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Sejumlah pekerja  berjalan di mulut sumur Proyek Gas Lapangan Unitisasi Jambaran-Tiung Biru (JBT) di Kecamatan Ngasem, 
Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (12/5). Pertamina EP Cepu (PEPC) merencanakan akan memproduksikan Lapanga Gas setempat 
dengan puncak produksi sebesar 315 juta standar kaki kubik per hari di tahun 2020.

Pertamina Resmikan Tambahan 
Fasilitas DPPU Kualanamu 

dipasok melalui jalur darat 
dari Terminal Bahan Bakar 
Minyak (TBBM) Medan Group 
di Labuhan Deli, Medan.

Dengan fasilitas ini, maka 
pasokan Avur ke  bandara 
menjadi lebih lancar dan 
cepat. Selain itu ketahanan 
stok menjadi lebih andal, 
se hingga pelayanan ter-
hadap penerbangan te-
tap ter jaga kual i tasnya. 
Penyediaan fasilitas CBM 
juga untuk mengantisipasi 
perkembangan Bandara 
Kuala namu di masa men-
datang. Seir ing dengan 
perkembangan, maka vo lume 
penerbangan akan semakin 
tinggi, dan ke tersediaan 
pasokan ha rus bisa meng-

pt pertamina (persero) 
mulai mengoperasikan 
sarana dan fasilitas 
baru di depot pengisian 
pesawat udara (dppu 
kualanamu) untuk 
keandalan stok dan 
pasokan avtur di bandara 
tersebut.

kuala namu - Sarana 
tersebut an tara lain Con
ventional Buoy Moorings 
(CBM), Sub marine Pipeline, 
Receiving Facility, pada Rabu 
(11/5). Pengoperasian itu 
ditandai dengan peres mian 
yang dilakukan oleh Direktur 
Pemasaran Ahmad Bambang 
di Depot Pengisian Pesawat 

antisipasi kebutuhan avtur 
yang terus meningkat.

Sebelum diresmikan, 
Pertamina sudah melakukan 
pengisian perdana (commi
sioning) Avtur melalui CBM 
tersebut pada 12 Februari 
lalu. Se banyak 5.000 kilo 
liter (kl) Avtur yang dibawa 
kapal MT Java Palm langsung 
di  salurkan ke DPPU Kuala-
namu.

CBM yang berada di lepas 
pantai Pantai Labu, ini dapat 
disandari kapal tanker hingga 
bobot mati (DWT) 17 ribu ton. 
Selanjutnya muat an dari tanker 
dapat langsung disalurkan ke 
DPPU Kualanamu melalui 
pipa dengan panjang 9,6 
kilometer.•rilis

Udara (DPPU) Kualanamu 
di Kabupaten Deli Serdang, 
Su matera Utara (Sumut) 
yang didampingi oleh Ge-
neral Manager Marketing 
Operation Region (MOR) I 
Sumbagut Romulo Hutapea, 
VP Techn ica l  Serv ices 
Sofyan Yusuf dan OH DPPU 
Kualanamu I Made Dirga.

General Manager Mar-
keting Operation Region 
(MOR) I Sumbagut Romulo 
H u t a p e a  m e n y a t a k a n 
CBM dapat mempercepat 
distribusi Avtur ke Bandara 
Internasional Kualanamu. 
Sarana ini membuat pe-
layanan lebih efektif, dan 
memangkas waktu dibanding 
pola yang sebelumnya yakni 

Di tengah kondisi pasar global yang tengah berkontraksi, 
aksi mergers and acquisition (M&A) tetap berjalan. Sebut 
saja akusisi Intel Corp. atas Altera senilai $16.7 billion serta 
merger Dow Chemical dengan DuPont ($68 billion). Lalu 
merger Charter Communications dengan Time Warner Cable 
($78.7 billion), serta di sektor migas akuisisi Royal Dutch Shell 
atas perusahaan penyedia energi Inggris BG dengan nilai 
$81 billion. Tujuan M&A ini antara lain memperbesar pasar 
atau diversifikasi lini bisnis korporasi.

Kendati demikian, proses M&A tidak selalu berjalan 
mulus. Masalah dapat timbul apabila akuisisi oleh suatu 
perusahaan dilakukan secara paksa dan tidak diinginkan oleh 
perusahaan yang menjadi target, hal ini dikenal dengan istilah 
hostile takeover. Perusahaan target akuisisi cenderung tidak 
akan tinggal diam. Berbagai aksi korporasi dan manuver 
akan diambil oleh manajemen perusahaan sasaran untuk 
mempersulit atau bahkan menggagalkan rencana akuisisi. 
Hal ini lazim terjadi pada perusahaan-perusahaan terbuka 
(Tbk).

Poison Pill Strategy sendiri dikenal sebagai strategi 
bertahan dari kemungkinan akuisisi secara paksa oleh 
perusahaan lain. Intinya bila perusahaan target ‘ditelan’, 
maka yang menelan ikut menjadi sakit bahkan sekarat. 

Beberapa strategi yang lazim digunakan, antara lain:

 

Strategi-strategi tersebut sudah dikenal sejak tahun 
1982. Diperkenalkan oleh Martin Lipton, pengacara spesialis 
M&A dari Konsultan Hukum Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. 
Poison Pill pertama kali diterapkan dalam kasus upaya 
pengambilalihan General American Oil oleh Corporate Raider 
terkenal bernama T. Boone Pickens. 

Kendati peristiwa hostile takeover berangsur berkurang 
karena biaya tinggi dan cenderung membawa dampak yang 
tidak baik bagi banyak pihak, perusahaan pengakuisisi harus 
tetap jeli melakukan uji tuntas mengantisipasi aksi-aksi 
Strategi Poison Pill. Karena perusahaan target akusisi tidak 
akan tinggal diam.•



VISI

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

MISI

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia
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VICE PRESIDENT PEOPLE MANAGEMENT, DIREKTORAT SDM & UMUM
yudo irianto

pengantar redaksi :
Fungsi Human Resources belakangan ini sedang  giat 

mensosialisasikan  Talent Management System dan Succession 
Planning, baik di lingkungan Kantor Pusat maupun di Unit Operasi.  
Untuk mengetahui lebih jelas apa itu Talent Management System 
(TMS) dan Succession Planning (SP) kami berbincang dengan Vice 
president  people management, yudo irianto yang juga sekaligus 
sebagai Team Leader BTP Korporat Talent Management & Succession 
Planning (TMSP).

apa sebenarnya yang dimaksud dengan Talent Management, 
mengapa ini penting ? Dalam prinsip human capital dan talent mindset,  
diyakini bahwa sukses sebuah aktivitas bisnis sangat bergantung  pada  
ketersediaan pekerja yang berkualitas baik/profesional. Talent yang 
baik (pekerja yang berkualitas dan berkinerja baik) akan menghasilkan 
outcomes bisnis yang lebih baik. Bayangkan apa jadinya kalau para 
pejabat dalam sebuah organisasi atau perusahaan diisi oleh orang yang 
tidak kompeten, tidak capable, tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis, 
dan tidak profesional?  

Oleh karena itu pengelolaan talent ini menjadi aspek central dalam 
human capital management yang akan membantu fungsi bisnis 
meraih targetnya. Kuncinya adalah memilih orang yang paling tepat 
dan kompeten untuk setiap jabatan, melalui proses merencanakan 
penggantiannya (succession planning ) dan mempersiapkan 
kapabilitasnya (development) dengan baik. Inilah esensi utama Talent 
Management & Succession Planning yang merupakan peran strategis 
Fungsi HR, yang diharapkan langsung memberikan dampak dan 
kontribusi terhadap bisnis perusahaan.

tapi sepertinya hal tersebut belum terealisasikan secara 
baik? Ya, kita sedang berproses,  dan disitulah tantangannya. Di waktu 
lalu mungkin kita belum fokus pada aspek ini.  Untuk dipahami, bahwa 
pada intinya customer HR ada 2, yaitu Fungsi atau Lini Bisnis dan para 
pekerja. Tidak dipungkiri bahwa selama ini mungkin fokus konsentrasi 
kita lebih kepada memberikan layanan terbaik terhadap pekerja, tetapi 
kurang fokus untuk layanan kepada Lini Bisnis untuk menyiapkan talent 
(talent readiness) dengan kualitas terbaik. Itulah sebabnya mengapa 
bisnis merasa belum ter-support, atau kegiatan HR dianggap belum 
memberikan kontribusi terhadap bisnis. 

Oleh karena itu, kami ingin mengubah paradigma ini, dari fokus 
layanan kepada pekerja (yang bersifat administratif/transaksional) 
berubah menjadi fokus pada layanan terhadap kebutuhan bisnis 
yang lebih strategis.  Layanan utama Fungsi HR kepada bisnis adalah 
menyiapkan talent, baik secara kuantitas maupun kualitas sesuai 
kualifikasi yang dibutuhkan. Jadi intinya tercipta talent readiness dan 
itulah esensi role HR sebagai Bussines Partner.  Kita harus  mulai 
mengubah sudut pandang kita di dalam pengelolaan HR, dari perspektif 
kepentingan pekerja ke sudut pandang kepentingan bisnis. 

Sering kali kita beranggapan bahwa karir, promosi, pelatihan 
adalah kepentingan/kebutuhan pekerja. Nah, kita harus berubah sudut 
pandangnya menjadi karier, promosi, pelatihan adalah kepentingan/ 
kebutuhan bisnis atau perusahaan. Perubahan perspektif ini akan men-
dorong kita untuk lebih fokus kepada upaya peningkatan kapabilitas & 
kompetensi daripada sekadar mendorong motivasi pekerja.

Pada sisi lain, para pekerja di Fungsi lini juga harus mengubah 
ekspektasinya terhadap Fungsi HR. Mereka hendaknya mengubah 
persepsinya bahwa tugas utama HR adalah men-support bisnis, bukan 
semata-mata melayani mereka sebagai individu pekerja.

Jadi untuk menjawab tantangan tadi, HR akan memfokuskan pada 
aspek ini dan memastikan dapat diimplementasi dengan baik guna 
mendukung bisnis perusahaan, sesuai visi Fungsi HR yaitu “To Be a 
Strategic Business Partner and Grow Talent for Pertamina to Become 
World Class NEC”. Untuk itulah, belakangan ini kami sangat gencar 
menyosialisasikan ini ke seluruh lapisan pekerja di Pusat maupun di 
Unit Operasi agar perspektif dan pemahaman Fungsi Lini, HR dan para 
pekerja menjadi sama.

bagaimana cara atau mekanismenya? Talent readiness 
mencakup 2 aspek, yaitu kuantitas dan kualitas. Banyaknya vacant 
position atau lamanya pengisian posisi vacant menggambarkan 
bahwa kita punya masalah dalam hal kuantitas. Solusi utamanya 
adalah melakukan proses external recruitment.  Sedangkan isu kualitas 
terkait dengan kesiapan kompetensi/kapabilitas talent sesuai dengan 
kebutuhan jabatannya.  

Sebuah Fungsi yang merasa kekurangan orang, penyebabnya  
bisa jadi bukan karena aspek kuantitas semata, tapi dapat saja karena 
kompetensi atau kualitas orang-orangnya yang relatif kurang atau 
rendah kapabilitasnya.

Untuk mencapai hasil yang baik, maka segala sesuatunya harus 
direncanakan dan dipersiapkan baik. Jadi Talent Management System 
adalah cara atau sistem bagaimana kita membuat perencanaan, 
melakukan pengukuran dan pemilihan talent yang tepat untuk setiap 
posisi yang diperlukan oleh lini, tepat pada saat dibutuhkan, serta 
melakukan development kepada yang bersangkutan apabila diperlukan, 
sesuai kebutuhannya.

Intisari dalam Talent Management System ini adalah succession 
planning,  dimana Fungsi HR bersama-sama Lini Bisnis diharapkan 
dapat menyiapkan suksesor (calon pengganti) untuk setiap posisi/
jabatan, sehingga kapan saja jabatan tadi kosong (karena mutasi, 
promosi atau pensiun, dan lain-lain), maka sudah langsung ada 
penggantinya yang tepat kompetensi maupun kapabilitasnya. Setelah 
perencanaan  ini siap, maka dilanjutkan dengan eksekusinya, yaitu 
dalam bentuk  promosi, mutasi ataupun training /development untuk 
yang bersangkutan apabila masih belum benar-benar siap.

Kembali saya ingin menekankan di sini bahwa promosi, mutasi 
ataupun development program pada intinya adalah concern dan 
ke butuhan bisnis agar bisnis ter-support dan maju, bukan semata 
ma ta kebutuhan pekerja. Hal ini seringkali dipahami secara terbalik 
bahwa promosi adalah kebutuhan atau hak pekerja, sehingga proses 
naik golongan/promosi selalu diawali dengan melihat sisi pekerjanya, 
misalnya sudah 4 tahun di jabatan, dan lain-lain. Sekarang sebuah 
proses promosi harus dimulai dari sudut kepentingan perusahaan yaitu 
adanya kebutuhan bisnis karena posisi yang kosong (vacant position). 
Dari situlah, kemudian kita akan mencari siapa yang paling tepat, cocok 
dan siap, maka dialah yang promosi.

Perbedaannya yang mendasar adalah bahwa dari perspektif 
bisnis, ini sangat berkaitan dengan upaya peningkatan kapabilitas 
dan kompetensi, membangun semangat kompetisi meningkatkan 
kompetensi, sedangkan dari sudut pandang pekerja lebih berhubungan 
dengan tujuan untuk peningkatan motivasi.

langkah-langkah atau prosesnya bagaimana? Proses 
menyiap kan suksesor ini di awali dengan mengidentifikasi semua 
pekerja terbaik yang memiliki potensi dan kinerja yang baik serta 
kecocokan bidang keahlian dengan jabatan yang akan dituju, kemudian 
memilih kandidat yang terbaik berdasarkan kriteria dan parameter yang 
obyektif.  Kemudian kandidat terpilih diikutkan program pengembangan 
(talent development acceleration program) yang sesuai dengan 
kebutuhan pengembangannya guna memastikan kesiapan talent 
(talent readiness). 

Karena langkah-langkah tersebut direncanakan dan dipersiapkan 
dengan baik, maka logikanya perusahaan akan mendapatkan orang 
terbaik di setiap posisi organisasi.  Pada sisi lain, karyawan juga akan 
merasa diperlakukan fair dan adil dan termotivasi untuk berkompetisi 
meningkatkan kompetensi dan kapabilitasnya. Dari sudut pandang 
karyawan, jenjang yang dilalui dalam tahap perencanaan atau persiapan 
meraih jabatan yang dituju itulah yang disebut career path/career 
planning.

apa tantangan dan hambatan utamanya? Proses identifikasi 
dan memilih talent (untuk keperluan placement, rotation, promotion, 
succession, serta development, dan lain-lain) adalah sebuah decision 
making process. Dalam proses pengambilan keputusan ini, kuncinya 
adalah ketersediaan data dan information system yang akurat, cepat, 
lengkap dan dilakukan dengan obyektif serta konsisten. Jadi alat ukur 
yang obyektif ini sangat penting,  dan kita memiliki kelemahan dalam 
hal ini karena memang selama ini belum fokus pada aspek talent 
management. 

Jadi pada BTP TMSP kami melengkapi semua data & informasi, 
in frastruktur, mekanisme termasuk aplikasi system IT-nya agar 
pengukurannya bisa akurat dan obyektif.  Antara lain, melengkapi 
semua atribut job profile seluruh jabatan (job desc, job requirement, job 
competency baik kompetensi teknis maupun leadership,  dan lain-lain), 
melengkapi dan mengukur semua data profil pekerja (kompetensi teknis 
& leadership, personality/character atribut, data exposure, pengalaman, 
achievement, dan lain-lain), menyiapkan career path & career planning, 
menyiapkan infrastruktur dan dukungan IT systemnya (modul Talent 
Management di MySAP) serta memfasilitasi dilaksanakannya talent 
review meeting.

Pada tahap berikutnya kami menyiapkan infastruktur development 
program untuk semua level, baik entry level, mid level maupun high 
level dengan konsep blended learning, khususnya bagi para talent 
yang terpilih sampai dengan memastikan pelaksanaan dan evaluasinya. 
Program-program ini kita namakan Talent Development Acceleration 
Program (TDA). Program ini sudah mulai kita jalankan, di antaranya 
TDA Entry Level yang kita sebut EPD (Early Proffesional Development), 
TDA Mid Level atau EBP (Experienced Based Program) serta TDA 
High Level atau Executive Program for Successor Readiness. Program 
akselerasi ini fokusnya untuk menyiapkan kapabilitas atau mengisi 
gap competency pada jabatan yang akan diduduki, bukan mengisi 
gap competency jabatan yang sedang diduduki. Program ini khusus 
ditujukan untuk para talent terpilih/para suksesor.

Terus terang ini sebuah proyek dengan skala yang besar karena 
meliputi populasi data yang sangat besar untuk seluruh jabatan dan 
pekerja. Di samping itu karena sifatnya pada implementasi maka 
isu riilnya lebih terkait dengan culture change, sebuah esensi utama 
program transformasi yang tentu saja tidak mudah implementasinya. 

artinya program pengembangan ini hanya ditujukan untuk 
karyawan unggulan? apakah ini adil? Adil bukan berarti semua 
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orang harus diperlakukan sama, tapi maknanya adalah orang yang bagus dihargai 
lebih bagus daripada orang yang kurang bagus. Menurut saya,  memilih orang terbaik 
untuk dipromosikan sekaligus untuk dikembangkan justru itulah yang disebut adil.  
Treatment pembinaan seperti inilah yang akan memacu orang untuk berkompetisi 
dan bersaing untuk berprestasi dan meningkatkan kompetensi serta kapabilitasnya. 

Jadi intinya ini akan sangat baik bagi perusahaan sekaligus baik pula bagi pekerja. 
Sepanjang aturannya bersifat terbuka dan sejak awalnya diberikan kesempatan yang 
sama, maka saya rasa itulah hakikat dari keadilan dalam pembinaan SDM ini. Terus 
terang ini juga sebuah perubahan paradigma, dimana selama ini fokus development 
lebih ditujukan kepada pekerja dengan gap kompetensi/kapabilitas yang lebar, artinya 
makin tidak kompeten seseorang maka makin sering kursus. Nah, ini kan kurang tepat 
dan kurang efesien dari perspektif bisnis. 

Jadi, point pentingnya adalah para talent yang kita pilih akan kita akselerasi 
pengembangannya untuk next job (succession planning). Dan yang 
bukan talent terpilih fokus developmentnya lebih untuk mengisi gap/
kekurangan kompetensi pada jabatan yang saat ini didudukinya.

apa manfaat atau keunggulan system ini ? Yaa… yang 
jelas kalau ini dapat berjalan dengan baik maka perusahaan 
kita ini akan diisi oleh orang-orang terbaik dan tepat secara 
kompetensi maupun kapabilitasnya, yang dihasilkan dari proses 
persiapan dan perencanaan yang baik. Dan tidak hanya itu saja, 
karena direncanakan dan dipersiapkan dengan baik, maka 
kecepatan pemenuhan kebutuhan untuk mengisi posisi vacant 
juga dapat dipenuhi seketika tanpa harus lama menunggu. 

Dampak semua itu, ya sangat jelas…. Insha Allah kita 
dapat mewujudkan mimpi visi bisnis kita. Kepercayaan 
pekerja terhadap treatment pembinaan yang selama ini 
dianggap kurang fair, tidak terbuka dll mudah-mudahan juga 
meningkat sehingga dapat meningkatkan engagement dan 
motivasi pekerja.

bagaimana dapat dijamin system ini dapat 
berjalan secara obyektif? Implementasi Talent 
Management System ini untuk dapat berjalan dengan baik 
sangat bergantung pada dukungan dan komitmen semua 
pihak, baik Top Management, Management Lini/Fungsi, 
para atasan, Fungsi HR dan tentu saja para pekerja 
atau talent yang terlibat. Kami sudah menyiapkan 
data, informasi, infrastruktur, dan system yang 
lengkap, tinggal  komitmen kita untuk menggunakan 
/ melaksanakannya. 

Setiap eksekusi implementasi membutuhkan 
komitmen untuk meraih tujuannya, dan juga komitmen 
untuk bekerja secara profesional yaitu fokus pada 
pencapaian tujuan bisnis, bukan pada tujuan individual 
yang dapat berdampak subyektif. Hal itu akan dapat terjadi 
kalo kita semua konsisten menerapkan system yang sudah 
kita buat ini dan menggunakan data/informasi obyektif serta mau 
menerapkan mekanisme pengambilan keputusan yang obyektif pula.

Pada tahap implementasi development program dibutuhkan komitmen yang 
kuat dari peserta, coach, atasan, management dan Fungsi HR. Harus ada extra 
effort dan upaya lebih keras kalo kita ingin meraih hasil yang lebih baik. Tugas-
tugas tambahan di dalam proses development people (project assignment dan 
coaching process) baik bagi peserta maupun para coach adalah elemen terpenting 
untuk membangun kapabilitas dan kompetensi yang lebih baik.

pertanyaan terakhir, apa harapan lain yang ingin disampaikan? Mem-
bangun kapabilitas talent untuk high performance organization bukan semata-mata 
hal teknis, dengan mengirim orang ikut training/development program misalnya. Ini 
juga ada kaitannya dengan isu budaya atau lingkungan yang harus mendukung. Yang 
pertama ada kecenderungan Fungsi kurang concern dengan talent management. Setiap 
saat atau setiap bulan kita rutin me-review  kegiatan aspek operasi, aspek keuangan, dan 
lain-lain.  Tapi apakah kita juga rutin me-review talent kita secara obyektif ? Padahal apabila 
hal ini dilakukan, sebenarnya akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan kegiatan 
operasi atau keuangan tadi.  Jika kita percaya pada prinsip talent mindset, bahwa sukses 
bisnis faktor kuncinya adalah talent readiness, maka fokus dan perhatian kita hendaknya 
menjadikan ini sebagai prioritas utama.

