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Berita baik kembali menghampiri Pertamina. Lembaga 
Pemeringkat Kredit  Standard & Poor’s (S&P) baru-baru ini me-
naikkan peringkat kredit akhir (final rating) Pertamina, dari BB+ 
dengan outlook positif menjadi BBB- dengan outlook stabil. 

Bisa dibilang, kenaikan rating Pertamina adalah imbas aksi 
S&P menaikkan peringkat Republik Indonesia ke posisi serupa 
pada Jumat (19/05). Rating Pertamina terdongkrak oleh rating 
negara karena statusnya sebagai BUMN yang berhubungan 
erat dengan Pemerintah. Karena alasan yang sama, S&P juga 
menaikkan rating BUMN lain seperti Pelindo II, Pelindo III dan PGN.

 Dalam menetapkan peringkat suatu BUMN, lembaga rating 
seperti S&P, Fitch, dan Moody’s umumnya merujuk pada dua 

> ke Halaman 3

Di hadapan Menteri  Ketanagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri, Direktur Utama Pertamina Massa Manik dan Presiden FSPPB Noviandri  sepakat 
menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2017 -2019 sebagai bentuk implementasi  hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan 
dan pekerja.
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Menteri Ketenagakerjaan :
Seluruh Pekerja Harus Solid 
Majukan Perusahaan
PT Pertamina (Persero) dan 
Federasi Serikat Pekerja 
Pertamina Bersatu (FSPPB) 
sepakat menandatangani 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 
periode 2017-2019, pada (24/5). 
Hal tersebut mendapatkan 
apresiasi dari Menteri 
Ketenagakerjaan Muhammad 
Hanif Dhakiri.

JAKARTA - Hanif Dhakiri yang me-
nyaksikan penandatanganan PKB 
di Kantor Pusat Pertamina menga-
takan, PKB antara perusahaan 
dengan serikat pekerja atau federasi 
pekerja merupakan salah satu bagian 
yang terpenting dalam menjalankan 
sebuah korporasi perusahaan. “Saya 
meyakini, sebuah perusahaan yang 
baik pasti dapat mengelola pekerjanya 

dengan baik pula. Dan salah satu 
indikatornya adalah kesejahteraan 
pekerja menjadi suatu hal yang sangat 
penting dalam keberlangsungan se-
buah perusahaan,” ujar Hanif.

Ia berpesan agar FSPPB harus 
mampu menjaga koridor jalannya 
perusahaan dan mengingatkan se-
luruh pekerja Pertamina untuk te-
tap solid memajukan perusahaan.  
“Kedua belah pihak harus bersinergi 
demi kemajuan perusahaan. Apabila 
perusahaan sudah keluar korridor, 
federasi pekerja wajib mengingatkan 
secara internal. Serikat pekerja harus 
kuat di dalam bukan kuat di jalan,” 
tegas Hanif.

Semangat mewujudkan sinergitas 
antara Pertamina dengan serikat pe-
kerjanya dapat dilihat dari per jalanan 
merumuskan PKB periode 2017-

2019. Dari data yang sudah dibukukan 
sebanyak 66% seluruh pekerja sudah 
tergabung dalam FSPPB. Hal tersebut 
membuktikan pekerja Pertamina turut 
aktif berperan dalam keberlanjutan 
perusahaan.

Sementara itu, Direktur Utama 
Pertamina Massa Manik  menyampaikan 
bahwa PKB bukan sebuah kewajiban 
normatif, melainkan sebuah artikulasi 
dari komitmen bersama, komitmen 
untuk menunaikan hak dan kewajiban, 
komitmen untuk mewujudkan sebuah 
hubungan industrial yang harmonis, 
dinamis dan berkeadilan seperti yang 
sudah dituangkan di dalam perundang-
undangan ketenagakerjaan Republik 
Indonesia.

“Saya mengajak seluruh pekerja 

Dexlite Hadir di 
Indonesia Bagian 
Timur
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of the weekQuote
those who can't change their minds can't 
change anything.
    George Bernard Shaw

AMBon - Marketing Ope-
ation Region VIII (MOR VIII) 
Maluku Papua secara resmi 
memasarkan bahan bakar 
diesel non subsidi terbaru, 
Dexlite,  di Ambon (17/5). Acara 
ini dihadiri oleh GM Pertamina 
MOR VIII Made Adi Putra, 
Pj. Walikota Ambon Frans 
Johanis Papilaya, Perwakilan 
Hiswana Migas Ambon, Tim 
Manajemen Pertamina MOR 
VIII serta kepala SKPD Provinsi 

Maluku dan Kota Ambon.
Produk ini merupakan pro-

duk bahan bakar mesin diesel 
yang memiliki spesifikasi, 
kualitas, dan harga di antara 
Perta mina Dex dan Solar. 
Dexlite memiliki angka cetane 
51 yang lebih t inggi dari 
solar yang hanya memiliki 
angka cetane 48. Dengan 
karakteristik ini, Dexlite sangat 

41st ipa : dorong  percepatan 
transformasi iklim investasi 
migas

piep kantongi laba 
us$ 192 juta
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1. Legal Academy
Program ini rutin dilaksanakan 
oleh LCC bersama dengan 
P e r t a m i n a  C o r p o r a t e 
University (PCU) sebagai 
salah satu upaya penyegaran 
dan peningkatan ilmu hukum 
lawyers LCC baik dari segi 
teori maupun praktik. Selain 
itu, diharapkan terjadi transfer 
of knowledge di antara para 
peser ta  karena mereka 
berasal dari fungsi LCC baik 
dari perusahaan maupun 
Anak Perusahaan dan bahkan 
unit bisnis yang memiliki 
pekerjaan terkait dengan 
topik Legal Academy.

Selama tahun 2016, 
kami telah berhasil menye-
lenggarakan l ima Legal 
Academy, yaitu Litigation Case 
Management II (Arbitrase & 
ADR), Indonesian Upstream 
Oil & Gas Law, Aspek Hukum 
dalam Penanganan EPC, 
Litigation Case Management 
III (Pidana), dan Legal Aspects 
of Project Financing dengan 
menjalin kerja sama dengan 
perguruan tinggi terpilih. 

Bahkan pada awal tahun 
2017, kami mengakselerasi 
pelaksanaan Legal Academy 
dengan tema Hukum Hak 

PERluNya 
PENINgKaTaN 
KaPaBIlITaS 
lawyERS lCC 

Kekayaan Intelektual (HKI), 
tetapi kali ini kami menjalin 
kerja sama dengan salah satu 
kantor konsultan HKI yang 
berpengalaman. 

Dalam penyelenggaraan 
Legal Academy, saya selalu 
concern dengan: pertama, 
top ik yang d isesuaikan 
dengan kebutuhan pengem-
bangan kompetensi dan 
pe  nanganan  peker jaan 
lawyers LCC dan kedua, 
na rasumber adalah pengajar 
yang berasal dari kalangan 
akademisi berlatar belakang 
pendidikan minimal Doktor 
dan kalangan praktisi hukum 
yang memiliki jam terbang 
tinggi dari kantor konsultan 
hukum yang memiliki keahlian 
di bidangnya.

2. International Legal 
Capacity Building

Dalam rangka mendukung 
visi Pertamina menjadi World 
C lass  Na t iona l  Ene rgy 
Company, LCC memerlukan 
World Class Legal Counsel. 
Untuk itu, lawyers LCC harus 
meningkatkan kompetensi 
terkait pengetahuan dan 
keah l ian  da lam prakt ik 
t r a n s a k s i  b i s n i s  y a n g 

melibatkan mitra-mitra dan 
pihak-pihak dalam negeri 
dan internasional, khususnya 
dalam bidang energi dan 
major capital projects. Salah 
satu upaya yang dilakukan 
adalah mela lu i  program 
magang di kantor hukum 
internasional.

Salah seorang lawyer LCC 
terbaik yang lulus seleksi baru 
saja menyelesaikan program 
magang tersebut.  Yang 
bersangkutan berkesempatan 
untuk beker ja (magang) 
selama  enam bulan di kantor 
hukum terbesar di dunia, 
Dentons US LLP, Washington 
D . C . ,  y a n g  m e m i l i k i 
spesialisasi bidang energi, 
antara lain eksplorasi dan 
produksi, proyek pipanisasi 
dan fasilitas konstruksi, serta 
pengembangan fas i l i tas 
ekspor LNG di dalam dan 
luar negeri. 

Berdasarkan laporan 
l awye r  t e r sebu t ,  yang 
bersangkutan merasakan 
manfaat berupa perolehan 
exposure secara langsung 
akan  dun ia  l awye r i ng , 
khususnya bidang energi di 
Amerika Serikat. 

 Perusahaan berharap, 

l awye r  t e r sebu t  dapa t 
membawa budaya ker ja 
bertaraf internasional di 
lingkungan LCC, memiliki 
kemampuan penyediaan 
l ega l  se rv ices  ber ta ra f 
internasional, dan bahkan 
me lakukan  t r ans fe r  o f 
knowledge kepada lawyer 
lainnya di LC&C.

  
3. LL.M. Program 

Berdasarkan data latar 
belakang pendidikan lawyers 
LCC, jumlah lawyers LCC 
yang telah lulus S2 luar 
negeri masih dapat dihitung 
dengan jari. Tahun ini kami 
diberikan kuota sebanyak 
dua lawyers. Saya berharap 
LL.M. program tersebut akan 
dimanfaatkan semaksimal 
mungk i n  o l eh  l awye r s 
terpilih mengingat LCC perlu 
meningkatkan kompetensi 
terkait dengan pengetahuan 
dan keahlian dalam bidang 
t ransaks i  i n te r  nas iona l 
yang umum menggunakan 
d a s a r  p r a k t i k  h u k u m 
komersial internasional demi 
mendukung visi Pertamina. 

Berdasarkan pengalaman 
menempuh pendidikan S2 
Ilmu Hukum (LL.M.) per guruan 

tinggi terbaik di Amerika 
Serikat yang penuh tantangan 
karena dituntut untuk mampu 
beradaptasi dengan cara 
belajar menguasai holding 
( pe r t imbangan  hukum) 
perkara-perkara yang da-
pat dijadikan sebagai prece
dent dalam memberikan 
argu mentasi hukum. Tidak 
hanya itu, juga ha rus dapat 
menguasai sis tem hukum 
negara asal (penganut sistem 
common law) dari negara saya 
(penganut sistem civil law). 
Oleh karena itu, perusahaan 
mengharapkan l awyers 
terpil ih untuk mengambil 
LL.M. program ke salah satu 
perguruan tinggi ternama 
(the best 50 law schools) di 
Amerika Serikat. 

4. Penugasan & Tour of 
Duty

LCC selalu berupaya untuk 
melakukan pengembangan 
exposures dari lawyers-nya 
dengan memberi penugasan 
kepada lawyers LCC ke salah 
satu unit kerja dan merotasi 
lawyers LCC yang sudah 
menjabat selama dua tahun 
ke atas ke jabatan lainnya 
dengan tetap memperhatikan 

Pengantar Redaksi :
Fungsi Legal Counsel & Compliance (LCC) merupakan salah satu unit kerja di Pertamina yang 

harus mampu menjadi garda terdepan dalam mengamankan bisnis Perusahaan, sehingga lawyers LCC 
dituntut untuk memiliki kompetensi yang mumpuni. Hal ini penting untuk mendukung penyampaian 
deliverables yang baik dari aspek legal dan compliance. Chief Legal Counsel & Compliance 
(CLCC), Genades Panjaitan, sebagai pimpinan tertinggi Fungsi LCC juga dituntut untuk melakukan 
pengembangan kompetensi lawyers LCC melalui berbagai program. Berikut penuturan CLCC 
mengenai implementasi empat program utama peningkatan kapabilitas lawyers LCC.

kondisi organisasi, kebutuhan 
Perusahaan, dan performance 
lawyers yang bersangkutan.                                                        

Mela lu i  program in i , 
LCC telah menempatkan 
lawyers-nya baik secara 
lintas direktorat, geografis, 
induk dan anak perusahaan, 
maupun keahlian hukum. Hal 
ini dimaksudkan agar lawyers 
memiliki pengalaman yang 
holistik di bidang lawyering.

Harapan LCC ke Depan  
 Perusahaan berharap 

lawyers LCC tidak menyia-
yiakan kesempatan untuk 
mengikuti setiap program 
peningkatan kapabi l i tas 
lawyers LCC karena setiap 
p ro g r a m  a k a n  s i a - s i a 
apabila tidak ada tekad dari 
lawyers LCC sendiri untuk 
berkembang. Selain i tu, 
fungsi-fungsi terkait juga turut 
mendukung penyelenggaraan 
setiap program tersebut.

Semoga penyelenggaraan 
keempat program tersebut 
dapat menjadi upaya nyata 
LCC dalam meningkatkan 
kualitas lawyers LCC menuju 
perusahaan energi nasional 
kelas dunia.•LCC

GenADeS PAnJAiTAn
CHIEF LEGAL COUNSEL & COMPLIANCE PERTAMINA

Selama tahun 2016, kami telah berhasil menyelenggarakan lima Legal 
Academy, yaitu Litigation Case Management II (Arbitrase & ADR), 
Indonesian Upstream Oil & Gas Law, Aspek Hukum dalam Penanganan 
EPC, Litigation Case Management III (Pidana), dan Legal Aspects of 
Project Financing dengan menjalin kerja sama dengan perguruan 
tinggi terpilih.  Bahkan pada awal tahun 2017, kami mengakselerasi 
pelaksanaan Legal Academy dengan tema Hukum Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI), tetapi kali ini kami menjalin kerja sama dengan 
salah satu kantor konsultan HKI yang berpengalaman.



 
ViSi

TATANILAI

menjadi perusahaan energi  nasional kelas dunia MiSi
menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan 
secara terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial

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

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

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

berperan dalam 
pembangunan ekonomi 
nasional, menjadi pelopor 
dalam reformasi bumn, dan 
membangun kebanggaan 
bangsa.

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

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

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

Customer Focus
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a. andeo Harahap, legal Counsel Ru II

HEalTHy INSIDE, 
FRESH OuTSIDE

Pekan lalu, Direksi Pertamina menyampaikan hasil 
kinerja perusahaan pada kuartal pertama 2017. Dalam 
paparannya, terlihat kinerja Pertamina menunjukkan tren 
positif di tengah kondisi kompetisi dunia yang semakin 
ketat. Produksi migas meningkat 6% dan penjualan 
BBM naik 5% dibandingkan kuartal yang sama tahun 
lalu.

Pada hari yang sama, Direktur Utama Pertamina 
bersama Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina 
Bersatu (FSPPB) menandatangani Perjanjian Kerja 
Bersama periode 2017-2019. Penandatanganan 
dilakukan bersama di depan Menteri Ketenagakerjaan 
Muhammad Hanif Dhakiri.

Dua kejadian tersebut menunjukkan komitmen 
Pertamina, baik dalam menjalankan kinerjanya maupun 
dalam upayanya memberikan yang terbaik untuk 
pekerjanya. Ibarat tagline iklan minuman segar di media 
massa, “Healthy Inside, Fresh Outside”. Pertamina 
membuktikan bahwa perusahaan ini memperhatikan 
keseimbangan kepentingan dari dua aspek stakeholder
nya, yaitu stakeholder eksternal dan stakeholder 
internal.

Pertamina percaya bahwa kinerja perusahaan 
yang bagus mungkin akan memuaskan stakeholder 
eksternalnya, baik itu masyarakat maupun pemerintah 
sebagai pemegang saham. Misalnya melalui pelayanan 
BBM dan LPG yang baik, produksi migas yang 
meningkat hingga setoran dividen yang sesuai target.

Namun untuk mencapainya, perlu didukung oleh 
komitmen pekerja yang kuat sebagai stakeholder 
internal perusahaan.  Komitmen pekerja ini hanya bisa 
didapat apabila pekerja merasa perusahaan telah 
memberikan yang terbaik, sehingga pekerja dapat 
melakukan tugasnya dengan fokus dan maksimal. Hal 
inilah yang dirumuskan dalam Perjanjian Kerja Bersama 
2017-2019. Perjanjian Kerja Bersama ini merupakan 
komitmen bersama antara perusahaan dan pekerja 
melalui Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu 
(FSPPB) atas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dengan adanya PKB 2017-2019 ini diharapkan 
pekerja bisa tetap fokus dan bekerja maksimal sehingga 
Pertamina dapat memberikan layanan terbaik untuk 
masyarakat.•

Ibnu Sutowo library di unit!
Ibnu Sutowo Library (ISL), perpustakaan perusahaan 

yang berada di kantor pusat ini, sedikit banyak membuat 
sedikit rasa iri pada “kemujuran” rekan-rekan yang 
di kantor pusat terhadap akses buku-buku popular, 
menarik dan terutama gratis. Belum lagi moto yang 
ditulis dalam dinding perpustakaan ISL,“leaders are 
readers!” yang seolah ditujukan semata kepada mereka 
di mana perpustakaan itu berada. Seingat saya, jika 
benar, ISL di Kantor Pusat dibuat sekitar 5 – 6 tahun lalu, 
yang kemudian hari sedang mencoba memperbanyak 
koleksi bukunya dan meningkatkan layanannya. Kelak, 
ISL mungkin bisa menyamai megahnya Library of 
Congress di Washington DC, dengan koleksi 30 juta 
bukunya.

Ide perpustakaan buku di kantor ini, sedikit banyak 
harus diakui sangat menyegarkan dan inovatif meskipun 
dalam perspektif dunia bisnis, bisa jadi agak tidak 
menguntungkan dalam jangka pendek, mungkin! Ter-
lepas dari rendahnya minat baca bangsa Indonesia  
yang berada di urutan 60 dari 61 negara (sesuai studi 
Central Connecticut State University pada Maret 2016). 
Ini berarti termasuk juga bagi pekerja Pertamina selaku 
orang Indonesia, terasa sayang jika inovasi pendirian 
atau keberadaan perpustakaan ini tidak ditularkan ke 
unit – unit dimana perusahaan beroperasi. Penularannya 
seharusnya dilakukan secara tersistem, kalau perlu 
dengan mandat direksi.

“Satu unit satu perpustakaan!”
Pertamina memiliki puluhan ribu pekerja. Dari 

unit bisnis pemasaran, pengolahan, hingga hulu. 
Alasan perlunya perpustakaan hingga ke unit bisnis 
ini sederhana, persis moto yang tertulis di dinding 
ruang ISL. Mendukung perusahaan dalam melahirkan 
pekerja sebagai leader perusahaan. Pekerja yang lebih 
kaya informasi, ilmu dan imajinasi. Sebuah generasi 
Pertamina yang punya kemerdekaan berpikir yang 
konstruktif, kemampuan berpikir kreatif dan berani, 
memiliki budaya penghargaan terhadap budaya 
dunia, negara, dan perusahaan dan paling tidak, para 
pekerja dapat menggunakan waktu senggang dengan 
bermanfaat.

