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SINOPSIS

Judul : DARI PANGKALAN BRANDAN 
MIGAS INDONESIA MENDUNIA                                                                                       
Penulis : Hadi Daryono
Penerbit : Petrominer

Dalam judul besar ada tiga kata kunci, 
Pangkalan Brandan, Migas, Indonesia dan 
Mendunia. Penemuan minyak yang tak 
sengaja oleh Aeiko Jans Zijlker di perkebunan 
tembakau di Langkat tahun 1883, telah 
memicu berdirinya perusahaan minyak Hindia 
Belanda pertama dengan nama berpredikat 
“Royal”, yaitu Royal Dutch pada 16 Juni 
1890. Royal Dutch telah memiliki Pangkalan 
Brandan selain sebagai pusat administrasi, 
juga pengolahan yang mulai beroprasi pada 
1892. Berikutnya menyusul penyelesaian 
pembangunan terminal dan pelabuhan 
di Pangkalan Susu pada tahun 1898. 
Demikianlah Pangkalan Brandan menjadi 
pusat perusahaan pertambangan minyak 
terintegrasi pertama di Hindia Belanda.

Pangkalan Brandan menjadi bagian 
penting dalam catatan sejarah migas 
nasional, karena diwilayah inilah minyak bumi 
di Nusantara ini pertama kali ditemukan dan 
selanjutnya diproduksikan secara komersial. 
Kenyataan inilah yang mengubah wajah 
Pangkalan Brandan pada paruh kedua abad 
XIX, dari daerah perkebunan menjadi daerah 
industry migas.  

Pangkalan Brandan adalah bagian dari 
wilayah kesultanan Langkat, Sumatera Utara. 
Sejak lama wilayah ini dikenal sebagai arena 
perkebunan karet dan tembakau. Keadaan 
tersebut berubah setelah Aeliko Jans Zijlker 
secara tidak sengaja menemukan rembesan 
minyak bumi (oil seepage) di daerah ini pada 
1882. 

Diawali dengan pembentukan PT 
Pertamina pada 10 Desember 1957 di 
kota minyak Pangkalan Brandan, sejarah 
mencatat bahwa melalui berbagai pasang 
surut, secara keseluruhan migas nasional dari 
waktu ke waktu mengalami kemajuan yang 
sangat signifikan. Penghapusan ketentuan 
IMW, pemberlakuan UU No. 44 Prp. Tahun 
1960 sampai penerapan UU No. 8/1971 
serta penggantian sistem konsesi ke sistem 
kontrak karya, selanjutnya sistem kontrak bagi 
hasil, menunjukkan semakin terealisasikannya 
cita-cita pengelolaan migas nasional yang 
sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 
33. SDM Pertamina di Pangkalan Brandan 
yang semula jumlahnya sangat terbatas, 
terus bertambah dibarengi dengan masuknya 
tenaga-tenaga dari berbagai bidang keahlian 
yang berasal dari Pertamin, Permigan, Shell, 
Stanvac, Caltex serta tenaga baru yang 
direkrut oleh perusahaan. Pertamina berhasil 
menunjukkan dirinya sebagai pengekspor 
migas, sehingga menempatkan Indonesia 
menjadi bagian penting dari negara-negara 
pengekspor minyak (OPEC). Pertamina 
juga pernah membuktikan dirinya sebagai 
produsen LNG terbesar di dunia. Dengan 
kata lain, Pertamina sesungguhnya telah 
mendunia. 

Secara aplikatif, transformasi dapat 
dimaknai sebagai suatu perubahan pola 
hidup, sikap dan pandangan yang terdorong 
oleh perubahan lingkungan strategis, dari 
keadaan tidak menguntungkan ke kondisi 
yang lebih baik. Dalam konteks Pangkalan 
Brandan maka perubahan lingkungan 
strategis adalah surutnya peran migas 
Pangkalan Brandan sehingga sebagian 
masyarakat yang semula mengandalkan 
nafkah hidupnya pada kegiatan migas 
tersebut menjadi kehilangan pendapatan 
rutinnya.• PERPUSTAKAAN
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PWP RU III Adakan Pelatihan Pembuatan Kompos
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Tanah Terminal BBM Simeulue 
Sah Milik Pertamina
MEDAN – GM Marketing Operation Region I  Giri Santoso dan Kepala 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh (Kanwil 
DJKN Aceh) Joko Prihanto melakukan penandatanganan Berita Acara 
Serah terima pengelolaan aset Terminal BBM Simeulue – Aceh yang 
merupakan asset eks BRR-Aceh-Nias, pada (11/6).