Kapabilitas talent khususnya untuk high level seperti leadership & business skill, 
terbentuk tidak semata-mata dari proses training & development, namun sangat 
dipengaruhi oleh budaya yang berkembang dalam organisasi. Jika para talent jarang 
diberikan tanggung jawab dan kewenangan pengambilan keputusan sehingga semua 
hal harus dilaporkan ke atas, maka yang bersangkutan tidak pernah menjadi leader 
yang baik yang memiliki karakter risk taker atau confidence serta lemah di dalam 
decision making process. Demikian juga jika para atasan masih terlibat 
aktif di dalam hal-hal teknis, maka kapabilitas pada aspek leadership 
dan bisnis juga akan dikorbankan karena tidak tumbuh dengan baik.  

Comfort zone dan system promosi/succession yang tidak kompetitif 
di masa lalu adalah sisi lain budaya, yang membuat para talent enggan 
untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sesuai tuntutan 
organisasi yang terus berkembang. 

Jadi, mari kita budayakan review talent dari sekarang untuk meraih 
sukses bisnis yang kita cita citakan. Para leaders harus berkomitmen 
penuh menjalankan System Talent Management dan Succession 
Planning serta aktif dalam proses development bawahannya melalui 
proses coaching yang rutin.  

Para talent harus memiliki motivasi yang kuat untuk peningkatan 
kapabilitas & kompetensi diri melalui assignment dan tugas-tugas 
tambahan dalam program Talent Development Acceleration yang 
disiapkan perusahaan, serta menyadari dan memahami  itu, sebagai sebuah 
kebutuhan, bukan beban atau sekadar menjalani kewajiban semata.•people 

management

ekspansi hulu 
Jalan Terus

Pertamina tengah mengincar beberapa blok 
yang akan habis masa kontraknya. Langkah ini 
tentu saja tidak lepas dari lima prioritas strategis 
perusahaan dalam upaya pengembangan sektor 
hulu. Dimana salah satunya pengambilalihan blok 
utama di Indonesia termasuk blok yang akan ter-
minasi.

Pertamina telah memetakan 13 blok migas yang 
akan habis kontraknya hingga tahun 2020, baik di 
onshore maupun offshore untuk dikelola apabila 
kontraknya telah selesai.  Tentu saja pertimbangan 
untuk mengambilalih blok tersebut tidak lepas 
dari pertimbangan bisnis dan risiko. Baik itu dari 
statusnya yang sudah produksi, jumlah cadangan, 
potensi pengembangan, karakter lapangan termasuk 
lokasi yang memungkinkan untuk terintegrasi de-
ngan bisnis eksisting. Mekanismenya bisa alih kelola 
atau lanjut kelola. 

Harga minyak yang masih lesu bukan menjadi 
alasan untuk tidak berinvestasi di sektor hulu. Karena 
justru kini saatnya ‘menabung’ melalui investasi di 
blok-blok potensial. Bagaimanapun juga energi fosil 
cadangannya kian menipis. Dan tidak salah apabila 
saat blok potensial ditinggal para kontraktor karena 
dinilai tidak memberikan benefit pada kondisi krisis 
migas seperti saat ini, ke depan akan menjadi potensi 
cadangan yang menjanjikan. 

Di sisi lain, Pertamina harus terus meningkatkan 
kontribusinya dalam penyediaan energi bagi negeri. 
Saat ini, kontribusi produksi migas Pertamina ter-
hadap produksi nasional baru mencapai 21 persen. 
Dengan ancang-ancang lebih awal, kelak blok-blok 
yang diincar untuk dikelola diharapkan menjadi 
sumber tambahan dalam mendongkrak kontribusi 
Pertamina terhadap produksi nasional.

Beberapa waktu lalu, juru bicara perusahaan 
Wianda Pusponegoro menyampaikan langkah 
perusahaan yang siap mengelola empat blok migas 
yang akan habis masa kontraknya pada 2018. 
Proposal telah diajukan untuk perpanjangan dua 
blok lanjut kelola yakni Ogan Komering dan Tuban, 
serta blok alih kelola yakni Blok East Kalimantan dan 
Blok Sanga-Sanga. Potensinya masih ekonomis jika 
dihitung dengan investasi yang akan dikucurkan. 

Dukungan pemerintah terhadap Pertamina untuk 
mengelola blok yang akan habis masa kontraknya 
begitu positif. Apalagi Peraturan Pemerintah No.35 
tahun 2004 menegaskan pada pasal 28 ayat 9 
bahwa  Pertamina dapat mengajukan permohonan 
kepada Menteri untuk wilayah kerja  yang habis 
jangka waktu kontraknya. Tentu saja dengan tetap 
memperhatikan program kerja, kemampuan teknis 
dan keuangan. 

Salah satunya dukungan untuk pengelolaan 
Blok Mahakam yang telah memutuskan Pertamina 
sebagai operator saat kontrak pengelolaan blok 
tersebut habis. Dengan kepercayaan yang diberikan 
pemerintah, Pertamina harus bisa menunjukkan 
kemampuannya yang harus dibuktikan dengan 
tetap mempertahankan atau bahkan meningkatkan 
produksi migas di blok offshore tersebut. Dan ten-
tunya diikuti dengan blok-blok lainnya yang nantinya 
akan diambilalih.

Tidak perlu jumawa, namun bukti telah menun-
jukkan bagaimana Pertamina mampu meningkatkan 
produksi migas di blok Offshore North West Java 
setelah diambilalih pengelolaannya.•
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RU IV Injeksikan excess 
Stream Kilang lOc’s 
sebagai Feed Kilang RFcc
CilaCap - GM RU IV Cilacap didampingi Senior 
Manager Operation & Manufacturing beserta Tim 
Manajemen melakukan peresmian  fasilitas injeksi 
excess stream LOC’s dan launching penyaluran 
perdana excess stream LOC’s, di antaranya 
distillate, slack wax, hot oil  sebagai feed kilang 
RFCC. Kegiatan ini digelar di area kilang LOC II 
RU IV Cilacap, pada (20/4).

Peresmian ditandai dengan penyerahan kun ci 
F dan pembukaan valve excess stream LOC’s 
oleh GM RU IV Nyoman Sukadana. 

SMOM RU IV Dadi Sugiana menjelaskan, 
penambahan fasilitas ini sangatlah penting 
untuk membantu memaksimalkan kapasitas 
feed RFCC. 

Menurut Section Head LOC II Didi Suprihono, 
Excess LOC’s  selama ini hanya dialirkan ke tanki 
IFO. Dengan adanya fasilitas line maka sekitar 5 
MBSD excess stream LOC’s dapat diproses di 
kilang RFCC yang selain dapat meningkatkan 
feed RFCC  juga sekaligus me-minimize produksi 
IFO serta  memberikan nilai tambah/margin kilang 
RU IV hingga  lebih dari  Rp 2 miliar per hari.• ru iV
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Intra-group Services sebagai Group Value creation Tools
m. lisanulhaq roy 
Direktorat Keuangan

Berbagai skema dilakukan oleh perusahaan agar dapat 
memberikan services secara efisien dan efektif  ke seluruh ang
gota grup. Services seperti administrasi, finansial, manajemen, 
dan teknis sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk 
menunjang kegiatan operasi secara optimal. Perusahaan dapat 
memperoleh services dari independent service provider atau 
dari anggota grup lainnya (intragroup services). 

Beberapa intragroup services yang umum diantaranya top 
management services, accounting, tax, financial, central internal 
audit, legal, HR management, public relations, IT, procurement, 
general administration, customer services dan sebagainya. 
Secara umum terdapat tiga skema intragroup services yang 
sudah popular, yaitu centralised parental shared services, group 
services company, dan cost contribution/sharing arrangements. 
Setiap grup perusahaan dapat menggunakan salah satu 
skema atau mengombinasikan dua skema atau lebih  secara 
bersamaan atau terpisah.

Dalam skema Centralised Parental Shared Services, 
perusahaan induk memberikan services dan menagih ma
nagement fee kepada anak perusahaan atau penagihan 
berdasarkan cost recovery basis. Contoh skema ini adalah 
services oleh CSS-Pertamina.

Di Pertamina grup, banyak parental services yang  diberikan 
kepada anak perusahaan selain oleh fungsi CSS-Pertamina, 
namun belum semuanya dapat ditagihkan.

 

Perusahaan global yang beroperasi di banyak negara 
umumnya membentuk group services company. untuk 
memberikan services dan menagih management fee kepada 
seluruh anggota grup. 

Contoh skema ini adalah Shell Business Service Centre. 
Secara keseluruhan Shell memiliki enam lokasi service centre 
di seluruh dunia, yaitu Kuala Lumpur, Manila, Krakow, Chennai, 
Glasgow, dan Cape Town.

 

Cost Contribution/Sharing Arrangements (CCA/CSA) 
dilakukan berdasarkan perjanjian para pihak dalam satu 
grup untuk saling memberikan kontribusi resources dan 
berbagi risiko untuk memperoleh mutual benefit.  Dalam 
skema ini anggota grup yang berpartisipasi dalam CCA/CSA 
saling memberikan services ke anggota grup lainnya, baik 
dari perusahaan induk ke anak perusahaan dan sebaliknya, 
antar anak perusahaan atau dari anak perusahaan ke cucu 
perusahaan dan sebaliknya. 

Ilustrasi dari services antar anak perusahaan adalah  anak 
perusahaan A memberikan IT services ke B. Sedangkan B 
memberikan PR services ke A. Apabila kontribusi biaya dari 
services A ke B lebih besar dari B ke A, maka B melakukan 
balancing payment ke A.

Praktik CCA/CSA dapat juga dilakukan untuk management 
services, contoh  seorang Vice President anak perusahaan 
C dapat memberikan services dengan merangkap sebagai 
Direktur cucu perusahaan C1 dan seorang staf pajak yang 
ahli PPh di cucu perusahaan C1 dapat memberikan services 
untuk PPh di anak perusahaan C. 

Dengan banyaknya praktik CCA, Direktorat Jenderal 
Pajak telah mengatur hal ini dalam PER 32/PJ/2011 pasal 
17A.

 

CCA/CSA – Service Joint Venture (JV) merupakan 
contoh kombinasi skema. Ilustrasinya adalah beberapa 
anak perusahaan berpartisipasi dalam CCA/CSA dan 
juga membentuk JV. Anak perusahaan A berkontribusi 
dengan menempatkan ahli keuangan dan pajak di JV, B 
menempatkan ahli SDM dan public relations, C menempatkan 
ahli IT dan infrastruktur IT, D menempatkan internal audit dan 
legal. Resources lainnya disediakan sendiri oleh JV

JV memberikan services kepada anak perusahaan  dalam 
CCA/CSA dan menagihkan fee atas pengelolaan CCA/CSA. 
Selain itu JV menagihkan management fee atas services 
yang diberikan ke cucu perusahaan. Skema ini juga dapat 
diperluas dengan melibatkan perusahaan induk dan cucu 
perusahaan dalam CCA/CSA.

Service JV dapat berfungsi sebagai pool of experts 
untuk menyebarkan knowledge secara lebih luas seluruh 
anggota grup. JV ini juga dapat mengembangkan services 
melalui kerja sama dengan institusi pendidikan untuk riset 
manajemen dan lainnya yang dibutuhkan grup. Selain itu 
intragroup services dapat memberikan value added untuk 
group tax planning. 

Pada akhirnya pemilihan skema untuk intragroup 
services sangat tergantung dari apa jenis services yang 
dimiliki dan diberikan oleh grup, berapa jumlah anggota grup 
yang akan menerima atau bertukar services, lokasi operasi 
setiap anggota grup, serta strategi dan longterm goal dari 
grup. Skema yang tepat akan memberikan value creation  
yang optimal bagi grup.•

CilaCap –  “ Dalam menjalankan bisnisnya, 
Pertamina tidak pernah tawar menawar untuk 
aspek safety. Setiap pekerja maupun mitra kerja 
yang terlibat langsung dalam kegiatan Pertamina 
harus menaati dan mematuhi  setiap peraturan 
dan perundangan di Pertamina serta harus siap 
menerima sanksi apabila ditemukan pelanggaran 
aturan keselamatan kesehatan kerja. Hal ini 
disampaikan oleh GM RU IV Cilacap Nyoman 
Sukadana di hadapan para pimpinan vendor 
pada acara komitmen bersama aspek HSE di 
lingkungan RU IV, pada (11/4). “Safety is our top 
priority,” tegasnya.

Nyoman Sukadana berharap setiap pimpinan 
vendor yang mendapatkan pekerjaan di RU IV 
ber komitmen penuh untuk menerapkan aspek 
HSE, memastikan setiap pekerjanya me mahami 
mengenai aspek HSE dan telah membekali pe-
kerjanya dengan alat pelindung diri yang sesuai.

Hal yang sama juga disampaikan oleh OPI 
Manager Muh. Hadjar.  “Setiap pimpinan vendor 
juga merupakan role model dalam menjalankan 
aspek safety. Sebaiknya, pimpinan vendor dapat 
turun langsung melakukan Safety Walk and Talk, 
khususnya pada saat mengawali pekerjaan,” 
ujarnya.

Pada kesempatan ini, GM RU IV dan seluruh 
pimpinan vendor melakukan penandatanganan 
komitmen bersama aspek safety.• aji-ru iV
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(Kiri-kanan) VP Legal Counsel Downstream Mei Sugiharso, GM RU III Mahendrata Sudibja, Kepala Kejati Sumsel T. Suhaimi 
dan GM MOR II Herman M. Zaini usai penandatanganan Kesepakatan Bersama Penanganan Masalah Hukum Bidang 
Perdata dan tata Usaha Negara.

palembang – Sebagai 
upaya pencegahan dan pe-
nanganan masalah hukum 
di bidang Perdata dan Tata 
Usaha Negara yang ber-
potensi atau sedang di-
ha  dapi Pertamina, baik di 
dalam maupun di luar pe-
nga dilan, RU III dan MOR 
I I  bers inerg i  merangkul 
Kejaksaan Tinggi Sumatera 
Selatan (Kejat i  Sumsel ) 
dalam penandatanganan Ke-
sepakatan Bersama tentang 
Penanganan Masalah Hukum 
Bidang Perdata dan Tata 
Usaha Negara.

Penandatanganan dilaku-
kan oleh GM RU III Mahen-
drata Sudibja dan GM MOR 
II Herman M. Zaini bersama 
Kepala Kejati Sumsel T. Su-
haimi, disaksikan VP Legal 
Counsel Downstream Mei 
Sugiharso, Wakil Kepala 
Kejati Sumsel Dedi Siswadi 
serta Asdatun Kejati Sumsel 
Idham P. Lubis, di Ballroom 

Hotel Arista Palembang, 
Senin (11/4). Kerja sama ini 
merupakan perpanjangan 
dari penandatanganan kese-
pakatan sebelumnya yang 
ditandangani di tahun 2014.

Ruang lingkup kesepa-
katan ini diantaranya meliputi 
pemberian bantuan hukum 
oleh Kejati Sumsel, baik 
di bidang Litigasi maupun 
non Li t igasi ,  pember ian 
pertimbangan hukum berupa 
pendampingan hukum (legal 
assistance); pendapat hukum  
( legal opinion )  dan legal 
audit, serta tindakan hukum 
lainnya yakni dalam hal untuk 
bertindak sebagai mediator 
atau fasilitator jika terjadi 
seng keta atau perselisihan. 

“Untuk mengantisipasi 
permasalahan hukum perdata, 
khususnya dalam pengelolaan 
aset-aset  Per tamina d i 
wilayah Sumatera Selatan, 
RU III dan MOR II merasa 
perlu untuk melakukan kerja 

sama dengan Kejaksaan 
Tinggi Sumatera Selatan 
me lalui penandatanganan 
Kesepakatan Bersama guna 
mendapatkan bantuan hukum 
dalam penanganan masalah 
hukum bidang Perdata dan 
Tata Usaha Negara,” ujar GM 
RU III Mahendrata Sudibja.

Hal tersebut direspon 
positif oleh Kepala Kejati 
Sumsel T. Su haimi. “Kami 
siap membantu RU III dan 
MOR II dalam penanganan 
kasus perdata dan tata usaha 
negara,” ujarnya.

Menurut Suhaimi, se-
bagian besar BUMN menemui 
permasalahan terkait aset 
serta pengadaan barang 
dan jasa. Karenanya selain 
melakukan ker ja  sama, 
diperlukan upaya preventif 
sebagai pencegahan dini, 
serta melakukan negosiasi 
dengan pihak terkait sebelum 
membawa ke permasalahan 
hukum ke pengadilan. “Ji-

ka terjadi konflik ataupun 
permasalahan hukum, upaya 
penyelesaian akan dipercepat 
sesuai prosedurnya,” jelas 
Suhaimi.

Kegiatan turut diisi de-
ngan pemaparan profil Bidang 

Datun Kejati Sumsel oleh 
Idham P. Lubis.  

“Kami berharap de ngan 
ke se pakatan in i ,  pelak-
sanaan kegiatan bisnis dan 
pengelolaan aset-aset Perta-
mina khususnya di wilayah 

Sumsel ke de pan dapat 
berjalan de ngan lancar dan 
mengurangi hambatan yang 
ada, khu susnya berkaitan 
dengan penyelesaian ma-
salah hukum perdata,” ujar 
Mahendrata.•Comm&rel ru iii

hSSe 
health awareness : “Stres Kerja”

Oleh :  hSSe PePc

Setiap tahunnya pada 28 April selalu diperingati sebagai World 
Day for Safety and Health at Work (Hari K3 Sedunia) yang pada 

tahun 2016 ini telah mengambil tema “Work Place Stress A Collective 
Challange” (Stres di Tempat Kerja, Sebuah Tantangan Bersama). Oleh 
karena itu, ada baiknya para pekerja Pertamina  artikel ini. 

Menurut survei US News/Bozel,  7 dari 10 orang merasakan stres 
pada hari-hari kerja yang wajar. Sedangkan menurut survei Prevention 
Magazine, 54% responden merasa lebih stres dibandingkan dengan 
masa orang tua mereka.

International Survey Research Corporation bahkan memastikan,  
persentase karyawan yang menyatakan bahwa pekerjaan mereka 
terlalu banyak ternyata meningkat dari tahun ke tahun (sebagai 
contoh naik dari 37% di tahun 1998 menjadi 44% di tahun 2006 
(Allen Elkin, Ph.D)

definisi stres
• Rasa tidak nyaman yang dialami oleh individu diakibatkan oleh 

stressor.
• Respon atau tanggapan fisiologis, psikologis, dan perilaku dari 

individu dalam rangka untuk mencari penyesuaian diri terhadap 
tekanan internal dan eksternal.

• Tantangan, tekanan, atau tuntutan kepada individu dari ling
kungannya atau dari luar dirinya (misalnya kondisi lingkungan 
atau orang lain), yang menyebabkan rasa ”tegang” di dalam diri 
individu tersebut.

• Stres dapat POSITIF atau NEGATIF, bergantung kepada jenis 
tuntutan dan tanggapan/respon dari individu.

• Stres merupakan bagian dari hidup (tidak bisa dihindari, tetapi 
bisa diperkecil akibat negatifnya. Stres merupakan stimulus dan 
tan tangan.

Stres terdiri dari stres negatif dan stres positif. Stres negatif 
(distress) terjadi bila terjadi ‘mismatch’ (ketidaksesuaian) antara 
tuntutan yang dihadapi/dialami dan harapan atau kemampuan 
individu untuk menghadapinya, atau dapat juga terjadi bila tuntutan 
yang dihadapi terlalu sedikit (jemu dan frustasi). Sedangkan stres 
positif (eustress) dapat memacu/menstimulasi untuk maju (dalam 
kerja: performa kerja, kepuasan dan keberhasilan kerja). Menjadikan 
seseorang lebih berpengalaman dan lebih tangguh 

faktor penyebab stres
Faktor internal (Life Events), seperti : perceraian, cidera, PHK, 

menikah, pensiun, kehamilan, masalah seksual, dan lain-lain.
Faktor eksternal (Organizational),  banyak berhubungan dengan 

situasi dan kondisi tempat kerja. Contohnya, pergantian kepemilikan, 
pengurangan pegawai, re-organisasi, pengurangan/pemotongan 
benefit, ketidakpastian, adanya kewajiban kerja lembur, serta kondisi 
tempat kerja (bising, kotor, panas, dan sebagainya).

akibat stres di tempat kerja
Stres di tempat kerja bisa berakibat pada banyak hal. Yaitu, 

gangguan kesehatan (hipertensi, penyakit  jantung, stroke, sakit 
maag/ulkus lambung, asthma/alergi/migrain, dan lain-lain); 
kecelakaan kerja; produktivitas menurun; serta problem emosi, 
seperti anxietas (kecemasan) dan depresi.

Anxietas/Kecemasan adalah rasa khawatir/cemas/takut/
tegang. Tanda-tandanya : nervous, tergesa-gesa, gemetar, makan 
yang abnormal, pusing, sesak nafas. Akibatnya bisa menyebabkan 
penyakit ulkus lambung, tekanan darah tinggi, serangan jantung, 
atau stroke.

