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Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Rini M. Soemarno dan DIrektur Utama Pertamina Dwi Soetjipto meninjau pesawat Air Tractor 
yang digunakan untuk mendistribusikan BBM satu harga di wilayah Papua dan Papua Barat, pada (18/10). Pesawat ini didedikasikan Pertamina 
untuk menjaga ketahanan suplai BBM agar harga terjangkau.

BBM Satu Harga untuk 
Papua dan Papua Barat

Premium berkisar antara  
Rp25 r ibu sampai Rp55 
ribu per liter, bahkan pernah 
mencapai Rp150 – 200 
ribu per liter. Hal tersebut 
akibat belum adanya moda 
transportasi yang dedicated. 
Melihat kondisi tersebut, 
Presiden menginstruksikan 
kebijakan “BBM Satu Harga” 
sehingga masyarakat Papua 
dapa t  men ikmat i  BBM 
dengan harga sama dengan 
wilayah lainnya.

Pertamina merespons 
cepat instruksi tersebut 
dengan beberapa langkah. 
Pertama, mendatangkan 
pesawat khusus, Air Tractor, 
difasilitasi Pelita Air Service 

presiden ri joko 
Widodo mewujudkan 
kebijakan bbm satu 
harga di papua yang 
diharapkan dapat 
mempercepat gerak 
perekonomian di 
wilayah provinsi 
yang didominasi oleh 
pegunungan dan 
dataran tinggi.

anak usaha dari Pertamina, 
yang merupakan best practise 
dalam pengiriman BBM via 
udara sebagai moda khusus 
yang didedikasikan untuk 
menjaga ketahanan suplai 
agar harga terjangkau. Kedua, 
melalui pendirian lembaga 
penyalur Pertamina di delapan 
Kabupaten Pegunungan 
dan Pedalaman (Puncak, 
Nduga, Mamberamo Raya, 
Mamberamo Tengah, Yahuki
mo,Tolikara, Intan Jaya dan 
Pegunungan Arfak).

“Kami bersyukur, se
karang masyarakat di Papua 
sudah bisa menikmati har 

Tractor pengangkut BBM 
yang akan mendukung 
penerapan kebijakan satu 
harga di Papua, (18/10).

Kondis i  geograf is  d i 
wilayah pegunungan dan 
pedalaman Papua relatif 
sulit untuk dijangkau meng
ingat konekt iv i tas antar 
daerah belum sepenuhnya 
terhubung akibat keter
ba tasan  i n f r aks t r uk tu r 
trans portasi darat. Hal ini 
mengakibatkan biaya logistik 
untuk mengangkut BBM 
menjadi sangat tinggi karena 
sebagian besar diangkut 
dengan menggunakan moda 
transportasi udara.

Sebelumnya, harga BBM 

jakarta - Presiden RI 
didampingi oleh Menter i 
BUMN Rini Soemarno dan 
Direktur Utama Pertamina 
Dwi Soetjipto meresmikan 
Penggunaan Pesawat Air 

Pekan lalu, Kerajaan Saudi Arabia menerbitkan obligasi 
global untuk pertama kalinya. Dengan nilai total US$ 17.5 
miliar dan mata uang US$, obligasi ini terdiri dari tiga jenis 
tenor/waktu jatuh tempo: tenor 5 dan 10 tahun masingmasing 
senilai US$5.5 miliar dan obligasi tenor 30 tahun senilai US$6.5 
miliar. Aksi ini merupakan salah satu langkah reformasi ekonomi 
untuk membuka pasar modal Saudi. Dana yang diperoleh akan 
digunakan untuk menutup defisit anggaran akibat penurunan 
harga minyak dunia.

Penerbitan obligasi Saudi Arabia ini kini menjadi terbesar 
dari negara emerging market*, melampaui penerbitan obligasi 
Pemerintah Argentina senilai USD16 miliar di April lalu. Obligasi 
Saudi juga disambut dengan sangat positif oleh investor, 
sehingga terjadi kelebihan penawaran (oversubscribed) sampai 
US$67 miliar atau 3.8 kali dari nilai yang ditawarkan.

Fakta di atas menunjukkan betapa pelaku pasar kini 
kembali meminati instrumen investasi dari negara emerging 
market. Pasalnya, saat ini obligasi negara emerging market 
menjanjikan imbal hasil yang jauh lebih tinggi ketimbang 
obligasi dari negara maju. Bahkan, negara seperti Jepang dan 
Jerman memberikan imbal hasil negatif. Munculnya obligasi 
dari emerging market seolah menjadi oase bagi investor yang 
ingin mengalihkan investasinya.

Imbasnya, seperti terlihat dalam grafik di bawah, sampai 
pertengahan Oktober 2016, ada dana sebesar US$ 10.4 
triliun yang ditarik dari negara yang menerapkan imbal hasil 
negatif. Para investor disinyalir mengalihkan dana mereka 
ke emerging market. Dari dana tersebut, 50.5%nya adalah 
dari investasi obligasi di Jepang, sedangkan 43.8% terdiri 
dari investasi di obligasi negaranegara Eropa Barat seperti 
Jerman dan Perancis.

Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa 
emerging market masih akan menjadi tujuan investasi bagi para 
pelaku pasar. Selain memberikan imbal hasil yang lebih tinggi, 
emerging market juga masih berpotensi untuk bertumbuh. 
Korporasi di emerging market dapat memanfaatkan kondisi 
ini untuk memperoleh dana atau bahkan melakukan ekspansi 
usaha.•

*Emerging Market Economy: negara dengan ekonomi rendah menuju ke level 
menengah pendapatan per kapita
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VISI

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

MISI

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia

PErtaMIna 
KIan agrESIf 
BErEKSPanSI

2No. 42POJOK
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Tahun LII, 24 Oktober 2016
Senior Vice President Upstream Business Development Pertamina
denie s tampubolon

pengantar redaksi :
Pertamina telah menyiapkan lima prioritas startegis dalam 

mendorong bisnis perusahaan. Strategi pertama yaitu pengembangan 
bisnis di sektor hulu untuk menjamin keberadaan sumber energi demi 
kelangsungan bisnis Perseroan maupun demi kepentingan nasional. 
Fungsi Upstream Business Development (UBD) Pertamina turut 
berupaya melakukan peningkatan produksi dan cadangan migas 
dengan berekspansi kegiatan usaha dan operasi termasuk melalui 
akuisisi. Berikut penjelasan sVp upstream business development 
pertamina, denie s tampubolon terkait pencapaian yang telah 
dilakukan oleh UBD hingga saat ini.

saat ini pertamina semakin agresif melakukan akuisisi 
beberapa blok migas. apa saja pertimbangan pertamina untuk 
melakukan akuisisi ? Pertamina merupakan perusahaan nasional 
dengan peran utamanya antara lain menjaga ketahanan energi 
nasional. Untuk menjalankan misi tersebut Pertamina terus berusaha 
meningkatkan produksi migas dari asetaset existing milik Pertamina, 
namun perlu kita sadari bahwa kondisi asetaset existing Pertamina 
saat ini sebagian besar sudah mature sehingga produksinya terus 
menurun sedangkan kebutuhan energi dalam negeri terus meningkat 
seiring laju peningkatan ekonomi Indonesia. Kami di UBD tidak hanya 
melakukan akuisisi, tapi kita selalu berusaha menambah portofolio 
asetaset kita.

Satu cara untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan tersebut 
adalah dengan mengakuisisi blokblok migas (maupun korporasi) 
yang dapat mendukung peran Pertamina tersebut.

Dari aspek korporasi, selain dengan melakukan eksplorasi, akuisisi 
merupakan alternatif cara agar perusahaan dapat  terus tumbuh. Tidak 
hanya untuk meningkatkan cadangan, produksi dan pendapatan 
perusahaan, akuisisi juga memberikan nilai tambah lain. Sebagai 
contoh dengan mengakuisisi ONWJ, kita mendapatkan kemampuan 
di bidang offshore yang sebelumnya tidak dimiliki Pertamina. Di Irak, 
kita memperoleh pengetahuan dan teknologi utnuk mengelola minyak 
berat. Dengan menjadi operator aset di Aljazair, Pertamina saat ini 
terbukti dapat menjadi operator aset internasional.

Untuk melakukan akuisisi, UBD juga melakukan screening 
yang sangat ketat. Saat ini kita memiliki fokus area yang disusun 
berdasarkan country risk maupun tingkat keatraktifan investasi pada 
sektor hulu migasnya. Wilayah yang menjadi fokus utama dalam 
ekspansi internasional adalah Asia Tenggara, Timur Tengah, dan 
Afrika. 

Selain fokus area tersebut, terdapat juga watch list – countries, 
seperti  Iran, Rusia, Meksiko dan negaranegara Kaspian yang kami 
lihat cukup menarik. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan 
Pertamina akan mengevaluasi peluangpeluang yang tidak termasuk 
wilayah yang telah disebutkan di atas jika ternyata peluang tersebut 
menarik bagi Pertamina. 

Dari sisi aset, saat ini Pertamina lebih fokus untuk melakukan 
akuisisi untuk aset dominan minyak (oil play) dengan cadangan 
yang cukup besar dan pada status produksi atau dalam fase 
pengembangan. Tujuannya agar kita dapat segera mendapatkan 
cadangan dan produksi untuk mendukung ketahanan energi.

berapa jumlah blok migas yang telah diakuisisi oleh perta-
mina hingga saat ini? blok migas mana yang akan menjadi 
incaran pertamina selanjutnya?  Pertamina mulai aktif melakukan 
akuisisi sejak tahun 20092010. Sejak saat itu, kita telah melakukan 
sekitar 15 akuisisi domestik dan internasional. Di internasional sendiri 
kita telah berhasil mengakuisisi dan beroperasi di Algeria, Irak dan 
Malaysia. Pada tanggal 1 Agustus lalu, kita juga baru melakukan 
akuisisi 24,5% saham di Maurel dan Prom yang listing di Euronext 

Paris dimana perusahaan tersebut memiliki aset di Gabon, Tanzania, 
Nigeria serta blokblok eksplorasi di berbagai negara lainnya, seperti 
Myanmar dan Kanada. Saat ini kita sedang mengincar beberapa blok 
di Iran dan Rusia.

berapa nilai investasi yang dipersiapkan oleh pertamina 
untuk mengakuisisi blok-blok tersebut? Nilai investasi ratarata 
setiap tahunnya antara US$ 1,5 miliar – US$ 2 miliar. Untuk tahun 2016 
ini sesuai dengan RKAP, perusahaan telah mengalokasikan anggaran 
sebesar US$ 1,3 miliar. Untuk tahun ke depan masih dalam pembahasan, 
namun harapannya akan sama atau lebih besar lagi mengingat saat 
harga minyak rendah ini adalah kesempatan kita untuk lebih agresif lagi 
melakukan akuisisi. Dari pengalaman tahuntahun sebelumnya, tidak 
menutup kemungkinan dapat dilakukan penambahan anggaran melalui 
revisi RKAP jika ternyata terdapat peluang yang menarik.

hasil dari akuisisi tersebut apakah akan dijual atau dibawa 
untuk diolah di kilang dalam negeri? Memang yang menjadi 
prioritas Pertamina dalam melakukan akuisisi adalah aset yang produksi 
minyaknya dapat dibawa dan diolah didalam kilang dalam negeri. 

Saat ini minyak dari hasil akusisi Pertamina di Malaysia yaitu Kimanis, 
Kidurong dan Kikeh crude serta minyak dari Aljazair yaitu Saharan crude 
dapat diolah di kilang dalam negeri. Sementara minyak dari Irak yaitu 
Basrah crude masih belum dapat diolah oleh kilang dalam negeri. Kita 
harapkan dengan adanya proyek RDMP oleh temanteman Direktorat 
Pengolahan pada waktunya nanti Basrah crude juga bisa diproses oleh 
kilang dalam negeri.

sistem kepemilikan dari akuisisi tersebut apakah pertamina 
harus mayoritas dan menjadi operator atau hanya bagi hasil? 
Pertamina cukup fleksibel dalam hal ini. Kita melihatnya case by 
case. Yang menjadi acuan utama adalah besarnya cadangan yang 
kita dapatkan melalui akuisisi tersebut. Kriteria ini penting agar kita 
melakukan akuisisi yang material, bukan asetaset kecil. Jadi kita tidak 
mengharuskan pada posisi mayoritas, tapi sepanjang minimum reserve 
terpenuhi. Terkait dengan operator, kita cukup percaya diri untuk menjadi 
operator di lapangan darat dan laut dangkal. Namun untuk aset dimana 
kita bukan operator, misalnya di Basra  Irak, personil Pertamina juga 
terlibat langsung dalam operasi sebagai secondee. 

berapa total produksi dari lapangan-lapangan akusisi se-
karang? rincian hasil produksi masing-masing lapangannya? 
Dari akusisi yang dilakukan UBD, berdasarkan kebijakan direksi, aset
aset domestik dioperasikan oleh PHE sedangkan aset internasional 
di operasikan oleh Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi 
(PIEP) adalah sebesar 120 barel setara minyak per hari (boepd) dalam 
kuartal III tahun 2016. Kontribusi terbesar produksi dari aset luar negeri 
Pertamina bersumber dari Irak dengan tingkat produksi net to share 
43,7 ribu boepd. Disusul dengan Aljazair dengan produksi net to share 
sebesar sebesar 41,13 ribu boepd dan Malaysia 35,77 ribu boepd.

target dari perusahaan, berapa besar presentasi produksi 
dari lapangan akuisisi terhadap total produksi pertamina? Da
lam aspirasi tahun 2030 perusahaan, harapan kontribusi produksi 
dari lapangan hasil akusisi adalah sebesar 25% pada tahun 2020 dan 
meningkat menjadi 27 % pada tahun 2030.

Cakupan kerja kita cukup luas karena tujuannya adalah bagaimana 
kita betulbetul meningkatkan portofolio asetaset Pertamina di hulu 
sehingga pasokan energi baik minyak, gas dan geothermal-nya terus 
meningkat dan pada tahun 2025 produksi migas kita targetkan 1,9 juta 
BOEPD. Kita optimis akan bisa capai target tersebut karena dukungan 
dari para stakeholder kepada Pertamina sudah sangat kuat.•irli/hari

Fo
to

 : 
P

R
IY

O



EDItOrIaL
BBM Satu Harga 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meng
hendaki harga BBM satu harga dirasakan di 
seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat 
Presiden Jokowi meresmikan BBM Satu Harga 
untuk Papua dan Papua Barat di Kabupaten 
Yahukimo, pekan lalu. Targetnya tahun depan, 
semua wilayah Indonesia merasakan harga BBM 
satu harga.

Pada tahap awal saat pencanangan, pe me
rintah memfokuskan pada daerahdaerah dengan 
selisih harga di atas Rp 50 ribu – Rp 100 ribu/  
liter. Namun selanjutnya akan mencapai wilayah 
dengan selisih harga BBM yang tidak terlalu tinggi.

Upaya untuk mewujudkan BBM satu harga 
ini, tak lepas dari usaha dan komitmen Pertamina 
dalam menyediakan fasilitas pengangkut BBM 
yang bisa mengatasi kendala distribusi dan mam
pu mengirim BBM dalam jumlah banyak. Karena 
selama ini kendala distribusi yang sering dihadapi 
adalah tidak adanya infrastruktur jalan serta lokasi 
masyarakat di pedalaman.

Sejak bulan Agustus lalu, Pertamina telah 
me lakukan terobosan pendistribusian dengan 
menyewa pesawat terbang jenis Air Tractor 802 
untuk membawa BBM dengan kapasitas sekali 
angkut 4.000 liter. Pesawat yang dioperasikan 
anak perusahaan PT Pelita Air Service tersebut, 
beberapa kali diujicoba dan akhirnya bisa meng
antarkan BBM ke wilayah pedalaman maupun 
per batasan, seperti di wilayah Krayan, Kalimantan 
Utara.

Dalam sambutannya Presiden Jokowi me
nyam paikan bahwa kebijakan BBM satu harga 
merupakan perwujudan keadilan sosial bagi se
luruh rakyat Indonesia. Dimana setelah 71 tahun 
Indoensia merdeka, masyarakat di seluruh penjuru 
negeri akhirnya bisa mendapatkan harga BBM 
yang sama – secara bertahap.

Namun demikian masih banyak pekerjaan 
rumah yang perlu diselesaikan bersamasama. 
Pertamina telah menyediakan  BBM sekaligus 
sarana pendistribusian termasuk menjalin kerja 
sama dengan swasta dan pemerintah daerah 
da lam pendirian Agen Premium Minyak dan Solar 
(APMS).

Yang terpenting adalah pengawasan harga 
di tingkat eceran, agar manfaat BBM satu har ga 
benarbenar dirasakan oleh masyarakat. Pe me
rintah daerah memegang peranan penting dalam 
penetapan harga tertinggi tingkat pengecer, 
sementara aparat keamanan diharapkan Presiden 
ikut berperan dalam mengawasi praktek penjualan 
BBM di lapangan agar wajar dari segi harga dan 
peruntukannya.

Jika hal tersebut berjalan dengan baik, tentunya 
akan mendorong geliat perekonomian masyarakat. 
Sektor ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan 
berbagai bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia akan terwujud nyata.• 
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jakarta - PT Pertamina 
(Persero) menargetkan pro
duksi minyak dan gas (Migas) 
sebesar 1,9 juta barel setara 
minyak per hari atau barrel of 
oil equivalents per day (boepd) 
pada tahun 2025. Guna 
men capai target tersebut, 
Pertamina telah menyiapkan 
berbagai langkah strategis 
untuk meningkatkan jumlah 
produksi migasnya. 

Hal tersebut diungkapkan 
oleh VP Corporate Commu
nication Pertamina, Wianda 
Puponegoro di Jakarta, Kamis 
(29/9). Dikatakan oleh Wianda, 

tahun 2025 Pertamina Kejar Produksi 1,9 Juta BOEPD 
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CilaCap -  Pe r tamina 
Refinery Unit (RU) IV Cilacap 
melaksanakan pengapalan 
perdana ekspor produk 
Propylene sebanyak 2300 
metrik ton menuju China 
dengan pembeli Marubeni 
Corp, pada (12/10). Peng
apalan Perdana ditandai 
dengan pemencetan sirene 
tanda dimulainya loading 
produk ke kapal oleh Pjs 
General Manager RU IV Dadi 
Sugiana didampingi sejumlah 
tim manajemen.

Dadi Sugiana menyam
paikan, Propylene merupakan 
salah satu produk dari Unit 
Residual F lu id Catalyt ic 
Cracking (RFCC) RU IV 
Cilacap yang diresmikan 
pada November 2015, se
lain produk HOMC dan LPG. 
Menurutnya,  Propy lene 
yang merupakan senyawa 
h id roka rbon  tak  j enuh 
berbentuk gas merupakan 

rU IV Ekspor Perdana Produk 
Propylene ke China

m a m p u  m e m p r o d u k s i 
Propylene sebanyak 430 ton 
per hari sesuai desain dan 
bahkan pada posisi tertinggi 
sebanyak 450 ton per hari.  
Sebelumnya Propylene dijual 
di dalam negeri dengan 
pembeli salah satunya, PT 
Chandra Asri.

Ia  mengajak se luruh 

BBM Satu Harga untuk Papua dan Papua Barat... sambungan dari halaman 1

ga BBM yang sama de
ngan daerah yang lain di 
Indo nesia, sehingga ke de
pannya diharapkan mam
pu mempercepat laju per
ekonomian di sini. Saya 
meng apresiasi kerja cepat 
Pertamina dan Pemerintah 
Daerah yang sudah berupaya 
keras mendukung upaya ke
bijakan BBM Satu Harga,” 
kata Jokowi.

Direktur Utama Perta mina 
Dwi Soetjipto menga takan, 
BBM Satu Harga merupakan 
bagian dari kontribusi Perta
mina yang mendapatkan 
man dat dari  pemerintah 
untuk men distribuskan BBM 
di seluruh wilayah Indonesia. 
Kini, harga BBM  di delapan 
Kabupaten Papua sudah 
sesuai dengan KEPMEN 
ESDM No 7174 Tahun 2016, 

yang berlaku sejak 1 Oktober,  
yaitu untuk setiap liternya; 
Minyak Tanah Rp2.500, 
Minyak Solar Rp5.150,  dan 
Premium Rp6.450.

“Untuk merealisasikan 
program tersebut, Pertamina 
berupaya menggunakan 
berbagai moda transportasi 
baik darat, laut maupun udara 
guna mendukung kebijakan 
pemerintah agar masyarakat  

di daerah terdepan, ter
luar dan tert inggal bisa 
mendapatkan BBM dengan 
harga sama dengan daerah 
lainnya. Pertamina selalu 
komit dengan kebijakan yang 
dicanangkan Pemerintah. 
“At any cost”, pasti kami 
se bagai kepanjangan ta
ngan pemerintah akan me
nanggung biayanya,” kata 
Dwi.•rilis

SOROT

bahan baku industri petro
kimia untuk memproduksi 
plastik, film, kemasan, ban 
dan produk lainnya. 

“Prospek pasar Propylene 
sangat menjanjikan dengan 
semakin berkembangnya 
industri petrokimia,” ujarnya.

Lebih jauh Dadi Sugiana 
menyampaikan, Unit RFCC 

kom  ponen RU IV untuk 
terus melakukan optimasi 
d a n  b e r i n o v a s i  u n t u k 
memper tahankan  p ro 
duksi dan bahkan mening
katkannya di masa menda
tang.

Usai seremonial, Dadi 
Sugiana meninjau proses 
loading ke kapal.•ru iV

salah satu satu strategi yang 
dilakukan oleh Pertamina un
tuk menambah nilai produksi 
adalah pengelolaan sumur 
tua. 

“P roduks i  eks i s t i ng 
Pertamina pada tahun 2015 
lalu mencapai 624 mboepd 
sampai September 2016 
jumlah produksi meningkat 660 
boepd. Dengan mendorong 
peningkatan produksi sumur 
lama diharapkan bertambah 
246 boepd,” kata Wianda.

Di amping itu, Per tamina 
juga berekspansi mengem
bangkan sektor hulu minyak 

dan gas ke luar negeri yaitu 
melalui Pertamina International 
Eksplorasi Produksi, meng
operasikan beberapa ladang 
minyak di Aljazair, Irak, dan 
Malaysia. Pada tahun 2015 
berhasil mencatat produksi 
114,2 mboepd  dan produksi 
hingga Agustus 2016 tercatat 
120,6 mboepd .

Untuk mengejar target 
produksi, Pertamina juga 
tengah mengincar blok mi
gas yang akan habis masa 
kontraknya pada tahun 2025. 
“Kita juga sudah maping sam
pai 2025, ternyata ada 30an 

blok yang masa kontraknya 
akan segera habis. Kita ha
rapkan kita bisa masuk dan 
bisa tambah 482 ribu barel 
ekuivalen per hari,” lanjut 
Wianda.

Tidak hanya itu, Per tamina 
juga komitmen mengem
bangkan energi panas bumi 
(geothermal), baik uap maupun 
listrik. “Proyek panas bumi 
sekarang lagi jalan 11 proyek 
di enam lokasi berbeda. 
Target nya pada 2025 sebesar 
90 ribu mboepd,” ungkap 
Wianda.•irli 
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jakarta -  Dunia per
minyakan identik dengan 
pekerjaan di lapangan dan 
teknis, jarang menghadapi 
persoalan di bidang ko
munikasi. Oleh sebab itu, 
dalam acara Petrotech 2016 
IATMI, PT Pertamina (Persero)
mengadakan workshop me
ngenai Seni dan Ilmu Public 
Speaking yang diisi materi 
tentang teknik presentasi 
yang efektif, saling berbagi 
cerita dan bersenangsenang 
untuk mahasiswa Fakultas 
Teknologi Kebumian dan 
Energi (FTKE) Universitas 
Trisakti. Sebagai pembicara 
Head, Investor Relations 
P e r t a m i n a  K o r n e l  H . 
Soemardi, pada Kamis (29/9), 
di Gedung D FTKE Universitas 
Trisakti.

Kornel  mencer i takan 

Workshop Seni dan Ilmu Public Speaking Pertamina 
di Universitas trisakti

7 Entitas Pertamina di Jawa timur 
teken MoU Keadaan Darurat

surabaya – Sebanyak tujuh entitas bisnis Pertamina 
di kawasan Jawa Timur menandatangani kesepakatan 
bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) 
terkait kerja sama dalam penanggulangan keadaan darurat.

Penandatanganan dilakukan di Ruang Pertamax kantor 
Pertamina MOR V Surabaya, Jumat (14/10). Turut serta 
dalam penandatanganan tersebut adalah GM Pertamina 
MOR V, Direktur Operasi PT Pertamina Lubricant, GM 
Operation East Region PT Pertamina Gas, GM PT PHE 
West Madura Offshore, GM JOB Pertamina – PetroChina 
East Java, GM PT Pertamina EP Asset 4, dan GM 
Jambaran Tiung Biru PT Pertamina EP Cepu.

GM Pertamina MOR V Ageng Giriyono menyampaikan, 
kese pakatan ini merupakan bukti sinergi yang dilakukan 

oleh entitas bisnis Pertamina untuk bersamasama 
melakukan penang gulangan keadaan darurat jika terjadi 
di salah satu lokasi entitas bisnis.

