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wujudkan kemandirian energi, 
pertamina siap kerja sama 
dengan swasta
Direktur Utama 
Pertamina Dwi Soetjipto 
mengungkapkan pihaknya 
sampai 2025 membutuhkan 
biaya US$ 70 miliar atau 
setara Rp 910 triliun untuk 
investasi di hulu migas. 
Kemudian US$ 15 miliar 
untuk pembangunan 
infrastruktur migas, dan 
US$ 40 miliar untuk proyek-
proyek kilang minyak.

JAKARTA  –  Hal tersebut 
ditegaskan Dwi Soetjipto dalam 
Focus Group Discussion sesi 
pertama pada Rapat Kerja 
Nasional  Kadin Indonesia 
bidang Energi, Minyak dan Gas. 
Acara berlangsung di Fairmont 
Hotel, Jakarta, pada (1/11). 

Menurutnya,  investas i 
itu dibutuhkan agar produksi 

produksi  migas nasional . 
Diharapkan Pertamina bisa 
dominan dalam produksi migas 
nasional, seperti Petronas di 
Malaysia. “Pertamina hanya 
pegang 24% produksi nasional, 
tidak seperti Petronas. Padahal 
Petronas dulu belajar dari 
Pertamina,” ungkapnya.

Dwi juga menjelaskan, 
pembangunan k i lang dan 
infrastruktur migas lainnya 
juga erupakan bagian dalam 
mewujudkan kemandir ian 
energi.  “Membangun kilang 
dan infrastruktur migas akan 
membangun daya saing, baik 
bagi negara maupun NOC-
nya. Karena pada hakikatnya, 
ketika kita membutuhkan energi 
sebagai economic driven, maka 
hal ini harus terintegrasi antara 
hulu hingga hilir,” tegasnya.

Sementa ra  i t u ,  Wak i l 

Menteri ESDM Arcandra Tahar 
menyatakan keinginannya 
agar revisi UU Migas dapat 
memperkuat Pertamina.

C a r a n y a  d e n g a n 
mengalihkan cadangan migas 
nasional yang saat ini dikuasakan 
kepada Satuan Kerja Khusus 
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi (SKK 
Migas) ke Pertamina.  

Hal senada disampaikan 
Dir jen Migas Kementerian 
ESDM, IGN Wiratmaja Puja. 
”Bebe rapa  nega ra  te l ah 
mela kukan cara tersebut 
untuk membesarkan BUMN 
perminyakannya (National Oil 
Company/NOC). Misalnya di 
Malaysia, Petronas pu nya modal 
yang kuat dan ke mampuan 
investasi yang besar berkat 
penguasaan cadangan migas 
nasional,” ujarnya.•URIP

16 Kiprah Anak Perusahaan :
lifting minyak ke-100 lapangan BanyU Urip

minyak dan gas bumi pada 
2025 mencapai target 1,9 juta 
barel setara minyak per hari 
(barel oil equivalent per day/
boepd), dan produksi bahan 
bakar minyak (BBM) di dalam 
negeri di atas 2 juta barel per 
hari (bph). Jika target tersebut 
tercapai, maka dapat terwujud 
kedaulatan energi.  

“Untuk investasi sebesar 
itu, kami tidak bisa melakukan 
hal tersebut sendir i. Kami  
tidak pernah berpikir pelaku 
ekonomi suatu negara hanya 
state owned enterprise, tetapi 
yang paling besar adalah dunia 
usaha sendiri. Kedaulatan energi 
bukan berarti harus kita semua 
yang melakukan,” ujar Dwi.

Dwi juga ingin Pertamina 
bisa menjadi tuan di negeri 
sendiri. Sekarang Pertamina 
hanya menguasai 24% dari 

Oil Majors atau pelaku migas besar dunia seperti 
Shell, ExxonMobil, Chevron, TOTAL,serta BP telah 
mengumumkan hasil usaha mereka pada Kuartal 3 tahun 
2016. Masing-masing perusahaan mencatatkan laba usaha 
yang melampaui estimasi para analis pasar keuangan. 
Termasuk ConocoPhillips, yang meski masih merugi, namun 
berhasil menekan rugi bersih yang pada kuartal sebelumnya 
berjumlah US$-1.07 miliar. 

 

Sejak jatuhnya harga minyak, pelaku migas memang 
gencar melakukan efisiensi dan penurunan biaya operasi. 
Perusahaan juga menyesuaikan investasinya agar tepat 
sasaran, bahkan memotong anggaran investasi. Selain 
itu juga meningkatkan operational excellence serta men-
dayagunakan operasi yang terintegrasi. Itulah mengapa 
ca paian kinerja korporasi melebihi ekspektasi pasar.

Namun demikian, beberapa analis berpendapat, 
ke bijakan yang diambil korporasi saat ini berpotensi me-
nimbulkan efek negatif baik kini maupun di masa mendatang. 

Pertama, pemotongan biaya atau penjualan asset akan 
mempengaruhi kemampuan produksi migas. Contohnya 
ExxonMobil dan Chevron yang mengalami penurunan 
produksi masing-masing sebesar 3% dan 1% selama 12 
bulan terakhir.