Depresi adalah rasa sedih/tertekan/kecewa/acuh tak acuh. 
Tanda-tandanya : rasa lelah/sulit tidur, sulit konsentrasi, jemu dan 
jenuh, kurang gairah terhadap makanan, sex dan kehidupan, 
serta merasa tidak berharga. Akibatnya bisa menyebabkan sakit 
kepala berkepanjangan, berat badan menurun, mengonsumsi 
obat-obatan terlarang, alkohol, rokok, putus asa, perasaan ingin 
bunuh diri.

identifikasi hazard di tempat kerja
• Kultur Organisasi               
• Penentuan Job Role
• Jam Kerja                            
• Lingkungan Kerja
• Design Kerja                       
• Pemilihan Kerja
• Kontrol Kerja                     
• Pengembangan Karier
• Kinerja                                 
• Penghargaan
• Pelatihan                           
• Gaya Manajemen
• Organisasi Kerja               
• Konflik Interpersonal

faktor-faktor yang dapat memperkeCil stres
Seseorang yang berpengalaman dalam mengatasi stres, 

maka dapat mengubah “memperkecil” dampak stres yang 
menimpa dirinya dengan memanfaatkan hal-hal berikut. Yaitu, 
identitas (identity), keyakinan dan nilai (beliefs & values), kapasitas/ 
kemampuan (capacity/ability), perilaku (behavior), dan lingkungan 
(environment).

Cara menyikapi stres
• Menyesuaikan diri   
• Membiasakan diri
• Menghilangkan stressor 
• Membela diri

bagaimana mengurangi stres?
•  Peliharalah kebiasaan hidup yang baik. Caranya, dengan makan 

secukupnya , cukup tidur, olah raga teratur, hindari munum 
obat-obatan, serta alkohol dan rokok.

• Gunakan waktu secara bijaksana. Caranya, jangan terlalu 
hiperaktif, jangan suka menunda, serta atur kecepatan/alur 
kerja.

• Perbaiki kebiasaan kerja. Caranya, kenali sumber stres, 
sesuaikan dengan lingkungan kerja, diskusikan persoalan yang 
ada, serta bersikaplah positif dan realistik.

• Ubahlah Kebiasaan Kerja. Caranya, lakukan kegiatan yang 
disenangi, luangkan waktu santai sejenak, ketahui apa yang 
penting dalam hidup ini, hargai diri sendiri, serta konsultasikan 
dengan yang ahli bila mendapati sesuatu yang tidak dapat 
diselesaikan.

• Belajarlah untuk rileks. Caranya, lakukan latihan pernafasan, 
la tihan visualisasi, relaksasi, meditasi, hipnosis, rekreasi, dll.•

Tahukah anda??
Stres berkepanjangan dapat menyebabkan berbagai pe -
nyakit, baik yang bersifat kronis pada tubuh dan jiwa 
se  seorang, di antaranya kecemasan (anxietas), depresi, 
bah  kan dapat pula menyebabkan serangan jantung yang 
berakibat fatal.

  (Work Stress In The Etiology Coronary Heart DiseaseMeta Analysis 2006)
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surabaya – Pertamina 
melepas kelulusan 44 siswa 
penerima program Beasiswa 
Pertamina Inspirasi Indonesia 
Timur, di Kantor Pertamina 
Marketing Operation Re-
gion (MOR)  V, Surabaya, 
pada (11/5). Pelepasan se-
cara simbolis ditandai de-
ngan penyerahan sertifikat 
kelulusan program Beasiswa 
Inspirasi Indonesia Timur oleh 
Ketua Yayasan Pertamina 
Foundation Umar Fahmi, 
bersama Corporate Secreatry 
Pertamina Wisnuntoro dan 
GM MOR V Ageng Giriyono.

Umar Fahmi menyam-
paikan rasa syukur atas ke-
berhasilan 44 perwakilan 
siswa dari daerah Terluar, 
Terjauh dan Terpencil (3T) 
di wilayah Papua, Papua 
Barat dan Sabah dalam 
menyelesaikan studinya. 
“Se lama 3 tahun adik-
ad i k  t e l ah  menempuh 
pen  didikan sekolah me-
nengah atas maupun keju-
ruan di Sukabumi, Ma lang, 
Probolinggo dan Den pasar 
dengan hasil yang meng-
gembirakan. Ketekunan 
kalian membuktikan bahwa 
anak-anak dar i  wi layah 
perbatasan bisa beradaptasi 
dan mengukuti pendidikan 
di Jawa dan Bali.  Dan yang 
sangat  membanggakan, satu 
di antaranya mendapatkan 

beasiswa kuliah di salah satu 
Perguruan Tinggi Negeri di 
Jawa Barat,”kata Umar.

Sementara itu, Wisnuntoro 
menjelaskan program Bea-
siswa Pertamina Inspirasi 
In donesia Timur merupakan 
program tanggung jawab 
sosial Pertamina di bidang 
pendidikan yang ditujukan 
kepada anak-anak yang 
berasal dari kawasan 3T, 
yang memberikan ke sem-
patan kepada mereka un tuk 
melanjutkan sekolah me-
nengah atas maupun kejuruan 
di  luar daerah asal  nya. 
Mereka mendapatkan biaya 
pendidikan dan biaya hidup 
selama belajar di sekolah-
sekolah yang menjadi mitra 

kerja sama Pertamina, yak-
ni di SMAN 10 Malang, 
SMAN 5 Denpasar, SMA 
BPK Penabur Sukabumi, 
SMKN 3 Sukabumi , SMKN 
1 Probolinggo, dan SMKN 2 
Probolinggo. 

“Beasiswa ini menjadi 
bukti dukungan Pertamina 
t e r h a d a p  p e n d i d i k a n 
anak-anak berprestasi di 
daerah Terluar, Terjauh dan 
Terpencil atau 3T, agar bisa 
mengenyam pendidikan yang 
lebih baik dan bersosialisasi 
dengan anak-anak dari ber-
bagai dae rah untuk me ning-
katkan wawasannya,” papar 
Wisnuntoro. 

Dia menambahkan, be-
berapa anak yang men da-

patkan beasiswa di antaranya 
berasal dari Kabupaten Yahu-
kimo, Yapen, Puncak Jaya, 
Yalimo, Fak-Fak, Supiori, 
dan Dogiyai, yang memiliki 
sedikit akses serta fasilitas 
pendidikan memadai.

Usai menerima sertifikat 
ke lu lusan ,  pa ra  s i swa  
program Beasiswa Inspirasi 
Indonesia Timur, para alumni 
program Beasiswa Inspirasi 
Indonesia Timur tersebut 
melakukan Aksi Sobat Bumi, 
berupa penanaman pohon 
mangrove di  Ekowisata 
Mangrove, Wonorejo Sura-
baya yang merupakan bagian 
dari program Pertamina Hijau 
dalam upaya mendorong pe-
lestarian lingkungan.•rilis/dsu
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RU IV Periksa Kesehatan  
100 Ibu hamil
CilaCap – Refinery Unit (RU) IV melaksanakan 
pemeriksaan HIV/AIDS kepada ibu hamil di 
lingkungan UPT Puskesmas Cilacap Tengah I. 
Pemeriksaan dilakukan sebagai tindak lanjut dari 
program Corporate Social Responbility (CSR) 
Pertamina Sehati dalam mewujudkan Sustainable 
Development Goals (SGD’s) di bidang kesehatan 
bekerja sama dengan UPT Puskesmas Cilacap 
Tengah I.

Pelaksanaan kegiatan pemerikasaan HIV/AIDS 
kepada ibu hamil berlangsung di Aula Puskesmas 
Cilacap Tengah I, pada akhir Maret lalu. Kegiatan 
pemeriksaan HIV/AIDS diikuti oleh 100 ibu hamil 
dari 3 kelurahan, yaitu Sidanegara, Lomanis, dan 
Gunung Simping. Kegiatan ini sangat membantu 
ibu hamil untuk mempelajari lebih dalam tentang 
pencegahan dan mendeteksi secara dini HIV/AIDS 
pada ibu hamil.

“Dengan adanya pemeriksaan HIV/AIDS 
kepada ibu hamil ini, kami harap dapat menum-
buhkan kesadaran ibu hamil terhadap HIV/AIDS 
yang semakin berkembang di Kabupaten Cilacap. 
Sehingga bila ditemukan penyakit tersebut lebih 
dini, dapat segera ditindaklanjuti. Dengan demikian 
anak sebagai generasi penerus bangsa dapat lahir 
sehat dan selamat,” ujar Senior Supervisor CSR 
Pertamina RU IV Cilacap  Erafini Darma.•Csr-ru iV

Pertamina lepas Kelulusan Pelajar 
Program beasiswa Pertamina Inspirasi Indonesia Timur

RU VI balongan beri bantuan bank Sampah 
balongan – RU VI Ba-
longan mela lu i  program 
CSR secara simbolis me-
nye rahkan bantuan bank 
sampah untuk  dua desa 
di Ke camatan Balongan, 
yaitu Desa Majakerta dan 
Desa Balongan, pada Jumat 
(29/4). Penyerahan bantuan 
ini dilakukan secara simbolis 
oleh Sr. Supervisor CSR RU 
VI Cecep Supriyatna kepada 
masing-masing kepala desa. 
Bank sampah merupakan 
salah satu program CSR RU 
VI yang dikembangkan pada 
tahun 2016 dengan berbasis 
pada masyarakat.

Bantuan tersebut me-
l iput i  pembangunan ge-
dung bank sampah, alat 
pen cacah sampah plastik, 
pendampingan, hingga up
skilling pengelolaan sam pah.

Head of Communication 
& Relations RU VI Balongan 
Rustam Aji, yang ikut me-
nyaksikan penyerahan ban-
tuan tersebut, menga takan 
bantuan program bank 
sam pah ini diharapkan bisa 
membuat  sampah yang 
se lama ini terbuang begitu 
saja dapat menjadi bernilai 
guna dari sisi ekonomi serta 
bisa membantu menjaga 
kebersihan lingkungan. 

“Dengan adanya bank 
sampah diharapkan bisa 
mem bina kesadaran kolektif 
masyarakat untuk mulai me-
milah, mendaur ulang dan 
memanfaatkan sampah guna 
membangun lingkungan yang 
lebih baik sekaligus mem-
bangun ekonomi kerakyatan.
Terlebih sampah yang didaur 
ulang adalah yang berjenis 

plastik yang jika tidak diolah 
dengan sistem pembuangan 
yang baik akan mengendap 
di dalam bumi hingga ratusan 
tahun, ” ujar Rustam Aji.

Bantuan bank sampah 
tersebut merupakan yang 
kedua yang dilakukan oleh 
RU VI Balongan. Sebelumnya, 
pada 18 November 2014 RU 

VI memberikan bantuan bank 
sampah senilai Rp100 juta 
kepada Desa Sukareja.

Diharapkan, lingkungan 
desa di Kecamatan Balongan 
bisa lebih bersih sekaligus bisa 
menjadi solusi memberikan 
pendapatan tambahan bagi 
warga sekitar.•riki hamdani
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Peduli Kasih PS Nafiri Patra 
ke SD bopkri Gunung Kidul
yogyakarta – Dalam rangka memperingati 
Paskah 2016, anggota Paduan Suara (PS) Nafiri 
Patra melaksanakan acara “Peduli Kasih” bagi 
siswa SD Bopkri Desa Watusigar, Gunung Kidul, 
Yogyakarta, pada (18/4). Acara diisi dengan  lagu-
lagu pujian dan suguhan beberapa tari-tarian dari 
siswa SD Bopkri. 

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Sekolah 
SD Bopkri Salmo Tri  Nugroho menjelaskan kondisi 
para siswa dan pengajar. “Hampir semua anak-
anak berasal dari keluarga kurang mampu, seperti 
buruh tani, buruh bangunan, penyapu jalan, dan 
lain-lain. Sedangkan para guru bukan pegawai 
negeri,”ujarnya.

Acara ditutup dengan penyerahan sumbangan 
kasih berupa dana sebesar Rp 7 juta dan alat tulis. 
Hadir pada kegiatan itu, 39 siswa, 5 guru, serta 
Pendeta Kristiono sebagai penasehat.•ps nafiri patra
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aCeh utara -  Sebagai komitmen kepedulian ter hadap 
masyarakat sekitar perusahaan, PT. Pertamina Hulu Energi 
(PHE) NSB-NSO dengan dukungan SKK Migas melaksanakan 
bakti sosial di Desa Keupok Nibong, Kecamatan Nibong, 
Aceh Utara, pada Jumat, (29/4). Dalam kegiatan tersebut, 
PHE NSB-NSO menyerahkan sejumlah bantuan material 
untuk pembangunan fasilitas tempat wudhu meunasah 
(surau) desa.

Selain menyerahkan se jumlah bantuan, para pekerja 
PHE NSB-NSO bersama masyarakat setempat dan unsur 
Muspika Kecamatan Nibong juga membersihkan pekarangan 
meunasah dan me lakukan penimbunan pagar meunasah.

Geusyik (kepala desa) Keupok Nibong, Abdul Rahman 
menyampaikan apresiasi yang setinggi ting ginya kepada PHE 
NSB-NSO atas bakti sosial dan ban tuan yang diserahkan. 

balongan – RU VI Balongan melalui program CSR 
terus berupaya meningkatkan keterampilan dan wawasan 
masyarakat di sekitar kilang dengan berbagai program 
kegiatan, seperti mengadakan pelatihan pengembangan 
diversifikasi produk sampah organik dan anorganik. Pe
latihan yang digelar pada 30 April – 1 Mei 2016 ini, diikuti 
pu luhan warga yang menjadi binaan dari CSR Pertamina RU 
VI Balongan. 

Senior Supervisor CSR RU VI Cecep Supriyatna menga-
takan, pelatihan ini digelar dengan tujuan untuk memberikan 
dan pemahaman  kepada masyarakat agar terampil dalam 
memanfaatkan  sampah dari bungkus produk  menjadi barang 
berniali ekonomis. Selain itu, RU VI juga memberikan pelatihan 
cara membuat komposter dengan mendatangkan instruktur 
dari kampung Sukunan Yogyakarta.

Di hari pertama, peserta diajarkan cara membuat pupuk 
kompos serta membuat berbagai cinderamata dengan me-

Phe nSb-nSO bantu Pembangunan Meunasah Desa
“Kami sangat berterima kasih kepada PHE NSB-NSO. Ini 
merupakan suatu bentuk kepedulian perusahaan yang sangat 
besar manfaatnya kepada warga desa kami,” ujarnya.

Sementara itu, Field Aceh Production Ope ra tions Manager 
PHE NSB-NSO Indra Sakti menyebutkan, kegiatan bakti 
sosial ter sebut merupakan salah sa tu program kegiatan 
pengembangan masyarakat sekitar wilayah operasi 
perusahaan se bagai ko mitmen PHE NSB-NSO un tuk 
peningkatan kesejah te ra an dan pengem bangan masyarakat.

“Perbaikan sarana iba dah ini merupakan hal yang sangat 
baik dilakukan apa lagi mendekati bulan suci Ramadhan,” 
ungkap Indra Sakti.

Program bakti sosial PHE NSB-NSO merupakan kegiatan 
pertama di tahun 2016 dan rencananya ke giatan serupa 
sebanyak empat kali di lokasi sekitar perusahaan.•phe nsb-nso

RU VI Adakan Pelatihan Pengembangan Diversifikasi Produk Sampah

man faatkan limbah kertas. Proses pembuatan cinderamata 
berbahan dasar kertas diawali dengan menghancurkan kertas 
menjadi bubur kertas, diperas, lalu dicetak dan dijemur. 

Sedangkan di hari kedua, peserta diajarkan membuat 
produk-produk, seperti tas, vas bunga dan lainnya dengan 

bahan dari berbagai sampah anorganik. 
Camat Balongan Bastoni mengapresiasi komitmen RU VI 

yang telah membantu meningkatkan kesejahteraan warganya 
melalui program-program CSR. “Pelatihan kerajinan tangan 
dari limbah plastik dan membuat kompos ini sangat berguna, 
sebab masyarakat bisa memperoleh pendapatan tambahan 
melalui produk yang dihasilkan nanti,” ujarnya. 

Bastoni pun menyatakan kesiapannya mempromosikan 
produk-produk yang dihasilkan dalam setiap kegiatan yang 
dilaksanakan di Indramayu dan daerah lainnya, seperti pada 
PON yang akan dihelat di wilayah Pantai Balongan pada 
September 2016.

“Saya berharap dengan pelatihan ini, lingkungan rumah 
khususnya di wilayah Balongan bisa sehat dan bebas dari 
sampah, terlebih lagi saat ini kita sudah memiliki bank sampah 
bantuan dari RU VI Balongan,” ujarnya.•riki hamdani
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PeRSaTUan WanITa PaTRa

RU VI adakan bakti Sosial untuk Warga Kurang Mampu

hari Kartini, PWP RU III adakan lomba Menghias nasi Tumpeng
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balongan – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun 
ke-16,  Persatuan Wanita Patra (PWP) Tingkat Wilayah RU 
VI Balongan mengadakan kegiatan bakti sosial dengan 
memberikan bingkisan kepada masyarakat desa penyangga 
kilang RU VI Balongan, Kamis (28/4).

Kegiatan yang merupakan program kerja bidang sosial 
dan budaya PWP RU VI ini, diawali dengan penyerahan 
paket sembako kepada kaum dhuafa di Kantor Kepala Desa 
Balongan, kemudian dilanjutkan ke kantor Kepala Desa 
Majakerta dan Desa Singajaya.

Penyerahan sem bako juga dilaksanakan di Gedung PWP 
di Komplek Peru mahan Bumi Patra Indramayu. Warga yang 
menerima terdiri atas tukang becak, tukang rumput, tukang 
sampah dan tukang sapu yang sehari-hari bertugas di sekitar 
Perumahan Bumi Patra.  Beberapa pemulung yang biasa 
memungut barang bekas juga mendapat sembako. Total 
bantuan yang disalurkan sebanyak 750 bingkisan sembako. 

“Kami berharap melalui kegiatan bakti sosial ini sila turahmi 
antara PWP RU VI dengan warga tetap terjaga”, ucap Ketua 
PWP RU VI Nirwana Yulian Dekri.•riki hamdani

plaju – Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Persatuan 
Wanita Patra (PWP) RU III mengikuti Lomba Menghias Nasi 
Tumpeng, di Gedung Patra Ogan, Kamis (21/4).

Sebanyak 13 tim peserta berlomba dalam menghias dan 
menyajikan tumpeng yang telah disediakan. Ketua panitia 
lomba, Netty Arnold mengungkapkan lomba diadakan untuk 
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kreatifitas 
pengurus dan anggota PWP RU III. 

Ketua PWP RU III Vitri Mahendrata berharap semangat 
Kartini yang telah memperjuangkan kesetaraan hak dan 
kebebasan kaum wanita dalam berkarya dan berkarier 

ser ta berkontribusi dalam pembangunan akan selalu menjadi 
sumber inspirasi bagi kaum wanita di RU III untuk terus maju 
dan bersemangat untuk berkontribusi baik sebagai istri, wanita 
pekerja maupun sebagai ibu rumah tangga.

Lomba ini dimenangkan oleh tim istri pekerja fungsi 
Engineering & Developement, disusul dengan fungsi Produksi 3 
sebagai juara ke II dan fungsi Procurement sebagai juara ke III. 
Sedangkan untuk juara harapan I diraih fungsi Produksi, harapan 
II oleh fungsi Medical dan juara harapan III oleh fungsi ME. 

Acara ditutup dengan talkshow Tentang Pengembangan 
Kepribadian oleh Sri Suroso.•Comm & rel ru iii
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bridge navigation Watch alarm System sebagai
Sistem alarm Jaga navigasi laut
jakarta - Peran pelaut sebagai pemegang kendali penuh kapal tidak dapat dihilangkan di 
tengah kecanggihan teknologi navigasi modern saat ini. Kecanggihan ECDIS atau autopilot 
masih memiliki celah diantaranya risiko ketika mualim jaga terlena atau mengantuk yang dapat 
berpotensi menyebabkan kecelakaan. Selain itu, faktor disiplin mualim jaga ketika bertugas seperti 
meninggalkan anjungan atau bermain telepon genggam dapat membahayakan keselamatan 
pelayaran.

Sidang IMO MSC.86  yang dilaksanakan pada Mei 2009 telah menelurkan keputusan 
mengenai kewajiban penggunaan Bridge Navigation Watch Alarm System (BNWAS). BNWAS 
merupakan sistem alarm jaga navigasi anjungan yang berfungsi memonitor aktivitas di anjungan 
serta mendeteksi kelalaian pengguna yang dapat mengakibatkan kecelakaan laut. Sistem tersebut 
memantau kesigapan Perwira Jaga dimana secara otomatis memberikan informasi kepada 
Nakhoda dan Perwira jaga lain ketika Perwira Jaga sedang bertugas. Selain dilengkapi alarm 
yang menyiagakan Nakhoda maupun Perwira lain, BNWAS juga dapat digunakan Perwira Jaga 
untuk meminta pertolongan saat emergency.