Satu hal yang pasti, perpustakaan saling bertautan 
erat dengan membaca, dan membaca adalah nyawa 
dari aktifitas menulis dan berkarya. Tentu tidak 
mustahil, dalam ide dan upaya melahirkan para leader 
perusahaan, inovasi pendirian Ibnu Sutowo Library 
hingga di unit-unit daerah operasi perusahaan adalah 
sebuah opsi logis. World Class Company dengan 
perpustakaannya.

“Not all readers are leaders, but all leaders are 
readers,” ini kutipan lengkap tentang semangat dan 
pentingnya membaca yang disampaikan Harry S. 
Truman, Presiden ke – 33 Amerika Serikat tersebut. 
Membaca akan mengisi otak dan hati, bagi perusahaan, 
ide perpustakaan ini bermuara kepada sebuah 
cara pencapaian sebuah tata nilai perusahaan bagi 
pekerjanya. Capable!•

ROOM FOR IMPROVEMENT< dari Halaman 1

jenis peringkat. 
Yang pertama adalah standalone rating, yang merupakan 

peringkat perusahaan jika dilihat sebagai entitas yang terpisah dari 
hubungannya dengan Pemerintah. Penilaian serta naik-turunnya 
standalone rating ini bergantung pada kinerja, prospek serta risiko 
yang dihadapi BUMN itu sendiri.

Yang kedua adalah Sovereign Rating atau rating negara tempat 
BUMN itu berada. Rating ini merepresentasikan risiko investasi, kondisi 
ekonomi dan pengelolaan keuangan suatu negara.

Berbekal kombinasi kedua penilaian tersebut, lembaga rating 
menetapkan final rating suatu BUMN. Meskipun demikian, yang lazim 
terjadi adalah final rating BUMN disetarakan dengan Sovereign Rating, 
meskipun standalone rating BUMN tersebut lebih rendah. 

Contohnya adalah yang baru-baru terjadi pada Pertamina. 

Menurut penilaian S&P, standalone rating Pertamina ada di level BB, 
yang sejatinya belum termasuk dalam level layak investasi (investment 
grade). Namun, karena sovereign rating Indonesia naik, final rating 
Pertamina ikut terdongkrak ke level BBB-, atau dua level di atas stand
alone rating dan juga masuk dalam kriteria layak investasi.

Hal ini perlu disyukuri, namun juga perlu dicermati. Pasalnya, 
menurut S&P perbedaan rating ini menunjukkan bahwa baik-buruknya 
kinerja Pertamina masih sangat dipengaruhi kebijakan pemerintah RI. 
Selain itu, Pertamina dipandang masih punya ruang untuk berbenah, 
terutama dalam memastikan kontinuitas kinerja positif yang selama 
ini telah dibangun.•

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 

untuk komentar, pertanyaan dan permintaan pengiriman artikel Market Update via email, 
email ke pertamina_iR@pertamina.com
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dan Direksi Pertamina untuk 
bersama-sama menyadari 
bahwa PKB bukan hanya 
lembaran-lembaran keten-
tuan, pasal, ayat, namun 
ini merupakan kaidah dan 
spirit yang harus benar-benar 
dipahami sesuai de ngan 
tanggung jawab kita semua,” 
ujar Massa.

Massa menambahkan, 
untuk memahami kaidah-

kaidah tersebut, seluruh 
pihak harus memiliki itikad 
yang baik, yaitu rasa sa-
ling percaya, tulus dan ju-
jur dalam menjalankan ko-
mitmen yang ada. Selain 
itu, harus menerima peru-
bahan, bersikap kritis pada 
perubahan  agar lebih dinamis 
untuk menerima keniscayaan 
di era saat ini.

“Jika kita bekerja dengan 

cara jujur, tulus, dan amanah, 
maka  dapat meng hindari 
perselisihan. Bahkan lebih 
menyempurnakan langkah 
kita dalam menjalani bisnis 
Pertamina. Untuk itu, kita 
harus lebih kreatif, lincah, 
serta cepat dalam mengambil 
keputusan.  Dengan keter-
bukaan ini, kita perbaiki terus 
sistem yang ada agar lebih 
dinamis,” ungkap Massa.

Hal senada disampaikan 
Presiden FSPPB Noviandri. 
“Sesuai tema acara ini, Re
engineering PKB Menuju Satu 
Pertamina yang Mendunia’, 
ini adalah satu langkah besar 
bagi FSPPB. Sekarang, yang 
terpenting adalah bagaimana 
kita bekerja bahu membahu 
sehingga dapat berkontribusi 
maksimal bagi masyarakat, 
bangsa, dan negara,” tegas 

Noviandri.
Ia menjelaskan, salah satu 

hasil yang telah disepakati 
yakni tentang masa pensiun 
pekerja yang selalu menjadi 
keresahan tersendiri bagi 
kese jah te raan  peker ja . 
“Peru sahaan harus  segera 
membuat instruksi agar dapat 
diimplementasikan sesuai 
kese pakatan, paling lama 
satu bulan setelah PKB ini 

ditandatangani agar tidak 
me nimbulkan keresahan bagi 
para pekerja,” tegasnya. 

Pertamina yang memiliki 
lebih dari 13.000 pekerja di 
seluruh Indonesia diharapkan 
dapat memberikan dukungan-
nya melalui FSPPB terhadap 
upaya-upaya yang akan dija-
lankan bersama untuk ke-
pen tingan peru sahaan dan 
ke sejah teraan pekerja.•HARi

Dexlite Hadir di Indonesia Bagian Timur...dari halaman 1
cocok untuk kendaraan-
kendaran diesel modern, 
seperti Toyota Kijang Innova 
diesel, Isuzu, Mitsubishi 
Pajero, dan kendaraan-
kendaraan double cabin 4x4.

Kota Ambon merupakan 
wilayah Indonesia Timur yang 
pertama kali meluncurkan 
produk Dexlite. Peresmian 
pen jualan Dexlite ditandai 
dengan pengisian perdana 
pada kendaraan di SPBU 
83.971.01 Pohon Puleh 
Ambon, oleh Pj Walikota 
Ambon Frans Johanis Pa-
pilaya dan GM MOR VIII Made 
Adi Putra didampingi oleh 
Marketing Branch Manager 
Maluku Tiara Thesaufi.

Saat ini, Dexlite tersedia di 
tiga SPBU wilayah Ambon dan 
akan terus ditambah untuk 
memudahkan konsumen 
mem peroleh bahan bakar 
diesel berkualitas dengan 
harga terjangkau.

“Produk ini diharapkan 
menjadi alternatif pil ihan 
bagi para konsumen yang 
menginginkan bahan bakar 
lebih baik dari produk jenis 
Solar dengan harga yang 
lebih terjangkau,” ujar Made 
Adi Putra.

Made  menjelaskan, per-
luasan wilayah penjualan 
Dexlite di wilayah Indonesia 
Bagian Timur ini  karena 
melihat hasil penjualan di 

wilayah Indonesia lainnya 
yang cukup baik.

Pj Walikota Ambon Frans 
Johanis Papilaya menyambut 
baik kehadiran Dexlite di 
Ambon. “ In i  merupakan 
bentuk inisiatif dan inovasi 
dari anak negeri dengan 
melihat peluang pasar di 
segmen bahan bakar ken-
daraan diesel. Hadirnya 
Dexlite di kota ini juga da pat 
berkontribusi positif dalam 
mengurangi penggunaan 
bahan bakar bersubsidi 
Solar,” kata Frans.

Hal senada juga dije laskan 
Made Adi Putra. “Sebagai 
pilihan produk baru, Dexlite 
memang me miliki kualitas 
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Pj. Walikota Ambon Frans Johanis Papilaya melakukan pengisian perdana Dexlite bersama GM MOR VIII Made Adi Putra 
pada peluncuran Dexlite di Ambon.

di atas Solar, namun harga 
tetap terjangkau. Yang pasti, 
produk ini ramah ter  hadap 
lingkungan,” paparnya.

Made  menambahkan, 
pada sampai akhir tahun, 

ditargetkan 21 SPBU di 
MOR VII I  sudah menye-
d iakan produk Dex l i te . 
Untuk itu, MOR VIII telah 
mempersiapkan infrastruktur 
Terminal BBM, armada mobil 

tangki, dan infrastruktur IT 
serta fasilitas lainnya untuk 
mendukung ke lancaran 
pemasaran Dexlite di wilayah 
Maluku Papua.•MoR Viii
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Rubrik ini berisi 
mengenai kisah 
tokoh dunia dalam 
berperilaku Jujur, 
Tulus dan Amanah

Bank Khusus 
Rakyat Miskin

Cerminan Tulus
membantu orang lain dimulai 

dari diri sendiri

Muhammad Yunus
(1940 - sekarang)

CerminJTA
ia besar di bangladesh dengan menyaksikan 

orang-orang di sekelilingnya miskin dan kelaparan. 
banyak masyarakat yang tidak punya pekerjaan, tidak 
punya uang dan tidak punya makanan untuk dimakan. 
sebagian besar adalah perempuan yang hidup bersama anak-
anaknya karena sebagian besar ditinggal meninggal suaminya, ditinggal lari 
ataupun dicerai. 

hal ini meresahkan muhammad Yunus yang seorang dosen. ia merasa harus melakukan 
sesuatu untuk memperbaiki keadaan. 

hingga pada 1974 ia pun melihat seorang pengrajin bambu yang mencari pinjaman modal ke 
bank untuk usahanya. namun bank-bank konvensional tidak bisa memberikan modal dengan jumlah 
yang kecil dan bunga yang rendah. sampai akhirnya sang pengrajin bambu itu harus meminjam ke 
renteiner dengan bunga yang tinggi.

melihat ada yang salah, ia pun berinisiatif memberikan pinjaman modal untuk rakyat miskin dari 
kantongnya sendiri dengan bunga yang terjangkau. modalnya hanya us$ 27 yang disalurkan kepada 
42 orang perempuan di desa jobra. ia menilai bahwa pinjaman modal dengan bunga rendah bukan 
saja membantu rakyat miskin untuk bertahan hidup, namun juga mendorong mereka untuk lepas 
dari jurang kemiskinan.

awalnya upaya Yunus ini banyak diragukan orang. namun fakta membuktikan sebaliknya. di 
luar dugaan, para peminjam ternyata mampu mengembalikan pinjaman mereka sesuai waktunya. 
karena bagi peminjam ini, jika mereka tidak 
mengembalikan tepat waktu, maka sama saja 
dengan menghilangkan kesempatan untuk pinjaman 
selanjutnya.

akhirnya usaha peminjaman ini berkembang 
pesat hingga pada 1983 Yunus dan rekan-rekannya 
mendirikan grameen bank yang dikenal sebagai 
Bank-nya rakyat miskin.•
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JAKARTA - PT Pertamina (Persero) 
mempertahankan pertumbuhan positif 
kinerja operasi perusahaan selama kuartal 
I 2017 yang disokong oleh peningkatan 
produksi hulu migas sebesar 6% dan 
penjualan BBM sebesar 5% dibandingkan 
dengan periode yang sama tahun 2016. 

 Produksi minyak pada periode ini 
mencapai 337 ribu barel per hari atau 
naik 10% dibandingkan kuartal I 2016 
sebesar 312 ribu barel per hari. Begitu 
pula produksi gas yang mencapai 2.010 
mmscfd atau naik 2% dibandingkan kuartal 
I 2016 sebesar 1.975 mmscfd. Secara 
keseluruhan produksi migas Pertamina 
pada kuartal Pertama meningkat 6%.

Direktur Hulu Pertamina, Syamsu 
Alam mengatakan, secara keseluruhan 
produksi diatas target dan kontribusi 
terbesar produksi migas diperoleh dari anak 
perusahaan Pertamina yaitu Pertamina EP, 
Pertamina Hulu Energi, Pertamina EP Cepu 
dan Pertamina Internasional EP.

“PHE mengalami kenaikan produksi 
minyak pada kuartal pertama 2017 di angka 
70 ribu barel/hari, PEPC sebesar 80 ribu 
barel/hari, serta peningkatan cukup besar 
dari PIEP yang mencapai 103 ribu barel/
hari,” ungkap Syamsu dalam konferensi 
pers di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, 
Rabu (24/5).

Penjualan BBM naik 5% menjadi 15,85 
juta KL,  dengan tren positif pada konsumsi 
BBM non subsidi berupa perpindahan 
pereferensi konsumen dari Premium 
ke Pertalite dan Pertamax yang telah 
mengambil porsi penjualan sekitar 55,7% 
terhadap total penjualan gasoline series 
Pertamina. Pertumbuhan juga terjadi pada 
penjualan non BBM  (domestic gas dan 
petrochemical) yang naik 6% menjadi 3,68 
juta KL. 

Total volume pengolahan turun sekitar 
8%  yang berdampak pada penurunan pada 
total output produksi dan valuable product 
dengan besaran yang sama dibandingkan 
dengan kuartal I 2016. Pertamina sepanjang 
tahun ini memang telah merencanakan 
beberapa program pemeliharaan kilang 

Pertamina Catat Kinerja 
Positif di Kuartal I 2017

Direktur Utama Pertamina Massa Manik didampingi jajaran Direksi lainnya, memaparkan kinerja perusahaan selama 
kuartal I tahun 2017 di hadapan wartawan nasional.

untuk menjamin keandalan kilang.
“Kondisi harga minyak mentah saat ini 

masih volatile, namun Pertamina relatif dapat 
menjaga tingkat pertumbuhan kinerja operasi 
di berbagai lini bisnis perusahaan. Volatilitas 
harga minyak mentah sangat berpengaruh 
pada kinerja finansial perusahaan yang telihat 
dari timpangnya kenaikan harga minyak 
mentah dibandingkan dengan kenaikan 
revenue dan kinerja finansial lainnya, ” kata 
Direktur Utama Pertamina Massa Manik.  

Sementara itu, Direktur Keuangan 
& Strategi Pertamina  Arief Budiman 
mengatakan kecenderungan naiknya harga 
minyak dunia selama kuartal I 2017, yang 
juga ditandai dengan naiknya Indonesian 
Crude Price (ICP) menjadi US$51,03 atau 
naik sekitar 69% dibandingkan periode 
yang sama tahun lalu, hanya meningkatkan 
revenue perseroan sekitar 19% menjadi 
US$10,15 miliar dari kuartal I 2016 sebesar 
US$ 8,55 miliar. 

“Jika dilihat dari revenue Pertamina 
kontribusi terbesar masih di hilir, yaitu 
pemasaran dan pengolahan sebesar 87% 
dan sisanya adalah yang lain-lain, walaupun 
secara EBITDA hulu itu sudah 50 persen,” 
jelas Arief.

Hal itu juga berdampak pada (EBITDA) 
kuartal I 2017 yang mencapai US$1,89  miliar, 
atau lebih rendah dibandingkan periode yang 
sama tahun 2016 sebesar US$2,18 miliar. 
Laba bersih pun turun 24% menjadi US$0,76 
miliar  dibandingkan periode yang sama 2016 
sebesar US$1,01 miliar. 

Adapun, realisasi belanja modal sebesar 
US$1,1 miliar, lebih besar dibandingkan de-
ngan periode yang sama tahun lalu sebe sar 
US$0,36 miliar. Peningkatan tersebut di picu 
oleh realisasi pembiayaan investasi proyek 
2016 yang dicairkan pada tiga bulan pertama 
2017, yang didominasi oleh investasi hulu.

Pertamina tetap berkomitmen tinggi 
merealisasikan berbagai proyek kilang, baik 
Refinery Development Master Plan dan New 
Grass Root Refinery yang ditargetkan tuntas 
secara keseluruhan pada tahun 2025 dengan 
total kapasitas menjadi 2 juta barel per hari. 
• RiLiS / iRLi K

Bright gas 5,5 Kg Resmi Diluncurkan di ambon
AMBon - Pertamina secara 
resmi meluncurkan Bright 
Gas 5,5kg.  Pe luncuran 
tersebut dilakukan dalam 
event Launching Bright Gas 
di Maluku City Mall, Ambon, 
oleh GM MOR VIII Made 
Adi Putra, Gubernur Maluku 
Said Assegaf, pimpinan For-
kominda Maluku, tim mana-
jemen MOR VIII, Kolonel Mo-
koginta, serta Kepala SKPD 
Provinsi dan Kota.

Bright Gas 5,5 kg me-
rupakan varian baru di produk 
LPG Pertamina. Tabung 
Bright Gas yang identik 
dengan warna pink memiliki 
ukuran yang unik dengan 
tinggi 46 cm dan diameter 
23,5 cm. Ukuran ini membuat 
Bright Gas 5,5 kg menjadi 
pilihan keluarga masa kini 
yang menyukai kepraktisan 
dalam berbagai hal. 

“Ambon menjadi kota 
pertama di Wilayah Indonesia 
Timur yang dapat menikmati 
Bright Gas.  Dapat dipastikan 
Bright Gas lebih aman, lebih 
nyaman dan lebih terjangkau,” 
ujar Made. 

Hadirnya Br ight Gas 
dengan kemasan 5,5 kg 
adalah solusi yang tepat bagi 
keluarga yang membutuhkan 
kemasan yang lebih ringan dan 
praktis seperti keluarga kecil 
yang memasak dalam jumlah 
yang lebih sedikit. Produk ini 
sukses merambah di pasaran 
sejak kemunculannya di akhir 
tahun 2015 lalu. Hingga 
saat ini Bright Gas 5,5 kg 
telah hadir di Jabodetabek, 
Bandung, Semarang, Yogya-
karta, Surabaya, Me dan, 
Palembang, Makasar dan 
kota besar lainnya.

Di Ambon, Bright Gas 5,5 

kg yang terdiri dari tabung 
dan isi, dijual seharga Rp 
360.000.  Untuk isi ulang, 
kon sumen cukup membayar 
Rp 97.000 per tabungnya. 
Pertamina juga mengadakan 
promo untuk setiap pembeli 
tabung Bright Gas pada hari 
peluncuran, dengan men-
dapat kesempatan untuk 
mendapatkan Undian Motor.

Dalam event  in i  juga 
d iadakan lomba masak 
yang diramaikan oleh ibu-ibu 
Kelompok PKK dan instansi 
di Kota Ambon untuk meraih 
berbagai hadiah menarik.•MoR 

Viii

GM MOR VIII Made Adi Putra foto bersama dengan peserta lomba masak dalam 
peluncuran Bright Gas 5,5 kg di Maluku City Mall, Ambon.
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Pertamina Ekspedisi Setapak Donasikan 
2.039 Pasang Sepatu

PEPC Sosialisasikan 
Program Peningkatan 
Kesehatan Masyarakat

PAnDeGLAnG - Dalam 
rangka memperingati Hari 
Pendidikan Nasional dan Hari 
Kebangkitan Nasional, Perta-
mina Marketing Operation 
Region I I I  Jawa Bagian 
Barat (MOR III JBB) memulai 
program CSR “Pertamina Eks-
pedisi Setapak” (Sehari Tanpa 
Alas Kaki) yang berlokasi di 
SDN Banjarmasin 2, Carita, 
Kabupaten Pandeglang pada 
Jumat, (19/5).

