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ANTI-MAINSTREAM 
STRATEGY
Produsen ponsel asal Finlandia, Nokia baru saja merilis 

New Nokia 3310. Ponsel ini adalah reinkaranasi dari 
seri Nokia 3310 yang lahir awal era 2000-an dan sukses 
terjual lebih dari 120 juta unit kala itu.  Tentu, kemunculan 
versi terbaru ponsel legenda ini menimbulkan beragam 
tanggapan. Publik yang ingin bernostalgia dengan masa 
jaya Nokia dibuat penasaran terhadap rupa 3310 terbaru. 
Sementara beberapa kalangan meragukannya karena 
fitur yang terlalu minimalis dibanding ponsel kebanyakan. 

Strategi Nokia ini dianggap anti-mainstream. Saat 
produsen smartphone berlomba mengaplikasikan 
teknologi mutakhir pada produknya, Nokia justru kembali 
ke teknologi jadul.  Namun, beberapa analis menilai, 
langkah Nokia ini sengaja diambil untuk mendobrak 
pasar ponsel global yang tengah mengalami stagnasi 
pada tahun 2016.

> ke Halaman 3

Zero Fatality, Kita Bisa!

jakarta - Komitmen Zero 
Fatality, Kita Bisa! tersebut 
diserukan agar seluruh insan 
Pertamina di  unit-unit bisnis, 
anak perusahaan, hingga ke 
dalam fungsi menjadi role 
model dalam meningkatkan 
kesadaran kerja aman.

Direksi Pertamina 
bersama seluruh jajaran 
pimpinan unit operasi 
dan anak perusahaan 
berkomitmen untuk 
mengimplementasikan 
kampanye HSSE  bertajuk 
Zero Fatality, kita 
Bisa, menuju 60 tahun 
Pertamina.

 Hal tersebut ditegaskan 
Sen io r  V ice  Pres ident 
Health, Safety, Security, and 
Environment (HSSE) Rony 
Gunawan dalam acara  Ko-
mitmen HSSE 2017, di Lantai 
M Kantor Pusat Pertamina, 
pada (2/3). 

Dalam kesempatan itu, 
Rony mengajak seluruh 
jajaran direksi PT Pertamina 
dan Anak Perusahaan, 
Unit-unit pemasaran serta 
pengolahan menandatangani 
Komi tmen HSSE Zero 
Fatality, Kita Bisa!. “Berkaca 
dari tahun 2016, kita men-
catat sebanyak 10 kejadian 
fatality.  Kejadian ini dapat 

mencoreng cit ra perusahaan 
padahal Perta mina ingin 
menjadi world class oil com-
pany,” ujar Rony.

Ia menekankan, ins-
tru men yang ada saat ini 
harus kem bali ditingkatkan. 
HSSE Golden Rules menjadi 
sebuah keharusan dalam 
menciptakan budaya kerja 
yang aman. 

Menurut Rony, budaya 
kerja aman tidak hanya 
untuk pekerja, namun juga 
bagi seluruh pihak yang 
terlbat dalam operasional 
perusahaan. Karena pada 
kenyataannya, 90-95% 
musibah kecelakaan kerja 

terjadi  pada mitra kerja. 
“Ini lah yang harus kita benahi 
bersama-sama,” ujar Rony.

“Kami akan lebih tegas 
lagi melakukan intervensi 
dan melakukan penyuluhan 
dan pemahaman akan ker ja 
aman. Karena jika me re ka 
abai, akan banyak yang 
berdampak terkena ma sa-
lah,” tegasnya

Hal senada disampaikan 
Plt. Direktur Utama Perta-
mina Yenni Andayani. Me-
nurutnya, budaya HSSE 
untuk bekerja aman menjadi 
sebuah pondasi dalam pilar-

> ke Halaman 4

Pertamina Serahkan 
Proposal Pengembangan  
Dua Lapangan Migas di Iran
Pt Pertamina (Persero) secara resmi telah 
menyerahkan proposal usulan pengembangan 
dua lapangan migas di Iran, yaitu ab-teymour 
dan Mansouri yang memiliki estimasi cadangan 
masing-masing lebih dari 1,5 miliar barel. 

jakarta-  Penyerahan proposal tersebut dilakukan oleh 
Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam kepada Deputy on 
Engineering and Development National Iranian Oil Company 
(NIOC) Gholamreza Manoucherhri disaksikan oleh Menko 
Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perminyakan Iran 
Bijan Namzar Zanganeh, Wakil Menteri ESDM Arcandra 
Tahar, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik 

Islam Iran Octavino Alimudin.
Syamsu Alam menga-

takan pengajuan proposal 
tersebut merupakan tindak 
lanjut dari nota kesepahaman 
(memorandum of un der-
standing/MoU) yang di-
tan datangani oleh kedua 
perusahaan pada 8 Agustus 
tahun lalu. Berdasarkan MoU 
tersebut Pertamina diberi 

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam menyerahkan proposal usulan dan pengembangan 
migas kepada Deputy on Engineering and Development National Iranian Oil Company 
(NIOC) Gholamreza Manoucherhri disaksikan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution 
dan Menteri Perminyakan Iran Bijan Namzar Zanganeh.

> ke Halaman 4

of the weekQuote
Agar bisa sukses, kau harus menempatkan hatimu 
dalam bisnismu; atau menempatkan bisnismu 
dalam hatimu.
      Thomas Watson Jr

nGLAnGGerAn : 
dAri mArGinAL menjAdi optimAL

menyiBAk kinerjA phe siAk 
nAikkAn produksi
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PojokMANAjEMEN

TAHuN INI, 
PENERAPAN HSSE 
HARuS EXCELLENT

Aspek health – safety – security - 
environment atau HSSE wajib menjadi 

fokus utama bagi semua insan Pertamina 
(pekerja, pekarya dan mitra ker ja 
Pertamina). Budaya HSSE sudah 

ditetapkan menjadi pondasi utama 
dalam prioritas strategis Pertamina 

dalam upaya menjadi Perusahaan 
Energi Nasional Kelas Dunia dan 

Mewujudkan Kemandirian Energi 
Nasional. 

Penerapan aspek HSSE 
dikuatkan melalui kebijakan 
HSSE, yang menyatakan 

dengan tegas bahwa se-
tiap pekerja dan mitra 

kerja bertanggung ja-
wab menaati Kebi-
jakan ini, yaitu dengan  

mengutamakan aspek 
H S S E  p e r u s a h a a n , 

mengu rangi risiko kecelakaan 
serendah mungkin,  mematuhi 

pera turan perundangan serta meng-
gunakan teknologi tepat guna sesuai standar, 

menjadikan Kinerja HSSE dalam penilaian dan 
penghargaan terhadap pekerja, serta meningkatkan kesadaran 
dan kompetensi pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaan 
secara benar, aman dan  berwawasan lingkungan. 

Setiap program kerja yang disusun harus fokus pada 
pencapaian target utama yaitu zero fatality dan reputasi citra 
yang baik bagi perusahaan di mata stakeholders. 

Terkait aspek pengelolaan HSSE, hal ini merupakan satu hal 
yang menjadi perhatian khusus Direksi. Industri energi terutama 
yang berbasis minyak-gas adalah industri yang berisiko sangat 
tinggi, yang berpotensi untuk  terjadinya gangguan keamanan 
maupun kecelakaan kerja yang dapat terjadi setiap saat, termasuk 
di dalamnya adalah fatality, kebakaran-ledakan, pencemaran 
lingkungan dan penyakit akibat kerja serta gangguan operasi 
atau un-planned shutdown. Sehingga sudah menjadi keharusan 
bagi Pertamina dan perusahaan-perusahaan migas lainnya untuk 
mengedepankan pengelolaan aspek HSSE dalam setiap kegiatan 
usahanya.

Kita harus selalu mengutamakan pengelolaan aspek HSSE 
dalam setiap kegiatan, karena akibat dari kejadian-kejadian yang tidak 
diinginkan terkait HSSE akan sangat mengganggu kinerja finansial 
dan kinerja bisnis perusahaan bahkan bisa menghancurkan bisnis 

perusahaan secara total, akibat rusaknya reputasi perusahaan 
di mata pihak-pihak terkait, termasuk di dalamnya institusi-
institusi keuangan dan para pemegang saham.

jika terjadi kecelakaan kerja/kejadian di unit-unit operasi 
seperti Unit Rig, sumur minyak-gas, platform, unit refinery, 
TBBM, DPPU, tanker, instalasi produksi LNG-LPG-Pelumas dan 
penghasil revenue lainnya, hal ini diakibatkan karena kita tidak 
memberikan perhatian serius pada aspek HSSE. Oleh karena 
itu, lebih baik mencegah risiko daripada menanggung dampak 
negatif dari terjadinya kecelakaan kerja yang tidak diinginkan.

Untuk itu, saya menekankan Pengelolaan aspek HSSE 
harus terus ditingkatkan, peningkatan kepedulian (awareness) 
dan peduli dengan HSSE melalui penerapan HSSE Golden Rule 
harus terus disosialisasikan. Dorong terus pemanfaatan HSSE 
Training Center di Sungai Gerong yang merupakan fasilitas 
pelatihan HSSE yang dimiliki perusahaan sebagai fasilitas HSSE 
yang terbaik di Asia, sehingga nantinya Pertamina juga akan 
mempunyai SDM yang terbaik dalam pengelolaan aspek HSSE 
dan bisa menjadi panutan oleh perusahaan-perusahaan Mi gas 
di Asia maupun dunia dan menjadi perusahaan mi gas yang 
terdepan di dunia dalam menjalan aspek HSSE.

Pada kesempatan ini saya mengharuskan, di tahun 2017 
ini pengelolaan aspek HSSE di semua unit operasi dan Anak 
Perusahaan Pertamina sudah dilakukan dengan baik dan 
menerapkan Sistem Manajemen HSSE secara excellent. Hal 
ini sangat diperlukan karena SDM, khususnya di industri migas 
merupakan aset yang sangat berharga dan perlu dijaga karena 
kehilangan satu tenaga kerja profesional akibat kecelakaan 
kerja merupakan sebuah kerugian besar bagi perusahaan. 
Kecelakaan yang terjadi pada satu pekerja selama proses 
kerja akan berdampak pada pembiayaan kesehatan, baik 
pengobatan hingga proses pemulihan yang tergolong besar. 
Bahkan bila kecelakaan tersebut menyebabkan pekerja 
meninggal maka perusahaan telah kehilangan seseorang 
yang berharga dan berpengalaman. Sistem rekrutmen hingga 
pelatihan bagi pekerja hingga menjadi tenaga profesional 
membutuhkan waktu dan biaya yang besar sehingga tidaklah 
heran perusahaan akan berusaha melindungi setiap pekerjanya.

Tahun 2016 yang lalu kita mengalami 10 fatality, dan kita 
semua tentu berharap di tahun ini, angka fatality adalah 0 
(nol). Hal ini diamanatkan oleh Kementerian dalam kontrak 
manajemen tahun 2017. Saya mengimbau seluruh pimpinan 
fungsi, pimpinan unit operasi dan pimpinan Anak Perusahaan, 
untuk melibatkan seluruh jajarannya, berkomitmen dalam 
pelaksanaan kampanye dan program kerja HSSE. Agar cita-
cita kita yaitu zero fatality menuju 60 tahun Pertamina, dapat 
dicapai.•BoD SUPPort

Pengantar redaksi :
Menuju 60 tahun Pertamina, seluruh jajaran BUMN ini berkomitmen untuk mencapai Zero Fatality. 
Komitmen tersebut dikumandangkan secara serentak di Kantor Pusat Pertamina dan di-relay melalui 

video conference ke seluruh unit operasi dan anak perusahaan, pada (3/2). Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Direktur Utama Pertamina Yenni andayani memberikan sambutan 
pembukaan. Berikut arahannya yang kami rangkum dalam rubrik Pojok Manajemen.
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VISI

SUara Pekerja

Memang, berdasarkan data lembaga intelijen pasar 
International Data Corporation (IDC), pasar ponsel dunia tak 
banyak tumbuh, yaitu hanya sebesar sebesar 2.5% dari tahun 
2015 ke 2016. Tingkat pertumbuhan ini jauh lebih rendah 
dibanding pertumbuhan tahun 2014 dan 2015 yaitu sebesar 
27.8% dan 10.5%.

Meski demikian, IDC menilai kedepannya pasar smartphone 
akan tetap tumbuh meski perlahan, yaitu rata-rata sebesar 3.8% 
dalam 5 tahun mendatang, sebagaimana dalam grafik. Beberapa 
hal yang akan mendorong pertumbuhan pasar smartphone 
antara lain adalah kian maraknya aplikasi teknologi virtual reality 
dan artificial intelligence. Selain itu, pasar juga didorong oleh 
meningkatnya pasokan produk berkualitas dari China, yang 
dibesut produsen seperti Xiaomi, OnePlus dan Nubia. 

 Stagnasi pasar ponsel tahun 2016 seolah menunjukkan 
bahwa belum ada inovasi baru dari produsen smartphone 
yang mampu memancing perhatian konsumen. Pasar juga 
seakan dilanda kebosanan karena produk smartphone kian 
homogen dan kurang memiliki diferensiasi. Karenanya, produsen 
harus melakukan berbagai upaya untuk mengambil hati pasar, 
termasuk dengan menerapkan strategi anti-mainstream seperti 
yang dilakukan Nokia. 

Namun, efektivitas strategi Nokia ini pun masih perlu diuji. 

tataNILAI6C
menjadi perusahaan energi  nasional kelas dunia MISI

menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan 
secara terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial

dalam mencapai visi dan misinya, pertamina berkomitmen untuk menerapkan tata nilai sebagai berikut :

Clean Competitive Confident Customer Focus Commercial Capable
dikelola secara profesional, 
menghindari benturan 
kepentingan, tidak 
menoleransi suap, menjunjung 
tinggi kepercayaan dan 
integritas. Berpedoman 
pada asas-asas tata kelola 
korporasi yang baik.

mampu berkompetisi dalam 
skala regional maupun 
internasional, mendorong 
pertumbuhan melalui 
investasi, membangun budaya 
sadar biaya, dan menghargai 
kinerja.

Berperan dalam 
pembangunan ekonomi 
nasional, menjadi pelopor 
dalam reformasi Bumn, dan 
membangn=un kebanggan 
bangsa.

Berorientasi pada 
kepentingan pelanggan, 
dan berkomitmen untuk 
memberikan pelayanan 
terbaik kepada pelanggan.

menciptakan nilai tambah 
dengan orientasi komersial, 
mengambil keputusan 
berdasarkan prinsip-prinsip 
bisnis yang sehat.

dikelola oleh pemimpin dan 
pekerja yang profesional 
dan memiliki talenta dan 
penguasaan teknis tinggi, 
berkomitmen dalam 
membangun riset dan 
pengembangan.

Editorial

ANTI-MAINSTREAM STRATEGY< dari Halaman 1

Akankah penjualan New Nokia 3310 berhasil dan mampu 
mengembalikan kejayaan Nokia?•

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 

Untuk komentar, pertanyaan dan permintaan pengiriman artikel Market Update via 
email, email ke pertamina_Ir@pertamina.com

BERBuRu LAPANGAN 
MIGAS LuAR NEGERI

 Lapangan minyak dalam negeri yang digarap 
Pertamina sebagian besar sudah tua. Meski 
produksinya tidak mengalami penurunan namun 
harus digenjot dengan teknologi pengeboran. 
Upaya tersebut tentunya tidak akan bertahan lama. 
Sebagaimana siklusnya, sumber migas di perut bumi 
lambat laun akan habis. jika tidak diimbangi dengan 
berbagai strategi pengembangan di sektor hulu, 
produksi migas dalam negeri semakin jauh panggang 
dari api terhadap kebutuhan dalam negeri.

Saat ini saja, kontribusi Pertamina terhadap 
produksi nasional baru mencapai 24 persen. Angka 
tersebut sangat jauh jika dibandingkan dengan rata-
rata kontribusi perusahaan migas negara lain dengan 
rata-rata 90 persen.

Karena itu dua tahun terakhir, Pertamina kian 
agresif mengincar lapangan minyak dan gas (migas) 
di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan di Tanah 
Air. Sebagai bagian dari prioritas strategis perusahaan 
dalam upaya mengembangkan sektor hulu.  Selain 
melakukan langkah peningkatan eksplorasi, 
operational excellent, optimasi pengembangan 
lapangan dan pengambilalihan secara selektif blok-
blok yang akan habis masa kontraknya, Pertamina 
juga melakukan ekspansi dan pengembangan aset-
aset internasional.

Akhir Februari lalu, Pertamina secara resmi 
menyerahkan proposal usulan pengembangan 
dua lapangan migas di Iran, yaitu Ab-Teymour dan 
Mansouri yang memiliki estimasi cadangan masing-
masing lebih dari 1,5 miliar barel.  

Pengajuan proposal tersebut merupakan tindak 
lanjut dari nota kesepahaman (memorandum of 
understanding/MoU) yang ditandatangani oleh kedua 
perusahaan pada 8 Agustus tahun lalu. Selama 
kurun waktu 4 bulan Pertamina melakukan evaluasi 
teknis kedua lapangan yang ditindaklanjuti dengan 
menyelesaikan proposal usulan pengembangan 
lapangan NIOC. Harapannya proposal bisa 
ditindaklanjuti untuk mengembangkan lapangan 
dengan potensi cadangan sangat besar tersebut 
guna menyokong produksi migas dalam negeri.•

Komitmen Zero Fatality, Kita Bisa!

peduli pada keselamatan dan 
kesehatan kerja bisa dimulai 

dari hal kecil. Biasakan cabut kabel 
sebelum pulang kerja...Zero fatality, kita 
bisa !

        Ika Kartika Ekawati
         Legal Counsel & Compliance

 

kecelakaan kerja bisa 
terjadi dimanapun,  kapanpun 
dan siapapun tanpa pandang bulu. 
sudah waktunya kita #ambilperan tuk 
menjaga keselamatan dan kesehatan 
kerja, untuk diri kita, rekan-rekan, 
perusahaan dan tentunya keluarga.

Johan Hadi Pranoto
direktorat sdm & umum  
 

 

jangan takut melakukan 
intervensi terhadap pekerjaan 
yang tidak sesuai dengan hse 
Golden rules. 

Huzair Lubis
pertamina ep

 

mari kita peduli dimulai dari diri sendiri, 
sekeliling kita, sampai untuk perusahaan. 
karena komitmen harus dari  diri sendiri 
bukan dari orang lain. Zero Fatality, kita 
bisa!

Stella Octaviani
Corporate secretary 

Tema Edisi 13 Maret 2017 : Menurut saya, kerja efektif adalah....
Kirimkan pendapat Anda ke email  bulletin@pertamina.com  dengan subjek : SuARA PEKERJA
Paling lambat Rabu, 8 Maret 2017. Tersedia souvenir menarik bagi empat pendapat terpilih.
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Go Live Aplikasi Integrated 
Bank Guarantee System upaya 
Wujudkan Pertamina One
jakarta - Salah satu upaya 
mewujudkan Pertamina One 
yang dilakukan Direktorat 
Ke uangan saat in i  ia lah 
dengan meluncurkan aplikasi 
Inte  grated Bank Guarantee 
System (IBGS), di lantai M 
Kantor Pusat Pertamina, pada 
Kamis (23/2).

Aplikasi IBGS tersebut 
meru  pakan bagian dari stra-
tegi inisiatif yang terdiri dari 
har mo  nisasi dan implementasi 

aplikasi keuangan, baik di 
Kantor Pusat maupun di anak 
perusa haan. “Ada banyak 
apli kasi yang kita harmonisasi 
dan standarisasi agar dapat 
digu nakan di Korporat, Mar-
keting Operation Region 
(MOR), dan Refinery Unit 
(RU) serta anak perusahaan,” 
jelas Vice President Financial 
Accounting and Reporting Ari 
Marsudi.

Ari menambahkan, ap-

likasi IBGS meru pakan salah 
satu sistem ter baik dan paling 
siap digunakan. Program 
ini meru pakan sebuah hasil 
dari Continues Improvement 
Program yang sudah di-
challenge session, se hingga 
su dah siap di-roll out untuk 
digunakan.

“Meskipun banyak aplikasi 
lainnya yang hampir serupa, 
namun inilah yang paling siap, 
sehing ga hari ini dapat kita roll 

Fo
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 : 
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out aplikasinya,” tegasnya.
Hal senada juga disam-

paikan Pjs. Treasury Vice 
President Edwardi.Menurut-
nya IBGS ba nyak sekal i 
manfaatnya. Per   tama, alur 
sistem yang ada menjadi 
standar, dalam arti dimana 
pun pekerja Keuangan di-
tem patkan, di RU, MOR, atau 
Anak Perusahaan lain, nan-
tinya sistem tersebut akan 
sama, seperti halnya MySAP. 