Ketentuan BNWAS diatur dalam SOLAS V/19.2.2 dimana kapal mulai GT 150 ke atas 
yang berlayar ke wilayah pelayaran international wajib memiliki dan menggunakan BNWAS. 
Sedangkan kapal berbendera Indonesia diatur dalam Surat Edaran Kementrian Perhubungan 
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/3/17/DJPL-16 Pasal 2 yang berbunyi 
“kapal berbendera Indonesia yang mengikuti Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia 
dan hanya berlayar di wilayah perairan Indonesia, kecuali bagi kapal yang dibangun secara 
tradisional, kapal kayu, kapal tidak berawak, dan kapal yang dikemudikan secara manual secara 
terus menerus dengan tidak dilengkapi kemudi otomatis, wajib menggunakan BNWAS”. Secara 
umum ketentuannya adalah sebagai berikut:
a. Kapal kecil ringan (KKR) yang dioperasikan Marine Region masuk dalam aturan wajib 

menggunakan BNWAS yaitu kapal dengan ukuran GT 150 ke atas yang dibangun pada atau 
setelah tanggal 1 Juli 2011 (aturan SOLAS) dan 1 Juli 2016 (aturan Bendera Indonesia).

b. Kapal tanker milik Pertamina yang dioperasikan oleh Ownfleet Region wajib menggunakan 
BNWAS yaitu Kapal dengan ukuran GT 3.000 ke atas yang di bangun sebelum 1 Juli 2011 
(SOLAS) dan 1 Juli 2016 (Bendera Indonesia), mulai diberlakukan pada tanggal tidak melebihi 
tanggal pemeriksaan yang dilakukan setelah tanggal 1 Juli 2012 (SOLAS) dan 1 Juli 2017 
(Bendera Indonesia). 

c. Kapal dengan ukuran GT 500 ke atas namun kurang dari GT 3.000 dan dibangun sebelum 
1 Juli 2011 (SOLAS) dan 1 Juli 2016 (Bendera Indonesia), mulai diberlakukan pada tanggal 
tidak melebihi tanggal pemeriksaan yang dilakukan setelah tanggal 1 Juli 2013 (SOLAS) dan 
1 Juli 2018 (Bendera Indonesia). Dalam hal ini kapal milik ukuran Small I.

d. Sistem Alarm Jaga Navigasi Anjungan (BNWAS) harus dioperasikan pada saat kapal berlayar.
 

BNWAS bekerja dengan 3 sistem yang dapat dikombinasikan: 
1. Automatic : Secara otomatis bekerja pada saat sistem kendali haluan atau   

  lintasan (kemudi otomatis) aktif dan tidak bekerja pada saat sistem   
 kendali haluan otomatis tidak bekerja.

2. Manual ON  : Aktif bekerja secara manual (dioperasikan secara konstan)
3. Manual OFF  : Mati secara manual (tidak beroperasi dalam kondisi tertentu)

Urutan operasinya sebagai berikut :
1. Pada saat sistem beroperasi/bekerja, sistem alarm harus tetap hening untuk periode antara 

3 dan 12 menit (Td).
2. Pada akhir periode hening, sistem alarm harus mengaktifkan indikasi visual di anjungan.
3. Jika tidak di-reset, BNWAS akan mengeluarkan suara alarm tahap pertama 15 detik setelah 

indikasi visual jika dihidupkan.
4. Jika alarm pertama tidak di-reset maka BNWAS akan mengeluarkan alarm kedua di lokasi 

perwira jaga pengganti dan atau Nakhoda 15 detik setelah alarm pertama. 
5. Jika alarm kedua tidak di-reset maka BNWAS akan mengeluarkan alarm ketiga di lokasi awak 

kapal lainnya 90 detik setelah alarm kedua.
6. Pada kapal dengan ukuran yang besar, jarak antara alarm kedua dan alarm ketiga menggunakan 

rentang waktu yang lebih panjang pada saat di install dengan waktu maksimum 3 menit. 
7. Pemanggilan darurat dapat dilakukan secara langsung dengan menekan tombol “Emergency 

Call” (Pemanggilan darurat).

 

Dengan digunakannya BNWAS pada semua kapal milik Pertamina, diharapkan dapat lebih 
meningkatkan awareness pekerja di atas kapal.• [shipping]

plaju – Dalam rangka program pengendalian oil losses 
dan pembekalan dari Direktorat Pengolahan bagi pekerja Oil 
Movement dan Tim Improvement Transaksi Arus Minyak (ITAM), 
RU III melalui Fungsi OPI dan HR menggelar Upskilling Anatomi 
Kapal kepada 30 pekerja OM dan tim ITAM, pada 6-7 April 
2016. Upskilling dibuka GM RU III, Mahendrata Sudibja dan 
dihadiri perwakilan manajemen RU III di Gedung Diklat RU III.

Mahendrata mengatakan, dalam mendukung kinerja 
Direktorat Pengolahan terdapat empat pilar strategis yang 
termasuk ke dalam Pertamina Production System (PPS). 
Salah satu dari keempat pilar tersebut, yakni berkaitan 
dengan keandalan kilang untuk mendapatkan profit yang 
optimal dengan melakukan berbagai upaya efisiensi termasuk 
di dalamnya adalah bagaimana menekan losses atau 
pengendalian oil loss.

“Salah satu komponen terbesar kita dalam biaya produksi 

Kendalikan Oil losses, RU III adakan Upskilling anatomi Kapal
adalah oil loss yang terdiri dari refinery loss dan supply loss yang 
nilainya sangat tinggi dibanding komponen-komponen yang 
lain. Dari komponen biaya pengolahan, hampir 93% merupakan 
biaya dari crude minyak mentah. Dengan demikian, jika kita 
bisa menekan oil loss, maka kita akan memperoleh margin atau 
penghematan yang cukup besar,” ujar Mahendrata.

Mahendrata menambahkan, berbagai upaya harus 
dilakukan untuk membenahi kinerja pengendalian oil loss.
Salah satunya, meningkatkan kompetensi dari pekerja 
dengan memberikan pembekalan secara teknis, melalui 
pelatihan dan upskilling dalam witness kapal jika terjadi oil 
losses/discrepancy di atas toleransi, termasuk melakukan uji 
kompetensi loading master, serta menggelar kegiatan ngOPI 
bareng dan sebagainya.

“Diharapkan, dengan mengikuti upskilling ini, ilmu yang 
didapat akan meningkat. Karena selama mengikuti upskilling 

ini, peserta akan dibekali bagaimana cara-cara pemeriksaan 
kapal-kapal termasuk investigasi, operasinya serta pengukuran 
minyak saat loading dan unloading. Yang terpenting, akan 
mengurangi modus modifikasi atau tindakan fraud yang 
dilakukan oleh oknum kapal,” kata Mahendrata.

Upskilling diawali oleh overview kinerja oil loss RU III oleh 
SMOM, Djoko Priyono dan dilanjutkan dengan penyampaian 
materi overview Program Pengendalian Supply Loss Tahun 
2016 oleh Encep Wahyudin dan materi Upskilling Anatomi 
Kapal oleh Sofian dan Danan Eko Prihutomo dari Fungsi BOC 
– Shipping. 

Mahendrata berpesan, para peserta dapat benar-benar 
menyerap semua ilmu yang diberikan dengan melakukan 
diskusi secara aktif serta mengaplikasikan ilmu di lapangan 
agar upaya yang telah dilakukan memberikan hasil yang 
maksimal.•Comm&rel ru iii
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BTP 
Sebagai bagian dari pelaksanaan inisiatif Breakthrough 

Project (BTP) 2016, maka Direktorat Umum & SDM mem-
punyai beberapa breakthrough project (BTP) dimana salah 
satu BTP yang sangat penting adalah BTP Peningkatan 
Kompetensi dan Awareness HSSE. 

BTP ini bertujuan antara lain meningkatkan kompetensi 
HSSE  semua Pimpinan/Management, memastikan bahwa 
job specification semua Pimpinan/Management mencakup 
aspek HSSE dan mengimplementasikan Organisasi HSSE 
ideal sesuai benchmark organisasi  perusahaan energi in-
ternasonal.

Ruang lingkup dan target dari pelaksanaan BTP Pening-
katan Awareness & Kompetensi HSSE ini meliputi :
1. Pembinaan/Training Leadership HSSE untuk 36 Pimpinan 

unit operasi (setingkat GM)
2. Pengukuran efektifitas implementasi dari commitment miti-

gasi risiko HSSE dengan target implementasi sebesar 80%
3. Validasi kompetensi dan job specification aspek HSSE di 

Direktorat  & AP
4. Persetujuan BOD atas Restrukturisasi organisasi HSSE
5. Communication aspek HSSE terhadap 15 ribu karyawan 

& 20 ribu outsourcing.
Terdiri dari 3 workstream antara lain workstream Or-

ganisasi HSSE, workstream Kompetensi HSSE, dan work
stream Komunikasi HSSE.

Adapun ke-
giatan yang telah 
dilakukan sampai 
dengan saat ini 
adalah Bech
mark ing dengan 
2 peru sa haan oil 
and gas ter ke-
mu ka, yakni Total 
E&P Indo nesie 
dan PT Ba dak 
NGL.

Berdasarkan 
hasil benchmark 
tersebut, banyak 
ilmu dan wawa-
san yang dapat 
diambil sebagai 
pembelajaran dan 
upaya perbaikan 
berke lan ju tan. 
Inti dari kegiatan 
benchmark  in i 
bahwa ternya-
t a  P T  B a d a k 
meskipun sudah 
mendapat ISRS 
8 level 8 terus 

melakukan improvement terhadap SHEQ MS yang saat ini 
menjadi BSMART (Badak SHEQ MS Attitude Reinforcement 
Technique) dengan menggabungkan program behavior based 
safety (BBS) ke dalam SHEQ MS. Untuk insight yang dapat 
diambil dari Total E&P Indonesie, aspek HSSE menjadi priori-
tas tertinggi di Total Indonesie dengan cerminan 55% pada 
KPI Management maupun Pekerja, sehingga HSSE terbukti 
telah menjadi budaya praktik kerja aman untuk mencapai 
Zero Accident.

Diharapkan dengan  workplan dan target KPI yang telah 
disusun pada tahun 2016, BTP HSSE dapat menelurkan 
sebuah perubahan di dalam organisasi maupun performance 
HSSE Perusahaan dalam menuju performance HSSE kelas 
dunia.

“Make Safety a reality and don’t be fatality”. 

•TIM BTP Peningkatan Kompetensi dan Awareness HSSE Pertamina

Dalam perusahaan oil and gas, HSSE adalah aspek yang 
sangat penting dalam bisnis. Jika kita lihat kebelakang pada 
tahun 2010, di mana tragedi yang menimpa giant oil company 
BP di gulf of Mexico (oil blowout/spill) dengan durasi kurang lebih 
80 hari, menyebabkan pada tahun 2013 BP harus mengeluarkan 
biaya yang sangat besar yang disinyalir mencapai jumlah US$ 
42,2 bio atau setara dengan 14 X total net profit PT Pertamina 
(Persero) pada tahun yang sama (2013). Bayangkan betapa 
besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh BP atas  kejadian 
HSSE tersebut.

HSSE yang sesuai world business practice harus melekat di 
dalam seluruh lini di perusahaan, termasuk tercermin di dalam 
organisasi maupun jobdesc masing-masing pimpinan baik di unit 
operasi maupun unit non-operasi. 

Di perusahaan oil and gas sekelas Shell, setiap bisnis manager 
mempunyai tanggung jawab untuk melakukan identifikasi seluruh  
risiko terkait HSSE. Para business managers tersebut juga harus 
melakukan assessment risiko ,dokumentasi potensi dampak 
yang akan dihasilkan dari risiko sekaligus rencana mitigasi/
eliminasi risiko tersebut.

Di Shell, HSSE sudah menjadi culture yang melekat pada 
setiap pekerja. Shell telah membangun safety culture yang kuat, 
dimana selama 5 tahun terakhir mereka berhasil meningkatkan 
performance HSSE-nya. Pada tahun 2009 mereka menerapkan 
12 lifesaving rules sebagai cara untuk meningkatkan awareness 
terhadap risiko-risiko HSSE yang critical. Salah satu contoh nya 
adalah memakai sabuk pengaman saat berkendara atau jangan 
ngebut saat berkendara atas jangan menggunakan HP saat 
berkendara. Jika ada rules yang dilanggar maka pekerja yang 
melanggar akan mendapatkan sanksi disiplin/punishment dari 
management. Punishment terberat adalah pekerja dapat dipecat 
dari pekerjaan atau kontraktor dapat di-blacklist dari tender-
tender dimasa yang akan datang oleh Shell.

Selain punishment, HSSE juga berperan pada sistem reward 
yang menentukan berapa besar bonus yang akan diterima 
para pekerja Shell, karena HSSE mempunyai porsi yang cukup 
signifikan dalam penentuan KPI yakni sebesar 20% dari total 
KPI, dimana KPI yang lain mencakup operational cash flow 
(30%) dan operational excellence (50%). Dalam bobot 20% 
tersebut, 5% untuk total recordable case frequency (TRCF), 5% 
untuk Tier 1 Process Safety events (unplanned release of any 
material,including non-toxic and non-flammable materials from a 
process,resulting in harm to members of the company workforce 
or aneighbouring community, damage to equipment or exceeding 
a threshold), dan 10% untuk internal measures (spills,energy 
intensity and use of fresh water).

Hal yang serupa juga diterapkan di British Petroleum (BP), 
dimana BP menempatkan komponen HSSE sebesar 30% dari 
total ukuran performance yang akan mempengaruhi bonus ta-
hunan pekerja, sedangkan 70% dipengaruhi oleh operating cash 
flow dan underlying replacement cost profit. Semenjak peristiwa 
Gulf of Mexico oil spill tahun 2010, BP terus meningkatkan 
kinerja HSSE nya terlihat dari survei yang mereka lakukan pada 
tahun 2014 dengan hasil bahwa karyawan masih mempunyai 
pemahaman yang clear tentang prosedur keselamatan, standar 
dan persyaratan yang berlaku untuk mereka.

Tim BTP HSSE beberapa waktu yang lalu juga telah 
melakukan benchmark secara langsung ke 2 perusahaan oil and 
gas terkemuka, yakni Total E&P Indonesie dan PT Badak NGL. 
Tim BTP HSSE juga menemukan hal yang serupa di sana, di 
mana HSSE menjadi ukuran dalam promosi karyawan sampai 
dengan penentuan bonus tahunan pekerja.

Berdasarkan hasil benchmark Tim BTP HSSE, pada aspek 
upaya peningkatan pembinaan pekerja PT Total Indonesie 
mensyaratkan HSE Mandatory Training sebagai salah satu 

Peningkatan Awareness & 
Kompetensi HSSE

KPIhSSe lInKeD 
PeRFORMance
Small changes that make a big impact

$
$

$

$

$

TIM BTP HSSE melakukan benchmark ke PT Badak NGL pada tanggal 28 April 2016.

unsur dalam promosi/kenaikan jabatan. Mandatory Training HSE 
wajib diikuti oleh semua manajemen tanpa kecuali (didasarkan 
dari komitmen perusahaan dan company rule perusahaan). PT 
Total Indonesie mempunyai sistem reminder kepada pekerja 
dan atasannya terkait keikutsertaan dalam training HSE beserta 
refreshmentnya dan apabila seorang pekerja belum mengikuti 
training akan ditampilkan pada sistem perusahaan. Untuk aspek 
performance HSSE, Total Indonesie menerapkan KPI HSSE 
sebesar 55% (sebagai faktor yang menentukan bonus karyawan) 
sedangkan KPI produksi sebesar 45%. KPI HSE terdapat di 
setiap pekerja Total Indonesie. Management Walk Through (MWT) 
para pimpinan juga senantiasa diukur dan statistiknya di-publish 
dalam sistem. Pada saat MWT di lapangan, manajemen Total E&P 
Indonesie  dan Manajemen Kontraktor harus hadir dan membuat 
minutes of meeting, bagi manajemen yang tidak membuat maka 
tidak dihitung dalam statistik walaupun kegiatan nya dilakukan.

PT Badak LNG memiliki system yang bernama Training 
Management System “TMS”. PT Badak LNG juga mensyaratkan 
HSE Mandatory Training sebagai salah satu unsur dalam promosi/
kenaikan jabatan. Mandatory Training HSE wajib diikuti oleh semua 
manajemen tanpa kecuali. Career Path cukup fleksibel. 6 dari ma
nager senior adalah mantan manager safety. 

Untuk aspek performance HSSE, PT Badak LNG menerapkan 
KPI HSSE sebesar 34%. KPI HSE belum sampai KPI Individu, 
masih per department. Sedangkan risiko KPI atas LTI ditanggung  
semua pekerja.

PT Pertamina maupun PT Badak LNG telah mengimple-
mentasikan Sistem Management HSSE, namun perbedaan yang 
sangat signifikan dilihat dari Sistem Management database PT 
Badak LNG yang sudah online, sedangkan di Pertamina b e lum. 
Pertamina dan PT Badak sama-sama meng implementasikan ISRS 
dengan 15 proses sebagai tools assess mentnya.

Di Pertamina aspek HSSE juga sudah tercermin didalam target 
perusahaan dimana setiap 1 kejadian NOA akan mengurangi 1% 
KPI.  Namun untuk porsi KPI, di dalam Kontrak Manajemen 2016 
porsi KPI HSSE Excellent hanya 9% dalam KPI perusahaan, yang 
terdiri dari NOA 5% dan pencapaian PROPER 4%.

Namun jika kita belajar dari peristiwa BP di Gulf of Mexico, 
terlihat bahwa porsi KPI yang besar bukan menjadi ukuran 
keberhasilan penerapan HSSE. Namun setidaknya hal tersebut 
dapat meningkatkan awareness pekerja dan menciptakan pola 
pikir maupun culture yang berorientasi pada HSSE. Management  
Walk Through juga dapat menjadi sarana komunikasi untuk 
peningkatan awareness & HSSE culture secara top down.

Mudah-mudahan untuk tahun 2017 Pertamina dapat me-
ningkatkan HSSE excellence-nya, yang tercermin di seluruh lini 
organisasi perusahaan.•ali azmy
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judul buku : Stalking indonesia
penulis : margareta astaman
penerbit : pt kompas media nusantara

Stalker adalah sebutan untuk orang yang stalking profil orang 
lain. Mungkin sebagian dari masyarakat pada umumnya enggan 
sekali menjadi seorang stalker, karena bidang pekerjaan ini harus 
sangat mahir mengulik latar belakang klien potensial via komputer, 
dan memacu orang lain untuk membagikan kisah lewat jejaring 
sosial. Tetapi mungkin pekerjaan tersebut mungkin menjadi sangat 
menarik jika seorang stalker tersebut di bidang traveler.

Bagi seorang traveler, keindahan panorama wisata, keunikan 
dan keragaman budaya di suatu daerah menjadi daya tarik tersendiri 
untuk mengunjungi daerah tersebut. Tidak jarang, tujuan dirinya 
menjadi traveler adalah untuk menemukan hal baru dan mendapat 
pengalaman baru saat berada di suatu daerah. Stalker lebih suka 
menguntit hal-hal yang nggak penting dibandingkan ‘see the bigger 
picture’. Sekarang, bayangkan stalker jalan-jalan. Secara obsesif, 
penulis akan mengulik, mengintip dan melacak seluk beluk setiap 
objek atau daerah tujuan wisata yang dikunjunginya. Akibatnya, 
semua informasi, mulai dari yang sepele, yang agak penting sampai 
yang berlebihan tertulis habis pada buku ini.

Pada dasarnya buku ini berisi tentang cerita tentang pengalaman 
penulis saat travelling di Indonesia. Penulisan dengan gaya bahasa 
yang santai serta tanpa istilah-istilah rumit membuat buku ini jadi 
bacaan yang menyenangkan buat para pembaca. Namun dalam 
buku ini pula terdapat unsur “mengkritisi” berbagai problematika 
negeri ini. Permasalahan yang dikritisi tentu saja dari sudut pandang 
wisata pula. Misalnya tentang Lajukang, sebuah daerah di Sulawesi, 
terdapat keunikan yang ditemui. Saat memesan mie goreng, 
justru yang disajikan adalah mie berkuah. Mungkin orang yang 
membuatnya mengira mie yang dipesan adalah mie rebus. Namun 
kuahnya berwarna coklat. Maka, jadilah mie goreng rebus. Ternyata 
memang seperti itu orang Lajukang membuat mie goreng. Hal 
tersebut mungkin dikarenakan orang tersebut memang tidak tahu 
cara membuat mie goreng karena tidak bisa memahami petunjuk 
yang ada dikemasan mie. Mereka kurang memahami karena Bahasa 
Indonesia masih jarang digunakan disana.

Sang penulis juga berpendapat mengenai dilema wisata 
Indonesia. Di satu sisi setiap warga bangsa ada hasrat untuk 
mengembangkan wisata nusantara. Diharapkan lebih banyak lagi 
orang yang dapat menikmati keindahan Kiluan. Warga sekitar 
pun diuntungkan dengan turis yang berdatangan. Ekonomi makin 
hidup. Namun, begitu banyak orang datang, alamnya segera rusak. 
Warga sekitar mungkin sudah mulai merasakan dampak lingkungan. 
Semakin terkenal suatu daerah wisata, akan semakin rusak.

Masih banyak lagi destinasi wisata dan pengalaman travelling 
yang dibahas dalam buku ini. Walau lebih menekankan pada 
komentar sang penulis, pembaca juga tidak akan kehilangan 
wawasan mengenai lokasi wisata Indonesia yang beragam dari yang 
terkenal hingga yang jarang diketahui banyak orang.

Di setiap akhir bab, terdapat tips perjalanan menuju tempat 
wisata yang telah dibahas. Tips tersebut terdiri dari dua macam, yaitu 
perjalanan penuh gengsi yang nyaman, mewah serta cenderung 
mahal dan perjalanan pangkal kaya yang menawarkan perjalanan 
hemat ala backpacker. Buku ini juga didukung dengan gambar-
gambar ilustrasi yang bisa membuat pembaca tersenyum atau 
bahkan tertawa, sehingga membaca buku ini menjadi lebih menarik.

Secara garis besar, isi buku ini akan memberikan refleksi 
terhadap kepariwisataan Indonesia.•perpustakaan
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Oleh : PT Pertamina hulu energi

Sharing Knowledge and Innovation : 
Tak Kenal Maka Tak Sayang, lantas Jangan Dibuang 

asesmen KKeP Phe : 
Mendukung alignment dengan Kinerja Korporat

Oleh : Desy Puspitasari – Quality, System & Knowledge Management

Realisasi KPI Shared Knowledge Sharing & Innovation (KSI) TW I sudah dilaporkan dan PIC 
fungsi terus memonitor pencapaiannya dengan aktif. Begitu pula yang dilakukan oleh Fungsi Audit 
Executive yang merupakan fungsi leher Direktur Utama dan Fungsi Research and Development 
Direktorat Pengelohan.