Program tersebut me ru-
pa kan sebuah bentuk realisasi 
program Pertamina Cerdas, 
yang fokus membangun sek-
tor pendidikan untuk masa 
depan bangsa.

Menurut Vice President 
CSR & SMEPP Pertamina 
Agus Mashud, kegiatan 
utama ekspedisi yang di se-
lenggarakan ber sama Banten 
Pos ini adalah membagikan 
sepatu sekolah bagi siswa 
SD yang kurang mampu 
di Pandeglang, Lebak dan 
Serang.

Agus berharap kegiatan 
tersebut akan me num buhkan 
semangat bagi pelajar dan 
mendorong ter ciptanya mutu 
pendidikan yang lebih baik 
untuk masa depan Indonesia.

“ S e m o g a  P r o g r a m 
Pertamina Ek s pe  disi Setapak 
ini dapat membantu siswa 
di sekolah-sekolah pelosok 
yang sangat membutuhkan 

BoJoneGoRo - Sebagai salah satu bentuk pelak-
sanaan Corporate Social Responsibility (CSR), Sabtu 
(6/5), PT Pertamina EP Cepu (PEPC) mengadakan 
sosialisasi Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat 
Melalui Akses Sanitasi, di Desa Pelem, Kecamatan 
Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Program ini 
merupakan lanjutan dari program sebelumnya, yakni 
program jambanisasi dalam upaya mendukung program 
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerapkan Open 
Defecation Free (ODF).

Sosialisasi dilaksanakan di Balai Desa Pelem dihadiri 
oleh Field Relation Superintendent PEPC Edy Purnomo, 
Muspika Kecamatan Purwosari, Kepala Desa dan 
perangkatnya, Badan Permusyawaratan Desa, Bidan 
Desa setempat, dan 102 masyarakat penerima manfaat 
program tersebut.

Edy Purnomo menjelaskan, kegiatan serupa 
sebelumnya sudah pernah dilakukan di Desa 
Bandungrejo, Desa Dolokgede, dan Desa Kaliombo. 
Total penerima manfaat sejumlah 260, tersebar di 
empat desa, yaitu Bandungrejo, Dolokgede, Kaliombo, 
dan Pelem. “Alham dulillah PEPC bisa ikut serta 
berpartisipasi meringankan beban masyarakat melalui 
program ke sehatan ini, semoga bermanfaat bagi warga 
penerima manfaat,” ujarnya.

Sementara Camat Purwosari Bayudono sangat 
mendukung dan mengapresiasi PEPC yang telah 
memberikan bantuan melalui program peningkatan 
kesehatan ini. Masyarakat penerima bantuan diharapkan 
dapat lebih mudah dalam menjaga kebersihan ling-
kungannya. Selain itu, program ini sejalan dengan 
pro gram Pemkab Bojonegoro, yaitu Gerakan Desa 
Sehat dan Cerdas (GDSC), dimana salah satu faktor 
pendukungnya adalah penerapan sadar ODF. “Jika 
masyarakat bisa menjaga kebersihan lingkungan, maka 
akan lebih mudah membentuk masyarakat yang sehat,” 
tuturnya. Camat berharap agar program ini akan bisa 
mempercepat penerapan sadar ODF di Kecamatan 
Purwosari.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) 
Kabupaten Bojonegoro, hingga kini masyarakat sadar 
ODF masih minim, sehingga masih banyak desa yang 
belum menerapkan sadar ODF. Sementara pada tahun 
2019 mendatang seluruh desa sudah harus 100 % 
menerapkan ODF, karena ODF sebagai dasar utama 
agar dapat terciptanya GDSC. Terkait dengan hal 
tersebut, sosialisasi program yang dilakukan oleh PEPC 
pada kesempatan ini, diharapkan dapat membantu 
terwujudnya GDSC yang telah dicanangkan Pemkab 
Bojonegoro.•RY

uluran tangan kita. Ini salah 
satu komitmen kami untuk ikut 
serta mendukung pendidikan 
khu susnya di Banten,”ujar 
Agus Mashud.

Sebanyak 262 pasang 
se patu telah dibagikan ke-
pada se lu ruh s iswa D i 
SDN Banjarmasin 2 Carita, 
Pandeglang, sebagai langkah 
awal realisasi Pertamina Ek-
spedisi Setapak yang bekerja 
sama dengan Banten Pos 
untuk menyalurkan 2.039 pa-
sang sepatu secara bertahap.

Di Kabupaten Pandeglang, 
sekolah yang mene ri ma ban-
tuan, antara lain SD Ban-
jar  mas in 2,  Kecamatan 

Carita; SD Sukanagara 3, 
Kecamatan Carita; SD Suka-
cai, Mandalawangi; dan SD 
Da lembalar 2, Kecamatan 
Cimanuk.

Adapun di Kabupaten 
Lebak, yaitu SD Jagaraksa 
1 dan 2, Keca matan Mun-
cang; SD Calung Bungur, 
Kecamatan Sajira; dan SD 
Curug Badak, Kecamatan 
Maja. Sementara satu SD di 
Serang, yakni SD Tembong 
juga turut menerima bantuan. 
Para siswa yang menerima 
bantuan, umumnya berasal 
dari keluarga dengan ekonomi 
kurang mampu.

Selain ban  tuan sepatu, 

Rumah Berdikari untuk Masyarakat Indramayu Mandiri
inDRAMAYu - GM Refinery 
Unit (RU) VI Balongan Afdal 
Martha dan Wakil Bupati 
Indra mayu H. Supendi meres-
mikan Rumah Berdikar i 
(Rukari) di Desa Karangsong, 
Kecamatan Indramayu, pada 
(25/4).  

Rukar i  yang digagas 
o l e h  R U  V I  B a l o n g a n 
dilatarbelakangi perlunya 
suatu wadah un tuk mengo-
laborasikan pengem bangan 
budaya serta industr i di 
kawasan Indramayu. Sesuai 
fungsinya, Rukari  akan 
digunakan sebagai salah satu 
pusat informasi pariwisata, 
pembelajaran budaya dan 
industri di kota Indramayu. 

SoCiAL Responsibility

MOR III JBB juga turut andil 
dalam membantu revitalisasi 
toilet sekolah, pengecatan 
per pus takaan, donasi 50 
buku per sekolah, pemberian 
rak buku, alat peraga belajar, 
dan  pos te r  edukas i  d i 
lingkungan sekolah. 

U n t u k  m e m p e r l u a s 
jang kauan program CSR 
ini, konsumen Pertamina 
dapat ikut andi l  dengan 
melakukan pem  belian BBM 
non subsidi di SPBU ter-
tentu di wilayah Banten, dan 
se bagian keuntungannya 
akan disumbangkan untuk 
prog ram ini. Program berlaku 
hingga November 2017.•RiLiS
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Warga Desa Pelem mengikuti sosialisasi program peningkatan kesehatan 
masyarakat melalui akses sanitasi.

GM RU VI Afdal Martha dan Wakil Bupati Indramayu H. Supendi meresmikan 
Rumah Berdikari (Rukari) di Desa Karangsong, pada (25/4).

GM RU VI Balongan Afdal 
Martha dalam sambutannya 
menjelaskan,  Rumah Berdikari 
merupakan tempat untuk 
mengolaborasikan antara 
pengolahan makanan, jasa 
pariwisata dan pengenalan 
budaya yang menjadi satu 
kesatuan pembelajaran untuk 
masyarakat sehingga menjadi 
independent community.

Secara spesifik, Rukari 
menjadi pusat oleh–oleh 
khas Indramayu yang me-
nampung produk dari UMKM 
di daerah Indramayu dan 
perpustakaan mini sebagai 
pembelajaran sejarah dan 
budaya Indramayu. Rukari 
juga dapat dijadikan tempat 

untuk mengadakan workshop 
handycraft yang mengerjakan 
berbagai macam pernik In-
dramayu, workshop olahan 
mangrove dan tempat bin-
cang interaktif untuk mem-
bicarakan berbagai tema 
tentang Indramayu. 

Wakil Bupati Indramayu 
H. Supendi sangat meng-
apresiasi upaya  RU VI ter-
sebut.  Ia berharap, Rukari 
mampu menjadi wadah ber -
kembangya industri kreatif 
yang dipelopori oleh pe muda 
Indramayu.•Ru Vi

Tanpa alas kaki, VP CSR & SMEPP Pertamina Agus Mashud secara simbolis menyerahkan sepasang sepatu untuk salah 
satu siswa SDN Banjarmasin 2, Carita, Kabupaten Pandeglang.
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7SoCiAL Responsibility

Ru IV Santuni anak yatim Piatu 
pada HuT Cilacap
CiLACAP – Bantuan adalah 
wujud kepedulian terhadap 
sesama yang kurang mampu 
dan tidak memiliki kesempatan 
yang sama untuk memiliki 
atau menikmati kebahagiaan. 
Atas dasar ini lah, RU IV 
ikut berpartisipasi dalam 
memberikan santunan kepada 
300 anak yatim piatu bersama 
Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD), BUMN/BUMD, PT 
Pelindo,  PT Dharmapala, 
S2P, Holcim, BRI, BNI 1946, 
PDAM dan BKK Cilacap. 
RU IV berpartisipasi dengan 
memberikan bantuan sebesar 
Rp 30 juta. Santunan ini di-
la kukan dalam rangkaian 
Hari Ulang Tahun (HUT) ke-
161 Kabupaten Cilacap, di 
Pendopo Wijayakusuma, 
Selasa(4/4). 

Bupat i  Ci lacap Tatto 
Suwarto Pamuj i  sangat 
senang dan bahagia bisa 
bersi laturahmi sekal igus 
berbagi. 

Hal serupa juga diamini 
oleh General Affairs Manager  
RU IV Cilacap Dasaf Tamzil. 
“Semoga bantuan ini  dapat 
bermanfaat bagi anak-anak 

ToMoHon –  Sebaga i 
wu  jud kepedulian atas pe-
lestarian ling kungan, PGE 
Area Lahendong baru-baru 
ini melakukan pena naman 
1.750 bibit pohon endemik 
jenis enau di Kota Tomohon. 
Sere moni kegiatan yang di-
pusatkan di Puncak Temboan 
ini dimaksudkan sebagai upa-
ya meminimalisir terjadinya 
banjir dan longsor akibat dari 
ber kurangnya media penahan 
air di wilayah pegunungan.

P j s .  GM PGE  A rea 
Lahen dong Hendrik Sinaga 
menuturkan, lang kah yang 
dilakukan PGE bekerja sama 
dengan Yayasan Masarang 
tersebut bertujuan untuk 
meng angkat kembali per tum-
buhan pohon enau yang mulai 
terlupakan, di samping meles-
tarikan dan menghijaukan 
kembali pegunungan. “Pro-
gram ini menegaskan kami 
tidak semata hanya mengejar 

PgE Hijaukan Tomohon

keuntungan melain kan ada 
tanggung jawab mem per-
hatikan lingkungan dan ke-
se  jah teraan sosial,” terang 
Sinaga. 

Sementara perwakilan 
Pemerintah Kota Tomohon, 
Novi Politon menyampaikan 
apres ias i  atas kegiatan 
yang dilakukan PGE. “Ka mi 
menyambut baik ke giat  an 
demikian apalagi ber kontribusi 
akan pelestarian lingkungan 

yang ada d i  To mohon. 
Semoga pohon yang ditanam 
ini bisa dirawat sehingga 
tumbuh berkembang untuk 
menyejahterakan anak cucu 
kita,” tutur Politon. 

Hadir dalam kegiatan 
tersebut Rektor ITM Tartius 
Timpal, Camat Tomohon 
Timur Triisye Polii, perwakilan 
Yayasan Masarang Richard 
Siwu, para akademisi dan 
siswa sekolah.•PGe
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BALonGAn – Melanjutkan sosialisasi program-program CSR 
RU VI Balongan yang sebelumnya sudah dilakukan di wilayah 
Ring 1, tim CSR RU VI Balongan kembali melakukan sosialisasi 
program CSR untuk wilayah ring 2 Kecamatan Indramayu yang 
tersebar di dua desa, yaitu Desa Karangsong dan Pabean Udik 
yang dijalankan untuk tahun 2017.

Bertempat di Aula kecamatan Indramayu,  sosialisasi dibuka 
oleh Camat Indramayu Sugeng Heryanto. Ia mengatakan 
program CSR ini merupakan wujud perhatian sosial RU VI 
Balongan terhadap masyarakat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang ada.

Ru VI Balongan Sosialisasikan Program ke Ring 2
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yatim piatu di Kabupaten 
Cilacap. Kami pun memohon 
doa agar kilang RU IV tetap 
andal dan terus memberikan 
kontribusi kepada masyarkat 
Cilacap, khususnya dalam 
rangka menjadi World Class 
Company di tahun 2025,” 
pungkasnya.•HAn-Ru iV

SeMARAnG – PT Pertamina (Persero) 
berkerja sama dengan PT Pertamina 
Training & Consulting mengadakan 
Enterpreneurship Capacity Building, 
untuk para nominator dan finalis local 
hero Pertamina, di Semarang, (4-5/5).

Kegiatan ini bertujuan untuk mem-
bangun kapasitas kewirausahaan 
para nominator dan finalis local hero 
Pertamina agar terus mengembangkan 
pemberdayaan masyarakat  d i 
daerahnya masing-masing. Melalui 
kegiatan Enterpreneruship Capacity 
Bu i ld ing,  para peser ta  dapat 
belajar dan bertanya kepada para 
ahli terkait manajemen keuangan 
UMKM, pengembangan bisn is 
melalui website, sosial media, dan 
pengembangan kewirausahaan dalam 
bidang agrikultur. 

Sebanyak 25 nominator dan finalis 
local hero  serta 10 pendamping 
datang dari berbagai daerah di 
Indonesia untuk mengikuti kegiatan 
tersebut. Mereka datang dengan 
semangat membangun peradaban 
masyarakat daerah yang mandiri dan 
berbasis wirausaha.

Direktur Keuangan dan Dukungan 
Bisnis PTC Yekti Tri Wahyuni menjelas-
kan, kegiatan ini harus menjadi nilai 
tambah bagi para peserta sehingga 
dapat meningkatkan kapabilitasnya 
dari segi manajemen, produksi, dan 
pemasaran. 

Hal senada disampaikan Officer 
CSR Implementation Pertamina 
Edward Manaor Siahaan. “Semoga 
kegiatan ini dapat membuat setiap 
local hero semakin mengembangkan 
kapasitasnya, mendapatkan informasi 
terkini yang sebelumnya tidak dida-
patkan dalam aspek manajemen 
ke uangan dan penggunaan internet,” 
harapnya.

Berlangsung di Noormans Hotel 
Semarang dan Kebun Hortimart 

Tingkatkan Kapasitas Kewirausahaan 
Nominator dan Finalis local Hero Pertamina 

Agro Center Bawen, dengan narasumber-
narasumber yang ahli di bidangnya, para 
peserta antusias mengikuti kegiatan hingga 
selesai. Hal ini terlihat dari diskusi dan tanya 
jawab dari permasalahan yang mereka 
hadapi dan antusias untuk belajar hal baru 
dalam pengembangan kewirausahaan. 

Di hari pertama, peserta mendapatkan 
pemaparan ma ter i  dar i  Kabid Ke-
sekretar iatan  Lembaga Penjamin 
Simpanan, Fuad Zaen, S.E, M.S.E 
mengenai manajemen keuangan serta 
pemanfaatan ruang internet untuk 
pengembangan promosi dan marketing 
usaha dari Hanitianto Joedo, SH., MM 
selaku Direktur Eksekutif The Joedo 
Center.  Sedangkan Pratomo S.P selaku 
Direktur Eksekutif Hortimart Agro Center 
memberikan penjelasan mengenai konsep 
berwirausaha agrikultur. 

Di hari kedua, para peserta mengunjungi 
Hortimart Agro Center, Bawen - Semarang. 
Mereka difasilitasi untuk belajar dan 
menge tahui wirausaha agrikultur secara 
lengkap.Tidak hanya itu, para peserta 
juga belajar melalui fasilitator tentang 
cara menanam dan membudidayakan 
kelengkeng. 

Materi-materi tersebut diharapkan 
dapat menjadi bekal bagi mereka sebagai 
salah satu upaya untuk membina dan 
mengelola UMKM agar lebih tertata, lebih 
baik dan modern mengikuti perkembangan 
zaman. Dengan demikian diharapkan 
dapat membantu para  local hero untuk 
terus mendapatkan pengetahuan baru, 
menciptakan inovasi dan terobosan dalam 
mengembangkan kegiatan-kegiatan yang 
telah mereka lakukan saat ini.•PTC
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Dalam kesempatan tersebut, Senior Supervisor CSR RU 
VI Cecep Supriyatna menjelaskan tentang profil kilang RU VI 
Balongan yang dilanjutkan dengan presentasi program CSR 
RU VI yang akan dijalankan untuk wilayah ring 2 Kecamatan 
Indramayu,  meliputi program Ekowista mangrove berbasis 
edupark, diversifikasi olahan mangrove, rumah berdikari, 
sekolah berwawasan mangrove, taman bacaan untuk negeri.

Pada akhir acara, Environment Section Head RU VI 
Balongan Nana Rusdiana menginformasikan, ekowista 
mangrove berbasis edupark yang di dalamnya terdapat 
Arboretum Mangrove  di Karangsong ini diwacanakan untuk 

dijadikan kawasan Arboretum Mangrove nasional karena 
memang hanya Indramayu yang mempunyai kawasan 
ekowisata mangrove berbasis edupark dengan Arboretum 
Mangrove di dalamnya. Karena itu, untuk mencapai hal tersebut 
perlu kerja sama dari berbagai pihak.

Sosialisasi program dihadiri aparat Kecamatan Indramayu, 
Dinas Sosial, Dinas Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwista, 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kuwu Karangsong, 
SDN Unggulan, SDN Karangsong dan mitra binaan dari Jaka 
Kencana dan Pantai Lestari serta dari penggiat seni & budaya 
Indramayu.•Ru Vi



SoRoT

Jelang Ramadan, Pasokan BBM dan lPg wilayah Banten aman
BAnTen - Guna mengantisipasi lonjakan 
BBM sebelum Ramadan dan Lebaran, 
Marketing Operation Region (MOR) II I  
melakukan persiapan dari jauh-jauh hari 
guna mengantisipasi lonjakan permintaan 
masyarakat akan kebutuhan Bahan Bakar 
Minyak (BBM) dan Gas (LPG). Hal tersebut 
dinyatakan Area Manager Communication 
& Relations JBB MOR III Yudi Nugraha saat 
Sosialisasi Kesiapan Satgas Lebaran 1438 
H/2017 di Pandeglang, Banten, (18/5).