Kedua, kilang dunia memanfaatkan rendahnya harga 
minyak untuk memproses lebih banyak diesel dan gasoline. 
Akibatnya, volume kedua produk tersebut melimpah, me-
nyebabkan turunnya harga produk dan mempertipis margin 
kilang. BP, Exxon dan Chevron mencatat penurunan margin 
kilang masing-masing 42%, 25% dan 50% pada kuartal 3 
dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. 

Terakhir, tingkat pinjaman yang terus meningkat sampai 
periode September 2016. Total pinjaman ExxonMobil 
me ningkat hampir 35% menjadi US$46.2 miliar, Chevron 
meningkat 27% menjadi US$45 miliar, sedangkan Co-
nocoPhillips naik 15% menjadi US$28.7 miliar. 

Melihat tantangan yang dihadapi Oil Majors, penting 
untuk dipahami bahwa hasil usaha yang dicatatkan saat ini 
belum mencerminkan hasil yang berkelanjutan (sustainable 
result). Namun, manajemen tetap perlu meyakinkan pe-
megang saham dan pelaku pasar bahwa strategi yang 
di tempuh mampu menjawab tantangan yang akan muncul 
dan memberikan hasil positif.•
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Mobil tangki BBM Pertamina tetap beroperasi untuk mendistribusikan BBM ke SPBU yang ada di Jabodetabek. Tampak mobil tangki BBM di 
jalan tol dalam kota Gatot Subroto, Jakarta Pusat, pada 4 November lalu. Pertamina memastikan pasokan BBM untuk masyarakat tetap aman 
dan lancar bersamaan dengan adanya aksi serentak di pusat pemerintahan ibukota Jakarta pada hari yang sama. Berita terkait di halaman 3



visi

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

misi

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia

mengejar profit, 
meningkatkan efisiensi
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Pengantar Redaksi :
Kemajuan Bisnis Hulu Minyak dan Gas turut menciptakan peluang 

bagi sektor lainnya untuk berkembang bersama yaitu industri Shipping 
(Perkapalan). Tentunya ini memberikan kontribusi positif bagi Pertamina 
karena bisnis Perkapalan memberikan nilai tambah kepada perusahaan. 
Berikut penjelasan dari Vice President Commercial Pertamina Erry 
Widiastono terkait dengan bisnis Commercial Shipping Pertamina. 

Apa saja tugas yang dilakukan oleh Commercial shipping? Ada 
tiga tugas utama  yang tercermin dalam organisasi  Commercial Shipping 
ini, yaitu  Chartering, Commercial & Overseas Operation, serta Claim, 
Performance & Insurance.  Chartering bertugas menangani pengadaan 
kapal charter, baik untuk memenuhi kebutuhan angkutan domestik dan 
impor ataupun untuk keperluan charter out (penyewaan di luar Pertamina).

Commercial & Overseas Operation bertugas mencari profit melalui 
optimalisasi pemanfaatan kapal Milik atau kapal charter, yaitu dengan 
menyewakan kepada pengguna di luar  Pertamina ketika kapal-kapal 
tersebut tidak digunakan atau yang biasa kita kenal dengan utilisasi  idle 
tonnage. Di samping itu, Commercial Shipping juga mencari profit melalui 
kegiatan charter in dan charter out. Fungsi ini juga mendapatkan tugas 
tambahan menangani operasi angkutan kargo impor FOB. Sedangkan 
Claim, Performance & Insurance bertugas menangani klaim atas kinerja 
kapal charter dan juga asuransi kapal milik di Pertamina.

Seperti apa gambaran proses bisnis yang dilakukan di Fungsi 
Commer cial? Aktivitas Commercial Shipping memang agak unik, karena 
target  kami adalah melakukan efisiensi biaya operasional angkutan impor 
FOB, namun di sisi lain dipacu juga untuk mencari profit melalui  kegiatan 
charter out. Shipping sebetulnya sebagai cost center bukan profit center. 
Jadi, profit yang diperoleh Commercial pada hakikatnya adalah faktor 
pengurang biaya operasi yang pada akhirnya  untuk menekan biaya 
transportasi laut secara keseluruhan.

Upaya apa yang dilakukan untuk menghasilkan efisiensi 
tersebut? Dari sisi angkutan FOB kita berusaha menekan dari ongkos 
angkut  yang ditargetkan, karena itu kami harus bisa membaca kondisi 
pasar tanker di luar. Jadi bagaimana kami mendapatkan harga terbaik. 
Kita harus bisa membaca situasi marget kapal di dunia sehingga kita bisa 
mendapatkan harga kapal charter yang murah. 

Dari sisi angkutan FOB kami berusaha menekan ongkos angkut yang 
ditargetkan, yaitu dengan cara mendapatkan harga sewa kapal pada angka 
yang terbaik pada saat mendapatkan kapal spot charter dan kapal time 
charter. Disini kami dituntut kemampuan membaca pasar tanker pada saat 
itu dan memprediksi pada masa yang akan datang. 