“Kita sebagai entitas bisnis Pertamina yang berada 
dalam satu wilayah memang sepatutnya untuk bahu 
membahu jika terjadi keadaan darurat. Dengan adanya 
kesepakatan ini, maka semakin merekatkan lagi sinergi 
yang sudah terjalin selama ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, keadaan darurat bisa terjadi kapan 
pun, sehingga diperlukan perencanaan tanggap darurat 
yang efektif dan efisien. Kerjasama ini memungkinkan 
para entitas bisnis untuk bisa menyusun strategi tersebut 
dengan memanfaatkan sumber daya dari semua 
entitas.•mor V

pe nga lamannya se lama 
be kerja di Pertamina dan 
memberikan tips  bagaimana 
berbicara di depan orang 
banyak, mengendalikan diri 
dari kegugupan saat ber
pidato, dan hal lain yang 
mempengaruhi untuk ber bi
cara di depan khalayak. 

Para mahasiswa sangat 
termotivasi dengan kegiatan 
tersebut. “Dari workshop 
ini saya mendapat tips dan 
trik baik di depan peserta 
dan bagaimana saya harus 
mengendalikan rasa gugup. 
Cara berpakaian dengan 
nyaman dan penekanan 
katakata yang penting ju
ga sangat bermanfaat. Me
nurut saya, pengalaman ini 
sangat berguna karena di 
dunia kerja nanti, saya akan 
banyak presentasi di depan 

umum,” ujar Annisa, salah 
satu mahasiswa Trisakti yang 
menjadi peserta workshop. 

Kornel H. Soemardi se
bagai pem bicara merasa 
bangga di beri kesempatan 
untuk ber bagi pengetahuan 
kepada mahasiswa Univer
sitas Tri sakti. 

“Saya senang sekal i 
Pertamina sangat peduli ke

pada mahasiswa. Mereka 
adalah masa depan kita. 
Jika kita enggan berbagi 
pengalaman dengan mereka, 
itu sama saja kita kurang peduli 
dengan masa depan mereka. 
Inilah saatnya insan Pertamina 
berkontribusi mencerdaskan 
generasi penerus dengan 
ber  bagi pengetahuan,” ujar 
Kornel•adityo
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Pejabat Kementerian 
Berkunjung ke MOr IV
semarang – Sekitar 30 pejabat eselon III dan IV dari 
Ke menterian Keuangan Republik Indonesia melakukan 
bench mark di bidang inovasi kerja ke Pertamina Marketing 
Operation Re gion (MOR) IV. kegiatan ini merupakan bagian 
dari rang kaian Diklat Kepemimpinan yang kali ini berpusat di 
Pus diklat Kementerian Keuangan RI Kabupaten Magelang. 
Rom bongan diterima oleh General Manager MOR IV 
Kusnendar di Kantor Unit Semarang, barubaru ini.

Sesuai dengan tema kunjungan, yakni inovasi di bidang 
kerja, kepada para peserta diklat, Kusnendar menyampaikan 
bahwa Pertamina MOR IV yang membawahi provinsi Jawa 
Tengah dan DIY, dalam proses bisnisnya selalu berkomitmen 
untuk terus berinovasi. Hal ini ditunjukkan melalui beberapa 
studi kasus, di antaranya kerja sama antara MOR IV dengan 
Pemkot Semarang dalam mempromosikan Bright Gas, 
optimasi penjualan produk Pertalite maupun langkah konkrit 
distribusi BBM pada kemacetan arus mudik di Pintu Keluar 
Tol Brebes Timur (Brexit) pada lebaran 2016 yang lalu. 

“Inovasi sendiri menjadi dasar bagi kami dalam mem
berikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. 
Dengan demikian, Pertamina yang sering disebut sebagai 
perusahaan plat merah dapat terus meningkatkan kualitas 
produk dan layanan sehingga dapat bertahan dalam 
persaingan bisnis di bidang energi,” tambah Kusnendar. 

Sementara itu, Ririn Mardiana selaku Kepala Balai 
Pusdiklat Kementerian Keuangan Magelang menyampaikan 
dalam sambutannya bahwa tujuan dilaksanakannya 
kunjungan ini adalah guna menambah wawasan bagi 
para peserta diklat yang berasal dari berbagai provinsi di 
Indonesia mengenai best practice dalam dunia bisnis. Tidak 
hanya melakukan kunjungan ke Pertamina, rombongan 
juga berkesempatan untuk mengunjungi kegiatan bisnis 
perbankan dan industri makanan. 

Inovasi di lingkungan MOR IV kemudian dilanjutkan 
dengan pemaparan mengenai produk dari Fungsi Domestic 
Gas sekaligus memperkenalkan Sistem Informasi Monitoring 
LPG 3 Kg atau yang lebih populer dengan sebutan 
SIMOL3K. Pada sesi ini para peserta terlihat sangat antusias 
me nyaksikan betapa kompleksnya sistem penyaluran LPG 
kepada masyarakat yang  kemudian dipermudah dengan 
hadirnya SIMOL3K. 

Salah satu bagian paparan yang juga menarik perhatian 
para peserta adalah pengenalan sistem monitoring aset 
berbasis web, yakni Asset Information System (AIS) yang 
dikembangkan oleh rekanrekan dari fungsi Keuangan. 
Mulanya, program ini merupakan hasil karya fungsi Ke
uangan MOR IV yang ikut dilombakan dalam ajang Continous 
Improvement Program (CIP) dan berhasil diangkat sebagai 
program Pertamina nasional dan digunakan di seluruh unit 
bisnis Pertamina.•mor iV
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Pertama di asia, Pertamina dan KaI Kembangkan 
Penggunaan Lng sebagai Bahan Bakar Kereta api
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yogyakarta – PT Per
tamina (Persero) dan PT Kereta 
Api Indonesia (Persero) hari ini 
melakukan uji coba peng
gunaan LNG sebagai bahan 
bakar kereta api di Balai Yasa 
Yogyakarta, pada (11/10). 
Ke giatan yang merupakan 
ba gian dari program konversi 
penggunaan High Speed 
Diesel (HSD) menjadi Liquified 
Natural Gas (LNG) dalam 
operasional kereta api me
rupakan yang pertama di 
Asia.

Vice President Corporate 
Communication Pertamina 
Wianda Pusponegoro me
nyatakan uji coba peng
gunaan LNG sebagai bahan 
bakar kereta api yang  dikem
bangkan Pertamina dan KAI 

merupakan yang pertama 
kali di Asia dan hal ini sebagai 
bagian dari upaya dukungan 
kedua BUMN tersebut dalam 
mendorong pemanfaatan 
LNG untuk transportasi.

Sinergi ini merupakan 
tindak lanjut dari kesepakatan 
kedua perusahaan yang 
dilaksanakan pada 28 Agusuts 
2015 lalu, dimana kerja sama 
tersebut meliputi berbagai 
bidang salah satunya program 
konversi penggunaan HSD 
menjadi LNG.

“Kami telah melakukan 
studi dan riset bersama baik 
dari Pertamina dan KAI me
lalui uji statis dan dinamis 
Ke reta Pembangkit di Balai 
Yasa Yogyakarta pada  tahun 
ini. Untuk dukungan LNG, 

kami kirim dari Bontang ke 
Pulau Jawa, dengan isotank 
melalui perjalanan laut dan 
darat,” jelas Wianda.

Dia menambahkan pro
gram konversi penggunaan 
BBM ke LNG untuk trans
portasi ini telah sesuai dengan 
UU No 30 tahun 2007 tentang 
Energi yang mengamanatkan 
perlunya diversifikasi untuk 
pengurangan penggunaan 
mi nyak bumi. Dengan peng
gunaan LNG, Wianda mem
proyeksikan konversi ini  akan 
memberikan penghematan 
belanja BBM sebesar Rp 84,5 
miliar/tahun, serta lebih ramah 
lingkungan. 

“Jika pilot project ini suk
ses maka perseroan akan 
men jual LNG untuk kereta api 

secara komersial pada April 
2018,” kata Wianda.

Langkah terobosan yang 

ditempuh Pertamina dan KAI 
diharapkan dapat semakin 
men jadikan kereta api sebagai 

moda transportasi publik dan 
angkutan barang yang lebih 
efisien.•rilis
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Pengiriman Perdana Pertalite dari 
tBBM Camplong Madura 
Camplong – Untuk mempermudah dan memperluas 
cakupan titik suplai Pertalite di Jawa Timur, khususnya 
di Pulau Madura, Direktur Pemasaran  Pertamina 
Ahmad Bambang didampingi GM  Marketing Operation 
Region (MOR) V Ageng Giriyono melakukan seremoni 
pengiriman perdana Pertalite dari TBBM Camplong, 
Madura, Jum’at ( 30/9) . 

 Pengiriman perdana Pertrlite dilakukan dengan 
prosesi pecah kendi oleh Ahmad Bambang sebagai 
simbolisasi keselamatan dan kesuksesan pengiriman 
BBM dengan RON 90 ini di pulau Madura. GM MOR V Ageng Giriyono memberikan abaaba pengiriman perdana Petralite.

Peristiwa menarik dari seremoni pengiriman per
dana ini adalah saat Direktur Pemasaran Ahmad 
Bambang mengemudikan truk tangki keluar dari 
gerbang TBBM Camplong didampingi supir asli truk 
tangki tersebut. 

Sebelumnya, pengiriman Pertalite di wilayah 
Madura dilakukan dari TBBM Surabaya Group. 
Diharapkan dengan pengiriman Pertalite dari TBBM 
Camplong akan mempermudah dan memberikan 
efek efisiensi dalam pendistribusian BBM kepada 
konsumen.•mor V
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PLDP Siapkan SDM Pimpinan Masa Depan Pertamina
jakarta – Untuk me
nyiap kan kebutuhan Ma
nager di Pertamina, Di
rektorat SDM & Umum 
kembali menyelenggarakan 
People Leader Development 
Program (PLDP) tahun 2016 
untuk angkatan keVI. 

Program ini dibuka secara 
resmi oleh Vice President 
People Management Per
tamina Yudo Irianto, dan 
turut dihadiri Vice President 
Pertamina Corporate Uni
versity Ihsanuddin Usman 
dan Leadership Development 
Training Manager Pertamina 
Nabari Pandia.

PLDP angkatan VI ini 
dimulai dengan program 
classroom yang berlangsung 
pada 3 – 20 Oktober 2016 
di Hotel Patra Jasa Jakarta, 

dan diikuti sekitar 25 Asisten 
Manager dar i  berbagai 
fungsi, unit operasi, serta 
anak perusahaan Pertamina.

Dalam sambutannya, 
V ice  Pres ident  Peop le 
Ma nagement Pertamina 
Yudo Irianto menjelaskan, 
PLDP merupakan bagian 
dari rencana suksesi ke
pemimpinan di Pertamina 
yang t idak b isa hanya 
dipandang sebagai program 
pe la t ihan  sa ja ,  namun 
sebagai bentuk perhatian 
manajemen Pertamina atas 
tantangan isu kesiapan SDM 
Pertamina menghadapi per
saingan bisnis global ke 
depan.

 “Isu utama kita dalam 
HR adalah kesiapan SDM 
Pertamina. Kalau kita melihat 

dari realisasi serta data yang 
ada, memang kesiapan SDM 
ini belum tercapai secara 
maksimal, termasuk juga 
kesiapan organisasi. Jadi 
kita akan siapkan keduanya, 
untuk mendukung Visi & Misi 
Pertamina,” ucap Yudo.

Yudo juga menjelaskan, 
selain dari penambahan segi 
kuantitas SDM, Pertamina 
saat ini juga membutuhkan 
pengembangan kualitas SDM 
yang tersedia, baik dari segi 
kemampuan teknis maupun 
jiwa kepemimpinannya. Ia 
mengatakan, kemampuan 
kepemimpinan SDM Perta
mina masih perlu banyak 
di tingkatkan, baik dari segi 
pengelolaan SDM maupun 
pengelolaan bisnisnya.

“Dari segi teknis SDM kita 

sudah cukup baik, mungkin 
karena kita selama ini fokus 
ke situ. Di sisi lain, kita terus 
berusaha mengembangkan 
jiwa kepemimpinan, baik 
dar i  aspek pengelolaan 
SDM maupun pengelolaan 

bisnis. Salah satunya dengan 
program ini,” terang Yudo.

Yudo berharap, para  
peserta PLDP  tidak me
lihat  program ini sebagai 
be ban atau kewaj iban. 
“Lihatlah program ini sebagai 

kebutuhan yang juga akan 
bermanfaat bagi masing
masing individu, sehingga 
diharapkan pembelajaran 
yang di lakukan berjalan 
lancar,” pungkas Yudo.•starfy
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Sinergi Pertamina dan Pemerintah Kota Binjai 
Sosialisasikan LPg non Subsidi

binjai - Pertamina dan Pemerintah Ko ta (Pem kot) Binjai 
Sinergi Sosialisasikan Peng  gunaan LPG non subsidi di 
kalangan pegawai negeri sipil (PNS). Pada Senin, 26 
September 2016, di lapangan Kantor Walikota Binjai, apel di
pimpin oleh  Walikota Binjai M. Idaham yang menyampaikan 
imbauan kepada PNS untuk beralih dari LPG 3 kg bersubsidi 
ke LPG non subsidi Bright Gas 5,5 kg. Hal ini mengacu 
kepada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian 
LPG, maka peruntukan LPG 3 kg subsidi hanya bagi 
kalangan yang tidak mampu.

Seusai apel, Walikota Binjai didampingi Manager 
Domestic Gas MOR I, C D Sasongko secara simbolis mem
berikan tabung LPG Non Subsidi Bright Gas kepada PNS.

Surat Edaran Walikota Binjai No. 4006306 tentang 

jakarta -  “Pe r tam ina 
bertanggung jawab untuk 
mendukung set iap  anak 
mu da Indonesia yang ber
prestasi, apalagi yang bisa 
mengharumkan nama Indo
nesia. Karena itu kami men
dukung Rio Haryanto di F1, dan 
Sean Gelael di GP2.”

Demikian dikatakan  oleh 
Head of Marketing Communi
cation Direktorat Pemasaran 
Pertamina Dendi T. Danianto 

Dukungan Pertamina Bagi anak Muda Berprestasi
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Pengalihan Pemakaian LPG 3 kg Bright Gas 5,5 Kg Tanggal 
23 September 2016 berisi imbauan kepada seluruh PNS di 
wilayah kerja Pemko Binjai agar tidak lagi menggunakan LPG 
3 kg (LPG bersubsidi).                   

Sementara Domest ic Gas Region I  Manager I , 
C.D.Sasongko mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Binjai 
yang telah memberikan imbauan kepada kalangan PNS untuk 
menggunakan LPG non subsidi. Sasongko menyampaikan, 
sejak konversi diterapkan pada 2007, Pertamina telah berupaya 
sebaik mungkin untuk me lak sanakan program Pemerintah me
nyediakan LPG sesuai dengan perun tukan nya.

Pertamina juga secara aktif me laksanakan koordinasi 
dengan pemerintah daerah dalam memastikan distribusi Elpiji 
3 Kg yang tepat sasaran. Salah satu output kongkritnya adalah 
kerja sama dengan Pemerintah Kota Binjai ini. Guna mendukung 

program tersebut, Pertamina menyediakan 380 tabung 
Bright Gas 5,5 Kg secara gratis dengan menukarkan dua 
ta bung 3 Kg kepada PNS di lingkungan Pemkot Binjai.•Wali

LPP: Pengelolaan Limbah B3 Menurut Hukum
balongan – Kerja sama 
dan sinergi antara Pertamina 
RU VI Balongan melalui Fungsi 
Legal Counsel  & Compliance 
RU VI dan Instansi Kejaksaan 
Negeri Indramayu, ditandai 
dengan penyelengaraan 
kegiatan Legal Preventive 
Program (LPP) de ngan tema 
“Tinjauan Yuridis Pengelolaan 
Limbah Bahan Berbahaya 
dan Beracun (B3) Menurut UU 
No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan & Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (UU No. 
Nomor 32 Tahun 2009),” yang 
merupakan program wajib 
dari Chief Le gal Counsel & 
C o m p l i a n c e ,  G e n a d e s 
Panjaitan.  

Pada acara tersebut 
tampil sebagai narasumber 
Kepala Seksi Perdata & Tata 
Usaha Negara (Kasie Datun) 
Indramayu Ade Solehudin, 
S.H., M.H., Jaksa Pengacara 
Negara (JPN) Tisna Sanjaya, 
S.H., dan Heru Prasetyo, S.H. – 
JPN. Acara berlangsung pada 
(6/9) di Ge dung Pertemuan 
‘Patra Ayu’ Komperta RU VI 
Bumi Patra. 

P a d a  k e s e m p a t a n 
t e r sebu t  had i r  Kepa l a 
Kejaksaan Negeri Indramayu 
Eko Kuntadi, S.H., M.H. 
beserta staf dan GM RU 
VI Balongan Afdal Martha 
b e r s a m a  d e n g a n  T i m 
Manajemen, Section Head 
dan pekerja RU VI Balongan 
terkait.

GM  RU VI Balongan se
laku tuan rumah dalam sam
butan pembukaannya menga
takan, “Diharapkan Kejaksaan 
Negeri Indramayu dapat mem
berikan pencerahan kepada 
kami mengenai pengaturan 
tata kelola limbah bahan ber
bahaya dan beracun (B3) 
dalam suatu tinjauan melalui 
peraturan perundangun
dang an, khususnya Undang
Undang Nomor 32 Tahun 
2009. Pencerahan ini sangat 
diperlukan oleh pekerja RU VI, 
mengingat dalam keseharian 
operasional  perusahaan 
terda pat rutinitas pengelolaan 
limbah B3.”

“Melalui pemahaman ter
hadap UU Nomor 32 Tahun 
2009 tersebut, tentunya 

potensi terjadinya kekeliruan 
maupun kekhilafan dalam 
penge lo laan l imbah B3 
dapat dihindari”, kata Afdal 
mengakhiri sambutan.

Kasie Datun Indramayu 
se laku narasumber mengawali 
paparannya dengan menje
laskan Pasal 28 H ayat (1) 
UUD 1945 bahwa “Setiap 
orang berhak hidup sejahtera 
l ah i r  ba t i n ,  be r t empa t 
tinggal  dan mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik 
dan sehat serta berhak 
mempero leh  pe layanan 
kesehatan”. Dari pasal ter
sebut sangat jelas bahwa 
se tiap warga negara berhak 
mendapatkan perlindungan 
lahir batin dari negara sebagai 
ak ibat  dampak sebuah 
unit operasi produksi yang 
juga menghasilkan limbah 
produksi yang dinamakan 
dengan limbah B3. Limbah 
B3 adalah sisa suatu usaha 
dan/atau kegiatan yang 
mengandung zat, energi, 
dan/atau komponen lain yang 
karena sifat, konsentrasi, 
dan/atau jumlahnya, baik 

secara langsung maupun 
t i dak  l ang  sung ,  dapa t 
mencemarkan dan/atau 
merusak lingkungan hidup, 
dan/atau membahayakan 
ling kungan hidup, kesehatan, 
serta kelangsungan hidup 
manusia dan makhluk hidup 
lain (UU No. Nomor 32 Tahun 
2009). 

“Penghasil limbah B3, 
baik perorangan maupun 
badan usaha tidak boleh 
membuang limbah B3 yang 
dihasilkan secara langsung 
ke lingkungan (tanah, air atau 
udara) tanpa pengolahan 
terlebih dahulu. Berdasarkan 
Pasal 6 PP 85 tahun 1999, 
p e n e n t u a n  l i m b a h  B 3 
dilakukan melalui proses. 
Lebih lanjut, dalam PP 18 
tahun 1999 jo. PP 85 tahun 
1999 d i je laskan bahwa 
penge lo laan l imbah B3 
adalah rangkaian kegiatan 
yang mencakup re duksi, 
penyimpanan, pengum pulan, 
pengangkutan, peman faatan, 
pengolahan dan pe nimbunan 
limbah B3,” demikian Ade 
Solehuddin menegaskan. 

Dalam LPP ini dibahas 
me ngenai UU No. Nomor 
32 Tahun 2009,  antara 
l a i n  m e n g e n a i  r u a n g 
lingkup perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup 
(perencanaan, pemanfaatan, 
pe ngendalian, pemeliharaan, 
penga wasan, dan penegakan 
h u k u m ) ,  p e n y e l e s a i a n 
sengketa lingkungan hidup 
(melalui dan di luar pengadilan), 
dan ketentuan tindak pidana 
dan pelanggaran lainnya. 

Compliance merupakan 
ha l  yang  pen t i ng  bag i 

p e r u s a h a a n ,  s e h i n g g a 
penge lo laan l imbah B3 
yang taat  pada hukum 
sudah seharusnya menjadi 
perhatian kita semua. Jangan 
sampai isu lingkungan hi
dup menimpa Pertamina di 
kemudian hari karena dapat 
merugikan Pertamina, baik 
secara mater i i l  dan non 
materiil. Oleh karena itu, kita 
harus com ply pada seluruh 
aturan terkait lingkungan hi
dup sebagaimana dipe sankan 
oleh Genades Pan jaitan.•achmad 
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sebagai pembicara dalam 
talkshow Berbagi Prestasi di 
ajang Kompasianival 2016, 
pada Sabtu (8/10). Tampil dalam 
sesi talkshow tersebut selain 
Dendi, Sean Gelael (pembalap 
GP2 binaan Tim Pertamina 
Racing), dan pem buat fi lm 
(filmmaker) Wregas Bhanuteja. 

Intinya, lanjut Dendi, Perta
mina selalu mendukung anak
anak muda yang berprestasi. 
Karena itu pula Pertamina 

percaya diri pada kompetensi 
sendiri dan jangan takut ber buat 
salah. “Karena dari kesalahan 

mendukung acara  seperti 
Kompasianival yang  ramai 
diikuti para blogger muda 
yang sering mengisi rubrik 
Kompasiana pada Harian 
Kompas. “Karena anakanak  
muda itulah  nanti yang akan 
menggant ikan k i ta suatu 
waktu,” tutur Dendi. “Dan 
mereka harus lebih baik dari 
kita.” 

D a l a m  k e s e m p a t a n 
itu, Sean mengungkapkan  

rencana  ba l apnya  yang 
terdekat dan  rencana jangka 
panjangnya. Untuk tahun 2017, 
Sean memang masih akan 
membalap di ajang GP2, tetapi 
untuk tahun 2018, ia berharap 
sudah bisa masuk ke ajang 
Formula 1. “Citacita semua 
pembalap single seater adalah 
berlaga di  Formula 1,” katanya.  

Sya ra t  un tuk  sukses 
bagi pembalap iala memiliki 
kapasitas mental yang kuat, 

itu kita akan belajar banyak 
untuk memperbaiki diri,” tukas 
Sean.•urip
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Sosialisasi Perbankan Syariah
jakarta - Direktorat Ke
uangan Pertamina menga
dakan Sosialisasi Perbankan 
Syariah, di Kantor Pusat Per
tamina, pada (28/9). Acara 
dikemas da lam bentuk talk-
show yang menghadirkan 
dua  pemb ica ra ,  ya i t u 
anggota Dewan Pengawas 
Bank Syariah Mandiri Ustadz 
Muhammad Syafii Antonio  
dan Consumer and Hajj 
Group Head Bank Syariah 
Mandir i  Jeffry Prayana. 
Talkshow  d ipandu Vice 
President Trea sury Pertamina 
Narendra Widjajanto. 

Syafii Antonio pada ke 
sempatan pertama mem
b a h a s  m e n g a p a  p e r
lu ada ekonomi syariah.  
Menurutnya syariah meru
pakan kewajiban setiap 
in dividu untuk memenuhi 
tun tunan agamanya, meng

ingat semua agama samawi 
mengandung unsur syariah. 
Dengan kata lain, tidak bo
leh membungakan uang 
dan tidak boleh meribakan. 
Ekonomi syariah juga me
rupakan kewajiban bisnis 
karena menganut risk and 
profit sharing. Syariah juga 
berarti halal yang berarti 
berkah dan menghindari 
yang haram, dimana ada 
konsep bekerja (usaha) 
untuk mendapatkan peng
has i lan dan semangat 
bekerja harus seimbang 
dengan nilai keimanan. 

“Syariah itu pro UKM 
(Usaha Kecil dan Menengah), 
memban tu  pa ra  UKM 
dengan soft loan, seakan
akan berzakat dengan cara 
komersil,” papar Syafii.  Di
jelaskan juga, prinsip dalam 
bertransaksi syariah antara 

lain jelas transaksinya, tanpa 
unsur judi dan bunga.

Sementara itu, Narendra 
menambahkan syariah ada
lah big business opportu-
nity.  Karena saat ini eko
nomi konvensional pun 
meng alami tingkat bunga 
negatif (negative interest 
rate), sehingga tidak selalu 
harus mendapatkan hasil 
yang positif.  Kondisi seperti 
ini sama seperti ekonomi 
syariah yang menganut risk 
and profit sharing. Dengan 
kata lain, ekonomi syariah 
merupakan alternatif pilihan 
dalam berbisnis, mengingat 
bisnis konvensional tidak 
selalu untung. Dan ini di
harapkan akan menjadi 
trend setter dalam waktu 
singkat. 