“Kami sudah menyediakan SPBU di tujuh 
titik wilayah Banten yang akan menyediakan 
BBM saat puncak mudik Lebaran. Selain itu 
ada tiga titik SPBU kantong untuk meng-
an tisipasi di area wisata di wilayah Banten, 
jadi masyarakat tak perlu khawatir akan ke-
tersediaan BBM,” ujarnya.

Sedangkan untuk pasokan LPG, Yudi 

menambahkan akan melakukan extra dropping 
LPG PSO, selain itu juga akan menambah 
supply dan stock LPG NPSO (non-subsidi).

“Kami melakukan extra dropping LPG PSO 
dari awal bulan Ramadhan sebesar 8% dan 
rencana extra dropping 14% untuk Hari Raya 
dan pasca Hari Raya (H-14 & H+14) selain itu 
juga akan menambah supply dan stock LPG 
NPSO,” jelasnya.

Adapun yang biasa MOR III lakukan 
guna memeriksa pasokan di masyarakat 
yakni dengan menggelar sidak operasi pasar 
jelang Lebaran. Hal tersebut dilakukan guna 
mengontrol Harga Eceran Tertinggi (HET) 
pangkalan sebesar Rp. 16.000, sedangkan 
untuk wilayah Lebak, Banten HET pangkalan 
mencapai Rp. 17.000.

Saat ini, ketahanan pasokan Premium di 
wilayah JBB adalah sebanyak 21 hari, Solar 

34 hari, dan LPG 4 hari. Selama periode 
masa mudik (H-7 sampai H+7) konsumsi 
rata-rata Premium diperkirakan naik 3% di 
atas penyaluran normal, yaitu sekitar 8.937 
KL/hari, Perta Group naik 15% menjadi 19.953 
KL/hari, Solar diperkirakan turun menjadi 51% 
atau sekitar 4.314 KL/hari, sedangkan LPG 
diperkirakan naik 14% menjadi 6.778 MT/hari. 

MOR III telah membentuk satuan tugas 
yang siap memantau penyaluran setiap harinya 
dengan sistem komputerisasi SIMSND (Sistem 
Informasi Manajemen Supply & Distribution), 
menambah armada mobil tanki dan waktu 
operasional TBBM, menyediakan produk 
BBK dalam kemasan, menyediakan motor 
dan pick up khusus untuk mobilisasi BBK 
da lam kemasan di titik-titik kemacetan tol Ci -
kampek-Kanci, serta menyiapkan mobil tanki 
berdispenser di rest area non SPBU. Selain 

itu, MOR III juga meningkatkan pelayanan di 
lembaga penyalur mulai dari safety, keandalan 
dan kebersihan fasilitas, pelayanan maksimal 
sesuai standar Pasti Pas, serta pelayanan 
24 jam (jika diperlukan) di Lembaga Penyalur 
pada jalur mudik. Koordinasi dengan berbagai 
pihak dan instansi seperti Hiswana Migas, 
TNI, POLRI, Dinas Perhubungan, Badan 
Geologi dan instansi lainnya  dalam menjaga 
keamanan dan kelancaran penyaluran BBM 
juga dilakukan MOR III.

Khusus untuk mengantisipasi macet 
panjang yang terjadi selama arus mudik Idul 
Fitri, sistem contra flow disiapkan bekerja 
sama dengan kepolisian untuk kelancaran 
distribusi mobil tangki di jalur wisata. Pasokan 
BBM dipastikan selalu tersedia full  dengan 
tambahan sistem buffer (pengiriman BBM 
pada H-1 dari jadwal seharusnya).• HARi
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auTOMaTIC IDENTIFICaTION SySTEM (aIS), 
TEKNOlOgI SISTEM TRaNSPORTaSI lauT
JAKARTA - Perkembangan teknologi begitu pesat dan 
hampir tak terbendung lagi. Segala hal sekarang terasa lebih 
mudah dengan adanya kecanggihan teknologi. Teknologi telah 
“merasuki” semua bidang. Salah satunya adalah di bidang 
transportasi, khususnya pelayaran melalui kecanggihan Automatic 
Identification System Automatic (AIS). AIS adalah sebuah sistem 
yang digunakan pada kapal dan Vessel Traffic Sevices (VTS) atau 
Pelayanan Lalu Lintas Kapal yang secara prinsip untuk identifikasi 
dan lokasi tempat berlayarnya kapal. AIS menyediakan sebuah 
alat bagi kapal untuk menukar data secara elektronik termasuk: 
identifikasi, posisi, kegiatan atau keadaan kapal, dan kecepatan, 
dengan kapal terdekat yang lainnya dan stasiun VTS. Informasi 
ini dapat ditampilkan pada sebuah layar atau sebuah tampilan 
Electronic Chart Display Information System (ECDIS). ECDIS 
adalah komputer navigasi berbasis sistem informasi yang sesuai 
dengan peraturan International Maritime Organization (IMO). 
AIS dimaksudkan untuk membantu petugas yang memantau 
kapal dan mengizinkan otoritas maritim untuk mengikuti dan 
memonitor pergerakan kapal. Alat ini bekerja dengan terintegrasi 
yang distandarisasi sistem penerima VHF dengan sebuah sistem 
navigasi elektronik, misalnya sebagai Long Range Navigation 
Version C (LORAN-C) atau pengirim Global Positioning System, 
dan sensor navigasi lainnya yang terdapat di dalam kapal 
(gyrocompass, indicator penghitung beloknya, dan lain-lain).

International Maritime Organization (IMO) International 
Convetion for the Safety of Life at Sea (SOLAS) mewajibkan 
penggunaan AIS pada pelayaran kapal internasional dengan 
Gross Tonnage (GT) lebih dari sama dengan 300 GT, dan semua 
kapal penumpang tanpa memperhatikan ukuran. 

Terdapat 2 (dua) kelas unit AIS yaitu:
1. Kelas A, digunakan pada kapal-kapal yang tercantum dalam 

SOLAS Chapter V( dan kapal lain di beberapa negara)

2. Kelas B, menggunakan daya yang kecil, biaya yang relatif 
murah untuk 
penggunaan 
p a s a r  n o n -
SOLAS.

CARA KeRJA AiS
Transponder 

AIS menayangkan 
in formas i  secara 
otomatis, seperti posisi, kecepatan, dan status navigasi pada 
interval waktu tertentu melalui transmitter VHF yang terpasang 
pada transponder. Informasi tersebut diambil langsung dari sensor 
navigasi kapal, khususnya dari penerima GNSS dan gyrocompasnya. 
Informasi lain, seperti nama kapal dan kode pemanggil VHF di 
program ketika memasang peralatan juga ditransmisikan secara 
berkala. Sinyal tersebut diterima oleh transponder AIS yang 
dipasang pada kapal atau di darat bergantung pada sistemnya, 
seperti pada sistem VTS. Informasi yang diterima dapat ditampilkan 
pada sebua layar atau plot grafik yang menunjukkan posisi kapal 
lain dengan tampilan sesuai yang terdapat pada layar radar.

KeGunAAn AiS
Mencegah adanya tabrakan adalah salah satu kemampuan 

yang dimiliki AIS. Sistem ini dimaksudkan untuk digunakan terutama 
sebagai sarana mencari dan menentukan risiko tabrakan namun 
bukan sebagai suatu sistem menghindari tabrakan otomatis sesuai 
dengan Peraturan Internasional Pencegahan Tabrakan di Laut 
(COLREGS). Ketika sebuah kapal berada di laut, gerakan dan 
identitas kapal lain di sekitarnya sangat penting untuk navigator 
dalam membuat keputusan untuk menghindari tabrakan dengan 
kapal lainnya dan bahaya (dangkal atau batu). 

Selain itu, AIS juga digunakan sebagai bantuan untuk navigasi. 
AIS dikembangkan dengan kemampuan untuk menyiarkan posisi 
dan nama benda lain dari kapal. Bantuan ini dapat terletak di 
pantai, misalnya di dalam mercusuar, atau pada air, pada platform 
atau pelampung. US Coast Guard menunjukkan bahwa AIS akan 
menggantikan RACON, atau radar beacon, saat ini digunakan untuk 
alat bantu navigasi elektronik. 

AIS juga sangat bermanfaat untuk penyelidikan kecelakaan. 
Informasi dari AIS yang diterima oleh VTS adalah penting bagi 
penyelidikan kecelakaan untuk menyediakan waktu akurat, 

identitas, posisi oleh GPS, 
kompas pos, tentu saja di atas 
tanah (COG), Speed (dengan 
log/SOG), dan laju putar (ROT) 
dari kapal yang terlibat untuk 
analisis kecelakaan.

AiS DAn PenGeMBAnGAn 
e-DTP

Enhanced Daily Tanker Position (e-DTP) merupakan aplikasi 
yang digunakan Pertamina untuk monitoring posisi harian kapal 
beserta informasi pengapalan secara visual dengan digital map. 
Aplikasi e-DTP yang digunakan saat ini merupakan e-DTP 1.0. 
Dalam rangka meningkatkan keandalan proses monitoring 
kapal, Pertamina terus melakukan improvement, termasuk salah 
satunya memasukan Teknologi AIS ke dalam Aplikasi e-DTP. 
Saat ini sedang dikembangkan aplikasi e-DTP 2.0, Adapun 
pengembangan akan terus dilakukan secara bertahap dan 
berkelanjutan sesuai dengan peningkatan kebutuhan informasi, 
integrasi system, dan perkembangan teknologi.•SHiPPinG

(Sebuah sistem AIS lengkap di atas kapal menyajikan bantalan dan jarak kapal dekat dalam format 
layar radar)

Pengembangan e-DTP

Continuous Improvement Program e-DTP
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No. 22 TAHUN LIIIINFO MEGAPROYEK KILANG Rubrik ini berisi tentang info perkembangan revitalisasi dan 
pembangunan kilang baru menuju kemandirian energi.

Untuk mewujudkan swasembada 
BBM, PT Pertamina (Persero) telah 
memutuskan untuk mengembangkan 
kapasitas produksi empat kilang minyak 
(Balikpapan, Balongan, Cilacap, dan 
Dumai) dan membangun dua kilang 
baru di Tuban dan Bontang.

Dalam diskusi “Kedaulatan Energi 
dan Kita” yang diadakan SindoTrijayaFM, 
Jumat lalu (19/5), Harry Poernomo, 
mantan Direktur Hilir PT Pertamina 
(Persero) 2003-2004 yang saat ini 
menjadi anggota Komisi VII DPR RI dari 
Fraksi Gerindra mengatakan yang harus 
diperhatikan dalam membangun kilang 
minyak baru adalah kepastian pasokan 
mi nyak mentah dalam 10-20 tahun. 

“Kita sangat tergantung dengan 
pasokan minyak mentah dari luar. 
Jika terjadi gejolak politik atau terjadi 
bencana alam di negara pemasok, 
akan mengakibatkan pasokan minyak 
mentah terganggu. Di sini lah pentingnya 
jaminan pasokan minyak mentah jika 
Pertamina mau membangun kilang 
baru,” ujar Harry.

Bangun Kilang Baru, Pastikan 
Pasokan Minyak Mentah aman

Lebih lanjut dikatakan Harry, pada 
dasarnya Komisi VII DPR RI mendukung 
kebijakan pemerintah untuk mewujudkan 
swasembada BBM.  Begitu juga dengan 
keputusan PT Pertamina (Persero) untuk 
mengembangkan dan membangun kilang 
minyak baru. “Sebaiknya, pendanaannya 
tidak menggunakan APBN karena lebih baik 
digunakan untuk keperluan pembangunan 

infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan 
lain-lain. Selain itu, PT Pertamina (Persero) 
bisa mengundang investor asing untuk 
bersama-sama mengembangkan dan 
membangun kilang minyak baru,” ujar 
Harry.

Sementara itu, Dirgo Purbo, pe-
ngamat energy security, mengatakan pe-
merintah sebetulnya sudah memikirkan 

swasembada bahan bakar minyak.  “Di 
jaman Orde Baru, pemerintah sempat 
merencanakan empat kilang minyak 
baru, EXOR 1 , 2, 3, dan 4. Dari empat 
rencana ini, hanya satu yang dibangun 
oleh pemerintah, yaitu Kilang Balongan 
pada tahun 1994. Artinya sudah 20 
tahun lebih kita tidak membangun kilang 
baru,” ujar Dirgo. 

Mengenai pasokan minyak untuk 
kilang yang dikembangkan dan kilang 
minyak baru, sudah tidak menjadi 
masalah bagi PT Pertamina (Persero). 
Hal ini dikarenakan PT Pertamina 
(Persero) dalam program RDMP dan 
NGRR di keenam kilang minyak sudah 
meningkatkan tingkat kompleksitas 
di atas 9 (Nielson Complexity Index) 
dan menggunakan unit SRU (Sulfur 
Recovery Unit)  sehingga jenis minyak 
dengan kandungan sulfur yang tinggi 
(sour crude) dapat diolah. Sebelumnya, 
hanya jenis minyak mentah dengan 
kandungan sulfur rendah yang dapat 
diolah di kilang minyak PT Pertamina 
(Persero).•DiT. MP3

SoRoT

Pertamina Boyong Tiga Penghargaan di IMaCO award 2017
BAnTen - PT Pertamina 
(Persero )  menun jukkan 
dirinya sebagai perusahaan 
dengan awareness ter-
tinggi dan memiliki citra 
baik sebagai perusahaan 
yang diidam-idamkan. Hal 
tersebut terbukti dengan tiga 
penghargaan yang berhasil 
diboyong oleh Pertamina 
dalam gelaran Indonesia Most 
Admired Companies (IMACO) 
Award 2017.

P e n g h a r g a a n  y a n g 
b e r l a n g s u n g  d i  H o t e l 
Pullman, Jakarta, Jumat 
(19/5) tersebut diserahkan 
oleh founder Warta Eko
nomi, Fadel Muhammad 
kepada Manager External 
Communication Pertamina, 
Jekson Simanjuntak. Peng-
hargaan yang diterima adalah 
Indonesia Most Admired 
Company, kategori Oil and 
Gas; Top 15 Indonesia Most 
Admired Companies, kategori 

Oil and Gas; serta Top 10  
Indonesia Most Admired 
Company Netizen Choice.

“Penghargaan ini menun-
jukkan bahwa Pertamina 
sebagai BUMN yang ber gerak 
di industri migas memiliki citra 
yang baik di mata masyarakat 
bahkan sebagai perusahaan 
idaman. Hal ini tidak lain 
adalah berkat kinerja yang 
ditorehkan oleh para pekerja 
Pertamina dalam membawa 
perusahaan menjadi maju 
dan berkembang, baik di 
skala nasional maupun inter-
nasional,” ungkap Jekson.

Jekson berharap pihaknya 
akan terus mempertahankan 
prestasi ini bahkan akan 
lebih meningkatkan lagi ke 
depannya. Sehingga se-
makin menunjukkan bahwa 
Pertamina memang layak 
sebagai perusahaan idaman 
yang memberikan kontribusi 
besar bagi  bangsa dan 

negara.
“Setiap perusahaan pasti 

ingin menjadi perusahaan 
idaman, tetapi bukanlah 
ha l  yang mudah untuk 
mencapai predikat tersebut. 
Menjadi perusahaan yang 
diidamkan oleh karyawan 
dan pencari kerja merupakan 
hal yang sangat penting 
bagi keberlangsungan peru-
sahaan,” ujarnya.

Fadel mengatakan, kriteria 
yang menjadi penilaian oleh 
Tim riset Warta Ekonomi 
adalah Corporate Image, 
Financial Image, Human 
Resaources image, Product 
dan Service Image, Global 
Competitivenes Image serta 
Social Image. 

“ P e n g h a r g a a n  i n i 
sebagai apresiasi terhadap 
kinerja perusahaan atas 

p r o f e s i o n a l i s m e  p a r a 
karyawan dalam bekerja, se-
hingga memberikan dampak 
yang positif bagi perusahaan 
dan dapat menunjang per-
tumbuhan ekonomi Indonesia 
yang lebih maju dan berdaya 
saing tinggi,“ ungkap Fadel.

Tim riset menggunakan 
metode desk research berupa 
laporan keuangan Kuartal 
III-2016 dan data lain yang 
menggambarkan kiner ja 
perusahaan di Indo nesia 
sepanjang tahun 2016. Selain 
itu,tim riset juga menggunakan 
metode Quantitative Research 
melalui survei telepoon dan 
online. Untuk survei telepon 
dilakukan di lima kota besar 
yaitu Jabodetabek, Bandung, 
Su rabaya ,  Medan  dan 
Makassar. Sedangkan survei 
online dilakukan terhadap 
1.000 responden yang ter-
sebar di seluruh wilayah 
Indonesia.

Responden  d im in t a 
m e n y e b u t k a n  n a m a 
perusahaan yang mereka 
kagumi dan pantas untuk 
m e n y a n d a n g  p re d i k a t 
perusahaan yang dikagumi 
dan menjadi tempat yang 
di idam-idamkan sebagai 
tempat bekerja. 

Bagi Pertamina menyan-
dang predikat perusahaan ida-
man memberikan keunggulan 
dalam berkompetisi. Dengan 
menjadi perusahaan idaman 
para karyawan, menunjukkan 
bahwa para karyawan puas 
bekerja di perusahaan ter-
sebut. Kepuasaan kerja inilah 
yang mendorong peningkatan 
kinerja para karyawan. Se-
lain itu, perusahaan yang 
diidamkan oleh para pen-
cari kerja juga membuat 
peru sahaan tersebut dapat 
memilih karyawan dengan 
kemampuan terbaik dari 
banyak kandidat.• iRLi
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Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. ga
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com

Oleh: Senna gumilar – Fungsi QSKMKonten rubrik ini diisi oleh Tim QM Korporat

Oleh: Tim CIP – Fungsi QM Corporate

QM PgE: Revitalisasi Konsep Integrasi 4 Pilar QMS

Antusias luar biasa diperlihatkan dr jumlah peserta yang membludak. Sejumlah 40 peserta 
datang dari seluruh unit operasi/region dan Anak Perusahaan. Training of Trainer ini adalah hal 
yang baru bagi sejumlah  aktivis insan mutu pertamina. Baru kali ini diadakan secara resmi 
melalui Pertamina Corporate University sehingga para pengajar Continuous Improvement 
Program (CIP) memiliki “certified” resmi untuk mengajar CIP dalam rangka memastikan proses 
yang berkelanjutan di Unit Operasi/Region dan Anak Perusahaan Pertamina. Apa yang beda 
dengan pelatihan pada umumnya tentunya untuk ToT seluruh peserta dituntut menerapkan 
langsung cara/praktek mengajar di depan kelas, keseruan yang muncul membuat para peserta 
lain makin antusias dan juga tertarik maju ke depan untuk langsung mempraktekkan ilmu 
yang didapat. Sejumlah 8 Modul CIP untuk pelatihan penyelesaian masalah pekerjaan melalui 
metode CIP yang sudah disahkan oleh VP Quality System and Knowledge Management 
QSKM juga dipaparkan di hari Pertama untuk memberikan pemahaman yang komprehensif 
akan beberapa kebijakan baru mengenai CIP.