Giri Santoso dmengucapkan terima kasih kepada Kanwil DJKN 
Aceh yang telah menyelesaikan proses penyerahan asset kepada 
Pertamina. 

Menurut Kepala Kanwil DJKN Aceh  Joko Prihanto serah terima 
kelola aset ini adalah sebagaimana telah dituangkan dalam pengelolaan 
aset milik PT Pertamina (Persero) sebidang tanah di Terminal BBM 
Simeulue yang diperkirakan sekitar Rp 10 Miliar.

“Dengan adanya penandatanganan ini, maka sebidang tanah di 
Terminal BBM Simeulue ini, sah menjadi hak PT Pertamina (Persero) 
sepenuhnya,” ujar Joko.•MOR I

PLAJU –  Persatuan Wanita Patra (PWP) RU III bekerja sama dengan 
Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang mengadakan pelatihan 
pembuatan kompos dari sampah rumah tangga dengan metode 
Takakura, di Gedung Patra Ogan Plaju, pada (20/6).

Pelatihan diikuti 100 masyarakat  yang berasal dari ring I  RU III di 
Kecamatan Plaju dan Kecamatan Banyuasin I serta perwakilan fungsi 
dan pengurus PWP RU III.

Ketua PWP RU III Melinda Tallulembang mengatakan pelatihan 
ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan warga sekitar 
lingkungan operasi perusahaan. Untuk itu, ia berharap pelatihan ini 
dapat bermanfaat sehingga mampu meningkatkan perekonomian 
masyarakat dan tercipta lingkungan yang lebih bersih.

Hadir dalam acara tersebut oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup 
Kota Palembang yang diwakili Nyimas Ida Apriani, segenap peserta 
pelatihan , dan instruktur  Miss Akiko.•RU III

Sosialisasi GCG 
di RU II Dumai
DUMAI - Ratusan pekerja RU II Dumai serius mengikuti sosialisasi 
Good Corporate Goverment (GCG) di Gedung Pertemuan Sasana 
Mitra Komplek Bukit Datuk, belum lama ini. Seminar yang bertujuan 
untuk memberi pemahaman terkait pentingnya Boundary KPI itu 
diikuti seluruh jajaran RU II, termasuk  GM RU II Dumai Eko Wahyu 
Laksmono.

Mengusung tema “Membangun Kepatuhan Untuk Mendorong 
Terwujudnya Transparansi”, kegiatan yang berlangsung selama tiga 
hari ini juga melibatkan para vendor sebagai pesertanya.•RU II

BALONGAN – Menjelang datangnya bulan Ramadan,  PWP Tingkat 
Wilayah RU VI Balongan melaksanakan bakti sosial dengan membagi-
bagikan keperluan perlengkapan anak sekolah dan bahan makanan 
pokok kepada pondok pesantren yatim piatu dan panti jompo, pada  
(5/7).  Bantuan tersebut diserahkan oleh Ketua PWP RU VI Sani Budi 
Syarif kepada  Pondok Pesantren Tholibin Desa Singajaya,  Ponpes 
Urwatul Wutsqo Karang Malang, Rumah Tahfid Al-Qur’an Al-Hidayah 
Pekan dangan, Ponpes YAPIIM Dukuh Pekandangan, Panti Jompo 
Wre da Kasih Ibu Desa Balongan, Musholla Baiturrohman Margadadi 
dan Ponpes Daruh Nahwi Singaraja.  Sani berharap bantuan ini dapat 
meringankan beban masyarakat sekitar kilang dan perumahan Bumi 
Patra.•RU VI

PWP RU VI Balongan Berbagi Jelang Ramadan
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Latihan Kebakaran
di Pertamina Tanjung Uban
TANJUNG UBAN - Pada 5 Juni 2013 terjadi kobaran api di area 
Pusat Latihan Pemadam Kebakaran Terminal BBM dan Depot 
LPG Tanjung Uban. Kobaran api tersebut berasal dari bottom 
Kolom Adsorber dan Pompa Backloading BBM. Anggota HSE 
Terminal BBM dan Depot LPG Tanjung Uban yang terdiri dari 
dua regu pemadam, dengan sigap secara bergantian melakukan 
upaya pemadaman api yang terjadi di kedua properti alat tersebut.
Sebelumnya kedua tim ini mendapatkan pengarahan serta taktik 
pemadaman beregu yang diberikan oleh Aprides dan Septianus 
F. Ngare sebagai mentor dalam Pelatihan Pemadaman ini.•TBBM 