Sedangkan Jeffry di ba
gian akhir menyebutkan 

CCa reborn ! di rU II Dumai
dumai - Guna terus berkem
bang ke arah yang lebih baik, 
maka perubahan adalah hal 
yang mutlak diperlukan oleh 
suatu organisasi. Agar peru
bahan tersebut dapat berjalan 
dengan baik, maka diperlukan 
adanya agenagen perubahan 
di organisasi tersebut. Berda
sarkan hal tersebut, RU II 
Dumai meng gelar Kick Off 
program Culture Change 
Agent (CCA) Reborn ! yang 
dimulai secara resmi pada 
Jumat (14/10). 

Sebanyak 40 pekerja 
pe  ser ta  CCA Reborn  ! 
yang bera sal dari berbagai 
macam fungsi menerima 
pengarahan dari GM RU II 
Dumai Mahendrata Sudibja. 
Pada kegiatan yang diadakan 
di Halaman Parkir Sasana 
Tirta Bukit Datuk ter sebut, 
Mahendrata secara res mi 
membuka program CCA 
Reborn ! tersebut. Ia mem
beri kan arahan dan mo tivasi 
semangat bagi seluruh CCA 
RU I I  agar dapat mem
bangun Program Budaya di 
RU II secara aktif sehingga 
membawa RU II kearah yang 
lebih baik.

Merangkai kegiatan kick 
off tersebut, juga dilaksanakan 

upski l l ing untuk seluruh 
peserta CCA Reborn ! oleh 
Fungsi Hu man Resources 
(HR) RU II Dumai. Dalam 
materi “Never Give Up” yang 
disampaikan sebagai sesi 
motivasi oleh Muh. Fahmi El 
Mubarak selaku Manager HR 
RU II Dumai, se luruh peserta 
tampak antusias dan proaktif 
dalam mengikut i  mater i 
yang disampaikan. Dalam 
kesempatan tersebut, Fahmi 
menyampaikan, per juangan 
yang d i lakukan dengan 
sungguhsungguh dan tidak 
mengenal kata menyerah akan 
membuahkan hasil beru pa 
kesuksesan luar biasa. Ka re
na itu, untuk melakukan peru
bahanperubahan ke arah 
yang lebih baik, maka agen
agen perubahan juga tidak 
mengenal kata menyerah.

Kegiatan tersebut di
akhir i  dengan komitmen 

seluruh CCA Reborn RU II 
yang hadir. Selain itu, untuk 
mengakomodir  peker ja
pekerja yang berminat menjadi 
CCA namun belum ber
kesempatan hadir tetap diha 
rapkan kontribusinya dalam 
kegiatan CCA berikutnya yang 
me mang akan dilaksanakan 
se cara terus menerus dan 
ber kelanjutan. 

Sementara, dari kegiatan 
CCA Reborn ! yang pertama ini, 
dihasilkan beberapa program 
yang dicanangkan oleh CCA 
RU II guna membangun High 
Performance Culture di RU 
II, antara lain Hemat Energi, 
Salam Sapa, CABE (English 
at Work), Peduli Lingkungan, 
dan Kegiatan yang menunjang 
Keandalan Kilang. Kegiatan 
tersebut dimaksudkan untuk 
menjadi program rutin CCA 
dan akan ditularkan ke pada 
seluruh pekerja RU II.•ru ii
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produkproduk yang ber
kaitan dengan bisnis syariah. 
Secara umum, produkpro
duk  di bank konvensional 
juga ada di bank syariah, 
namun  ada  bebe rapa 
produk yang hanya ada di 

bank syariah saja.   Sebab 
prinsip bank syariah,  per
tamatama di bangun di atas 
prinsip bisnis yang halal. 

Diskusi dilanjutkan de
ngan tanya jawab terutama 
yang dimaksudkan  d e

ngan konsep bagi ha sil. 
Sedangkan krit ik terha
dap bank syariah  ialah 
pe layanannya yang  ku
rang berorientasi pada pe
langgan.•urip
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MOr I Peduli Pelestarian terumbu Karang di Padang
padang - PT Pertamina 
Marketing Operation Region 
(MOR) I terus melakukan 
upaya pelestarian ekosistem 
lau t  dengan menanam 
terumbu karang buatan di 
Gosong Bada dan Gosong 
Karang Bayang, Perairan 
Laut Sungai Pisang, Teluk 
Kabung Selatan, Kota Pa
dang pada Kamis, (15/9).   

A c a r a  p e n a n a m a n 
terum bu karang dibuka 
oleh Operation Head (OH) 
Terminal BBM (TBBM) Teluk 
Kabung, Mukhlis Dalimunthe 
bersama Wakil Walikota Pa
dang Emzalmi dengan me

PtC adakan Pelatihan Digital Marketing bagi Pelaku UKM
jakarta- Dalam rangka 
meningkatkan omzet dan 
mengembangkan bisnis 
Usaha Kecil Menengah (UKM) 
di Era Digital, PT Pertamina 
Training Center (PTC) me
lang sungkan Pe latihan Digital 
Marketing bagi pelaku Usaha 
Kec i l  Menengah (UKM) 
sebagai wujud dari Corporate 
Sosial Responsibility (CSR) 
PTC untuk menciptakan ko
munitas UKM di bawah PTC. 

 Pe lat ihan d iadakan 
di ruang Creative Stage 
Gedung Smesco, Selasa 
(11/10) diikuti sekitar 300 
pe laku UKM yang berasal 
dar i  Jabodetabek yang 
berkecimpung di ber bagai 
produk usaha mulai dari 

p roduk  makanan  dan 
minuman, konveksi, ke
rajinan dan sebagainya.

Pelatihan ini bertujuan un
tuk memberikan pengenalan 
dan pemahaman tentang 
media promosi di internet 
yang dianggap sebagai salah 
satu sarana efektif untuk 
memasarkan produk UKM 
sehingga mampu bersaing 
dengan pengusaha besar.  

Direktur Keuangan dan 
Hubungan Bisnis PTC, 
Yekti Tri Wahyuni  yang 
membuka acara tersebut 
berharap, pelatihan ini dapat 
membantu menciptakan 
kehidupan di masyarakat 
UKM yang lebih sejahtera 
dan mandiri.  “Kegiatan 

in i  akan menumbuhkan 
sinergi dari semua pihak 
secara terus menerus, 
ser ta  membangun dan 
menciptakan kesejah teraan 
pelaku UKM.  Pada akhirnya 
akan tercipta ke mandirian 
masyarakat yang terlibat 
dalam program ini, sesuai 
dengan kemampuannya,” 
ujarnya.

Yekti Tri Wahyuni  me
negaskan, pelatihan sangat 
penting untuk pelaku UKM 
karena potensi UKM sangat 
besar dalam menunjang 
perekonomian di Indonesia.  
“Namun di sisi lain, UKM me
miliki keterbatasan dari sisi 
permodalan, keterbatasan 
melakukan promosi dan 

administrasi teknis. Sehingga 
kami berkomitmen untuk 
mem bantu meningkatkan 
kompetensi pelaku UKM 
melalui pelatihan ini se
hingga dapat membantu 
me ningkatkan kemampuan 
UKM di era digital,” jelas 
Yekti. 

Menurutnya,  PTC ingin 
pelaku UKM bisa mengikuti 
perkembangan teknologi di 
era digital sekarang untuk 
mema jukan  usahanya . 
Sehingga dengan dana yang 
minim pun, mereka bisa 
bersaing dengan pengusaha 
besar lainnya.

Dalam pelatihan tersebut, 
PTC mengundang pakar 
Digital Marketing Haryo 
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Ardito yang memberikan 
bimbingan bisnis di era 
digital. Haryo memaparkan 
industri online marketing 
sanga t  komp leks  dan 
bergerak cepat nan lincah.  
Tapi, menurutnya, justru 
inilah daya tarik bagi pe laku 
usaha yang ingin me nikmati 

hidup di alam tren modern. 
“Perkembangan 

digital dan internet telah 
mengubah dunia dan cara 
berbisnis. Karena itu mari 
kita tingkatkan penjualan 
dan menangkan per saingan 
dengan digital marketing,” 
kata Haryo.• irli

nyerahkan 80 balok kubus 
terumbu karang buatan ke
pada Kelompok Konservasi 
Terumbu Karang Sungai 
Pi sang untuk selanjutnya 
ditanamkan di dasar laut 
ka wasan konservasi pesisir 
Sungai Pisang.

Te rdapa t  l ima  j en i s 
terumbu karang di Perairan 
Laut sungai Pisang, yaitu 
karang submasif (gallaxea 
dan pectinia), karang masif 
(porites ap dan favia sp), coral 
mushroom (fungia), karang 
lunak (soft coral), acropora 
branching dan karang mati 
(dead coral alga) yang sudah 
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balongan - Pertamina Hospital Balongan (PHB) kembali 
mengadakan bakti sosial berupa pelayanan operasi KB 
media Metode Operasi Pria (MOP) dan Metode Operasi 
Wanita (MOW) di Rumah Sakit Pertamina Balongan Selasa 
(4/10). Kegiatan MOW dan MOP ini dilaksanakan sebagai 
upaya mewujudkan Keluarga Berencana (KB) dimana me
miliki dua anak akan lebih baik. 

Kegiatan yang bekerja sama dengan BPPKB Indramayu 
ini diikuti sekitar ratusan ibuibu dari berbagai kecamatan 
yang ada di Kabupaten Indramayu. Sebelum menjalani 
MOW dan MOP, seluruh peserta terlebih dahulu melakukan 
pemeriksaan tensi darah, cek gula darah, gula darah 
hingga tes urine untuk mengetahui sedang hamil atau tidak.

Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk membantu 
pa sangan atau perorangan dalam mencapai tujuan 
repro duksinya secara bertanggung jawab dalam rangka 
membangun keluarga kecil, sehat dan berkualitas, dengan 
memperhatikan dan menghargai hakhak reproduksi 

Pertamina Hospital Balongan Kembali gelar Bakti Sosial Keluarga Berencana
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seseorang dalam mengatur jumlah dan jarak kelahiran.
Sementara itu salah seorang petugas Pengendalian Ke

luarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Indramayu menga
takan, kegiatan bakti sosial ini bertujuan untuk menekan 
ang ka kematian ibu dan bayi di Indramayu, dimana Indramayu 
merupakan Kabupaten dengan angka kematian ibu dan bayi 

yang cukup tinggi.
Kegiatan bakti sosial KB medis ini merupakan yang 

kesekian kalinya digelar di Pertamina Hospital Balongan. 
Ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Hos
pital Balongan dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat yang tinggal sekitar RU VI. Bentuk pelayanan 
yang diberikan PHB pada kegiatan bakti sosial ini seperti 
penyediaan fasilitasfasilitas yang ada di Pertamina Hos
pital Balongan.

Asisten Daerah II bidang Ekonomi dan Pembangunan 
Kabupaten Indramayu Susanto mengatakan, bantuan 
fasilitas tempat yang diberikan Pertamina RU VI ini sangat 
membantu terlaksananya program KB MOW dan MOP. 

Melalui program yang berjalan secara berkesi nam
bungan ini, Pertamina Hospital Balongan beberapa kali 
berhasil meraih juara pada lomba KB perusahaan dan 
meraih piala serta piagam penghargaan dari Gubernur 
Jawa Barat. •riki hamdani

ditumbuhi oleh alga.  
Dalam sambutannya, 

Mukhlis Dalimunthe meng  
ung kapkan,  upaya pe
lestar ian ekosistem de
ngan penanaman terumbu 
karang merupakan bagian 
dari kegiatan pelestarian 
ling kungan di sekitar operasi 
TBBM Teluk Kabung.

“Bantuan penanaman 
terumbu karang bertujuan 
untuk merehabilitasi area 
terumbu karang yang telah 
mengalami penurunan kua
litas fisik sekaligus mem
perbaiki habitat asli biota 
laut di pesisir Kota Padang 

tersebut”, ungkap Mukhlis.
Kerusakan ekosistem 

te rumbu karang perlu dimini
malisir dengan berbagai me
tode, salah satunya dengan 
metode penanaman terumbu 
buatan (artificial reef). “Kami 
berharap kegiatan konservasi 
terumbu karang yang terus 
kami monitor setiap bulannya 
dapat menjadi agenda ber
kelanjutan bekerja sama 
de ngan Dinas Kelautan dan 
Perikanan guna mewujudkan 
kelestarian ekosistem laut”, 
tambahnya. 

Acara penanaman te
rumbu karang di per air

an  i t u  me l iba tkan  se
jum lah penye lam. Usa i 
melaksanakan penanaman 
terumbu karang buat an, 
d i laksanakan penan da
tanganan MoU dan pem

berian cinderamata oleh 
OH Terminal BBM Teluk Ka
bung kepada Wakil Walikota 
Padang.  Tota l  bantuan 
yang  d ibe r i kan  sen i l a i 
Rp307.725.000.• Wali
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bandung-Dalam rangka 
program edukasi terkait 
pelayanan dan pengetahuan 
produk yang dihasilkan oleh 
Pertamina, Tim Marketing 
Operation Region (MOR) III 
bekerja sama dengan Se
kolah Menengah Kejuruan 
(SMK) Negeri 6 Bandung 
menghad i r kan  p roduk 
Pertamax di tengahtengah 
siswa SMK tersebut, pada 
(14/10). Dalam kerja sama 
ini, Pertamina mendukung 
seluruh kegiatan praktikum 
di prodi jurusan otomotif de
ngan produk Pertamax Series 
sekaligus akan diikuti oleh 
pelatihanpelatihan dari para 
pakar di bidangnya.

“Kami berharap program 
kolaborasi ini dapat men
cetak generasi muda bang
sa dengan keandalan di 
bidang otomotif yang ber
wawasan luas dan mampu 
menghasilkan karya yang 
mendunia, seperti produk
produk Pertamina,” ung
kap Area Manager Commu
nication & Relations JBB 
Yudy Nugraha.

Pertamina selalu ber
komitmen untuk hadir se
bagai BUMN energi yang 
peduli atas perkembangan 
dunia otomotif di Indonesia, 
salah satunya melalui pe
ngembangan wawasan di 
tingkat sumber daya manusia. 
Sebagai generasi penerus di 
bidang otomotif, para sis
wa harus dibekali berbagai 

pengetahuan dan wawasan 
yang memang menjad i 
kebutuhan untuk bekal masa 
depan mereka di dunia kerja. 
Pengembangan wawasan 
yang dimaksud tidak terbatas 
pada pemahaman terkait 
sisi teknis, tapi juga tentang 
kualitas produk pendukung 
yang digunakan, seperti 
bahan bakar, pelumas dan 
lainnya.

Sebaga i  sa lah  sa tu 
SMK terbaik, sekolah yang 
berlokasi di Riung Bandung 
tersebut merupakan pen
cetak ulung para tenaga ahli 
di bidang otomotif. Siswa 
yang lulus dari SMKN 6 
Bandung mayoritas langsung 
diter ima dan bekerja di 
industri otomotif, baik di bi
dang manufaktur maupun 
di bidang retail services dari 
perusahaanperusahaan 
otomotif ternama seperti 

Astra Group.
“Alhamdulillah sejak lama 

SMKN 6 Bandung sudah 
dipercaya oleh banyak in
dustri besar di bidang oto
motif. Saat ini lebih dari 
80% mekanik di bengkel
bengkel resmi otomotif di 
kota Bandung dan Jawa 
Barat adalah alumni SMKN 6 
Bandung,” ungkap Ramdan, 
Kepala Sekolah SMKN 6 
Bandung.

Para s iswa SMKN 6 

Bandung, terutama di jurusan 
otomotif memang difokuskan 
untuk terbiasa dengan dunia 
industri sejak dini melalui 
jalinan kerja sama dengan 
industri terkait, salah satunya 
Pertamina.

“Kami ucapkan terima 
kasih atas perhatian dari 
Per tamina terhadap kelang
sungan kegiatan belajar 
mengajar di SMKN 6 Ban
dung,” tutup Ramdan.•mor iii

Pertamina Dukung SMK untuk Kembangkan 
Wawasan dengan Pertamax Series

Pt Pertamina retail gelar 
Program Upskilling Kader 
Posyandu di Malang
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malang - PT Pertamina Retail menggelar 
Program CSR Upskilling Kader Posyandu untuk 
memberikan keterampilan bagi para kader pos
yandu dari berbagai daerah di Jawa Timur, di 
Malang, Selasa (11/10). Mengangkat tema “Upskill  
Kader Posyandu”,  acara ini dibuka oleh Walikota 
Malang Dewi Farida Suryani, Corporate Secretary 
PT Pertamina Retail Ivan Asmara, Ketua Program 
Upskill Kader Posyandu Rumah Sakit Pertamina 
Jaya Dr. Maria Mandarina, dan East Java Bali 
Nusa Tenggara Area Region Head PTPR Hariz 
Muzmar. Sebanyak 50 kader posyandu dari 
kader Su rabaya, Sidoarjo, Malang mengikuti 
acara tersebut. 

Menurut Corporate Secretary PT Pertamina 
Retail Ivan Asmara, acara bidang kesehatan 
ini sudah empat kali dilaksanakan di berbagai 
kota di Indonesia.  “Para peserta akan dibekali 
teori tumbuh kembang anak, teori dan praktik 
menyusui dini dan berbagai kesehatan ibu dan 
anak,” ujarnya.

Sementara itu, Hj. Dewi Farida Suryani, me
nyatakan kegiatan CSR PT Pertamina Retail 
ini merupakan langkah yang sangat bagus. Ia 
berharap, ke depannya lebih banyak slagi kader 
posyandu yang mendapatkan upskilling.

“Saya sangat mengapresiasi upaya yang 
dila kukan PT Pertamina Retail pemberian ke
terampilan bagi kader Posyandu Kota Malang, 
untuk meningkatkan derajat Kesehatan ibu dan 
anak di Kota Malang,” tutur Dewi.• pertamina retail

rU III Bantu alat Kebersihan Bagi Linmas 
tujuh Kelurahan dan Kecamatan Plaju

CilaCap - Kabupaten 
Garut, Jawa Barat mengalami 
bencana banj ir bandang 
hebat pada Rabu dini hari, 21 
September 2016. Dilaporkan 
ratusan warga kehilangan 
tempat tinggal hingga harus 
mengungsi, puluhan korban 
jiwa dan puluhan orang belum 
ditemukan. Berbagai bantuan 
datang , termasuk dari pekerja 
Refinery Unit IV Cilacap. 

Pada Jumat ,  7  Ok
tober 2016, t im Ser ikat 
Pekerja Pertamina Patra 
Wijayakusuma (SPP PWK) 
dilepas oleh General Affairs 
Manager Dasaf Tamzil UBW 
di halaman sekertariat SPP 
PWK. Tim yang dipimpin oleh 
Sjahru Syakbani kemudian 

menyerahkan bantuan berupa 
perlengkapan rumah tangga 
dan bahan makanan senilai 
Rp 38 juta kepada BPBD 
Garut yang diterima oleh 
Staff BPBD RD. Ellyta Norma 
Hindayati. Bantuan tersebut 
selain merupakan donasi dari 

pekerja RU IV juga partisipasi 
dari Persatuan Wanita Patra 
Cilacap, Tim CCA, Kopama 
dan Patrapala. 

Selain Garut, SPP PWK 
juga membantu korban ben
cana di Sumedang Jawa Barat 
dan Sidareja Cilacap.•aji-ru iV
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Pekerja rU IV Bantu Korban Bencana garut

plaju  – Senior Manager Operation and 
Manufacturing (SMOM) Djoko Priyono 
secara simbolis menyerahkan bantuan 
alat kebersihan senilai Rp 35 Juta kepada 
Camat Plaju Zanariah disaksikan Walikota 
Palembang Harnojoyo dalam kegiatan 
Safari Subuh di Masjid Darul Ridwan 
Pertamina Plaju, Minggu (9/10).

Bantuan alat kebersihan ini diperun
tukkan bagi satuan Perlindungan Masya
rakat (Linmas) di wilayah Ring I RU III 
yakni tujuh kelurahan, meliputi Kelurahan 
Plaju Ulu, Plaju Darat, Plaju Ilir, Bagus 
Kuning, Talang Putri, Talang Bubuk, 
dan Komperta Plaju, serta Linmas di 
Kecamatan Plaju. Alat kebersihan yang 
diberikan di antaranya berupa Kaos Kader 
Lingkungan, Cangkul, Sekop, Gerobak 
Sorong, Garukan Sampah, dan Sepatu 
Boots.

Djoko menjelaskan pemberian bantuan 
alat kebersihan ini merupakan wujud 
kepedulian Pertamina dalam mendukung 
program lingkungan Pemerintah Kota 
Palembang khususnya di Kecamatan 
Plaju. 

Sementara itu, Harnojoyo dalam sam
butannya mengapresiasi bantuan yang 
diberikan RU III. “Terima kasih atas bantuan 
yang diberikan untuk Linmas di Kelurahan 
dan Kecamatan Plaju karena mereka ber
jasa dalam perlindungan masyarakat dan 
terjun langsung dalam kegiatan gotong 

ro yong di Kelurahan,” ujarnya.
Harnojoyo menambahkan, kegiatan 

gotong royong yang gencar dilaksanakan 
se tiap minggu bertujuan agar masyarakat 
memiliki kesadaran dan tanggung jawab 
moril untuk menjaga lingkungannya, 
terlebih kota Palembang akan menjadi 
tuan rumah Asian Games tahun 2018.

Dalam kesempatan ini Harnojoyo 
turut menyerahkan sumbangan Alquran, 
Buku Surat Yasin dan dana Rp 20 Juta 
yang secara simbolis diberikan kepada 
Ketua Masjid Darul Ridwan, Nazaruddin. 
Bantuan ini  merupakan salah satu bagian 
dari program Wakaf Alquran Pemerintah 
Kota Palembang kepada Masjid dan 
Mushollah di wilayah Palembang.

Acara Safari Subuh merupakan salah 
satu kegiatan rutin setiap minggu yang 
dilakukan oleh Walikota Palembang 
dengan berkel i l ing masj id di Kota 
Palembang. Kali ini, iadan rombongan 
berkesempatan untuk mengunjungi Masjid 
Darul Ridwan Komperta Plaju.•Communication 
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PEnCEgaHan BanJIr Dan KOnSErVaSI aIr tanaH 
DEngan tEKnOLOgI LUBang rESaPan BIOPOrI 
DI Pt PErtaMIna EP aSSEt 5 taraKan fIELD
Musim hujan sudah tiba, bencana banjir yang terjadi di 

beberapa daerah di Indonesia menunjukkan indikasi rusaknya 
lingkungan. Berubahnya penggunaan lahan akibat kegiatan 
pembangunan menyebabkan air hujan yang turun tidak dapat 
meresap dengan optimal ke dalam tanah sehingga menyebabkan 
air limpasan atau run off meningkat. Kondisi ini di tambah dengan 
kurang lancarnya saluran air menyebabkan air akan lebih lama 
menggenangi dataran yang mengakibatkan terjadinya banjir. 
Bencana ini akan berlanjut di musim kemarau dengan kekeringan 
karena peresapan air hujan ke dalam tanah yang sudah berkurang 
di musim hujan menyebabkan berkurangnya pengisian reservoir air 
tanah yang dapat digunakan di musim kemarau.

Hal ini tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang 
cepat menyebabkan tingkat urbanisasi yang cukup tinggi, yang 
membawa berbagai implikasi dan persoalan terhadap pemenuhan 
kebutuhan ruang kota yang terusmenerus meningkat, khususnya 
perumahan.  Kebutuhan akan ruang semakin meningkat sebagai 
akibat meningkatnya aktivitas sosialekonomi masyarakat, 
sedangkan di sisi lain, yaitu luasan ruang yang ada sangat terbatas, 
semakin langka dan mahal, sehingga mendorong pemanfaatan 
ruang yang bersifat memaksimalkan kondisi ruang yang ada. 
Kondisi tersebut di atas akhirnya menyebabkan pertumbuhan 
dan perkembangan perumahan yang kurang terkendali. Sehingga 
terjadilah pertumbuhan permukiman di pinggiran kota secara 
cepat untuk pemenuhan kebutuhan rumah dengan harga lahan 
yang masih murah. Konsekuensi yang timbul adalah bahwa lokasi 
tersebut belum tersedia jaringan utilitas layanan infrastruktur dari 
pemerintah, antara lain infrastruktur penyediaan air bersih, sehingga 
masyarakat dalam pemenuhannya akan air bersih memanfaatkan 
keberadaan air tanah dengan membuat sumur dangkal (Khadiyanto, 
2009).