Hal yang menjadi fokus dari Fungsi QM Coporate untuk materi yang baru adalah lebih 
terstrukturnya setiap modul pelatihan penyusunan laporan penyelesaian masalah Pekerjaan 

melalui metode CIP, diantaranya adalah :
1. Achievement CIP mulai Nasional maupun Internasional
2. Policy QSKM mengenai CIP mulai dari jumlah gugus, proses audit s/d proses forum 

presentasi
3. Starting Point CIP yang tidak lagi berasal dari masalah (weakness) namun bisa melalui 

SWOT masing-masing UO/Region/ AP
4. Bagi pengelola CIP, wajib memahami CIP Cycle mulai CIP Planning, CIP Running & 

Monitoring, CIP Valuing  & Sharing, sampai dengan CIP Audit & Evaluation.
5. Teknik Kendali Mutu atau 7 tools dan tambahan tools lainnya seperti S-Curve dan 

Risk Matrix
6. Materi Value Creation lengkap dengan contoh-contohnya 
7. Template untuk Generating CIP (versi ppt) dan laporan yang update (versi word)
8. Sampai dengan teknik presentasi laporan CIP yang wajib dipahami oleh peserta TOT 

sehingga dapat menjadi pengajar CIP tahun ini. 
9. Materi lainnya yang di customize adalah materi Fasilitator yang sangat penting, adanya 

perubahan pandangan bahwa pengajar seharusnya juga menjadi seorang fasilitator 
bagi gugus CIP 

Sejumlah 42 peserta TOT CIP kini telah 
resmi menjadi trainer CIP dan siap ditugaskan 
untuk mentransfer ilmu yang didapatkan 
dalam pelatihan tersebut. Puluhan pelatihan 
dari seluruh entitas di Pertamina akan 
dijalankan di TW II s/d awal TW III. Kinerja 
para Trainer CIP tersebut sangat dinantikan, 
yaitu berupa sejumlah draft laporan CIP dari 
peserta yang dilatih di seluruh pelatihan penyusunan laporan penyelesaian masalah pekerjaan 
melalui metode CIP tahun 2017.•

Keep Innovating!!!
Keep Improving!!!

Certified ToT CIP: Memastikan Proses yang Berkelanjutan

Proses Pelatihan TOT CIP, Bogor 3 - 5 Mei 2017

Peserta TOT CIP, Bogor 3 - 5 Mei 2017

Oleh : Tim Quality Management PT Pertamina geothermal Energy

Salah satu agenda kegiatan utama yang dijadwalkan pada Calender of Event Fungsi Quality 
Management PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) di Tahun 2017 adalah Revitalisasi 4 
Pillar Quality Management, yang merupakan ajang sosialisasi dan refreshment kegiatan 4 Pillar 
Quality Management mencakup Kegiatan Continuous Improvement Program, Knowledge 
Management, Standardization Management dan Quality Management Assessment. 

Tujuan utama dari kegiatan Revitalisasi 4 Pillar 
Quality Management ini adalah untuk menekankan 
pentingnya 4 Pillar Quality Management dalam 
mendukung kegiatan operasional sehari-hari 
serta dampak yang akan dihasilkan untuk 
keberlangsungan bisnis Perusahaan. Selain itu 
kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan 
awareness serta semangat para insan mutu baik 
di Area maupun Kantor Pusat PT PGE untuk dapat 
terus berpartisipasi dan berkontribusi secara aktif 
dalam kegiatan 4 Pillar Quality Management.

Kegiatan yang diselenggarakan secara simultan 
di tiga area PT PGE antara lain Area Geothermal (AG) Ulubelu pada tanggal 20-21 April 2017, 
AG Lahendong pada tanggal 26-27 April 2017, dan AG Kamojang pada tanggal 3-4 Mei 
2017 ini membahas hal-hal sebagai berikut:

a. Pillar Continuous Improvement Program: dilakukan sosialisasi yang mengupas tuntas 
tentang Metode Penulisan risalah CIP dengan metode DELTA serta dipertajam 
dengan pelaksanaan sharing session dari Tim CIP yang berhasil meraih juara pada 
ajang CIP di tahun sebelumnya.

b. Pillar Knowledge Management: dilakukan sosialisasi kegiatan knowledge 
management (baik secara offline maupun online) serta dilakukan demo pengunaan 
Portal KOMET yang secara langsung diikuti oleh para Insan Mutu. 

c. Pillar Sistem Standard: dilakukan sosialisasi khususnya mengenai kegiatan 
implementasi integrasi 3 sistem standard (ISO 9001, ISO 18001 dan 45001) di PT 
PGE dengan target akan sukses terimplementasi pada akhir tahun 2017. Pada sesi 

ini juga dilakukan sharing terkait kendala dan tantangan dalam implementasi integrasi 
3 sistem tersebut di masing-masing area sampai dengan saat ini. 

d. Pillar Quality Management Assessment: dilakukan sosialisasi kegiatan Quality 
Management Assessment (QMA) untuk mendukung pelaksanaan Opportunity For 
Improvement (OFI) to Action For Improvement (AFI)  di PT PGE pada tahun 2017. 

Pelaksanaan kegiatan ini disambut baik oleh para insan mutu dan jajaran Management 

dari area yang terus bersemangat dalam menjalankan kegiatan 4 Pillar Quality Management. 
Selain itu dari sisi Fungsi Quality Management dapat terjun langsung untuk mengetahui situasi 
dan kondisi pelaksanaan kegiatan 4 Pillar Quality Management di Area dan juga memetakan 
kendala dan tantangan yang dihadapi sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Kegiatan Revitalisasi 4 Pillar Quality Management ini dilakukan atas arahan Dewan Mutu 
(BOD) PGE terkait adanya pekerja baru di Proyek Geothermal yang sudah COD (Commercial 
Operation Date). Semoga kedepannya dapat terus  meningkatkan semangat insan mutu PGE 
serta mendukung pencapaian PT PGE dalam mengembangkan panas bumi di Indonesia.•

4 Pillar Quality Management 

Kegiatan Revitalisasi 4 Pillar Quality Management di Area PT PGE
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aKSI PTKaM Proses Serah Terima Dibenahi – Supply loss Dimitigasi – Perilaku Menyimpang DIbasmi – 
Keberhasilan Diapresiasi – Efisiensi Semakin Tinggi – Kinerja Perusahaan Sesuai Visi MisiPembenahan Tata Kelola arus Minyak

PTKaM 2017: Selamat Datang Era Keberlanjutan

Reward & Consequences : Merawat Semangat Pembenahan

Tahun 2015-2016 lalu merupakan tahun yang sangat 
dinamis, setidaknya bagi Tim Pembenahan Tata Kelola Arus 
Minyak (PTKAM). Namun kinerja dan jerih payah Tim PTKAM 
dibayar dengan penghargaan Pertamina Award 2015 serta 
capaian 2016 yang berhasil menyentuh standar baru 0.18% 
Supply Loss. Penghargaan yang merupakan hasil karya 
semua insan serah terima minyak yang telah menunjukkan 
semangat dan kerja kerasnya. Tidak tanggung-tanggung, 
kerja keras yang telah dilakukan bukan semata-mata 
menurunkan angka diskrepansi, tetapi juga telah menjadi 
gerakan masif dan pemecah konsep silo pada kategori 
efisiensi semua lini  di setiap langkah serah terima minyak. 

PTKAM yang telah berhasil melakukan pengurangan, 
dinilai sebagai bentuk efisiensi perusahaan yang secara 
signifikan mampu meningkatkan keuntungan secara 
korporat. Meskipun organisasinya masih dalam bentuk Ad-
Hoc berdasarkan Surat Perintah Direktur Utama No. Prin 10/
C00000/2015, namun semangat untuk memerangi losses 
telah menjadi budaya yang perlu dijaga agar tetap lestari di 
antara para anggotanya.

Keberhasilan ini juga merupakan sinergi berbagai lini 
yang secara aktif telah melakukan usaha pembenahan 
maupun perbaikan dalam kegiatan operasi serah terima 
minyak, baik aspek fasilitas, sumber daya manusia maupun 
prosedur serta melalui berbagai kegiatan, diskusi, rapat 
koordinasi, kunjungan lapangan serta witness di terminal 
maupun kapal. Semua berjalan agar PTKAM dapat 
bekerja sesuai target yang ditetapkan dengan melakukan 
pembenahan tata kelola arus minyak korporat yang 
berkelanjutan. 

Lebih penting lagi dari keberhasilan PTKAM ini adalah 
adanya bukti keseriusan pekerja dalam memerangi losses 

yang seolah telah menjadi “bakteri”, ternyata bisa 
dibasmi  dengan spirit yang tinggi. Setiap pekerja baik 
di terminal muat, di kapal, maupun di terminal bongkar, 
tidak ragu lagi untuk beraksi melakukan fungsinya 
sesuai kompetensi untuk ikut berperan agar losses ini 
tidak muncul lagi.

Tahun 2017 
merupakan era 
keberlanjutan 
dari pengelolaan 
kegiatan serah 
terima minyak di 
Pertamina. Hal ini 
dibuktikan dengan 
disusunnya 
k e m b a l i  T i m 
Pembenahan 
Tata Kelola Arus 
Minyak melalui 
Surat Per intah 
Direktur Utama 
N o .  P r i n - 1 8 /

C00000/2017-S0 
tentang Tim Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak 
(PTKAM). Surat ini disusun berdasarkan semangat 
seluruh anggota PTKAM dalam rangka memastikan 
seluruh capaian pada tahun 2015-2016 dapat terus 
dijaga.

Meskipun tidak termasuk dalam BreakThrough 
Project, namun tim PTKAM ini terus bergerak dengan 
pelaporan langsung kepada Direksi sebagai bagian 
pertanggung jawaban tim PTKAM dalam melaksanakan 

seluruh aktifitasnya di Tahun ini. 
Kalau tahun lalu hal yang menjadi perhatian utama adalah 

awareness, readiness dan perbaikan standar baru, maka 
hal yang menjadi perhatian tahun ini adalah pengendalian 
untuk menjaga konsistensi serta keberlanjutan proses dan 
hasil kinerja pengelolaan kegiatan serah terima. Mitigasi 
resiko sebagai penjamin keberlanjutan operasi yang ekselen, 
dilakukan sebagai alat bantu monitoring kualitas proses 
pengelolaan.

Dimulai di darat, baik di terminal muat maupun terminal 
bongkar, semua harus diantisipasi dengan rapi. Di jalur 
distribusi, seluruh jalur darat dan air akan dibenahi sertifikat 
tabel tanki, validasi alat ukur, pemasangan CCTV, hingga 
jumlah titik segel bahkan peralatan alat ukur yang disimpan 
dan terdokumentasi rapi. 

Proses monitoring dalam menjamin keberlanjutan menjadi 
hal penting. Setiap kejadian yang berhasil seharusnya menjadi 
“success story” dan dicatat serta dijadikan bukti untuk 
referensi. Di seluruh proses, prosedur disusun untuk menjamin 
adanya compliance terhadap seluruh kegiatan operasi.

Permasalahan sumber daya manusia sudah menjadi 
prioritas untuk mendapatkan sertifikasi sesuai kompetensinya. 
Semua hal tersebut dilakukan sehingga semua dapat potensi 
terjadinya anomali dapat dimitigasi.

Kesempurnaan memang harapan yang selalu dicita-
citakan dimasa mendatang. Tidak ada lagi diskrepansi tinggi 
yang selalu menghantui. Menjadi harapan semua agar kendali 
diskrepansi tetap menjadi legasi yang tetap bergerak dan tidak 
mati. Semua pola kerja dan strategi  tetap dalam semangat 
yang selalu berkobar tanpa henti, bila perlu ditingkatkan lagi 
agar diskrepensi bisa turun lagi.•PTKAM 0.2 BiSA

Figure 1 Seluruh Fungsi  Terlibat Tim PTKAM 2017

Keberlanjutan PTKAM pada tahun 2017 sesuai 
dengan Surat Perintah Direktur Utama No. Prin-18/
C00000/2017-S0 tentang Tim Pembenahan Tata Kelola 
Arus Minyak (PTKAM) lalu meninmbulkan konsekuensi 
komitmen yang harus dilakukan oleh para anggotanya 
dalam menjaga oeprasi serah terima minyak tetap ekselen. 

PTKAM, setelah menjadi BTP tahun 2015 dan 2016 lalu, 
diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara 
keseluruhan secara signifikan. Mengawali langkah dalam 
melanjutkan tugas membenahi tata kelola arus minyak, 
VP QSKM selaku Project Leader Pembenahan Tata Kelola 
Arus Minyak (PTKAM) bersama dengan seluruh fungsi 
operasi terkait memantau dan menjamin inisiatif-inisiatif 
dalam menjaga kualitas serah terima tetap di bawah 0.2%.

Hasil evaluasi kinerja secara nilai menunjukkan bahwa 
Tim PTKAM telah berhasil mencapai kinerja keuangan 
yang telah ditetapkan direksi. 0.18 % untuk Supply Loss 
dan penghematan 
sebesar 423 Juta USD 
ekuivalen 2.75 Juta 
Barrel. Pencapaian ini 
tidak berhenti sampai 
disini, hal ini harus 
ditunjukkan dengan 

semangat 
pembenahan 

y a n g  t e r u s 
terawat untuk 

semua level.  
Kelanjutan tahun ini ditujukan untuk memenuhi 

semua kealpaan yang ada pada kegiatan PTKAM dan 
menyempurnakan semua capaian yang telah didapat. 
Kekurangan tersebut akan kita lengkapi dengan solid 
sambil berangkulan dalam melangkah bersama menuju 
pembenahan (tata kelola arus minyak) dalam alignment 
yang terpadu.

Reward & consequences system menjadi salah 
satu kunci peningkatan kinerja serah terima di tahun ini. 
Penerapan ini harus dilaksanakan dengan baik dan tanpa 
tendensi, sehingga dapat dipastikan pelaksanaannya 
tetap clear dan clean dalam menjaga operasional 
Perusahaan tetap dalam level ekselen.

Implementasi rapat dengan pendapat yang 
dilaksanakan oleh fungsi Shipping kepada seluruh 

alat angkut dilakukan hingga 30 kali untuk 30 perusahaan 
penyedia transportasi. Hal ini dilakukan dengan sosialisasi SK-
43 tahun 2015 menjadi salah satu materi sosialisasi disamping 
aspek keselamatan dan readiness operasi. 

Implementasi yang tegas di level operasional dan 
manajemen tengah disampaikan agar seluruh insan serah 
terima minyak paham dan mengerti bahwa tidak akan ada 
yang lolos dari pengawasan tenaga investigasi dan komite 
Disiplin apabila seluruh proses serah terima tidak dijalankan 
dengan prosedur yang bersih.

Berjuang lebih keras, lebih cerdas, dan lebih ikhlas adalah 
kunci bagi keberhasilan pembenahan tata kelola serah terima 
minyak yang ada. Mari kita dukung dan awasi kegiatan serah 
terima minyak di Perusahaan ini. Reward dan Consequences 
diharapkan mampu menjaga dan merawat semangat 
pembenahan operasi serah terima di segala lini.•PTKAM 0.2 BiSA

Reward dan Consequences PTKAM 0.2 tahun 2017

Konten rubrik ini diisi oleh Tim PTKaM  Korporat
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ERgONOMI DalaM 
PENgguNaaN KOMPuTER

HSSE

1. Prinsip ergonomi dalam penggunaan komputer
     Manfaat K3 tidak hanya saat bekerja di lapangan tetapi juga dapat bermanfaat bagi 

pekerja kantoran. Seperti halnya prinsip K3 adalah agar kita bekerja dengan aman dan 
sehat. Oleh karena itu agar kesehatan kita tidak terganggu, maka dibutuhkan kenyamanan 
dalam bekerja seperti halnya pekerja kantor merasa nyaman bekerja saat menggunakan 
komputer.

 Sebagai pekerja kantoran yang selalu bekerja menggunakan komputer, diperlukan 
kenyamanan dalam hal posisi duduk, posisi mata dan posisi tangan di keyboard. Kita akan 
membahas lebih detil kenyamanan bekerja dengan komputer ini.

a. Kenyamanan dalam posisi duduk          

Saat kita duduk dan mengoperasikan komputer, diperlukan posisi yang baik dan 
benar seperti:
• Usahakan gunakan tempat duduk yang ergonomis yang nyaman (ada sandaran 

punggung dan sandaran sikunya)
• Posisi tangan diletakkan pada posisi pengetikan yang benar menurut sistem 

pengetikan yang benar (sistem 10 jari)
• Sesuaikan tinggi kursi dengan tinggi badan Anda
• Kursi dapat di atur tinggi rendahnya
• Kursi dapat di putar atau dapat bergeser

b. Kenyamanan pada posisi mata
Posisi mata yang baik dan benar di depan komputer yaitu :

• Posisi mata pada layar harus lurus
• Usahakan agar jarak antara mata dengan monitor minimal 80 cm
• Posisi mata tidak terlalu tinggi/rendah
• Jangan terus-terusan melihat monitor, alihkan pandangan ke teks/naskah dan 

papan keyboard. Hal ini untuk mengurangi kelelahan mata dan timbulnya iritasi 
mata

• Atur ketajaman (contrast) dan brightness (terang) monitor
• Hindari pencahayaan yang menyilaukan mata atau pencahayaan yang kurang 

terang 
• Gunakan kaca anti radiasi

2.   Akibat dari tidak melaksanakan K3
a.   Pada posisi duduk :

• Dapat menyebabkan kelelahan pada punggung
• Keluhan nyeri

b.   Pada posisi mata :
• Dapat menyebabkan rabun
• Leher cepat lelah

c.    Posisi tangan di keyboard
• Jari cepat lelah

3.  Memperagakan Posisi Duduk yang Baik dan Benar
Kursi yang kita gunakan tidak harus mahal, yang penting ada sandarannya, dan dapat 

di atur tinggi rendahnya.
Jika menggunakan komputer dalam jangka waktu yang terlalu lama istirahatlah sebentar/

berdiri untuk meluruskan badan. Akibat bila duduk terlalu lama adalah punggung kekurangan 
oksigen sehingga menjadi nyeri.