Sorot

Pemukulan gong sebagai tanda diluncurkannya aplikasi Inte  grated Bank Guarantee System (IBGS).

Pertamina Serahkan Proposal Pengembangan Dua Lapangan Migas di Iran...Sambungan dari halaman 1

kesempatan mengajukan 
usulan pengembangan atas 
Ab-Teymour dan Mansouri 
pada akhir Februari tahun 
ini.

“Selama kurang lebih 4 
bulan Pertamina melakukan 
eva luas i  tekn is  kedua 
lapangan dan kini telah 
menyelesaikan proposal 
usu lan pengembangan 
lapangan kedua lapangan 
tersebut untuk disampaikan 

kepada NIOC. Kami sangat 
mengharapkan proposal ini 
menjadi landasan kedua 
perusahaan untuk dapat 
ber negosiasi langsung pada 
pengelolaan dua lapangan 
besar  te rsebut , ”  ka ta 
Syamsu Alam.

Evaluasi teknis yang 
telah dilakukan Pertamina 
mengungkapkan kedua la-
pangan yang terletak di 
Bangestan, Selatan Iran itu 

memiliki potensi cadangan 
masing-masing lapangan 
lebih dari 1,5 miliar barel 
dengan potensi produksi 
mas ing-mas ing  dapa t 
mencapai lebih dari 200 
ribu barel per hari.

Iran adalah negara de-
ngan cadangan minyak ter-
besar ke-4 di dunia dengan 
cadangan minyak terbukti 
sebesar 157 miliar barel 
(9,3 % dari total cadangan 

Kedua, sistem ini sudah 
otomasi,  mem per mudah 
dalam bekerja dan memi -
nimalisasi kesalahan, serta 
dapat me-reminder  pekerja 
untuk melacak sudah sampai 
sejauh mana proses bank 
garansi tersebut. Karena yang 
terpenting adalah mem  per-
mudah penerbitan, monitoring 
dan tracking.

Selain itu, dengan men-
go live-kan system ini,  akan 

mempermudah semuanya, 
meningkatkan efisiensi dan 
mengu rangi human error.

Dalam acara tersebut turut 
meng  undang peserta dari  
MOR dan RU dengan tujuan 
agar para pekerja yang hadir 
mengetahui bahwa sistem ini 
sudah ada dan bisa diman-
faatkan. Dengan demikian 
me reka bisa mengoperasikan 
sistem ini jika sudah digunakan 
di unit-unitnya.•HarI

pilar membangun perusahaan, dan wajib untuk 
disampaikan ke seluruh pe mangku kepentingan ser ta 
jabatan organisasi peru sahaan.

“Maka dari itu kita se mua yang menjalankan harus 
concern dan patuh ter hadap aturan kerja aman, supaya 
tidak ada lagi kejadian fatality. Karena kejadian fatality 
sa ngatlah merugikan diri sendiri, keluarga dan peru-
sahaan,” ungkap Yenni Andayani.

Dengan komitmen HSSE ini diharapkan tata nilai 6C 
dan Zero Fatality menjadi semangat kita bersama dalam 
mewujudkan perjalanan Perta mina yang ke-60 pada 
tahun ini. “Tahun ini Pertamina beru sia 60 tahun. Artinya, 
dengan tatanilai 6C ditambah Zero (0) Fatality, kalau 
disatukan menjadi 60. Ini sarat makna  bagi Pertamina 
dalam perjalanannya menapaki usia 60 tahun,” ujarnya.

Sebagai penutup acara tersebut secara resmi 
melakukan penekanan tombol hitung mundur PT 
Pertamina menuju 60 tahun dengan Zero Fatality serta 
tanda tangan komitmen oleh seluruh pucuk pimpinan 
direksi PT Pertamina (persero), unit operasional dan 
anak perusahaan.•HarI

Komitmen Zero Fatality, Kita Bisa!...Sambungan dari halaman 1

terbukti di dunia). Iran juga 
memil ik i  cadangan gas 
terbukti terbesar di dunia 
sebesar 1,200 TCF (18,2% 
dari total cadangan dunia). 

Sete lah  d icabutnya 
sanksi Iran, negara tersebut 
berencana meningkatkan 
produksi minyaknya yang 
saat ini sebesar 3,4 juta barel 
per hari menjadi 4,7 juta barel 
per hari dalam kurun 5 tahun 
kedepan. Untuk itu, Iran 

mengundang perusahaan 
migas internasional untuk 
berinvestasi di Iran dalam 
beberapa tahun ke depan 
baik melalui proses bilateral 
maupun tender. 

“Kami  tentu sangat 
mengapresiasi langkah-
langkah bilateral yang telah 
ditempuh oleh Pemerintah 
kepada Pemerintah Iran 
hingga akhirnya Pertamina 
berkesempatan mengajukan 

proposal penawaran ini. 
Kedua lapangan ini memiliki 
potensi yang menjanjikan 
dan sejalan dengan upaya 
Pertamina untuk terus 
agresif mengembangkan 
bisnis hulu ke luar negeri 
sabagai salah satu langkah 
strategis dalam mendukung 
upaya memperkuat keta-
hanan energi nasional,” 
tutupnya.•rILIS

Seluruh Direksi Pertamina menekan tombol sebagai tanda dimulainya Komitmen Zero 
Fatality, Kita BIsa! menuju 60 tahun Pertamina.
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Bright Gas Award 2017, Apresiasi 
untuk Stakeholders Domgas Region V

Implementasi Pertamina 
Spiritual Marketing Melalui 
Agen Syariah di MOR V 
SUraBaYa – Tabuhan re-
bana dan alunan lagu na syid 
para santri pondok pesantren 
syahdu mengiringi peresmian 
“Agen Syariah” sebagai salah 
satu jalur distri busi LPG Non 
Subsidi Pertamina di wilayah 
Marketing Operation Region 
(MOR) V, pada (24/2). 

Peresmian “Agen Sya riah” 
dilakukan oleh Vice President 
Domestic Gas Kusnendar 
didampingi oleh Domestic 
Gas Region V Manager 
Hardjono dengan seremoni 
penyematan se len  dang 
bertuliskan Agen Sya riah 
kepada pemilik Agen PT Gas 

VP Domestic 
Gas Pertamina, 
Kusnendar 
memberikan 
penghargaan 
secara 
kepada Bupati 
Syaifulah 
dan Bupati 
Lumajang As’at 
Malik pada 
acara Bright 
Gas Award 
2017.

VP Domestic Gas Pertamina, Kusnendar menyematkan selendang Agen Syariah sebagai simbolis peresmian Agen Syariah  
dalam rangkaian kegiatan Bright Gas Award, pada (24/2) .

Elindo jaya sebagai salah 
satu Agen yang akan me n-
ya lurkan LPG Non Subsidi 
kepada Sub Agen Syariah.

Hardjono menjelaskan, 
Agen Syariah meru pakan 
bentuk kerja sama antara 
Pertamina dengan pondok pe-
san tren atau panti sosial untuk 
menyalurkan LPG Non Subidi 
dengan sistem bagi hasil. 
“Agen Syariah merupakan 
wujud implementasi Perta-
mina Spritual Market ing 
dengan tujuan mengem-
bangkan potensi ekonomi 
di pondok pesantren dan 
meng  a jarkan para santri 

untuk berwiraswasta dan 
berdagang. Nantinya pondok 
pesantren yang ditunjuk oleh 
Agen akan mendistribusikan 
LPG Non Subsidi dengan 
sistem bagi hasi l ,” je las 
Hardjono.

Lebih lanjut Hardjono me-
maparkan, Agen Syariah ini 
me rupakan inisiatif rekan-
rekan Domestic Gas Region 
V dan para mitra kerjanya, 
yaitu Agen LPG untuk lebih 
bermanfaat bagi masyarakat 
sekitarnya. 

“Agen syariah ini pertama 
ki ta ja lankan di  wi layah 
MOR V dengan dukungan 
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para mitra dan Agen LPG 
untuk bermanfaat bagi ling-
kungan sekitar. Kami ber-
harap Agen Syar iah in i 

da pat  mengembangkan 
potensi ekonomi, mening-
katkan penghasilan santri, 
dan dapat meng  ins pirasi 

w i layah-wi layah la innya 
sebagai esensi dari Pertamina 
Spritual Marketing,” tutup 
Har djono.•Mor V

SUraBaYa – Domestic 
Gas Region V jatim Balinus 
memberikan pu luhan peng -
hargaan bagi stakeholders 
jajaran peme rintah daerah 
dan mitra serta agen LPG 
pada acara Bright Gas Award 
2017, di Ruang Fastron 
Lantai 3 Gedung Per tamina 
Marketing Operation Region 
V, Sura baya, (24/2). 

Penghargaan Bright Gas 
Award 2017 dibe rikan dalam 

rangka meng  apresiasi mitra 
dan agen setia Bright Gas 
serta pimpinan pe me rintah 
daerah yang dianggap telah 
men du kung gerakan sadar 
subsidi dengan yang aktif 
me ma sarkan dan menyu-
arakan keung gulan Bright 
Gas.

V ice  Pres ident  Do-
mest ic  Gas Per tamina 
Kus nendar memberikan 
p e n g   h a r g a a n  k e p a d a 
Bupati Sidoarjo Syaifulah 
dan Bupati Lumajang As’at 
Malik sebagai salah satu 
kepala daerah di wilayah 
jatim Balinus yang sangat 
mendukung penggunaan 
LPG non  sub   s id i  dan 
mendorong penyaluran 
LPG 3 kg ber sub sidi tepat 
sasaran, yakni kepada warga 
miskin.

Kusnendar menyam-
paikan, sejauh ini LPG Non 
Subsidi Bright Gas mendapat 
sambutan yang positif dari 
masyarakat maupun kepala 
daerah yang turut andil 
dalam prog  ram Gerakan 
Sa dar Sub sidi. 

“Acara ini meru pakan 
tahapan yang bagus untuk 
meng apre siasi hubungan 
bright gas dengan mitra-
mitra kerja,” ujar Kusnendar.

Penghargaan untuk mitra 

dan Agen LPG, pa da ajang 
Bright Gas Award terdiri dari 
beberapa kate gori, yaitu The 
Best SPBE Domestic Gas 
Region V, The Best SPBE 
Non-PSO Domestic Gas 
Region V, The Best Retester 
Domestic Gas Region V, The 
Best Growth Volume Agent 
LPG NPSO Domestic Gas 
Region V, The Best Growth 
Precentage Agent  LPG 
NPSO Domestic Gas Re-
gion V, The Best Bright Gas 
12kg Agent Domestic Gas 
Region V, The Best Bright 
Gas 5,5kg Agent Domestic 
Gas Region V, The Best 
Agent LPG NPSO Domestic 
Gas Region V di 10 rayon, 
serta The Best of The Best 
Agent.

Selain kemeriahan acara 
penghargaan, juga diselip kan 
kegiatan charity pada acara 
ini. Dana yang terkum pul dari 
hasil charity dengan me to  de 
lelang ba rang ini akan disum-
bangkan pada kor ban banjir 
besar Sum bawa.

“Kegiatan charity  in i 
meru pakan ben tuk rasa 
syukur kami atas pen capai-
an dan hu bungan baik 
yang ter bina dengan para 
mitra kerja,” jelas Manager 
Domestic Gas Region V 
Hardjono.•Mor V



 

6 20 Halaman • Terbit Setiap Senin
6 MARET 2017
No. 10 TAHUN LIII

SocIaL Responsibility
 

BOB BSP-Pertamina Hulu 
Tanam 6.000 Bibit Mangrove
rIaU –  Badan Operas i 
Bersama (BOB) PT Bumi 
Siak Pusako-Pertamina Hulu 
melakukan penanaman Bibit 
Mang rove di Desa Rawa 
Mekar jaya, Kabupaten Siak, 
Pro vinsi Riau yang merupakan 
pintu masuk ke Taman Nasi-
onal Zamrud (12/1).

Sebagai perusahaan yang 
bersentuhan dengan hidup 
orang banyak, termasuk 
memiliki wilayah operasi di 
sekitar pemukiman penduduk, 
PT BOB BSP – Pertamina 
Hulu memiliki tanggung jawab 
terhadap lingkungan sekitar.

Bentuk tanggung jawab 
sosial  (Corporate Social 
Reponsibility/CSR) diberikan 
oleh induk perusahaan Badan 
Operasi Bersama yakni  PT 
BSP-Pertamina Hulu dengan 
mengembangkan lingkungan 
sekitarnya melalui program-

program sosial diantaranya 
program pendidikan, kese-
hatan, pemberdayaan masya-
rakat dan lingkungan.

Sebagai perusahaan yang 
wilayah operasionalnya ber-
singgungan dengan masya-
rakat, perusahan induk PT 
BOB BSP – Pertamina Hulu 
jelas memiliki tanggung jawab 
terhadap masyarakat se-
kitar wilayah operasional. 
Tang  gung jawab ini telah 
dituangkan dalam program 
CSR atau juga disebut dengan 
nama Tanggung jawab Sosial 
& Lingkungan (TjSL). 

GM BOB PT BSP-Perta-
mina Hulu Susanto Budi 
Nugroho mengatakan, “Ke-
giatan CSR ini adalah ke-
giat an gabungan yang telah 
disetujui joint Management 
Commite (jMC PT BSP-
Pertamina Hulu). Kita ber-

harap, kegiatan ini dapat 
bersinergi dengan program 
pemerintah, bukan kewajiban 
peru sa  haan semata, tapi 
dapat menjadi kegiatan yang 
memi l iki manfaat kepada 
masyarakat,” ujar Susanto.

Pada kesempatan yang 
sama juga dilakukan Peres-
mian Kampung Mangrove 
Rawa Mekar jaya sebagai 
Objek Wisata berbasis ling-
kungan yang dikelola secara 
swadaya oleh masyarakat. 

Selain memberikan ban-
tuan 6.000 batang bibit pohon 
bakau di kawasan eko wisata 
tersebut, PT BOB BSP – 
Perta mina Hulu mem berikan 
prog ram lainnya seperti Pela-
tihan Produktivitas Kuliner 
Mang rove, dengan meman-
faat kan tanaman mangrove 
di Kecamatan Sungai Apit dan 
Sabak Auh.

Hadir dalam acara ter-
sebut, Wakil Bupati Siak Alfedri 
yang mengapresiasi program 
CSR dari perusahaan induk 
BOB ini. Khusus penanaman 
kawasan hutan mangrove ini 
di Desa Mekar jaya, Peme-
rintah Kabupaten Siak akan 
membukanya sebagai salah 
satu objek wisata (Ekowisata). 

Dalam acara i tu, GM 
BOB PT BSP-Pertamina 
Hulu Susanto Budi Nugroho 
dan Al fedr i  member ikan 
bantuan bibit mangrove se-
cara simbolis kepada dua 
penge lola kawasan mangrove 
Suwito dan Setiono. Alfedri 
juga berharap bantuan ter-
sebut dapat dikelola oleh LSM 
Cinta Bina Lestari bersama 
mas ya  rakat tempatan. “Bukan 
hanya pada acara ini. Tetapi, 
lingkungan harus terus dijaga 
setiap hari,” harapnya.• 
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PEkaNBarU, rIaU - Pertamina Hulu Energi Siak 
(PHE Siak) konsisten menjalankan komitmennya dalam 
memajukan masya rakat lokal. Dimulai sejak tahun 2015, 
PHE Siak ber sama masyarakat  ring 1 membuat Program 
Pem berdayaan Usaha Lokal (P2UL) yang melibatkan 
beberapa fungsi internal yaitu Humas, SCM, Operasi 
dan QHSSE.

Kelompok masyarakat didorong untuk mendirikan 
badan usaha berbentuk Koperasi atau Persekutuan 
Komanditer (CV) dan dibina melalui pelatihan secara 
rutin dengan pem be kalan berbagai materi, seperti Peng-
hitungan TKDN, Etika Bisnis, Pem ber dayaan Potensi 
Lokal, Ketenagakerjaan, Pene rapan PTK 007 hingga 
materi yang terkait dengan masalah safety dan lingkungan. 

Pelatihan dijalankan secara rutin sejak awal pro-
gram P2UL dilaksanakan hingga saat ini.  Tahun 2017, 
PHE Siak kembali mem berikan Workshop dengan tema 
“Pengenalan Sis tem Centralized Integrated Vendor 
Database (CIVD)” , sebuah sistem yang diinisisasi oleh 
SKK Migas dan dikelola oleh beberapa KKKS yang 
ditunjuk oleh SKK Migas. Acara yang berlangsung  di 
Pekanbaru – Riau (21/2), dihadiri oleh 32 CV dan Koperasi 
dari Desa Rantau Bais dan Desa Senama Nenek yang 
bergabung di P2UL. 

Dalam sambutannya, Field Manager PHE Siak 
Bomantara Zaelani mengatakan, “Program P2UL  adalah 
jembatan dan sarana komunikasi timbak balik yang 
diharapkan menjadi wadah pembinaan dan memberikan 
wawasan bagi perusahaan yang tergabung didalamnya, 
jadi tidak hanya persoalan untung rugi, lebih dari itu adalah 
semangat pemberdayaan dan peningkatan kualitas.”

Selama Tahun 2016, sembilan proyek pekerjaan 
kategori low risk di PHE Siak telah selesai dikerjakan oleh 
P2UL dengan anggaran hampir Rp 900 juta.  Beberapa 
P2UL binaan PHE Siak ini sudah mampu bersaing untuk 
mendapatkan tender pekerjaan di perusahaan lainnya, 
sehingga dapat mene kan pula angka tun tutan permintaan 
tenaga kerja ke PHE Siak.• PHE SIak

GM BOB PT BSP-Perta mina Hulu Susanto Budi Nugroho dan Wakil Bupati Siak Alfedri melakukan penanaman bibit Mangrove di  Desa Rawa Mekar jaya, Kabupaten 
Siak, Pro vinsi Riau.

Program 
Pengembangan 
usaha Lokal 
Mendorong 
Masyarakat 
Mandiri

Peserta Program Pem-
berdayaan Usaha Lokal (P2UL) 
yang terdiri dari 32 CV dan 
Koperasi dari Desa Rantau 
Bais dan Desa Senama 
Nenek mengikuti Workshop 
dengan tema “Pengenalan 
Sis tem Centralized Integrated 
Vendor Database (CIVD)” 
yang diselenggarakan oleh 
PHE Siak. Mereka menjadi 
pengusaha lokal binaan PHE 
Siak.
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Nglanggeran: Dari Marginal Menjadi Optimal
GUNUNG kIDUL –  Ka-
wasan Nglanggeran awal-
nya merupakan lahan mar-
ginal yang sulit untuk di-
kembangkan dikarenakan 
kondisinya yang lumayan 
gersang dan jauh dari sum-
ber air aktif. Berkat upaya 
dari pemerintah daerah se-
tem pat dan didukung oleh 
ber bagai perusahaan, ter ma-
suk Pertamina, pada tahun 
2011 kawasan ini mulai di-
transformasikan men jadi 
kawasan yang lebih pro duktif 
melalui pembuatan embung 
sejenis sumber air buatan 
yang berbentuk seperti kolam. 
Langkah tersebut diambil 
sejalan de ngan berkem-
bangnya kon sep wisata alam 
yang semakin digandrungi 
sejak awal 2010-an. 

Pengembangan kawasan 
ini kemudian ditunjang de-
ngan dukungan berupa up-
skill ing kepada kelompok 
tani seputar manajemen 
pertanian dan sistem ber-
cocok tanam yang lebih mo-
dern. Sejak tahun 2013, Per-
tamina bekerja sama dengan 
Yayasan Obor Tani sebagai 

pendamping me la kukan 
serangkaian tinjauan dengan 
meng gandeng kelom pok 
tani se tem pat untuk mulai 
mengem  bangkan kawasan 
yang terletak di Kecamatan 
Patuk, Kabupaten Gunung 
Kidul. Prog ram kemitraan 
telah terjalin hingga kini dan 
mulai dapat dirasakan man-
faatnya pada panen perdana 
kebun kelengkeng di kawasan 

Nglanggeran, pada (25/2). 
D i temu i  pada panen 

per   dana tersebut, Manager 
Small Medium Enterprises 
Par t    ner  ship Program (SME-
PP) Operation Perta mina 
Agus Mashud S. Asngari 
me  nya takan, sejak men  jalin 
kerja sama dengan Yayasan 
Obor Tani, Pertamina telah 
melakukan serangkaian tin-
jauan, upskilling dan pen-

dampingan bagi para petani 
untuk lebih membuka wawa-
san mengenai pola cocok 
tanam dan manajemen per-
ta nian yang lebih modern. 
Selain itu, Pertamina sejak 
2013 telah membantu kelan-
caran kegiatan kelompok tani 
dengan memberikan 2.800 
bibit pohon durian dan 300 
pohon kelengkeng.