Pengambilan air tanah yang tidak diimbangi dengan semangat 
konservasi, yaitu dengan memasukkan air hujan ke dalam tanah 
akan berakibat pada berkurangnya ketersediaan air tanah. Apalagi 
pada daerah yang baru terbangun, dengan mengubah ground 
cover dari bahan yang tidak ramah pada sumberdaya air, dari 
sawah/tegalan menjadi permukiman dengan segala bentuk bahan 
perkerasan halamannya, membuat debit air larian meningkat 
drastis. Dengan menggunakan rumus metoda rasional Q = C.I.A, 
dimana Q = debit air larian; dipengaruhi oleh C = koefisien air 
larian, makin keras permukaan makin besar nilai koefisien air 
lariannya; I = intensitas hujan; dan A = luasan area tangkapan 
air hujan. Maka sudah tampak bahwa suatu lingkungan apabila 
ada perubahan kondisi permukaan tanahnya dari yang alami ke 
non alami, pasti akan terjadi limpasan air larian (dari hujan) yang 
meningkat, mengakibatkan peningkatan debit banjir pada saat 
musim hujan dan mengakibatkan kekeringan pada musim kemarau 
(Khadiyanto, 2009).

Menurut hasil survei pada beberapa pekerja Pertamina EP 
Asset 5 Tarakan Field di awal tahun 2016, ketika musim kemarau 
masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih karena reservoar atau 
embung (waduk) akan kering jika dalam 3 hari tanpa ada hujan, air 
sumur banyak yang kering, sehingga bagi sebagian masyarakat 
yang mampu, membeli air dari truk tangki ukuran 1.200 liter dengan 
harga Rp 50.000 per tangki. Dalam satu hari untuk rumah berisi 
12 orang, membutuhkan 1 tangki tiap harinya. Bagi yang kurang 
mampu terpaksa mencari air di sungai dangkal terdekat yang 
kebersihannya sangat diragukan. Untuk itu, kegiatan PT Pertamina 
EP Asset 5 Tarakan Field ini mengajak pekerja agar bisa melakukan  
konservasi  sumberdaya  air  dengan  teknologi  sederhana  dan  
murah,  yaitu dengan pembuatan lubang resapan biopori di rumah 
masingmasing. Dengan harapan, para pekerja ini nantinya akan 
menjadi role model di kawasan tempat tinggalnya.

bahan dan metoda
Untuk membuat lubang resapan biopori alat yang digunakan 

adalah bor lubang biopori (sudah dipatenkan oleh IPB). Alat ini 
memiliki diameter sekitar 10 – 15 cm dan panjang sekitar 120 cm 
sehingga dapat membuat lubang sedalam lebih kurang 100 cm.

 
Dengan alat ini maka akan bisa dibuat lubang pada posisi 

tertentu di mana air selalu lewat daerah tersebut, dengan pemikiran 
bahwa lubang biopori ini secara langsung akan menambah bidang 
resapan air, setidaknya sebesar luas kolom/dinding lubang. Sebagai 
contoh, bila lubang dibuat dengan diameter 10 cm dan dalam 

Oleh : astika titistiti  astika.titistiti@pertamina.com 

100 cm maka luas bidang resapan akan bertambah sebanyak 3.218 
cm2 atau hampir 0.322 m2, meskipun sebenarnya bidang atas yang 
datar sudah tertutup oleh perkerasan semua. Dengan kata lain suatu 
permukaan tanah berbentuk lingkaran dengan diameter 10 cm, yang 
semula mempunyai bidang resapan 78,5 cm2 setelah dibuat lubang 
resapan biopori dengan kedalaman 100 cm, luas bidang resapannya 
menjadi 3.218 cm2 (www.biopori.com, diakses 19 Mei 2016). Lubang 
resapan biopori ”diaktifkan” dengan memberikan sampah organik ke 
dalamnya. Sampah ini dijadikan sebagai sumber energi bagi organisme 
tanah untuk melakukan kegiatannya melalui proses dekomposisi. 
Dengan adanya aktivitas fauna tanah pada lubang resapan maka 
biopori akan terbentuk dan senantiasa terpelihara keberadaannya, air 
akan mudah dan cepat meresap ke dalamnya.

Ada manfaat tambahan dengan pembuatan lubang biopori ini 
yaitu, sampah yang telah didekomposisi di dalam lubang akan menjadi 
kompos. Dengan melalui proses seperti ini maka lubang biopori selain 
berfungsi sebagai bidang resapan air, juga sekaligus sebagai ”pabrik” 
pembuat kompos. Kompos dapat dipanen pada setiap periode tertentu 
dan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik pada berbagai jenis 
tanaman di halaman rumah, seperti tanaman hias, sayuran, dan jenis 
tanaman lainnya (Wikipedia, diakses 17 Mei 2016). 

PT Pertamina EP Asset 5 Tarakan Field melaksanakan kegiatan 
pembuatan 500 lubang biopori sinergi dengan program BPLH Kota 
Tarakan, yaitu Tarakan dengan 1 juta biopori. Namun, dalam hal ini 
tidak menutup kemungkinan PT Pertamina EP Asset 5 Tarakan Field 
akan bekerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat setempat.

Sumur resapan konvensional membutuhkan lahan yang cukup 
luas, padahal pada lingkungan pemukiman Rumah Sederhana yang 
luas kaplingnya hanya sekitar 100 m2, umumnya sudah tertutup 
oleh bangunan semua, sehingga kalau ada bantuan berupa sumur 
resapan terkadang kesulitan mencari lahan. Dengan lubang biopori 
ini, diharapkan masalah kesulitan mencari lahan untuk pembangunan/ 
pembuatannya tidak akan terjadi. (Khadiyanto, 2009).

pelaksanaan kegiatan
Melihat fenomena yang terjadi di Kota Tarakan bahwa pada saat 

musim hujan di beberapa kawasan pasti menjadi “langganan” banjir dan 
di saat musim kemarau beberapa sumber air mengalami kekeringan 
sehingga tidak ada suplai air dari PDAM ke perumahan, menjadikan 
alasan bahwa biopori perlu untuk diterapkan.

Dalam hal ini PT Pertamina EP Asset 5 Tarakan Field melakukan 
sosialisasi melalui media elektronik seperti email kemudian dilanjutkan 
dengan sosialisasi langsung dengan melaksanakan praktek langsung ke 
lapangan. Sosialisasi dibuat secara menarik, yaitu dengan mengadakan 
sebuah perlombaan. Metode yang dilakukan dapat menarik minat dan 
menambah wawasan pekerja akan manfaat biopori. Dari kegiatan 
pertama, beberapa pekerja tertarik untuk membuat lubang biopori di 
rumahnya. Saat itu terhitung sekitar 30 lubang biopori yang telah dibuat. 

Pembuatan lubang tahap selanjutnya dilaksanakan secara massal 
namun bertahap, karena jumlah alat bor terbatas. Uji coba pertama 
dilakukan sebanyak 25 lubang di halaman perbengkelan. Hasil yang 
didapat cukup signifikan yaitu kondisi sebelum ada biopori, halaman 
tersebut selalu tergenang jika terjadi hujan. Setelah dibuat biopori, 
genangan air tersebut sudah berkurang (Gambar 1). Kondisi tersebut 
tanpa diisi dengan sampah. Melihat hal ini, diputuskan bahwa 500 
lubang biopori akan tersebar di area perkantoran, perumahan pekerja, 
dan beberapa area operasional.  

Foto tersebut diambil setelah hujan reda, pada area yang terdapat 
biopori tidak terdapat genangan dan di area lain yang belum terdapat 
biopori masih tergenang. Hujan deras terjadi pada 19 Mei 2016 ber
langsung dari sekitar jam 03.00 WITA hingga pukul 09.00 WITA. Jenis 
tanah pada pemukiman pekerja dan perbengkelan adalah tanah lanau.

hasil dan pembahasan
Untuk menghitung kebutuhan biopori pada rumah, diperlukan 

adanya perhitungan dan data klimatologi kota Tarakan. Dari data 
tahun 2003 sampai dengan 2006 didapatkan bahwa curah hujan 
di Kota Tarakan tidak merata setiap bulannya. Curah hujan tertinggi 
terjadi pada bulan April dan Juni masingmasing 476,9 mm dan 
588,9 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan 
Januari yaitu 155,2 mm. Untuk Tekanan Udara terendah terjadi 
pada bulan Januari yakni 1010,2 mb dan tertinggi pada bulan 
Oktober yakni 1012,1 mb. Untuk curah hujan di kota Tarakan, 
waktu dan intensitasnya sangat beragam dari waktu ke waktu 
(Kamaruzzaman, 2012).

Dari data klimatologi kota Tarakan, diperlukan untuk menghitung 
standar deviasi, curah hujan rencana dan intensitas hujan rencana. 
Dari perhitungan ini, barulah dapat memperhitungkan kebutuhan 
minimum lubang biopori pada perumahan.

Dari perhitungan standar deviasi dan intensitas curah hujan 
rencana dengan metode Gumbel didapatkan hasil sebagai berikut :

Kegiatan pembuatan biopori ini efektif berlangsung dari bulan 
Maret 2016 sampai dengan bulan Juni 2016. Di mana pada masa 
tersebut memasuki intensitas hujan tertinggi sepanjang tahun. 

Sebagai gambaran, untuk letak/posisi lubang biopori dapat 
dijelaskan sebagai berikut, lubang biopori akan dibuat pada dasar 
saluran pembuangan air hujan, atau pada alur sekeliling batang 
pohon dan pada batas tanaman. Jalur biopori dibuat di permukaan 
rendah sehingga aliran air hujan akan masuk ke dalam lubang 
biopori tersebut.

Sedangkan mengenai jumlahnya, digunakan dengan 
perhitungan sebagai berikut:

jumlah lubang = intesitas hujan (mm/jam) x luas bidang 
kedap (m2) / laju peresapan air per lubang (liter/jam)

sebagai  contoh,  untuk  daerah  dengan intensitas hujan 
50 mm/jam, laju peresapan air per lubang 3 liter/menit (180 
liter/jam) pada 100 m2 bidang kedap, perlu dibuat lubang 
sebanyak :

(50 [intensitas hujan] x 100 [luas perkerasan, termasuk 
atap])/180 = 28 lubang

               sumber :  www.biopori.com

Sehingga, jumlah lubang yang diperlukan tiap rumah dinas 
dengan luas bidang kedap ratarata 200 m2 dengan curah hujan 
rencana hasil perhitungan yaitu 16,69 mm/jam, kedalaman 1 m 
per lubang adalah 8,77 x 104 cm/detik (Hafizh, 2014) untuk jenis 
tanah lanau, dengan luas resapan per lubang adalah 3.218 cm2 
didapat volume resapan sebesar 10,16 liter/jam, maka jumlah 
lubang yang diperlukan : (16.69 [intensitas hujan] x 200 [luas 
perkerasan, termasuk atap])/10,16 = 328,5 ~ 329 lubang

Bila lubang yang dibuat berdiameter 10 cm dengan kedalaman 
100 cm, maka setiap lubang dapat  menampung 7,8  liter sampah  
organik (www.biopori.com). Ini  berarti  bahwa setiap  halaman 
rumah dengan 329 lubang dapat mengomposkan sampah organik 
sebanyak 2.556,2 liter.

Untuk 1 lubang biopori diameter 10 cm dan kedalaman 
100 cm memiliki luas serapan sebesar 0.314 m2. PT Pertamina 
EP Asset 5 Tarakan Field telah membuat 500 lubang biopori 
yang berarti menambah luas resapan air hujan sebesar 157 
m2. Jumlah tersebut kurang lebih sama dengan luas 1 kapling 
rumah. Sedangkan dengan laju alir 10,16 liter/jam untuk tiap 
lubang biopori, maka dengan 500 lubang biopori akan menyerap 
sebanyak 5.080 liter air hujan dalam 1 jam.

PT Pertamina EP Asset 5 Tarakan Field telah melaksanakan 
uji coba 500 lubang biopori dan manfaatnya dirasakan bahwa 
jumlah genangan yang terbentuk saat intensitas hujan tinggi 
mulai berkurang. Kegiatan ini akan dilanjutkan dengan melibatkan 
instansi terkait maupun masyarakat sekitar mengingat kota Tarakan 
cukup merasakan krisis air pada musim kemarau.•

gambar 1 bor lubang biopori

Sosialisasi dan Lomba Pembuatan Biopori  (halaman belakang kantor Management)

Foto Lokasi dengan Biopori 
(halaman belakang kantor HSSE)
   

 

Foto Lokasi Tanpa Biopori (halaman 
belakang kantor HSSE)

gambar 1
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Wrap Up Meeting rMP Pertamina group : 
Memotret Profil Aset Shipping yang Diasuransikan
lombok - Sehubungan dengan telah berakhirnya rang
kaian kegiatan Risk Management Program (RMP) Pertamina 
Group tahun 2016 yang meliputi Office Management Survey 
(OMS) dan On Board Survey, maka sebagai rangkaian 
penutup dari kegiatan RMP, dilaksanakan Wrap Up Meeting  
pada 28 – 29 September 2016, di Lombok. 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Fungsi Financial Risk & 
Insurance (FRI), Fungsi Claim, Perform & Insurance, Fungsi 
Own Fleet, Fungsi Marine, Pertamina Trans Kontinental, 
Perta Arun Gas, PT Badak NGL, PT Tugu Pratama 
Indonesia, PT Matthews Daniel Indonesia dan PT Synergy 
Risk Management & Consultant.

Acara dibuka oleh Hanindio Witoko Hadi selaku FRI 
Manager, dilanjutkan dengan pembacaan laporan Office 
Management Survey (OMS), yaitu penyampaian evidence 
atas rekomendasi (temuan) serta pembahasan mengenai 
Polis Asuransi Hull & Machinery Pertamina & Anak 

tingkatkan Pengetahuan dengan Superintendent Course 
purWakarta – Saat ini Shipping memiliki 69 unit kapal 
yang harus dikelola secara profesional. Hanya satu dari 
keseluruhan kapal milik yang saat ini dikelola oleh ship 
management eksternal, dan sisanya dikelola secara mandiri 
oleh fungsi Own Fleet. Oleh karena itu, profesionalitas 
seluruh pekerja yang terlibat dalam pengoperasian kapal
kapal tersebut mutlak diperlukan. Own Fleet  Shipping 
bekerja sama dengan DNV GL Jakarta menyelenggarakan 
pelatihan “Superintendent Course” Batch I dengan 
mendatangkan professional trainer dari DNV GL Maritime 
Academy. Bertempat di Kota Bukit Indah Plaza Hotel, 
acara yang dilangsungkan  pada 7  8 Oktober 2016 ini 
dihadiri oleh sejumlah pekerja, baik yang bertugas di darat 
maupun di laut. 

Acara menjadi perhatian manajemen Shipping dan 
dibuka langsung oleh Vice President Ownfleet I Putu 
Benedin.  Sesuai dengan peraturan internasional yaitu 
ter tuang dalam ISM Code, IMO disyaratkan bahwa semua 

personel yang terlibat dalam pengelolaan sistem manajemen 
keselamatan perusahaan wajib memiliki pemahaman memadai 
terkait international rules, regulation, and codes. Dengan 
ke giatan ini, Shipping dapat meningkatkan pengetahuan 
personil dalam mendukung pelaksanaan sistem manajemen 
keselamatan, mengacu kepada IMO MSCMEPC.7 / Circ.5. 

Dalam pelatihan ini dibahas secara mendalam mengenai 
aspekaspek praktis dalam hal manajemen kapal, risk 
assessment, pengendalian biaya, peraturan IMO/konvensi 
internasional, survei & sertifikasi kapal, audit & inspeksi, 
sekaligus kepemimpinan & komunikasi yang efektif. Kegiatan 
tersebut dihadiri 21 orang terdiri dari Superintendent, staf 
teknik, serta awak kapal yang sedang sign off.  Peserta 
sangat antusias mengikuti pelatihan dan memberikan 
tanggapan positif serta mendapat tambahan motivasi untuk 
terus melakukan peningkatan dan pengembangan prosedur 
yang selama ini telah mempertimbangkan International Best 
Practices.

Sebagai bagian dari continuous improvement, acara 
serupa akan dilakukan kembali dan ditujukan bagi pekerja 
terkait yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti 
pelatihan kali ini. Sehingga, pengetahuan dan kompetensi 
dalam mendukung sistem manajemen keselamatan kapal 
dapat dimiliki oleh seluruh pekerja terkait.• [shipping]

Perusahaan.Pada hari kedua, disampaikan materi mengenai 
Terms & Conditions Insurable Value, Deductible & Premium 
Kapal Milik oleh wakil dari PT Tugu Pratama Indonesia.

Sehubungan dengan masih adanya temuan atau reko
mendasi RMP yang masih belum ditindaklanjuti, maka 
pemilik aset berkewajiban menyerahkan dokumendokumen 
pendukung kepada surveyor agar temuan atau rekomendasi  
dapat segera ditutup sehingga tidak menimbulkan potensi 
diterbitkannya warranty pada polis yang berlaku. 

Outstanding OMS, di antaranya beberapa outstanding yang 
belum closed terkait dengan kontrak ship management yang 
belum jelas di Marine Region V dengan PT Pertamina Trans 
Kontinental (PTK), serta outstanding pada Perta Arun Gas 
(PAG) akibat masih belum clear-nya implementasi kontrak ship 
management dengan PTK. Perkembangan tindak lanjut temuan 
tersebut akan terus diperbarui dengan tenggat penyerahan 
temuan sampai dengan 15 Oktober 2016.

Acara ditutup dengan penyerahan  penghargaan untuk 
kapal kategori tanker dan small craft dengan Juara 1, 2 , 
dan 3 dari Shipping : MT Pungut (Juara 1), Pertamina Gas 
1 (Juara 2), dan MT Gunung Geulis (Juara 3) untuk kategori 
tanker. Hasil Wrap Up Meeting tersebut akan menjadi potret 
profil aset yang diasuransikan dan digunakan sebagai 
acuan pihak asuransi dalam menentukan rate premi tahun 
mendatang.•[shipping]

plaju - Keberhasilan Per
ta mina mem peroleh laba 
melebihi target pada Triwulan 
keII ini merupakan salah satu 
dam pak dari implementasi 
‘High Performance Culture’ 
d i  Pertamina. Tata Ni la i 
Perusahaan (Clean, Con fident, 
Customer Focus, Competitive, 
Commercial, Capable) menjadi 
pondasi perusahaan dalam 
mencapai visi Pertamina 
menjadi perusahaan energi 
kelas dunia pada 2025 yang 
didukung dengan lima prioritas 
strategis.

Demikian diungkapkan 
D i rektur  SDM & Umum 
Dwi Wahyu Daryoto dalam 
talkshow 6C yang menjadi 

Culture Day rUMOr 32, Budaya Kinerja tinggi 
Menuju Perusahaan Energi Kelas Dunia

salah satu rangkaian acara 
dari Culture Day 2016 – 
“Ekpresi Budaya RUMOR 32” 
di Gedung Patra Ogan RU II, 
pada Kamis (22/9).  

Acara dihadiri VP Perta
mina Corporate University 
(PCU) Ihsanuddin Usman, 
SMOM RU III Djoko Priyono, 
GM MOR II Herman M. Zaini, 
Culture & Transformation 
Manager Sumanto, serta para 
Culture Change Agent serta  
pekerja RU III dan MOR II.

Culture Day 2016 me
rupakan bagian dari program 
Culture Roadshow 2016 
yang dilakukan Direktur SDM 
& Umum dan tim Culture & 
Transformation untuk melihat 

berdasarkan ha sil penilaian 
Emp loyee  Engagement 
dan Practices Pulse Check, 
artikulasi budaya di Pertamina 
sudah menunjukkan hasil 
yang baik, namun tetap harus 
ditingkatkan lebih baik lagi.

Ia me nambahkan, Raise 
The Bar menjadi salah satu 
contoh implementasi program 
High  Performing Culture, 

dan merasakan secara 
langsung program budaya 
yang diselenggarakan di unit 
operasi.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut Dwi Wahyu Daryoto 
menjelaskan budaya Per
tamina merupakan Budaya 
Kinerja T inggi atau High 
Performance Culture yang 
harus dilakukan oleh seluruh 
insan Pertamina. “Tata nilai 6C 
adalah jiwa transformasi kita 
sebagai pekerja. Nilai ini adalah 
ruh bagi insan Pertamina untuk 
dapat membangun budaya 
kinerja tinggi dan menjadi  
standar etika dalam melakukan 
setiap pekerjaan,” jelasnya.

Dwi Daryoto menye butkan, 

terbukti dengan pencapaian 
kinerja keuangan Direktorat 
Pemasaran pada tahun 2015 
yang sangat baik. 

Sementara itu, Pjs. GM 
RU III Djoko Priyono berharap 
Cu l tu re  Day  i n i  dapa t 
membakar semangat dan 
memotivasi pekerja RU III dan 
MOR II untuk meningkatkan 
kinerjanya.

Selain talkshow, acara 
juga diisi dengan games,  
pe nampilan Culture Pause, 
Senam Penguin 6C, dan 
Mars CCA RUMOR 32. Di 
akhir acara, tim Culture & 
Transformation memberikan 
penghargaan kepada CCA 
Teraktif di RU III dan MOR II, 
yaitu Juita Sari dan Ongko 
Pam budi Tomo.•ru iii
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Kerja Sama Banyak 
Pihak menjadi Kunci 
Pengembangan Energi 
Baru & terbarukan
jakarta -  Pada kesempatan Pameran & Seminar Hari 
Listrik Nasional ke71 di Jakarta Convention Center, Kamis 
(29/9) lalu, VP Clean Energy Technology Development 
Pertamina Taufik Afianto menjadi salah satu pembicara 
dalam seminar mengenai pengembangan Energi Baru & 
Terbarukan.

Dalam presentasinya, Taufik mengungkapkan kerja 
sama antar banyak pihak menjadi kunci suksesnya 
pengem bangan bisnis Energi Baru & Terbarukan. Ia 
menjelaskan, selain Pertamina, ada pihakpihak lain yang 
perlu terus bekerja sama seperti pemerintah, lembaga 
penelitian, universitas, maupun BUMN lainnya.

“Kita melihat ada beberapa pihak yang memiliki 
kontribusi yang cukup riil dalam pengembangan proyek 
energi terbarukan. Misalnya, dari lembaga penelitian 
ataupun universitas. Kita harapkan bisa berkontribusi dalam 
penemuan teknologi yang kompetitif, Dari pemerintah, kita 
harapkan regulasi yang mendukung pengembangan EBT, 
seperti dalam hal pajak dan tarif. Selain itu, ada juga funding 
agencies dan BUMN lain, yang kita selalu utamakan untuk 
lakukan kerja sama sinergi dalam pelaksanaan proyek,” 
paparnya. 

Taufik menjelaskan, dalam pencapaian target nasional 
35.000 MW yang dicanangkan pemerintah, Pertamina akan 
berpartisipasi dengan melakukan pengembangan Energi 
Baru Terbarukan, khususnya di Bidang BioEnergi seperti 
Biomass, Municipal Solid Waste, dan Biogas.

Ia mengatakan Pertamina berkomitmen mencapai 
target 1.000 MW pada tahun 2020 dari komposisi sumber 
EBT berupa tenaga surya sebesar 486 MW, tenaga angin 
sebesar 248 MW, tenaga air sebesar 85 MW, biogas 
sebesar 72 MW, biomass sebesar 30 MW, waste to energy 
sebesar 49 MW, dan Energi Laut sebesar 30 MW.

“Ini semua kita siapkan dengan mempertimbangkan 
kesiapan teknologi pada masingmasing energi tersebut. 
Kami lihat memang kesiapan teknologi yang paling tersedia 
di pasar adalah untuk teknologi Solar PV, angin, hydro, 
biogas, biomass, sampah, dan laut,” pungkas Taufik

“Pertamina telah berkomitmen untuk mengembangkan 
Energi Baru & Terbarukan, seperti apa yang telah 
dituangkan dalam visi perusahaan kami,” tambah Taufik.

Ia mengungkapkan, dalam menentukan target 
pengembangan EBT, Pertamina merujuk pada rencana 
bauran energi nasional yang bersumber pada Peraturan 
Pemerintah (PP) nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan 
Energi Nasional yang menargetkan proporsi EBT sebesar 
23% di tahun 2025 dan 31% di tahun 2040 dalam bauran 
energi nasional.

“Ini menjadi bagian dari roadmap yang dirujuk oleh 
Pertamina dalam pengembangan Energi Baru dan Terbaru
kan,” ucap Taufik.•starfy
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Oleh: Senna gumilar – QM Corporate - QSKM

Penilaian DMIP di Unit Operasi: 
MOr V Surabaya Menjadi Yang Pertama

Monitoring OfI to afI tW III: 
Ukuran Keberhasilan Perbaikan Berkelanjutan

Oleh : Eryta Suryandari – QMPCS – QSKM

Penilaian pengelolaan arsip telah dilakukan enam kali di Kantor Pusat, tiba 
saatnya Document Management Improvement Program (DMIP) diimplementasikan 
di unit operasi. Dan MOR V Surabaya merupakan unit operasi yang pertama kali 
melakukan penilaian DMIP. Hal ini dilakukan atas dasar hasil self assessment, 
MOR V Surabaya mendapatkan nilai tertinggi dari seluruh MOR, sedangkan RU 
VI Balikpapan mendapatkan nilai tertinggi dari seluruh RU sehingga kedua unit 
operasi tersebut dipilih untuk melakukan penilaian DMIP untuk pertama kali.