Dalam rangka lebih mengenal, memahami dan ingin aktif menjalankan knowledge sharing and 
innovation di Pertamina, fungsi Audit Executive dan Research and Development telah berinisiatif 
mengundang Fungsi Quality, System and Knowledge Management (QSKM) – Dit. HR & GA pada 10 
dan 11 Mei 2016. Karena ada filosofi “tak kenal maka tak sayang, namun lantas jangan dibuang” 
harus dicari tahu agar “lebih mengenal”.

Kegiatan ini bukan sosialisasi biasa, karena selain menjelaskan item KPI, QSKM juga menjelaskan 
lebih dalam terkait kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi KPI baik dari sisi target knowledge 
sharing maupun  dari target Inovasi melalui proses coaching and clinic. KPI KSI tahun ini berbeda 
dengan tahun sebelumnya, dimana terdapat 6 (enam) parameter yang diukur, yaitu: keterlibatan 
narasumber webinar, peserta webinar, referensi aset pengetahuan, feedback aset pengetahuan, 
jumlah inovasi dan value creation. Coaching tersebut bertempat di Kantor Audit Executive di Kramat 
Raya, Jakarta Pusat pada 10 Mei 2016.

 

Begitu pula dengan Fungsi Research and Development (R&D) pada tanggal 11 Mei 2016 lalu 
bertempat di Kantor R&D - Pulo Gadung juga membahas mengenai KPI tersebut. Seluruh peserta 
berperan aktif menanyakan setiap item nya dan ingin merasakan experience sharing melalui 
webinar yang menjadi salah satu target dan ingin mendaftarkan penyelesaian masalah pekerjaannya 
menggunakan metode Continuous Improvement Program (CIP).

 

Keterlibatan dalam knowledge sharing melalui webinar sebagai narasumber dan peserta merupakan 
item baru dalam KPI KSI. Tujuan KPI ini selain untuk memperluas budaya berbagi pengetahuan, dengan 
kegiatan knowledge sharing melalui webinar dapat mendukung kinerja perusahaan melalui berbagi 
pengetahuan dan pengalaman terkait success story, lesson learned, trouble shooting dan problem 
solving yang terjadi di suatu Fungsi/Lokasi Kerja melalui media teknologi yang memungkinkan untuk 
melibatkan banyak orang dari lokasi yang berbeda tanpa memerlukan biaya. Untuk pendaftaran 
sebagai narasumber dan peserta webinar dapat mengikuti update melalui email broadcast Pertamina 
dan mengirimkan email ke KM.Pertamina@pertamina.com. 

Sedangkan untuk register masalah pekerjaan yang akan diselesaikan dengan metode Continuous 
Improvement Program (CIP) akan diperpanjang sampai dengan TW II oleh karena itu masih ada 
kesempatan untuk mendaftarkan masalahnya dan mengikuti proses coaching dan monitoring (audit 
CIP) pada TW II ini. Kami tunggu registrasi permasalahan Anda pada kesempatan pertama dan para 
coaching akan siap untuk memberikan masukan bagi penyelesaian masalah pekerjaan Anda.

Keep Innovation! Keep Improvement!•

Tim Examiner PT Pertamina (Persero) telah menyelesaikan Asesmen Dokumen Kinerja Ekselen  
(DKE) berbasis Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) di PHE. Asesmen dilaksanakan selama 
4 (empat) hari, 26 – 29 April 2016 di PHE Tower. Asesmen melibatkan seluruh Fungsi di PHE dan 
beberapa Anak Perusahaan (PHE ONWJ, PHE WMO dan JOB P-TJM). Asesmen DKE –KKEP 
merupakan penerapan salah satu Pilar Quality Management Pertamina, yakni Quality Management 
Assessment (QMA).

Penyelenggaraan QMA adalah sebagai bentuk dukungan penguatan transformasi PHE dalam 
mencapai Visi dan Misi PT Pertamina (Persero) menuju World Class Oil and Gas Company. Yang 
tentunya akan mendukung proses alignment kinerja dengan kinerja korporat. Pencapaian Visi dan 
Misi tersebut dikuatkan dengan proses QMA yang terdiri dari 4 (empat) Fokus yaitu:

• Fokus 1  Leadership & Bussiness Sustainability, 
• Fokus 2  Operational Excellence, 
• Fokus 3  Workforce Focus, 
• Focus 4  Customer Focus. 
Tim Penyusun DKE KKEP PHE sebelumnya telah menyusun Buku DKE yang digunakan 

sebagai pintu masuk Tim Examiner mengetahui inisiatif/sistem/program unggulan PHE yang 
sudah memenuhi pola “Challenges – Process – Result” dan bahan untuk menggali Strength dan 
Opportunity for Improvement (OFI). Tahapan QMA ini diharapkan dapat menjadi media perbaikan 
dan peningkatan berkelanjutan dalam rangka mencapai Visi dan Misi PHE serta meningkatkan 
citra perusahaan.

Proses Asesmen dimulai dengan Opening Meeting yang dilaksanakan di Boardroom Lt. 
25 PHE Tower pada 26 April 2016 dihadiri oleh semua BoD, yaitu R. Gunung Sardjono Hadi 
(President Director PHE), Rudy 
Ryacudu (Director Exploration), 
Bambang Manumayoso (Director 
Deve lopment ) ,  Ben i  Ja f f i l i us 
Ibradi AD (Director Operations & 
Production), Ari Budiarko (Director 
Finance & Business Support), Kepala 
Fungsi PHE, General Manager 
PHE ONWJ, PHE WMO dan JOB 
P-TJM, Tim Penyusun DKE KKEP 
PHE dan perwakilan beberapa 
Fungsi dari PHE dan AP PHE yakni: 
Exploration, Development, Operation 
& Production, Commercial, PPRM, 
Internal Auditor, QHSSE, Legal, 
Corporate Secretary, Finance, 
ICT, HR & GA, Supply Change 
Managment, Technical Support, dll. 

Berikut dokumentasi kegiatan 
assessment yang dilakukan selama 
4 (empat) hari oleh tim Examiner dari 
PT Pertamina (Persero).•

	   	  Coaching & Clinic KOMET di Audit Executive (10/05/2016)  
oleh Gatot Chiandar dan Dewi Hanifah – Tim Knowledge Management Pertamina

Peserta Sosialisasi Audit Executive (10/05/2016)

	  

Sosialisasi KPI KSI di Fungsi R&D (11/05/2016)  oleh Annisrul Waqie – Tim CIP Pertamina



12No. 20
Tahun LII, 16 Mei 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.

Pedoman Terintegrasi Menghapus Silo-Silo Kegiatan Operasi

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

Surveyor Semakin Peduli - Supply loss Tak lagi Tinggi
Seluruh pihak sekali lagi mendukung untuk menenkan kegiatan losses dalam angka nol poin dua. 

Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Surveyor yang diadakan pada 28 – 29 April 
2016 di Surabaya. Fungsi ISC melakukan integrasi untuk menyatukan suara dan aspirasi yang ada 
untuk memperlancar kegiatan serah terima minyak di lapangan.

Koordinasi bagi para surveyor ini disusun sebagai sarana untuk meningkatkan koordinasi antara 
Pertamina dengan perusahaan surveyor serta Memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan potensi 
permasalahan operasional dan komersial yang timbul di Lapangan. Kedua tujuan ini dilakukan dalam 
rangka meningkatkan kualitas kegiatan serah terima minyak di Pertamina.

Evaluasi kegiatan survei sebagai salah satu prasyarat serah terima minyak Pertamina dibahas 
secara baik sehingga para surveyor tidak mengulangi keluhan-keluhan yang muncul. Para surveyor 
diharapkan dapat lebih memperhatikan detail setiap kegiatan survei.

Dalam rangka melaksanakan tujuan dan menghindari kesalahan yang telah di evaluasi tersebut, 
telah juga ditetapkan tugas-tugas dan peran strategis surveyor dalam menjaga kegiatan serah terima 
tersebut. Inspeksi terhadap kegiatan sebelum kegiatan muat dan bongkar kargo minyak (Preloading/
predischarge Inspection), Laporan (Preliminary Report), Verifikasi free water, Verifikasi Discrepancy, 
Checklist Tanker & Terminal, Laporan Akhir dan tingkat supply loss adalah tujuh kriteria yang menjadi 
penilaian bagi kualitas para surveyor.

Ketujuh kriteria tersebut disusun dengan proporsi tertentu dalam menjamin kinerja ekselen para 
surveyor dalam kegiatan serah terima minyak. 

Implementasi dari kriteria ini dimonitor dan berpengaruh besar terhadap penilaian terhadap 
surveyor. Perusahaan juga menjamin dukungan penuh dalam rangka menjamin kualitas hasil survei. 
Untuk biaya memang sangat diperlukan seperti biaya tambahan pengiriman sample crude dari terminal 

KKKS tertentu akan didukung dan diganti oleh perusahaan.
Implementasi tersebut juga disusun dalam bentuk yang lebih teknis dan detail sebagai 

bukti konkrit penjagaan kualitas serah terima minyak di teras Pertamina.
Peran surveyor dalam meminimalisasi kerugian komersial yang ditanggung oleh Pertamina 

dalam kegiatan operasional harus memperhatikan hal-hal seperti: Informasi terkait losses diatas 
toleransi baik untuk kargo ekspor / impor / dan domestik yang harus diinformasikan oleh pihak 
surveyor pada kesempatan pertama serta Informasi terkait dispute quality kargo impor CFR 
Basis (termasuk properti Warna kargo Gasoline 88 RON, Gasoline 92 RON, dan Gasoline 95 
RON) yang diinformasikan segera untuk ditindaklnjuti oleh Pertamina.

Concern penjagaan kualitas tidak hanya berasal dari Pertamina. Perusahaan surveyor 
juga ikut andil mengenai tugas tugas khusus mereka adalam menjaga kualitas kegiatan serah 
terima minyak ini. Hal-hal seperti permintaan penambahan surveyor, lalu pelaporan-pelaporan 
kegiatan fraud, serta masukan-masukan perbaikan rangkaian kegiatan survei yang perlu 
diterapkan menjadi standar baku Pertamina. Hal ini membuktikan betapa pedulinya surveyor 
dalam menjaga kargo Pertamina. Kargo anak bangsa yang menjadi hal dalam kemaslahatan 
seluruh bangsa.

Rendahnya angka supply loss bulan April 2016 lalu, menjadi bukti akibat kinerja dan 
komitmen para surveyor ini setelah kegiatan Forcom 2016 sebelumnya. Semoga dengan 
kearifan surveyor yang lebih peduli, supply loss tak lagi menjadi tinggi.•ptkam

Memang harus diakui bahwa serah terima minyak akan 
melibatkan berbagai disiplin Fungsi baik pusat maupun daerah. 
Masing-masing Fungsi mempunyai peranan penting dalam 
setiap tahapan proses, baik proses perencanaan, operasi, 
hingga proses finansial. Oleh karena itu, tidak dipungkiri bahwa 
masing-masing Fungsi akan mempunyai Sistem Tata Kerja di 
lingkungan kerja yang  bertujuan agar tidak  ada kendala dalam 
operasional baik secara teknis maupun  prosedural  yang dapat 
menyebabkan kerugian di perusahaan umumnya. 

Dimulai dari perencanaan, berderet tugas yang harus 
diselesaikan hingga tiba waktu serah terima minyak dilakukan. 
Diawali dari kebutuhan pasar akan produk minyak sebagai  
indikasi awal dan dikombinasi dengan stok yang ada serta 
dengan limitasi stok yang diinginkan maka akan munculah 
kebutuhan produk minyak. Gambaran secara sederhana inilah 
yang akan menjadi dua pilhan bahwa untuk menetapkan berapa 
produk minyak yang akan diolah di kilang sendiri atau berapa 
yang diimpor dari luar. Dengan optimasi yang dilakukan juga akan 
didapat berapa kapasitas kilang yang akan dijalankan dan berapa 
minyak mentah yang dibutuhkan. Dari availibility minyak mentah 
dalam negeri yang dialokasikan oleh Negara ke Pertamina, maka 
kekurangannya akan diimpor dari berbagai sumber.

Semua serah terima minyak, baik minyak mentah dan pro-
duk minyak, akan terjadwal setelah masing-masing dilakukan 
koordinasi dari berbagai pihak, baik menyangkut kepastian 
ke tersediaan kargo, ketersediaan kapal, ataupun ketersediaan 
ullage tanki penerima. Walaupun minyak mentah maupun produk 
minyak mempunyai area tersendiri, namun pada prinsipnya 
keduanya merupakan scheduling yang akan menjadi acuan. 
Kalau penyaluran melalui kapal, maka akan ditunjukkan  kapan 
kargo akan dimuat dan dibongkar. Dimana kargo dimuat 
dan dibongkar. Berapa banyak kargo dimuat dan dibongkar, 
apakah satu lokasi atau beberapa lokasi. Sungguh suatu proses  
“organizing” bulanan yang rumit dan pelik. Sehingga tidak heran 
selalu ada revisi yang tak henti. Inilah yang selanjutnya dikenal 
dengan Master Program Minyak-Mentah dan Master Program 
Produk.

Mari kita lihat di Manual Pengapalan Minyak Mentah dan 
Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditetapkkan Direksi dengan 
nomer No.KPTS/1005/00000/80-B1 yang ditetapkan pada 
tanggal 14 Juli 1980 oleh Piet Haryono selaku Direktur Utama 
dan dikenal sebagai “Kitab Suci” pengapalan serta lebih dikenal 
dengan “Buku Hitam”. Meskipun kegiatan operasional masih 
banyak menggunakan prosedur dari sini, namun banyak juga 
hal-hal baru yang belum terlingkupi yang memerlukan pedoman 
untuk dasar implementasi.

Demikian juga terkait dengan perhitungan kargo, maka 
harus mengacu kepada perhitungan standard yang telah diakui 
oleh dunia internasional dan dapat menjadi acuan untuk proses 
akutansi keuangan. Pedoman tentang hal inipun sudah terdapat 
pada Petunjuk Pelaksanaan Pengukuran dan Perhitungan Arus 
Minyak Korporat Pertamina yang ditandatangani oleh Direktur 
Utama F. Abda’oe tanggal 6 Maret 1989. Perkembangan dan 
permasalahan perhitungan arus minyak sampai saat inipun 
kemungkinan mengalami perkembangan yang tentu memerlukan 
pedoman sebagai acuan.

Banyak hal yang memang harus diintegrasikan. Pertemuan 
Bali tanggal 15-16 Februari 2016 Insan Serah Terima Minyak, baik 
dari mulai pengolahan, perkapalan, pemasaran, surveyor dan 
fungsi terkait lainnya membuktikan bahwa banyak permasalahan, 
hampir ratusan masukan yang harus diakomodir dalam pedoman 
terintegrasi ini agar proses serah terima minyak menjadi proses 
dapat diandalkan dan akuntabel.

Sungguh suatu pekerjaan yang tidak mudah, pedoman 
terintegrasi diharapkan menjadi pedoman yang secara holistik 
dapat mengakomodir seluruh kepentingan khususnya terkait 
dengan serah terima minyak. Tidak ada lagi silosilo yang hanya 
dapat menyebabkan benturan kepentingan yang pada akhirnya 
dapat menghambat operasional perusahaan. Apalagi tantangan 
ke depan semakin nyata. Losses 0.2% sudah menjadi komitmen 
bersama. Dengan adanya buku pedoman terintegrasi, diharapkan 
serah terima minyak akan menjadi proses yang “sustainable”. 
Mari kita buktikan bahwa insan serah terima minyak Pertamina  
R4=<0.2, Bisa!.•ptkam

Semua kegiatan yang melibatkan berbagai Direktorat ini 
terkadang menimbulkan sikap ignorant. Seperti halnya masalah 
Perusahaan besar lain, ditambah dengan target ketat nan mengikat 
membuat kepedulian terhadap fungsi lain mengecil. Konsep silo-
silo, yang acuh, antar Direktorat pun sering terjadi.

Dari sinilah dibutuhkan peran integrator yang bisa meng-
ingatkan kembali akan dasar dari kegiatan ini. Salah satu cara 
menyatukannya mirip seperti cara Dinasti Qin dalam menyatukan 
China yang sebelumnya terdiri dari beberapa kerajaan besar dan 
banyak suku-suku kecil.  

Keseragaman.
Dengan satu bahasa, satu regulasi ekonomi dan perdagangan, 

dan satu ukuran metrologi, Qin Shi Huangdi menyatukan penge-
lolaan negara China bertransformasi diikuti oleh Dinasti pemersatu 
lainnya sehingga menjadi sebesar seperti yang kita lihat saat ini. 

Beberapa pedoman kerja diperlukan agar tata kelola sejalan 
dengan kaidah-kaidah serah terima minyak, baik menyangkut 
sarana/alat, prosedur maupun SDM seperti yang telah disebutkan 
sebelumnya. Kaidah yang menjamin bahwa serah terima minyak 
akan tepat dalam jumlah, tepat dalam kwalitas maupun tepat dalam 
waktu. Meskipun lingkup perbaikan  supply loss fokus lebih ke 
tepat kuantitas, namun kualitas dan waktu tetap menjadi perhatian.

Pedoman yang dibutuhkan akan mengakomodir per-
masalahan-permasalahan operasional dalam melaksananan serah 
terima minyak baik kargo akan dimuat di pelabuhan muat, kargo 
disalurkan melalui kapal  atau moda lainnya, serta kargo diterima 
di pelabuhan bongkar atau lokasi terima. Meskipun prosedur untuk 
mengimplementasi serah terima minyak sebagian besar telah 
tersedia, namun banyak hal yang harus diatur kembali agar dapat 
menyesuaikan dengan kondisi saat ini dan belum ada pedoman 
yang melingkupi. 

Disamping itu, masih banyak prosedur ataupun pedoman 
yang dikeluarkan oleh masing-masing Fungsi yang tumpang tindih 
sehingga menimbulkan permasalahan baru yang sulit dihindari. 
Dan yang memprihatinkan, bila belum ada prosedur dan pedoman 
yang mengakomodir suatu kegiatan, maka akan menjadi kendala 
yang kemungkinan bisa merugikan.
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RaT Tahun buku 2015 Kopkar Patra capai laba lebihi Target
plaju -  Koperasi Karyawan (Kopkar) Patra RU III  menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2015 selama 
dua hari, 29 Februari – 1 Maret 2016 di Gedung Patra Ogan. RAT Kopkar Patra RU III dibuka oleh General Manager 
RU III, Mahendrata Sudibja didampingi Tim Manajemen RU III dan Ketua Kopkar Patra RU III, Catur Harjono. Catur 
menjelaskan, dalam tahun kinerja 2015, Kopkar Patra RU III berhasil memeroleh laba sebesar Rp 3.106.331.364 
atau sebesar 136% melebihi target laba yang ditetapkan. Disamping itu, Kopkar Patra RU III juga meraih beberapa 
penghargaan diantaranya sebagai salah Koperasi Terbaik di Indonesia Kategori Koperasi Konsumen, Koperasi Berprestasi 
Tingkat Nasional, Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Selatan serta menjadi satu-satunya Koperasi di 
Sumatera Selatan yang telah memiliki nomor induk koperasi dari Kementerian Koperasi & UKM. Dalam acara tersebut, 
Catur terpilih kembali menjadi Ketua Kopkar Patra RU III periode  20152020.•ru iii

booth Pertamina Raih Juara I pada 
Indonesia climate change education Forum & expo 2016
jakarta  – Booth Pertamina berhasil meraih juara I kategori BUMN dan Swasta, pada 6th Indonesia  Climate 
Change Education Forum & Expo 2016 di JCC, pada (17/4).  Penghargaan diserahkan oleh Utusan Khusus Presiden 
untuk Pengendalian Perubahan Iklim Rachmat Witoelar kepada Retno Widowati, Officer Exhibition & Merchandise 
Pertamina. Forum ini merupakan forum ke-6, dan menaruh perhatian pada isu-isu pe nurunan kualitas  lingkungan akibat 
ketidakpastian  pola iklim, antara lain  musim yang bersinggungan dengan  ke sejahteraan  dan  gaya hidup miliaran 
penduduk dunia.  Pada hari pertama, Rachmat Witoelar berkesempatan mengunjungi booth Pertamina, pada Kamis 
(14/4).•urip 
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Sekuriti Dibekali “budaya Sekuriti” di Rundam IV Diponegoro
magelang – Untuk lebih meningkatkan performa dan kesigapan anggota pengamanan (sekuriti) dalam mengamankan 
kantor maupun area operasi Pertamina di wilayah Jawa Tengah dan DIY, Fungsi HSSE MOR IV menggelar pelatihan 
“Budaya Sekuriti” di Mako Rindam IV Diponegoro, Magelang pada 7-11 Maret 2016. Antusiasme puluhan anggota 
sekuriti terlihat dalam mengikuti setiap kegiatan yang diadakan di bawah bimbingan dari  staf pengajar Resimen Induk 
Kodam IV/Diponegoro. Materi mengenai kedisiplinan, kebulatan tekad, survival, teamwork, dan bela negara dilahap oleh 
para peserta dengan semangat 45. HSSE Region Manager IV Ika Kurniasari mengatakan pelatihan ini dimaksudkan 
sebagai ajang refreshment anggota sekuriti MOR IV serta untuk lebih menanamkan budaya sekuriti di wilayah kerja 
MOR IV serta meningkatkan rasa cinta terhadap perusahaan dan negara. “Semoga setelah mengikuti pelatihan ini para 
anggota sekuriti dapat melanjutkan tugasnya di kantor unit maupun area operasi MOR IV dengan semangat baru,” 
tutup Ika.•mor iV
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Pangdam III Siliwangi Kunjungi RU VI balongan