Selain hal-hal diatas, prinsip kesehatan seperti makan dan minum yang sehat, istirahat 
yang cukup, dan berolah raga juga perlu diperhatikan. Dari sisi perangkat keras (hardware) 
komputer, beberapa faktor dibawah ini juga perlu diperhatikan karena sangat penting untuk 
menjaga kesehatan dan keselamatan kerja pada komputer :

1.     POSISI MONITOR
Monitor sangat berpengaruh terhadap mata karena mengeluarkan radiasi. Untuk 
mengurangi keluhan pada mata, perlu dilakukan hal-hal dibawah ini:
• Letakkan monitor dengan pencahayaan yang cukup (tidak terlalu terang dan 

tidak terlalu redup)
• Atur posisi monitor agar berada tepat pada mata pengguna komputer
• Aturlah tingkat kecerahan komputer supaya tidak terlalu redup maupun terlalu 

terang
• Gunakan filter screen (filter monitor) untuk meredam radiasi

2.     POSISI KEYBOARD
Posisikan keyboard lebih rendah daripada layar monitor tapi juga tidak terlampau 
rendah.

3.     POSISI MOUSE
Letak mouse yang benar adalah disamping keyboard. Sesuaikan dengan tangan 
yang anda gunakan untuk bekerja, jika terbiasa bekerja menggunakan tangan 
kanan, makan letakkan mouse disisi kanan, jika yang biasa digunakan bekerja 
adalah tangan kiri, maka letakkan mouse di sisi kiri keyboard, dan aturlah agar 
setting mouse menjadi left handed melalui sistem operasi.

4.     POSISI MEJA DAN KURSI
Aturlah supaya meja dan kursi yang digunakan dapat memberikan efek kenyamanan 
bagi penggunanya, dan agar dapat mencapai keyboard dan mouse dengan mudah. 
Atur juga perangkat keras komputer dengan bijaksana karena mereka bekerja 
menggunakan listrik. 

5.     MONITOR
Monitor CRT menggunakan  listrik bertegangan tinggi, sebisa mungkin jauhkan dari 
percikan air karena akan menimbukan korsleting listrik dan akan membahayakan 
keselamatan pengguna.

6.     KOTAK CPU
Kotak CPU yang diletakkan di lantai tanpa diberi ground akan mengalirkan listrik 
ketika kita menyentuhnya dengan kaki telanjang. Untuk menghindari korsleting 
listrik, kotak CPU sebaiknya diletakkan di tempat yang aman. Kotak CPU dapat 
diletakkan di tanah dengan syarat dihubungkan ke tanah atau tembok dengan 
menggunakan seutas kawat tembaga. Karena CPU membutuhkan konsumsi listrik 
yang cukup besar, sedapat mungkin jauhkan dari jangkauan benda-benda cair 
dan binatang atau serangga 
untuk menghindari terjadinya 
korsleting.

7.     KABEL
Atur susunan kabel secara baik 
dan rapi, jika terjadi kelonggaran 
karena ketidakstabilan listrik 
akan berpotensi menyebabkan 
keru sakan pada perangkat 
keras kom puter dan dapat 
me nyebabkan kor sleting lis–
trik.•Diolah dari berbagai sumber. 
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Menteri Energi lithuania 
Sambangi FSRu Nusantara Regas 

Produksi Minyak 
PEP Cepu Naik 64%

JAKARTA - Menteri Energi 
L i thuan ia  Žyg imantas 
Vaičiūnas didampingi oleh 
Direktur Utama Nusantara 
Regas Tammy Mediharma 
dan Direktur Operasi dan 
Komersial Nusantara Regas 
Bara Frontasia melakukan 
site visit ke fasilitas FSRU 
Regas Satu di teluk Jakarta, 
Kamis (18/5). 

Žygimantas menyam-
paikan maksud kunjungan 
kerja tersebut untuk lebih 
mengetahui proses penge-
lolaan LNG di Indonesia. 

JAKARTA - PT Pertamina EP Cepu 
(PEPC) berhasil mem bukukan ke naikan 
produksi minyak sebesar 64% hingga 
kuartal III-2016 menjadi 74.000 Barrel 
Oil Per Day (BOPD) dibandingkan kuartal 
III-2015 sebesar 45.000 BOPD.

Direktur Utama PEPC, Adriansyah, 
dalam jumpa pers pada Senin (17/10), 
mengatakan peningkatan pro duksi 
minyak bagi PEPC tersebut ditopang 
ke naikan produksi Lapangan Banyu 
Urip yang melebihi target 165.000 
BOPD. Pening katan produksi juga 
ditopang fasilitas produksi utama (Central  
Production Facilities/CPF) dan kolam 
penampungan (reservoir) yang bekerja 
dengan sangat baik. “Capaian produksi 
ini melampaui rencana kerja kami tahun 
ini, bahkan kami diminta untuk menaikkan 
pro duksi minyak menjadi 200.000 BOPD 
untuk Blok Cepu atau sekitar 78.000 
BOPD untuk PEPC,” ujar Adriansyah.

Lapangan Banyu Urip Blok Cepu 
menjadi salah satu andalan pemerintah 
dalam mengejar target produksi minyak 
siap jual ( l i ft ing). Dalam Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara 2016, 
produksi dari blok ini ditargetkan hanya 
161.000 BPOD, namun targetnya 
terlewati. Pemerintah mem perkirakan 
produksi minyak Banyu Urip dari Blok 
Cepu tahun depan mencapai 200.000 
BPOD untuk menopang pencapaian 
target lifting sebesar 815.000 BPOD.

Adriansyah berharap PEPC se bagai 
bagian dari cita-cita besar PT Pertamina 
(Persero) menjadi peru sahaan energi 
nasional kelas dunia. Kemitraan dengan 
perusa haan energi kelas dunia seperti 
ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) turut 
menunjukkan PEPC se bagai entitas 
bisnis yang me miliki reputasi tinggi dan 
pro fesional. “Pengembangan lapangan 
migas di Blok Cepu diharapkan dapat 

“Pemer intah L i thuan ia 
sangat  ber  harap b isa 
menjalin kerja sama dengan 
pemerintah Indonesia karena 
Indonesia merupakan salah 
satu negara exportir LNG 
ter besar di dunia,” ujar Žygi-
mantas.

Sementara itu, Tammy 
Mediharma menyambut 
positif kunjungan tersebut 
karena bisa menjadi sa rana 
untuk sharing knowledge 
tentang bagai mana penge-
lolaan bisnis LNG, dan juga 
bisa menjajagi ke mung kinan 

untuk bekerja sama dimasa 
yang akan datang. 

Direktur Operasi dan 
K o m e r s i a l  N u s a n t a r a 
Regas Bara Frontasia men-
jelaskan, FSRU Regas Satu 
merupakan unit regasifikasi 
ter apung milik Nusantara 
Regas yang mem proses 
LNG menjadi gas untuk 
disalurkan melalui pipa 
bawah laut ke Onshore 
Receiving Facility (ORF) dan 
dialirkan ke PLTGU Muara 
Karang milik PLN.•nuSAnTARA 

ReGAS/Kun

ElNuSa Bagikan Dividen 
Rp 31 Miliar 
JAKARTA - PT Elnusa Tbk 
(ELNUSA), salah sa tu peru-
sa haan nasional ter ke muka 
penyedia jasa energi, pada 
Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (RUPST) 
melaporkan kinerja Perseroan 
pada tahun buku yang berakhir 
pada Desember 2016 dengan 
capaian yang cukup baik bila 
dibandingkan perusahaan 
kompetitor sejenis lainnya. 
Tercatat hingga akhir 2016, 
Perseroan membukukan pen-
dapatan usaha sebesar Rp3,6 
triliun, dengan laba bersih 
Rp311 miliar. 
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men dukung upaya menjaga ketahanan 
energi  nasional dan mengangkat 
Indonesia kembali menjadi produsen 
migas yang diperhitungkan di dunia 
internasional,” tuturnya.

Pria yang biasa dipanggil Ancha ini juga 
menjelaskan, ke depan, pengembangan 
yang dilakukan di Blok Cepu tidak lagi 
pada produksi minyak, namun gas. 
Pengembangan yang dilakukan adalah 
unitisasi gas Lapangan Jambaran-Tiung 
Biru (JTB) yang ditargetkan onstream 
pa da 2019. Apalagi PEPC dipercaya 
sebagai operator pengembangan proyek 
tersebut dengan kapa sitas desain 
produksi sebesar 330 juta kaki kubik per 
hari (MMSCFD). “Saat ini kegiatan Early 
Civil Work (ECW) sudah berlangsung,” 
pungkasnya.

Cadangan migas di Lapangan Banyu 
Urip Blok Cepu ditemukan pada tahun 
2001. Kontrak Kerjasama Blok Cepu 
ditandatangani pada 17 September 2005 
dengan EMCL sebagai operator. EMCL 
memegang 45% saham partisipasi ber-
sama PEPC yang juga memegang 45% 
saham, dan badan kerja sama Blok 
Cepu dengan 10% saham. Rencana 
pengembangan Lapangan Banyu Urip 
disetujui Menteri Energi Sumber Daya 
Mineral pada 15 Juli 2006. Cadangan 
minyak di  La pangan Banyu Ur ip 
diperkirakan sebesar 445 juta barel.•PePC

“Di tengah kelesuan ak-
ti vitas migas karena belum 
stabilnya harga minyak dunia, 
Perseroan berhasil menekan 
penurunan pendapatan usa-
ha dan mempertahankan 
la ba. Upaya ini terealisasi 
atas kesungguhan Manaje-
men Perseroan dalam meng-
antisipasi kondisi industri 
migas yang masih berfluktuasi 
melalui upaya pengembangan 
kinerja portfolio bisnis di luar 
jasa hulu migas serta konsisten 
mengetatkan struktur biaya 
guna mengoptimalkan profit,” 
ujar Budi Rahardjo, Direktur 

Keuangan ELNUSA.
Atas kinerja ini, para pe-

megang saham ELNUSA 
menyepakati untuk mem-
bagikan dividen sebesar 10% 
dari laba bersih, atau se-
kitar Rp31 miliar. Dari jumlah 
tersebut, maka setiap lembar 
saham akan mendapatkan 
dividen sebesar Rp4,26 yang 
akan dibayarkan paling lambat 
pada 22 Juni 2017.

Selain itu, RUPST juga 
menyetujui pergantian pe-
ngurus baru Perseroan untuk 
posisi Direktur Operasi, Di-
rek tur SDM & Umum dan 

Jajaran Direksi dan Komisaris ELNUSA berdasarkan hasil RUPS Tahunan.

salah satu anggota Dewan 
Komisaris. Dengan demikian, 
susunan pengurus Perseroan 
yang baru adalah  Tolingul 
Anwar (Direktur Utama), Elizar 
P. Hasibuan (Direktur Operasi), 
Budhi Nugraha Pangaribuan 

(Direktur Pengembangan 
Usaha, merangkap Direktur 
Independen),  Budi Rahardjo 
(Direktur Keuangan),  dan 
RM. Happy Paringhadi J.S. 
(Direktur SDM & Umum). 
Sedangkan Dewan Komisaris 

ELNUSA, yaitu Syamsu Alam 
(Komisaris Utama), Budhi 
Himawan (Komisaris), Yudo 
Irianto (Komisaris), Pradana 
Ramadhian G. (Komisaris), dan  
Rinaldi Firmansyah (Komisaris 
Independen).•eLnuSA
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PIEP Kantongi laba uS$ 192 Juta
JAKARTA - PT Pertamina 
Internasional Eksplorasi dan 
Produksi (PIEP) menunjukkan 
angka pertumbuhan yang 
meyakinkan usai meraih laba 
bersih pada 2016 sebesar 
US$ 192 juta. Hal tersebut di-
uraikan oleh Presiden Direktur 
PIEP Slamet Riadhy dalam 
Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS) PIEP yang 
diselenggarakan pada 18 
April lalu di lantai Mezzanine, 
Gedung Perta mina Pusat.

Lonjakan laba ter sebut 
di topang oleh momentum 
ke suksesan dari pen capaian 
kinerja produksi minyak men-
tah dan gas (net to share) 
yang mengalami pe ningkatan 
sebesar 20 MBOEPD (Thou
sand Barrels of Oil Equivalents 
Per Day).

S lamet Riadhy men-
jabarkan secara keseluruhan 
rata-rata produksi harian 
yang telah menyentuh ang-
ka 126,84 MBOEPD dan 
diharapkan terus meningkat 
setiap tahunnya. “Realisasi 
kinerja kami untuk di aset 
Aljazair berhasil melebihi tar-
get sebesar 9 MBOEPD, 
se  dangkan untuk di aset Ma-
laysia melebihi 4,7 MBOEPD 
dan aset Irak se be sar 10 
MBOEPD,”  u jar  S lamet 
Riadhy dalam pen jelasan ki-
nerja perusahaan pada RUPS 
PIEP Tahun Buku 2016.

Selain itu, Slamet Riadhy 
memaparkan pencapaian 
EBITDA PIEP yang berada 
di angka US$ 319,46 juta 
dan sukses melampaui tar-
get yang telah ditetapkan 

sebelumnya sebesar US$ 
270,38 juta sehingga profita-
bilitas perusahaan mampu 
men capai angka 58% EBITDA 
margin. Di samping itu, PIEP 
juga berhasil meningkatkan 
cadangan setara minyak 
hing ga menembus 532,71 
MMBOE (Million Barrels of 
Oil Equivalents), yang se-
belumnya berada di ang-
ka 467,25 MMBOE, serta Fo
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Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PIEP pada 18 April 2017.

realisasi Key Performance 
Indicator (KPI) yang me lam-
paui target hingga 108,5%.

Pertamina, yang diwakili 
oleh Toharso selaku Proxy dari 
Direktur Utama, menyatakan 
puas dengan kinerja dari 
ja jaran Direksi serta Dewan 
Komisaris PIEP dan berharap 
kinerja tersebut dapat terus 
ditingkat kan di masa yang 
men datang.•RiLiS

Direktur Utama  Pertamedika – IHC dr. Dany Amrul Ich dan membuka  Ra pat 
Koordinasi Indonesia Healthcare Corporation (IHC).
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Perumusan Program 
100 Hari IHC
JAKARTA - “Kita berkumpul di sini un tuk merumuskan program 
kerja yang konkret dengan time table yang jelas yang bisa 
dieksekusi dalam waktu 100 hari ke depan sampai program 
jangka pendek, menengah dan panjang,” de mikian dikatakan 
oleh Direktur Utama  Pertamedika – IHC dr. Dany Amrul Ich dan 
ketika berbicara dan membuka  Ra pat Koordinasi Indonesia 
Healthcare Corporation (IHC) yang berlangsung dua hari, pada 
(9 – 10/5) di Graha RSPP, Ke bayoran Baru. Rakor mengangkat 
tema “Semangat Terbarukan IHC Berbakti untuk Negeri  Melalui 
Komitmen dan Ke satuan Transformasi Rumah Sakit BUMN”. 

Hadir pula dalam acara tersebut seluruh jajaran Direksi 
Pertamedika – IHC, jajaran pimpinan Rumah Sakit BUMN, 
baik yang sudah tergabung dalam IHC maupun yang belum, 
Sekretaris Jenderal PERSSI (Persatuan Rumah Sakit Seluruh 
Indonesia) dr. Sri Rahmani, CEO & Chair man Tokusuka Group 
jaringan rumah sa kit terbesar di Jepang Mr. Suzuki, yang 
memiliki 77 rumah sakit. 

Sementara Direktur Operasi & Trans formasi Pertamedika 
– IHC dr. Kamelia Faisal mengatakan rakor ini bertujuan me-
nyatukan semua pi hak menjadi satu komunitas, satu pe mikiran, 
satu visi dan misi ke depan, yaitu IHC untuk Negeri. 

Sementara Sekjen PERSSI Sri Rahmani mengakui, pada 
tahun 2005 atau 2006, Menteri BUMN Sofyan Djalil sudah 
menginisiasi pembentukan holding RS BUMN. Namun saat 
itu realisasi rencana tersebut berhenti di tengah jalan. Dan 
kini rencana tersebut bisa berjalan lagi karena dorongan dari 
Menteri Rini Soemarno.  Sejak bulan Maret 2017 lalu, IHC sudah 
mencakup 77 rumah sakit BUMN.

“Pada prinsipnya, PERSSI men dukung terbentuknya PT 
Pertamedika - IHC. Semoga apa yang diprogramkan ke depan, 
dapat terlaksana,” katanya.•uRiP
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SuKABuMi - Direktorat Eksplorasi PHE memiliki komitmen untuk 
melakukan pengembangan, pembinaan dan peningkatan kompetensi 
pekerja melalui program-program pengembangan keprofesian yang 
berkelanjutan, sehingga diharapkan para pekerjanya memiliki kapabilitas 
yang tangguh dan dapat diandalkan untuk menjadikan Pertamina yang 
jauh lebih baik di masa yang akan datang. Sebagaimana yang kita 
ketahui bersama, bahwa di dunia industri migas, eksplorasi merupakan 
back bone bagi produksi migas di masa yang akan datang. Tidak akan 
ada produksi yang dapat diharapkan dari Pertamina apabila tidak ada 
temuan-temuan baru yang diperoleh dalam kegiatan eksplorasi.

Salah satu potensi eksplorasi yang saat ini sedang hangat 
didiskusikan untuk segera dieksekusi adalah potensi eksplorasi pada 
batuan berumur Paleogen di blok ONWJ dan Blok Anggursi.  Hal 
tersebutlah yang melatarbelakangi  diadakannya kegiatan “Field Work 
Paleogene Geology of Southwest Java” pada 8-10 Mei 2017 di daerah 
Sukabumi dan Bayah. Area field work tersebut dipilih karena di lokasi 
tersebut tersingkap batuan berumur Paleogen di Jawa Barat (Eosen – 
Oligosen), dimana batuan tersebut hanya terdapat di  daerah selatan 
Jawa Barat. Field work ini tidak hanya diikuti oleh ekplorasionis dari 
PHE dan AP PHE, kegiatan ini juga melibatkan ekplorasionis dari PEP 
yang juga memiliki wilayah kerja di bagian utara Jawa Barat, serta 
ekplorasionis dari UTC.