Tim juri terdiri dari 6 orang yaitu:
1. Djengkar Subagyo  Fungsi CSS Kantor Pusat
2. Eko Mardi Prijanto  Fungsi QSKM Kantor Pusat
3. Zulkarnain Rosadi  Fungsi QSKM Kantor Pusat
4. Eryta Suryandari  Fungsi QSKM Kantor Pusat
5. M. Aldi Nurdin  MOR V Surabaya 
6. Agewina Lubis  MOR V Surabaya

hasil penilaian dmip tersebut adalah sebagai berikut:
a. kategori sekretaris
Juara 1: Sekretaris GM MOR V Surabaya
Juara 2: Sekretaris Fungsi Internal Audit
Juara 3: Sekretaris Fungsi Legal
Best Performance: Sekretaris Fungsi Aviation 

b. kategori fungsi
Juara 1: Fungsi HSSE
Juara 2: Fungsi HR
Juara 3: Fungsi Retail 
Best Performance: Fungsi IT

C. Best Leader: Manager Finance

d. Best Organized Desk
Juara 1: Gita Claudia Matulatuwa
Juara 2: Rini Widiastuti

Secara keseluruhan, pengelolaan kearsipan fungsifungsi di MOR V Surabaya 
sudah cukup baik dilihat dari ratarata hasil asesmen yaitu 66.64 (kategori : 
Saphire).

Selain hasil penilaian tersebut, feedback yang disampaikan oleh manajemen 
MOR V Surabaya berupa masukan yang sangat baik yaitu agar kegiatan ini 
dilakukan secara berkala sehingga atmosfer pengelolaan kearsipan dapat terasa 
dengan berkesinambungan. Diharapkan semangat, optimisme dan passion dari 
seluruh pekerja MOR V Surabaya dalam mengelola kearsipan dapat ditularkan 
ke unit operasi lain sehingga dapat bersamasama menjaga dan mengelola 
kearsipannya dengan baik sesuai yang diamanatkan UU No. 43 tahun 2009 
tentang Kearsipan. Nantikan kabar baik selanjutnya dari unit operasi dan region 
lainnya.

Insan mutu Pertamina…Semangat !!! Hebat !!!
Pertamina…Jaya !!! Jaya !!!

Apa ciri kegiatan Insan Mutu Pertamina? 
Yakni dapat diukur sehingga dapat 

di kendalikan, serta dilakukan secara 
berkelanjutan. Semua aktivitas dilakukan 
dengan prinsip sama yang terintegrasi dalam 
empat pilar kegiatan mutu, Continuous 
Improvement Program (CIP), Standarization 
Management (SM), Knowledge Management 
Pertamina (KOMET) dan Quality Management 
Assessment (QMA).

Di pilar QMA, proses dilakukan secara 
tersiklus dari mulai pembuatan dokumen aplikasi, proses on-desk review, site visit review, pembuatan feedback 
report hingga penyelesaian OFI AFI. Lebih khusus dalam proses penyelesaiannya, tim QMA melakukan monitoring 
triwulanan dalam rangka penyelesaian action for improvement (AFI) aplikan QMA tahun sebelumnya atas penilaian 
kinerja berdasarkan Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP).

Kali ini, pada 6 oktober 2016 lalu, tim QMA melakukan kegiatan monitoring Triwulan III 2016 bagi ke 16 aplikan 
QMA tahun 2015. Secara bergantian, seluruh aplikan hadir dan dimonitor langsung oleh para leader examiner-nya. 
Penyelesaian AFI disusun sebagai komitmen para aplikan dalam membenahi diri atas aspek aspek yang mampu 
menjadi perbaikan bagi organisasinya/opportunity of improvement (OFI).

Kegiatan ini bukan tanpa arti, bukan hanya monitoring yang bersifat administratif, oleh examiner, aplikan diuji 
apakah evident yang ditunjukkan sebagai bukti penyelesaian AFI sudah cukup atau tidak. Dengan ini kita memastikan 
bahwa AFI tidak asal selesai namun dipastikan benarbenar menjawab permasalahan organisasi dan mampu 
melejitkan proses bisnis, pekerja, pelanggan dan aspek strategis dari suatu organisasi.

Meskipun target penyelesaian dari rencana setiap triwulan dihitung berdasar OFI yang selesai. Pada tahun ini 
tim QMA menghitung pula progress penyelesaian masing masing AFI dari setiap OFI. Hal ini memastikan bahwa 
seluruh organisasi terukur pencapaian kerja nya dan terdeteksi trend dari penyelesaian di triwulan IV.

hasil penyelesaian ofi - afi triWulan iii tahun 2016     

   

Dari laporan di atas didapat bahwa masih banyak pekerjaan rumah bagi para aplikan, selamat bagi Shipping, 
PT Pertamina Patra Niaga dan PT Pertamina Lubricant yang telah mencapai kinerja memuaskan dari kegiatan 
monitoring OFI – AFI tersebut. 

Semoga pencapaian tersebut menjamin pencapaian kinerja strategis organisasi pada tahun 2016 dan 2017. 
Terima kasih para Aplikan dan Examiner yang telah bergabung.•Qma bisa!

Gambar : Apresiasi kepada para Pemenang DMIP MOR V 2016



14No. 42
Tahun LII, 24 Oktober 2016SOROT

Bagi Pekerja yang memiliki Pengetahuan, Pengalaman & Informasi terkait dengan tata kelola dan serah terima minyak, dapat menyerahkannya dalam bentuk 
tulisan maksimal 2 lembar halaman a4 melalui email ptkam@pertamina.com yang akan dimuat di kolom ini.

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

Charterers – Owner Meeting 2016: Perbaikan Kinerja Jangan Basa-Basi (Lagi)

Bersama Memerangi fraud, Siapa takut …!!!
Membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan merupakan tujuan bersama yang ingin 

dicapai oleh Pertamina bersama mitra bisnisnya, termasuk mitra bisnis penyedia kapal untuk alat 
angkut crude dan BBM. Hubungan baik diciptakan atas persamaan tujuan dalam distribusi kargo ke 
Depot secara tepat jumlah, mutu, dan waktu.

Namun dalam realitanya, selama proses pengangkutan crude dan BBM masih terdapat indikasi 
kecurangan (fraud) dengan berbagai modus seperti pencurianpenjualan cargo; penggunaan magic 
pipe; penggunaan “baut ajaib” pada manifold dan decksel; dan lain sebagainya.

Tindakan tersebut, baik yang dilakukan secara berjamaah maupun secara parsial, tidak hanya 
merugikan Pertamina selaku pemilik cargo, namun juga merugikan owner.

Apabila kapal terindikasi melakukan tindakan fraud, kapal bisa dikenai penalty berupa pengurangan 
point, diberi kategori MERAH, bahkan kategori HITAM, dan awak kapal di black list dalam database 
awak kapal yang dipekerjakan di lingkungan Pertamina.

Sesuai pedoman Pengadaan Barang dan Jasa No. A001/K20300/2015S3 revisi ke III, Bab IX 
tentang Penilaian Kinerja Penyedia Barang dan Jasa disebutkan apabila

hasil investigasi membuktikan kapal penyedia jasa yang sedang disewa perusahaan melakukan 
penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dan/atau menyebabkan terjadinya fatality dan/atau 
major accident maka penyedia barang dan jasa dimasukkan ke dalam kelompok MERAH dan tidak 
diperbolehkan mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa selam satu tahun. Apabila pelanggaran 
dilakukan lebih dari satu kali maka langsung diberikan status Hitam. Status ini berarti kapal tidak 
diperbolehkan mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa selamanya di Perusahaan.

Dalam aturan lain, charter party dinyatakan bahwa Pemilik bertanggungjawab atas seluruh biaya 
dan pengeluaran yang timbul atas kehilangan muatan yang terbukti berdasarkan investigasi Penyewa 
dengan formula perhitungan angka Bill of Ladding dikurangi Actual Receipt. Selain itu, kontrak dapat 

dideterminasi jika pihak kapal melakukan tindakan hukum dan illegal; Kinerja kapal yang turun 
terus menerus, serta tidak patuh terhadap aturan teknologi di kapal termasuk vessel tracking 
dan tidak memasang CCTV.

Sejalan dengan hal tersebut dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya pemutusan 

kontrak, maka Pertamina secara khusus telah memanggil secara bergantian owner-owner 
kapal yang terindikasi fraud dalam kegiatan “Rapat Dengar Pendapat Performance & 
Operasional Kapal yang disewa Pertamina”. Tujuan ini adalah agar pihak kapal tidak 
diperlakukan secara sepihak dalam menjalankan bisnis di Pertamina.

Beberapa owner yang sudah dipanggil dan memberikan penjelasan adalah owner 
PT WNS, PT AJ, PT BIT, dan PT OSL yang kapalkapalnya ada indikasi dan sebagian 
sudah terbukti melakukan fraud berdasarkan investigasi dari Fungsi Security Maritime. 
Kepada mereka disosialisasikan SK043 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan 
jasa, yang di antaranya memuat penghargaan dan sanksi sesuai dengan kinerja kapal dan 
crew nya. Selanjutnya owner diberi kesempatan untuk menanggapi dan menyampaikan 
upaya yang sudah dilakukan untuk memperbaiki kinerja kapal dan crew.

Dari pemaparan para owner, secara umum disampaikan bahwa tindakan fraud 
yang dilakukan awak kapal adalah tanpa sepengetahuan owner. Bahkan owner  sudah 
melakukan beberapa hal dalam mengatasi fraud oleh awak kapal, seperti: Melakukan 
penggantian crew kapal yang melakukan fraud dan mengirim crew list setiap bulan ke 
Pertamina; Melakukan terminasi terhadap management (Manager Crewing, Manager 
Teknik, Manager Operasi, dan Supervisor) yang terlibat fraud (menerima setoran dari crew 
kapal); Melakukan kerjasama dengan pihak Aparat yang berwajib untuk mengawasi kapal 
miliknya selama dalam perjalanan dari Loading Port ke Discharge Port.; Merekrut mantan 
pekerja Pertamina untuk mengawasi cargo selama berlayar; Memberikan pengupahan 
dan insentif yang cukup baik bagi nakhoda dan crew kapal; serta Mengawasi dan 
menjaga password CCTV secara baik.

Dengan upaya serta komitmen para owner serta konsekuensi yang keras namun 
tetap berimbang dalam pelaksanaan, kita bersama tidak takut menangani fraud. Semua 
upaya dilakukan demi operasional Pertamina yang aman.

Kami Tidak Takut! •ptkam 0.2 bisa

Dalam rangka menjamin kalitas proses pengapalan yang memiliki standar tinggi, Pada kamis, 20 
Oktober 2016 lalu, tim Pertamina perkapalan mengadakan pertemuan antara Perusahaan dan Owner 
Kapal di kantor pusat pertamina. Acara yang digawangi oleh fungsi perkapalan dan shipping operation 
ini diselenggarakan secara sinambung minimal setahun sekali.

Dihadiri oleh lebih dari 50 orang perwakilan pemilik kapal, Pertamina menyampaikan concern atas 
kinerja kapal dalam melaksanakan tugasnya di seluruh wilayah kerja Pertamina. Pertamina diwakili dua 
Direktur Pemasaran, Ahmad Bambang dan Direktur SDM Umum, Dwi Wahyu Daryoto memberikan 
sambutan sekaligus concern utama atas fenomena yang terjadi di bisnis perkapalan lebih khusus 
dalam kegiatan serah terima minyak. 
Kehandalan serta kinerja kapal juga 
menjadi perhatian khusus pada gathering 
strategis ini. 

Pondasi HSSE juga menjadi salah 
satu yang penting dalam kegiatan yang 
disampaikan baik oleh Direktur maupun 
oleh VP Shipping Operation, Agus 
Pranoto. Data yang ditunjukkan pada 
semester pertama 2016 atas keselamatan 
kerja khususnya di kapal memerlukan 
perhatian yang mendalam. 

spirit, semangat baru kinerja perkapalan
Poin penting yang disampaikan oleh fungsi Shipping Operation dalam kegiatan tersebut adalah 

safety – performance – integrity – reliability – investment – teamwork (SPIRIT). Nilai ini tidak hanya ada 
dalam backdrop saja. Perhatian khusus atas keenam nilai tersebut merupakan hal inti antara kinerja 
kerjasama antara pertamina dan pemilik kapal.

Dalam menindaklanjuti hal tersebut Pertamina Safety Approval (PSA) diimplementasi sebagai salah 
satu alat utama dalam memitigasi seluruh insiden terkait keselamatan kerja. PSA merupakan salah satu 
syarat utama dalam kegiatan operasional kapal di Pertamina, maka pengaturan atas sertifikasi ini menjadi 
strategis menjaga kualitas dan aspek safety termasuk fraud dalam serah terima minyak di Pertamina. 
Tim PSA yang bekerja sama dengan Marine Terminal Safety Inspector melakukan pengawasan yang 
sangat ketat. Dimana seluruh kapal hanya diberi kesempatan kali potensi kesalahan sebelum PSA kapal 
tersebut dicabut. Ketatnya mekanisme audit PSA ini bukan untuk menakutnakuti, namun sebagai 
upaya nyata Perusahaan atas concern.

 Implementasi Pertamina Vetting Online System, Vetting by 3rd party inspection, Shipping Company 
Safety Management System (SCSMS) menjadi program yang menjaga kualitas kinerja dan integritas 
vessel di lapangan. 

“kita datangi kantor kapal” merupakan salah satu instruksi VP Shipping Operation dalam rangka 
menegakkan kembali integritas kapal terkait dengan kasuskasus yang terjadi belakangan. Pemilik 
kapal diharapkan melaksanakan penataan ulang di organisasinya sebelum “pembersihan” dilakukan 
oleh tim perkapalan yang berakibat pada konsekuensi yang lebih berat.

Vetting plus dimana reliabilitas dan kesiapan dalam serah terima minyak pada 
spesifikasi vessel menjadi salah satu inisiatif dalam menjamin kapal untuk tidak hanya 
safety, namun juga lebih siap dalam melaksanakan proses serah terima serta meminimasi 
penolakan discharge port akibat ketiadaan salah satu spesifikasi proses. 

Proses percepatan penanganan klaim juga dilakukan sebagai perbaikan proses 
bisnis perkapalan. Hal ini dilengkapi dengan adanya keharusan ship owner dalam rangka 
peremajaan fasilitas kapalnya dalam menjamin kelaikan kapal yang sesuai syarat teknis 
dan handal dalam melaksanakan tugas.

Selain itu, pada kegiatan ini, Pertamina Shipping juga memberikan penghargaan pada 
beberapa kapal terbaik. Kriterianya adalah kapal tersebut melaksanakan tugasnya dengan 
sangat baik, tidak pernah terdapat klaim dalam proses serah terimanya serta fasilitas yang 
dirawat dan dijaga dengan baik (CCTV, Vessel Tracking dll). Ketiga kapal tersebut adalah: 
MT. Angelina; MT. Erawan99; serta MT. Sulawesi Palm.

Penghormatan juga diberikan kepada kapal yg berdedikasi tinggi ikut membantu 
menyelamatkan kargo ketika MT. Minas kandas di Pontianak, yaitu OB Rejeki Kapuas.

Semoga kisah sukses yang dilakukan oleh para kapal ini dapat diikuti oleh kapal
kapal lain. Besar harapan pula perbaikan kinerja, reliabilitas dan keamanan di kapal bukan 
sekedar basabasi (lagi). Tidak berhenti pada ranah wacana, dan “hahahihi”.•ptkam 0.2 bisa
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VarIaBEL nOn-fInanSIaL (PEMaSOK) 
PaDa SIStEM ManaJEMEn KInErJa - 2

Pemasok merupakan pihak yang turut menentukan kinerja perusahaan. Banyak aspek yang 
perlu dipertimbangkan dalam memilih pemasok.
1. Berbagi nilai

Pemasok sebaiknya memiliki nilainilai yang sama dengan perusahaan. Oleh karena 
itu pondasi etis yang kuat merupakan dasar kerja sama yang baik yang harus selalu 
dikembangkan bersama.

2. Lokasi
Lokasi pemasok sebaiknya dekat secara fisik dengan perusahaan demi pertimbangan 
efektifitas dan efisiensi.

3. Ukuran pemasok
Sebaiknya perusahaan memiliki pemasok demham ukuran  lecil tetapi banyak sehingga 
mengurangi birokrasi  sekaligus meningkatkan kepastian pasokan.

Indikator untuk mengukur kinerja pemasok dapat dipilih sesuai dengan kondisi usaha dan 
yang ditetapkan.•

Upskilling PMS Cycle anak Perusahaan Information CORNER

Melanjutkan rangkaian acara persiapan penerapan PMS Cycle di Anak Perusahaan, PMS 
Center bekerja sama dengan Corporate Shared Service dan Human Resources – Performance 
Management mengadakan Upskilling PMS Cycle yang dihadiri beberapa Anak Perusahaan PT 
Pertamina (Persero) di Bandung pada tanggal 1718 Oktober 2016. Beberapa anak perusahaan 
Pertamina yang hadir antara lain Patra Niaga, Pertamina Trans Kontinental, Pertamina Drilling 
Service Indonesia, Pertamina EP, Pertamina International EP dan Pertagas. Pemilihan anak 
perusahaan yang dapat mengikuti upskilling berdasarkan assessment yang dilakukan oleh tim 
terhadap kesiapan infrastruktur penunjang kegiatan PMS pada masingmasing anak perusahaan. 

Upskilling dibagi ke dalam 2 kelas dengan total jumlah peserta mencapai 54 pekerja yang 
diakomodir selama 2 hari pelatihan. Pada hari pertama pekerja anak perusahaan mendapatkan 
materi terkait People Review  dan pengenalan terhadap aplikasi penunjangnya. Di hari kedua para 
pekerja AP mempelajari Sistem Manajemen Kinerja dengan detail materi antara lain cascading 
menggunakan engine KPI dan pengenalan terhadap PMS Online. Terkait hands on yang lebih 
dalam untuk aplikasi People Review dan PMS Online dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan 
November 2016.•[Charisma].
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anak perusahaan

aljaZair - Bagi Indo
ne sia dan Pertamina, Alja
zai r  merupakan sebuah 
sejarah baru. Dsinilah untuk 
pertama kalinya Pertamina 
mengoperasikan lapangan 
migas di luar negeri. Ini me
rupakan bukti, Pertamina 
tak cuma ‘jago kandang’ 
tapi juga bisa berekspansi 
menggarap ladang minyak di 
negeri orang.

Ladang minyak yang di
operasikan Pertamina adalah 
Lapangan Menzel Lejmat 
North (MLN).  Lapangan 
yang termasuk dalam Blok 
405A ini terletak di tengah 
Gurun Sahara, 800 km dari 
Kota Alger, 200 km dari 
perbatasan dengan Libya.
Terdapat 10 sumur produksi 
dan 10 sumur injeksi pada 
la pangan migas tersebut. 
Minyak dialirkan melalui pipa 
sepanjang 38 Kilometer ke 
fasilitas penyimpanan minyak.

Pertamina memiliki ke
istimewaan dalam mengelola 
lapangan tersebut, karena 
me mi l ik i  peran sebagai 

Pertamina ajak rekan Media Kunjungi Ladang Minyak di aljazair
operator, setelah mengambil 
alih dari Conoco Phillips pada 
2014. Artinya, Pertamina 
menjadi pemimpin MLN. 
Ha l  in i  ada lah per tama 
kalinya dalam kegiatan hulu 
Pertamina di luar negeri.

Untuk pengelolaannya 
diserahkan ke Pertamina 
Algeria EP di bawah naungan 
PT Pertamina Internasional 
Eks plorasi dan Produksi 
(PIEP). Prestasi Pertamina 
dalam mengelola lapangan 
tersebut cukup cemerlang de
ngan berhasil meningkatkan 
produksi minyak dari 15 ribu 
barel per hari menjadi 18 ribu 
barel per hari.

Ada sekitar 300 orang 
dari 16 negara yang dipe
kerjakan Pertamina di MLN. 
Sebanyak 12 orang di an
taranya adalah insinyur per
minyakan dari Indonesia. 
Mereka menduduki posisi
posis i  strategis,  sepert i 
Operations Manager. “Pekerja 
k i ta mult i  etn is dar i  16 
negara, tapi Indonesia yang 
memimpin. Kita mengelola 

ratusan orang di padang 
pasir,” kata Direktur Utama 
PIEP Slamet Riadhy, saat 
berbincang dengan insan 
pers Indonesia di Aljazair.

Insan pers dari Indonesia 
berkesempatan untuk me
li hat lang sung Lapangan 
MLN di Gurun Sahara, pa
da (30/9). Padang pasir 
berbukit dan bentangan pipa 
yang mengalirkan minyak 
dari sumursumur minyak 
ke fasilitas pengelolaan dan 
penyimpanan menjadi pe
mandangan menarik.

Matahari cukup terik, 
ham pir 40 derajat Celcius. 
Di Aljazair, blokblok migas 
termasuk zona militer, maka 
harus dijaga ketat keamanan 
dan ada pos militer yang 
harus dilalui. Saat masuk ke 
MLN, Operations Manager 
L a p a n g a n  M L N  y a n g 
berkebangsaan Indonesia, 
Aznaldi Agustia, menyambut  
bersama para manajemen 
dan pekerjanya. Setelah 
memberikan briefing singkat, 
Aznaldi mengajak insan pers 

Indonesia ber keliling area 
camp. Camp tampak seperti 
oase di tengah padang gurun, 
penuh dengan rerumputan 
hijau, pohon palem, kolam 
ikan, kolam renang, lapangan 
futsal, dan lapangan basket. 
Air di sini diperoleh dari 
k eda l aman  500  me te r 
dibawah pasir.

Residence bagi para pe
kerja ada 260 kamar. Tiap 
kamar luasnya kirakira 40 
meter persegi lengkap dengan 
kamar mandi dan perabotan 
seperti kasur, lemari, air 
conditioner, pemanas air. 
Jalanan di sini sudah diratakan 
dan dilapisi balok. Karena 
letaknya di tengah padang 
pasir dan dekat dengan 
negara tetangga, Libya, 
un tuk menjaga keamanan 
pekerja, disiapkan dua ruang 
perlindungan (safe heaven) 
dengan pintu baja tebal dan 
dinding yang kokoh. Ruangan 
yang berisi logistik untuk dua 
hari, peralatan seharihari, 
ruang tamu, kamar tidur dan 
Kamar mandi, juga terdapat 

jakarta - Krisis yang 
me landa industri hulu Migas 
sejak tahun 2014, baik di 
luar dan di dalam negeri, 
berakibat banyak perusahaan 
krisis dan beberapa peru
sahaan melakukan upaya 
pembenahan untuk dapat 
ber tahan. PT Pertamina 
Hulu Energi (PHE) pun tu rut 
merasakan imbas turunnya 
harga minyak ini. Kegiatan di 
semua lini dikaji ulang dengan 
tetap melanjutkan operasi 
dan mempertimbangkan 
skala prioritas agar tetap 
menjaga produksi dan serta 
mengu tamakan  aspek 
HSSE.

Human Resources & 
General Affair (HR & GA) 
PHE menjawab tantangan 
tersebut dengan berupaya 
memastikan pengembangan 
kompetensi pekerja tetap 
berjalan. Salah satu inisiatif 
yang dilaksanakan dengan  
melaksanakan Pelatihan 
Bersama (Inhouse) di PHE 
Anak Perusahaan/Joint 
Operat ing Body/Ba dan 
Operas i  Bersama.  Na

rasumber yang dihadirkan 
berasal dari internal mau
pun eksternal PHE Anak 
Perusahaan/Joint Operating 
Body/Badan Operasi Ber
sama yang dilakukan di 
PHE Tower dan Arkadia, 
Jakarta. Pelatihan bersama 
ini merupakan bagian dari 
ha r  mon isas i  keb i jakan 
SDM antara PHE, Anak 
Perusahaan dan afiliasinya 
yang bertujuan terciptanya 
pengelolaan SDM yang 
efektif dan efisien.

Salah satunya adalah 
pro gram pelatihan yang 
dilaksanakan pada 2729 
September 2016 bertajuk 
“Business Process, Role 
Profile & Competency”. 

Vice President Human 
Resources & General Affair 
PHE Karantina Marhaeni 
berharap, pelatihan bersa ma 
ini dapat membuat pe kerja 
bekerja lebih op timal. “Kita 
harus mampu beroperasi 
dengan keterbatasan ang
garan tetapi tetap dituntut 
kinerja Operasi, produksi 
dan HSE tetap excellent,” 

Pelatihan Bersama PHE group, Menjawab tantangan Industri Migas

tegasnya.
“Kami di HR ingin ber

kontribusi dalam segala 
inisiatif dalam menjawab 
tantangan tersebut.  Di 
antaranya mem perbanyak 
inhouse training untuk me
ningkatkan kompetensi 
peker ja.  Ke depannya, 
kegiatan semacam ini akan 
terus diadakan dengan ber
gantian untuk program yang 
lain,” lanjut wanita yang 
akrab disapa Eni.