TANJUNG UBAN

POSISI

ALDIN AHMAD
Drilling & Engineering Group
Koordinator Pelaksana Pengendali 
Proyek,
PT Pertamina Geothermal Energy
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TOTO MUDJIHARTO
ICT Manager
PT Pertamina Drilling Service Indonesia

ARIO BINTORO
Manager Geomatika & IT
PT Pertamina Geothermal EnergyFo
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PH HENDRIcK SIREGAR
Project Manager LUmut Balai
PT Pertamina Geothermal EnergyFo
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ANANG POERwAHJOEDI
Production Manager 
RU III PlajuFo
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Project Manager Hululais
PT Pertamina Geothermal EnergyFo
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Aksi Donor Darah 
di Pertamina EP Field Rantau
RANTAU - PT Pertamina EP Field Rantau bekerja sama 
dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Langsa, Rabu (5/6), 
menyelenggarakan aksi donor darah di Wisma Jeumpa 
Pertamina Field Rantau. Aksi sosial donor darah merupakan 
agenda rutin setiap  tahun yang dilaksanakan Pertamina EP Field 
Rantau. Tim Manajemen Pertamina Field Rantau, para pekerja 
dan pekarya beserta keluarga, serta masyarakat yang berada 
disekitar daerah operasi Pertamina Field Rantau berpartisipasi 
dalam kegiatan tersebut. Jumlah  pendonor sangat banyak, 
yaitu pria sebanyak 105 orang dengan 26.250 cc darah dan 
44 pendonor wanita. Selesai melakukan donor, para pendonor 
mendapat cenderamata. Panitia pun menyediakan door prize 
bagi peserta yang beruntung.•PEP FIELD RANTAU
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Temu Pelanggan Avtur dan Stakeholder 
Bandar Udara Internasional
Sultan Hasanuddin - Makassar
MAKASSAR—OH DPPU Hasanuddin Albert Efendi menjelaskan 
sistem automatisasi distribusi Avtur di control room DPPU kepada 
perwakilan dari airliners dan stakeholder saat Temu Pelanggan 
dan Stakeholder Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin.  
Pada kesempatan tersebut para airliners dan stakeholder 
memberikan sumbang saran terkait layanan DPPU Hasanuddin. 
Sementara Aviation Area Manager Manager Sulawesi Surianto 
Maliki memaparkan, kegiatan ini rutin dilakukan oleh Aviation Area 
Sulawesi guna menjaga hubungan baik dengan para pelanggan 
dan stakeholder untuk kelancaran operasional DPPU.•MOR VII
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ANAK PERUSAHAAN
a

PHE WMO Peduli 
Pantai Desa Labuhan

Bantuan Bidang Pendidikan untuk 
Masyarakat Adat Klamono
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The 2nd PHE Convention & Exhibition

Syukuran Pemboran Sumur Msi 52
PEP Asset II Field Pendopo

MADURA - PT Pertamina Hulu Energi West 
Madura Offshore (PHE WMO) melakukan 
penanaman pohon mangrove sebanyak 10 ribu 
bibit di pesisir pantai Desa Labuhan, Kecamatan 
Sepuluh, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa 
Timur, Rabu (5/6). Penanaman bibit mangrove 
merupakan salah satu program Corporate Social 
and Responsibility (CSR) PHE WMO terhadap 
lingkungan hidup di sekitar wilayah kerja operasi. 
Sejumlah Direksi yang ikut menanam di antaranya 
Direktur Operasi Eddy Purnomo, Sr. EVP & GM 
PHE WMO Bambang H Kardono, VP Explorasi 
& Exploitasi M.Farid Maruf, VP Operasi Boyke 
Pardede, Senior Manager HRSS & Relation 
Meirita, Senior Manager SCM Affan Farid, serta 
Bupati Bangkalan M. Makmun Ibnu Fuad.

 Usai penanaman pohon secara simbolis, GM 
PHE WMO Bambang H Kardono mengatakan, 
penanaman pohon mangrove ini  sebagai 
langkah awal dari program multiyears di kawasan 
konservasi alam ini. “Program ini juga akan 
menggandeng akademisi dan masyarakat sekitar 
untuk masa perawatannya. Selain bermanfaat 
bagi lingkungan hidup tanaman mangrove juga 
dapat meningkatkan perekonomian daerah,” 
ujarnya.

Mangrove lebih dikenal sebagai tanaman 
penahan abrasi air laut. Beberapa jenis tanaman 
mangrove terbukti bisa dimanfaatkan sebagai 
panganan, minuman dan kerajinan tangan.•PHE

KLAMONO - Untuk men-
dukung kemajuan program 
bidang pendidikan khususnya 
di wilayah ring satu Distrik 
Klamono, Kabupaten Sorong, 
PT Pertamina EP (PEP) Asset 
5 Field Papua menyerahkan 
bentuk dukungan bagi kema-
juan pendidikan masyarakat 
Klamono berupa tas, peralatan 
sekolah, dan uang tunai.