Di samping mendapatkan harga sewa yang baik, pengoperasian kapal-
kapal dengan pola seefisien mungkin juga merupakan suatu keharusan.  
Karena volume kargo impor relatif lebih fluktuatif dibanding dengan volume 
kargo domestik, maka  diperlukan koordinasi yang erat dengan fungsi ISC 
untuk mendapatkan  jadwal ke depan, supaya kami bisa mengoptimalkan 
konfigurasi ukuran kapalnya. Dari  sisi pengadaan kapal charter, yaitu 
bagaimana kami mendapatkan harga yang semurah mungkin atau harga 
yang wajar dengan spesifikasi yang disyaratkan. mem buka seluas-luasnya 
kepada para pemain untuk masuk didalam tender sehingga pada proses 
pengadaan bisa semakin kompetitif dan  kami bisa mendapatkan harga 
yang terbaik. 

Kami juga mengembangkan online system dalam proses pengadaan. 
Dengan online system maka semuanya bisa lebih transparansi tanpa ada 
intervensi secara personal. 

Apa yang yang dimaksud dengan kegiatan charter out? Charter 
out  dilakukan dengan memberikan layanan jasa penyewaan kapal kepada 
pihak ketiga (charterer) baik melalui sewa kapal di sektor offshore (floating 
storage & offloading facility, temporary ship-to-ship vessel) maupun trading 
vessel yang men-deliver cargo dari loading port ke discharge port. Adapun 
kapal yang kami gunakan untuk kegiatan ini dapat berasal dari kapal milik 
Pertamina (own fleet) maupun kapal sewa (chartered fleet).

Seiring berjalannya waktu dan dinamika kebutuhan bisnis, maka 
dilakukan perubahan strategi bisnis yang tadinya hanya memanfaatkan 
available tonnage kapal internal yang mengangkut cargo domestik, menjadi 
lebih fokus untuk mencapai target profit dengan mengandalkan kapal own 
fleet yang ready to commercially-used serta kapal-kapal charter, baik yang 
disewa secara Time Charter maupun Voyage Charter.

Siapa saja yang menjadi customers dalam kegiatan charter out? 
Konsumen internal kami,  yaitu PT PHE WMO yang menyewa 1 unit FSO 
vessel ABHERKA di Poleng Madura, PT Patra Niaga di perairan Bontang, 
Kalimantan Timur dengan kontrak sewa 1 unit FSO MT NIRBAYA  dan 
sinergi antara PT Pertamina Lubricants dan PT Pertamina Trans Kontinental 
melalui penyewaan kapal berbasis volume cargo (Contract of Affreightment).

Sementara itu untuk konsumen di luar dari Pertamina, saat ini kami 
berhasil memenangkan tender pengadaan satu unit temporary floating  
storage di CNOOC dengan menggunakan kapal milik MT GALUNGGUNG. 
Sedangkan untuk trading vessel, kapal milik MT ANTEA saat ini telah disewa 
berbasis Time Charter oleh KAIROS OIL Singapore selama 1 tahun dengan 
harga sewa yang sangat kompetitif.

Kriteria Kapal charter seperti apa yang dibutuhkan oleh Pertamina 
untuk memenuhi kebutuhan Angkutan FoB atau Charter Out ? Terdapat 
tiga kriteria, yaitu memenuhi persyaratan standar keselamatan Pertamina 
memiliki performance teknis dan kinerja yang bagus dan bisa diterima di 
Terminal Luar Negeri, misal Shell terminal, Petronal Terminal, Oiltanking dan 
lain lain,  dan tentunya memiliki harga sewa yang wajar.

Kapal charter untuk Pertamina didominasi untuk keperluan 
domestik, impor atau keperluan charter out ? Tentunya lebih banyak untuk 
keperluan domestik. Karena pada dasarnya keberadan Shipping di Pertamina 
itu adalah untuk mendukung bisnis Pertamina. Sedangkan untuk impor ini 
kami lakukan karena kebutuhan BBM di dalam negeri belum bisa terpenuhi 
oleh domestik maka kita perlu impor.

Dalam rangka menjaga performance kapal charter, berapa jumlah 
klaim yang terjadi dan berapa nilainya? Pada dasarnya dengan mekanisme 
klaim ini, kami  tidak bertujuan mencari keuntungan dari klaim  tetapi kami  
berupaya menghindari kerugian yang ditimbulkan akibat pemilik kapal tidak 
bisa menjaga komitmennya sehingga terjadi klaim. Besaran nilai klaim  yang 
kami lakukan hingga September 2016 sekitar US$ 13,9 juta dolar. Jumlah 
claim sudah diselesaikan sejumlah 1994  yang terdiri dari 1843 Claimable & 
151 Unclaimable. 

Seperti sudah saya sampaikan, sebenarnya  kami  tidak menginginkan klaim 
ini semakin meningkat  justru yang kami inginkan  tidak ada klaim. Namun jika 
ada performance yang tidak terpenuhi maka dengan terpaksa harus kami klaim. 
Kedepan kami berharap  pemilik kapal  menyadari bahwa  performance kapalnya 
harus dijaga lebih baik sesuai dengan kesepakatan yang sudah diperjanjikan . 