D i t a m b a h k a n  E n i , 
“Siapa  pun yang bekerja 
di bidang dan fungsinya 
masingmasing, saya yakin 
dia berkompeten untuk 
membagi pengetahuan dan 

pengalamannya kepada 
yang lain. Untuk peserta 
saat ini memang terbatas 
un tuk lingkungan PHE Anak 
Perusahaan/Joint Ope
rating Body/Badan Operasi 
Bersama karena ini bagian 
dalam meningkatkan kom
petensi. Semoga forum ini 
bisa dimanfaatkan sebaik
baiknya,” harapnya.

Ia juga mengimbau, bagi 
pekerja yang ingin ikut dalam 
program pelatihan bersama 
ini dapat mendaftarkan diri 
ke Human Resource PHE 
Anak Perusahaan/Joint 
Operating Body /Badan 
Operasi Bersama masing
masing.•phe
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fasilitas telepon yang bisa 
digunakan pekerja. Ruangan 
tersebut hanya bisa dibuka 
oleh militer Aljazair, setelah 
kondisi dinyatakan aman. 

Kemudian Aznaldi me
nunjukkan lokasi pengeboran 
minyak dari atas bukit. Terlihat 
jelas berbagai fasilitas untuk 
pengeboran dan pengolahan 
minyak mentah. Pipapipa 
minyak, tangki, mesinmesin 
dioperasikan para pekerja di 
tengah sengatan matahari di 
Gurun Sahara.

Hingga 2019, Pertamina 
menargetkan produksi mi
gasnya di Aljazair menyentuh 
angka 200.000 barel setara 
minyak per hari (barel oil 

equivalent per day/boepd). 
Demi ketahanan ener 

g i  nas iona l ,  Per tamina 
memang harus makin agresif 
dan ekspansif menguasai 
cadangancadangan 
migas di luar negeri karena 
cadangan di dalam negeri 
tinggal sedikit.

“Seperti harapan Presiden 
Indonesia, kita tidak boleh 
jago di kandang saja. Mu
dahmudahan langkah ini 
akan menjadi referensi baru 
Pertamina di dunia inter
nasional,”  kata Direktur 
U tama  Pe r t am ina  Dw i 
Soetjipto saat meresmikan 
Kantor Pertamina di Aljazair, 
beberapa waktu lalu.•Wien
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jakarta – Secara rutin PT Pertamina Retail meng
adakan Forum Komunikasi Ide atau yang dikenal dengan 
nama Forum “Reboan”. Sesuai dengan namanya, 
Forum ini dilakukan setiap Rabu yang bertujuan untuk 
mem bentuk organisasi ke depan yang kuat dan didasari 
oleh kontribusi saran dan pemikiran pekerja untuk mem
berikan ide/inisiatif bagi organisasi.

Dalam kesempatan kali ini, Ugan Gandar dari PT 
Pertamina (Persero) diundang untuk memberikan materi 
sebagai narasumber di Forum “Reboan” PT Pertamina 
Retail. Forum yang dihadiri oleh seluruh pekerja PT 
Pertamina Retail ini berlangsung di Ruang Pertamax 
Racing Lantai 2 Kantor Pusat PT Pertamina Retail, 
pada (12/10).  

 “Pengetahuan itu penting, tetapi karakter jauh lebih 
penting. Jadilah orang yang berani untuk memulai dan 
disertai dengan kreativitas sehingga menjadikan diri 
Anda sebagai pribadi yang proaktif. Saya mendorong 
agar kita terus berkarya tiada henti tanpa membatasi 
diri kita dengan pikiran kita sendiri,” kata Ugan Gandar 
dalam menyampaikan materinya.•pertamina retail
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Pertamina retail adakan 
forum ‘rebo-an’
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prabumulih – Turunnya 
harga minyak dunia membuat 
banyak perusahaan migas 
harus mengevaluasi ulang 
kegiatan kerjanya. Melalui 
berbagai langkah perhitungan 
dan efisiensi, PT Pertamina 
EP (PEP) Asset 2 terus 
berupaya mengoptimalkan 
pencapaian minyak dan gas 
di bumi Sumatera Selatan.

Melalui pertimbangan 
keekonomian, PEP Asset 2 
akan melakukan pengeboran 
kelima dari delapan sumur 
yang direncanakan di tahun 
2016. Sumur tersebut adalah 
PMB 14 INF yang berada 
di Kelurahan Patih Galung, 
Kecamatan Prabumulih Barat, 
Kota Prabumulih.

Sebelum melakukan ke
giatan pengeboran, PEP 
Asset 2 menggelar sosialisasi 
dan syukuran pada Kamis 
(10/6) di lokasi pengeboran 
PMB 14 INF.

Kegiatan sosialisasi dan 
syukuran tersebut dihadiri oleh 
Asisten 2 Sekretariat Daerah, 
Komandan Rayon Mil iter 
(Danramil) Kota Prabumulih, 
Kapolsek Pra bumulih Barat, 
tim manajemen PT Pertamina 
EP Asset 2, tokoh agama, 
pemuka adat dan perwakilan 

PEP asset 2 Bor Sumur Kelima di Prabumulih

masyarakat.
Asset 2 General Manager, 

Ekariza, mengungkapkan, 
masyarakat harus berbangga 
karena Kelurahan Pat ih 
Galung, Kota Prabumulih 
masih berkesempatan untuk 
dilakukannya pengeboran 
pada tahun 2016 ini.

“Walau turunnya harga 
minyak dunia mengharuskan 
kami melakukan efisiensi dan 
evaluasi. Alhamdulillah, kami 
masih dapat mengebor di 
struktur Prabumulih Barat 
in. Semoga pengeboran ini 
memberikan hasil sesuai de
ngan harapan,” ujarnya.

Ekariza menambahkan, 

dukungan dari pemerintah 
dan masyarakat setempat 
dapat menjadi semangat bagi 
pekerja pengeboran untuk 
mencapai hasil maksimal 
serta memperhatikan aspek 
keamanan dan keselamatan 
kerja yang tinggi.

Asisten 2 Sekretariat 
Daerah M. Yusuf Arni meng
ajak masyarakat dan pe
rangkat pemerintahan un tuk 
mendukung program peru
sahaan maupun pemerintah 
agar hasil yang diperoleh 
da pat kembali serta dinikmati 
oleh masyarakat.

“Janganlah mengganggu 
Pertamina dalam melak sana

kan kegiatan operasinya. Ka
rena apa yang dilakukan oleh 
perusahaan ini akan kembali 
lagi ke masyarakat. Bantuan 
dari Pertamina sudah cukup 
banyak diber ikan untuk 
masya rakat. Jadi mari dukung 
Pertamina sebagai bagian dari 
masyarakat,” ujar Yusuf.

Selain sosialisasi, acar 
tersebut juga diisi dengan 
pemberian santunan 250 
paket sembako kepada 
masya raka t ,  pe ra l a t an 
s e  k o l a h  k e p a d a  a n a k 
yatim serta bantuan lain 
untuk dimanfaatkan oleh 
masyarakat di Kelurahan 
Patih Galung.•pep asset 2
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sangasanga – Festival 
seni tradisional berskala inter
nasional kembali di gelar di 
Kota Raja, Kutai Kartanegara. 
Event tahunan yang di
selenggarakan oleh Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata 
Kabupaten Kutai Kartanegara 
dan bertajuk Pesona Indonesia 
ini menyuguhkan pagelaran 
budaya Erau adat Kutai dan 
International Folk Arts Festival 
(EIFAF). Guna meningkatkan 
ekonomi kreatif melalui EIFAF, 
pemerintah menyediakan 
zona Erau Expo untuk instansi 
atau Dinas dan UKM yang 
berasal dari berbagai daerah, 
serta pelaku bisnis lainnya 
yang digelar di halaman parkir 
Stadion Aji Imbut Tenggarong 
Seberang,  pada 2127 
Agustus 2016. Melihat pe
luang tesebut, Pertamina 
EP (PEP) Sangasanga Field 
berpartisipasi untuk mem
pro mosikan produkproduk 
ung gulan dari mitra binaan 

CSR Sangasanga Field, yakni 
KUB Jaya Lestari.

Wakil Bupati Kutai Karta
negara Edi Damansyah ber
kenan mengunjungi stan Per
tamina EP Sangasanga Field 
pada pembukaan Erau Expo. 
Dalam kesempatan tersebut 
Edi mengapresiasi partisipasi 
Pertamina EP di Erau Expo 
sekaligus mengapresiasi 
Program CSR yang sudah 
berhasil dilakukan oleh peru
sahaan yang mendukung 
ma syarakat ekonomi mandiri 
di Sangasanga. 

Edi juga memberikan 
perhat ian kepada mitra 
binaan CSR Sangasanga 
Field di bidang perikanan, 
KUB Karang Taruna Sarijaya 
dan berharap anggota KUB 
dan jumlah keramba terus 
meningkat seiring dengan 
pendapatan masyarakat.

Sebagai pionir pro dusen 
produk pangan berbahan 
ikan nila di Sangasanga, 
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SVP USPOE Berikan  
Kuliah Umum Industri 
Migas di Politeknik 
akamigas Palembang
plaju – Pertamina bukanlah satusatunya 
perusahaan migas terbaik yang ada di Indonesia, 
namun Pertamina merupakan perusahaan migas 
dengan kontribusi tertinggi bagi Indonesia. 
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Meidawati, 
Senior Vice President Upstream Strategic Planning 
and Operation Evaluation Pertamina dalam Kuliah 
Umum yang digelar oleh Politeknik Akamigas 
Palembang, di Gedung Patra Ogan Plaju,  pada 
Rabu (5/10). Sebanyak 1.000 mahasiswa dan 
dosen dari 12 Perguruan Tinggi Teknik yang ada 
di Palembang dan Prabumulih turut hadir dalam 
acara tersebut.

Direktur Politeknik Akamigas Palembang, 
Amiliza Miarti ST, Msi menyampaikan rasa 
terima kasih kepada Meidawati, yang telah me
nyempatkan untuk memberikan ilmunya. Ia juga 
me nyampaikan terima kasih atas  kerja sama 
yang telah terjalin selama ini antara Pertamina dan 
Politeknik Akamigas Palembang.

Sementara itu, Meidawati yang juga merangkap 
sebagai komisaris Pertamina EP menerangkan 
tentang landasan hukum kegiatan industri migas 
di Indonesia, visi dan misi Pertamina, tata nilai 6C, 
struktur perusahaan, hingga tantangan di industri 
migas yang kini tengah dihadapi. 

“Tantangan bagi industri migas adalah harga 
minyak yang telah turun hingga 69% dalam ren
tang 24 bulan terakhir,” paparnya di samping 
men  jelaskan tren supply and demand nasional 
ser ta kontribusi Pertamina. “Tren produksi Per
tamina ke depan makin lama makin naik, karena 
Per tamina selain melakukan kegiatan eksplorasi 
dan pengembangan, juga secara aktif melakukan 
merger dan akuisisi,” terangnya secara optimis.

Para mahasiswa yang hadir sangat antusias 
dengan mengajukan pertanyaan seputar industri 
migas. Ahmat Riduan misalnya, mahasiswa jurusan 
Teknik Eksplorasi dan Produksi Migas Politeknik 
Akamigas menanyakan apakah industri migas 
akan bertahan atau ke depannya akan sepenuhnya 
tergantikan oleh industri geothermal. Pertanyaan 
ini secara realistis dijawab oleh Meidawati. “Pada 
dasarnya suatu saat semua akan decline. Oleh 
sebab itu, Pertamina secara aktif melaksanakan 
ekspansi melalui penemuan cadangan baru dan 
pe ngembangan energi terbarukan. Kalau untuk 
ter gantikan sepenuhnya dengan energi terbarukan 
akan masih membutuhkan waktu lebih lama lagi,” 
terangnya.

Meidawati juga berpesan, peran sumber daya 
manusia suatu saat akan memberikan kontribusi 
yang tinggi di dunia migas. “Oleh karena itu, bercita
citalah untuk menjadi yang terbaik dan memberikan 
kontribusi yang setinggitingginya bagi negeri,” 
pesannya.•pep

ke lompok  usaha  yang 
beranggotakan  ibu ibu 
berbakat dari Kelurahan 
Sarijaya ini membawa produk 
olahannya, seperti amplang, 
kerupuk, nugget, bakso, 
siomay. Selain itu, ada pula 
produk jamu tradisional tanpa 
bahan pengawet dari kunyit 
putih dan jahe merah serta 
berbagai kerajinan tangan 
yang memanfaatkan limbah 
plastik menjadi tas, tempat 
tisu, dan lainnya. 

“Alhamdulillah, seluruh 

produk habis terjual. Ini men
jadi motivasi bagi kami untuk 
semakin maju ke depannya.
Terima Kasih Pertamina EP,” 
ungkap Neli Susanti, salah 
satu anggota KUB Jaya 
Lestari.

PEP Sangasanga Field 
juga berpartisipasi di dalam 
sosialisasi kegiatan Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan 
KKKS yang digelar di stan 
SKK Migas  Perwak i l an 
Kalimantan Sulawesi.•pep 

sangasanga

Wakil Bupati Kutai apresiasi Produk Binaan 
PEP Sangasanga field
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PEPC Berpartisipasi 
dalam Pertemuan Ilmiah 
tahunan ke-41 HagI

bojonegoro - Bertempat 
di Balai Desa Jatimulyo, 
Kecamatan Tambakrejo, 
Bojonegoro, PT Pertamina 
EP Cepu (PEPC) menggelar 
sosialisasi program Pelatihan 
Penguatan Organisasi dan 
Pe  n i ngka tan  Keg i a t an 
Pengelolaan Akses Air Bersih, 
pada (5/10). Acara ini dihadiri 
oleh Kepala Desa Jatimulyo, 
perangkat Desa Jatimulyo, 
perwakilan tokoh masyarakat 
Desa Jatimulyo, perwakilan 
PEPC, Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) Institute 
De velopment of Society 

PEPC Sosialisasikan Program Peningkatan Organisasi dan Pengelolaan air Bersih
(IDfos), dan perwakilan Polsek 
Kecamatan Tambakrejo.

Perwakilan PEPC, Edi 
Arto dari fungsi Public Go
vernment Affair (PGA), menya
takan bahwa air merupakan 
hal yang sangat penting 
bagi kehidupan, terutama 
bag i  masyarakat  yang 
dae rahnya sering dilanda 
kekeringan. Agar masyarakat 
Desa Jatimulyo dapat mem
peroleh manfaat yang mak
simal, maka program penge
lolaan air bersih yang telah 
dilaksanakan oleh PEPC 
sejak tahun 2014 terus 

d ikembangkan, d imana 
awalnya air bersih hanya 
dialirkan ke 10 rumah. Saat 
ini air bersih telah dialirkan ke 
sekitar 300 tempat, baik ke 
rumah, sekolah, dan mesjid. 
Pengembangan akses air 
bersih ini berkembang men
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lampung - Himpunan Ahli Geofisika Indonesia 
(HAGI) menyelenggarakan Pertemuan Ilmiah Tahunan 
ke41 (PIT HAGI41) pada 2629 September 2016 
di Lampung, dengan tema “The 40 Years Journey 
of HAGI: Reflection, Challenge, and Innovation”.

Acara ini dibuka oleh Asisten Daerah II Bidang 
Perekonomian dan Pembangunan Propinsi 
Lampung, Addeham dan ditandai dengan pemukulan 
gong oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi 
Propinsi Lampung Piterdone. Mendampingi pada 
acara prosesi ini adalah Anggota Dewan Energi 
Nasional Dr. Andang Bachtiar, Direktorat Jendral 
Migas yang diwakili oleh Doddy Pribadi, Direktur 
Jenderal Panas Bumi EBTKE Yunus Syaifulhaq, 
Tenaga Ahli SKKMigas Nugrahani Pudyo, dan 
Presiden HAGI 20142016 Dicky Rahmadi Aprillian.

Acara ini dihadiri lebih dari 400 peserta dari 
akademisi, praktisi, dan mahasiswa dari berbagai 
daerah di Indonesia. Dua diskusi panel menghadirkan 
beberapa panelis dengan tema The Challlenge 
of Sinergize Sustainable Energy in Indonesia dan  
Indonesia Geophysical Strength: 40 Years of Journey 
Volcanic and Tectonic: Earthquake Engineering.

Dalam perhelatan tersebut, Direktur Utama PEPC 
Adriansyah yang juga sebagai mantan Presiden 
HAGI periode 2002  2004 turut hadir. Selain 
itu PEPC mendukung acara dengan presentasi 
ilmiah dari pekerja PEPC Ramadan Sari, berjudul 
Identification of Detrital Carbonate in East Cepu High.

HAGI merupakan organisasi profesi nirlaba yang 
beranggotakan ahli geofisika di Indonesia dengan 
berbagai latar belakang profesi dan industri. HAGI 
yang didirikan pada tahun 1976, saat ini memiliki 
3.000 anggota yang berada di berbagai negara. 

Pada kesempatan ini, Rusalida Raguwanti dari 
PT Pertamina Hulu Energi juga dilantik sebagai 
Presiden HAGI periode 2016  2018.•pepC

jadi BumDes Daya Karya 
Mulia.

Selain itu, Edi Arto me
nyampaikan, sosial isasi 
ini merupakan salah satu 
pro gram Corporate Social 
Responsibility (CSR) dari 
PEPC. Agar program ini terus 
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jakarta - PT Pertamina 
EP Cepu (PEPC) kembali 
mengadakan berbagi penge
tahuan, pada (29/9). Acara 
yang dilaksanakan di ruang 
Banyu Urip lantai 5 Gedung 
Patra Jasa ini dihadiri oleh 
manajemen dan pekerja 
PEPC. Dalam kesempatan 
tersebut, dibahas tiga tema.
Yaitu,  “Survei Kepuasan 
Pelanggan Layanan IT PEPC, 
Langkah Menuju Pengelolaan 
IT PEPC yang Profesional” 
oleh Manajer Infor mation 
Technology (IT) PEPC Toto 
Mudjiharto,  “Ko munikasi & 
Kolaborasi Menggunakan 
Microsoft Lync” oleh Aj i 
Ka l imasada dar i  fungs i 
Information Technology (IT) , 
serta “Metabolic Syndrome 
& Overview WOW Program 
2016” oleh Dr. Nuruddin dari 
fungsi HSSE.

Mana je r  In fo r  mat ion 
Technology (IT) PEPC Toto 
Mudjiharto menjelaskan, 
IT PEPC merupakan suatu 
fungsi yang diberi amanah 
menyelenggarakan teknologi 
informasi di PEPC. Dalam 
men ja lankan tugasnya, 
IT  PEPC sebaga imana 
yang dilakukan oleh CSS 
selaku pengelola IT seluruh 
Pertamina Group, mengacu 
kepada Framework IT Gover
nance yang berkelas dunia, 
antara lain COBIT (Control 
Objective Over Information 
Technology) serta IT Service 
Management berbasis ITIL 
( Information Technology 
Infrastructure Library). 

To t o  m e m a p a r k a n ,  

Pekerja PEPC Saling Berbagi Pengetahuan 
It dan Kesehatan 

pro duk fungsi IT bukanlah 
perangkat IT, tetapi berupa 
layanan yang meliputi tujuh 
layanan, yaitu layanan email 
dan fi le sharing, desktop 
dan multimedia, jaringan dan 
internet, dukungan aplikasi 
ERP, dukungan aplikasi non 
ERP, dukungan perangkat 
(telepon, faksimil, HT, push 
mai l ) ,  dan IT  Customer 
Service.

Karena itu, menurut Toto, 
untuk mengetahui tingkat 
kualitas layanan yang diberikan 
kepada penggunanya, dila
kukanlah survei  dengan 
res ponden seluruh pekerja 
PEPC. Kuesioner survei 
mengukur tingkat kepuasan 
pe langgan dari aspek System 
Quality, Information Quality, 
dan Service Quality. 

“Hasil survei menunjukkan, 
nilai kepuasan layanan IT 
PEPC secara keseluruhan 
adalah 3.3, artinya pemakai 
cukup puas (di atas netral), 
kualitas sistem 3.25 (cukup 
baik), kualitas informasi 3.28 
(cukup baik), serta kualitas 
servis 3.36 (cukup baik),”  
papar Toto.  

Atas saran dan masukan 
yang diperoleh dari hasil 
survei, kemudian dilakukan 
action plan yang berupa 
im plementasi service desk 
IT PEPC dengan software 
remedy, revitalisasi jaringan 
komunikasi data di gedung 
Patra Jasa (wifi dan recabling), 
pengadaan perangkat IT, 
upgrade storage capacity, 
implementasi backup data 
tool, dan upskilling aplikasi My 

SAP dan front end SAP.
Sementara itu, Aji Ka

li masada dari fungsi Infor
mation Technology (IT) me
maparkan tentang aplikasi. 
Microsoft Lync. Yaitu,  sebuah 
aplikasi chatting atau instant 
messenger yang dibuat oleh 
Microsoft dan merupakan 
bagian dari Microsoft Office. 
Lync adalah gabungan dari 
dua kata, yaitu Link yang 
art inya menggabungkan 
dan Sync  yang ar t inya 
mensinkronkan. 

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut Aji juga mengajarkan 
cara menggunakan aplikasi 
t e r sebu t .  Pa ra  pese r ta 
juga diberikan kesempatan 
be r t anya  dan  mencoba 
untuk menggunakan aplikasi 
Microsoft Lync, sehingga 
diharapkan kelak apl ikasi 
ini bisa segera digunakan 
dan d imanfaatkan untuk 
men ingka tkan  pe r fo rma 
pekerja PEPC.

Sedangkan Dr. Nuruddin 
dari fungsi HSSE membahas 
tentang sindroma metabolik. 
“Berdasarkan kriteria In
ternational Diabetic Fede

ration, Sindroma Metabolik 
(SM) terjadi apabila seseorang 
memiliki lingkar perut di atas 
atau sama dengan 90 cm 
(lakilaki) dan diatas atau 
sama dengan 80 cm (wanita), 
dan di ikut i  minimal dua 
dari gejalagejala, antara 
lain Trigliserid diatas 150, 
kolesterol HDL di bawah 
40 (lakilaki) dan di bawah 
50 (wanita), tekanan darah 
130/85 mmHg dan gula 
darah puasa diatas 100mg/
dl. Sedangkan gula darah 
acak diatas 140 mg/dl, maka 
orang tersebut mengalami 
SM,” ujarnya.

Ia menyarankan, apabila 
kita dalam kondisi tersebut, 
kita harus mengubah gaya 
hidup dengan melakukan 
penurunan berat badan (diet, 
akitifitas fisik dan atau obat
obatan) serta istirahat cukup.

Dr. Nuruddin juga meng
ajak pekerja PEPC untuk  
mengikuti Program Wellness 
Our Way (WOW) agar memiliki 
pola hidup sehat sehingga 
dapat me ningkatkan derajat 
kesehatan  dan produktivitas 
pekerjaan.•pepC
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berjalan dengan baik, maka 
tahun ini dikembangkan 
de ngan memberikan pe
latihan organisasi untuk 
meningkatkan pengelolaan, 
pemanfaatan, dan akses 
air bersih. “PEPC tetap 
berkomitmen dan terus 
berkontribusi untuk mem
berikan kesejahteraan ke
pada masyarakat di sekitar 
wilayah kerjanya,” katanya.

Sementara itu,  Kepala 
Desa Ja t imu lyo  Teguh 
Widarto menyampaikan 
terima kasih kepada PEPC 
dan menjelaskan bahwa 

tujuan sosialisasi ini adalah 
untuk meningkatkan ka
pasitas manajerial dalam hal 
pengelolaan akses air bersih 
di Desa Jatimulyo. 

“Memang kerja sama dan 
bantuan yang diberikan oleh 
PEPC tidak dalam bentuk 
uang. Akan tetapi, ilmu dari 
pelatihan ini diharapkan 
bisa menjadi barokah dan 
manfaat bagi masyarakat 
Jatimulyo. Ke depan nantinya 
pengelolaan organisasi akan 
banyak melibatkan pemuda 
Jatimulyo,” ungkapnya.•pepC

Manajer Infor mation Technology (IT) PEPC Toto Mudjiharto menjadi salah satu 
narasumber dalam acara berbagi pengetahuan di PEPC.



tumbuhkan Kesadaran Lingkungan, 
Pertamina Luncurkan Program go green with Pertamax
balikpapan – Marketing 
Operation Region (MOR) 
VI kembali  meluncurkan 
program cinta lingkungan  
bertajuk “Go Green with 
Pertamax”  yang dige lar 
di Ballroom Hotel Novotel 
Balikpapan. 

Program ini mengam
panyekan kepada kon
su men untuk mencinta i 
dan me les ta r ikan  a lam 
dan l ingkungan. Melalu i 
program ini konsumen akan 
mendapatkan hadiah berupa 
tas kanvas ramah lingkungan 
untuk set iap pembel ian 
produk Pertaseries (Pertamax, 
Pertalite, Pertamina Dex dan 
Dexlite) akumulasi hingga 
200 ribu rupiah. Di samping 
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itu, konsumen dapat ber
kon  t r i bus i  un tuk  t u ru t 
melestarikan hutan mangrove 
Patra Avia yang dikelola oleh 
depot pengisian pesawat 
udara (DPPU) Sepinggan. 