“Dukungan fisik tentu-

cILacaP –  Pada 19 Feb-
ruari 2017, Ketua Umum 
Serikat Pekerja Pertamina 
Patra Wijayakusuma (SPP 
PWK) Eko Sunarno beserta 
sejumlah pengurus me-
nye rahkan bantuan berupa 
pera latan pembangkit listrik 
hibrid menggunakan kincir 
angin dan panel surya untuk 
me me nuhi penerangan di 
Desa Bondan, Kampung Laut 
Cilacap. Bantuan diterima 
oleh Arpandi mewakili ma sya-
rakat setempat. 

Menurut Eko Sunarno, 
bantuan pembangkit listrik 
mandiri ini menggunakan 
teknologi Hybrid Energy One 
Pole (HEOP) yang merupakan 
hasil karya dari Mahasiswa 
Sekolah Tinggi Teknik PLN 
jakarta. Teknologi ini meru-
pakan pemenang dari kegiat-
an lomba karya ilmiah ber-
ta juk “Teknologi Terapan 
Ma  sya rakat Pesisir” yang 
di  se lenggarakan Refinery Unit 
IV Cilacap pada Desember 

BaNGLI – Pasca bencana longsor yang terjadi di 
Desa Songan, Marketing Operation Region (MOR) V 
melalui Sangraha Hindu Dharma MOR V memberikan 
dukungan dan simpati terhadap korban longsor dengan 
bantuan dana punia yang diserahkan kepa da posko 
bencana longsor di Desa Songan, Kecamatan Kintamani, 
Kabupaten Bangli, pada (14/2).

Bantuan simpatik kepedulian sosial berupa alat 
me masak baik kompor dan tabung Bright Gas serta 
bantuan logistik seperti, pakaian layak pakai, dan 
bahan pangan se ca ra langsung diserahkan oleh Branch 
Marketing Manager Bali-NTB I Ketut Aryakumaraa di 
tenda pengungsian.

“Bantuan ini kami harap dapat mengurangi beban 
warga yang saat ini tertimpa musibah di Desa Songan.  
Per ta mina tidak hanya melayani dari sisi pasokan BBM 
dan LPG, namun juga berbagi rasa sosial dengan 
masyarakat yang terkena bencana longsor melalui aksi 
peduli agar da pat sedikit meringankan dan membantu 
kondisi di lapangan,” ungkap Ketut.•Mor V

Pertamina Bantu Terangi 
Desa Bondan Kampung Laut

Pertamina Peduli 
Bencana Longsor Bangli 
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2016.
Lebih jauh Eko Sunarno 

mengatakan, teknologi HEOP 
yang memanfaatkan tenaga 
surya dan angin ini sangat 
cocok diterapkan di Desa 
Bondan yang lokasinya 
sangat terpencil dan belum 
ter jangkau oleh jaringan 

listrik. Ia berharap dengan 
adanya bantuan ini se bagian 
masyarakat Desa Bondan 
dapat menikmati pene rangan 
listrik dan dapat digu nakan di 
tempat umum, seperti masjid 
dan sekolah.

“Mewakil i masyarakat 
Desa Bondan, saya meng-

ucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada 
Pertamina yang sudah mem-
bantu membangun fasilitas 
pem bangkit listrik se hingga 
anak-anak kami dapat me-
ngaji dan belajar lebih nya-
man di malam hari,” ujar 
Ar pandi.•ajI-rU IV

Manager SMEPP Agus Mashud S. Asngari  (kiri) menunjukkan hasil panen perdana kebun klengkeng di kawasan Nglanggeran 
pada Sabtu (25/2).

Ketua Umum SPP PWK Eko Sunarno dan sejumlah pengurus SPP PWK menyerahkan bantuan kepada perwakilan Desa 
Bondan Kampung Laut Cilacap.

nya dibutuhkan oleh para 
petani, namun yang tidak 
kalah penting adalah pen-
dampingan dan capacity 
building yang dapat mem-
berikan nilai tambah bagi ke-
giatan bercocok tanam warga 
sekitar,” tambah Agus. 

Agus men        je   las kan, pe-
milihan Nglang geran sebagai 
lokasi prog  ram Coprorate 
Social Respon sibility (CSR) 
Perta mina dikarenakan ka-
rak teris tiknya sebagai daerah 
marginal namun kaya akan 
potensi. Selain Nglanggeran, 
Pertamina juga melakukan 
pro  gram se rupa di delapan 
titik lain, di antaranya Boyolali, 
Rembang dan Karanganyar. 

Ketua Kelompok Tani 
Kencono Mukti Sudiyono 
menyatakan, program yang 
diusung Pertamina telah mem-
berikan multiplier effect bagi 
Nglanggeran. Selain dijadikan 
lokasi perkebunan, dengan 
adanya embung, kawasan 
ini menjadi salah satu obyek 

wisata unggulan di daerah 
Gunung Kidul. “Warga dapat 
mem bangun warung dan 
men   dapatkan pendapatan 
dari tiket masuk ke dalam 
ka   wasan,” terang Sudiyono. 

 Terkait dengan kegiatan 
panen kelengkeng, bersama 
85 anggota kelompoknya, ia 
meyakini dengan sistem ber-
cocok tanam yang lebih mo-
dern serta ditunjang dengan 
pemberian nutrisi yang dapat 
meningkatkan kualitas produk, 
hasil panen klengkeng jenis 
Itoh ini tidak kalah dari produk 
yang ada di pasar modern. 

Sebagai bagian upaya 
dari pemerataan program, ke 
depannya program serupa 
akan diterapkan di wilayah 
luar jawa. Pengem  bangan 
budidaya in i  diharap kan 
mampu mening katkan keter-
sediaan buah lokal yang 
selama ini dido mi nasi buah 
impor dan meng optimalkan 
kawasan di Indonesia yang 
kaya akan potensi.•Mor IV

Bantuan untuk korban bencana tanah longsor di Desa Songan diserahkan 
oleh Tim Sangraha Hindu Dharma MOR V.



8 20 Halaman • Terbit Setiap Senin
6 MARET 2017
No. 10 TAHUN LIII

MENEMBuS BADAI 
MEMENuHI KEBuTuHAN 
ENERGI BAGI NEGERI
WaYaME - Dalam rantai distribusi energi di wilayah Indonesia, Fungsi Shipping PT Pertamina 
(Persero) melaksanakan perannya sebagai salah satu mata rantai transportasi BBM/BBK khususnya 
melalui moda angkutan sungai/laut ke seluruh Terminal BBM di Indonesia. Beragam kendala baik 
teknis maupun non teknis tak jarang menghadang. Cuaca buruk yang ekstrim menjadi salah satu 
kendala bagi moda transportasi perairan untuk mengantarkan energi bagi negeri. 

Cuaca pada periode sekitar bulan November - Maret pada umumnya kurang bersahabat bagi 
para pelaut. Contoh kondisi cuaca ekstrim ini dihadapi oleh MT Puteri Elok, salah satu kapal charter 
Pertamina saat akan mengantarkan BBM jenis HSD/Solar dari Terminal BBM Wayame ke Terminal 
BBM Merauke yang terjadi pada penghujung tahun 2016 yang lalu. Bermula pada saat fungsi 
Shipping menerima nominasi muatan dari fungsi S&D yang kemudian diteruskan ke kapal tipe Bulk 
Lighter ini sebagai Voyage Order No. 41-2016 untuk melaksanakan pengangkutan muatan jenis Solar 
sebanyak 1.900 KL dengan Accepted Loading Date (ALD) tanggal 29 Desember 2016. Perjalanan 
sejauh lebih kurang 850 mil laut atau sekitar 1.574 km (1 mil laut = 1,85 km) ini diperkirakan akan 
ditempuh dalam waktu hampir 4 hari.

Voyage ini pada awalnya berjalan lancar, dimana kapal completed loading pada tanggal 29 
Desember 2016 pukul 15.42 Local Time (LT) dan mulai berlayar (cast off) pada tanggal 29 Desember 
2016 pukul 21.30 LT. Kecepatan kapal yang terpantau melalui sistem eDTP (Electronic Daily Tanker 
Position) menunjukkan kecepatan di kisaran ±9 knot.

Memasuki tanggal 31 Desember, cuaca mulai menunjukkan kondisi yang kurang baik, bahkan 
sesuai forecast dari Badan Meterologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan area-area dengan 
gelombang laut/ombak yang relatif tinggi di perairan sekitar laut Arafuru.

Puncaknya adalah pada tanggal 31 Desember 2016 pukul 12.30 (LT)  pada posisi 060 28.011” 
S/ 1330 02.014” E kapal berbobot mati 1926 LTDW ini mengalami cuaca buruk dimana arah dan 
kecepatan angin diperkirakan 5-6 Skala Beufort, keadaan laut Rough Sea, kecepatan kapal turun 
menjadi 6,7 knot dan posisi haluan sejati 1190, menghadapi tinggi gelombang hingga 4-5 meter 
dan air naik terus menerus ke dek kapal dan membahayakan daya apung kapal.

Kondisi tersebut dipandang sudah membahayakan daya apung kapal dan menghadapi kondisi 
terburuk yaitu total loss kapal dan kargo beserta seluruh awaknya. Mempertimbangkan hal demikian, 
Nakhoda MT. Puteri Elok, Capt. Rahmad Al Huda, mengambil keputusan sulit yaitu melakukan jettison 
cargo sebanyak kurang lebih 200 KL untuk menjaga daya apung kapal (sesuai Berita Acara Cuaca 
Buruk dan Pembuangan Kargo tanggal 31 Desember 2016). 

Selain itu ketika ada kesempatan, kapal memutuskan untuk berlindung di Kepulauan Aru dan 
melakukan labuh jangkar pada tanggal 31 Desember 2016 pukul 23.30 LT dan menunggu cuaca 
reda kembali. Namun belum lama kapal berlindung, Programmer kapal fungsi Shipping mendapat 
informasi bahwa stok di Terminal BBM Merauke kritis dan terancam stock-out. Oleh karena itu 
programmer kapal kemudian berkoordinasi dengan Nakhoda Kapal untuk melanjutkan perjalanan 
meskipun tetap mengutamakan safety dengan memitigasi resiko yang mungkin timbul.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan perubahan situasi cuaca dan tindakan mitigasi jettison 
cargo yang telah dilakukan, maka MT. Puteri Elok memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, yaitu 
pada tanggal 1 januari 2017 pukul 16.00 LT kapal melakukan heave up (hibob) atau pengangkatan 
jangkar dan kemudian melanjutkan pelayaran.

Akhirnya pada tanggal 3 januari 2017 pukul 16.30 LT, kapal dengan Length Over All (LOA) 
sepanjang 74,9 meter ini berhasil tiba dengan aman di Outer Buoy (OB) Terminal BBM Merauke, 

dengan kondisi stok HSD/Solar pada saat itu tinggal ±150 KL atau coverage days tinggal ±0,6 
hari. Berdasarkan perhitungan dan pemeriksaan sementara, ditemukan bahwa losses yang salah 
satunya diakibatkan oleh jettison cargo tersebut adalah sebanyak 202,6 KL atau 10,72% dari Bill of 
Lading (B/L). Adapun dalam pemeriksaan sementara tidak ditemukan adanya unsur penyimpangan.

tINDak LaNjUt
Sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal ini Charter Party atau perjanjian sewa kapal, maka 

loss yang timbul tersebut tetap ditindaklanjuti dengan prosedur klaim Transportation Loss (R2) dari 
Terminal BBM Merauke oleh Fungsi Shipping c.q. Fungsi Bunker & Operational Compliance dan 
Fungsi Claim, Performance and Insurance untuk melakukan review, verifikasi atas klaim dimaksud 
ke pihak Owner Kapal.

Pihak Owner kapal selanjutnya secara tertulis menyampaikan penegasan bahwa yang dilakukan 
kapal tersebut (jettison cargo) adalah dalam rangka menyelamatkan crew, kapal, dan seluruh 
muatan yang ada di atas kapal sehingga merupakan tindakan General Average dan kerugian yang 
ditimbulkannya adalah merupakan General Average Expenses yang mengacu Charter Party Part II 
Pasal 26.3 sebagaimana dimaksud dan mengacu pada York-Antwerp Rules.

jika mengacu pada artikel “A Guide to General Average” oleh Richard Cornach, Fellow of the 
Association of Average Adjusters, prinsip General Average ini adalah “That which has been sacrificed 
for the benefit of all shall be made good by the contribution of all”, yaitu suatu prinsip hukum laut 
yang kurang lebih berarti bahwa pengorbanan yang dilakukan untuk menyelamatkan kepentingan 
semua pihak terkait akan ditanggung oleh semua pihak yang terkait tersebut (yang kepentingannya 
terselamatkan).

Dalam hal ini jettison cargo sebesar 202,6 KL tersebut diklaim pihak Owner sebagai hal yang 
dikorbankan (sacrificed) untuk menyelamatkan crew, kapal dan seluruh muatan yang didalamnya 
sehingga sesuai prinsip General Average maka pengorbanan tersebut (sacrifice/expense) akan 
ditanggung oleh pihak Owner Kapal maupun pihak Cargo Owner (Pertamina) secara proporsional 
sesuai nilai yang diselamatkan (nilai kapal dan nilai kargo)

Namun demikian, sebelumnya Pertamina akan melakukan investigasi lanjut terlebih dahulu 
mengenai apakah betul-betul tidak terjadi penyimpangan kargo. jika ternyata ditemukan adanya 
penyimpangan kargo, bisa jadi bukan hanya R2 loss namun R4 loss yang akan diklaimkan kepada 
pihak kapal. Namun jika memang tidak terjadi penyimpangan kargo, maka Pertamina akan 
memproses kejadian General Average ini sesuai ketentuan yang berlaku. Saat ini proses verifikasi/
investigasi dimaksud masih berjalan dan  diharapkan diselesaikan dengan proses yang fair, 
berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik yang sifatnya regulasi maupun best shipping practice 
berdasarkan kesepakatan dalam charter party. 

Adapun sesuai koordinasi dengan fungsi Financial Risk & Insurance, pada dasarnya jika memang 
benar terjadi General Average, maka Pertamina sudah dilindungi oleh Asuransi sehingga kerugian 
bagian Pertamina (proporsional) yang timbul dapat diklaimkan ke asuransi.

Terlepas dari bagaimana hasil proses verifikasi/investigasi yang sedang dilakukan, hal ini menjadi 
contoh konkret kendala operasional di fungsi Shipping yang dalam melaksanakan tugas pokoknya 
selalu menghadapi berbagai tantangan namun tetap mengedepankan compliance dengan ketentuan 
yang berlaku. 

Akhir kata, mudah-mudahan operasional PT Pertamina (Persero) pada umumnya dan operasional 
kapal-kapal tanker pada khususnya baik kegiatan sailing, kegiatan lepas sandar kapal dll selalu dalam 
lindungan Allah SWT, selalu dimudahkan dan diberi kelancaran. Hal tersebut tidak lain adalah demi 
memenuhi kebutuhan energi bagi negeri. Amiien YRA. •[SHIPPING]

SHIPPING
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jakarta - Berkaitan dengan pem bangunan 
kilang baru Bon tang di Kalimantan Timur, Per-
tamina menggelar Project Expose  Grass Root 
Refinery Bon tang di hadapan para investor dan 
stakeholder lainnya,  di Grand Hyatt Hotel, pada 
Selasa (28/2). 

Hadir dalam acara tersebut Deputi Menteri 
BUMN Bidang Resources Ridwan jamaluddin, 
Deputi Menteri BUMN Bidang Energi, Listrik 
dan Turisme Edwin Hidayat, Kepala BPH Migas 
Andi Noorsaman Sommeng, Komisaris Utama 
Pertamina Tanri Abeng, Plt. Direktur Utama 
Pertamina Yenni Andayani, Direktur Mega proyek 
Pengolahan dan Petrokimia Rach mad Hardadi dan 
SVP Business Development Iriawan Yulianto, serta 
tim manajemen Pertamina lainnya.

Sebanyak 95 perusahaan calon mitra stra–
tegis hadir, yang mengindikasikan tingginya 
animo calon investor. Perusahaan calon mitra itu 
diminta untuk mengumpulkan Request for Infor–
mation pada 2 April 2017 nanti.

Menurut Direktur Mega proyek Pengolahan 
dan Petrokimia Rach mad Hardadi dalam kon-
ferensi pers usai Project Expose Grass Root 
Refinery Bon tang, dari 95 perusahaan calon mit–
ra, 12 perusahaan di antaranya merupakan peru  –
sahaan migas besar. jumlah major company 
ini lebih banyak dibandingkan dengan ketika 
Pertamina menawarkan proyek GRR Tuban 
sebelumnya.

“Kami memang membuka kesempatan 
se luas-luasnya kepada perusahaan yang 
memiliki kompetensi, kapabilitas untuk dapat 
berpartisipasi dalam proyek GRR Bontang. 
Mereka berasal dari seluruh dunia, baik Amerika 
Serikat, Eropa, Asia Timur, Timur Tengah dan 
Indonesia. Yang pasti, kami menginginkan untuk 
dapat bermitra dengan perusahaan yang punya 
komitmen tinggi menuntaskan proyek pada 
2023,” kata Hardadi.

Perusahaan-perusahaan calon mitra meru pa–
kan perusahaan refiner, trading company, maupun 
institusi finansial. Menurutnya, terdapat empat 
karakteristik utama calon mitra yang dikehendaki 
Pertamina, yaitu memiliki rekam jejak yang kuat 
pada industri pengolahan minyak utamanya 
keandalan operasional dan eksekusi proyek, 
d apat menyesuaikan dengan struktur dan model 
bisnis yang dikehendaki Pertamina, memiliki 
ke inginan kuat untuk percepatan proyek dan 
menyelesaikannya pada 2023, dan memberikan 
nilai menarik bagi proyek GRR Bontang. Perta–
mina menargetkan untuk memperoleh mitra stra–
tegis tersebut pada 28 April 2017.

Segera setelah terpilih, Pertamina bersama 
mitra strategis akan memulai proses Bankable 
Feasibility Study (BFS) yang ditargetkan selesai 
pada awal tahun 2018 sekaligus menuntaskan 

Project Expose GRR Bontang 
Menarik Banyak Investor

Calon investor dan stakeholders Pertamina lainnya memenuhi Ballroom Grand Hyatt Hotel menyimak 
pemaparan tentang Grass Root Refinery Bontang.

pembentukan konsorsium dan akan ditetapkan 
Preliminary-Investment Decision 1 yang meng–
gam barkan perkiraan awal investasi proyek GRR 
Bon tang.

Rachmad Hardadi meng ungkapkan, Proyek 
GRR Bontang ini awalnya adalah Proyek P3 
(Public Private Partnership), atau KPU (Kepemilikan 
Pemerintah – Badan Usaha). Berbeda dengan 
Proyek GRR Tuban yang sejak awal memang 
penugasan dari Pemerintah. “Baik penugasan 
mau pun P3, seluruhnya ter-cover dalam Perpres 
khusus yang me naungi proyek-proyek strategis 
ini,” kata Hardadi. “Dalam per ja lanannya, dirasa 
kurang cepat kalau tetap memakai skema P3. 
Sehingga pada 9 Desember 2016, Kementerian 
ESDM mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM 
No. 7935 K/10/MEM/2016 yang mengubah skema 
dari P3 menjadi penugasan.” 

Setelah itu, tim Direktorat Mega proyek Pe-
ngolahan & Petrokimia Pertamina pun bisa berjalan 
dengan lebih cepat seiring proyek-proyek yang lain. 
Dan sejalan dengan hal itu, maka Pertamina pun 
kembali berhitung dari sisi finansialnya. 

Pada tahap awal, Pertamina akan masuk 
de ngan minimal kepemilikan sekitar 5% hingga 
25% dan selanjutnya mempunyai hak atau pilihan 
untuk meningkatkan kepemilikan dalam periode 
yang akan disepakati kemudian. Perkiraan awal 
nilai investasi sekitar US$10-US$12 miliar dengan 
mempertimbangkan proyek GRR Bontang tidak 
dimulai dari titik nol karena beberapa infrastruktur 
pendukung dan juga lahan telah tersedia.

Mitra strategis diharapkan berperan dalam 
peng adaan crude dan menyiapkan pendanaan. 
Mitra juga memiliki kemampuan dalam mema–
sarkan produk yang tidak terserap di pasar dalam 
negeri ke pasar luar negeri, seperti Australia, Papua 
Nugini, Selandia Baru dan Filipina, yang memang 
lebih dekat dengan Bontang dibandingkan ke 
Singapura. Untuk  pricing ekspor, Hardadi pun 
menegaskan bahwa harga untuk ekspor tidak ada 
kaitannya dengan harga BBM di da lam negeri. 
”Karena yang di ekspor ini harganya adalah market 
price,” tegasnya.  