Objektif dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui kondisi geologi 
Jawa Barat pada masa Paleogen, dengan menganalogikan kondisi 
batuan berumur Paleogen yang tersingkap di surface Jawa Barat 
bagian Selatan dengan kondisi subsurface yang diperkirakan berumur 
Paleogen di Wilayah Kerja ONWJ, Abar - Anggursi dan PEP yang berada 
di Jawa Barat bagian utara. Selain itu kegiatan ini juga dilakukan untuk 
memprediksi potensi keberadaan hidrokarbon di blok-blok tersebut, 
yaitu dengan cara melakukan observasi pada singkapan Formasi Bayah 
(berumur Eosen) yang dilakukan pada saat field work, lalu dihubungkan 
dengan potensi petroleum system yang mungkin berkembang, sehingga 
diharapkan para eksplorasionis dapat lebih terbuka wawasannya dalam 
melihat potensi Paleogene Play yang merupakan salah satu “new play 
potential” di PHE Anggursi serta PHE ONWJ.

Selain diikuti oleh para ekplorasionis yang berlatarbelakang G&G, 
kegiatan ini juga diikuti oleh peserta dengan latar belakang non-G&G, 
yang tujuannya adalah untuk memperkaya wawasan teman-teman non-
G&G mengenai core business di Upstream. Kegiatan ini dapat dijadikan 
sebagai  salah satu kegiatan training Geology for NonGeology bagi 
mereka dengan memberikan gambaran alur kerja geoscientist dalam 
menginterpretasikan batuan di subsurface melalui analogi singkapan 
batuan yang ada di permukaan sebagai salah satu langkah dalam 
mencari sumberdaya hidrokarbon.

Dalam kegiatan tersebut, Rudy Ryacudu selaku Direktur Eksplorasi 
PHE memberikan encouragement  agar para eksplorasionis dapat lebih 
“all out” dalam memanfaatkan segala bentuk data dan informasi, untuk 
“meramunya” sehingga dapat menjadi konsep eksplorasi yang proven  
dalam mencari peluang-peluang eksplorasi untuk masa sekarang dan 
masa yang akan datang. Ia juga menekankan manfaat kegiatan field 
work ini sebagai media dalam meningkatkan kemampuan analisis para 
geoscientist muda.•PHe

Studi Eksplorasi geologi 
Jawa Barat Era Paleogen 
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Pertamina unjuk 
gigi dalam Regional 
Marine Pollutan 
Exercise
DenPASAR - PT Pertamina (Persero)  turut 
berpartisipasi dalam kegiatan latihan bersama 
penanganan pencemaran laut akibat tumpahan 
minyak atau Regional Marine Pollutan Exercise 
(Marpolex) yang digelar bersama antara pemerintah 
Indonesia, Filipina dan Jepang di perairan Benoa, 
Denpasar Bali, pada 15-18 Mei 2017. 

Kegiatan berskala internasional ini dibuka 
oleh Dirjen Perhubungan Laut A. Tonny Budiono. 
Pertamina menurunkan 69 personil, 2 tugboat yang 
dilengkapi dengan fire fighting system, 1 RIB dan 1 
speed boat  dan peralatan Lindungan Lingkungan 
Perairan (LLP) berupa oil boom, oil skimmer dan oil 
pollutank. Keterlibatan Pertamina dalam Regional 
Marpolex ini dikoordinasikan oleh Fungsi HSSE 
Korporat bekerja sama dengan Fungsi  Marine 
Direktorat Pemasaran dan Niaga dan didukung oleh 
MOR V. Hadir dalam kesempatan tersebut GM MOR V 
Herman M. Zaini, Vice President  Marine Joni Harson 
dan Vice President  HSSE Direktorat  Pemasaran 
Tengku Badarsyah.

Menurut Area Manager Communication & 
Relations Jatim Balinus Heppy Wulansari, partisipasi 
Pertamina pada Marpolex adalah untuk menguji 
kemampuan peralatan dan kesiagaan SDM dalam 
penanggulangan kebakaran dan tumpahan minyak 
di laut dan sebagai sarana pengimplementasian 
Sistem Manajemen Keselamatan, kesehatan Kerja 
dan Lindungan Lingkungan (SMK3LL) secara 
berkelanjutan yang memang sudah diterapkan 
Pertamina selama ini.

Selain itu, latihan bersama tersebut dapat mening-
katkan kerja sama efektif dan saling meng untungkan 
di antara Pertamina dan instansi terkait dalam 
penang gulangan kebakaran dan tumpahan minyak 
di laut. “Hal itu sejalan dengan Peraturan Presiden 
No. 109 tahun 2006 tentang Penanggulangan 
Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di laut (National 
Contingency Plan),”  ujarnya 

Regional Marpolex 2017 merupakan latihan 
ke-20, adapun latihan pertama Regional Marpolex 
dilaksanakan pada tahun 1986 bertempat di Davao, 
Filipina, dan terakhir dilaksanakan di Perairan Cebu, 
Filipina pada bulan Mei 2015. Latihan kali ini juga 
dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara Anggota 
ASEAN sebagai observer, seperti Malaysia, Singapura, 
Brunei Darussalam, dan Vietnam serta melibatkan 
instansi terkait, seperti  Ditjen Perhubungan Laut 
Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan 
Hidup, Ditjen Migas Kementerian ESDM, Kementerian 
Kelautan & Perikanan, TNI, Polri, SKK MIGAS, dan 
stakeholder lainnya.•MoR V

Sosialisasi demi Peningkatan Safety 
ke Setiap wilayah Pemasaran Pertamina
SeMARAnG - Sebagai 
upaya peningkatan budaya 
s a f e t y  d i  l i n g k u n g a n 
Direktorat Pemasaran, VP 
HSSE Tengku Badarsyah 
mengadakan sosial isasi 
program Zero Fatal i tydi 
K a n t o r  U n i t  M O R  I V, 
Semarang,  pada  (3/5). 
Acara ini dihadiri oleh GM 
MOR IV Ibnu Chouldum dan 
semua pekerja MOR IV. 

Dalam acara tersebut 
Tengku Badarsyah menga-
takan, acara ini diadakan 
dalam rangka mem bangun 
budaya yang peduli akan 
HSSE, dimana setiap insan 
Pertamina harus me miliki 
KPI Boundary HSSE yang 

Sinergi Pertamina dan 
Mubadala Petroleum
JAKARTA - PT Pertamina 
(Persero) menandatangani 
nota kesepahaman (MoU) 
dengan perusahaan minyak 
milik Uni Emirat Arab, Mu-
badala Petroleum, pada 
Jumat (19/5) di Excecutive 
L o u n g e  K a n t o r  P u s a t 
Pertamina. Penandatanganan 
ini dilakukan oleh Direktur Hulu 
Pertamina Syamsu Alam dan 
CEO Mu badala Petroleum 
Bakheet Al Katheeri. 

MoU in i  merupakan 
lan gkah pertama kerja sa-
ma Pertamina dan Mu-
badala Petroleum, melalui 
kesepakatan pe nyelenggaraan 
fol lowup dan workshop 
analisis peluang-peluang kerja 
sama khususnya di sektor 
hulu migas baik di area milik 
Perta mina di Indonesia, area 
kerja Mubadala Petroleum, 
maupun luar negeri.

Direktur Hulu Pertamina 
Syamsu Alam mengatakan, 
MoU dengan Mu badala 
Petroleum fokus pada terbu-
kanya peluang-peluang kerja 
sama di bidang hulu. Namun, 
ia mengatakan tidak menutup 
kemungkinan pada kerja sama 
lain di sektor downstream.

“Melalui MoU Pertamina 
dan Mubadala, kami se pakat 
melihat potensi kerja sama di 
hulu. Tetapi tidak menutup 

kemungkinan di downstream-
nya, nanti di LPG juga mungkin 
ada,” ucap Syamsu.

S e l a i n  i t u  S y a m s u 
mengatakan bahwa inisiasi 
kerja sama kedua belah 
pihak sebelumnya telah 
didukung oleh kedua pe-
merintah, baik Indonesia 
maupun United Arab Emi-
rates, setelah beberapa waktu 
lalu terselenggara bilateral 

meeting antara Menteri ESDM 
Indonesia dan Menteri Energi 
UEA (Uni Emirat Arab).

“Mubadala ini juga NOC 
(National Oi l  Company) . 
Jadi semangatnya memang 
awalnya G2G (Government to 
Government) dan pemerintah 
Indonesia sendiri juga ingin 
antar negara memperkuat 
hubungan ker ja sama,” 
tambahnya.

Sementara dalam jangka 
pendek ini, Per   ta  mina dan 
Mubadala Petroleum telah 
sepakat menyelenggarakan 
workshop bersama yang 
akan diadakan setelah bulan 
Ramadan sebagai bentuk 
pertukaran informasi guna 
membuka peluang dan mem-
percepat kesepakatan kerja 
sama antar kedua belah 
pihak.•STARFY

dijadikan faktor penilaian 
KPI. “Masuknya KPI HSSE 
menjadi salah satu bentuk 
nyata bahwa Pertamina 
berfokus untuk meraih zero 
fatality. Maka dari itu kami 
berlakukan PATUH  agar se-

tiap insan Pertamina peduli 
akan kondisi l ingkungan 
se kitarnya masing-masing,” 
tegasnya. 

Sebagai  bentuk ko-
mitmen pekerja MOR IV ter-
hadap HSSE, di akhir acara 

semua perwakilan fungsi di 
MOR IV menandatangani 
komitmen HSSE dan ditutup 
dengan penandatanganan 
komitmen HSSE oleh GM 
MOR IV Ibnu Chouldum.•MoR 

iV

GM MOR IV Ibnu Chouldum dan pekerja MOR IV melakukan komitmen untuk Zero Fatality pada (3/5).
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Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam dan CEO Mubadala Petroleum Bakheet Al Katheeri bertukar cinderamata usai 
menandatangani kesepakatan kerja sama di antara kedua belah pihak.
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Persatuan Wanita Patra

lomba Busana Nasional untuk 
Peringati Hari Kartini

PwK Ru VI Rayakan Paskah

Turnamen Voli dalam Rangka HuT PwP

Berbagi Kasih kepada 
anak-anak Berkebutuhan Khusus

BALonGAn - Dalam rangka memperingati 
Hari Kartini sekaligus menyambut HUT PWP ke-
17, PWP RU VI Balongan menyelenggarakan 
lomba busana nasional,  (26/4).

Ketua PWP RU VI Nurhanilda Afdal  
mengatakan, lomba ini dimaksudkan sebagai 
salah satu upaya untuk melestarikan pakaian 
nasional. Wanita yang akrab disapa Uni Edah 
itu juga meng apresiasi anggota PWP yang 
menjadi peserta lomba. Menurutnya, peserta 
yang tampil pada lomba itu terlihat cantik dan 
anggun berbalut batik dari berbagai daerah. 

Lomba busana nasional  diikuti 25 peserta 
yang merupa kan para istri pekerja RU VI 

BALonGAn -Persatuan Wanita Kristen (PWK) 
RU VI Balongan menggelar perayaan Paskah di 
Gereja Ouikumene Bumi Patra, Jumat (28/4). 
Perayaan ini merupakan realisasi kegiatan dari 
program seksi kerohanian Kristen PWP RU VI 
Balongan dan diikuti puluhan jemaat wanita 
yang berasal dari lingkungan RU VI, per wakilan 
beberapa Gereja di Indramayu, serta jemaat 
wanita dari Cirebon.

Perayaan tahun ini bertema “Bangkitlah 
Perempuanku”, yang diambil sekaligus sebagai 
peringatan Hari Kartini. 

Pendeta Novita Rismayanti Pesireron 
menya ta kan betapa gigih nya kartini pada 
masa lalu memperjuangkan hak-hak kaum 

CiLACAP - Dalam rangka HUT ke-17 PWP, 
digelarlah turnamen voli di  GOR Wijayakusuma, 
pada (29/4) yang diikuti 6 tim dari berbagai 
instansi di Kabupaten Cilacap, seperti Polres 
Bhayangkari, Disperkimta, RSUD, HOLCIM , 
LAPAS Nusakambangan, & PWP RU IV.

 Pjs.GM RU IV  Dadi Sugiana mengutarakan 
turnamen ini diadakan bukan hanya mencari 
sebuah tim juara tapi juga mempererat tali 
silahturahmi terhadap sesama anggota. 

Mengilhami dari awal berdirinya PWP, 
usaha yang sudah digalangkan dari tahun ke 
tahun sehingga PWP sudah bisa berdiri sendiri 
dan bisa memberikan banyak manfaat bagi 
yang lain ungkapnya. Menjunjung sportivitas 
dalam berolahraga adalah hal yang penting 
menciptakan raa kepeduliaan yang tinggi 
baik terhadap kawan maupun lawan dalam 
bertanding.

Jalannya pertandingan ini dimulai dengan 

JAKARTA - Dalam rangka menyambut hari 
ulang tahun ke XVII, Persatuan Wanita Patra 
(PWP) Pusat melaksanakan bakti sosial ke 
Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) di 
daerah Kebayoran Baru, Selasa (9/5).

Ketua Umum PWP Anna Massa Manik 
menyerahkan perlengkapan yang dibutuh-
kan oleh anak-anak binaan YPAC dan alat 
penunjang lainnya senilai Rp 50 juta kepada  
Ketua YPAC Purnamawati Muki Reksoprojo.

“Perlengkapan tersebut akan membantu 
dalam proses tumbuh kembang anak-anak 
berkebutuhan di YPAC ini,”   ujar Anna.

Sebagai bentuk terima kasih, pada 

Ru IV Cilacap Peringati 
Hari Paskah 2017
CiLACAP -  Pada Kamis, 27 April 2017,  
di gedung Patra Graha, Bakorumkris RU IV 
Cilacap menggelar peringatan Paskah  bertema 
“Kebangkitan Kristus Membebaskan Kita dari 
Kuasa Kematian”. Kegiatan ini diisi dengan 
penampilan dance dari TK Pius Cilacap, 
pertunjukan puisi dari SMP Pius serta aksi treatikal 
dari gabungan TK, SD, SMP Pius Cilacap.

Ketua Bakorumkris RU IV Cilacap Hamson 
Limbing mengajak seluruh umat Kristiani RU IV 
untyk hidup  dalam damai dan bersyukur karena 
memiliki Allah yang hidup. “Melalui kebangkitan 
Allah, kita memiliki hidup dan melalui kebangkitan 
Allah kita memiliki status yang baru,” ujarnya.

Dalam kesempatan kali ini,  acara diisi oleh 
pendeta Elisa Poluakan yang memberikan siraman 
rohani yang membuat para jemaat merasa 
damai.•Ru iV

Kajian Menyambut Bulan 
Ramadan di PEPC
JAKARTA – Rabu (10/5), PT Pertamina EP Cepu 
(PEPC) bekerja sama dengan Badan Dakwah Islam 
(BDI) mengadakan kajian rutin di ruang Banyu Urip 
gedung Patra Jasa. Menyambut datangnya bulan 
suci Ramadan 1438 Hijriah, materi kajian kali ini 
tentang “Persiapan Menghadapi Bulan Ramadan” 
yang disampaikan oleh ustadz DR. Abu Hanif.

Bulan suci Ramadan merupakan waktu yang 
mengandung banyak keberkahan (kebaikan) luar 
biasa dibanding bulan lainnya. Oleh karena itu 
Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba 
mencari dan mendapatkan berkah di bulan 
Ramadan. Untuk itulah, ada beberapa hal yang 
harus dipersiapkan menjelang Ramadhan agar 
kita memperoleh berkah dunia dan akhirat dan 
ganjaran pahala berlipat ganda. Menurut ustadz 
Abu, persiapan yang harus dilakukan menghadapi 
Ramadan adalah persiapan fisik dan mental. 
Sebaiknya sudah mulai puasa di bulan Sya’ban 
untuk siap berlomba dan membiasakan diri 
bangun sahur, shalat malam, serta menahan lapar, 
haus, dan syahwat, hingga ketika Ramadan tiba, 
fisik dan mental kita sudah lebih terlatih sampai 
dengan berakhirnya Ramadan. Persiapkan diri 
dengan menyempurnakan kembali ilmu kita, 
bisa dengan cara membaca buku mengenai 
puasa Ramadan, apakah sudah sesuai dengan 
keikhlasan dan pelaksanaannya.

Contoh amalan Rasul yang merupakan 
sunah Nabi jelang Ramadan adalah ruqyah, 
yaitu melihat munculnya hilal yang menandakan 
saat dimulainya 1 Ramadan. Amalan selanjutnya, 
lakukan niat setiap malam, mengakhirkan sahur, 
beristighfar setelah sahur, menyegerakan berbuka, 
puasakan mulut, mata, dan telinga dari syahwat, 
mendidik dan memberi perhatian kepada 
keluarga dalam mengerjakan ibadah puasa, 
memperbanyak sedekah, dan melakukan ibadah 
umroh Ramadhan.

“Kita harus bertobat agar dijauhkan halangan 
dan diberi kemudahan mengerjakan amal iba-

dah sepanjang Ramadan, bertawakal dengan 
menyerahkan urusan dan bersandar kepada 
Allah semata,” ujarnya.•PePC

Ramadan Sebagai 
Momentum Mencapai 
Prestasi Setinggi-
Tingginya
JAKARTA –Jelang bulan suci Ramadan 1438 
H, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menggelar 
acara Munggahan, Senin (22/5),  di PHE Tower. 
Acaa ini dimaksudkan sebagai momentum saling 
memaafkan sebelum menjalankan ibadah puasa. 
Silaturahmi yang diikuti oleh pekerja PHE dan 
AP PHE dihadiri oleh seluruh Direksi PHE dan 
Senior Vice President (SVP) Upstream Strategic 
Planning and Operation Evaluation PT Pertamina, 
Meidawati.

Direktur Utama PHE, Gunung Sardjono Hadi 
dalam sambutannya berharap seluruh insan PHE 
saling memaafkan sehingga bisa menjalankan 
ibadah puasa Ramadan dengan khusyuk.

“Semoga semangat kerja dan produktivitas 
tidak berkurang bahkan menjadi suatu tempaan 
atau ujian bagi kita bahwa selama puasa kita bisa 
memberikan yang lebih baik kepada diri sendiri, 
perusahaan dan Yang Maha Kuasa. Artinya 
selain hubungan dengan manusia, hubungan kita 
dengan Yang Maha Kuasa, juga ditingkatkan,” 
harapnya.

Gunung  juga berpesan agar keselamatan 
bekerja selama menjalankan ibadah puasa 
juga dapat dijaga. “Terkait keselamatan kerja, 
meskipun dalam menjalankan ibadah puasa 
tentunya jangan menjadi sebuah alasan untuk 
tidak fokus dan tidak konsentrasi sehingga 
membahayakan diri sendiri dan orang lain,” 
tegasnya. 