Bagaimana dengan penanganan asuransi kapal milik di Pertamina? 
Untuk saat ini seluruh kapal milik sudah di-cover asuransinya baik untuk jenis 
coverage Hull & Machinery (H&M) ataupun Protection & Indemnity (P&I). Untuk 
H&M, dalam rangka mendukung sinergi dengan anak perusahaan Pertamina, 
saat ini seluruh kapal milik di-cover oleh PT. Tugu Pratama Indonesia, sedangkan 
untuk P&I di-cover oleh club P&I GARD dan NOE, dimana kedua club tersebut 
masuk dalam International group of 13 P&I club, sehingga reputasinya tidak 
diragukan lagi.

Dalam kesehariannya kami berkoordinasi dengan fungsi Financial Risk & 
Insurance Direktorat Keuangan sebagai koordinator untuk penanganan asuransi 
di pertamina, dan juga kami bekerja bersama dengan fungsi Own Fleet dalam 
penyelesaian rekomendasi survei asuransi serta penanganan klaim asuransi.

Punishment seperti apa yang akan dilakukan oleh Pertamina jika 
ada penemuan kapal charter yang melanggar aturan?  Sampai dengan 
saat ini, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SK pengadaan barang 
dan jasa, di Perkapalan, yaitu sanksi Hitam, Merah, Kuning dan pengurangan 
poin. Jika kapal tersebut melanggar berat karena fatality maka akan dikenakan 
sanksi hitam yang selamanya tidak akan bisa ikut dalam proses tender 
Pertamina. Sedangkan untuk sanksi merah, maka dalam setahun tidak 
dibolehkan ikut dalam proses tender dan sanksi pengurangan poin. Di sisi lain, 
fungsi Claim adalah memonitor kinerja dan jika kinerjanya tidak perform sesuai 
dengan kontrak maka akan kita clime. 

Tantangan apa yang dihadapi dan harapan yang ingin dicapai 
ke depan? Ke depan, dengan semakin ketatnya persaingan harga produk 
BBM di pasar, maka tantangan kami adalah bagaimana  mendapatkan 
biaya angkutan laut  yang semurah-murahnya sehingga harga produknya 
pun semakin kompetitif.  Untuk itu diperlukan harga yang terbaik  untuk 
charter kapal, pengoperasian kapal yang optimal dan mendapatkan profit 
semaksimal mungkin. Kondisi yang sulit bagi  kami adalah membaca pasar 
tanker internasional ke depan dengan harga minyak seperti saat ini, Hal ini akan  
berpengaruh bagi kami  dalam charter kapal. 

Dalam rangka mengejar target profit dan mengibarkan bendera Pertamina 
di pasar dunia kami mengajak seluruh pihak terutama strategic partner kami 
yaitu Fungsi Own Fleet dan Fungsi Shipping Operation untuk mendukung 
penuh baik dalam aspek teknis dan scheduling agar kapal milik Pertamina yang 
kami tawarkan ke pasar internasional betul-betul siap dan tidak kehilangan 
kesempatan untuk menghasilkan pendapatan. 

Bagaimana hasil pencapaian kinerja tahun 2016 ? Sampai dengan 
bulan September 2016, pencapaian laba usaha dari kegiatan charter out 
mencapai US$ 9,5 juta atau 106% diatas target base 2016 US$ 4,6 juta. 
Dengan pendapatan sebesar US$ 23 juta atau 50,3% dari total pendapatan 
yang dihasilkan oleh Shipping Pertamina sebesar US$ 45,8 juta.

Sementara itu, kami tetap berupaya melakukan efisiensi angkutan impor 
FOB yang realisasi biaya angkut hingga September 2016 sebesar 0.86 US 
cent/liter yaitu 79,6 % dari target  1.08 US cent/liter, sehingga bisa menghemat 
sebesar sekitar US$  25 juta. Angka tersebut cukup signifikan untuk menekan 
biaya operasional. 

Target apa yang ingin dicapai tahun 2017 nanti ? Bicara ke depan 
tentunya lebih efisien untuk angkutannya dan tetap berupaya mendapatkan 
profit yang lebih besar dalam rangka menekan biaya operasional di Perkapalan. 
Demikian juga dengan claim tidak akan membesar melainkan mengecil artinya 
dengan mendorong dan membina para provider untuk menjaga performance 
kapalnya.• IRLI



editorial
kedaulatan energi 

= 
perkuat noc

Pertamina sebagai satu-satunya BUMN 
perminyakan Indonesia, mengemban tanggung 
jawab besar dalam menjaga ketahanan energi 
nasional. Untuk menjalankan tugasnya itu, ber-
bagai proyek harus dikerjakan Pertamina, mulai 
dari produksi migas di hulu hingga pembangunan 
kilang minyak di hilir.

Dalam Rapat Kerja Nasional Kamar Dagang 
dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Energi dan 
Migas pekan lalu, Direktur Utama Pertamina, 
Dwi Soetjipto, menyampaikan sampai tahun 
2025 membutuhkan biaya besar untuk investasi 
di hulu, pembangunan infrastruktur dan proyek 
kilang dengan total sekitar US$ 125 miliar.

Investasi sangat dibutuhkan agar produksi 
minyak dan gas bumi pada 2025 mencapai 
target 1,9 juta boepd (barel oil equivalent per 
day) dengan produksi minyak dalam negeri 
di atas 2 juta barel per hari (bph). Diharapkan 
pada tahap tersebut Pertamina bisa menjadi 
tuan rumah di negeri sendiri, mengingat saat ini 
hanya menguasai 24 persen dari produksi migas 
nasional.