Tentang pasokan crude untuk Bontang, 
Hardadi menyatakan bahwa source-nya tidak 
dikunci, karena nanti crude-nya itu akan di optimasi. 

Berkaitan dengan SDM grass root Tu ban dan 
Bontang, dibutuhkan  1.400 – 1.600 orang un-
tuk mengoperasikan setiap kilang. Berarti untuk 
ke duanya, diperlukan sekitar 3.200 orang, yang 
40%-nya adalah engineer S1. Sisa 60%-nya adalah 
D3, D1, dan operator dari SMA/STM/SMK. Dalam 
hitungannya, perlu sekitar 1.300-an dalam waktu 5 
tahun ke depan. “Artinya setiap tahun kami harus 
merekrut 260 engineer. Ini jumlah yang besar, 
normalnya kita hanya merekrut 80 sampai 120 
orang,” paparnya.•rUDI/UrIP 

 

Membangun Kilang untuk 
Ketahanan dan Kedaulatan Energi

Persoalan bahan bakar minyak (BBM) 
menjadi perhatian utama Presiden joko Wido–
do di awal masa kepemimpinannya. Besarnya 
konsumsi BBM yang tidak bisa dipenuhi di 
dalam negeri membuat Indonesia terpaksa 
melakukan impor. Namun, terbatasnya jum–
lah dan kapasitas kilang di dalam negeri, 
mem buat Indonesia tidak hanya terpaksa 
meng impor minyak mentah namun juga pro–
duk BBM.

Pada akhir 2015, Presiden pun menge–
luarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 
146/2015 tentang Pelaksanaan Pemba ngun–
an dan Pengembangan Kilang Minyak di 
Dalam Negeri. Melalui Perpres ini, Presiden 
berharap ada percepatan dalam kegiatan 
investasi pembangunan kilang di Indonesia 
yang sudah lama tidak terjadi. Sementara 
untuk memenuhi kebutuhan BBM nasional, 
dalam rancangan Rencana Umum Energi 
Nasional (RUEN), direncanakan ka pasitas 
kilang nasional ditingkatkan menjadi lebih dari 
2 juta bph pada tahun 2025.

Besarnya investasi dan keekonomian 
dari pem bangunan kilang menjadi penyebab 
utama tidak adanya kilang baru dalam ku–
run waktu yang cukup lama. Indonesia 
hing ga kini hanya memiliki enam unit kilang 
minyak dengan total kapasitas 1,04 juta 
barel per hari, yang semuanya dibangun oleh 
Pertamina. Keenam kilang tersebut adalah 
Kilang Dumai dengan kapasitas 170.000 
barel per hari, Kilang Plaju 133.700 barel per 
hari, Kilang Cilacap 348.000 barel per hari, 
Kilang Balikpapan 260.000 barel per hari, 
Kilang Balongan 125.000 barel per hari, dan 
Kilang Kasim 10.000 barel per hari.

Sebagai BUMN migas, PT Pertamina 
(Persero) pun bergerak cepat untuk pem–
ba ngunan kilang di dalam negeri. Menurut 
Direktur Megaproyek Pengolahan dan Pe tro–
kimia Pertamina Rachmad Hardadi, Perta –
mina fokus pada pembangunan kilang baru 
dan pengembangan kilang eksisting un tuk 
menunjang ketahanan energi nasional de–
ngan produksi 2 juta bph pada 2023. "Ka-
mi optimistis pada akhir 2023, seluruh pem–
bangunan kilang Pertamina akan selesai. 
Ini menjadi dua tahun lebih cepat dari yang 
ditargetkan pemerintah. Nantinya, kilang Per–
ta mina akan jadi yang paling modern di Asia 
Tenggara," kata Hardadi.

Strategi Pertamina dalam memenuhi 

PT Pertamina (Persero) menargetkan proyek "upgrading" Refinery Unit IV Cilacap tuntas dan mulai beroperasi 
2021, dengan peningkatan kapasitas total crude distillate unit (CDU) dari sekitar 345.000 barel per hari menjadi 
370.000 barel per hari dan peningkatan hasil produksi dengan nilai tinggi dari semula sekitar 73% menjadi 96%.

target produksi minyak pada 2023 an tara 
lain optimasi infra struktur yang ada, pe  ning–
katan kapasitas kilang eksisting (Refi nery 
Development Master Plant, RDMP), pem–
bangunan kilang baru (Grass Root Refinery, 
GRR), serta revitalisasi kilang yang sudah ada.

Pertamina berencana membangun ki lang 
minyak di Tuban dan Bontang, dengan ka–
pasitas masing-ma sing sekitar 300.000 barel 
per hari. Pertamina juga meng-upgrade empat 
kilang yang ada saat ini, yaitu RU IV Cilacap, 
RU V Balikpapan, RU VI Balongan dan RU II 
Dumai agar dapat meningkatkan kapasitas 
pengolahan minyak.

Berdasarkan data Progress Update Proyek 
RDMP dan GRR yang dilansir Pertamina, ter–
catat untuk RDMP RU IV Cilacap berkapasitas 
400 KBPD Pertamina-Saudi Aramco telah 
menandatangani jV Development Agreement 
sudah pada 22 Desember 2016. Adapun BED 
study sedang dalam pekerjaan oleh AMEC 
Foster Wheeler, dengan target penyelesaian 
Maret 2017. Proyek ini akan dituntaskan dan 
mulai beroperasi pada 2021.

Untuk RDMP Balikpapan phase 1 berka–
pasitas 360 KBPD, pelaksanaannya dilakukan 
sendiri oleh Pertamina dan didukung oleh 
Bechtel untuk pengerjaan engineering. FEED 
ditargetkan tuntas pada juni 2017, sedangkan 
persiapan lahan dan pembangunan jetty baru 
oleh WIKA, ditargetkan rampung November 
2017. Proyek RDMP RU V Balikpapan ditar–
getkan tuntas seluruhnya pada 2020.

Proyek GRR Tuban dengan target kapasitas 
300 KBPD dimana Pertamina menggandeng 
Rosneft Oil Company, framework agreement 
telah ditandatangani pada 27 Mei 2016 dan 
dilanjutkan dengan JV Agreement pada 5 
Oktober 2016. Pertamina berkomitmen menye–
lesaikan GRR Tuban pada 2021.

Sementara itu, Pertamina kerja cepat da-
am proyek GRR Bontang yang ditargetkan 
mampu mengolah minyak mentah sekitar 300 
ribu barel per hari, dengan kapasitas produk 
gasoline minimal 60 ribu barel per hari dan 
diesel minimal 124 ribu barel per hari. Hasil 
produksi memiliki spesifikasi Euro V dengan 
mengutamakan pasar dalam negeri.

Pertamina menggandeng sejumlah mitra 
untuk menggarap proyek ini. Pada 28 Februari 
2017, telah dilakukan Project Ekspose dengan 
mengundang sejumlah mitra strategis untuk 
be kerja sama menggarap kilang Bontang.•rUDI
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Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com

Workshop Pengelolaan KI : 
Pengelolaan Kekayaan Intelektual Perusahaan Yang Lebih Baik

Kekayaan Intelektual (KI) yang meliputi Paten, Merek, Hak Cipta, Desain Industri, Rahasia 
Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana diatur dalam Undang Undang terkait 
saat ini semakin menjadi fokus untuk dikelola secara lebih optimal oleh Perusahaan. Di bawah 
pengelolaan Fungsi Quality, System & Knowledge Management yang ditunjuk melalui Surat 
Perintah Direktur SDM & Umum No. Prin-023/K00000/2015-S0, melaksanakan workshop 
pengelolaan KI  pada tanggal 13 – 14 Februari 2017 yang dihadiri dari beberapa Perwakilan 
Fungsi Kantor Pusat antara lain Fungsi HR, Legal, Corporate Secretary, CSS, System Business 
Process serta perwakilan dari QM Direktorat. Workshop tersebut bertujuan untuk mengatur 
kembali sistem pengelolaan KI yang saat ini masih tersebar di fungsi, unit/region dan anak 
perusahaan sehingga pengelolaan kekayaan intelektual perusahaan menjadi lebih baik. 
Termasuk didalamnya juga dibahas tentang penyediaan perangkat untuk mengoptimalkan 
pengelolaan KI baik yang berupa perangkat struktural maupun kebijakan dan aturan yang 
memayungi dan menjamin keselarasan dan konsistensi proses.

Kondisi pengelolaan KI yang 
saat ini yang tersebar berpotensi 
menimbulkan beberapa risiko 
antara la in  arus in formas i 
administratif yang lambat baik dari 
eksternal yaitu Direktorat jendral 
KI (DjKI) ke fungsi internal, proses 
pemeliharaan sertifikasi yg kurang 
optimal sehingga menyebabkan 
gugurnya sertifikasi, munculnya 
pengeluaran biaya tambahan 
yang seharusnya tidak diperlukan 

dan masalah internal lain terkait pemahaman proses dan pengarsipan.
Secara keseluruhan workshop berjalan sangat efektif dan banyak peserta yang antusias 

Gathering Change Agent BTP SSAK untuk Soliditas dan Sinergitas
Bertempat di Hotel Aston Anyer tanggal 16 – 17 Februari 2017 dilaksanakan Gathering 

Change Agent Break Through Project (BTP) Streamlining Sistem Administrasi Korporasi 
(SSAK) sesuai dengan Surat Keputusan Direktur SDM, IT & Umum No.Kpts 002/
K00000/2017-S0 tanggal 24 januari 2017 tentang Change Agent Streamlining Sistem 
Administrasi Korporasi. Acara ini dibuka oleh SVP Corporate Shared Service dan VP Quality 
System & Knowledge Management selaku Project Owner dalam BTP ini. Melalui gathering 
ini harapannya dapat meningkatkan solidaritas dan sinergitas bagi para Agent BTP SSAK.

Pada har i  pertama 
dibuka dengan pengenalan 
mengena i  BTP SSAK 
terhadap para change 
agent perwakilan dari Kor-
porat dan Anak Perusahaan 
dan dilanjutkan dengan 
dengan Group Activity 
untuk membangun ke-
kom pakan antar tim. Pe-
serta dibagi menjadi lima 
kelompok dengan masing-
masing kelompok terdiri 
dari empat orang. Cut the 
paper merupakan salah 

satu permainan problem solving yang melatih kelompok dalam mencari jalan keluar ketika 
ada permasalahan dalam pekerjaan tim. Selain itu ada pula Blind Walk, yang mengharuskan 
tim untuk mendengar petunjuk dari pemimpinnya agar tujuan utama dapat tercapai dengan 
baik. 

Hari kedua dilaksanakan sosialisasi, upskilling dan diskusi terkait sub team yang 
ada dalam BTP SSAK yaitu: Sub Team Re- Engineering E-Correspondence, Sub Team 
Document Management, Sub Tim STK dan Sub Tim Change Management.

Tujuan dari Gathering Change Agent BTP SSAK ini adalah  :
1. Mengukuhkan para change agent untuk melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya sesuai yang tercantum dalam SK dimaksud.
2. Agar para change agent memahami tujuan dari Program Streamlining Sistem 

Administrasi Korporasi, dimana kebutuhan untuk berkoordinasi dan berkolaborasi 
antar Fungsi, Direktorat, Anak Perusahaan serta stakeholder membutuhkan layanan 
yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Change Agent diharapkan dapat menjadi leaders role model, memberikan 
sosialisasi tentang sistem administrasi korporasi berbasis IT minded untuk dapat 
diimplementasikan di lingkungan kerja masing-masing. 

4. Setelah kegiatan gathering ini, aligning team diantara para change agent diharapkan 
akan terbangun secara efektif dan efisien. 

Semoga semangat para Agent BTP SSAK tahun 2017 dapat memberikan kontribusi 
secara langsung dalam rangka untuk menuju aspirasi Pertamina 2015. Semangat SSAK!

Oleh Zulkarnain Rosadi – SBP – QSKM – Dit. SDM, TI & umum

Oleh: Tim Knowledge Management Pertamina (KOMET)

menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan beberapa alternatif solusi yang 
ditawarkan. Pada hari pertama peserta mendapatkan arahan dan materi pengantar dari 
Manager Knowledge Management Dit. SDM, Teknologi Informasi dan Umum. Arahan 
tersebut juga sebagai rambu-rambu peserta agar konsisten dengan agenda pembahasan 
untuk mengoptimalkan pelaksanaan workshop selama 2 hari tersebut.

 Agenda selanjutnya adalah penetapan proses pengelolaan KI, pemetaan jenis-jenis 
KI yang saat ini ada di Pertamina dan pembagian peran, tugas dan tanggung jawab 
pengelolaan KI di seluruh Pertamina dan Anak Perusahaan. Pada hari kedua workshop 
fokus untuk memperbaiki perangkat yang mengatur pengelolaan KI yaitu STK yang lebih 
komprehensif, selaras dan dapat menjadi acuan yang lebih relevan dan sesuai dengan 
kondisi actual KI perusahaan. 

Tugas lebih besar dari Pengelola KI Pertamina tidak berhenti sampai disini. Upaya untuk 
menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya invensi yang mampu memberikan 
nilai komersial bagi Perusahaan adalah tugas yang jauh lebih besar. Selain itu perlunya 
keterlibatan para Manajemen dan seluruh insan Pertamina untuk sadar dalam menjaga 
dan melindungi kekayaan intelektual merupakan budaya yang juga perlu untuk mulai 
ditanamkan mulai saat ini.

The More You Share…The More You Get!!!
Let’s Share Knowledge!
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AKSI PTKAM Proses Serah Terima Dibenahi – Supply Loss Dimitigasi – Perilaku Menyimpang DIbasmi – 
Keberhasilan Diapresiasi – Efisiensi Semakin Tinggi – Kinerja Perusahaan Sesuai Visi MisiPembenahan Tata Kelola Arus Minyak

Surveyor Lupa STK? 
Ingatkan dan Siap Tindak!

Kinerja PTKAM: 
Penghematan Rp 5.72 Triliun (uS$ 429 Juta) 
Berkat Implementasi Standar Kerja Baru

Sebagai saksi mata, tugas utama dari seorang 
surveyor adalah memastikan seluruh hal yang terjadi 
dan diperbuat pelaku serah terima minyak sesuai 
dengan prosedur. Apabila terdapat hal yang diluar 
kewajaran serta ketidaksesuaian dengan STK yang 
berlaku, maka tindak lanjut dari seorang surveyor 
menjadi kunci utama dari proses surveying dari proses 
serah terima ini. Proses ini kemudian akan dieskalasi ke 
tingkat yang lebih tinggi (hingga kantor pusat) apabila 
tidak selesai diranah operasional.

Beberapa kasus yang terjadi di lapangan adalah 
Surveyor menjadi terlalu akrab pelaksana (Loading 
Master dan Awak Kapal) sehingga keseganan dalam 
menindaklanjuti ketidak sesuaian sering terlupakan. 
Hal yang sama terjadi secara berkebalikan. Loading 
master juga enggan memperbaiki ketidaksesuaian di 
lapangan.

Hal ini terlihat dari pada witness tahun 2016 dimana 
terdapat paling tidak ada 20 (dua puluh) pertanyaan 

yang mesti kami isi dalam rangka menilai 
kepuasan terhadap layanan Surveyor. Seluruh 

Memasuki bulan ketiga tahun 2017, merupakan 
saat yang cukup tepat untuk melihat ke masa lalu 
sebagai acuan kinerja masa depan. Kinerja hingga 
Desember 2016 pada kegiatan serah terima minyak 
menunjukkan hal yang cukup mencengangkan, 2.79 
juta barrel berhasil diselamatkan. Pencapaian tersebut 
dilakukan berkat implementasi standar kerja baru.

Flash back akan keberadaan PTKAM bermula 
dari “kegundahan” Direksi Pertamina melihat belum 
efisien dan efektifnya pengendalian supply loss pada 
beberapa tahun terakhir yang selalu berada di atas 
angka pengendalian 0.3%. Angka losses pada tahun 
2014 misalnya mencapai 0.41% yang setara dengan 
biaya operasi US$ 530.59 juta. 

Dengan alasan itulah maka pada awal tahun 2015 
dibuat suatu Break Through 
Project bernama “PTKAM” 
(Pembenahan Tata Kelola Arus 
Minyak) dengan VP QSKM 
ditunjuk sebagai Project Leader 
yang mengkoordinasikan 8 VP 
di Direktorat Hulu, Pengolahan, 
Pemasaran, Keuangan, Fungsi 
ISC dan Internal Audit sebagai 
anggota teknis pengendalian 
losses, serta Fungsi SPC, HR, 
Legal, Procurement, Com-
plian ce dan Security sebagai 
support management.

20 pertanyaan tersebut bermuara pada 
profesionalitas pelaku serah terima 
minyak di lapangan. Pertanyaan seperti 
“Apakah nama dan jumlah surveyor 
yang datang sesuai dengan yang tertera 
dalam Surat Tugas?” menjadi salah satu 
acuan kepatuhan surveyor terhadap 
lingkungan kerjanya. 

Dari hasil asesmen tersebut ternyata 
ditemukan hanya dua dari tujuh orang petugas 
surveyor yang bertugas di TBBM yang namanya 
sesuai dengan nama-nama yang berada dalam list 
surveyor yang bertugas di TBBM yang di-witness. 

Masih terdapat 37 pertanyaaan check list harus 
dijawab YA atau TIDAK yang mencakup pertanyaan 
tentang Sertifikat Kalibrasi Tabel Tangki nominasi, 
Surat Izin Penggunaan, Sertifikat Kalibrasi Metering; 
Kondisi jalur pipa di darat; Kondisi kerangan (valve) di 
tangki darat dan jalur pipa sudah full closed/blind dan 
dilakukan penyegelan; serta sertifikat dari Alat ukur. 

Seluruh pertanyaan tersebut haruslah dapat 

dengan mudah dijawab YA, apabila seluruh STK terkait 
pengadaan dan operasional survey kegiatan serah terima 
minyak mampu dipenuhi oleh semua insan serah terima minyak 
termasuk oleh Surveyor. Dampak akhirnya adalah pada kinerja 
akhir serah terima minyak dimana realisasinya harus ditekan 
dibawah 0.2%. 

Memang, untuk tetap menjaga agar supply losses tidak 
kembali membengkak, tidak dapat tidak semua pelaku serah 
terima minyak di lapangan; surveyor, loading master beserta 
pihak kapal harus selalu bekerja sama bahu membahu dalam 
satu tindakan. Implementasi STK dengan bijak atau kita 
tindak!•PtkaM 0.2 LaNjUtkaN! 

Selama dua tahun keberadaan PTKAM, tema dasar 
program aksi yang dilakukan adalah meningkatkan 
awareness dan readiness semua pelaksana serah terima 
minyak di loading port, pengangkutan/pelayaran, dan 
discharging port. 

Hal-hal nyata yang sudah dibenahi antara lain: 
peningkatan awareness, peningkatan kompetensi 
pekerja, perbaikan komunikasi, publikasi kegiatan 
PTKAM, serta reward & consequencies.  Program aksi 
dalam hal peningkatan awareness dilakukan dengan : 
witness kegiatan loading/discharge minyak mentah dan 
produk di loading/discharging port, refreshment upaya 
pengendalian losses bagi insan serah terima setingkat 
supervisor dari semua TBBM/Depot di lingkungan S & 
D - Direktorat Pemasaran dan Direktorat Pengolahan, 

PTKAM Summit, Rapat Dengar Pendapat dengan Ship 
Owner, dan Owner Charterer Meeting yang di adakan 
secara periodik.

Seluruh kegiatan tersebut mengganjar pada 
kinerja seperti yang disebutkan pada awal artikel. 
Penghematan sebesar US$ 429 juta yang setara 
dengan Rp 572 triliun. Hal ini kemudian diganjal dengan 
implementasi standar kerja para Pekerja yang mampu 
menekan supply loss di angka 0.2% di bawah standar 
internasional 0.5%. Standar kerja yang semata-mata 
tidak bisa dilakukan sendiri namun dengan kolaborasi 
dengan seluruh insan serah terima minyak yang berada 
di semua level pelaksana - pengambil keputusan. 