balongan –  Sebagai objek vital yang ada di wilayahnya, Pangdam III Siliwangi mengunjungi RU VI Balongan dalam rangka 
mempererat silaturahmi, pada akhir Maret lalu. Rombongan diterima oleh GM RU VI Yulian Dekri. Pangdam III Siliwangi Hadi 
Prasojo melakukan pertemuan di ruang rapat I Adm Building yang dihadiri tim manajemen dan pekerja untuk mendengarkan 
selayang pandang tentang Kilang RU VI Balongan yang dipaparkan Eng. & Dev. Manager RU VI Iman Syafirman. Mayjen (TNI) 
Hadi Prasojo selaku Pangdam III Siliwangi menyampaikan, RU VI sebagai objek vital nasional perlu dilindungi apapun alasannya 
dan tetap bisa bekerja sama dengan baik sehingga ke depannya keamanan tetap terjamin dan masyarakat bisa menikmati 
hasil dari produksi RU VI Balongan.  Pada kunjungan tersebut, Pangdam III Siliwangi juga melakukan site visit ke Kilang RU VI 
Balongan didampingi GM RU VI Balongan Yulian Dekri dan tim manajemen.• andi p
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KJS Patra Kusuma Rayakan hUT ke-1
CilaCap –  Klub Jantung sehat (KJS) Patra Kusuma Pertamina Refinery Unit IV Cilacap yang dibentuk pada awal 
tahun lalu kini sudah berjalan selama satu tahun. Perayaannya dilaksanakan di lokasi wisata benteng pendem Cilacap 
bersamaan dengan kegiatan wisata raga KJS Kabupaten Cilacap dan perayaan hari jadi Kabupaten Cilacap yang ke-
160, pada (24/4). Hadir pada kesempatan ini Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, Ketua Yayasan Jantung Indonesia 
(YJI) cabang utama Jawa Tengah Sri Lestari Soediro dan diikuti oleh ratusan anggota KJS GOR Wijaya Kusuma, KJS 
Pendopo Kabupaten Cilacap, KJS Yankestel, KJS Komplek Perumahan Pertamina Gunung Simping dan KJS Kinibalu.
Kegiatan wisata raga diisi dengan senam jantung sehat, senam aerobik, serta mendapatkan pengetahuan mengenai 
Diabetes oleh dr Nur Hani dari Pertamina Hospital Cilacap (PHC). Perayaan HUT ditandai dengan pemotongan tumpeng 
oleh Bupati Cilacap dan diserahkan kepada Ketua Badan Pelaksana Klub Jantung Kabupaten Cilacap Chairil Anwar 
Lutfan yang juga pekerja Pertamina.•ru iV
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jakarta –  PT Pertamina 
Geo thermal Energy (PGE) 
me laksanakan Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS) 
Tahunan Tahun Buku 2015 
yang diselenggarakan di 
Kantor Pusat Pertamina, 
Senin (25/4). RUPS Tahunan 
dihadiri Direktur Gas, Energi 
Baru dan Terbarukan Perta-
mina Yenni Andayani sebagai 
Komisaris Utama PGE, Di-
rektur Pengolahan  Pertamina 
Rachmad Hardadi sebagai 
pemegang saham PGE, 
serta jajaran Direksi PGE. Di 
bawah pengelolaan Direksi, 
PGE telah membukukan 
laba usaha yang diperoleh 
pa da tahun buku 2015 men-
capai US$119,62 juta atau 
111% dari target sebesar 
US$107,55 juta. Selanjutnya, 
laba komprehensif pada 
tahun buku 2015 mencapai 
sebesar US$85,10 juta atau 
122% dari target US$69,80 
juta.

Kinerja operasional yang 
optimal telah merealisasikan 
pro duksi uap panas bumi se -
tara listrik sebesar 3.056,82 
GWH pada tahun 2015. 
Jum lah tersebut mencapai 
104,4% dari target sebesar 

laba Usaha PGe Tahun 2015 Melebihi Target

2.929,24 GWH atau meng-
alami peningkatan 8% di-
bandingkan tahun 2014 se-
besar 2.831,40 GWH.

K ine r j a  pe rusahaan 
dar i  s is i  investas i  juga 
memperlihatkan pencapaian 
yang meng gem birakan. 
Selama tahun 2015, peru-
sahaan telah menge luar-
kan US$339,19 juta yang 
digunakan untuk pe ngem-
bangan panas bumi d i 
wilayah kerja PGE. Investasi 
tersebut di antaranya berupa 
pelaksanaan infrastruktur dan 
pemboran 20 sumur selesai 
dan 6 sumur on going serta 
7 sumur KURS (Kerja Ulang 
Reparasi Sumur) dan 1 on 

going KURS. Di samping itu, 
dilaksanakan pula kegiatan 
Engineering, Procurement, 
and Construction (EPC) pem-
bangunan Steam Ga thering 
System (SGS) dan Pem-
bangkit Listrik Tenaga Panas 
Bumi (PLTP).

Sepanjang tahun 2015, 
ada 8 proyek pengembangan 
panas bumi yang dikerjakan 
sekaligus di 7 lokasi berbeda. 
Khusus untuk proyek Ka-
mojang Unit V telah resmi 
ber operasi secara komersial 
dan mengalirkan listrik ke-
pada PT PLN (Persero). 
Keberhasilan menyelesaikan 
proyek Kamojang Unit V le-
bih cepat dari target COD 

merupakan sa lah  sa tu 
pen capaian Direksi untuk 
memantapkan perusahaan 
dalam melaksanakan ke-
giatan usaha panas bumi se-
cara total project, yakni dari 
produksi uap hingga listrik.

Pada kesempatan itu 
juga, Direktur Utama PGE 
Irfan Zainuddin memaparkan 
sejumlah penghargaan serta 
pencapaian HSSE hingga ma-
najemen mutu perusahaan. 
Terutama pada area operasi 
Geothermal Kamojang yang 
mendapat PROPER emas 
lima kali berturut-turut dari 
Ke menterian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan.•pge
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jakarta - PT Tugu Pra-
t a m a  I n d o n e s i a  ( T P I ) 
mem publikasikan laporan 
keuangan (audited) tahun 
buku 2015. Pertanggung-
jawaban Direksi TPI atas 
kinerja perusahaan ter sebut 
telah diterima secara baik oleh 
seluruh Pemegang Saham 
melalui penyelenggaraan 
RUPS beberapa waktu lalu. 

TPI  berhasil mencatatkan 
peningkatan yang signifikan 
di setiap tahunnya. Ter buk-
ti dengan perolehan laba 
komprehensif yang me-
ningkat sebesar 25% yang 
sebelumnya Rp356 miliar 
menjadi Rp445 miliar, di tahun 
2015, dibarengi dengan 
pero lehan Rasio Pencapaian 
Solvabilitas (RBC) sebesar 
374,23%.

“Sepanjang tahun lalu, 
keberuntungan ekonomi 
di industri bisnis asuransi 
umum juga turut terpengaruh 

dengan efek domino dari 
merosotnya harga minyak 
dun ia  dan  ins tab i l i t as 
n i la i  tukar  mata uang,  
sehingga menekan belanja 
premi dari para korporasi 
besar.  Namun demikian, 
pencapaian Premi Bruto TPI 
masih dapat meningkat  18% 
dibandingkan dengan tahun 
lalu, yaitu Rp3 triliun dari 
sebelumnya Rp2,5 triliun,” 
kata Muhammad Syahid, 
Direktur Keuangan & Jasa 
Korporat TPI, di Jakarta 
(28/4).

Syahid menambahkan, 
ke depannya TPI akan 
semakin memaksimalkan 
seluruh potensi yang dimiliki, 
baik secara  optimalisasi 
sumber  daya  maupun 
revitalisasi bisnis, dengan 
memberikan pelayanan, 
per l indungan dan ker ja 
sama terbaik kepada seluruh 
stakeholdernya.•tpi
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PTc adakan corporate 
culture Summit
jakarta  -  Sebagai ajang forum diskusi dan 
sha ring best practice penerapan corporate culture 
di dalam organisasi, PT Pertamina Training & 
Consulting (PTC) mengadakan acara Corporate 
Culture Summit, pada Senin & Selasa, 2 – 3 
Mei 2016 di Grand Ballroom Mutiara Hotel Ritz 
Carlton Mega Kuningan Jakarta. Melalui tema 
Transforming Corporate Culture Accelerate Cor
porate Performance, forum ini diharapkan da-
pat memberikan wawasan pentingnya budaya 
perusahaan sebagai cara untuk meningkatkan 
per forma perusahaan.

Dihadiri oleh sekitar 110 peserta yang mayoritas 
merupakan perwakilan BUMN di Indonesia, forum 
ini diisi oleh berbagai pembicara terkemuka se-
perti former CEO XL Axiata Hasnul Suhaimi, Ira 
Gaberman Partner AT Kearney, London, Senior 
Principal AT Kearney Shirley Santoso, Managing 
Director Accenture Indonesia Neneng Goenadi, 
Patner PwC Mariana Tusin, Andrew Tani, Human 
Capital Director PT Telkom Indonesia Tbk Herdy 
R Harman, Learning & Development Director 
Danone Indonesia Steven Yudiyantho, Group Head 
Corporate Culture  PT.  Bank Mandiri (Persero) Tbk 
dan juga beberapa pembicara dari perusahaan 
yang menerapkan best practice corporate culture 
lainnya.

Corporate Culture Summit membahas ber-
bagai hal yang berkaitan dengan penerapan 
bu daya perusahaan, seperti bagaimana budaya 
perusahaan sebagai kunci perusahaan dapat 
ber umur panjang, bagaimana budaya  mampu 
me ningkatkan performa perusahaan, bagaimana 
menginisiasi transformasi budaya perusahaan, 
ba gaimana peran pemimpin dalam budaya 
peru sahaan, bagaimana menerapkan budaya 
peru sahaan secara menyeluruh, dan topik-topik 
me narik lainnya.

Menurut ketua panitia Corporate Culture 
Summit Ade Ferialun, mayoritas perusahan yang 
hadir dalam Corporate Culture Summit adalah 
perusahaan yang sedang melakukan transformasi 
budaya perusahaan, sehingga diharapkan forum 
ini dapat mendukung apa yang diinginkan peserta 
melalui sharing best practice dari pembicara  baik 
dari konsultan maupun dari beberapa perusahaan 
besar yang telah menerapkan corporate culture.

“Kita harapkan peserta mendapatkan pem-
belajaran melalui sharing knowledge dari konsultan 
yang ada. Memang, ini global consulting company 
yang telah kita undang, jadi akan dibahas mulai 
dari pembentukan hingga pengimplementasian 
corporate culture itu bisa dilakukan di suatu or-
ganisasi, keterkaitan budaya perusahaan dengan 
berbagai aspek dan fungsi di dalam organisasi 
serta optimalisasi peran leadership di dalam pro-
ses implementasi budaya perusahaan,” ucap 
Ade.• starfy

CilaCap- Pertamina Lubricants Production Unit Cilacap 
tampil sebagai juara HSE Improvement Competition yang 
diselenggarakan di internal Pertamina Lubricants. PUC 
menampilkan dua program perbaikan unggulan, yakni Pen-
cegahan Bahaya K3, Kebakaran, dan Pencemaran Lingkungan 
serta Penerapan Good House Keeping di Area Pengisian 
Bulk - IBC.  Tim yang dipimpin oleh Jr Supervisor Filling PUC 
Ifan Sri Widodo memaparkan program improvement tersebut 
di hadapan Direktur Utama Pertamina Lubricants dan jajaran 
manajemen saat kunjungan kerja dan MWT di PUC, Rabu (4/5). 

Tim mengidentifikasi sejumlah permasalahan, yakni 
terkait aspek house keeping, antara lain penempatan IBC dan 
timbangan digital tidak pada tempatnya, valve code belum 
ada, tampilan pipa kusam, lantai kotor, dan terdapat tetesan 
di kerangan drain. 

Ifan memaparkan aksi perbaikannya, tim melakukan 
tahapan kerja inti antara lain mengatasi rembesan, scrap karat 
dan kotoran, membersihkan kotoran, pengecatan, pembuatan 
prosedur operasi valve coding & no coding valve dan prosedur 
sertifikat kalibrasi, membuat buku logbook dan meter arus 
terkait avery hardoll, membuat arah jalur minyak dan identitas 
dari produk khusus, membuat dan memasang papan tempat 
drum flushingan dan quality pass, dan lain-lain. 

Direktur Utama Pertamina Lubricants Gigih Wahyu Hari 
Irianto memberikan apresiasi atas prestasi yang di raih oleh 
tim PUC. Gigih menegaskan, continuous improvement harus 
menjadi semangat kerja di Pertamina Lubricants dalam 
mewujudkan visi menjadi perusahaan kelas dunia.•ptpl

hSe Improvement 
di Production Unit cilacap

laba Komprehensif TPI 2015 
naik 25%



Penandatanganan Perjanjian antara Pertagas 
dengan PT. Media Karya Sentosa
jakarta – PT Pertamina Gas dan PT Media 
Karya Sentosa sepakat melakukan perjanjian 
kerja sama pemrosesan gas.  Penandatanganan 
kerja sama tersebut dilakukan oleh Presiden 
Direktur PT Pertamina Gas Hendra Jaya dan  
Direktur Utama PT MKS Sardjono, di  Gedung 
Oil Center, Jakarta, pada (29/4). 

Hendra Jaya berharap dengan adanya 
penandatanganan perjanjian ini, PT MKS bisa 
terus bekerja sama dengan baik. “Saya kira ini 
satu di antara jenjang lain yang harus dilalui 
dan diselesaikan, agar nanti pada Juni kita bisa 
mulai start up untuk operasional gas serta bisa 
bermanfaat untuk masyarakat luas. Termasuk ke 
depannya kita bisa mengurangi impor LPG,” ujar 
Hendra Jaya.• nidya diantidini
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surabaya – PT Perta-
mina Lubricants terus ting-
katkan efisiensi dan opti-
malisasi pelayanan dis tri-
busi pelumas untuk selu-
ruh kesatuan Indonesia 
pas ca penandatanganan 
Memorandum of Under stan
ding (MoU) atau Nota Ke-
sepahaman dengan PT Pos 
Logistik Indonesia. 

D a l a m  m e m b a n g u n 
sinergi BUMN yang saling 
menguntungkan, Pertamina 
Lubricants memanfaatkan 
sumber daya PT Pos Logistik 
Indonesia melalui sistem 
aplikasi pendukung bisnis 
logistik dengan Warehouse 
Management Sistem (WMS) 
berbasis IT yang resmi go live 
di Depo Pertamina Bandaran, 
pada (2/4).  

“Indonesia sangat luas, 
kompleks dan penuh tan-
tangan jika dilihat dari sisi 
distribusi dan logistik. Dengan 
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Sinergi bUMn, PT Pertamina lubricants Perkuat 
Distribusi Pelumas 

dukungan sistem dari PT Pos 
Logistik dengan teknologi 
terbaru, maka jangkauan 
pelumas di daerah-daerah 
terpencil yang sulit seperti 
di wilayah Timur akan ter-
penuhi dengan baik. Ini me-
rupakan nilai yang harus 
terus ditingkatkan dan diper-
tahankan,” ungkap Gigih WH 
Irianto, Direktur Utama PT 
Pertamina Lubricants. 

Penggunaan sistem WMS 
yang canggih merupakan 

dukungan prima dari sisi 
operasional distribusi khu-
sus nya untuk menunjang 
kegiatan bisnis yang meliputi 
freight forwading, transporting 
dan warehousing untuk selu-
ruh produk yang dihasilkan 
perusahaan maupun untuk 
perusahaan. Kini, gudang 
atau Depot Supply Point, 
in frastruktur dan penyaluran 
pelumas akan dikelola oleh 
PT Pos Logistik Indonesia de-
ngan tetap terkoneksi de ngan 
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Tim Manajemen PePc 
Ikuti hSe leadership & 
Fire Fighting Training
sungai gerong -  Sesuai dengan komitmen 
peru sahaan terhadap aspek HSSE, PT Pertamina 
EP Cepu (PEPC) bekerja sama dengan HSE 
Training Center PCU Sungai Gerong mengadakan 
pelatihan HSE Leadership & Fire Fighting untuk 
para manajemen angkatan I pada 11-12 April 2016 
lalu di Sungai Gerong-Palembang. Pelatihan yang 
dihadiri oleh Direktur Utama PEPC Adrian syah, 
Vice President, dan para Manajer ini ditujukan 
untuk memberikan bekal tambahan pengetahuan 
dan meningkatkan wawasan mengenai HSE 
leadership dan penanganan jika terjadi kebakaran 
(fire fighting) serta keadaan darurat. 

M. Hasan Rasyid, salah seorang instruktur 
HSE Training Center Pertamina Sungai Gerong 
memberikan materi HSE & Business, Loss Cau
sation Model, HSE Leadership, dan HSE Mana
gement System. 

Hari kedua dilanjutkan dengan materi “Be
havior of Fire” yang disampaikan agar memahami 
terjadinya kebakaran, prinsip pema daman ke-
bakaran, dan tugas dalam penanggulangan ke-
bakaran. 

Yang dimaksud dengan kebakaran adalah 
api yang tak diinginkan dan tidak terkendali, 
sedangkan api adalah rantai reaksi kimia yang 
diikuti oleh pengeluaran panas dan cahaya. Api 
bisa menjadi kebakaran karena adanya peram-
batan panas. Prinsip memadamkan api adalah 
me mutus rantai reaksi api (inhibiting). 

Klasifikasi kebakaran di Indonesia terdiri dari 
golongan A (padat bukan logam), golongan B (cair 
atau gas bisa terbakar), golongan C (instalasi listrik 
bertegangan), golongan D (logam). Sedangkan 
media pemadam, jenisnya cair (air dan busa 
pemadam), padat (pasir dan tepung pemadam), 
gas (CO2, campuran nitrogen), dan pengganti 
halon, di mana masing-masing jenis mempunyai 
keunggulan dan kelemahan.

Seorang pemimpin/leader merangkap sebagai 
pengawas dalam penanggulangan ke bakaran, 
bertugas melakukan pencegahan kebakaran, me-
melihara kesiagaan sumber daya manusia (SDM), 
memimpin pemadaman, dan melaksanakan in-
vestigasi kebakaran.

Dalam praktik penanggulangan kebakaran, 
diperagakan beberapa teknik penanggulangan 
kebakaran seperti teknik pemadaman api dengan 
blanket, teknik pemadaman api menggunakan 
APAR (alat pemadam api ringan), teknik pema-
daman api dengan menggunakan air bertekanan, 
dan juga simulasi emergency response. Training 
HSSE Leadership untuk level Direksi dan tim 
Manajemen PEPC ini direncanakan dilaksanakan 
sebanyak empat angkatan, dan secara bertahap 
se luruh pekerja diwajibkan mengikuti training 
HSSE.•pepC

Gigih WH Irianto Direktur Utama PT Pertamina Lubricants memaparkan visi dan 
misi pengelolaan distribusi dan gudang berbasis IT.  
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sistem IT perusahaan. Hal 
tersebut menjamin ke amanan 
data dan juga transparansi 
dari proses alur distribusi 
pelumas. 

G i g i h  m e  l a n j u t k a n 
WMS dengan stan darisasi 
yang tinggi menjamin jalur 
distribusinya yang lebih luas 
dan pengiriman pelumas 
yang lebih efisien, sehingga 
stok pelumas akan terus 
ter sedia untuk masyarakat 
dan konsumen. Go live WMS 
ini merupakan babak ba-
ru perjalanan PT Pertamina 
Lubricants menuju peru sa-
haan pelumas berkelas du nia. 

K e  depanny a ,  po l a 
WMS akan diterapkan di se-
luruh ope rasi PT Pertamina 
Lubricants sehingga mewu-
judkan pengelolaan gudang 
yang lebih teratur, tercatat dan 
menekan potensi losses serta 
memberikan efisiensi yang 
nya ta.•ptpl

jakarta - Dengan berakhirnya pengerjaan dan pelaksanaan 
proyek Lapangan Banyu Urip, PT Pertamina EP Cepu (PEPC) 
dan ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) menggelar acara 
syukuran atas pencapaian hasil yang diperoleh dari proyek 
Banyu Urip (BU), pada Kamis (28/4), di Hotel Fairmont, Jakarta. 

Acara dibuka oleh Direktur Utama EMCL Daniel L. 
Wieczynski yang mengucapkan terima kasih atas kontribusi 
seluruh mitra dalam membangun dan mengerjakan proyek BU 
hingga target produksi sebesar 165 ribu barel per hari tercapai 
pada tahun 2016. Ini berarti produksi minyak BU ikut memberi 
kontribusi sebesar 20% dari produksi minyak nasional. “Kami 
bangga menjadi mitra proyek kelas dunia yang dikerjakan oleh 
orang Indonesia,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Direktur Utama  PEPC Adriansyah. 
“Acara ini merupakan milestone yang sangat penting, terutama 

PePc dan eMcl Gelar Tasyakuran Keberhasilan Proyek banyu Urip

untuk kemitraan antara EMCL, Pertamina, dan BUMD. PEPC 
merasa terhormat dapat berdiri sejajar dengan perusahaan 
migas terbesar di dunia/ExxonMobil  untuk mewujudkan visi 
Pertamina menjadi world class company,” ujarnya. 

Acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada 
pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek BU dan 
pemutaran video tentang perjalanan pengerjaan proyek BU 
mulai dari akhir tahun 2008 hingga 2016.•pepC
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angka Perekonomian Sulawesi Tengah Meningkat, DSlnG Terima Penghargaan Investasi
jakarta - PT Donggi-
S e n o ro  L N G  ( D S L N G ) 
memperoleh penghargaan 
investasi dari Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Tengah 
atas kontribusi investasi di 
sektor pengolahan gas bumi. 
Kehadiran investasi melalui 
Kilang LNG Donggi Senoro 
dinilai membawa dampak 
bergulir yang mendorong 
perekonomian daerah.