Bertempat di Kantor Dis-
trik Klamono, Jumat (7/6), 
disaksikan Asisten II Setda 
Kabupaten Sorong, A. Gani 
Malagapi ,  Ketua DPRD 
Kabupaten Sorong Ferry 
Flassy, dan Komisi 3 DPRD 
Kabupaten Sorong, Assistant 
Manager Legal & Relations 
PEP Field Papua Rochman 
menyerahkan perlengkapan 
sekolah, tas, buku, dan 
peralatan tulis sejumlah 36 
paket serta uang tunai senilai 
Rp. 50 juta kepada perwakilan 
pelajar dan Ketua Lembaga 
Adat, Meriana Ulimpa.

A. Gani Malagapi menyam-
paikan, pemberian bantuan ini 
merupakan salah satu wujud 
sumbangsih perusahaan 

kepada  masya raka t  d i 
wilayah ring satu Klamono 
khususnya kepada pemilik 
hak ulayat. “Selain bentuk-
bentuk bantuan yang telah 
diserahkan kepada pemilik hak 
ulayat, PEP Field Papua juga 
telah memberikan bantuan 
dalam bentuk lainnya kepada 
masyarakat untuk kepentingan 
umum di Distrik Klamono.
Di antaranya pembangunan 
jalan perkampungan, pem-
bangunan balai kampung, 

dan usaha peternakan sa pi,” 
jelas Bambang. 

Diharapkan masyarakat 
dapat memanfaatkan bentuk-
bentuk bantuan/dukungan 
yang diberikan oleh PEP Field 
Papua dengan sebaik-baiknya 
dan memberikan kontribusi 
dua arah yang baik untuk 
mendukung kegiatan operasi 
perusahaan.

Sebelumnya, PEP Field 
Papua juga telah memberikan 
bantuan tiga unit komputer 

kepada tiga sekolah dasar di 
Klamono.

Salah satu pemilik hak 
u layat  K lamono,  Ph i l ip i 
Klawom menyampaikan terima 
kasih atas pemberian bantuan 
pendidikan yang dilaksanakan 
bertepatan dengan kenaikan 
atau kelu lusan sekolah. 
“Bantuan dari Pertamina EP ini 
dapat membantu kelancaran 
urusan sekolah anak-anak di 
lingkungan kami,” ujarnya.•PEP 

FIELD PAPUA

Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen dan Direktur Utama PT PHE memotong 
pita sebagai tanda diresmikannya The 2nd PHE Convention & Exhibition di stand 
pameran.

SURABAYA - PT Pertamina 
Hulu Energi (PHE) menggelar 
The 2nd PHE Convention & 
Exhibition di Hotel Shangri-
La, Surabaya, 3-5 Juni 2013. 

Acara dibuka oleh Direktur 
Hulu Muhamad Husen dan 
didampingi Direktur Utama 
PHE Ign. Tenny Wibowo.

Dalam sambutannya, 
Direktur Hulu mengajak 
semua pihak untuk lebih 
meningkatkan kinerjanya dan 
jangan berpuas diri. “Dengan 
adanya  aca ra  i n i  saya 
harapkan dapat memberikan 
kontribusi yang besar dari apa 
yang kita kerjakan. Duduk 
bersama dengan sinergi, 
berbagi  in formasi  guna 
menghasilkan pencapaian 
yang produktif dan efektif,” 
ujar Husen.

Di  kesempatan yang 
sama, Direktur Utama PT 
PHE, Ign Tenny Wibowo 
mengaku bangga atas kinerja 
Anak Perusahaan (AP) PHE 
yang dapat bersatu walaupun 
dari berbagai latar belakang 
yang berbeda. “Seperti yang 
tadi Direktur Hulu katakan, 
saat ini produksi kita telah 

mencapai 70.000 BOPD. 
Sangatlah sulit mencapai 
angka tersebut .  Bukan 
disebabkan produksinya, 
namun PHE sebagai induk 
yang memiliki hampir 50 AP 
harus merangkul semuanya 
dari berbagai latar belakang,” 
jelasnya. 

“Dan kita telah buktikan 
bahwa kita berhasil menyatu-
kan AP-AP baru meski dari 
kultur yang beda. Dengan kerja 
sama seperti ini saya harapkan 

ke depan PHE juga mampu 
menjawab tantangannya 
dan menunjukkan kinerja 
kita dapat lebih bagus dari 
negara lain”.