Penghematan triliunan bukan mainan, Kinerja 
PTKAM tidak sembarangan. Kepada dunia kita buktikan, 
bahwa Pertamina adalah pemain Dominan!•PtkaM 0.2 

LaNjUtkaN! 
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IMPLEMENTASI PENGGuNAAN WELDING ISOLATION 
CHAMBER DI PT PERTAMINA EP

Pekerjaan panas (hot work) adalah pekerjaan yang tidak dapat dilepaskan dari kegiatan 
operasional PT Pertamina EP. Menyadari akan tingginya risiko pekerjaan ini PT Pertamina EP telah 
melakukan improvement dalam aspek prosedur untuk meminimalkan risikonya. Namun dalam 
beberapa tahun terakhir insiden kebakaran akibat pengelolaan pekerjaan panas yang kurang 
memadai terus berulang. Dari hasil evaluasi selain pengendalian administrasi, perlu dilakukan  
improvement dalam metode pengelolaan risiko dari aspek rekayasa engineering. Salah satunya 
dengan memasang welding isolation chamber untuk mengisolasi area pengelasan dari lingkungan 
yang mengandung uap minyak dan gas mudah terbakar. Untuk itu Fungsi Surface Facility telah 
menerbitkan TKI (Tata Kerja Individu) yang mengatur mengenai standardisasi material, personil, dan 
prosedur pemasangan welding isolation chamber. Dengan diimplementasikannya TKI ini, pekerjaan 
pengelasan yang dilakukan di area berbahaya, salah satunya lokasi pemboran, dapat dilaksanakan 
dengan lebih aman.

Dalam industri minyak dan gas, pekerjaan panas (hot work) merupakan pekerjaan yang memiliki 
risiko sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dari trend kecelakaan yang terjadi di Pertamina EP akibat 
pengelolaan risiko pada pekerjaan panas yang kurang memadai. Trend insiden sejak tahun 2014 
sampai dengan bulan Agustus 2016 menunjukkan adanya kenaikan. Selama 2014 terjadi empat kali 
insiden kebakaran dimana dua diantaranya disebabkan oleh pekerjaan panas. Tahun 2015 terjadi 
delapan kali insiden kebakaran, empat diantaranya disebabkan oleh pekerjaan panas. Sementara 
sampai dengan bulan Agustus tahun 2016 terjadi enam kali insiden kebakaran, satu diantaranya 
disebabkan oleh pekerjaan panas.

Upaya Pertamina EP mengelola risiko pada pekerjaan panas sudah dilakukan sejak tahun 
2015.Diawali dengan memberikan bekal pengetahuan kepada seluruh pekerja dan mitra kerja 
operasi mengenai prosedur dan persyaratan melakukan pekerjaan panas dalam program “Advance 
HSE Training” dan dilanjutkan dengan revisi prosedur pengajuan SIKA (Surat Ijin Kerja Aman) 
yang memperketat persyaratan pengajuan ijin pekerjaan panas. Melihat masih terjadinya insiden 
kebakaran akibat pekerjaan panas, program pengendalian risiko perlu lebih difokuskan pada hirarki 
pengendalian yang lebih tinggi dari sekedar pengendalian administratif.

Insiden kebakaran akibat pekerjaan panas pada tahun 2016 terjadi pada saat pekerjaan 
pengelasan bottom plate tangki penimbun minyak yang lokasinya berdekatan dengan tangki lainnya 
yang sedang beroperasi di sebuah SP (stasiun pengumpul) migas. Kebakaran ini menyebabkan 
timbulnya empat korban luka bakar grade 2 sebesar 13%. Tidak ada korban jiwa, namun insiden ini 
termasuk ke dalam kategori high potential incident. Kebakaran terjadi akibat kegagalan melakukan 
isolasi area pengelasan dari uap minyak dan gas yang berada di area SP tersebut. Upaya 
melakukan isolasi sebenarnya telah dilakukan oleh perencana dan pelaksana pekerjaan dengan 
memasang “tirai” dari terpal di sekeliling tangki yang beroperasi.  Namun tirai tidak didesain kedap 
terhadap gas, sehingga gas dan uap minyak dapat merambat memasuki area pekerjaan panas. Tim 
Investigasi menemukan bahwa PT Pertamina EP belum menerapkan isolasi area pekerjaan panas 
yang dilakukan di lingkungan yang mengandung gas atau uap minyak sesuai best practice yang 
berlaku di industri migas, karena belum adanya standard perusahaan yang mengatur mengenai hal 
tersebut.  Salah satu rekomendasi yang diberikan adalah perlu dibuatnya standard perusahaan. 

Dengan melihat statistik yang ada, 
dimana sebagian besar insiden 
kebakaran terjadi di area fasilitas 
produksi dan menimbang tingginya 
frekuensi pekerjaan panas yang 
dilakukan di area instalasi migas dalam 
kondisi on-stream, maka PT Pertamina 
EP memandang hal ini sebagai suatu 
permasalahan yang serius yang 
harus segera ditindaklanjuti. Sebagai 
gambaran, dari 22 field di Pertamina 
EP, 18 di antaranya menghasilkan gas, 
dan 4 field merupakan penghasil gas 
utama. Hal ini semakin memperkuat 
diperlukannya standard tersebut.

ProSEDUr oPEraSI DaN PEraLataN 
Pada bulan Mei 2016, Fungsi Surface Facilities PT Pertamina EP menerbitkan prosedur 

baru, yaitu TKI Pemasangan Ruang Isolasi Untuk Pengelasan No. C-210/A2/EP2200/2016-S0 
sebagai tindak lanjut dari rekomendasi investigasi insiden kebakaran sebelumnya. TKI ini mengatur 
mengenai spesifikasi dan prosedur pemasangan welding isolation chamber yang digunakan untuk 
mengisolasi area pengelasan dari lingkungan sekitar yang mengandung uap minyak dan gas 
mudah terbakar, serta  kualifikasi personil yang melakukan pemasangan. Welding isolation chamber 
yang dimaksud dalam TKI ini disusun dari panel-panel yang terbuat dari kain tahan api sehingga 
membentuk sebuah ruangan/ bangunan dan didalamnya diberikan tekanan udara sehingga uap 
minyak atau gas mudah terbakar tidak dapat memasuki ruangan tersebut (Gambar 2). Spesifikasi 
personil, material utama, dan bentuk welding isolation chamber yang sudah terpasang diberikan 
pada tabel dan gambar di bawah ini.

Welding isolation chamber ini digunakan 
untuk pengelasan yang dilakukan pada 
hazardous area Class 1 Div II, dan tidak dapat 
digunakan untuk pengelasan pada area Class 
1 Div I. Pengelasan di area Class 1 Div I tidak 
boleh dilakukan dalam kondisi instalasi on-
stream, dan harus dilakukan shut down instalasi 
terlebih dahulu. Untuk menjaga tekanan positif 
di dalam chamber, blower harus dinyalakan dan 
tekanan dijaga pada 15-20 Pascal. Udara yang 
ditiupkan oleh blower ke dalam chamber harus 
diambil dari non-hazardous area, dan udara 
keluar dikembalikan ke non-hazardous area 
juga. Lokasi ujung hose keluaran udara harus 
ditempatkan dengan jarak minimal 5 meter dari 
inlet hose untuk mencegah resirkulasi udara ke dalam chamber.

Selain pengelasan, pekerjaan panas lain di area berbahaya yang harus diisolasi adalah flame 
cutting, grinding, dan grit/sandblasting. Setelah pemasangan isolation chamber selesai dan sebelum 
pengelasan dilakukan, terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan kondisi fisik isolation chamber 
tersebut oleh Pengawas Pekerjaan dan Penanggungjawab Area Kerja. Panduan pemeriksaan ini 
dituangkan dalam bentuk checklist yang merupakan lampiran dari TKI.

 
Dengan diterbitkannya TKI ini, seluruh pengelasan 

di area Class 1 Div 2 harus diisolasi dengan isolation 
chamber. Langkah penerapan yang akan dilakukan 
meliputi kegiatan sosialisasi, pengadaan isolation 
chamber, dan implementasi lapangan. Banyaknya 
project yang melibatkan pekerjaan panas di instalasi 
migas di Pertamina EP, maka untuk pengadaan 
isolation chamber ini diusulkan dengan membuat 
kontrak payung sewa peralatan dengan on-call basis. 

Untuk mempercepat diproduksikannya sumur 
migas baru, salah satu strategi yang dilakukan oleh 
PT Pertamina EP adalah dengan melaksanakan 
pembuatan flow line secara paralel dengan kegiatan 
pemboran sumur eksploitasi tersebut. Konsekuensi 
yang terjadi dari hal ini adalah dimungkinkannya 
kegiatan pengelasan flow line berlangsung di saat rig 
masih beroperasi. Sebagai salah satu langkah untuk 
mencegah terjadinya kebakaran, maka penggunaan 
welding isolation chamber ini menjadi suatu kebutuhan 
dalam kegiatan tersebut di atas. 

taHaP StaNDarISaSI
Pada tahun 2016 PT Pertamina EP telah 

membuat standardisasi untuk pemasangan isolation 
chamber sebagai salah satu upaya engineering 
control dalam pengendalian risiko pada pekerjaan 
panas. Standard ini dibuat sebagai tindak lanjut 
atas rekomendasi investigasi insiden kebakaran di 
salah satu SP di wilayah kerja Pertamina EP. Saat 
ini upaya implementasi dari standard ini masih on-
progress, dan setelah diimplementasikan penuh 
akan dilakukan evaluasi keefektifan penggunaan 
standard ini untuk mengidentifikasi peluang-peluang 
untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Dengan 
diimplementasikannya TKI ini maka kegiatan penge–
lasan yang dilaksanakan di area berbahaya, salah 
satunya di lokasi pemboran dapat dilaksanakan de–
ngan lebih aman. (dari berbagai sumber)

Tabel 1. Persyaratan personil
No Personil Persyaratan

1 Supervisor Min. D3, min 8 tahun pengalaman sebagai 
teknisi pemasangan isolation chamber

2 Scaffolder Min. SLTA, certified scaffolding technician, 
min 3 tahun pengalaman sebagai scaffolder

3 Operator Min. SLTA, min 3 tahun pengalaman bekerja 
dalam bidang instalasi ruang isolasi

4 HSE Inspector Certified AK3 Kemenaker

Gambar 1. “Tirai” dari terpal untuk melindungi area pekerjaan 
panas pada satu insiden kebakaran di tahun 2016

Gambar 2. Proses pemasangan welding isolation 
chamber 

No. Material Gambar Spesifikasi

1 Inlet blower Pneumatic mover type, 
min capacity 3000 cfm

2 Outlet 
blower

Pneumatic mover type, 
min capacity 3000 cfm

3 Panel 
dinding

Material kain dan benang 
jahitan harus tahan api 
(silicon-coated fiberglass 
or equivalent), certified 
sesuai ANSI/FM 4950

4 Panel pintu Material kain dan benang 
jahitan harus tahan api 
(silicon-coated fiberglass 
or equivalent), certified 
sesuai ANSI/FM 4950

5 Manometer

6 Spiral hose Flexible, terbuat dari 
material tahan api

Tabel 2. Material utama

HSSE
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kIPraH Anak Perusahaan

Pertagas Rayakan ulang Tahun ke-10
jakarta -  Per tamina  Gas 
(Pertagas) me rayakan syukuran 
ulang tahun yang ke-10 dengan 
tema “Sinergi Membangun Negeri”, 
di Kantor Pusat Pertagas, pada 
(3/2). Acara ini diikuti oleh seluruh 
pekerja Pertagas di Pusat dan di 
wilayah kerja Pertagas.

Pencapaian dan prestasi yang 
sudah dicapai oleh Pertagas hing  -
ga tahun 2016 tak lepas dari du-
kungan semua karyawan perta gas. 
Prestasi yang sudah diraih, antara 
lain penghargaan ter   ting   gi untuk 
HSE dengan 35 juta jam kerja se-
lamat dan  juara CIP untuk kompetisi 
International dan World Class untuk 
ISRS. “Banyak pres  tasi yang sudah 
dicapai  dan diraih pada ulang tahun 
ke-10 ini. Teri ma kasih atas kerja 
sama dari level top mana gement 
sampai level bawah dan dukung an 
dari semua karya wan pertagas,” ujar 
Toto saat mem   beri kan sambutan. 
Ia juga meng      harapkan kinerja lebih 
baik lagi pada tahun 2017. 

Pada kesempatan tersebut, 
P e r  t a  g a s  j u g a  m e m b e r i k a n 

Fo
to

 : 
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P 
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PEP Papua Field 
Sosialisasikan BPJS 
Kesehatan Kepada PPJP
SoroNG - PT Pertamina 
EP Asset 5 Papua Field 
(PEP Papua Field) be-
kerja sama dengan BPjS 
Kesehatan cabang So-
rong menyelenggarakan 
sosialisasi kepada Perusa-
haan Penyedia jasa Pe-
kerja (PPjP), pada Kamis 
(23/2). Bertempat di  ruang 
rapat kantor PEP Papua 
Field, sosialisasi diikuti oleh 
mana jemen PEP Papua 
Field, perwakilan pekerja 
PEP Papua Field, dan 
6 PPjP. Keenam PPjP 
ter sebut antara lain PT 
Bersaudara Kita Imbaya, 
PT Ramai jaya Abadi, PT 
Braga Indah, PT Foa Waya, 
PT Apirja, dan PT Nomro 
jaya. Sosialisasi dibuka 
oleh Papua HR Assistant 
Manager, Agus Widodo, 
dilan jutkan dengan pema-
paran tentang BPjS Kese-
hatan oleh Itar Pri hartono, 
Kepala Unit MK & UMP4, 
dan ditutup dengan sesi 
tanya jawab.

Papua HR Assistant 
Manager, Agus Widodo, 
dalam sambutannya me-
nyam  paikan tentang tujuan 
sosi ali sasi ini. “Secara 
umum kami melihat, belum 
banyak yang me ma  hami 
ten tang BPjS Kese  hat-
an. Kami melihat ma sih 
ba nyak ken dala se cara 
ad ministratif yang dialami 
vendor tenaga kerja kami 
terkait pengurusan BPjS 
Kesehatan sehingga ber-
dampak terhadap opera-
sional perusahaan. Dengan 
sosialisasi ini, harapan nya 
ini menjadi wadah diskusi 
dan mem perdalam pema-
haman kita,” ujar Agus.

Theo mewak i l i  PT 
Braga Indah menanyakan 
tentang selisih hak kelas 
pera  wat an. “Beberapa 
kali yang ter jadi di Ko-
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SCM Papua Field Tingkatkan 
Pemahaman user Tentang Signature & 
Authorization Matrix
SoroNG - PT Pertamina 
EP Asset 5 Papua Field 
(PEP Papua Field) me nyo-
sialisasikan Signatutre & 
Authorization Matrix (SAM) 
2017 kepada para pekerja 
PEP Papua Field, pada Kamis 
(23/2). Bertempat di ruang 
rapat kantor PEP Papua 
Field, sosialisasi disampaikan 
oleh Candra Septana, Papua 
Procurement Staff, di hadapan 
20 pekerja. Sosialisasi di-
da sar kan pada Surat Ke-
pu  tusan PTH President 
Director PT Pertamina EP 
no. 057/EP0000/2017-S0 
tentang Pedoman Pelim-
pahan Ke we nangan no.A-
001/EP0000/2017-S0. 

Sosi  ali sasi bertu juan untuk 
menyam pai kan perubahan-
peru ba han yang terjadi dalam 
pelim pahan kewenangan. Di 
akhir sosialisasi, para peserta 
diberikan kesempatan untuk 
ber tanya dan berdiskusi 
menge nai perubahan terkait 

pelim  pahan kewenangan.
Dalam sosialisasi, Papua 

Procurement Staff Candra 
Sep tana menyampaikan, ko-
mitmen dan trans aksi tidak 
dapat didelegasikan kepa-
da seseorang yang memi-
liki level yang lebih rendah 
wewenangnya, kecuali apa-
bila terdapat penunjukan 
pejabat sementara. 

“Pe jabat  Sementara 

memiliki kewe nang an yang 
sama dengan pejabat definitif, 
kecuali dinyatakan lain dalam 
Surat Penunjukan Pejabat 
Peng ganti Sementara atau 
SPPPS. Namun apabi la 
Pejabat Sementara meru-
pakan anggota panitia tender, 
maka kewenangan untuk 
penetapan dan penun    juk an 
pemenang lelang, pemilihan 
langsung, dan penunjukan 
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President Director Pertagas Toto Nugroho didampingi oleh Komisaris Pertagas Surat Indrijarso, Finance & Business 
Support Director Hendroyono dan Commercial & Business Development Director Indra Setyawati memotong 
tumpeng saat perayaan dan syukuran ulang tahun ke-10 Pertamina Gas di Gedung Oil Centre, Sarinah, jakarta 
pada Kamis (23/2).

santunan kepada empat yayasan yang 
diserahkan oleh Finance & Business 
Support Director Pertagas Hendroyono, 
pemberian piagam kepada pekerja 
Perta  mina untuk ulang tahun dinas ke 
30, 25 dan 20 Periode November 2016 
– maret 2017, serta penghargaan  untuk 
tim berprestasi Conti    nous Improvement 

Program (CIP) di tingkat International. 
Selain itu, diserahkan peng hargaan 

ISRS 7 & PROPER serta peng     hargaan 
Annual Employee Awards 2016 untuk 
pekerja ber pres tasi dengan kate  gori HSE 
Excellent, Health Excellent, Sup porting 
Excellent dan Operation Excellent.•PrIYo

ta Sorong, pe kerja ka-
mi mendapat kelas pera-
watan lebih rendah dari 
hak ke las perawatan 
yang dibayarkan karena 
jumlah kamar di rumah 
sakit penuh. Apakah ada 
pengembalian selisih biaya 
dari BPjS Kesehatan?” 
ungkapnya. Di samping itu, 
Theo juga mengeluhkan 
tentang pelayanan yang 
diberikan rumah sakit 
kepa da peserta BPjS 
Kese hat an, umumnya lebih 
lama apabila dibandingkan 
dengan pasien yang tidak 
m e n g   g u n a k a n  B P j S 
Kese hat an/umum.

Terkait dengan per-
tanyaan tersebut, Itar Pri-
hartono mewakili BPjS 
Kese h atan cabang Sorong 
menyampaikan, apabila 
peserta men dapat kelas 
perawatan lebih rendah 
dari hak kelas perawatan 
yang diba yarkan maka 
tidak ada pengem balian 
selisih biaya dari BPjS 
Kesehatan. “Seba liknya, 
apabila peser ta memilih 
kelas perawatan lebih 
tinggi dari haknya, maka 
peserta akan dikenakan 
selisih biaya. Karena se-
tiap warga negara In do-
nesia diwajibkan oleh un-
dang-undang untuk ikut 
dalam program jaminan 
Kese hatan Nasional, ke 
depannya diharapkan tidak 
ada perbedaan pelayanan 
yang diberikan rumah sakit. 
Namun, keluhan maupun 
ma sukan dari Bapak-Ibu 
akan kami teruskan ke-
pada pemerintah daerah 
dan dinas terkait untuk 
men dorong pelayanan 
ke se hatan yang lebih baik, 
baik dari sisi infrastruktur 
mau pun pelayanannya,” 
ujarnya Itar sembari me-
nutup sosiali sasi.•aNDI Njo

langsung untuk tender di-
maksud ada pada pejabat 
satu tingkat di atas pejabat 
definitif,” ujarnya. 

Sembari menutup so-
sial i  sasi, set iap peserta 
mendapat resume SAM 
se h ingga memudahkan 
di dalam mengidentifikasi 
peru bahan pada pelimpahan 
kewenangan.•aNDI Njo

TIm BPjS Kesehatan Sorong memberikan penjelasan tentang seluk beluk 
asuransi kesehatan untuk Perusahaan Penyedia jasa Pekerja (PPjP) yang 
menjadi mitra Pertamina EP Papua Field.

Sosialisasi Signatutre & Authorization Matrix (SAM) 2017 kepada pekerja PEP Papua Field dimaksudkan untuk menyam pai kan 
perubahan-peru ba han yang terjadi dalam pelim pahan kewenangan.
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Mesran, Sang ‘Legenda yang Melindungi’
Raih Top Brand Award 2017 
jakarta - PT Pertamina 
Lubricants kembali menun-
juk an konsistensinya dalam 
kualitas dan pela yanannya 
kepada seluruh konsumen 
Indonesia dengan menoreh 
prestasi dengan meraih Top 
Brand Award 2017 kategori 
4-Wheel Engine Lubricant 
untuk pelumas Mesran. Peng-
hargaan tersebut diberikan 
oleh CEO Frontier Capital & 
Founder Top Brand Hendi 
Irawan D. kepada VP Sales 
& Marketing PT Pertamina 
Lubricants Syafanir Sayuti, 
kamis (23/2) di jakarta.  