“Kami sangat berterima 
kasih atas apresiasi pe-
merintah provinsi Sulawesi 
Tengah yang mendukung 
k e g i a t a n  p e r u s a h a a n . 
Semoga ke depannya, ope-

rasi kilang terus berjalan 
dengan lancar,” ujar Direktur 
Urusan Korporasi DSLNG 
Aditya Mandala, usai me-
nerima penghargaan terse-
but, pertengahan April lalu, 
di Palu.

Penghargaan investasi 
untuk kategor i  indust r i 
pemurnian dan pengolahan 
gas yang diberikan oleh 
Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Tengah merupakan yang 
kedua kalinya. Sebelumnya, 
DSLNG juga menerima peng-
hargaan serupa pada 2014.

Sepanjang masa kon-
struksi hingga operasi, ba-

nyak manfaat yang muncul 
dari kehadiran Kilang LNG 
Donggi Senoro, antara lain; 
penyerapan tenaga kerja, 
be rkembangnya  sek to r 
jasa dan usaha pendukung 

lainnya yang mendorong 
pe r t umbuhan  ekonom i 
Sulawesi Tengah. Data Bank 
Indonesia menunjukkan pere-
konomian Sulawesi Tengah 
tahun 2015 mencapai 15%, 

KIPRAH
anak perusahaan

jakarta - Pada 3 Mei 
2016, dilakukan presentasi 
a k h i r  S t u d i  R e g i o n a l 
Cekungan Tarakan yang 
dihadiri oleh Direktur Hulu 
Pertamina Syamsu Alam, SVP 
Exploration Pertamina Doddy 
Priambodo, SVP Upstream 
Strategic Planning & Operation 
E v a l u a t i o n  P e r t a m i n a 
Meidawati, Pre sident Director 
PEP Rony Gunawan, Direktur 
Development PHE Bambang 
Manumayoso dan Direktur 
Eksplorasi PHE Rudy Ryacudu 
selaku Project Leader Studi 
Regional Cekungan Tarakan. 

S tud i  reg iona l  yang 
sudah dimulai sejak Maret 
2015 ini dilakukan secara 
internal, dengan melibatkan 
para geoscientist Pertamina 
yang ada di Fungsi Eks plorasi 
Direktorat Hulu, UTC, PHE 
beserta AP PHE dan PEP. 
Selama setahun studi ini 

Studi eksplorasi Regional area cekungan Tarakan
berjalan, dilakukan beberapa 
kali pertemuan, mulai dari 
kick off studi pada Maret 
2015, dilanjutkan dengan 
pertemuan bulanan untuk 
evaluasi atau pro gress report, 
dan terakhir pre sentasi final di 
hadapan Direktur Hulu. 

Cekungan Tarakan me-
rupakan cekungan yang 
sudah terbukti menghasilkan 
hidrokarbon, ditunjukkan 
dengan banyaknya lapangan 
migas yang ada di area ini. 
Meskipun demikian, ka-
rakteristik cekungan ini be-
lum dipahami sepenuhnya 
oleh para geoscientist, sebab 
sampai saat ini belum ada 
konsep geologi regional di 
Cekungan Ta rakan yang 
komprehensif dan terintegrasi. 
Di dalam industri hulu migas, 
pem belajaran mengenai ce-
kungan ini penting sebagai 
kerangka berpikir bagi para 

geoscient ist  untuk me-
nemukan cadangan migas. 
Setiap cekungan memiliki 
ka rakteristik yang unik.

Studi ini telah meng-
hasilkan konsep eksplorasi 
yang  te r i n teg ras i  ba i k 
“existing play” maupun “new 
play concept” di seluruh WK 
Pertamina : Simenggaris, 
Bunyu, Tarakan, Nunukan, 
Bukat dan Ambalat. Sejauh 
in i ,  d iketahui  cadangan 
(reserves) migas di Ce kungan 
Tarakan sebesar 1,2 BBOE 
yang sudah di identifikasi 
dan sumber daya (resources) 
sebesar 1,9 BBOE dari 22 
prospek dan 32 lead yang 
masih perlu dibuktikan. Dari 
studi ini, ditemukan potensi 
lainnya yang menarik untuk 
di eks plorasi, bukan hanya 
di Ce kungan Tarakan, me-
lainkan di sekitar wilayah 
Kalimantan Utara dan In-

donesia bagian tengah pada 
umumnya.

“ K e g i a t a n  s t u d i  i n i 
mem     buktikan bahwa para 
geosc ient is t  Per tamina 
dapat melakukan studi se-
cara mandiri, tanpa me-
libatkan konsultan. Per tamina 
mampu secara SDM. Kita 
mampu dan siap menghadapi 
tantangan un tuk menemukan 
cadangan migas yang besar,” 
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di atas rata-rata nasional yang 
hanya sebesar 4,7%.

Tidak hanya melalui ke  -
giatan operasi, DSLNG ber-
komitmen melaksanakan 
pro  gram kemasyarakatan 
ber   basis pemberdayaan 
yang terintegrasi sejak proyek 
dirintis.

Program kemasyarakatan 
ini bertujuan untuk menum-
buhkan kemandirian dan 
meningkatkan kualitas hidup, 
seperti peningkatan kua-
litas tenaga kerja produktif 
melalui pelatihan ketrampilan 
bekerja sama dengan Lem-
baga Lat ihan  Ke ju ruan 

(LLK) Banggai dan Balai 
La tihan Kerja (BLK) Palu, 
peningkatan kapasitas petani  
bekerja sama dengan Balai 
Pengkajian Teknologi Pangan 
(BPTP), dan dukungan pe-
ngem bangan wirausaha 
bekerja sama dengan Dinas 
Pariwisata dan Ekonomi Ka-
bupaten Banggai.

D e n g a n  p e m b e r i a n 
peng   hargaan ini, DSLNG 
berharap agar Kilang LNG 
terus dapat memberi man-
faat bagi masyarakat sekitar 
pada khususnya, dan pere-
konomian Sulawesi Tengah 
pada umumnya.•dslng

Di rek tur Hulu meyakinkan. 
Dengan melibatkan semua 
geoscientist Pertamina se-
bagai satu kesatuan, hasil 
s tud i  d iha rapkan  akan 
lebih menyeluruh. Ia juga 
menyampaikan terima kasih 
dan penghargaan kepada tim 
yang sudah bersemangat dan 
bisa, walaupun tentu ba nyak 
kendala yang dihadapi. 

Studi  in i  d iharapkan 

men jadi langkah awal untuk 
memulai studi regional beri-
kutnya, untuk cekungan yang 
berbeda. Dengan de mikian, 
diharapkan para geoscientist 
Pertamina dapat memiliki 
pemahaman yang leb ih 
komprehensif tentang potensi 
eksplorasi di seluruh wilayah 
kerja mi gas Pertamina, demi 
ke berlanjutan bisnis peru-
sahaan ke depan.•phe

surabaya - Untuk menyinergikan beberapa pihak terkait 
kegiatan Hulu Migas di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, 
Bali dan Nusa Tenggara, Komisi Pemeberantasan Korupsi 
Republik Indonesia (KPK - RI) bersama Kementerian ESDM 
dan SKK Migas melakukan kegiatan koordinasi dan supervisi 
Sektor ESDM Sub Sektor Migas tahun 2016.  Seluruh KKKS di 
wilayah Jabanusa dan wilayah lain, hadir dalam kegiatan yang 
diselenggarakan 13 April 2016 di Shangrila Hotel Surabaya.

Salah satu bentuk nyata kegiatan koordinasi ini adalah 
melihat langsung kegiatan hulu migas di lapangan ORF Gresik 
PHE WMO, pada 14 April 2016.  

“Forum koordinasi dan supervisi ini adalah forum yang tepat 
untuk membahas segala kendala dan permasalahan dalam 
kegiatan hulu migas.  Saya mengajak semua pihak khususnya 

Membangun Integritas di Kalangan Industri hulu Migas 
kalangan industri hulu migas untuk selalu menjaga integritas 
dalam menjalankan setiap pekerjaan dan amanah untuk tetap 
berpegang pada merah putih,” tegas Wakil Ketua KPK Laode 
M. Syarif yang hadir dalam kunjungan lapangan.

Sri Budiyani selaku President/GM PHE WMO berterima 
kasih atas kepercayaan tim KPK dan Kementerian ESDM 
sehingga PHE WMO dipilih sebagai lokasi kunjungan. Dalam 
kunjungan lapangan  yang juga dihadiri perwakilan  Kementerian 
ESDM, Direktorat Jenderal Migas, dan SKK Migas, Sri Budiyani 
mempresentasikan overview kegiatan dan produksi PHE WMO.  

“Semoga dengan adanya koordinasi dan supervisi sektor 
ESDM ini segala kendala dan permasalahan di dalam industri 
hulu migas akan segera ditemukan solusi yang tepat,” pung-
kasnya.•phe
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Plbc Silaturahmi dan 
Sosialisasi dengan Pemda 
dan Masyarakat cilacap

jakarta – Sebagai wujud 
brand  awareness  a tas 
produk Pertamina di dunia 
Industri Aviasi, Pertamina 
melalui fungsi Petrochemical 
Trading turut serta dalam 
ajang Aviation Maintenance 
Repair and Overhaul In do
nesia (AMROI) 2016 yang 
di selenggarakan pada 20-21 
April 2016 di hotel Grand 
Mercure Jakarta.  Perhelatan 
diikuti 11 exhibitor dan le bih 
dari 100 peserta dari ber bagai 
perusahaan dalam dan luar 
negeri. 

Acara diresmikan oleh 
Men teri Perindustrian, Mu-
hammad Sa leh  Huse in 
yang memberikan apresiasi 
terhadap perusahaan-peru-
sahaan Maintenance Repair 
and Overhaul, baik domestik 
maupun internasional yang 
telah hadir dan berpartisipasi 
dalam acara tersebut.

Saleh Husein me nyam-
paikan industri dir gantara 
di Indonesia meng alami 

Partisipasi Petrochemical Trading  dalam aviation 
Maintenance Repair and Overhaul Indonesia 2016

Fo
to

 : 
PE

TR
O

C
H

EM
IC

AL
 T

R
AD

IN
G

jakarta – Fungsi  Quality 
Management Direktorat Pe-
masaran menggelar Forum 
Komet Direktorat Pemasaran, 
Jumat (29/4), di Lantai 21 
Gedung Utama Pertamina. 
Hadir dalam forum tersebut 
SVP Shipping Mulyono, 
VP SPBD Pemasaran Nina 
Sulistyowati, VP Domestic 
Gas B. Trikora Putra selaku 
keynote speaker, dan jajaran 
Direktorat Pemasaran lainnya. 

Nina dalam pengantarnya 
menyatakan, kita perlu me-
maknai kembali Komet. Yang 
paling penting, pengetahuan 
yang dimiliki pekerja Per-
tamina haruslah tetap ada 
dan tidak hilang ketika si 
pe ker ja  pens iun.  “Yang 
pen ting adalah bagaimana 
mendokumentasikan  penge-
tahuan tersebut dan bisa di-
pelajari oleh siapapun,” kata 
Nina.  

Nina juga mengatakan  
Komet merupakan salah 
satu so lus i  yang dapat 
digunakan untuk menekan 
biaya dalam menangani suatu 
problem di suatu tempat 
yang mirip dengan problem 

Forum Komet Direktorat Pemasaran

di lain tempat. “Karena itu, 
pengetahuan yang sudah 
terdokumentasi sebaiknya di-
share agar juga bisa dipelajari 
di tempat lain,” ujar Nina.

Sementara VP Domestic 
Gas B. Trikora Putra pada 
kesempa tan  i t u  mem-
ba wakan makalah utama 
berjudul “Pengembangan 
dan Pemasaran Produk Baru 
Bright Gas 5,5 Kg”. Berikutnya 
Domestic Gas Marketing Ma-
nager Chairul Alfian Adin 
dengan judul “Penyaluran 
LPG 3 Kg dan Penebusan 

dari Pangkalan ke Agen 
LPG Secara Non-tunai (atau 
Cashless Payment)”. Terakhir, 
tampil Quality Management 
Manager Waljiyanto de ngan 
judul “Pentingnya Peny e-
lesaian Masalah Pekerjaan  
M e n g  g u n a k a n  M e t o d e 
Con  tinuous Improvement 
Program (CIP)”. 

Trikora Putra  mema-
parkan  latar belakang pe-
ma saran produk Bright Gas  
kemasan 5,5 Kg, karena  
me lihat adanya celah antara 
konsumen Elpiji 3 Kg dan 12 

Kg. Setelah survei pasar dan 
membandingkan dengan 
brand lain, maka Domestic 
Gas pun meluncurkan Bright 
Gas 5,5 Kg. 

Chairul   memaparkan  
ma salah  SIMOL3K, yaitu sis-
tem aplikasi  komputer yang  
bertujuan untuk memonitor  
penyaluran  LPG 3 K dari Agen 
ke Pangkalan. Sedangkan  
Waljiyanto  mengupas  pe-
me cahan  problem dalam 
pe kerjaan dengan metode 
CIP. •urip
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VP SPBD Pemasaran Nina Sulistyowati memberikan sambutan dalam pembukaan Forum Komet Direktorat Pemasaran.

CilaCap – Bertempat di Pendopo Kabupaten 
Cilacap Tim Manajemen PLBC, GM RU IV dan 
Tim Manajemen JGC serta Encona bersilaturahmi 
bersama Bupati Cilacap beserta jajarannya, yang 
dilanjutkan Roadshow silaturahmi ke Muspida 
secara estafet Dandin, Danlanal dan Polres, 
pada (14/4). Sehari sebelumnya, telah diadakan 
sosialisasi oleh Dinsosnaker dan BPJS terkait 
UU ketenagakerjaan bagi pekerja PLBC dan 
pemberi kerja, dalam hal ini Konsorsium JGC serta 
Encona, yang intinya sebagai upaya preventif 
agar tidak terjadi penyimpangan penerapan 
aturan ketenagakerjaan saat proyek berlangsung. 
Sehingga proyek berjalan aman, lancar, kondusif 
dan tepat waktu. Sosialisasi ditutup dengan 
penandatanganan joint commitment sebagai 
bentuk komitmen semua pihak dukungannya un tuk 
kesuksesan proyek PLBC.

Coordinator Project PLBC Sahadi, dalam 
rangkaian acara kunjungan  mengatakan, proyek 
PLBC ditargetkan beroperasi Oktober atau 
November 2018. PLBC merupakan kelanjutan 
proyek RFCC (residual fluid catalytic cracking) di 
Kilang Cilacap. 

Menurutnya, setelah proyek RFCC dan 
PLBC selesai, maka Kilang Cilacap akan mampu 
memproduksi 92.000 barel bensin per hari dengan 
kualitas setara Pertamax berangka oktan 92. RFCC 
berkapasitas 62.000 barel per hari dengan produksi 
antara lain dua juta kiloliter bensin per tahun, Elpiji 
352 ribu ton per tahun, dan propylene 142 ribu 
ton per tahun. PLBC diharapkan mendukung 
program kemandirian energi dan berdampak positif 
bagi penyerapan tenaga kerja asal putera daerah 
dan mendukung pembangunan daerah sehingga 
meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia 
daerah.

Sahadi di sela-sela silaturahmi menyampaikan 
harapannya, agar Bupati beserta Muspida dan 
seluruh masyarakat Cilacap dapat memberikan 
restu serta mendukung suk sesnya project PLBC 
sebagaimana project sebelumnya. Hal ini disambut 
baik oleh Bupati serta Muspida Cilacap.  Menurut 
mereka, ini merupakan suatu kehormatan yang 
tak ternilai bagi Cilacap yang menjadi wilayah 
yang strategis bagi pengem bangan Kilang Minyak 
Pertamina.  Sesuai dengan komitmen tertuang di 
joint commitment bahwa berbagai pihak siap dan  
komit untuk menyuk seskan project PLBC yang 
menjadi ha rapan bangsa.

Tahapan komunikasi dan koordinasi serta 
sinergitas telah dibangun melalui silaturahmi, 
sosialisasi, doa bersama, kerja sama maupun 
langsung berkunjung ke wilayah ring-1 sekitar 
area Kilang sehingga sentuhan yang dilakukan 
dapat berdampak positif bahwa masyarakat.  
Hal ini diharapkan akan terbentuk respect 
building dari masyarakat untuk kilang Pertamina 
dimanapun berada dalam mendukung visi dan misi 
perusahaan.•arew

perkembangan yang cukup 
pesat seiring dengan per-
k e m b a n g a n  t e k n o l o g i 
saat ini. Ditambah dengan 
keberhasilan PT Dirgantara 
Indonesia selaku produsen 
pesawat dalam negeri dalam 
mengembangkan pesawat 
type Turboprop N219 yang 
laris manis di pasaran.

Pertamina turut ber-
partisi pasi dalam AMROI 
2016 sebagai upaya un-
tuk memperkenalkan dan 
memasarkan produk ung-
gulan SOLPHY-2 secara luas, 
baik kepada perusahaan 
MRO maupun airlines domes-
tik dan international.

Kemajuan yang te lah 
dicapai dalam industri dir-
gantara tentu harus didukung 
dengan kemampuan unit 
pen dukung, yaitu peme-
l iharaan dan perawatan 
alat transportasi udara atau 
yang biasa disebut MRO 
(Maintenance, Repair, and 
Overhaul), baik untuk pesawat  

terbang maupun helikopter.
Produk SOLPHY-2 me-

ru pakan produk cleaning 
solvent hasil kerja sama riset 
dan pengembangan yang 
dilakukan bersama PT GMF 
Aero Asia sebagai perusahaan 
MRO terbesar di Indonesia 
yang telah banyak dipercaya 
menangani berbagai jenis 
perawatan dan pemeliharaan 
pesawat  te rbang,  ba ik 
dari domestik maupun in-

ternasional. 
SOLPHY-2 merupakan 

produk yang memiliki ke mam-
puan cleaning sesuai standar 
MIL PRF 680 Type I dan 
telah disertifikasi oleh ba  dan 
independen serta approval 
dari engineering PT GMF 
Aero Asia sejak 2006. Sampai 
saat ini sudah digunakan 
secara luas di lingkup kerja 
maintenance PT GMF Aero 
Asia.•petroChemiCal trading



Migas Goes to campus
mataram  – “Pola Distri-
busi BBM dan LPG di Indo-
nesia adalah salah satu 
pola distribusi yang paling 
kompleks di dunia, namun 
agar semua masyarakat 
Indonesia bisa mendapatkan 
BBM dan LPG hingga ujung 
timur Indonesia pun tetap 
kita salurkan, salah satunya 
dengan menggunakan pe-
sawat-pesawat kecil ini,” 
te rang SVP Fuel Marketing 
& Distribution Muhammad 

Is kandar di hadapan ra-
tus  an akademisi dan ma-
hasiswa Universitas Mata-
ram saat memaparkan ma -
teri mengenai “peranan Per-
tamina dalam penyediaan 
ba han bakar migas bagi 
masya  rakat” pada kegiatan 
Migas Goes To Campus, 
pada (29/4).

Lebih dari 200 maha-
siswa dan akademisi ber-
bagai jurusan di Universitas 
Mataram memadati au-

ditorium tempat berlang-
sungnya kegiatan Migas 
Goes To Campus ini.Ke-
giatan yang diinisiasi oleh 
Direktorat Jendral Minyak 

dan Gas Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) mengambil tema 
“infrastruktur minyak dan 
gas untuk pemenuhan energi 
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RU II Raih Penghargaan di Dumai expo
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dumai – Dalam rangka 
memeriahkan Hari Ulang 
Tahun Kota Dumai yang ke 
17, Pertamina berpartisipasi 
dalam kegiatan tahunan Du-
mai Expo 2016 di Taman Bukit 
Gelanggang pada 27 April 
hingga 2 Mei 2016.

Kegiatan Dumai Expo 
dibuka oleh Walikota Du-
mai, Zulkifli AS dan Wakil 
Walikota Dumai Eko Su-
harjo yang menyempatkan 
diri bersama rombongan, 
mengunjungi booth Per-
tamina. Rombongan di sam-
but oleh Pjs. GM Pertamina 
RU II Jadi Purwoko dan ja jaran 

Tim Communication Relations 
RU II.

“Booth Pertamina kali ini 
kita mengambil tema “Sinergi 
Pertamina” yang tidak hanya 
menampilkan Kilang RU II 
tapi juga menampilkan unit 
bisnis Pertamina secara ter-
integrasi,” ungkap Head of 
Communication & Relations 
RU II Marlodieka.

Pada ajang Dumai Expo 
2016, Pertamina tampil se-
derhana, namun tetap me -
narik. “Untuk menye ma rakkan 
HUT Kota Dumai kali ini, kami 
menyiapkan bingkisan dan 
souvenir me narik untuk para 

pengunjung,” ujar Marlo.
Kegiatan ditutup pada 

Se nin, 2 Mei 2016 yang di-
hadiri oleh  GM RU II Af dal 
Martha beserta istri. Da lam 
kesempatan tersebut di-
umumkan stan Pertamina 
berhasil meraih peringkat ter-
baik ke-2 untuk stan swasta. 
Piagam penghargaan beserta 
piala diberikan oleh Sekda 
Kota Dumai kepada GM RU II. 