Acara diresmikan dengan 
pemukulan gendang khas 
Madura secara bersama. 
The 2nd PHE Convention & 
Exhibition juga dimeriahkan 
dengan stand pameran yang 
berasal dari PHE, AP-AP 
PHE, rekanan dan Perguruan 
Tinggi.•PHE

PENDOPO- Pertamina EP 
Field Pendopo menyeleng-
garakan syukuran a tas 
pengeboran sumur MSI 52, di 
desa Ciptodadi 2, kecamatan 
Sukakarya, Kabupaten Musi 
Rawas, Sumatera Selatan. 
Syukuran tersebut dihadiri 
oleh Pendopo Field Manager, 
crew pemboran, perangkat 
kecamatan dan Muspika 
Sukakarya, perangkat desa 
Ciptodadi 1 dan Ciptodadi 2, 
serta warga sekitar sumur.

D a l a m  l a p o r a n n y a , 
company man. pemboran 
E. Moehidin mengatakan Rig 
pemboran menggunakan rig 

LTO-650/35 dengan status 
pemboran sudah mencapai 
total depth, yaitu  942 meter. 
Kini, pemboran sudah berada 
pada proses completion. 
R e n c a n a n y a  p e r f o r a s i 
dilakukan dalam minggu ini. 
Dari perkiraan melalui cutting 
dan logging, sumur MSI 52 
memiliki potensi gas, dan juga 
minyak. Namun perkiraan 
ini akan dipastikan setelah 
perforasi dilakukan. 

Dalam kesempatan terse-
but Pen dopo Field Manager 
Handri Utama menyampaikan, 
dengan bertambahnya sumur-
sumur diharapkan mampu 

meningkatkan produksi. 
Handri berterima kasih 

dan mengharapkan dukungan 
dari warga sekitar untuk terus 
men-support  kegiatan migas 
yang ada di Kecamatan 
Sukakarya.

Simbol isasi syukuran 
dilakukan dengan pemotongan 
tumpeng oleh Pendopo Field 
Manager bersama dengan 
jajaran Muspika. Selain itu, 
diserahkan pula 152 paket 
sembako untuk kaum dhuafa, 
dan juga bantuan peralatan 
sekolah kepada 28 anak yatim 
piatu dari wilayah sekitar.•PEP 

PENDOPO
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Juklap Pengamanan Obvit 
Disosialisasikan di Kendari dan Baubau
KENDARI - Usai merampung-
kan sosialisasi Juklap MoU 
Petunjuk Lapangan (Juklap) 
pengamanan objek vi ta l 
di Palopo dan Parepare 
Sulawesi Selatan, Security 
Area Sula wesi melanjutkan 
kegiatan serupa di Sulawesi 
Tenggara. Pertamina bersama 
Direktur Pengamanan Objek 
Vital (Dirpamobvit) Sultra 
mengawali sosial isasi di 
Kendari yang dilanjutkan di 
kepulauan Buton, Baubau.

T idak  be rbeda  j auh 
sos ia l isas i  sebelumnya, 
kegiatan ini dilakukan sebagai 
upaya menyamakan persepsi 
antara Pertamina dan institusi 
Polri dalam hal pengamanan 
objek vital nasional.

O p e r a t i o n  S e c u r i t y 
Sulawesi Slamet Dwi Laksono 
mengungkapkan di wilayah 
Sultra terdapat beberapa 
Terminal BBM (TBBM) seperti 
yang berlokasi di Kendari, 
Kolaka, Raha dan Baubau. 
Ia menambahkan, Depot 
Pengisian Pesawat Udara 
(DPPU), lembaga penyalur 
BBMn dan lembaga penyalur 
elpiji juga merupakan objek 

vital yang hukumnya wajib 
dijaga keamanannya.

Sementara Dirpamobvit 
P o l d a  S u l t r a  K o m b e s 
(Pol )  Bahr i  menuturkan, 
adanya sosialisasi tersebut 
m e m u d a h k a n  j a j a r a n 
Kepolisian mengamankan aset 
dan objek vital di lingkungan 
operasional Pertamina. 

“Juklap in i  bertujuan 
pula guna menyamakan 
persepsi, sikap dan tindakan 
dalam melaksanakan tugas 
pengamanan,” ungkapnya. 

Bahr i  menambahkan 
tanggung jawab pengamanan 

di l ingkungan Pertamina 
Marketing Operation Region 
Sulawesi tidak hanya men-
jad i  t anggungan  po l i s i 
sepenuhnya. “Masyarakat di 
sekitar wilayah operasional 
Pertamina dan juga karyawan 
termasuk indikator penting 
dalam menciptakan keamanan 
bersama,” tambahnya.