“Pertaseries merupakan 
produk ramah lingkungan 
karena rendah emisi. Melalui 
program ini, Pertamina meng
ajak konsumen meng  gunakan 
produk ramah lingkungan 
dengan mengganti kebiasaan 
meng gunakan kantong plastik 
de ngan tas kanvas yang 
dapat digunakan berulang 
kali. “Kita juga menyediakan 
5.900 tas kanvas berlogo 
khu sus untuk para konsumen 
yang mengikuti program ini,” 
jelas Sales Executive Sonny 

Indro Prabowo.
Wakil Walikota Ba likpapan 

Rahmad  Mas ’ud  da l am 
sam butannya menyatakan, 
pemerintah kota (Pemkot) 
Balik papan sangat mendukung 
peluncuran program ini. Sejak 
dua tahun terakhir Pemkot 
ikut melestarikan lingkungan 
dengan menggunakan ba
han bakar Pertamax untuk 
kendaraan dinas. 

S e b a g a i  p e r u s a h a a n 
kelas dunia, Pertamina turut 
mempertimbangkan dampak 
perusahaan terhadap masya 
rakat sekitar maupun ling
kungan. Hal ini di im ple men
tasikan perusahaan dalam 
bentuk bantuanbantuan 
CSR maupun dari lini badan 

Tahun LII, 24 Oktober 2016SOROT

bisnis lainnya. “Mulai 2014, 
Pertamina sudah sangat aktif 
menerjunkan bantuannya 
seperti menyumbang po
hon, seperti di Surabaya 
hingga 1 juta pohon dan 
penanaman bibit mangrove 
di Kampung Baru yang 
bertujuan agar apa yang 
kita wariskan kepada anak 
cucu maupun generasi kita 
selanjutnya tidak membawa 
dampak yang bahaya,” 
terang Pjs General Manager 
(GM)  MOR VI Arief Prianto.

Go Green with Pertamax 
merupakan integrasi ke
giatan Corporate Social 
Responcibility (CSR) Per
usahaan dan sp i r i tua l 
marketing yang juga ber

jakarta — Hasil penilaian 
kinerja dan feedback report 
diserahkan kepada 14 Unit 
Operasi/ Unit Bisnis/Anak 
Perusahaan peserta asesmen 
kinerja 2016 berbasis Kriteria 
Kinerja Ekselen Pertamina 
(KKEP).

Sertifikat Pertamina Quality 
Management Assessment 
(PQMA) tersebut  diserahkan 
oleh Direktur SDM & Umum 
Dwi Wahyu Daryoto dan 
Direktur Pemasaran Ahmad 
Bambang yang didampingi VP 
QSKAM Faisal Yusra, di Lantai 
M Kantor Pusat Pertamina, 
Rabu (14/9). 

Dalam acara bertajuk 
“Implementasi Pertamina 
Quality Assessment  dan 

Penghargaan untuk 14 aP dan Unit Bisnis 

medan – Sebagai bentuk 
komitmen nyata peningkatan 
pelayanan distribusi BBM 
kepada masyarakat, Mar
keting Operation Region 
I (MOR I) melaksanakan 
pe nandatanganan MoU 
Pemanfaatan Fasilitas Tera 
Tangki Ukur Mobil (TUM) 
dengan Unit  Pelaksana 
Tera (UPT) Metrologi Kota 
Medan. Penandatanganan 
dilakukan oleh Operation 
Head Terminal BBM Medan 
Group Yardinal dan Kepala 
UPT  Met ro log i  Medan 
Hasni l  serta disaksikan 
oleh GM MOR I Romulo 

Peresmian fasilitas tera tangki Ukur Mobil di tBBM Medan group
Hutapea dan Kepala Bidang 
Perdagangan Luar Negeri 
Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Sujatmiko, 
pada Selasa (4/10), di TBBM 
Medan Group.

Kesepakatan tersebut 
merupakan bentuk ko
mit men bersama, dimana 
pengoperasian instalasi 
tera ukur mobil memiliki arti 
penting dalam pengelolaan 
losses pada transportasi 
dan pelayanan ke SPBU. 
“MoU merupakan wujud 
ke sepahaman untuk peng
gunaan fasilitas Tera TUM di 
Pertamina guna optimalisasi 

utilitas mobil tanki. Hal ini 
merupakan wujud pelayanan 
prima Pertamina atas tuntutan 
konsumen akan ketepatan 
kuantitas dan keakurasian 
pen distribusian BBM,” kata 
Romulo dalam sambutannya.  

Sebanyak 164 unit mobil 
tanki angkutan retail yang 
beroperasi di Terminal BBM 
Medan Group ditera pada 
fasilitas baru tersebut. Pem
bangunan fasilitas tera TUM 
juga dilakukan di beberapa 
lokasi Terminal BBM, yaitu 
TBBM Rewu lu  d i  Jawa 
Tengah dan TBBM Kertapati 
di Sumatera Selatan. 

“ K a m i  b e r h a r a p , 
dengan penandatanganan 
i n i  d a p a t  t e r w u j u d 
sinergitas Pertamina dan 
Dinas Per industrian dan 
Perdagangan Prov ins i 
Sumatera Utara untuk 
m e m e n u h i  s t a n d a r 
pe layanan yang ba ik , 
tepat, dan profesional bagi 
konsumen”, tutup Romulo.

Peresmian fas i l i tas 
tersebut secara simbolis 
dilakukan  dengan pemo
tongan p i ta  o leh  GM 
MOR I Romulo Hutapea 
bersama Kepala Bidang 
Perdagangan Luar Negeri  

Sujatmiko, S&D Region 
Manager I Gatot Roseno dan 
Operation Head Terminal 
BBM Medan Group Yardinal.

Acara ditutup dengan 
pe ninjauan fasil itas Tera 
Ukur Mobil Tangki di Terminal 
BBM Medan Group.•Wali

kontribusi terhadap penge
lolaan hutan kota Patra Avia 
di Sepinggan dan program 
Green School Pertamina di 
Kota Balikpapan. Program 
ini juga terintegrasi dengan 
konservasi mangrove Mar
go mulyo. 

Me la lu i  program in i , 
Pertamina menghadirkan 
produk Pertamax yang ber
wawasan lingkungan, ikut 
mengedukasi dan melibatkan 
masyarakat konsumen pro
duk Pertamax untuk lebih 
peduli dengan lingkungan.•as

Silaturahmi Forum Ekselen 
BUMN” itu hadir  pula Deputi 
Bidang Infrastruktur Bisnis 
Kementerian BUMN Hambra, 
Pendiri Forum Ekselen BUMN 
(FEB) Unggul Cariawan, 
serta jajaran eksekutif dan 
manajemen BUMN lainnya.

D a l a m  s a m b u t a n y a 
Direktur SDM & Umum Dwi 
Wahyu Daryoto menegaskan, 
Pertamina sangat terbuka 
melakukan sinergi  BUMN 
untuk berbagi pengetahuan.  
I a  be rha rap  bahwa  d i 
tahuntahun mendatang 
hal ini bisa ditindaklanjuti. 
“Konsep sharing knowledge 
management itu tidak lain 
konsep empat sesi, yaitu 
sosialisasi, eksternalisasi, 

komunikasi dan internalisasi. 
Jadi  l ingkaran sesi  in i lah 
yang diyakini bisa membuat 
pengetahuan di perusahaan 
tersebut lebih maju lagi,” ujarnya.  

Sementara itu Direktur 
Pemasaran Pertamina Ahmad 
B a m b a n g  m e m b e r i k a n 
pema paran dengan topik 
strategi  pemenuhan harapan 
pelanggan sebagai kunci sukses 
keberlanjutan bisnis perusahaan. 
Memahami pelanggan bukan 
sekadar memahami saja, tetapi 
lebih kepada memanusiakan 
pelanggan. 

Ahmad Bambang juga 
menyoroti generasi milenia 
yang menjadi bagian terbesar 
dari piramida pelanggan saat 
ini. “Mereka akan sangat loyal  
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kepada perusahaan yang 
mempunyai program sosial, 
yaitu program improvement 
untuk lingkungan. Apalagi 
kalau produknya adalah 
produk yang ramah ling
kungan.” 

Sementara VP QSKM 
Faisal Yusra melaporkan, 
proses inovasi di Pertamina 

melibatkan jumlah pekerja 
yang luar biasa, yaitu hampir 
30% dari pekerja Pertamina. 
“Ini tentu berkat dukungan, 
support dan fasilitasi dari 
manajemen puncak Unit
unit bisnis dan anakanak 
perusahaan,” tutur Faisal.  

Acara  te rsebut  juga 
diisi dengan talkshow yang 

menghadirkan pembicara 
Direktur Pemasaran Pertamina 
Ahmad Bambang, Deputi 
Bidang Infrastruktur Bisnis 
Kementerian BUMN Hambra 
dan pendiri Forum ekselen 
BUMN Unggul Cariawan. 
Bertindak sebagai moderator 
i a l ah  VP  QSKM Fa i sa l 
Yusra.•urip
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Bupati Sukabumi Imbau Masyarakat Mampu Sukabumi gunakan Bright gas 
sukabumi – Dalam rang
kaian perayaan Hari Ulang 
Tahun (HUT) Kabupaten Su
kabumi, Pertamina bersama 
Pemer in tah  Kabupaten 
Su kabumi dan Himpunan 
Wiraswasta Nasional Minyak 
dan Gas Bumi (Hiswana 
Migas) Sukabumi menggelar 
acara Pencanangan Peng
gunaan LPG NonSubsidi 
di Lingkungan PNS dan 
Ma syarakat Mampu di Ka
bupaten Sukabumi. Acara ini 
dimaksudkan untuk mengajak 
warga masyarakat yang bera
sal dari golongan mampu 

dan pemahaman masyarakat 
akan peruntukan produk 
bersubsidi dan nonsubsidi 
dari Pertamina.

Seperti diketahui, Pro
gram pencanangan peng
gunaan Bright Gas su dah 
dilakukan di beberapa kota 
lainnya di Jawa Ba rat,  di 
antaranya pada Sep tember 
2016, Walikota Bo gor Bima 
Arya Sugiarto me nyatakan 
dukungan atas pelaksanaan 
program tersebut.

Dalam setiap rangkaian 
acara, Pertamina memberikan 
promosi seperti tukar tambah 
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balikpapan -  Bertempat di 
Ruang Serbaguna Pertamax 
Gedung Annex Lantai 3 
Kantor MOR VI, komitmen 
penandatanganan anti fraud  
(kecurangan)  di  lakukan 
segenap jajaran ma  najemen 
dan pekerja di lingkungan 
MOR VI, pada (3/10). Diawali 
sosialisasi mengenai fraud 
awareness dengan tema 
Fraud is Di saster,  acara 
dibuka oleh GM MOR VI 
Mohammad Irfan. Turut hadir 
Vice President Investigation 
& WBS Budi Dermawan 
dan Employee Oursourcing 
Management Manager Nuniel 
Tribudiastuti. 

Dalam sosial isasi ini , 
disampaikan t iga materi 
pemaparan. Vice President 
Investigation & WBS Budi 
Dermawan  menyampaikan 
ma teri Fraud is Disaster 

untuk tidak lagi menggunakan 
produk LPG 3 Kg bersubsidi 
dan beralih ke Bright Gas. 

Acara yang berlangsung 
di halaman Kantor Bupati 
tersebut dihadir i  Bupat i 
Sukabumi Marwan Hamami 
beserta jajaran Pe merintah 
K a b u p a t e n  S u  k a b u m i , 
Domest ic Gas Manager 
MOR III Alfareeda dan Sr. 
Sales Executive Region MOR 
III Herdi Indrawan. Melalui 
program yang didukung 
penuh oleh Bupati Sukabumi 
tersebut diharapkan dapat 
meningkatkan kesadaran 

tabung 3 Kg bersubsidi de
ngan Bright Gas 5,5 Kg non
subsidi tentunya dengan 
harga spesial.

“Pertamina juga me
nyediakan layanan pesan 
antar khusus untuk produk 
Bright Gas Pink. Dengan 
menghubungi Contact Per
tamina 1500 000, Bright Gas 
akan dikirim langsung ke 
rumah para konsumen. Itu 
komitmen Pertamina untuk 
me mudahkan konsumen 
dalam membeli Bright Gas,” 
jelas Alfareeda.

Pertamina juga mengajak 

seluruh lapisan masyarakat 
untuk turut ber peran serta 
me wujudkan penyaluran Elpiji 
bersubsidi yang tepat sasaran. 
Apabila ada indikasi terjadinya 
pe nyelewengan tabung Elpiji 

3 Kg, masyarakat dapat 
me laporkan ke Kepolisian 
setempat, Pemerintah Dae
rah, Hiswana Migas, atau 
melalui Contact Pertamina 
1500000.•mor iii

gerakan Sadar Subsidi PnS Kediri Beralih gunakan Bright gas
kediri - Sebagai bagian 
dari gerakan sadar subsidi, 
para Pimpinan Daerah terus 
mendorong agar para Pegawai 
Neger i  Sip i l  (PNS) yang 
berada di bawahnya mulai 
menggunakan produk LPG 
Non Subsidi. Hal tersebut pula 
yang dilakukan oleh Bupati 
Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno 
saat mengajak jajaran PNS 
di Kabupaten Kediri untuk 
bersamasama meringankan 
b e b a n  s u b s i d i  e n e r g i 
pemerintah dan mulai beralih 
ke LPG Non Subsidi jenis 
Bright Gas. Ajakan tersebut 
diutarakan usai kegiatan so
sialisasi penggunaan LPG Non 

Subsidi di Pendopo Alunalun 
Kediri, (18/10).

S e l a i n  m e l a k u k a n 
sosialisasi Gerakan Sadar 
Subsidi kepada para PNS, 
Pemkab Kedir i  bersama 
P e r t a m i n a  m e n g g e l a r 
sosialisasi dan pengenalan 
produk Bright Gas kepada 
seluruh pengusaha kuliner 
di Kabupaten Kediri. “Selain 
kepada jajaran PNS, kita 
adakan juga sos ia l isas i 
serupa untuk para pelaku 
UMKM dan pengusaha kuliner 
di Kabupaten Kediri agar 
makin banyak masyakarat 
yang menggunakan LPG Non 
Subsidi. Sehingga beban 

subsidi pemerintah di sektor 
energi bisa diminimalisir. 
Berdasarkan data yang 
diberikan Pertamina, setiap 
tahun jumlah konsumsi LPG 
di Kediri terus meningkat, h. 
Harapannya, penggunaan 
LPG Non Subsidi jenis Bright 
Gas bisa menekan angka ter
sebut,” tambah Haryanti.

Hal senada juga disam
paikan GM MOR V Ageng 
Giriyono. “Pertamina se
bagai perusahaan BUMN 
selalu mendukung pro gram 
pemerintah dalam  mengu
rangi subsidi di sektor energi, 
khususnya subsidi bahan 
bakar rumah tangga LPG.

Saat ini 89% konsumsi 
LPG Kediri masih didominasi 
LPG bersubsidi. Diharapkan 
dengan adanya dukungan 
dan dorongan dari Pimpinan 
pemerintah daerah dan me
lalui sebaran outlet-outlet 
LPG Non Subsidi Pertamina 
yang tersebar di 10 Agen 
LPG, 89 Pangkalan, dan 23 
SPBU dapat menekan angka 
tersebut.

Bright Gas Pertamina 
sebagai produk LPG Non 
Subsidi unggulan Pertamina 
hadir dengan kemasan 12 
Kg dan 5.5 Kg yang praktis 
dan mudah dibawa. Selain 
memiliki teknologi katup ganda 

untuk memberi rasa aman, 
warna Pink pada tabung juga 
memberikan kesan ceria dan 
sedap dipandang.

“Kemudahan layanan 
pesan antar ke rumah / tempat 
usaha dalam mendapatkan 
produk Bright Gas merupakan 
ni la i  tambah yang kami 

berikan. Layanan pesan antar 
dapat diakses melalui contact 
Pertamina 1 500 000,”ujar 
Ageng.

Selain i tu, Pertamina 
juga mempunyai Program 
promo tukar tabung 3 Kg 
bersubsidi dengan Bright Gas 
5.5 Kg.•mor V
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MOr VI Komitmen terhadap Budaya anti fraud
yang berisikan pengertian 
dan bahayanya fraud bagi 
kelangsungan perusahaan.

 F r a u d  m e r u p a k a n 
t indakan penyimpangan 
yang sengaja di lakukan 
untuk mengelabui/menipu/
memanipulasi pihak lain agar 
pihak lain menderita kerugian 
dan/atau pelaku kecurangan 
memperoleh keuntungan 
keuangan, baik lang sung 
maupun t idak lang sung. 
Hal tersebut sangat ber
tolak belakang dengan bu
daya perusahaan yang salah 
satunya adalah Clean.

Mater i  kedua disam
paikan oleh Dyah Retno 
K u  s u m a w a rd h a n i  d a r i 
Fungsi Policy & Good Cor
porate Governance. Da
lam paparannya ,  Dyah 
menyampaikan pencegahan 
dan pengendal ian f raud 

yang dilakukan perusahaan 
memerlukan keterlibatan aktif 
para insan Pertamina untuk 
memastikan bahwa fraud 
dapat dideteksi dan dicegah. 
Program pengendalian da ri 
perusahaan juga me mastikan 
kerahasiaan pe lapor. 

Materi ketiga disampaikan 
oleh Employee Outsourcing 
M a n a g e m e n t  M a n a g e r 

Nu niel Tribudiastuti yang 
memaparkan reward/peng
hargaan dan consequences/
sanksi bagi insan Pertamina. 

Di akhir acara, seluruh ma
najemen MOR VI melaku kan 
penandatanganan Lembar 
Komitmen Anti Fraud dan 
diikuti oleh seluruh pekerja 
MOR VI.•bm

Bingkisan Spesial Pertamina 
di Hari Pelanggan nasional
balikpapan - Memperingati Hari Pelanggan Nasional, 
Marketing Operation Region VI (MOR) Kalimantan 
menegaskan komitmen peningkatan secara berkelanjutan 
terhadap produk dan layanan perusahaan pada pelanggan. 
Mengusung tema Senyum Pelanggan Senyum Pertamina, 
GM MOR VI Mohammad Irfan beserta jajaran manajemen 
turun langsung melakukan pelayanan kepada konsumen 
berupa pengisian Bahan Bakar Khusus (BBK) jenis 
Pertalite, Pertamax, dan Dexlite layaknya operator SPBU 
pada umumnya. Pertamina juga memberikan bingkisan 
khusus kepada 15 pelanggan konsumen BBK pertama. 
Kegiatan ini dipusatkan di SPBU COCO 61.761.01 Karang 
Anyar.

“Tepat di Hari Pelanggan ini kami beserta seluruh tim 
turun langsung untuk memastikan pelayanan yang prima 
sebagai bentuk apresiasi Pertamina pada pelanggan. 
Kegiatan ini tidak hanya diadakan di Balikpapan, tetapi 
juga di kotakota lainnya di Kalimantan, seperti Pontianak 
Tarakan, Banjarmasin Palangkaraya, Samarinda, Sintang 
dan Berau,” terang Irfan.

Program ini sejalan dengan program Pertamina 
Spiritual Marketing, yaitu program Pertamina untuk dapat 
lebih dekat dengan pelanggan secara emosional dan ber
jangka panjang.•as
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Jalan Sehat Pertamina Bersama Sripo-tribun 
Diikuti 2.000 Warga Kecamatan Plaju 
plaju -  Sebanyak 2.000 warga Kecamatan Plaju mengikuti Jalan Sehat yang digelar media Sriwijaya Pos dan Tribun 
Sumsel bekerja sama dengan Pertamina RU III, Minggu (9/10). Para peserta mengawali kegiatan jalan santai di Halaman 
Kecamatan Plaju dengan dilepas oleh Walikota Palembang Harnojoyo dan SMOM RU III Djoko Priyono selaku Pjs. General 
Manager RU III. Turut hadir Asisten IV Setda Palembang, Agus Kelana dan Camat Plaju Zanariah. Kegiatan jalan sehat ini 
juga diisi dengan operasi semut,  yaitu setiap peserta diberikan kantong kertas daur ulang untuk menampung sampah 
dan setiap pengumpul sampah terbanyak mendapatkan hadiah.  Usai jalan sehat, acara yang dipusatkan di Masjid Darul 
Muttaqien Komperta Bagus Kuning ini dilanjutkan dengan senam aerobik bersama, hiburan musik dan pengundian 
doorprize.•Communication & relations ru iii

Pekan Kegiatan Muharram 1438 H di rU IV Cilacap

CilaCap –  Ratusan anak baik tingkat SD hingga SMA turut meramaikan kegiatan Gebyar Muharram 1438 Hijriyah di 
Masjid baiturrahim Komplek perumahan Pertamina Gunung Simping Cilacap. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan 
Dakwah Islam (BDI) RU IV Cilacap ini  diisi dengan berbagai perlombaan seperti lomba Da’i muda, lomba hafalan Al 
Quran anak dan dewasa dan lomba kaligrafi anak dan dewasa.  Senior Manager Operation & Manufacturing RU IV Dadi 
Sugiana menyampaikan, kegiatan ini menjadi salah satu bukti  RU IV turut berpartisipasi aktif dalam membina remaja di 
wilayah Kabupaten Cilacap. Sebelumnya,  pada (2/10),  digelar apel Muharram di lapangan sepak bola Komperta Donan 
Lomanis yang menandai dibukanya Pekan Kegiatan Muharram 1438 H di RU IV.  Setelah itu, ribuan anak perwakilan 
dari sekolah, pesantren, remaja masjid dan majelis taklim melaksanakan pawai taaruf. Pekan Kegiatan Muharam juga 
diisi dengan tausiyah bersama Ustadz Syahrul Syah, di gedung PWP dan Kelurahan Kutawaru, (3/10).• aji-ruiV
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Pertamina Dukung Kegiatan Kebudayaan di SIPa 2016

solo –  Pertamina ikut meramaikan kegiatan Solo International Performing Art (SIPA) yang dilaksanakan pada 29 30 
September  2016 di Benteng Vastengburg Solo. SIPA adalah sebuah ajang pagelaran seni budaya berskala internasional 
dengan materi seni pertunjukan seperti seni tari, seni musik, hingga seni teater. Dalam acara yang mengusung tema 
“Mahaswara” ini, Pertamina membuka sebuah stan yang menampilkan berbagai produk unggulan, diskon produk dan 
pembagian merchandise yang ditawarkan pada para pengunjung. Selain itu, sesuai dengan kegiatan SIPA yang penuh 
dengan nuansa seni dan kreatifitas, Pertamina juga menampilkan mitra binaan CSR/SMEPP MOR IV, Yetti Moechlis yang 
bergerak di bidang usaha batik. Menurut Area Manager Communication & Relations Pertamina JBT, Suyanto, dengan 
keterlibatannya dalam SIPA 2016, Pertamina berharap dapat mendukung kegiatan kebudayaan terutama kebudayaan 
Indonesia agar dapat dikenal di kancah internasional.•mor iV
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Pelatihan first aider Level 2 Batch 3 2016 di MOr V
surabaya –  Marketing Operation Region (MOR) V mengadakan acara “ Pelatihan First Aider Level 2 Batch 3 2016”, 
di RS Petamina Medika Plaju, pada  29 31 Agustus 2016. Acara diawali dengan sambutan dari Area Manager HSSE 
Jatim BaliNus Syamsul Arifin dan Area Manager Medical Jatim BaliNus dr. Eri. Kegiatan dilanjutkan dengan persentasi 
dr. Rangga dari RS Pertamina Medika Plaju dan Rosdiana dari tim HSETC (Health, Safety, Environment Training 
Center) yang memberikan materi tentang “fisrt aid” dan “fisrt aider”.  Dengan 32 peserta, pelatihan ini tidak hanya 
diisi dengan presentasi saja, namun terdapat pre test, post test, serta praktik di tempat, sehingga mereka diharapkan 
dapat menangani korban kecelakaan secara benar dan tepat di kemudian hari.•ellisa maghda

PEPC Berpartisipasi dalam Jatim fair 2016
surabaya – Pertamina EP Cepu (PEPC) bersama sejumlah KKKS berpartisipasi dalam Jawa Timur (Jatim) Fair 2016. 
Acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka memperingati hari jadi Provinsi Jawa 
Timur ke 71 di Grand City Convention & Exhibition Surabaya ini dibuka oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, pada 6 
Oktober 2016 dan berlangsung hingga 16 Oktober 2016. Di hari kedua, PEPC mewarnai stan SKK Migas dengan dua 
pengrajin batik Jonegoroan dari Desa Dolok Gede binaan PEPC, yaitu Lukhdianto dan  Damiasri yang cukup piawai 
mempraktikkan dan menjelaskan tentang seni batik dari kota Bojonegoro di hadapan para pengunjung. Edy Purnomo, 
perwakilan Hubungan Masyarakat PEPC berkesempatan mempresentasikan tentang Program Kemasyarakatan yang 
telah dilakukan PEPC di sekitar wilayah operasi di hadapan Siswa SMUN 2 Surabaya. Mereka juga  bertanya langsung 
kepada Lukhdianto, salah satu pengrajin batik binaan PEPC sebagai penerima manfaat program dari PEPC.•pepC
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Komitmen rU III Cegah fraud di Lingkungan Kerja
plaju - Dalam mewujudkan 
tata kelola perusahaan yang 
baik atau Good Corporate 
Governance (GCG), peru
sahaan harus bersih dari praktik 
kecurangan. Salah satu  upaya 
yang dapat dilakukan untuk 
menghindari hal tersebut yakni 
melalui sosialisasi yang dapat 
meningkatkan pemahaman 
mengenai kecurangan serta 
dampaknya dan kesadaran 
pekerja Pertamina agar da
pat aktif berperan dalam 
pencegahan kecurangan di 
lingkungan kerja.