“Mesran merupakan va-
rian produk pelumas non-
sintetis untuk mobil dan motor 
yang kini sudah hadir di pasar 
Indo nesia selama 40 tahun 
lebih dan menjadi produk 
pelu mas Pertamina yang telah 
melegenda. Mesran meru pa-
kan produk karya anak bang-
sa yang telah dipercaya dan 
menjadi andalan Masya rakat 
Indonesia. Dengan ini, kami 
ingin mengucapkan terima 
kasih kepada seluruh konsu-
men setia Pelumas Perta mina 
dise luruh Indo nesia,” tutur 
Syafanir Sayuti. 

Mesran telah mendapat 
berbagai sertifikat mutu dari 

berbagai lembaga sertifikasi 
Internasional seperti American 
Petro leum Institute (API), 
Asso  ciation of European 
Auto  motive Manufacturers 
(ACEA) dan Japanese Auto-
mo bile Standards Organi-
zation (jASO) dan ber ba gai 
peng hargaan dalam ne geri 
se perti Indonesian Cus tomer 
Satisfaction Award dan Indo-
nesian Best Brand Award 
Best Brand 2015 seba gai 
Most ValuableBrand di Indo-
nesia. 

Dengan konsistensi kuali-
tas produk, distribusi yang 
merata di seluruh indo ne-
sia dan pelayanan prima, 
Mesran telah menjadi se buah 
merek pelumas yang diper-
caya mas ya rakat sejak dulu 
dan menjadi merek yang 
begitu kuat di pasar. Perta -
mina Lubricants tidak henti 
untuk terus berinovasi dengan 
va r i an  Mes ran  dengan 
meng     hadirkan varian-varian 
lainnya seperti Mesran Prima, 
Mesran Super, dan Mesran B. 
Pertamina Lubricants terus 
menanamkan inovasi dibi-
dang teknologi pelumas dan 
menye diakan pelumas sesuai 
dengan perubahan teknologi 
per mesinan dan keinginan 

serta kebutuhan pasar. 
Top Brand adalah peng-

har gaan tertinggi yang dibe-
rikan kepada merek-merek 
terbaik pilihan konsu men 
yang dida sarkan atas hasil 
riset terha dap konsumen 
Indonesia dengan pemilihan 
merek ter  baik berdasarkan 
atas p i l ihan konsumen. 
Pemi lihan oleh konsumen ini 
dilakukan mela lui survei dari 
Frontier Consulting Group di 
lima belas (15) kota besar 
di Indo nesia yakni jakarta, 
Bandung, Se marang, Yogya-
karta, Sura baya, Malang, 
Den  pasa r,  Pa lem bang , 
Medan, Makassar, Pekan -
baru, Manado, Balik papan, 
Banjar   masin, Palem bang 
dan Samarinda dengan total 
4.500 konsumen untuk setiap 
kategorinya. 

Mesran meraih Top Brand 
Award 2017 karena mem-
peroleh Top Brand Index 
yang melebihi 10% dan ber-
ada dalam posisi teratas 
di kategorinya. Top Brand 
Index dirancang berdasarkan 
tiga hal yaitu Mind Share 
(nama brand yang teringat 
di dalam pikiran konsumen), 
Market Share (nama brand 
yang teringat di pasar) dan 

Penganugerahan Gelar 
Ketenagakerjaan bagi PEPC
SUraBaYa -  Operator 
Unit isasi  Lapangan Gas 
jam baran-Tiung Biru (jTB), 
PT Pertamina EP Cepu 
(PEPC), menjadi salah satu 
perusahaan yang meraih 
penghargaan dari Gubernur 
jawa Timur (jatim), Soekarwo, 
untuk kategori Peningkatan 
Kompetensi Tenaga Kerja 
Melalui Program Corporate 
Social Responsibility (CSR) Di 
jawa Timur.

Penghargaan diserahkan 
langsung oleh Wakil Gubernur 
(Wagub) jat im, Saiful lah 
Yusuf, pada acara bertajuk 
“Penganugerahan Gelar 
Ketenagakerjaan 2017” yang 
digelar pada Selasa (21/2) di 
jX International Surabaya. 
Gus Ipul, panggilan akrab 
Wagub jatim, mengapresiasi 
perusahaan yang meraih 
penghargaan dari beberapa 
kategori, dan Kepala Daerah 
menjadi pembina K3 (Kese-
lamatan dan Kesehatan Kerja) 
te r baik.

Dalam sambutannya, 
Gus Ipul menyatakan bahwa 
hal-hal inilah yang mem buat 
karyawan ter jamin kese-
lamatan dan kese hatannya 
di lingkungan kerja. Sehingga 
Pemerintah Provinsi (pemprov) 
jatim memberikan apresiasi 
kepada perusahaan yang 
sudah menerapkan sistem 
manajemen K3 dengan baik. 
“Perusahaan-perusahaan ini 
akan dijadikan contoh,” tutur-
nya.

Gus Ipul menegaskan, 

pemprov jatim melalui Dinas 
Tenaga Kerja dan Trans migra-
si (Disnakertrans) jatim akan 
terus melakukan penga wasan. 
Selain itu, bagi perusahaan 
yang tidak menerapkan 5 R 
(ringkas, rapi, resik, rawat, 
raj in) akan mendapatkan 
sank si karena berada dalam 
pengawasan pemprov jatim.

Sementara Public Go-
vernment  Affa i rs  (PGA) 
Superintendent PEPC, Edy 
Purnomo, mengucapkan 
terima kasih dan bersyukur 
atas penghargaan yang 
diterima oleh PEPC. “Gus Ipul 
dan Pemprov jatim merasa 
berterima kasih atas partisipasi 
dan kontribusi PEPC yang 
telah ikut meningkatkan skill 
masyarakat melalui program-
program CSR kami,” katanya.

Selain penyerahan peng-
hargaan, Disnakertrans jatim 
juga menyelenggarakan Job 
Fair pada pukul 10.00-16.00 

WIB. job Fair menyediakan 
sebanyak 3.000 lowongan 
kerja dengan melibatkan 
lebih dari 60 perusahaan 
terkemuka.

Menurut Kepala Disna-
kertrans jatim, Sukardo, 
ribuan lowongan kerja yang 
tersedia diharapkan dapat 
mengurangi angka peng-
angguran. Katanya, pertum-
buhan ekonomi tidak dapat 
dipisahkan dengan kondisi 
ketenagakerjaan, karenanya 
pertum buhan ekonomi sangat 
berdampak terhadap penye-
diaan lapangan kerja dan 
penyerapan angkatan kerja di 
berbagai sektor usaha. “Tentu 
Job Fair ini menjadi mome-
ntum yang baik untuk men-
dorong partisipasi angkat an 
kerja di jawa Timur, mem-
perluas kesempatan kerja, 
dan meningkatkan fungsi-
fungsi pelayanan publik,” 
pungkasnya.•WP/rY

 

JOB PPEJ Raih Penghargaan K3
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tUBaN - Joint Operating Body Pertamina 
Petrochina East  Java (jOB PPEj) 
jumat (17/2) lalu meraih penghargaan 
Keselamatan dan Kesehatan Ker ja 
(K3). Penghargaan yang diserahkan 
langsung oleh Bupati Tuban Fathul Huda 
ini dikarenakan pencapaian jOB PPEj 
terhadap 100.933.337 jam kerja karyawan 
tanpa kecelakaan kerja atau zero accident.

Fathul Huda dalam sambutannya 
meminta seluruh perusahaan di Tuban 
untuk terus meningkatkan sosialisasi 
sekaligus peningkatan program K-3. 
“Keselamatan Kerja termasuk salah satu 
tanggung jawab bersama. Maka dari 
itu, keselamatan kerja didukung oleh 
kedisiplinan seluruh pekerja dalam menaati 
SOP dan prinsip manajemen disetiap 
perusahaan,” tegasnya.

Fathul Huda menambahkan, prestasi 
perusahaan di Tuban yang mendapat peng-
hargaan zero accident atau nihil kecelakaan 
kerja juga meningkat. “Peningkatan ini 
merupakan hal yang baik, setiap ta hun 
perusahaan yang mendapatkan peng-
hargaan Zero Accident meningkat. Bagi 
perusahaan yang belum saya harapkan 
da pat mencontohnya,” ujarnya.

Dalam menjalankan operasinya, jOB 
PPEj melakukan penerapan yang tepat 
terhadap SOP Keselamatan kerja akan 
meminimalisir aspek risiko keselamatan 
kerja. Selain SOP, jOB juga memiliki prinsip 
manajemen plan do check action (PDCA).

“Plan” adalah menyusun rencana 
pro gram-program untuk menunjang ke-
selamatan kerja. “Do” adalah penerapan 
terhadap program tersebut, dan “Check” 
adalah tindakan evaluasi terhadap program 
yang sudah dijalankan dan kemudian 
diperbaiki. Dan terakhir, “Action” adalah 
melaksanakan seluruh program.•joB PPEj

Fo
to

 : 
 R

U
 II

Fo
to

 : 
P

E
P

C

Commit ment Share (nama 
brand yang teringat dalam hati 
konsu men). 

Dengan konsistensi kuali-
tas produk, distribusi yang 
merata di seluruh indonesia 
dan pelayanan prima, Mesran 
telah menjadi sebuah merek 
pelu  mas yang dipercaya 
masya  rakat sejak dulu dan 
men  jadi merek yang begitu 
kuat di pasar. Pertamina Lubri-
cants tidak henti untuk terus 
berino vasi dengan varian Mes-
ran dengan meng hadirkan 
varian-varian lainnya seperti 
Mesran Prima, Mesran Super, 
dan Mesran B.•rILIS

CEO Frontier Capital & Founder Top Brand Hendi Irawan D. memberikan peng-
hargaan Top Brand Award 2017 dalam kategori 4-Wheel Engine Lubricant untuk 
pelumas Mesran kepada PT Pertamina Lubricants.  Penghargaan diterima oleh VP 
Sales & Marketing PT Pertamina Lubricants, Syafanir Sayuti, pada (23/2) di jakarta. 

Bupati Tuban Fathul Huda menyerahkan penghargaan 
K3 kepada  perwakilan jOB PPEj. jOB ini berhasil 
mencapai 100.933.337 jam kerja karyawan tanpa 
kecelakaan kerja.

Pemprov jawa Timur memberikan penghargaan gelar ketenagakerjaan 2017  
kategori  Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Melalui Program Corporate 
Social Responsibility (CSR) Di jawa Timur.  Penghargaan diserahkan oleh Wakil 
Gubernur jatim Saifullah Yusuf.
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Tahun 2016, PHE Raih 
Laba Bersih uS$ 191 Juta

LPP: Hak Kekayaan 
Intelektual Merupakan 
Bagian Penting Perusahaan
jakarta - Kekayaan intelektual telah 
menjadi bagian penting dalam perkembangan 
perekonomian nasional maupun internasional. 
Berbagai jenis informasi tentang kebijakan, 
peraturan, perkembangan terkini praktik 
pene rapan dan perlindungan kekayaan 
intelektual telah menjadi materi yang sangat 
diperlukan oleh masyarakat.

Melihat hal tersebut, Legal Preventive 
Program (LPP) pada Rabu, 28 Desember 
2016, sebagai program wajib Chief Legal 
Counsel & Compliance Genades Panjaitan, 
mengupas tentang Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI) karena Pertamina sebagai perusahaan 
energi milik negara wajib memahami informasi 
kekayaan intelektual, mengingat banyaknya 
karya-karya inovasi yang sudah dihasilkan. 
Tentunya LPP akan sangat membantu untuk 
menjawab kebutuhan informasi bidang 
kekayaan intelektual bagi Pertamina dan anak 
perusahaannya.

“Akhir-akhir ini kita sering melihat di jalanan, 
penjual BBM eceran yang menggunakan 
nama Pertamini, hal ini tentunya menjadi 
perhatian kita semua terhadap penggunaan 
merek,” ujar VP Legal Counsel Corporate 
Matters Wahidin Nurluzia dalam pembukaan 
LPP. 

Acara yang diselenggarakan di Lantai M 
Kantor Pusat Pertamina ini menghadirkan 
tiga pakar yang sangat berkompeten di 
bidangnya, yakni Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, 
S.H., M.H., FCBArb., selaku mantan Direktur 
jenderal Kekayaan Intelektual sekaligus 
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas 
Padjajaran, Fathlurachman, S.H., M.M., 
selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis 
Direktorat jenderal Kekayaan Intelektual dan 
yang terakhir Parulian Paidi Aritonang, S.H., 
LL.M., M.P.P., selaku Peneliti Pusat Studi HKI 
Universitas Indonesia.

Ahmad M. Ramli menerangkan ruang 
lingkup kekayaan intelektual di Indonesia 
yang terbagi atas hak cipta, rahasia dagang, 
paten, desain tata letak sirkuit terpadu, 
merek dan desain industri dengan sifat 
perlindungan, jangka waktu perlindungan dan 
objek pendaftaran yang berbeda. 

Lebih lanjut disampaikan hal-hal baru 
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

Legal counsel & Compliance

2016 tentang Paten yang mencabut 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 
tentang Paten antara lain pendaftaran 
paten dapat diajukan dengan elektronik, 
paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia 
dan penyempurnaan ketentuan terkait new 
invention dan inventive step untuk publikasi 
di perguruan tinggi atau lembaga ilmiah 
nasional. 

Sama dengan Ahmad M. Ramli , 
Fathlurachman juga memaparkan mengenai 
pokok-pokok amandemen Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 
menjadi Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 
Geografis antara lain perluasan tipe merek, 
penyederhanaan prosedur pendaftaran 
merek, pendaftaran merek internasional, 
pengaturan tentang indikasi geografis 
dan pemberatan sanksi pidana terhadap 
tindak pidana merek yang produknya dapat 
mengganggu kesehatan dan mengancam 
keselamatan jiwa manusia.  

Selanjutnya, Parulian menyampaikan 
tentang peranan HKI sebagai intangible 
assets bagi perusahaan, sehingga hal 
yang dapat dilakukan di Pertamina adalah 
pemetaan berupa Intellectual Property (IP) 
audit dan IP report, valuasi IP assets dan 
manajemen HKI. 

Bagi Genades, HKI tidak kalah pentingnya 
dibandingkan dengan kekayaan Perusahaan 
lainnya seperti tanah, bangunan, dan lainnya. 
HKI merupakan salah satu aset tak berwujud 
yang bernilai tinggi bagi Pertamina. Oleh 
karena itu, Genades berharap agar insan 
Pertamina lebih peka lagi terhadap setiap 
objek dalam bisnis Pertamina yang dapat 
didaftarkan untuk memperoleh perlindungan 
HKI dan lebih aktif lagi untuk segera 
melakukan pendaftaran HKI, sehingga kita 
tidak mengalami kerugian di bidang HKI di 
kemudian hari. 

Di sisi lain, Genades juga mengingatkan 
untuk menertibkan penggunaan merek 
Pertamina oleh pihak lain tanpa hak. 
Tindakan hukum harus dilakukan apabila 
pihak-pihak tersebut masih melakukan 
pelanggaran merek atas logo dan nama 
Pertamina.•MEDIa/Lcc
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Tiga pakar  menjadi pembicara dalam Legal Preventive Program (LPP)  yang mengupas tentang Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI). Mereka adalah Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb., Fathlurachman, S.H., M.M., dan Parulian Paidi 
Aritonang, S.H., LL.M., M.P.P.

jakarta - Sepanjang tahun 2016 PT 
Pertamina Hulu Energi (PHE) berhasil 
membukukan pendapatan usaha sebesar 
US$ 1,533 miliar dengan nilai laba bersih 
sebesar US$ 191 juta dari target Rencana 
Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2016 
sebesar US$ 102,6 juta, dengan beberapa 
parameter yang digunakan, yaitu harga 
minyak US$ 36,95/ barel dan harga gas 
US$ 5,02 /mscf dengan kurs rata-rata US$ 
1 = Rp 13.306.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur 
Utama PHE, R. Gunung Sardjono Hadi 
dalam Rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS) Tahunan PHE Tahun Buku 2016 
yang berlangsung di PHE Tower Lantai 
2, Rabu (1/3). Seluruh jajaran Komisaris, 
Direktur dan Pemegang Saham hadir dalam 
RUPS tersebut.

Lebih lanjut Gunung mengatakan 
EBITDA margin PHE sepanjang 2016 se-
besar 57,1 persen dan kinerja KPI tercapai 
diatas target yaitu 105,78 persen. PHE juga 
berhasil melebihi target produksi minyak dan 
gas (Migas) di tahun 2016 sebesar 101,4 
persen dari RKAP 2016. Produksi Minyak 
PHE mencapai 62,6 MBOPD dan capaian 
produksi gas PHE sebesar 722 MMSCFD 
atau setara dengan 187 MBOEPD. Capaian 
produksi PHE ini meningkat dari target dan  
meningkat dari produksi di tahun  2015.

“Kinerja yang kita sampaikan dalam 
RUPS tahun buku 2016 tersebut sudah 
memenuhi ekspekstasi para pemegang 
saham dan kita bisa lakukan efisiensi US$ 
240 juta dan ini memberikan kontribusi 
cukup besar bagi PHE. Keberhasilan ini 
merupakan hasil dari empat etos kerja insan 
PHE dan AP PHE yang sering ditekankan, 
yakni, Be Professional, Doing The Best, 
Team Work dan Integrity,” ujar Gunung. 

Selain capaian produksi migas, PHE 
juga menambah jumlah cadangan migas 
(2C). Dalam lima tahun terakhir sejak tahun 
2011, Direktorat Eksplorasi PHE telah 
berhasil meningkatkan temuan cadangan 
(2C) dari semula 31 MMBOE menjadi 137,91 
MMBOE atau rata-rata meningkat 35% 
setiap tahunnya.

Realisasi temuan cadangan Eksplorasi 
hingga Desember 2016 adalah sebesar 
137,91 MMBOE, melebihi target tahun 2016 
sebesar 75,58 MMBOE, atau 182%.

Temuan Cadangan 2C tersebut antara 
lain diperoleh dari hasil Pengeboran  Sumur 
Eksplorasi Karang Mudi-1 (jOB PPEj) 
sebesar 1,01 MMBOE, kemudian hasil 
Study GGR sebesar 134,46 MMBOE, dan 
dari production tail sebesar 2,44 MMBOE.

Direktur Hulu PT Pertamina (Persero), 
Syamsu Alam turut mengapresiasi atas 
capaian kiner ja PHE ditahun 2016. 
Menurutnya efisiensi yang dilakukan 
PHE sangatlah baik karena efisiensi yang 
dilakukan tidak menghalangi pencapaian 
produksi. 

Selaku Komisaris Utama PHE, Syamsu 
mengatakan di tahun 2017 ini masih ba-
nyak yang harus di-improve oleh PHE, 
yaitu terkait reserve atau cadangan yang 
harus dilakukan bagaimana PHE mencari 
cadangan-cadangan baru karena akan 
sangat sulit bagi PHE jika produksinya bagus 
namun reservenya tidak ada replacement. 

“Hal penting lainnya adalah di tahun 
2017 ini PHE menghadapi Gross Split di 
ONWj yang menjadi aset andalan bagi PHE. 
Gross Split kuncinya adalah bagaimana kita 
melakukan operasi dengan efisien dan inilah 
yang menjadi challenge bagi PHE,” pungkas 
Syamsu Alam.

Menanggapi hal tersebut, Gunung 
mengatakan pihaknya telah mengantisipasi 
adanya gross split untuk ONWj di tahun 2017 
ini dan selanjutnya akan mempersiapkan  
gross split untuk blok lainnya di tahun 
2017 ini. “Kita akan mendapatkan gross 
split sebanyak 8 blok karena itu kita harus 
mempersiapkan diri bagaimana strategi kita 
untuk menghadapi perubahan ke gross split 
ini,” kata Gunung.

PHE saat ini memiliki sejumlah 57 anak 
perusahaan dengan 52 wilayah kerja aktif 
yang bergerak di bidang usaha minyak, gas, 
dan CBM. Selain itu juga memiliki saham 
pada 8 buah perusahaan patungan, 2 buah 
perusahaan afiliasi yang bergerak di bidang 
upstream dan midstream migas.•IrLI

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2016 yang berlangsung di PHE Tower Lantai 2, Rabu (1/3) dihadiri 
seluruh direksi dan komisaris PHE serta para pemegang saham. 

Fo
to

 : 
tR

IS
N

o



 

1720 Halaman • Terbit Setiap Senin
6 MARET 2017

No. 10 TAHUN LIII
Sorot

Rakernas Hiswana Migas, Tingkatkan Sinergi 
Pertamina dan Hiswana Migas
SUraBaYa - Sebagai ben tuk 
sinergi dan hubungan yang 
baik antara Pertamina dan 
mitra kerja, Pertamina men-
dukung kegiatan Rapat Kerja 
Nasional (Raker nas) Him punan 
Wira swasta Nasional di Hotel 
Bumi Sura baya, pada 23-24 
Februari 2017. 