Usai sosialisasi, Dirpa-
mobvit,  Kapolres Baubau 
bersama Security Pertamina 
mengunjungi lokasi TBBM 
Baubau lama yang mulai 
di nonaktifkan operasional-
nya.•MOR VII

•

Implementasi PSM 
TBBM Makassar
MAKASSAR - Sebagai kelanjutan program 
penerapan PSM di tiga lokasi Terminal BBM 
(TBBM Medan Group, TBBM Balongan dan 
TBBM Makassar), pada 3-5 Juni 2013 Tim 
HSSE M&T Pusat bersama Tim Ahli PSM 
PT. Surveyor Indonesia melaksanakan 
peninjauan awal (baseline assesment)  
untuk mengumpulkan data dan informasi 
yang dibutuhkan dalam mempersiapkan 
segala sumber daya dan tim internal dari 
lokasi TBBM yang akan dilibatkan pada 
realisasi program PSM.  

Hasil survei hari pertama  disimpulkan 
sarana proteksi kebakaran yang tersedia 
sudah cukup baik. Namun perlu segera 
dilakukan perbaikan agar sesuai dengan 
standar dan kaidah PSM. Pada hari kedua 
dan ketiga,  Tim PSM mempresentasikan  
materi PSM dan elemen-elemen yang 
dipersyaratkan. Kegiatan ini   dihadiri 
oleh GM, Tim Manajemen dan Tim PSM 
setempat.  Terakhir, Tim  melakukan kajian 
terhadap dokumen-dokumen yang telah 
ada guna diintegrasikan dengan elemen 
PSM. 

Berdasarkan hasil kajian selama tiga 
hari, dapat disimpulkan TBBM Makassar 

sudah mengimplementasikan elemen-
elemen dalam PSM dengan total score 
35%. Beberapa hal yang perlu mendapatkan 
perhatian bersama untuk segera ditindaklanjuti 
adalah TBBM Makassar agar melengkapi 
beberapa elemen yang tidak tercantum 
dalamOSHAS 18001. Elemen-elemen yang 
dimaksud adalah  Informasi Keselamatan 
Proses (Process Safety Information-PSI), 
Analisa Bahaya Proses (Process Hazards 
Analysis-PHA), Prosedur Operasi (Operating 
Procedure-OP), Analisa Awal Operasi (Pre-
Startup Safety Review-PSSR), Kesatuan 
mekanis (Mechanical Integrity-MI), Sistem 
Ijin Kerja (Work Permit-WP), Manajemen 
Perubahan (Management of Change-MOC), 
dan Audit MKP (PSM-Audit). Selain itu, 
TBBM Makassar diminta segera membuat 
TKO terkait Standar beserta elemen-elemen 
PSM. 

Diharapkan dengan komitmen yang 
tinggi dan sinergi dari semua pihak maka 
implementasi  proses safety management 
(PSM) ini sesuai dengan jadwal dan 
bermanfaat untuk meningkatkan  performa 
safety di Pertamina Pemasaran dan Niaga 
khususnya di Region VII Makassar.•MOR I

Uji Kompetensi Panelman dan 
Operator RU IV CIlacap

Panelman dan operator RU IV melakukan persiapan sebelum mengikuti uji 
kompetensi online .

cILAcAP -  Pane lman 
dan operator kilang secara 
periodik harus meningkatkan 
kemampuannya dan meng-
ikuti uji kelayakan  dalam 
mengendal ikan ja lannya 
operas i  k i l ang minyak. 
Hal ini diungkapkan oleh 
Senior Manager Operation & 
Manufacturing RU IV Nyoman 
Sukadana di hadapan 50 
orang Panelman dan Opeartor 
peserta uji kompetensi online 
yang digelar di Hotel Dafam 
Cilacap, akhir Mei lalu.

Nyoman menyampaikan 
b e t a p a  p e n t i n g n y a 
dilaksanakan uji kompetensi 
un tuk  mengetahu i  gap 
kompetensi pekerja dengan 
pekerjaan yang dilaksanakan 
serta untuk memetakan 
kompetensi pekerja sehingga 
dapat ditentukan program 
upskilling yang perlu untuk 
diberikan.

Uji kompetensi online di 
RU IV digelar selama empat 
hari ini dikuti oleh 680 pekerja. 
Kegiatan serupa juga telah 
di laksanakan di  seluruh 
un i t  Per tamina d ikawal 
langsung oleh Performance 
Competency Management 
Pertamina Pusat.