Upaya tersebut, sejalan dengan keinginan 
pemerintah. Dimana Wakil Menteri ESDM 
Arcandra Tahar dalam forum yang sama, 
menya takan agar revisi UU Migas dapat mem-
perkuat BUMN perminyakan. Koridornya adalah 
bagiamana agar RUU Migas memperkuat ke-
daulatan energi.  Sebuah kedaulatan dimaknai 
sebagai kuasa untuk mengelola sendiri sumber 
daya migas dengan memperkuat perusahaan 
nasional.

Sebagai contoh Malaysia,  dimana selu-
ruh cadangan migas dikuasakan kepada 
Petronas sehingga memiliki leverage keuangan 
secara korporasi yang lebih bagus, sehingga 
meningkatkan kepercayaan pihak pendanaan. 
Beberapa negara telah melalukan cara tersebut 
untuk membesarkan National Oil Company 
(NOC),  karena hasilnya sudah pasti dikembalikan 
kepada negara dan dimanfaatkan sepenuhnya 
untuk kepentingan nasional.

Setidaknya kontribusi Pertamina terhadap 
produksi nasional yang saat ini hanya mencapai 
24 persen, bisa bertambah.  Pada akhirnya 
apabila RUU Migas mengarah pada kedaulatan 
energi yang akan mendorong peningkatan 
produksi nasional dan meningkatkan kontribusi 
pada negara.  “Adalah sebuah keharusan untuk 
memperkuat NOC kalau kita mau bicara tentang 
kedaulatan energi,” kata Wamen ESDM Arcandra 
Tahar.•
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pertamina terapkan langkah antisipasi pendistribusian BBm
JAKARTA  – PT Pertamina 
(Persero) menjamin pen-
distribusian BBM di wilayah 
Jakarta dan sekitarnya aman. 
Beberapa langkah antisipasi 
telah dilakukan, guna me-
mastikan pendistribusian 
BBM di wilayah Jakarta 
dan sekitarnya bisa berjalan 
lancar, menyusul kegiatan 
aksi serentak 4 November 
2016 yang terkonsentrasi di 
Jakarta Pusat. 

Vice President Cor porate 
Communication Pertamina 
Wianda Pusponegoro me-
nya takan, upaya antisi-
pasi telah dilakukan se-
minggu se belumnya, di-
mana Per tamina te lah 
m e n y i a g a k a n  s a t g a s 

yang bertugas sejak H-7 
hingga H+7. Pertamina 
j u g a  b e r k o o r d i n a s i 
dengan aparat keamanan 
baik TNI dan Kepolisian 
guna  pengamanan d i 
Terminal BBM dan pen-
dampingan Mobil Tangki 
saat mendistribusikan BBM. 
“Kami juga telah menyiapkan 
skenario alih supply pen-
distribusian sebagai support 
untuk kelancaran pasokan,” 
tambah Wianda.

Supp ly  BBM untuk 
819  SPBU d i  w i l ayah 
Jabodetabek disalurkan 
me la lu i  Te rmina l  BBM 
Plumpang dengan menge-
rahkan 257 Mobil Tangki 
dengan  penyaluran sebesar 

15.554 Kilo Liter/ hari.
“Kami pastikan distribusi 

BBM aman dan lancar, 
sehingga masyarakat ti-
dak perlu khawatir untuk 
men dapatkan BBM karena  
penyaluran tetap berjalan 
normal,”pungkas Wianda.

Hal yang sama juga 
dila kukan PT Pertamina 
Pat ra Niaga, pada (1/11).
Sebelumnya, menjelang 
akhir Oktober lalu, beredar 
isu di  media sosial bahwa 
para AMT di Terminal Bahan 
Bakar  M inyak  (TBBM) 
Plum pang Jakarta akan 
melakukan aksi mogok 
kerja pada 1 No vember 
2016 yang berpotens i 
mengakibatkan kelangkaan 

BBM di SPBU wilayah Ja-
bodetabek. lsu yang bere -
dar mengatasnamakan 
Serikat Buruh Transportasi  
Perjuangan Indonesia - Fe-
de rasi Buruh Transportasi 
P e l a b u h a n  I n d o n e s i a 
(SBTPI-FBTPI )  dengan 
sejumlah tuntutan kepada 
PT Perta mina Patra Niaga.

Namun hal tersebut 
tidak terbukti karena PT  
Pertamina Patra Niaga 
yang mendapat mandat 
dari Pertamina  terus ber-
komitmen mendistribusikan 
BBM tepat waktu walaupun 
terdapat aksi unjuk rasa di 
Gate TBBM Plumpang.•RILIS 

& PERTAMINA PATRA NIAGA

tindaklanjuti jva, pertamina dan 
rosneft masing-masing setor 
deposit Us$200 juta
Setelah PT Pertamina 
(Persero) dan Rosneft 
menandatangani Joint 
Venture Agreement 
(JVA) kedua perusahaan 
langsung menyerahkan 
deposit US$200 
juta sebagai bentuk 
keseriusan pelaksanaan 
proyek New Grass Root 
Refinery (NGRR) Tuban.