Demikian diungkapkan 
GM RU III Eman Salman Arief 
pada pembukaan Sosialisasi 
Fraud Awareness di Gedung 
Patra Ogan, Rabu (7/9). 
Sosialisasi yang bertajuk 
“Fraud is Disaster” ini diikuti 
oleh seluruh Manager, para 
Section Head serta perwakilan 
pekerja RU III khususnya di 
fungsi kerja yang memiliki 
potensi tindakan fraud dalam 
proses bisnisnya.

E m a n  m e n g a t a k a n , 
Pertamina sampai saat ini 

masih terus melakukan upaya 
transformasi, khu susnya di 
bidang tata kelola Perusahaan 
melalui penerapan GCG. 
“Dengan sos ia l i sas i  in i 
peserta dapat memahami arti 
fraud, dampak atas fraud di 
perusahaan, dimulai lingkup 
kerja kita sampai lingkup 
pro ses bisnis Pertamina 
secara luas,” ujar Eman. Ia 
berharap  para Manager dan 
Section Head selaku leader 
di fungsi dan bagian masing
masing dapat menjadi contoh 
dalam penerapan prinsip 
GCG secara konsisten dan 
menu la rkannya kepada 
pekerja di l ingkungannya  
sehingga tindakan Fraud dapat 
dicegah dan diminimalisir.

Hadir sebagai pemateri 
dalam sosialisasi yakni VP 
Investigation Audit & WBS, 
Budhi Dermawan, Sr Officer 
Enforcement & Fraud Ma
nagement Edy Jarianto dan 
Senior Analyst IR Corporate 
Function Saikhu.

Budhi menjelaskan dalam 
penyelenggaraan kegiatan 

atau pencegahan Fraud selalu 
melibatkan fungsi Compliance 
& fungsi HR. “Fungsi Com
pliance berkaitan dengan 
kode etik dan kepatuhan ter
hadap aturan perusahaan, 
sedangkan dari fungsi HR 
berkaitan dengan rewards 
& punishment, jika memang 
terdapat pekerja yang mel
kukan fraud,” ujarnya.

“Kita berharap sosialisasi 
ini dapat menghindarkan kita 
dari tindakan fraud. Jika kita 
melihat tindakan fraud yang 
dilakukan rekan kerja, maka 
kita wajib mengingatkan. Jika 

mereka tidak mau berubah, 
laporkan. Jangan biarkan 
perusahaan kita hancur hanya 
karena tindakan fraud yang 
dila kukan oleh 12 orang,” 
tegasnya.

Sosialisasi dilanjutkan 
de ngan materi Reward & 
Consequences oleh Saikhu 
dan Prevent Fraud oleh Edi 
Jarianto.  

Kegiatan sosialisasi ditutup 
dengan penandatanganan 
Komitmen Bersama Pence
gahan Fraud oleh GM RU 
III dan Tim Manajemen RU 
III.•Comm & relations ru iii

jakarta – Dalam meningkatkan kualitas pelayanan 
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Yayasan 
Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bekerja sama 
dengan Dinas Meterologi mengadakan Lokakarya Tata 
Cara Uji Petik & Penerapan Serta Standar Pelayanan 
pada SPBU. Dalam acara tersebut dibahas mengenai  
kepuasan konsumen dilihat dari ukuran volume kapasitas 
BBM terhadap harga yang ada saat ini.

Pembahasan ini didasari karena masih adanya SPBU 
swasta berlaku curang dalam menyediakan volume BBM. 
Hal tersebut sangat merugikan konsumen seperti yang 
terjadi di SPBU Rempoa, Jakarta Selatan, Juni kemarin.

Atas dasar itulah, YLKI sebagai motor penggerak 
kesadaran konsumen yang kali ini bersama mahasiswa 
Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” mengajak Dinas Meterologi Legal 
untuk bersamasama terjun ke lapangan melakukan uji 
petik di SPBU Pertamina. “Kami mengajak mahasiswa 
yang memang sudah melakukan Memorandum Of 
Agreement dengan YLKI, untuk memeriksa takaran 
BBM di SPBU secara acak,” jelas Tulus Abadi Selaku 
Ketua YLKI.

Kegiatan semacam ini merupakan edukasi kepada 
masyarakat sebagai konsumen yang berhak mengetahui 
volume takaran di SPBU tersebut. Semakin banyak 
masyarakat yang peduli akan hal tersebut, maka dapat 
menekan tingkat kecurangan oknum pelakunya.•hari

CilaCap – Refinery Unit (RU) 
IV Cilacap melakukan kick 
off Bulan Energi 2016 yang 
ditandai dengan penyematan 
badge kepada tim energi 
pat  rol 2016, di Ruang Rapat 
Dua Head Office RU IV, pada 
(20/9). 

General Manager RU IV 
Cilacap Nyoman Sukadana 
menyampaikan, Pertamina 
sebagai industri yang ber
gerak dalam bidang pengo
lahan migas membutuhkan 

rU IV gelar Bulan Energi 2016: 
Hemat Energi Selamatkan generasi Mendatang

energ i  da lam keg ia tan 
usahanya. Pemakaian energi 
ini menempati posisi tertinggi 
dalam biaya operasional se
hingga penghematan energi 
mendapatkan perhatian ut
ama.

Nyoman berharap ke
giatan Bulan Energi yang 
digelar pada 20 September 
hingga 20 November 2016 
memberikan dampak positif 
bagi RU IV pada khususnya 
yaitu penghematan energi 

yang melibatkan seluruh 
pekerja dan keluarga agar lebih 
pe duli dan sadar terhadap 
pro gram penghematan ener
gi. “Dengan menghemat 
energi pada dasarnya ki ta 
telah berupaya untuk me
nyelamatkan lingkungan un
tuk generasi mendatang “, 
tutupnya.

Sementara i tu, Engi
neering & Development Ma
nager Wahyu Sulistiyo Wibo
wo selaku owner program 

PErSatUan WanIta Patra

PWP rU IV adakan Pengajian akbar
CilaCap - Untuk memperingati  Tahun Baru Islam 1438 
Hijriah, PWP RU IV menyelenggarakan pengajian akbar. 
Sebagaimana diketahui bersama, hijrahnya Nabi Muhammad 
SAW dari mekah ke madinah telah membawa perubahan 
besar terhadap peradaban umat manusia, perubahan 
dari zaman jahiliyah menuju peradaban madaniah dibawa 
naungan cahaya ilahi. Sama seperti semangat Pertamina 
untuk terus melakukan transformasi dalam mengembangkan 
bisnis energi seraya mengemban amanat negeri untuk terus 
memberikan kualitas terbaik dan ikut memajukan bangsa. 
Semangat inilah yang mesti terus dijaga agar mampu 
menstabilkan perekonomian Negara.

Ketua PWP RU IV yang diwakili oleh Lia Dadi Sugiana 
berharap, pada Tahun Baru Islam ini seluruh anggota PWP 
RU IV bisa mengilhami suri tauladan Nabi Muhammad SAW 

dalam menjalankan ketakwaan, selalu melaksanakan kewajiban 
sebagai umat muslim, dan turut serta mendoakan para suami 
agar selalu dilindungi dalam menjalankan tugas dan tanggung 
jawabnya di Pertamina. 
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“Mari samasama saling mengoreksi diri, bagaimana hasil 
amal perbuatan yang telah kita lakukan. Apakah sudah baik 
dan benar atau belum. Apabila banyak kekurangan agar bisa 
kita perbaiki,” ujarnya. Ia berharap, semoga Tahun Baru Islam 
ini dapat kita jadikan sebagai titik balik untuk menjadikan 
muslim yang sesungguhnya,” tutupnya.

Kegiatan yang dilaksanakan pada 3 Oktober 2016 ini diisi 
tausiah oleh Ustadz Syahrul Syah dari Jakarta. Dengan tema 
“hijrah dari hati ke hati untuk menggapai berkah surgawi”,  
Ustadz Syahrul Syah mengajak kepada seluruh umat muslim 
mengikuti syafaat yang telah diberikan dari para ulama 
terdahulu dan mengamalkannya untuk tabungan di akhirat 
nanti. “Banyakbanyaklah beramal karena tabungan kita nanti 
adalah hanya pahala dari amal perbuatan kita,”tukasnya. 
han-ru iV

menyampaikan kegiatan 
Bulan Energi telah secara 
rutin dilakukan di RU IV. Pada 
Bulan Energi tahun 2015, RU 
IV berhasil menghemat energi 
sebesar 452,33 BSRF per 
hari dan tahun ini ditargetkan 
dapat mencapai angka hemat 
energi yang lebih tinggi. 

Kegiatan yang dilakukan 
di antaranya Boiler & Furnace 
Excellent, kompetisi penge
ndalian bocoran steam non 
trap, festival RCPS Energi, 

Komet Energi, upski l l ing 
PPS BFO, Energi Patrol, 
fo rum Energi & Loss serta 

so sialisasi energi perumahan 
dan perkantoran.• aji-ruiV
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Penandatanganan Komitmen Bersama Pencegahan Fraud oleh GM RU III Eman 
Salman Arief  dan Tim Manajemen RU III.

Lokakarya Uji Petik 
dan Penerapan Standar 
Pelayanan SPBU
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Memahami ISC dan aktivitas trading 
jakarta - Dunia trading 
yang digelut i  Integrated 
Supply Chain (ISC) Pertamina 
selalu dealing dengan trading 
internasional yang sangat 
dinamis dan berubah setiap 
har i .  “K i ta harus betu l
betul mendekati pasar dan 
mengikuti perkembangan 
yang ada,” demikian dikatakan 
oleh SVP Integrated Supply 
Chain (ISC) Daniel Purba 
dalam Workshop Media di 
Media Center,  pada Rabu 
(21/9). 

Ia pun memberikan gam
baran tentang oil flow dari 
hulu sampai ke hilir terkini 
baik di upstream, kilang dan 

pemasaran. Dipaparkannya 
pula kebutuhan  untuk kilang
kilang domestik dan berapa 
yang dibutuhkan dari luar. 

Daniel juga memberikan 
info terbaru tentang bisnis 
ISC.  Pembaruan seperti 
ini untuk memberikan pe
mahaman yang lebih baik 
ten tang bisnis trading minyak 
yang dilakukan ISC. “Saya 
kira ini bagian dari usaha kita 
untuk semakin banyak publik 
yang paham mengenai dunia 
trading internasional, seluk 
beluk kegiatan dan aktivitas 
ISC.” 

Dari total kegiatan ISC 
yang sudah dilakukan, maka 

total shipment (pengapalan)  
untuk BBM dan intermedia 
mencapai 2.736 shipment 
dalam setahun.  Sedangkan 
untuk crude setahun men
capai 683 shipment, se
dang kan LPG mencapai se
kitar 1.600 shipment. Total 
semuanya ada sekitar 5000 
shipment.

Hadir dalam kesempatan 
tersebut VP Supply Chain 
Planning & Optimisation 
Ardhy Mokobombang, VP 
Supply & Export Operation 
Al f ian Nasut ion dan VP 
Crude & Product Trading 
& Commercial Hasto Wi
bowo.•urip

SVP Integrated Supply Chain (ISC) Daniel S. Purba memaparkan tentang bisnis ISC di hadapan insan pers nasional. 

Perekrutan project science mentor volunteer yang ditutup pada 7 Oktober 2016, berhasil 
mengum pulkan 49 peserta yang berasal dari Jakarta,Bandung, Makassar, Kutai Timur 

dan Riau. Bukanlah hal mudah bagi tim rekrutmen untuk menentukan mentor terpilih.  Dari 
tahapan seleksi yang telah dilakukan, 18 pekerja berhasil lolos menjadi mentor terpilih. Seluruh 
mentor terpilih ini dikumpulkan dalam kegiatan briefing mentor, yang dilaksanakan pada 14 
Oktober 2016 bertempat di  Gedung Utama Lantai Ground Pertamina Pusat. 

Dalam briefing mentor itu, selain mereka aktif bertanya, juga saling berbagi masukan 
agar kegiatan ini terus menjadi lebih baik dan berkelanjutan.  Hal yang mengejutkan adalah  
mayoritas dari mereka bukanlah berasal dari latar belakang pendidikan Sains (jurusan MIPA), 

rangkaian HUt 59 tahun Pertamina

18 MEntOr tErPILIH PErtaMIna OLIMPIaDE SaInS 2016
namun karena semangat dalam mewujudkan Pertamina terus berkarya untuk bangsa lah 
yang menuntun mereka untuk turut mengambil bagian dari proyek ini. Selain itu, para mentor 
terpilih  ikut berpartisipasi karena ingin menambah pengetahuan dalam pengembangan energi 
terbarukan.  “Latar belakang pendidikan saya dari teknik perminyakan, di samping saya tertarik 
melakukan kegiatan seperti ini,  saya juga ingin mengetahui akan energi terbarukan,” ujar salah 
satu mentor terpilih dari Direktorat Hulu Sangatta Kutai Timur, Rahmi Ciptaningsih,

Terima kasih atas antusiasme dan partisipasi Anda dalam project science mentor volunteer 
Pertamina Olimpiade Sains 2016. Hal ini adalah bagian dari dedikasi 59 tahun kita untuk 
negeri.•Cor sec
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HULU tranSfOrMatIOn CORNERMelihat Upaya Cepat Lahendong Menerangi Sulutgo  

Cluster 27 dan PLTP Unit 5&6, Tompaso, Sulawesi Utara.

jakarta – “Dari 10 bohlam lampu yang menyala di rumahrumah 
masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo),  empat di 
antaranya berasal dari energi listrik panas bumi,” ucap Salvius 
Patangke, GM Area Lahendong menggambarkan kontribusi PT 
Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Lahendong dalam 
menyokong kebutuhan listrik masyarakat di Sulawesi Utara dan 
Gorontalo, (13/10). Sumberdaya panas bumi yang ramah lingkungan 
adalah berkah bagi masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo yang 
tidak memiliki sumberdaya migas. Saat ini, PGE Area Lahendong 
tengah sibuk mengejar penyelesaian proyek pembangunan 
Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) Lahendong Unit 
5&6. “PLTP Unit5 telah commercial operation date (COD) pada 
25 September 2016 kemarin atau ahead 3 bulan dari jadwal awal 
(Desember 2016). Sementara PLTP Unit6, sedang dipacu agar 
maju 6 bulan dari jadwal COD awal, pada Juni 2017 menjadi 
Desember 2016,” tambah Salvius mewartakan upaya jajarannya 
mengakselerasi kedua proyek strategis tersebut.

Kedua PLTP yang berlokasi di Tompaso, Kabupaten Minahasa, 
Sulawesi Utara tersebut merupakan PLTP milik PGE yang ke4 dan 
ke5, dibangun dengan pola total project setelah PLTP Kamojang 
Unit4, Kamojang Unit5, dan Ulubelu Unit3. Lebih jaluh Salvius 
menjelaskan, project ini menjadi kebanggan karena mulai dari 
produksi uap hingga pembangunan dan pengoperasian PLTP 
dilakukan oleh PGE, kemudian listrik yang dihasilkan dijual kepada 
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk didistribusikan kepada 
konsumen. Fakta ini merupakan bukti, bahwa insan Pertamina 
memiliki kompetensi dalam mengelola energi panas bumi, baik dari 
sisi upstream, yaitu produksi uapnya, maupun sisi midstream, yakni 
pembangkitan listriknya.

Menurut Salvius ada beberapa faktor yang 
menjadi kunci proyek senilai US$ 228,7 juta ini 
bisa selesai lebih cepat dari target, mengingat 
proyek ini sebenarnya tidak masuk dalam proyek 
prioritas yang biasanya mendapat pengawasan 
ketat dari korporat. Pertama, adalah kompetensi 
mumpuni yang dimiliki para pekerja PGE dalam 
melakukan pengawasan proyek. Hal ini sangat 

mempengaruhi kecepatan pengambilan keputusan karena masalah 
tidak dibiarkan berlarutlarut. Kedua, koordinasi serta komunikasi 
dengan kontraktor (PT Rekayasa Industri dan Sumitomo) berjalan baik 
dan harmonis. Kontraktor diposisikan setara dengan pemilik proyek 
sehingga jika ada masalah, selalu dicari jalan keluar yang terbaik 
bagi kedua belah pihak. Tidak kalah penting, komunikasi efektif yang 
dibangun dengan masyarakat lewat sosialisasi terencana, sehingga 
masyarakat memahami bahwa sesungguhnya yang akan menikmati 
hasil dari proyek PGE saat ini adalah masyarakat SulutGo. 

Di sisi lain, perencanaan awal yang baik dari kedua kontraktor 
juga menjadi kunci cepatnya proyek terselesaikan. “Contohnya 
pada engineering design awal yang mereka ajukan, kami langsung 
duduk bersama untuk mendiskusikan apa yang perlu dikurangi atau 
ditambahkan, tidak perlu bolakbalik dan memakan waktu lama. Karena 
jika kita lambat dalam perencanaan engineering maka akan lambat 
juga dalam penentuan spesifikasi barang, ujungnya akan terlambat 
dalam pemasangan dan akhirnya semuanya akan mundur,” ujar Salvius 
menjabarkan strateginya. 

Wilayah Kerja Pengusahaan (WKP) Panas Bumi Lahendong 
merupakan salah satu dari 14 WKP Geothermal yang dipunyai 
Pertamina. Memiliki luas 106.800 hektare, WKP ini terletak pada 
ketinggian 750 – 900 m di atas permukaan laut. Secara administrasi 
berada di Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa. Dalam peta tata 
ruang Provinsi Sulawesi Utara, WKP Lahendong merupakan kawasan 
strategis untuk pegembangan panas bumi guna pemenuhan kebutuhan 
energi Sulawesi Utara dan Gorontalo. “Geothermal memang energi 
insitu, tidak bisa dibawa ke manamana, sehingga pengembangannya 
memang hanya untuk kawasan setempat,” ujar Salvius.

Kontribusi PLTP Lahendong untuk pasokan listrik SulutGo, saat ini 
seharusnya sebesar 100 MW dari Unit 1 s/d 5. Namun karena Unit4 
milik PT. PLN rusak sejak 19 November 2015 dan tidak berproduksi 
maka pasokannya hanya 80 MW saja. WKP Lahendong terbagi 
dalam dua blok yaitu Blok Lahendong Existing dan Blok Tompaso. 
Posisi kedua blok ini terpisah jarak yang cukup jauh, sekitar 25 km, 
sehingga pengoperasian dijalankan secara terpisah. Sejak pengeboran 
pertama oleh Pertamina pada 1982 hingga saat ini (Oktober 2016) telah 
dihasilkan 51 sumur panas bumi. “Ke depan kami akan terus melakukan 

pengeboran dengan tujuan pengembangan dan make-up untuk 
mempertahankan kebutuhan pasokan uap,” Ujar Ahmad Yani, 
Manager Operation PE Area Lahendong menjelaskan programnya. 

Blok Lahendong Existing luasnya sekitar 14 km persegi dengan 
potensi pengembangan diprediksi hingga 150 MW. Di blok inilah 
PLTP Unit 14 (80 MW) milik PLN berada. “Untuk memasok 80 
MW tersebut terdapat 37 sumur tersebar di 10 cluster pad yang 
ada di Wilayah Lahendong dengan rincian 12 sumur produksi, 7 
sumur reinjeksi, 14 sumur monitor dan empat sumur abandoned,” 
urai Yani. Sedangkan Blok Tompaso dengan luas sekitar 28 km 
persegi, diperkirakan memiliki potensi sebesar 200 MW. Saat 
ini sudah tersedia sekitar 44,5 MW di kepala sumur dan sudah 
dibangkitkan 20 MW Unit5 pada September 2016, lalu dan segera 
menyusul pembangkitan 20 MW Unit6. Untuk mendukung dua 
unit tersebut telah dibor 14 sumur tersebar di lima cluster pad 
yang ada di Wilayah Tompaso dengan rincian lima sumur produksi, 
empat sumur reinjeksi dan lima sumur monitor. Seperti di Blok 
Lahendong, gathering system penyaluran uap untuk kedua unit ini 
saling terintergasi sehingga kelebihan dan kekurangan uap dapat 
saling mendukung.•dit. hulu
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Menteri negara BUMn dan Direktur Pemasaran Pertamina 
tinjau Pendistribusian BBM di Perbatasan Indonesia-Malaysia
tanjung selor - PT 
Per tamina (Persero) sudah 
ber komitmen melayani ma
syarakat  da lam pendis
tribusian bahan bakar mi
nyak (BBM)  ke  w i layah 
perbatasan dan pedalaman. 
Hal ini dibuktikan dengan 
mengoperasikan pesawat 
dalam mendistribusikan BBM 
hingga ke Krayan. Upaya ini 
merupakan strategi Pertamina 
dalam menjaga ketahanan 
energi di wilayah Kalimantan 
Utara. 

Bertempat di Bandara 
Internasional Juwata Tarakan, 
Menteri Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) Rini Soemarno 
menyaks i kan  l angsung 
pengisian BBM ke dalam 
pesawat untuk di terbangkan 
langsung ke perbatasan 
IndonesiaMa laysia, pada 
(10 /10 ) .  Pengangku tan 
BBM dengan pesawat ha
rus dilakukan Pertamina, 
meng ingat selama ini wilayah 
Krayan tak pernah tersentuh 
distribusi BBM Pertamina.

Beberapa kebijakan juga 
ditempuh guna mendukung 
k e t a h a n a n  e n e r g i  d i 
wilayah Kalimantan Utara, 
di  antaranya melakukan 
pendistribusian Bright Gas 5,5 
kg di Tanjung Selor. Dengan 
adanya pendistribusian Bright 
Gas 5,5 kg, dapat di pastikan 
kebutuhan elpiji di Tanjung 
Selor bisa terpenuhi. 

Pemerintah Provinsi Ka
limantan Utara juga sangat 
mendukung upaya Pertamina 
ini. Hal ini ditandai dengan 
penyerahan simbolis Bright 
Gas 5,5 kg dari Direktur 
Pemasaran Pertamina Ahmad 
Bambang kepada Gubernur 
Ka l imantan Utara Ir ianto 
Lam brie yang disaksikan 
oleh Menteri BUMN Rini 
Soemarno.  

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut, Rini menyatakan, 
bakal ada penambahan titik 
pengiriman BBM bersubsidi 
di kawasan perbatasan. 
Saat ini, masyarakat Long 
Bawan, Kecamatan Krayan, 

Kabupaten Nunukan sudah 
merasakan BBM bersubsidi. 
Kapasitas pengiriman BBM ke 
Krayan juga bakal ditingkatkan 
menjadi 8 ribu liter per hari. 

“Saya sudah menyam
paikan ke Pertamina. Pengi
riman BBM di perbatasan 
nanti akan jadi lima titik. Akhir 
tahun ini semoga bisa dikasih 
semua,” ungkapnya. 

L ima t i t ik yang akan 
men dapatkan kiriman BBM 
dari Pertamina tersebut, 
yaitu Kecamatan Krayan, 
Kecamatan Krayan Selatan, 
Kecamatan Long Ampung, 
Kecamatan Lumbis dan Ke
camatan Sebuku. “Semoga 
tahun 2017 sudah terwujud 
warga perbatasan bisa dapat 
BBM bersubsidi,” katanya.

Dengan adanya  pe
nam bahan titik pengiriman 
ini, Gubernur Ka limantan 
U t a r a  I r i a n t o  L a m  b r i e 
mengatakan, akan sangat 
membantu masyarakat di 
perbatasan. Apalagi harga 
BBM di perbatasan cukup 

Menteri BUMN, Rini Soemarno beserta Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang berbincang dengan pilot Capt. 
Willis sesaat sebelum Pesawat take off menuju Krayan.
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mahal. Dengan pengiriman 
dari Pertamina, masyarakat 
perbatasan bisa menikmati 
BBM bersubsidi dengan 
har ga yang sama dengan 
ha r  ga  nas iona l .  Un tuk 
distribusi bahan bakar ke 
Krayan yang saat ini berjalan, 
Pertamina dan Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Utara 

mendatangkan pesawat 
jenis Air Tractor dari Kanada. 
Sejauh ini, penyaluran BBM 
sudah berjalan dengan nor
mal.

Jalur udara merupakan 
pilihan paling memungkinkan 
untuk dilakukan saat ini. 
Karena t idak ada akses 
darat menuju ke Krayan, 

s e  h i n g g a  p e n y a l u r a n 
BBM harus menggunakan 
pesawat. BBM diangkut dari 
TBBM Tarakan ke Bandara 
Juwata. Selanjutnya diangkut 
menggunakan pesawat Air 
Tractor (AT 802) menuju 
Bandara Yuvei Semaring, 
Long Bawan, dan Krayan.• bm