Sebe lum peser ta  u j i 
menjawab soal ujian secara 

online di PC masing-ma-
sing, acara di isi dengan 
presentasi mengenai overview 
pengukuran kompetensi yang 
disampaikan oleh Manager HR 
Area Sureatno dan presentasi 
uji kompetensi online yang 
disampaikan oleh Manager 
Performance Competency 
Management Hiasinta Kiki.•RU 
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Sosialisasi Juklap Pengamanan Obvit sebagai upaya menyamakan persepsi 
dalam mengamankan obyek vital nasional.
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Penghargaan Satria Brand Award untuk Prima XP dan Mesran Super menjadi salah satu bukti bahwa produk pelumas 
Pertamina menjadi produk yang diminati masyarakat Jawa Tengah.
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Prima XP dan Mesran Super Raih 
Satria Brand Award

SEMARANG  –  Penganu-
gerahan SBA berlangsung pada 
(20/6) di Patra Jasa Convention 
Hotel, Semarang. Penghargaan 
diterima oleh Andria Nusa, 
Retai l  Marketing Manager 
Pertamina Unit Lubricants 
serta Eko Ricky, Sales Region 
Manager Pertamina Lubricants 
Jawa Tengah DIY.

“Penghargaan ini semakin 
memacu dan menambah rasa 
percaya diri kami untuk terus 
mempertahankan market share 
di dalam negeri serta terus 
mengembangkan pasar ekspor 
kita di luar negeri,” tutur Andria 
Nusa didampingi Syafaat Jajuli,  
Asisten Manajer Motorcycle 
Lubricants.

Sebagaimana diketahui, 

Sua ra  Merdeka  kemba l i 
meng ge la r  Sa t r i a  Brand 
Award (SBA) tahun ini. Pada 
penyelenggaraan SBA ketiga 
ini,  Suara Merdeka bersama 
lembaga riset independen 
Indoresearch mensurvei ribuan 
merek yang beredar di Jateng 
dalam 98 kategori.

“Dengan adanya SBA, 
merek-merek yang beredar 
akhirnya terpacu bersaing 

secara produktif dan kompetitif. 
Saya senang sekaligus bangga, 
upaya Suara Merdeka untuk 
mendinamisasikan kompetisi 
brand di Jawa Tengah bisa 
terwujud,” katanya.

Menurut Project Director 
SBA 2013 Sasongko Tedjo, 
peraih SBA dipilih berdasarkan 
hasil survei yang melibatkan 
empat kriteria, yaitu brand 
awareness, market share, 

satisfaction, dan loyalitas. 
Sebanyak 3.000 responden 
yang tersebar di berbagai kota 
di Jawa Tengah dilibatkan dalam 
survei tahun ini.

Responden disurvei dengan 
metode kontak tatap muka 
pada Maret-April tahun ini. 
Populasi survei pria dan wanita 
15-65 tahun, dengan strata 
ekonomi sosial terbawah hingga 
teratas.•BmW-Pelumas

JAKARTA - “Kerja sama tiga pihak ini  untuk 
joint study. Kita akan melihat bagaimana potensi 
yang bisa dikembangkan di Refinery,” demikian 
dikatakan oleh Direktur Pengolahan Pertamina 
Chrisna Damayanto usai penandatanganan 
Memorandum of Understanding antara Pertamina, 
SK Lubricants dan Patra SK. 

Penandatanganan  dilakukan oleh Direktur 
Pengolahan Pertamina Chrisna Damayanto, 
Presiden Direktur SK Lubricants Choi Kwan Ho, 
dan Presiden Direktur  Patra SK Dadik Pribadi di 
Kantor Pusat Pertamina, pada Selasa (2/7). 

Chrisna menjelaskan, joint study selama 6 
bulan ini bertujuan untuk  melakukan flexsibility 
study untuk meningkatkan kemampuan  produksi  
lube base group  I ke group II di Kilang LOC RU IV 
Cilacap, serta potensi distribusi dan penyerapannya 
di pasar nasional dan regional. “Jadi Kilang LOC 
RU IV Cilacap akan dirancang  untuk dapat 
menghasilkan  lube base group I dan menghasilkan 
lube base group II yang mempunyai  kualitas lebih 
baik serta ramah lingkungan,” jelas Chrisna.