JAKARTA  –  D i rek tur 
Mega proyek Pengolahan 
dan Petro kimia Rachmad 
H a r d a d i  m e n g a t a k a n 
Pertamina dan Rosneft 
terus bekerja ce pat untuk 
merea l i sas i kan  mega-
proyek NGRR Tuban, di 
Jawa Timur. Secara kilas 
balik dia menggambarkan 
bagaimana Pertamina dan 
Rosneft mela kukan finalisasi 
kesepakatan JVA hingga 28 
jam non stop.

“Pada 5 Oktober lalu 
JVA Tu ban ditandatangani 
sete lah mela lu i  proses 
negosiasi 28 jam non stop 
dan momentum ini sangat 
bersejarah, termasuk bagi 

e n e r g i  y a n g  s e m a k i n 
meningkat,” terangnya.

Vice President Corporate 
Communication Pertamina 
W i a n d a  P u s p o n e g o ro 
menga takan berdasarkan 
JVA, komposisi kepemilikan 
saham pada peru sahaan 
patungan ditetapkan ma-
sing-masing Rosneft  45% 
dan Pertamina 55%. JVA 
juga mengatur mengenai 
manajemen perusahaan 
patungan, dan tata kelola, 
bahan baku, pemasaran 
dan offtake, prinsip-prinsip 
pen danaan, SDM, standard 
c lauses,  dan langkah-
langkah lebih lanjut untuk 
pelaksanaannya.

Pa ra  p ihak  sedang 
melak sanakan bankable 
feas ib i l i t y  s tudy  (BFS) 
proyek, sedangkan ke-
putusan investasi akhir 
(FID) proyek tersebut akan 
dilakukan setelah hasil BFS, 
desain tek nik dasar (BED) 
dan front end engineering 
design (FEED). Kapasitas 
desain pengolahan primer 
di GRR Tuban adalah 300 

ribu barel per hari dengan 
kompleksitas kilang di atas 
9 NCI (Nelson Complexity 
Index )  dan karakterist ik 
produk level Euro 5.

B a h a n  b a k u  a k a n 
d ipe ro leh  da r i  m inyak 
mentah sour impor dengan 
grade medium dan heavy. 
Pada proyek ini juga akan 
dibangun unit  catalyt ic 
cracker berskala besar serta 
kompleks petrokimia. GRR 
Tuban juga didesain untuk 
dapat mener ima VLCC 
supertanker dengan bobot 
mati hingga 300 ribu ton.

“Kami terus berupaya 
d e n g a n  k e r j a  t e r b a i k 
dan cepat untuk dapat 
merea l i sas ikan  proyek 
yang sangat positif bagi 
ketahanan energi nasional 
ini karena akan mengurangi 
ketergantungan terhadap 
produk BBM impor. De ngan 
dukungan kuat dari se genap 
stakeholder penting di Tanah 
Air dan mitra, kami yakin 
target-target dari setiap 
tahapan dapat dilalui dengan 
baik,” kata Wianda.•RILIS

Pertamina. Pertamina dan 
Rosneft yang berkomitmen 
tinggi untuk tidak menunda-
nunda pe laksanaan setiap 
tahapan proyek sehingga 
kesepakatan pun dapat 
d i t anda tangan i , ”  ka ta 
Hardadi.

Sebagai bukti konkret-
nya, lanjut dia, Pertamina 
dan Rosnef t  langsung 
m e n y e t o r k a n  d e p o s i t 
masing-masing US$200 
juta sebagai milestone kerja 
sama kedua perusahaan 
di NGRR Tuban. Rosneft, 
katanya, juga telah me-
nyepakati untuk memberikan 
opsi kepada Pertamina 
berupa lapangan migas 
dengan tingkat produksi 
tidak kurang dari 30 ribu 
barel setara minyak dan 
dengan cadangan tidak 
kurang dari 200 juta barel 
setara minyak.

“ K e s e p a k a t a n  i n i 
penting bagi Pertamina dan 
ketahanan energi nasional 
yang sangat mem butuhkan 
tambahan pro duksi migas 
untuk memenuhi ke butuhan 
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JAKARTA - Dalam rangka membangun kerjasama dalam meningkatkan keamanan dan kelancaran 
distribusi BBM melalui kapal, fungsi Shipping PT Pertamina (Persero) mengadakan Charterers – 
Owners Meeting pada hari Kamis, 20 Oktober 2016. Kegiatan tersebut merupakan acara tahunan 
yang diselenggarakan untuk menjalin silaturahmi dan membahas beberapa isu permasalahan 
serta kebijakan terbaru seputar angkutan cargo BBM milik PT Pertamina (Persero). Acara ini 
melibatkan sekitar 93 perusahaan yang bergerak dalam bidang shipping mitra kerja Pertamina, 
dengan moto “Dengan Shipping SPIRIT (Safety, Performance, Integrity, Reliability, Investment, 
Team Work) Kita Maju Bersama Melayani Negeri”. Acara dihadiri oleh Direktur SDM & Umum, 
Dwi Wahyu Sudaryoto dan Direktur Pemasaran, Ahmad Bambang di Lantai M - Gedung Utama 
Kantor Pusat PT Pertamina (Persero).