Pembukaan Rakernas di-
ha diri oleh Menteri Energi 
Sumber Daya Mineral (ESDM) 
Ignasius jonan, Kepala BPH 
Migas Andy Someng, Direk tur 
Pema saran Pertamina Mu-
chamad Iskandar, dan Ketua 
DPP Hiswana Migas Eri Pur-
nomo Hadi be serta seluruh 
pe ngurus perwakilan DPP, 
DPD, dan DPC Hiswana Migas 
se-Indonesia.

Rakernas in i  d ihadir i 
sekitar 400 peserta. Ber-
temakan “Me ning katkan Kerja 
Sama antara Hiswana Migas, 
Pertamina, dan Peme rintah 
untuk Kepentingan Masya-
rakat”, Rakernas ini bertujuan 

untuk membangun kerja sama 
yang lebih kokoh lagi untuk 
menye laraskan kesejah teraan 
masya rakat dan segenap 
pihak terlibat terkait minyak 
dan gas bumi.

Dalam sambutannya Men-
teri ESDM Ignasius jonan 
menga takan, Per ta mina dan 
pengusaha harus terus me-
ngem    bangkan diri dengan 
mema  sar kan produk lain 
sebagai alternatif bahan bakar 
kenda raan. “Pertamina dan 
Hiswana Migas harus terus 
mening  katkan kerja sama 
dan komitmen untuk men-
dukung diversifikasi energi 
bagi kenda raan. Yakin lah tek-
no logi kendaraan akan terus 
men du kung penggunaan ba-
han bakar selain BBM,” ujar 
jonan.

Lebih lanjut jonan mem-
berikan apre siasi atas respon 
yang positif Perta mina mau-
pun Hiswana Migas ter ha dap 
pelak  sanaan penyaluran BBM 

satu harga di beberapa wilayah 
di Indonesia sesuai arahan dari 
pemerintah.

Direktur Pemasaran Perta-
mina Muchamad Iskandar 
dalam kesempatan ter se but 
mengajak mitra di Hiswana 
Migas untuk terus ber komit-
men mendukung prog   ram 
pe me rintah BBM satu harga di 
selu ruh wilayah Indonesia serta 
menjaga keter sediaan produk 
BBM maupun outlet sehing  ga 
produk tersebut mudah di-
jangkau masya rakat.

Se la i n  i t u ,  I skanda r 
meng  garisbawahi mengenai 
pentingnya sinergi untuk men -
cip takan kondisi bisnis yang 
saling meng untungkan serta 
menghasilkan profit. “Peluang 
untuk profit sangat besar teru-
tama di bisnis NPSO, se perti 
produk Perta max series dan 
Bright Gas. Oleh kare na itu 
kita harus saling bersinergi 
dengan men  cip takan kondisi 
bisnis yang mengun tungkan 

ke dua belah pihak melalui 
pro duk-produk NSPO ini,” 
jelas Iskandar.

Ketua DPP Hiswana Mi gas 
Eri Purnomo Hadi me nyambut 
baik arahan Menteri ESDM 
maupun Direktur Pema saran 

MOR III Adakan 
HSSE JAWARA
jakarta - Dalam rangka memperingati bulan Ke-
se hatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan te-
ma “Zero Fatality, Kita Bisa”, Fungsi HSSE MOR III 
menyelenggarakan rangkaian kegiatan HSSE jAWARA, 
di TBBM Plumpang dan Kantor MOR III (21/02). Kegiatan 
HSSE jAWARA yang juga dihadiri oleh seluruh tim 
manajemen MOR III bertujuan sebagai sarana edukasi, 
implementasi dan tantangan yang berisi aspek-aspek 
HSSE dalam pekerjaan sehari-hari.

Kegiatan HSSE jAWARA dilaksanakan selama 2 
hari berturut-turut. Kegiatannya antara lain seperti fire 
fighting combat challenge yang menguji kehandalan 
pekerja memadamkan api di berbagai kondisi dan lokasi, 
defensive driving & costumer SPBU challenge, high 
angle rescue (Scafold Rescue) challenge yang menguji 
evakuasi dan pengendalian HSSE dari tingkat ketinggian, 
dan confused maze challenge yang menguji ketenangan 
dan melatih mental peserta dalam mengatasi situasi 
berbahaya di dalam ruang tertutup (confined space). 

“Dengan adanya kegiatan ini, peserta diharapkan 
dapat menyebarkan “virus” HSSE ke seluruh pekerja di 
unit operasinya sehingga di masa depan tidak terdapat 
lagi incident di lingkungan kerja Pertamina,” ujar jumali 
selaku General Marketing Pertamina MOR III saat ditemui 
dalam kegiatan tersebut.•Mor III
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Menteri ESDM Ignasius jonan didampingi Dirjen Migas IGN Wiratmaja, Kepala BPH Migas Andy Someng, Direk tur Pema saran 
Pertamina Mu chamad Iskandar, dan Ketua DPP Hiswana Migas Eri Pur nomo Hadi membuka Rakernas Hiswana Migas 2017.

Pertamina dengan menyatakan 
komit men Hiswana Migas 
untuk meningkatkan sinergi 
dan me nyukseskan program 
pe merintah. 

Rakernas Hiswana Migas 
membahas berbagai materi 

dan issue pembahasan terkait 
pemasaran BBM, Non BBM 
dan LPG termasuk antara 
lain program BBM 1 harga, 
Distribusi LPG tepat sasaran 
hingga ke masalah angkutan 
BBM maupun LPG.•tIara

Kopkar Persat Raih Laba Bersih Rp 2,9 Miliar
jakarta – Kinerja Koperasi 
Karyawan Pertamina Kantor 
Pusat (Kopkar Persat) tahun 
2016 berhasil membukukan 
laba bersih atau Sisa Hasil 
U s a h a  ( S H U )  s e b e s a r 
Rp2,9 miliar atau tepatnya 
Rp 2.956.421.252 dengan 
jum lah pendapatan Rp34,2 
miliar. Ini menunjukkan ki-
nerja dan performa Kopkar 
Persat tahun 2016 menga-
lami pertumbuhan jika di-
ban  dingkan dengan tahun 
sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan 
oleh Ketua Umum Kopkar 
Persat, Sigit Rahardjo dalam 
Rapat Anggota Tahunan ke-
21 Kopkar Persat di Lantai 
Ground Kantor Pusat Perta-
mina, Kamis (24/2). Sigit meng-
ungkapkan walau  pun dari sisi 
pen da patan usaha tahun 
2016 menga lami penurunan 
se be sar 10,1 persen, namun 
dari sisi keuntungan atau SHU 
menga   lami pertumbuhan se-
be sar 11,2 persen dari reali-
sasi keuntungan tahun 2015.

Perolehan keuntungan 
ter  sebut didapatkan dari lima 
kegiatan usaha Kopkar Persat 
tahun 2016 yaitu ke giat an 
simpan Pinjam, Property dan 
jasa Tenaga Kerja, Waserda, 
Well Services dan Pengelolaan 

Lapangan Golf di lapangan 
golf Pondok Cabe dan lapang-
an golf Royal Cirebon.

Untuk jumlah keanggotaan 
yang tercatat per 31 Desember 
2016 sebanyak 2.787 orang, 
meng alami peningkatan se-
besar 1,1 persen dari jum lah 
anggota tahun 2015 yang 
berjumlah 2.757 orang. 

“Kami berharap dukungan 
dan peran aktif seluruh ang-
gota untuk member ikan 
kon tri busi dan support-nya 
dalam mempertahankan 
dan meningkatkan kinerja 
Kopkar Persat di masa yang 
akan datang dengan terus 
mem bantu dan mendukung 
segala bentuk kegiatan usaha 
Kopkar Persat sehingga tetap 
eksis, berkembang dan maju,” 
ungkap Sigit.

rENcaNa kErja DaN 
tarGEt SHU 2017 

Di tengah-tengah per-
saing an usaha di tahun 2017 
yang semakin ketat, Kopkar 
Persat tetap optimis dengan 
semangat tata kelola kope-
rasi yang profesional, modern 
dan inovatif demi mewujudkan 
Ko perasi yang mandiri. Pe-
ngawas Kopkar Persat Irvin 
Nasution menyam  paikan, 
Ren cana Kerja Kopkar Persat 

tahun 2017 yang menargetkan 
pen da  patan sebesar Rp 57,5 
miliar dengan keuntungan 
(SHU) sebesar Rp 5,2 miliar 
dari lima kegiatan usaha. 

Dengan r inc ian,  un i t 
usa ha properti dan jasa te-
naga ker ja menar getkan 
pen dapatan usaha se besar 
Rp8 miliar dengan tar get 
ke untung an Rp1,6 mil iar, 
unit usaha waserda menar-
getkan pendapatan se besar 
Rp9,9 miliar dengan target 
keuntungan Rp2,2 mil iar, 
usaha simpan pinjam menar-
getkan pendapatan sebesar 
Rp17,7 miliar de ngan target 
keuntung an Rp2,5 mil iar 
dan unit usaha Well Services 
menar getkan pendapatan 
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Ketua Umum Kopkar Persat Sigit Rahardjo  memaparkan kinerja Koperasi 
Karyawan Pertamina Kantor Pusat tahun 2016  yang berhasil membukukan laba 
bersih atau Sisa Hasil Usaha sebesar Rp 2, 9 miliar.

sebesar Rp2,1 miliar dengan 
target keuntungan Rp805 juta. 

Selain pengelolaan la-
pangan Golf Pondok Cabe dan 
Royal Golf Cirebon, Kopkar 
Persat diberikan ke per cayaan 
mengelola dua lapangan golf, 
yaitu Kenten Golf Palembang 
dan Balikpapan Golf Club. 
Se hingga di tahun ini Kopkar 
Persat akan mengelola em-
pat lapangan golf dengan 
target pendapatan se be sar 
Rp19,7 miliar dengan tar get 
ke untungan sebesar Rp1,9 
miliar.

Di samping kegiatan ter-
se but di atas, Kopkar Persat 
akan mengupayakan kegiatan 
lainnya untuk menun jang ko -
pe rasi.•IrLI
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Talkshow Mengenai 
Penyakit TORCH
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SaNGatta - Melanjutkan prog   ram gerakan hidup sehat 
yang diinisiasi oleh Medical – HR Pertamina EP Sangatta 
Field sekaligus untuk membekali anggota Per satuan 
Wanita Patra (PWP) PEP Sangatta Field, digelar talkshow 
yang mem bahas pe nyakit yang rawan diderita ibu hamil, 
bayi dan anak-anak, yakni penyakit TORCH, pada (22/2).

Bertempat di Gedung PWP, tim medical yang dipimpin 
oleh dr. Donny Ferizon selaku Sangatta Medical Senior 
Spv dengan sigap menjawab per tanyaan anggota dan 
pengu rus PWP Sangatta Field dalam mengenali gejala, 
cara pen cegahan dan cara me mu tus rantai penularan jika 
ter jangkit penya kit TORCH. 

TORCH send i r i  merupakan  ak ron im dar i 
Toxoplasmosis, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes 
Simplex dimana parasit dan virus sebagai penye babnya.  
Mengingat bahaya pe nya kit TORCH untuk ibu hamil, atau 
calon ibu yang se dang me ren canakan keha milan diupa-
yakan sedapat mungkin segera berkonsultasi dengan 
dokter dan dilakukan peme rik saan. Upa ya lain dengan 
Vaksinasi. 

“Talkshow kesehatan ini merupakan salah satu 
prog ram sosialisasi kesehatan yang dicanangkan untuk 
mem berikan pengetahuan dan imbauan kepada keluarga  
karyawan. Ke depannya, prog ram seminar kesehatan ini 
akan tetap berlanjut dengan to pik kesehatan lain,” papar 
dr. Donny.•PUtrI
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GM MOR VII Audiensi ke 
Gubernur Sulawesi Selatan
SULaWESI SELataN -  Beberapa waktu lalu, General 
Manager Marketing Operation Region (MOR) VII joko Pitoyo 
melakukan audiensi ke Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul 
Yasin Limpo. Kunjungan audiensi ini merupakan pertemuan 
pertama setelah pergantian pejabat General MOR VII dari 
Tengku Badarsyah ke joko Pitoyo. 

Pada kunjungan ini, joko Pitoyo didampingi oleh 
Tengku Badarsyah sebagai pejabat lama GM MOR VII 
serta beberapa pekerja Tim Manajemen MOR VII lainnya. 
Kesempatan in juga digunakan oleh Tengku Badarsyah untuk 
berpamitan kepada Gubernur Sulawesi Selatan. 

Syahrul Yasin Limpo juga menyampaikan selamat atas 
jabatan baru yang diamanahkan perusahaan kepada Tengku 
Badarsyah serta menyampaikan terima kasih  karena selama 
menjabat sebagai GM MOR VII, distribusi BBM dan LPG 
berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada kendala. Ia juga 
berharap hal yang sama kepada pejabat baru GM MOR VII 
Joko Pitoyo.•Mor VII

Sertijab dan Pengukuhan Jabatan 
di PEPC
jakarta – Bertempat di ruang rapat Direksi PT Pertamina 
EP Cepu (PEPC), Selasa (28/2) PEPC kembali melaksanakan 
serah terima jabatan (sertijab) dan pengukuhan jabatan 
kepada empat pejabat baru. Yaitu, Khalid Busnia sebagai 
Vice President Finance, Agus Kusbiwanto sebagai QA/QC 
Inspection Manager, joko Padmono sebagai Reservoir 
Manager, dan Kunadi sebagai Public Government Affairs 
(PGA) & Relations Manager. 

Direktur Utama PEPC, Adriansyah, dalam pesannya 
kembali mengingatkan besarnya tantangan yang dihadapi 
PEPC terkait proyek gas jambaran-Tiung Biru (jTB). Untuk 
itu diharapkan para pejabat baru ini mampu menjawab dan 
mengatasi kendala maupun tantangan yang ada, khususnya 
Inspection Manager dan Reservoir Manager. Karena semakin 
sulitnya tantangan di lapangan, maka  PEPC harus berubah 
lebih baik lagi. Sedangkan pesan untuk PGA Manager, agar 
terus memperhatikan masalah yang berhubungan dengan 
lingkup kehidupan sosial masyarakat, terutama di lokasi jTB, 
baik internal dan eksternal.  “Eksekusi proyek jTB harus bisa 
dilakukan tahun ini, maka kita semua harus bekerja keras 
untuk dapat mewujudkan hal tersebut,” pungkasnya.•rY

PEPC Adakan Kajian Boleh Jadi 
Kiamat Sudah Dekat 
jakarta – PT Pertamina EP Cepu (PEPC) bekerja sama 

dengan Badan Dakwah Islam (BDI) kembali mengadakan 
kajian rutin, pada Senin (20/2), mengangkat tema tentang 
datangnya waktu kiamat yang disampaikan oleh ustadz 
Ihsan Tanjung.

Salah satu tema mengenai akhir zaman terdapat pada 
QS Al Ahzab: 63, yang artinya boleh jadi kiamat sudah 
dekat. Dalam ayat tersebut,  Allah SWT dengan tegas 
mengatakan bahwa pengetahuan tentang As-Sa’ah (hari 
kiamat) hanya Allah yang mengetahui, namun di ujung ayat 
tersebut dikatakan boleh jadi kiamat sudah dekat. Untuk 
menggambarkan betapa dekatnya waktu kiamat, Nabi 
Muhammad SAW menghimpun jari telunjuk dengan jari 
tengahnya berdampingan (HR Muslim Shahih).

Dalam  HR Muslim 5243, As-Sa’ah tidak akan menimpa 
pada orang-orang yang beriman kepada Allah walaupun 
imannya tinggal seberat biji sawi, karena Allah sayang 
kepada umat yang beriman dan soleh. Allah akan wafatkan 
seluruh orang beriman sebelum malaikat meniupkan 
sangkakala sebagai pertanda waktunya kiamat tiba. Namun 
pertanyaan yang muncul adalah, bila orang beriman tidak 
mengalami dahsyatnya As-Sa’ah, mengapa umat Islam 
tidak boleh bersikap santai menghadapi datangnya As-
Sa’ah ? jawabannya karena tidak ada yang bisa menjamin 
keadaan kita tetap mukmin sebelum tibanya As-Sa’ah.

Ustadz Ihsan Tanjung menyampaikan, walaupun kaum 
muslimin tidak mengalami dahsyatnya As-Sa’ah, namun 
mereka tidak lepas dari huru-hara akhir zaman. Agar tidak 
terjatuh kepada nawaqidhul-iman (pembatal keimanan), 
seorang muslim tidak boleh memandang iman sebagai 
suatu hal yang statis. Iman harus dipelihara (dengan ilmu) 
dan dibuktikan (dengan amal). Dalam kesempatan tersebut, 
ia juga menjelaskan tanda-tanda datangnya hari kiamat 
berdasarkan Al Quran dan Hadist Rasulullah SAW.•rY

eSPeKaPe Peringati 
HuT ke-16
jakarta – Solidaritas Pensiunan Karyawan 
Pertamina  (eSPeKaPe) merayakan HUT-nya yang 
ke-16 dengan sederahana di Gedung joang 45, 
jakarta, pada Kamis (23/2). Acara dihadiri antara lain 
Ketua Emum eSPeKaPe Binsar Effendi Hutabarat, 
pendiri eSPeKaPe Teddy Syamsuri, Ketua Yakes 
Somantri Soewardi, dan tamu undangan lainnya. 

Binsar Effendi Hutabarat dalam sambutannya 
mengatakan pensiunan Pertamina adalah pejuang-
pejuang migas  dan berharap ada perbaikan se-
hingga kesejahteraan pensiunan bisa meningkat. 

Acara juga ditandai dengan diskusi bertajuk 
Dialog Silaturahmi “Kawal Pertamina Wujudkan Keadilan 
Sosial”. Para pembicara diskusi adalah DR Iwan Ratman 
(praktisi migas nasional), Khairul Hadi (dosen Universitas 
Trisakti), Kusairi (Pemred Indo Petro News), Alfian Usman 
(Dewan Penasehat FSPPB) dan moderator Teddy Syamsuri. 

Salah satu pembicara, Iwan Ratman,  memberikan 
usulan yang cukup konstruktif bagi para pensiunan 
Pertamina.  Ia melihat bahwa expected life (umur harapan) 
orang Indonesia meningkat menjadi 74 tahun. Karena itu 
ia ‘mengusulkan’ untuk meng-update kapan batas usia 
pensiun, mengubah mindset  untuk persiapan masuk masa 
pensiun, dan organisasi pensiunan harus punya entitas 
bisnis yang punya akses ke Pertamina.•UrIP

Sertijab Ketua PWP Pusat 
Direktorat Pemasaran dan 
Direktorat Pengolahan
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jakarta - Ketua Umum Persatuan Wanita Patra Pusat 
Handini Dwi Soetjipto menandatangani berkas Sertijab 
saat serah terima jabatan Ketua PWP Pusat Direktorat 
Pemasaran dan serah terima jabatan Ketua PWP Pusat 
Direktorat Pengolahan yang baru di Ruang Mawar, 
Gedung Wanita Patra, jakarta, pada jumat (24/2). 
Ketua PWP Pusat Direktorat Pemasaran yang baru Yanti 
Iskandar menggantikan Endah Ahmad Bambang untuk 
periode tahun 2015-2018, Ketua PWP Pusat Direktorat 
Pengolahan yang baru Netty Toharso menggantikan 
Dhanik Rachmad Hardadi untuk periode tahun 2015-
2018. Apresiasi diberikan kepada Endah Ahmad 
Bambang dan Dhanik Rachmad Hardadi yang sudah 
memberikan sumbangsih waktu tenaga dan pikiran di 
organisasi PWP dengan masa bakti selama 2 tahun dari 
2015-2017.•PrIYo

Persatuan Wanita Patra
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Rektor universitas Pertamina 
Kunjungi uTC
jakarta - Rektor Universitas 
Pertamina, Prof. Akhmaloka 
PhD beserta jajaran dekan 
fakultas dan dosen melakukan 
kunjungan ke Upstream 
Technology Center (UTC) 
di Gedung Kwarnas, Lantai 
15, Rabu (22/2). Kunjungan 
tersebut disambut oleh Vice 
President UTC, Sigit Rahardjo 
beserta tim manajemen UTC.

Kunjungan dilakukan untuk 
melihat secara lang sung riset 
dan teknologi dalam bidang 
hulu minyak, gas dan energi 
baru & terbarukan yang telah 
dilaku kan oleh UTC Pertamina 
un  tuk mendukung kegiatan 
eks  plorasi serta produksi 
Pertamina. 