Diakhir sambutannya Gunung mengajak 
kepada seluruh pekerja untuk bersama-sama 
saling berlomba dalam mencapai prestasi yang 
setinggi-tingginya. Baik dalam bekerja maupun 
dalam mengerjakan amal kebaikan. “Semoga 
kesempatan selama satu bulan ini kita bisa 
manfaatkan sebaik mungkin,” pungkasnya.•PHe

Ru VI Kembali gelar Bike
to work dan Bike to Home
BALonGAn – Komitmen untuk menjaga  kebu-
garan tubuh dan kekompakan bagi seluruh 
pekerja terus diterapkan RU VI Balongan melalui 
kegiatan Bike To Work dan Bike To Home, (28/4). 
Bike to work digelar kembali  usai berbagai pe-
kerjaan besar selesai, seperti TA 2017 dan COC 
AHU unit 12. Bertindak sebagai panitia yakni 
Fungsi General Affairs (GA). 

Rute yang dilewati yaitu mengambil start 
dari pelataran parkir GOR Perumahan Pertamina 
Bumi Patra menuju jalan Ibu Tien, jalan Raya 
Balongan dan finish di lapangan field office RU VI. 

General Manager RU VI Balongan Afdal 
Martha mengharapkan kegiatan yang me-
nyehatkan seperti ini bisa terus memberikan 
improvement.•Ru Vi

Balongan dari seluruh fungsi.
Pada kesempatan yang sama, Nurhanilda juga 

menyosialisasikan program kerja PWP RU VI Tahun 
2017.•Ru Vi

perempuan untuk mendapatkan derajat yang sama 
dengan pria. Karena itu, ia berharap jemaat bisa 
meniru semangat Kartini untuk berkreasi, belajar 
dan berpikiran maju sehingga bisa mem berikan 
sumbangsih ke pada bangsa dan negara.•Ru Vi 

dibagi menjadi 2 grup, masing-masing grup 
dibagi 3 tim dan saling berjumpa. Juara grup 
dan runner up yang berhak melaju ke semifinal. 
Babak pamungkas akhinya mempertemukan 
Disperkimta Ex.Dewacita VS Polres Bhayangkari. 
Setelah pertarungan sengit kedua tim di partai 
final Diesperkimta Ex.Dewacita keluar sebagai 
Juara I. Juara II diraih oleh Polres Bhayangkari 
disusul juara III PWP RU IV dan juara IV LAPAS 
Nusakambangan.•Ru iV

kesempatan tersebut siswa YPAC unjuk kebolehan  
dengan bermain musik. Rombongan PWP juga 
diajak melihat aktivitas siswa dengan keterbatasan 
fisik namun sangat bersemangat untuk berkarya, 
seperti membuat aneka kerajinan tangan.•KunToRo
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Program Pertamina Energi Negeri yang digulirkan  
selama bulan Mei sebagai bulan pendidikan 
Indonesia sangat diminati pekerja Pertamina yang 
ingin menjadi relawan di beberapa pelosok negeri. 
Berikut kiprah mereka di Indramayu, Makassar, dan 
Semarang.

inDRAMAYu - Sebanyak 57 relawan pekerja 
RU VI Balongan menyebar ke lima sekolah dasar 
(SD) di sekitar RU VI Balongan. Mereka bergantian 
menjadi relawan pengajar, mem  be ri kan materi 
sambil mengenalkan tata nilai Pertamina yang bisa 
diterapkan secara universal dalam mendorong 
semangat belajar. GM RU VI Balongan Afdal Martha 
membuka acara di SDN Majakerta I. Kegiatan juga 
dilaksanakan di SDN Balongan I, SDN Balongan II, 
SDN Balongan III, dan SDN Balongan IV. Selama 
satu hari, para pekerja meluangkan waktu untuk 
ber sentuhan langsung dengan dunia pendidikan 
sebagai wujud konkrit keterlibatan pekerja dalam 
kegiatan sosial. 

“Kegiatan ini murni sebagai bentuk kepedulian 
pekerja Pertamina terhadap pengembangan aspek 
sikap dan perilaku serta tindakan (budaya) anak-
anak usia pendidikan dasar, sekaligus melakukan 
aktivitas bermanfaat di luar jam kerjanya,” pungkas 
Afdal.•Ru Vi

MAKASSAR - Di Marketing Operation Region 
VII (MOR VII), program Pertamina Energi Negeri 
diselenggarakan di SDN Patompo 1, SDN Patompo 
2, dan SD MIS DDI yang berlokasi di Kota Makassar, 
Sulawesi Selatan. Sebanyak 32 pekerja, termasuk 

Di ruang kelas yang ala kadarnya, pekerja RU VI berbagi ilmu dengan 
para siswa SD.
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manajemen MOR VII meluangkan waktu untuk 
berbagi pengetahuan kepada para siswa SD dan 
bermain bersama.

Materi yang diajarkan kepada siswa mengenai 
profesi yang ada di Pertamina, mulai dari eksplorasi 
dan pengeboran minyak mentah, pengolahan 
minyak dan gas, pemasaran, dan pekerjaan 
pendukung bisnis Pertamina.

“Antusiasme dan teriakan lantang ‘Aku Energi 
Indonesia’ dari para siswa justru memberikan 
inspirasi dan menggelorakan semangat kami, 
para pengajar. Kami sebagai pekerja Pertamina 
benar-benar mera sakan manfaat dari program 
ini. Semoga program ini terus berlanjut dengan 
cakupan wilayah yang semakin luas,” ujar Nur 
Muhammad Marheliansyah selaku Area Manager 
Medical Sulawesi, Maluku, dan Papua.•MoR Vii

SeMARAnG - Kegiatan Pertamina Energi 
Negeri 2 khususnya di wilayah operasional JBT 
dilangsungkan di Semarang dan Magelang, yaitu 
di SDN Kemijen 1 Semarang, SDN Kemijen 2 
Semarang, SDN Kalibanteng Kulon 1 Semarang, 
SDN Sekayu Semarang, dan MI Ma’arif Wringinputih 
Magelang. 

“Sebelum terjun langsung dalam kegiatan 
belajar mengajar, seluruh relawan Pertamina 
Energi Negeri telah diberikan pembekalan oleh 
beberapa nara sumber mengenai berbagai topik, 
seperti product knowledge, public speaking, dan 
pemahaman  lainnya yang diperlukan agar kegiatan 
ini dapat berlangsung dengan optimal,” ujar  Pjs. 
Area Manager Communication & Relation Pertamina 
Area Jawa Bagian Tengah Muslim Dharmawan.

“Pendidikan merupakan tanggung jawab 
bersama sehingga masyarakat dan pemerintah 
harus beriringan untuk meningkatkan mutu pen-
didikan bangsa. Pertamina merasa bangga dapat 
mengambil bagian dalam memajukan dunia pendi-
dikan melalui kegiatan ini,” tambah Muslim.

Muslim menambahkan, untuk mendukung 
pening katan pen didikan di sekolah, pihaknya juga 
memberikan bantuan pendidikan berupa 3 set 
perlengkapan multi media berupa pc, layar dan 
proyektor agar  para guru dapat meningkatkan 
model pembelajaran di sekolah untuk lebih interaktif 
ke depannya dengan siswa.•MoR iV

Cuti Satu Hari, 
Pekerja Jadi guru SD

Relawan MOR VII berbagi keceriaan dengan siswa SD.
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Berbagai teknik pengajaran digunakan relawan MOR IV untuk menarik 
minat  siswa SD
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Membentang Kiat Jatibarang agar Produksi Cemerlang

41st IPa: Dorong Percepatan 
Transformasi Iklim Investasi Migas
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JAKARTA - Ajang tahunan 
The 41th Indonesian Petroleum 
Association (IPA) Convention 
& Exhibition kembali digelar 
di Jakarta Convention Center 
pada Rabu-Jumat (17-19 
Mei 2017). Mengangkat 
tema Accelerating Reform 
to ReAttract Investment to 
Meet the Economic Growth 
Target,  tahun ini (IPA) fokus 
membahas tentang perbaikan 
iklim investasi hulu migas di 
Indonesia di tengah harga 
minyak dunia yang masih 
rendah.

Didampingi oleh Wakil 
Menteri Energi & Sumber 
Daya Mineral (ESDM) Ar-
chandra Tahar, Kepala SKK 
Migas Amin Sunaryadi , 
dan President IPA Christina 
Verchere, acara dibuka se-
cara resmi oleh Menteri 
ESDM Ignasius Jonan.

Dalam sambutannya, 
Ignasius Jonan mengatakan, 
migas saat ini masih men-
jadi key driver perekonomian 
nasional. Namun ia menya-
yangkan, harga minyak du nia 

JAKARTA - Galib ladang tua selalu didera oleh penurunan produksi 
rata-rata secara alami (natural decline rate) yang semakin meninggi. 
Namun, hal tersebut tidak menyurutpatahkan semangat jajaran 
Jatibarang Field dalam mencari berbagai kiat supaya produksi 
terus mengkilat. Meski pencapaian produksi minyak Jatibarang 
Field dalam Kuartal – I/2017 baru mencapai 6.081 barel minyak 
per hari (BOPD) atau 84,2% terhadap target (7.220 BOPD) dan gas 
sebesar 51,08 juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD), atau 85% dari 
target 60,07 MMSCFD, menurut Field Manager Jatibarang, Herman 
Rachmadi jajarannya terus mencari berbagai inovasi dan terobosan 
operasi agar pada akhir tahun anggaran target yang ditetapkan da-
pat diraih. “Dengan berbagai jurus dan upaya, kami di Jatibarang 
Field tetap bersemangat dan optimis mampu meningkatkan pro -
duksi migas sesuai target yang ditetapkan,” tegas Herman me-
wartakan asanya. Kemudian, ia menerangkan berbagai kiat dan 
jurus yang dilakukan meliputi: implementasi program-program 
reparasi, fracturing, perawatan sumur, konversi lifting dan stimulasi, 
serta well interfensi pada struktur dengan litologi batuan volkanik. 

Lebih lanjut, Herman menjelaskan penurunan produksi pada 
lapangan mature tidak dapat dihindari, namun Jatibarang Field 
akan mengupayakan produksi tetap meningkat. Salah satu langkah 
yang dilakukan adalah program stimulasi sumur-sumur yang 
meng alami permasalahan scalling dan kenaikan kadar air, seperti 
Struktur Akasia Besar dan Jatibarang. Hal lain yang tidak kalah 
penting adalah melaksanakan program perawatan sumur-sumur 
yang mengalami problem pada artificial lift agar memberikan gain 

produksi optimal, sehingga dapat memperlambat 
laju nya decline rate. “Upaya untuk meningkatkan 
produksi, Jatibarang Field menjalankan RK perce-
patan berupa program fracturing reservoir batuan 
vulkanik, sebanyak 18 sumur dengan masing-ma-
sing harapan gain sebesar 200 BOPD,” imbuhnya. 

Fungsi Eksploitasi (EPT) Asset 3 dan mana-
jemen Jatibarang Field optimistis, target yang 
ditetapkan dalam RK/RAB 2017 itu dapat diraih. 
Hal tersebut didasari keberhasilan sumur JTB-84 

susah untuk diprediksi dan 
di-manage oleh perusa haan. 
Oleh karenanya, ia berharap 
kepada para Kontraktor 
Kontrak Kerja Sama (KKKS) 
dapat me-manage hal lainya, 
seperti efisiensi operasi hulu.

“Kita memang tidak bisa 
me-manage harga migas. 
Namun kita bisa bisa fokus 
ke hal lainnya, seperti efisiensi 
pengelolaan hulu migas,” 
ujarnya.

Menurutnya, di tengah 
harga minyak yang terus 
beru bah, pemerintah te tap 
berkomitmen untuk bekerja 
sama meningkatkan investasi 
di industri migas dengan 
mem percepat perizinan guna 
mencegah dampak peru-
bahan harga minyak tersebut.

“Saya sudah minta Pak 
Amin (Kepala SKK Migas, red) 
untuk mempercepat proses 
perizinan migas. Prosesnya 
harus lebih efektif dan tidak 
berkepanjangan,” ujar lulusan 
Akuntansi Unair tersebut.

Selain percepatan proses 
perizinan, saat ini pemerintah 

program fracturing vulkanik yang dikerjakan pada November 2016, 
dan menghasilkan produksi sebesar 440 BOPD.

Sementara itu, dalam RK/RAB 2017 Jatibarang Field juga mem-
punyai program pengeboran 5 sumur baru di Struktur Jatibarang, 2 
sumur Struktur Karang, dan 1 sumur di Struktur Randegan dengan 
kedalam akhir rata-rata sekitar 2.000 m. Pada Struktur Jatibarang 
akan dilakukan pengeboran dengan metode underbalance drilling. 
“Kedelapan pengeboran baru tersebut diharapkan akan memberikan 
gain produksi sekitar 800 BOPD per sumur dari objektif utama, batuan 
vulkanik Formasi Jatibarang,” papar Herman. 

Pada Maret 2017 lalu, Jatibarang Field melakukan program reparasi 
dengan mereaktivasi sumur JTB-135. Dari zona produksi ”Lapisan 
C” di interval 1.038-1.040.5 m, secara sembur alam menghasilkan 
gas 1,1 MMSCFD. Kemudian, lewat reaktivasi sumur CMS-32. pada 
“Lapisan D1” selang kedalaman 1.559-1.561 m menghasilkan gas 
1,2 MMSCFD. “Tahun ini Jatibarang Field mempunyai program Well 
Service sebanyak 30 sumur, 59 sumur Well Intervention, 8 sumur Work 
Over, dan 18 sumur RK Tambahan Fracturing Volkanik,” aku Herman.

Strategi lain dari jajaran manajemen Jatibarang Field adalah 
mela kukan evaluasi sumur-sumur di Struktur X-Ray yang masih 
memiliki potensi besar pada ”Lapisan X-26”. Sebagai contoh,  Maret 
2017 lalu dilakukan program reparasi sumur XA-09 dengan cara 
meng-commingle-kan lapisan X-26 dengan lapisan produksi existing. 
”Hasilnya, ternyata melebihi target yang diharapkan, yaitu sebesar 
2.300 BOPD, semetara produksi sebelumnya hanya sekitar 87 BOPD, 
saja,” ucap Herman penuh  syukur. 

Terkait dengan upaya efisiensi, Jatibarang Field  melakukan bebe-
rapa strategi untuk meraih profit signifikan antara lain: (1) menyusun 
prioritas pekerjaan yang berkontribusi langsung terhadap produksi, 
baik Rencana Kerja Sumuran maupun Rencana Kerja Fasilitas; (2) 
mengeksekusi program dwngan pertimbangan mendapatkan gain 
produksi paling besar; (3) mudah dikerjakan; (4) dekat dengan fasilitas 
existing; serta (5) memiliki tingkat efisiensi biaya dan waktu yang 
tinggi. Selain itu, menurut Herman jajarannya juga mengupayakan 
penyelesaian close out Authorisation for Expenditure (AFE) sesegera 
mungkin, agar biaya yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan lekas 

telah menawarkan skema 
baru bagi hasil produksi hulu 
migas yang disebut gross 
split. Melalui f leksibil itas 
skema gross split yang di-
anggap lebih baik untuk 
meng akomodir perbedaan 
karakteristik operasi hulu 
migas dibandingkan meng-
gunakan skema PSC - cost 
recovery, Kementerian ESDM 
berkomitmen meningkat kan 
koordinasi dengan semua 
pihak guna menciptakan iklim 
investasi hulu migas yang 
lebih menarik di Indonesia.

Hal senada  disampaikan 
Vice President Corporate 
Communication Pertamina 
Adiatma Sardjito. “Investasi 
adalah nafas dari industri 
minyak dan gas. Tanpa 
investasi kita tidak akan 
me nemukan lapangan-la-
pangan baru di tengah kon-
disi cadangan yang terus 
menipis,” ujar Adiatma.

Selain itu, Adiatma men-
jelaskan, Pertamina saat 
in i  te rus meningkatkan 
operasi hulunya dengan 

berbagai tindakan. Misalnya, 
melakukan akuisisi lapangan-
lapangan migas di luar negeri, 
mencari sumber-sumber la-
pangan migas baru, serta 
mengelola lapangan migas 
yang sudah habis masa kon-
traknya.

“Di luar negeri kita telah 
mengadakan berbagai akuisisi 
lapangan. Di dalam negeri kita 
mencari lapangan-lapangan 

baru dan lapangan-lapangan 
yang sudah habis masa 
kontraknya akan dikelola 
oleh Pertamina,” tambahnya.

The 41th IPA Convention 
& Exhibition merupakan ajang 
tahunan yang berisi diskusi 
dan pameran yang diikuti oleh 
para praktisi migas, akademisi, 
regulator, dan stakeholder 
lain guna menciptakan iklim 
bisnis industri migas yang 

mendukung pertumbuhan 
ekonomi Indonesia. Dengan 
d u k u n g a n  p e n u h  d a r i 
Pertamina, 41th IPA Convex 
2017 menampilkan pameran 
dari berbagai perusahaan 
migas, ruang kerja sama 
bisnis, diskusi panel dengan 
para pemangku kebijakan, 
dan ratusan presentas i 
paper teknologi terbaru hulu 
migas.•STARFY

kembali. ”Contohnya, kami berhasil melakukan reparasi sumur JTB-
135 dengan produksi 1,3 MMSCFD dan sumur CMS-32 sebesar 
1,2 MMSCFD,” urai Herman. 

Dari kalkulasi Herman dan manajemen Jatibarang Field, tam-
bahan gas tersebut membuka peluang untuk menambah sumur 
produksi menggunakan metode gaslift. “Lewat mengonversi sumur-
sumur yang menggunakan Electrict Submercible Pump (ESP) yang 
memakan biaya cukup mahal menjadi sumur dengan metode gaslift, 
penurunan produksi net oil tidak terlalu besar, tetapi penurunan biaya 
operasi cukup signifikan,” Herman menggambarkan kebi jakan nya. 
Singkat kata, menurut Herman, efisiensi dilakukan dengan cara me-
review RK/RAB. Untuk RK/RAB yang tidak terkait langsung dengan 
produksi dan tidak berimbas kepada HSSE, jika dimungkinkan akan 
ditinjau kembali atau ditangguhkan. 

Meski aset Jatibarang Field merupakan ladang sepuh dengan 
natural decline rate semakin meninggi, namun lewat inovasi dan 
kerja keras memberikan pasokan signifikan pada total produksi PEP. 
“Saat ini, lapangan yang berkontribusi besar untuk Jatibarang Field 
adalah Struktur X-Ray yang berlokasi di lepas pantai Indramayu 
dengan produksi sebesar 2.500 BOPD dan Struktur Jatibarang 
sebanyak 1.200 BOPD. Sementara produksi gas disumbangkan 
oleh Struktur Melandong sejumlah 10 MMSCFD dan Jatibarang, 9 
MMSCFD,” demikian jelas Herman mengakhiri perbincangan.•DiT. 

HuLu

Pembukaan the 41st IPA Convention & Exhibition di Jakarta Convetion Center, pada (17/5).

Fasilitas produksi Stasiun Pengumpul Utama (SPU) – A, Jatibarang Field.
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