Dalam pertemuan tersebut, manajemen Pertamina kembali menekankan mengenai beberapa 
hal penting yang saat ini sedang menjadi perhatian manajemen, yaitu aspek Safety dan Integrity, 
karena beberapa kali terjadi peristiwa yang menyentuh kedua aspek tersebut, khususnya kecelakaan 
kerja yang menyebabkan terjadinya fatality dan mencegah terjadinya kasus fraud. Manajemen 
Pertamina mengajak seluruh mitra kerja Shipping untuk bersama-sama turut serta mencegah 
serta mengawasi operasional kapal sehingga kelancaran distribusi BBM lebih terjamin. Beberapa 
program juga diterapkan Pertamina untuk meningkatkan kinerja Shipping sebagai bagian dari 
supply chain BBM di tanah air, diantaranya adalah:  

Pertama, peran aktif dari pemilik kapal sangat diperlukan dalam pencegahan fraud dan fatality.

Kedua, sehubungan dengan semakin banyaknya kasus yang terjadi, maka diberlakukan sanksi 
sesuai dengan mekanisme SK 43 tahun 2015 dimana akan terdapat mekanisme pengurangan skor 
untuk setiap pelanggaran dan dilakukan pengelompokkan atas hasil investigasi (kuning, merah, 
dan hitam) apabila terbukti bahwa kapal atau penyedia jasa terlibat fraud.

Ketiga, implementasi Shipping Contractor Safety Management System (S-CSMS) yang 
merupakan audit sistem manajemen keselamatan yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) 
terhadap semua kontraktor/mitra kerja PT Pertamina (Persero) termasuk Shipping dengan target 
pelaksanaan di awal tahun 2017. 

Keempat, rencana implementasi pelaksanaan vetting inspection yang dilakukan oleh pihak 
ketiga yang independen.

Kelima, untuk membangun transparansi dan kemudahan proses vetting, maka akan diberlakukan 
Pertamina Vetting Online System yang merupakan sistem berbasis web yang akan memberikan 
kemudahan bagi Owner/Operator kapal dengan sistem auto reminder untuk close-out yang harus 
dikirim, status Pertamina Safety Approval (PSA) kapal dan analisis temuan yang bersifat berulang 
dan/atau significant.

Keenam, pemeriksaan indikator standardisasi kinerja kapal yang meliputi pemeriksaan instalasi 
CCTV, WBS, vessel tracking, lubang baut, tool box, standarisasi tank table, clinometer, crew black 
list, serta sertifikat dan hologram alat ukur.

Ketujuh, penerapan PBI No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana per 1 Juli 2015 nilai kontrak yang dilakukan antara 
charterer dengan owner ditetapkan dalam United States Dollar (USD) dan pembayaran dalam 
Indonesian Rupiah (IDR). Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperdalam pasar domestik rupiah, 
menstabilkan rupiah dan mendorong ekspansi perekonomian.

Selain membahas mengenai kebijakan terbaru, manajemen Pertamina juga memberikan reward 
atas kinerja kapal dengan kategori best performance, yaitu MT. Angelia, MT. Sulawesi Palm, dan 
MT. Erawan 99. Adapun untuk penghargaan khusus diberikan kepada OB. Kapuas dalam usahanya 
menyelamatkan cargo Pertamina di Pontianak. Selain itu penghargaan best customer dari PT. 
Pertamina Lubricant diberikan kepada PT. Waruna Nusa Sentana. 

Sebagai bentuk keseriusan pencegahan fraud antara Pertamina diwakili oleh SVP Shipping, 
Mulyono dan ship owners yang diwakili oleh Ketua P3Migas, Darmadi, pada kesempatan ini 
ditandatangani komitmen bersama yang menegasakan:
1. Bersama-sama mendukung semangat Shipping SPIRIT (Safety, Performance, Integrity, Reliability, 

Investment, Teamwork);
2. Berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan aspek keselamatan, integritas, dan 

team work;
3. Berupaya dengan sungguh-sungguh menghindari terjadinya kecelakaan kerja baik di darat 

maupun di laut yang berakibat kepada fatality;
4. Berupaya dengan sungguh-sungguh menghindari perbuatan yang mengarah kepada tindakan 

fraud, perbuatan tidak terpuji dan perbuatan melawan hukum.
Dengan digelarnya acara Charterer – Owners Meeting ini diharapkan akan meniadakan kendala 

yang ada antara PT Pertamina (Persero) – Shipping sebagai charterers dengan ship owners dalam 
rangka memberikan layanan terbaik kepada para stakeholder sesuai dengan tema, yaitu Maju 
Bersama Melayani Negeri. •Shipping

charterers – owners meeting, 
Upaya mengeliminasi fatality dan fraud 

Sanksi black list bagi crew; Sanksi Off Hire
dan/atau Early Redelivery bagi Owner Kapal;
kerugian image, aset cargo dan kapal, serta 
finansial bagi pertamina

*Pemasangan CCTV, Vessel Tracking, Lubang Baut, Tool Box, 
Hologram, standarisasi tank table dan alat ukur

Sanksi diturunkan dari kapal dan black list bagi
oknum crew; Penghargaan bagi owner karena
terlaksananya pengawasan internal

Sanksi administrasi onkum crew (black list);
Penghargaan bagi Owner karena aktif
berkoordinasi dengan BOC Crew Approval

Konsekuensi ? 