Pada kunjungan tersebut, 
Sigit Rahardjo memaparkan 
tentang peranan UTC, layanan 
yang dibe rikan oleh UTC, ke-
giatan yang telah dilaku kan 
UTC, studi-studi dan proyek-
proyek unggulan, fasilitas yang 
dimiliki hingga pencapaian 
yang telah dilakukan oleh UTC 
dalam rangka menemukan 
cadangan dan meningkatkan 
jumlah produksi migas. 

UTC menyambut positif 
kunjungan tersebut, karena ini 
adalah bagian dari MoU antara 

Vice President UTC Sigit Rahardjo sedang memberikan penjelasan mengenai peranan UTC (Upstream Technology Center) dalam 
menemukan cadangan dan meningkatkan jumlah produksi migas kepada tim manajemen Pertamina University di Gedung Kwarnas, 
lantai 15,  pada  Rabu (22/2). 

 

TBBM Kotabaru Raih 
Penghargaan Zero Accident 
Tingkat Provinsi Tahun 2017
BaNjarBarU - Untuk keempat kalinya, Terminal 
BBM Ko tabaru Group menerima penghargaan  Zero 
Accident dan Penanggulangan HIV/AIDS. Penghargaan 
tersebut diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Abdul Haris Makkie, pada puncak 
acara Bulan K3 Nasional di halaman Kantor Gubernur 
Kalimantan Selatan,  Banjarbaru, pada (17/2). Upacara 
tersebut dihadiri oleh beberapa instansi pe merintahan 
serta perusahaan penerima penghargaan Zero Accident.  
Sumardi, selaku OH TBBM Kotabaru Group didampingi 
oleh Spv. HSE turut serta dalam upacara tersebut. 

Selaku Pembina Upacara, Sekretaris Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Abdul Haris Makkie memaparkan  
pencapaian kinerja perusahaan yang telah berhasil 
menjaga keselamatan kerja di lingkungan mereka. Ia 
mengapresiasi usaha dan kinerja yang sudah dilakukan 
selama ini.DH
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Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Haris Makkie 
menyerahkan penghargaan Zero Accident dan Penanggulangan HIV/AIDS 
kepada TBBM Kotabaru Group. Penghargaan diterima oleh Operation Head 
TBBM Kotabaru Group Sumardi.

universitas Pertamina 
Kembali Membuka 
Pendaftaran ujian Masuk 
Tahun 2017/2018
jakarta - Setelah sukses 
mengadakan seleksi ujian ma-
suk pada Tahun 2016/2017 
dengan jumlah mahasiswa 
yang diterima sebanyak 1.235 
mahasiswa, Universitas Perta-
mina segera meng gelar ujian 
masuk untuk Tahun Aka demik 
2017/2018 di sejumlah kota 
besar di Indo nesia.

Meskipun terdapat perbe-
daan pada biaya dan materi 
ujian, secara keseluruhan 
persya ratan dan ketentuan 
untuk mengikuti ujian masuk 
pada tahun ini tidak akan 
jauh berbeda dengan tahun 
lalu. Peserta diimbau untuk 
mem baca proses bisnis dan 
pertanyaan yang sering di-

aju kan di laman https://uni-
versitaspertamina.ac.id/aka-
demik/pendaftaran ke mu-
dian melanjutkan pendaftaran 
secara online. 

Peserta yang berasal dari 
jurusan IPA  dapat memilih 2 
dari 15 program studi (sains, 
teknik, dan sosial). Siswa SMA 
jurusan IPS hanya dapat me-
mi lih 2 dari 4 program studi 
(Ekonomi, Manajemen, Ilmu 
Komunikasi, Hubungan Inter-
nasional). Siswa SMA jurusan 
bahasa hanya dapat memi-
lih 2 dari 3 program studi 
(Mana jemen, Ilmu Komunikasi, 
Hubungan Internasional), dan 
siswa SMK dapat memilih 
sesuai dengan jurusan yang 

di terima oleh program studi 
tertentu.

Materi ujian diklasifikasikan 
ke dalam tiga kelompok yaitu 
IPA, IPS, dan IPC. Peserta 
yang berasal dari lulusan 
IPA dan memilih program 
studi IPA akan menjalani Tes 
Potensi Akademik (TPA), 
Mate matika dan Fisika, serta 
Bahasa Inggris. Sedangkan 
TPA, Matematika Dasar, dan 
Bahasa Inggris diperuntukkan 
bagi peserta dengan lulusan 
IPS dan memilih program 
studi sosial. Meskipun begitu, 
peserta lulusan IPA dapat 
me mi lih program studi sosial 
dapat mengikuti rangkaian tes 
untuk IPC yaitu TPA, Mate-

matika dan Fisika, Matematika 
Dasar, dan Bahasa Inggris. 
Perki raan waktu untuk me-
nger jakan soal bagi setiap 
peserta adalah 3 jam, dan 4 
jam untuk IPC.

Bag i  lu lusan te rba ik 
SMA–sederajat yang kurang 
mampu secara f inansia l 
dapat mengikuti program 
beasiswa yang disediakan 
oleh Univer sitas Pertamina. 
Beasiswa ini diberikan se-
bagai wujud komitmen Uni-

ver sitas Pertamina dalam me-
ningkatkan mutu pendi dikan 
tinggi. 

Secara bertahap, Uni ver   -
sitas Pertamina juga mem  -
berikan pendidikan ho  listik 
dan berkual i tas de ngan 
menye  lenggarakan kegi at-
an belajar mengajar yang 
menge depankan penge     ta-
huan terstruktur, character 
building, softskill, ke mam-
pu an berkomunikasi, dan 
ke  pemimpinan. Univer si -

tas Pertamina didukung 
oleh tenaga pendidik muda 
dan profesional bahkan di 
tahun ketiga dan keempat, 
pembelajaran disampai kan 
oleh praktisi industri. Diha-
rapkan lulusan Universitas Per-
tamina menjadi pri ba di mandiri, 
berwawasan glo bal, kompeten 
dan me mi liki kemampuan yang 
re le van dengan tantangan 
du  nia usaha, khususnya di 
bi dang bisnis dan teknologi 
energi.•rILIS
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Gedung Universitas Pertamina.

PENDAFTARAN & uJIAN MASuK 2017/2018  
PERIODE I (6 Maret - 7 April 2017), ujian 15 April 2017
Medan, Pekanbaru, Palem bang, Palembang, 
Ja karta, Bandung, Yogyakarta, Sura   baya, 
Balikpapan, dan Makassar. 

PERIODE II,  (17 April - 17 Mei 2017), ujian 20 Mei 2017
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Malang.

PERIODE III ( 22 Mei - 2 Juli 2017), ujian 9 Juli 2017 
Jakarta

Pertamina dengan Universitas 
Pertamina yang salah satunya 
terkait bidang penelitian be-
kerja sama dengan UTC, khu-
susnya dalam bidang Hulu 
Migas. 

“Kami sangat mem bu-
ka diri untuk para dosen 
yang ingin melakukan riset 
maupun para mahasiswa 
yang ingin melakukan praktik 
kerja lapang an dan penelitian 
terkait tugas akhir. jika me-
mungkinkan, diharap kan 
kita bisa joint riset dengan 
Universitas Pertamina dengan 
meng gunakan metode ilmu 
dan penge tahuan yang saat 

ini ber kembang,” ungkap Sigit.
Sementara itu, Akhmaloka 

menga kui Universitas Perta-
mina sangatlah membutuhkan 
fasilitas-fasi litas untuk pe-
nel i t ian para dosen dan 
ma  hasiswanya. Karena itu, 
pihaknya memberikan ap-
resiasi atas kesediaan Per-
tamina memfasilitasi dosen 
dan mahasiswa Uni versitas 
Pertamina yang ingin mela-
kukan riset di UTC sehingga 
akan menjadi efisien dan efek-
tif bagi universitas.

“UTC Pertamina sangat 
luar biasa karena sebagian 
besar program studi di Uni ver-

sitas Pertamina akan sangat 
terbantu. Ka rena fasilitas, infra   -
stuktur dan laboratoriumnya 
su dah sangat memenuhi 
sya rat un tuk mela  ku kan ri-
set. Terlebih tenaga ahli yang 
dimiliki UTC sangatlah expert di 
bi dangnya,” ucap Akhmaloka.

Usai mendapatkan pa-
paran ter kait UTC, tim Univer-
sitas Pertamina mengunjungi 
Labo ratorium Enhanced Oil 
Recovery (EOR) UTC di jalan 
Sa lemba Raya jakarta Pusat 
untuk melihat secara lang  sung 
fasilitas dan aktifitas di labora-
torium sebagai labo ra torium 
EOR pertama di Indonesia.•IrLI
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RISIKO DALAM 
STRuKTuR ORGANISASI
Struktur organisasi adalah sistem yang dibuat untuk mendefinisikan 

susunan hierarki dan otorisasi dalam perusahaan atau organisasi. 
Struktur organisasi disusun dan dikembangkan untuk mengakomodasi 
kepentingan bisnis dan operasional perusahaan dalam mencapai 
targetnya agar tetap menjaga pertumbuhan dan sustainability di masa 
mendatang. Adanya struktur organisasi ini akan menunjukkan jenis dan 
fungsi dari setiap pekerjaan dan garis lapor dalam perusahaan.

Setiap perusahaan yang akan mengembangkan jaringan bisnisnya 
perlu menyusun struktur organisasi yang sesuai dengan visi dan misi 
perusahaan. Struktur organisasi yang kuat dengan sokongan dari 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat dan kompeten akan membantu 
mendorong kinerja perusahaan lebih efisien dan dapat berkembang 
untuk terus meningkatkan produktifitasnya. Namun, sebaliknya, apabila 
struktur organisasi kurang stabil dan sering berubah akan berdampak 
tidak hanya pada kinerja dan pencapaian, akan tetapi pada tingkat 
pertumbuhan perusahaan karena akan menghambat dalam setiap 
pengambilan kebijakan saat krusial.

Instabilitas struktur organisasi, baik dari bentuk susunannya maupun 
SDM berpotensi menimbulkan beberapa risiko, diantaranya muncul 
komunikasi yang buruk atau miskomunikasi antar pekerja maupun 
lintas fungsi/divisi. Adanya miskomunikasi disebabkan para pekerja 
belum memperoleh kejelasan terkait garis lapor dan alur informasi dalam 
perusahaan tersebut. Pekerja akan banyak mengalami kebimbangan 
dalam menentukan pihak-pihak mana saja yang perlu untuk 
mendapatkan laporan dan mana yang tidak berhak. Rantai komando 
dari atasan menjadi tidak berjalan dengan semestinya sehingga dapat 
menghambat setiap pengambilan keputusan sehingga akan berdampak 
terhadap kelancaran proses bisnis dan operasi perusahaan.

Pada konteks kondisi moral pekerja, struktur organisasi yang kurang 
baik dan kurang jelas akan menyebabkan para pekerja mengalami 
demotivasi. Para pekerja kreatif yang memiliki banyak ide menjadi kurang 
termotivasi untuk menyampaikan ide-idenya karena alur informasi dalam 
struktur organisasi yang buruk membuat pekerja tersebut merasa idenya 
hanya akan terbuang sia-sia tanpa ada aksi tindak lanjut lebih jauh. 

Pada aspek pelanggan, pemenuhan kebutuhan pelanggan 
merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi. Pelanggan yang mengalami 
kendala untuk mendapatkan produk dan jasa akan dipastikan beralih 
ke pihak lain yang lebih capable. Pelanggan potensial akan lebih tertarik 
pada perusahaan penyedia produk dan jasa yang memiliki operasi 
bisnis yang handal. Struktur organisasi yang lemah disertai dengan 
kekosongan beberapa jabatan strategis akan mengganggu operasi 
bisnis dan alur komunikasi sehingga akan menimbulkan kesan yang 
buruk bagi pelanggan. Kehilangan pelanggan merupakan bencana 
luar biasa karena dapat menghilangkan potensi bisnis dan koneksi 
dengan pihak vendor lain. Pelanggan yang tidak puas cenderung 
untuk menyampaikan kekecewaannya pada pihak lain sehingga akan 
menghambat pengembangan bisnis.

Beberapa uraian di atas merupakan gambaran yang menunjukkan 
bahwa struktur organisasi yang baik dan stabil merupakan salah 
satu faktor penting dalam menentukan kinerja perusahaan. Risiko 
instabilitas organisasi, berupa struktur organisasi yang sering berubah 
dan kekosongan pada beberapa jabatan strategis pada perusahaan 
dapat mengganggu kinerja perusahaan, terutama terkait strategi 
jangka panjang dan sustainabilitas. Perusahaan yang memiliki struktur 
organisasi yang stabil akan mampu bertahan lebih lama dalam 
menghadapi berbagai risiko dan tantangan yang semakin hari semakin 
berat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya mitigasi dampak dari risiko-
risiko yang akan timbul dari instabilitas struktur organisasi, diantaranya 
menciptakan struktur organisasi yang stabil dengan adanya dukungan 
dan sinergi dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, terutama 
dari para stakeholder yang memiliki peran vital dalam pengambilan 
keputusan dan kebijakan penting dalam perusahaan, termasuk di 
dalamnya adalah dengan segera mengisi posisi strategis yang kosong 
dalam organisasi. Selain itu, pembentukan struktur organisasi harus 
memperhatikan proses bisnis perusahaan terkini. Struktur organisasi 
dan proses bisnis harus senantiasa sejalan karena pada dasarnya 
struktur organisasi dibuat untuk mengakomodasi proses bisnis. Struktur 
organisasi yang telah sejalan dengan proses bisnis dan mampu bekerja 
dengan optimal sudah seharusnya tetap dipertahankan agar menjaga 
stabilitas Perusahaan. Perubahan atau penyesuaian pada struktur 
organisasi dapat dilakukan seandainya terjadi perubahan yang signifikan 
pada proses bisnis atau struktur organisasi lama belum sejalan dengan 
proses bisnis yang ada.•

Sumber : Strategic Planning risk Management – Dit. keuangan
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jakarta – Sebagai satu-satunya BUMN bidang ener–
gi yang 100% sahamnya punya pemerintah, Pertamina 
menjadi tulang punggung dalam menjaga kemandirian 
dan ketahanan energi nasional. Melalui sudut pandang 
tersebut, Pertamina terus berupaya mewujudkan ko–
mitmen dalam menjamin ketersediaan energi guna 
men dukung pertumbuhan ekonomi bangsa. Meski 
sejak medio 2014 harga crude dunia sedang krisis, 
namun agresifitas anak-anak perusahaan Pertamina 
yang bergerak di bidang bisnis hulu minyak dan gas 
bumi (migas) dalam meningkatkan cadangan dan 
produksinya tak pernah surut. 

Berbagai  langkah terkait upaya peningkatan produk–
si berlandaskan strategi cost efficiency diterapkan di 
segala lini agar mampu bertahan di tengah turbulensi 
pasar yang sedang pancaroba. Hasilnya, pada periode 
kerja 2016 capaian produksi migas Pertamina tetap 
berada di jalur positif dengan kenaikan 7,1 persen dari 
raihan tahun sebelumnya (2015). “Kenaikan produksi 
di Pertamina menjadi prestasi tersendiri. Meski, sejak 
2015 hingga sekarang management melakukan efisiensi 
super ketat baik terkait biaya produksi maupun investasi. 
Artinya, walaupun terjadi penurunan biaya operasi 
ternyata masih menghasilkan peningkatan produksi,” 
ucap Direktur Hulu, Syamsu Alam mengapresiasi. 

Ambil contoh salah satu anak perusahaan PT 
Pertamina Hulu Energi (PHE) yang wilayah kerjanya 
berlokasi di Kabupaten Rokan Hilir dan Kampar, 
Propinsi Riau. PHE Siak memiliki tiga lapangan yang 
masih aktif berproduksi yakni Lapangan Batang, Lindai, 
dan Manggala South dengan total produksi minyak 
pada 2016 sebesar 1.882 barel minyak per hari (BOPD). 
“Lapangan Batang adalah kontributor terbesar dengan 
rata-rata produksi sebanyak 1.053 BOPD,” ungkap 
Nana Heriana, General Manager PHE Siak.

Lebih jauh Nana menjelaskan, setelah PHE me–
lanjutkan pengelolaan Lapangan Batang dan La–
pangan Lindai pasca terminasi kontrak dari operator 
sebelumnya, PT. Chevron Pasifik Indonesia (CPI) pada 
pertengahan 2014 lalu, manajemen berhasil melakukan 
upaya peningkatan produksi di kedua lapangan ter–
sebut. Hal ini terbukti dengan rata-rata produksi La–
pangan Batang 6 bulan sebelum dikelola oleh PHE 
Siak adalah sekitar 1.550 BOPD, tapi di tangan PHE 
Siak justru meningkat menjadi rata-rata 1.590 BOPD. 
Sedangkan di Lapangan Lindai, produksi rata-rata 1 
tahun sebelum ditangani oleh PHE Siak adalah sebesar 
577 BOPD, setelah dioperatori PHE Siak naik menjadi 
rata-rata 750 BOPD.

Mengingat ketiga lapangan minyak di Wilayah 
Kerja Blok Siak tersebut merupakan ladang tua bekas 
garapan PT. CPI, dengan karakteristik minyak sangat 
kental di Lapangan Batang maka menjadi tantangan 
tersenidiri bagi para engineer PHE Siak dalam menjaga 
kinerja produksi. Oleh karena itu diperlukan kejelian dan 
langkah kreatif dalam mencari solusi untuk mengatasi 
masalah-maaslah operasi yang muncul. Contohnya, 
dibutuhkan penanganan khusus dalam mengolah mi–
nyak hingga mendapatkan angka sediment & water 

(S&W) yang rendah (target 0.5%). 
Selain itu, minyak produksi Lapangan 
Batang akan bertransformasi men–
jadi congeal pada temperatur di 
bawah 126F sehingga menambah 
berat proses demulsifikasi minyak 
dan air di dalam sistem produksi. 

Mengantisipasi sifat alami minyak 

berat produksi Lapangan Batang, itu PHE Siak memiliki 
sebuah proyek AFE (authorization for expenditure) 
berupa instalasi heater tank yang diharapkan mampu 
menjaga temperatur pada masing–masing tangki pe–
ngo lahan (wash tank dan shipping tank) pada suhu 
150F (di atas congealing point). “Dengan proyek ini 
juga diharapkan mampu mempercepat proses de–
mulsifikasi minyak sehingga dapat menghasilkan 
S&W minyak Batang yang rendah. Karena semakin 
ren dahnya nilai S&W minyak Batang, akan membuat 
jumlah minyak yang dapat diproduksi secara langsung 
semakin besar, dengan estimasi kenaikan gross 
revenue sebesar US$ 680 ribu  tahun,” imbuh Nana. 
Sementara itu, kendala operasi di Lapangan Lindai 
juga cukup kompleks. jembatan penghubung antara 
beberapa sumur produksi dan GS (gathering station) 
Lindai milik pemerintah terputus sehingga tidak bisa 
dilalui oleh alat berat untuk kegiatan service sumur, dan 
hingga saat ini belum adanya inisiatif perbaikan oleh 
Pemerintah Provinsi Riau. 

Menurut Nana beberapa langkah lain juga dilakukan 
sebagai upaya peningkatan produksi, di antaranya 
pekerjaan perforasi (membuka zona baru) melalui dua 
kegiatan workover pada 2016 di lapangan Batang. 
Zona baru pada Formasi Duri tersebut terletak pada 
kedalaman 200 ft dengan jenis litologi batu pasir. Hasil 
dari kegiatan, itu adalah penambahan rate produksi 
minyak mencapai 104 BOPD. Rencananya pencarian 
zona-zona produksi baru yang potensial akan terus 
dilakukan pada 2017, di antaranya adalah zona low 
quality reservoir pada lapisan batupasir Formasi Telisa, 
dan zona eksisting yang belum dibuka. “Evaluasi 
menggunakan RST/CO log sudah kami rencanakan 
dan lakukan sejak 2016 lalu guna menambah pene mu–
an zona produksi baru yang potensial,” terang Nana. 

Reaktivasi sumur-sumur lama yang suspended 
juga sudah dilaksanakan sejak awal alih kelola La–
pangan Lindai dan Batang. Hasil dari reaktivasi ini 
mem berikan peningkatan produksi yang signifikan, 
khususnya untuk reaktivasi sumur di Lapangan Ba–
tang dan dikombinasikan dengan injeksi steam H&P  
sebelum direaktivasi. Pada 2017, ini PHE Siak beren–
cana mengaktifkan salah satu sumur di Lapangan 
Lindai, yaitu sumur Lindai-029 yang akan digunakan 
sebagai salah satu sumur injeksi (program pressure 
maintenance),” pungkas Nana.•DIt. HULU

Gathering Station (GS) Batang, PHE Siak, Riau.