Selain itu akan dijajaki pula  pembangunan  
MTBE Plant  di RU Dumai dalam upaya  memenuhi  
spesifikasi  kualitas Euro IV  untuk gasoline  di masa 
depan.•URIP HERDIMAN KAMBALI 

GENTA300K
Negara-negara terancam bangkrut dan peradaban 

manusia akan gulung tikar, ketika penduduk dunia masih 
menggantungkan diri pada energi fosil yang non renewable 
dan tidak ramah lingkungan. Berdasarkan kalkulasi itu maka 
sejak krisis energi melanda dunia dalam 3 dekade terakhir, 
banyak negara menaruh perhatian untuk menggali potensi 
energi alternatif yang dimilikinya, seperti energi panas bumi, 
biogas, bioetanol, energi air, anergi surya, energi angin, dll. 

Inilah kelompok energi hijau yang ramah lingkungan atau 
disebut juga sebagai energi baru dan terbarukan (EBT).

Jajaran gunung api yang membentang di seluruh 
kepulauan nusantara, menyimpan potensi sumberdaya 
panas bumi Indonesia lebih dari 28 ribu MW. Potensi raksasa 
sebesar itu, menempatkan Indonesia pada posisi teratas 
dalam cadangan dunia (lebih 40% cadangan panas bumi 
dunia ada di Indonesia). Namun, ironisnya hingga saat ini 
pemanfaatan energi hijau yang begitu memukau masih 
sangat kecil, yakni dibawah 4% dalam bauran konsumsi 
energi nasional. 

Hal tersebut memang memprihatinkan. Sebab, seba-
gaimana tertuang dalam kebijakan energi nasional, pe-
merintah berkomitmen untuk mengurangi konsumsi minyak 
bumi dan meningkatkan penggunaan sumber energi lainnya 
sebagai penyeimbang. Maka, sesuai dengan Cetak Biru 
Perencanaan Energi 2005-2025, pada 2025 peran minyak 

Pukau Energi Hijau Masa Depan Kita

dalam bauran energi dikurangi hingga 30%, sementara 
penggunaan panas bumi akan dinaikkan. Dengan cetak biru ini, 
pada 2025 diharapkan pembangkit  tenaga listrik panas bumi 
dapat menyumbang 9500 MW.

Kita semua cukup mengerti, bahwa panas bumi merupakan 
energi bersih, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, Emisi gas 
CO2 yang dihasilkan dari energi panas bumi jauh lebih kecil 
dibanding jenis energi lainnya. Kontribusi  terbesar  emisi gas 
CO2 ke udara adalah pembangkit listrik yang menggunakan 
batu bara (850-1300 g/kWh). Sedang pembangkit listrik yang 
menggunakan energi gas  melepas CO2 ke udara sebesar 450-
1250 g/kWh, sementara pembangkit listrik energi panas bumi  

hanya sebesar 10- 400 g/kWh. 

Maka, realisasi pengembangan energi panas bumi 
sebagaimana ditargetkan akan mendorong pencapaian 
dua program pemerintah sekaligus, yaitu pengurangan 
ketergantungan terhadap BBM dan peningkatan penggunaan 
sumber energi lain yang ramah lingkungan. Kalkulasi 
penghematan BBM yang dikonversi lewat output energi 
listrik hasil pengembangan energi panas bumi adalah dengan 
perbandingan: 1 MW diperlukan BBM sebesar 1,8 barel/jam. 
Sehingga untuk 1.000 MW listrik yang dibangkitkan dengan 
energi panas bumi akan menghemat sekitar 43.000 barel/
hari atau sekitar 14,7 juta barel/tahun.

Karena emisinya yang rendah, masih di bawah 
ambang batas yang diizinkan, energi panas bumi memiliki 
kesempatan untuk memanfaatkan Clean Development 
Mechanism (CDM) yaitu satu produk dari Protokol Kyoto. 
Mekanisme ini menetapkan bahwa negara maju harus 
mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 5,2 
persen terhadap emisi 1990. Hal ini dapat dilakukan 
melalui pembelian energi bersih dari negara berkembang 
yang proyeknya dibangun di atas 2000. Di antara energi 
bersih tersebut, termasuk panas bumi. Di sisi lain, karena 
sifatnya yang insitu maka pengembangan panas bumi akan 
memberikan nilai tambah cukup besar dalam perencanaan 
dan pembangunan wilayah, serta pertumbuhan ekonomi 
masyarakat sekitar.•RnB

Pengecekan fasilitas produksi di Lapangan Panas Bumi Kamojang, Jawa Barat.

Untuk ketiga kalinya 
secara berturut-turut, 
pelumas Prima XP dan 
Mesran Super kembali 
meraih anugerah Satria 
Brand Award (SBA) dari 
Harian Suara Merdeka 
Semarang. Masing-
masing untuk kategori 
pelumas Mobil dan motor.
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