Selama pameran, booth 
Pertamina cukup banyak di-
kun jungi oleh masyarakat 
Kota Dumai. Tercatat dalam 
buku tamu  1.165 pe ngun jung 
selama 5 hari ke giatan.•ru ii

bagi rakyat”.  Acara dibuka 
oleh Rektor Universitas 
Mataram dan dilanjutkan 
dengan diskusi panel yang 
menghadirkan pembicara-
pembicara di bidang migas. 
Hadir sebagai pembicara, 
Direktur Jenderal Minyak 
dan Gas IGN Wiratmaja 
Puja, Direktur PT Pelindo 
Energi Logistik Gembong 
Primadjaja, SVP Fuel Mar-
keting & Distribution Muham-
mad Iskandar, serta Dr. Teti 
Zubaidah dari Universitas 
Mataram.

Tujuan diadakan Acara Migas 
Goes to Campus ini adalah 
untuk memperoleh masukan 
a tau  i npu t  da r i  p i  hak 
akademisi terkait ke bijakan 
Pemerintah di sub sektor 
migas. Kegiatan  tersebut 
mengajak mahasiswa dan 
pihak akademisi untuk ikut 
menyumbangkan pemikiran 
dalam minyak dan gas, baik 
kebijakan maupun untuk 
memperkuat pemahaman 
demi berkelanjutan sumber 
daya mineral ini bagi generasi 
mendatang.•mor V

balongan - Guna mem-
berikan pemahaman kepada 
pekerja Pertamina RU VI 
Balongan terkait tugas dan 
fungsi Kejaksaan, Fung si 
Legal Counsel Per tamina 
R U  V I  B a l o n g a n  m e -
nyelenggarakan kegiatan 
Legal Preventive Program 
dengan tema “Sosialisasi 
Peran Instansi Kejaksaan 
sebagai Jaksa Pengacara 
Negara menurut Undang-
Undang Nomor 16 tahun 
2004 tentang Kejaksaan 
Re publik Indonesia dan 
Perspektif Hukum Pemberian 
Keterangan Sebagai Saksi 
dalam Kasus Pidana”, Selasa 
(15/3).

General Manager Perta-
mina RU VI Balongan (GM RU 
VI), Yulian Dekri, di hadapan 

legal counsel RU VI Menyelenggarakan legal Preventive Program
pekerja dan para jaksa yang 
hadir pada kegiatan yang 
diselenggarakan di Gedung 
Patra Ayu, menyampaikan 
bahwa kegiatan sosialisasi 
ini merupakan salah satu 
bentuk sinergi antara Perta-
mina RU VI Balongan dengan 
Kejaksaan Negeri Indramayu. 

GM RU VI mengharapkan 
agar pada kesempatan ini, 
Kejaksaan Negeri Indramayu 
dapat memberikan pen-
cerahan mengenai peran 
Ke jak saan khususnya da-
lam membantu BUMN me-
lakukan penanganan perkara 
perdata, memberikan sha
ring mengenai tindakan/
perbuatan dalam transaksi 
bisnis yang dapat berpotensi 
sebagai tindak pidana ko-
rupsi sehingga dalam pe-

laksanaan operasional RU 
VI dapat kami hindari, dan 
memberikan pemahaman 
mengenai hal-hal yang ber-
kaitan dengan kewajiban 
war ga negara untuk menjadi 
saksi atas suatu  peristiwa 
tindak pidana.   

GM RU VI menambahkan 
bahwa insan Pertamina se-
bagai bagian dari warga 
negara Indonesia yang baik 
memiliki kewajiban terhadap 
negara. Salah satu kewajiban 
yang diperintahkan oleh 
undang-undang tersebut 
yaitu memberikan keterangan 
sebagai saksi apabila ter-
jadi tindak pidana di ling-
kungan perusahaan atau 
me nyangkut perusahaan 
se perti pencurian, penipuan, 
pengan iayaan dan se-

Walikota Du mai, Zulkifli AS dan rombongan menyempatkan diri mengunjungi booth Per tamina. Rombongan di sam but oleh 
Pjs. GM RU II Jadi Purwoko dan ja jaran Tim Communication Relations RU II.
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bagainya.
Selain itu, melalui pe-

nyelenggaraan kegiatan ini, 
terdapat internalisasi tata 
nilai 6C dan prinsip-prinsip 
Good Corporate Governance 
(GCG) yang diharapkan 
dapat semakin memperkuat 
hati sanubari insan Pertamina 
dalam menjalankan tugas 
dengan baik sesuai standar 
atau ketentuan yang ber-
laku secara khusus di inter-
na l  Pertamina maupun 
pe menuhan kegiatan ope-
rasional terhadap ketentuan 
eksternal.

“Berdasarkan Pasal 33 
UUD 1945, PT Pertamina 
(Persero) Refinery Unit VI 
Balongan sebagai unit bisnis 
dari PT Pertamina (Persero) 
berkomitmen untuk dapat 

menjalankan tugas yang 
diamanahkan oleh Negara 
dengan penuh tanggung 
ja  wab,” tegas Yulian Dekri.

Pada acara tersebut, 
hadir sebagai narasumber 
Eko Kuntadi selaku Kepala 
Kejaksaan Negeri Indramayu. 
Kegiatan ini juga diisi dengan 
sosialisasi materi tentang 
tugas, pokok, dan fungsi 
Kejaksaan di bidang Perdata 
dan Tata Usaha Negara 

yang disampaikan oleh Ade 
Solehudin  selaku Jaksa 
Pengacara Negara pada 
Kejaksaan Negeri Indramayu 
dan sharing materi Perspektif 
Hukum Pemberian Kete-
rangan Sebagai Saksi da-
lam Kasus Pidana yang 
disampaikan oleh Ariuis 
Martadinata selaku Kepala 
Seksi Intel Kejaksaan Negeri 
Indramayu.•riki hamdani
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RU VI Selenggarakan Refreshing Prosedur dan 
Penggunaan SIKa/JSa

Klasemen akhir Final Four II 
Pertamina Proliga 2016

Tim puteri Jakarta Pertamina Energi berhasil masuk grand final Pertamina Proliga 2016 setelah bermain maksimal di 
ajang Final Four, pada 6-8 Mei 2016di Yogyakarta.

yogyakarta - Penyelenggaraan Final Four II Pertamina Proliga 2016 yang berlangsung 
di GOR Amongrogo, Yogyakarta, berakhir Minggu (8/5). Pada ajang ini, tim puteri Jakarta 
Pertamina Energi berhasil masuk grand final  dan melawan Jakarta Elektrik PLN di partai 
puncak yang berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Minggu (15/5). Sedangkan tim 
putera Jakarta Pertamina Energi harus puas berada di posisi tiga pada turmanen Pertamina 
Proliga tahun ini. 

Pada akhir final four di Yogya tersebut,  Kadek Juliadi dinobatkan sebagai best setter 
putera, Yosvany Hernandez  sebagai best scorer putera, dan Marianne Steinbrecher 
sebagai best server puteri. 

Hasil Lengkap klasemen akhir Final Four II Pertamina Proliga 2016, yaitu :
putera
1. Jakarta BNI Taplus (6 kali main, 5 menang, 1 kalah, poin 14) / rasio set 17-7
2. Surabaya Samator (6 kali main, 5 menang, 1 kalah, poin 14) / rasio set 17-8
3. Jakarta Pertamina Energi (6 kali main, 2 menang, 4 kalah, poin 6)
4. Palembang Bank SumselBabel (6 kali main, 0 menang, 6 kalah, poin 2)

puteri
1. Jakarta Elektrik PLN (6 kali main, 5 menang, 1 kalah, poin 14)
2. Jakarta Pertamina Energi (6 kali main, 4 menang, 2 kalah, poin 12)
3. Gresik Petrokimia (6 kali main, 2 menang, 4 kalah, poin 7)
4. Jakarta PGN Popsivo Polwan (6 kali main, 1 menang, 5 kalah, poin 3).•berbagai sumber
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balongan - RU VI Ba-
longan mengadakan Re fre
shing Prosedur dan Peng-
gunaan SIKA /JSA Bagi Pe-
kerja Operasi Kilang, pada 
Jumat (1/4), di Ruang Diklat 
HR RU VI.  Acara dibuka oleh 
RCC Section Head RU VI 
Ahmad Aulia.

Dalam kesempatan ter-
sebut, Ahmad Aulia me-
negaskan, RU VI sebagai 
unit/bagian dari Direktorat 
Pengo l ahan  Pe r t am ina 
me rasa perlu untuk selalu 
mengingatkan setiap pro-
sedur dan penggunaan Surat 
Ijin Kerja Aman (SIKA) dan 
Job Safety Analysis (JSA). 
“SIKA dan JSA harus dibuat 
secara lengkap sebelum 
peker jaan d i laksanakan 
sehingga direksi pekerjaan 
dapat mempersiapkan dan 
memastikan mitigasi bahaya 
pekerjaan sudah disiapkan,” 
ujarnya di hadapan pekerja 
shift/operasi ki lang yang 
menjadi peserta. 

Acara yang juga dihadiri 
Safety Section Head HSE RU 
VI Sri Indra Bodi  dan Hasan 
Jamalileil dari HR RU VI, 
Ahmad Aulia  memaparkan, 

maksud dari SIKA dan JSA 
adalah untuk mewujudkan 
upaya pers iapan ker ja , 
identi fikasi dan pengendalian 
bahaya, serta komunikasi 
secara tertulis antara pem beri 
kerja dan pelaksana peker-
jaan untuk menghindari salah 
pengertian antara  pem beri 
perintah kerja dan pelaksana 
pekerjaan. Dengan demikian, 
pekerjaan dapat terlaksana 
dengan baik dan aman. 

Sementara Safety Section 
Head HSE RU VI Sri Indra 
Bodi menekankan, prosedur 
dan syarat  pe ner bitan SIKA 
tergantung pada kebu tuh an 
mitigasinya.  “Biasanya, syarat 
penerbitan SIKA  tersebut 
meliputi Job Safety Analysis 
(JOB) / HSE Plan, identitas 
diri pekerja, riwayat kesehatan 
dan telah mengikuti  safety 
induction dan dinyatakan lulus 
melalui HSE  Demo Room,” 
papar Sri Indra Bodi.

Sedangkan  komponen 
utama pelaksanaan SIKA 
terdiri atas  Gas Safety Ins
pector (GSI) sebagai pemberi  
ijin kerja dan Ahli Teknik (AT) 
sebagai pemohon ijin kerja.  

Ditambahkan, Pertamina 

telah memberikan informasi 
terkait SIKA berupa buku  
pedoman, yang tertuang 
dalam 23 Modul Sertifikasi  SI, 
GSI &  AT Pertamina.  Menurut 
Sri Indra Bodi, SIKA akan 
sangat efektif apa bila dalam 
penerapannya diimbangi oleh  
kesadaran untuk berperilaku 
aman (sa fety behavior) pada 
saat bekerja. 

“Per i laku aman ker ja 
(safety behavior)  menjadi 
salah satu faktor besar lainnya 
yang sangat mempengaruhi 
dalam pembentukan ling-
kungan kerja yang aman (safe 
environment),” tegasnya. 

Komponen penting lain-
nya untuk  membuat SI-
KA lebih efektif adalah ko-
munikasi mengenai perilaku 
aman  kerja melalui HSE Plan/
JSA antara direksi pekerjaan 
dan pelaksana pekerjaan 
sebe lum pekerjaan dimulai. 

“Hal ini bertujuan agar 
para pelaksana pekerjaan 
mengetahui potensi ba-
haya dan risikonya serta 
me mahami mitigasi yang 
harus dilaksanakan selama 
pekerjaan berlangsung,”  ujar 
Indra Bodi.•bachrun
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hUlU TRanSFORMaTIOn CORNERModifikasi noozle Injeksi chemical 
Pertahankan Keandalan Produksi 

Sumur produksi uap panas bumi lokasi LHD # 24, di Area Lahendong 
(Sulawesi Utara).
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jakarta –  Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam 
pengembangan potensi geothermal Indonesia sebagai energi 
hijau serta ramah lingkungan. Sebagai Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) yang 100 persen sahamnya dimiliki pemerintah, 
Pertamina tampil sebagai pionir dalam mengembangkan 
energi panasbumi, melalui PT. Pertamina Geothermal Energy 
(PGE). Selaku anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) yang 
bertanggung jawab dalam pengusahaan energi panasbumi di 
Indonesia, PGE telah menunjukkan reputasinya lewat pening-
katan kapasitas terpasang energi listrik panas bumi yang se-
makin berkembang seiring dengan perjalanan waktu. 

Pada akhir 2015 PGE te lah memproduksikan uap setara 
listrik sebesar 3.056,82 Giga Watthour (GWh). Angka tersebut, 
lebih tinggi 4 persen dari Ren cana Kerja (RK) 2015 sebesar 
2.929 GWh, atau 7,98 persen di atas produksi 2014 sebesar 
2.831 GWh. “Kami seluruh jajaran PGE, sangat berbahagia 
dan bersyukur atas capaian seluruh ki nerja sepanjang 2015 
lalu baik produksi, keuangan, dan pe nerapan HSSE mampu 
melewati target yang ditetapkan,” ucap Irfan Zainuddin, 
Direktur Utama PGE mewartakan keberhasilan jajarannya 
pada 13/04 yang lalu.

Menurut Irfan, kesuksesan PGE dalam meraih peningkatan 
capaian produksi tersebut, tidak lepas dari berbagai inovasi 
teknologi yang secara kreatif terus dikembangkan oleh para 
pekerja PGE, terutama yang berada di area-area produksi 
untuk memenuhi kebutuhan listrik di berbagai wilayah 
Indonesia. Contohnya, apa yang dihajati oleh wilayah Sulawesi 
Utara (Sulut). Provinsi yang terletak di bagian atas pulau 
Sulawesi, itu memerlukan listrik sebesar 325 MW. “Saat ini, 
pasokan listrik panas bumi baru mencapai 36 persen dari 
kebutuhan. Meng ingat ketersediaan sumber daya alam yang 
dimiliki, se sungguhnya sangat tepat jika Sulut mengandalkan 
kebutuhan listrik masyarakat dari panas bumi, baik untuk 
mengerakkan ro da-roda industri dan ekonomi, maupun dalam 
memenuhi ke butuhan rumah tangga,” tambah Irfan.

Menyadari besarnya potensi panas bumi yang dimiliki Sulut, 
PGE mengembangkan beberapa proyek baru 
di area operasi Lahendong, antara lain Proyek 
PLTP Lahendong Unit 5&6 (2x20 MW). PLTP 
Lahendong Unit 5 diharapkan selesai pa da 
2016, dengan rencana commercial operation 
date (COD) pada Desember 2016. Progress 
proyek ini mencapai 72 persen, dengan 

semua material telah ada di lokasi dan sedang dalam proses 
instalasi. Proyek pengembangan energi panas bumi yang berlokasi 
di Kecamatan Kawangon dan Tompaso, Lahendong (Sulut), 
tersebut berjarak sekitar 60 km dari ibukota provinsi, Manado. 
Proyek ini merupakan pengembangan area baru dari Wilayah Kerja 
Pengusahaan (WKP) geothermal Area Lahendong. Selanjutnya, 
akan menyusul Proyek PLTP Lahendong Unit 6 dengan target 
selesai pada Mei 2017 mendatang. Secara strategis rencana 
pengembangan PLTP di Lahendong bukan hanya Unit 5&6, 
saja. Sebab, pada 2017 PGE bermaksud melakukan kegiatan 
eksplorasi lebih lanjut l terkait cadangan sumberdaya panas bumi 
di  WKP Lahendong dan sekitarnya. Manakala hasilnya positif 
akan diusulkan untuk pengembangan PLTP Lahendong Unit 7. 
Diharapkan produksi Lahendong Unit 7 nantinya bukan cuma 20 
MW, sebagaimana unit-unit sebelumnya, melainkan lebih besar 
lagi, bahkan kalau bisa langsung 60 MW.

Pengelolaan energi panas bumi di Lahendong, dikembangkan 
sejak 2002. PGE area Lahendong saat ini telah memproduksikan 
uap untuk pembangkit listrik dengan kapasitas terpasang 4 x 20 
MW. Kinerja Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) sangat 
dipengaruhi oleh keandalan fasilitas produksi dan ketersedian uap 
secara terus menerus yang dipasok untuk menggerakkkan turbin 
PLTP. Uap kebutuhan PLTP Unit IV Lahendong disuplai dari sumur 
LHD23 yang memiliki karakteristik fluida dengan PH sangat asam 
di 2.2 - 2.5. Untuk menjaga keandalan fasilitas rangakain kepala 
sumur, pipa produksi dan injeksi brine, maka dilakukan proses 
injeksi chemical Natrium Hidroksida (NaOH) pada rangkaian 
kepala sumur LHD-23.

“Namun, berbagai kendala muncul saat proses penginjeksian 
chemical NaOH pada rangkaian kepala sumur, yaitu sering ter-
jadi kerusakan patah nozzle injeksi yang berdampak negatif pada 
top valve, adapter flange, dan fasilitas lainya, yang dapat  men-
cemari lingkungan,” jelas Edy Sudarmadi, Manager Planning & 
Engineering PGE Area Lahendong. Lebih jauh Edy menjelaskan 
untuk memperbaiki kerusakan patah nozzle tersebut maka sumur 
harus di-shutdown yang mengakibatkan pemadaman listrik  di se-
bagian wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo 
(Suluttenggo). Oleh sebab itu, diperlukan penanganan khusus 
untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Pada bulan maret 2015, PT PGE Area Lahendong melakukan 
modifikasi nozzle injeksi NaOH dengan desain ulang dari panjang 
nozzle 700 mm menjadi 400 mm. Untuk mengetahui pola sebaran 
kontur, kecepatan, detail aliran pencampuran NaOH dan juga 

defleksi nozzle terhadap tekanan dari sumur LHD-23 dilakukan 
simulasi model CFD menggunakan software ANSYS fluent. 
“Sebelumnya nozzle Injeksi NaOH bisa mengalami patah hingga 
4 kali dalam kurun waktu 1 sampai 3 bulan sepanjang periode 
2014-2015, yang memaksa perusahaan mengeluarkan biaya 
part top valve, adapter flange sebesar Rp.131.480.000 pada 
2014,” ungkap Edy. 

Selanjutnya Edy menjabarkan, hal pertama yang dilakukan 
dalam proses perbaikan adalah melepas top valve di rangkaian 
kepala sumur LHD 23, untuk kemudian tidak dipasang 
kembali. Tahap kedua yaitu memperbaiki adapter flange dan 
pembuatan nozzle baru dengan menggunakan pipa 1”. Setelah 
itu melakukan perbaikan dengan mengubah desain dimensi 
panjang dari 100 cm menjadi 40 cm serta proses fabrikasi 
Nozzle injeksi. Terakhir proses pemasang nozzle injeksi di 
kepala sumur LHD 23. Hasil dari pelaksanaan inovasi ini, 
keandalan proses suplai uap dapat berjalan dengan baik, tidak 
terjadi kembali kebocoran dan kerusakan pada nozzle, adapter 
flange, elbow dan check valve jalur injeksi NaOH LHD 23 dari 
bulan maret 2015 hingga sekarang, sehingga produksi listrik 
PLTP Unit IV Lahendong dapat dipertahankan 20 MW. Realisasi 
produksi listrik dari bulan April 2015 sampai dengan Agustus 
2015 melebihi target RKAP. Selain itu, citra perusahaan menjadi 
lebih baik terhadap komitmen stakeholder dalam rangka 
pemenuhan sumber daya listrik di Wilayah Suluttenggo.•dit. hulu

UTAMA

jakarta  –  PT Donggi-
Senoro LNG (DSLNG) me-
nan datangani  per janj ian 
jual beli kondensat dengan 
konsorsium PT Titis Sampurna 
dan PT Surya Mandala Sakti. 
Kontrak tersebut menambah 
volume pasokan kondensat 
untuk pasar dalam negeri. 

“Dengan perjanjian jual 
beli ini, kami ikut menyumbang 
peningkatan pasokan kon-
densat untuk memenuhi ke-
butuhan pasar dalam negeri,” 
ujar Presiden Direktur DSLNG 
Tanudji Darmasakti saat acara 
penandatanganan perjanjian 
jual beli tersebut di Jakarta, 
Senin (25/4).

Tanudji menjelaskan, ki-
lang LNG Donggi Senoro 
de ngan nilai investasi 2,8 

DSlnG Tandatangani Perjanjian Jual beli Kondensat
miliar dollar AS, berlokasi 
d i  Kabupaten Banggai , 
Su lawesi  Tengah,  te lah 
berhasil memasuki tahap 
ope rasional sejak Juni 2015 
dan pengiriman kargo LNG  
telah dimulai sejak 2 Agustus 
2015 untuk pasar domestik 
maupun internasional. 

Selain memproduksi LNG, 
kilang juga menghasilkan 
kondensat sebagai produk 
samping dari pengolahan gas 
menjadi LNG. Dimana volume 
kondensat yang dihasilkan 
sekitar 2.300 barel per hari 
dengan masa kontrak selama 
tiga tahun.

Kilang LNG Donggi Senoro 
menerima pasokan gas dari 
dua produsen hulu, yaitu 
JOB Pertamina-Medco E&P 

Tomori Sulawesi (PMTS) yang 
mengelola Blok Senoro Toili, 
dan PT Per tamina Eksplorasi 
dan Produksi (EP) yang me-
nge lola Blok Matindok. Kedua 
pro dusen gas tersebut juga 
akan memasok gas untuk 
pengguna domestik, antara 
lain pabrik ammonia dan 
pembangkit listrik. 

Kilang LNG Donggi-Senoro 
menjadi proyek pertama di 
Indonesia yang menggunakan 
skema bisnis hilir yang me-
misahkan produksi gas di 
hulu dengan pengolahan 
LNG di hilir. Skema bisnis hilir 
memungkinkan optimalisasi 
penerimaan negara sebab 
biaya pembangunan kilang 
tidak membebani cost re
covery.•dslng
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