Sanksi diturunkan dari kapal dan black list bagi
oknum crew; dan pemberlakuan Sanksi bagi 
perusahaan owner kapal

Niat

Fraud
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J A K A RTA  -  S e b a g a i 
aca ra  t ahunan  d i  PT 
Pertamina (Persero), Forum 
Presentasi CIP (Continuous 
Improvement Program ) 
D i rek tora t  Non Tekn is 
dan Kantor Pusat telah 
terselenggara pada Senin-
Rabu, 24-26 Oktober 2016 
di Kantor Pusat Pertamina. 
Sebanyak 75 Gugus yang 
sudah terseleksi dari ratusan 
tim telah unjuk gigi dan 
berbagi cerita mengenai 
inovasi yang telah mereka 
lakukan dalam kategori 
Project Collaboration Im-
provement (PC – Prove), 
Functional Team Im prove-
ment (FT – Prove ), dan 
In div idual Improvement 
(I-Prove).

Dengan tema “Kontribusi 
Nyata Insan Mutu Pertamina 
melalui Penciptaan Inovasi 
dan Improvement  guna 
Mendukung Kedaulatan 
Energi Nasional”, forum ini 
dibuka secara resmi oleh 
Direktur SDM, Teknologi 
I n f o r m a s i  d a n  U m u m 
Per tamina Dwi  Wahyu 

inovasi untuk dukung ketahanan energi nasional
Daryoto, dan turut dihadiri 
oleh Wakil Direktur Utama 
Pertamina Ahmad Bambang 
serta jajaran manajemen 
lainnya.

Direktur SDM, Teknologi 
Informasi dan Umum Dwi 
Wahyu Daryoto mengatakan 
bahwa forum CIP berikut 
inovas inya merupakan 
upaya yang me nyelamatkan 
Pertamina untuk tetap 
survive di tengah perubahan 
l i ngkungan  eks te r na l . 
Oleh karena itu, Dwi ber-
terimakasih kepada se  luruh 
pekerja atas inovasi-inovasi 
yang telah diciptakan.

“Saya ucapkan selamat 
dan terimakasih kepada 
seluruh pekerja, peserta 
forum CIP ini, karena ini 
menunjukan salah satu 
implementasi yang tanpa 
disadari, bahwa kita ini ber-
dedikasi tiada henti, dalam 
inovasi yang tentunya tidak 
akan berhenti,” ucap Dwi.

Dwi menjelaskan, per-
kembangan teknologi dan 
perubahan kondisi bisnis 
yang cepat telah menuntut 

para pekerja untuk terus 
berinovasi dan beradaptasi.

“Pernah tidak terpikir 
atas perubahan-perubahan 
lingkungan yang terjadi saat 
ini, ada perkembangan mobil 
listrik, ada energi baru dan 
ter barukan, dan apa yang 
kiranya harus dil akukan 
Pertamina,” kata Dwi.

Dwi mengungkapkan 
bahwa Pertamina tahun 
lalu berhasil membukukan 
efisiensi sekitar 600 Juta 
USD, dan tahun ini sekitar 
1,8 Miliar USD yang juga 
berkat dukungan inovasi-
inovasi pekerja dalam CIP.

“Inilah yang sebetulnya 
membuat k i ta surv ive , 
dan mudah-mudahan ke 
depan kita bisa bertahan 
dan semakin jaya. Ini tidak 
ter lepas dar i  program 
efisiensi, inovasi produk, 
dan value creation lainnya,” 
pungkas Dwi.

Sementara Vice Pre-
sident Quality System & 
Knowledge Management 
Faisal  Yusra ber  pesan 
kepada para peserta untuk 

terus mengembangkan 
program masing-masing 
mengingat hal yang pa-
ling utama dalam pro yek 
CIP adalah ter laksana nya 
program se cara berke-
lanjutan dan menye luruh.

“Pemenang yang hakiki 
adalah bukan hari ini, tapi 
mulai besok yakni tentang 
seberapa jauh yang kita 
hasilkan ini akan direplikasi 
dan digunakan di tempat-
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tempat yang lain, atau di 
masa mendatang. Kedua, 
adalah bagaimana yang 
kita lakukan ini sustain atau 
berkelanjutan,” jelas Faisal 
Yusra.

Sementara dalam la por-
annya, wakil ketua pa nitia 
Forum CIP, Manager Quality 
Management Up stream 
& Gas Husaeri menga-
takan  peserta Forum CIP 
Direktorat Non Teknis dan 

Kantor Pusat terus me-
ning kat dari tahun ke tahun 
hingga akhirnya pada tahun 
ini mencapai angka 75 tim 
atau meningkat 17 tim dari 
tahun lalu dengan tingkat 
ke terlibatan pekerja sebesar 
25%.

“Keterlibatan pekerja 
tahun ini hingga triwulan 
ke-3 sebanyak 25% dari 
1.115 risalah yang telah di-
se     lesaikan,” ucapnya.• STARFy 

Direktur SDM, Teknologi Informasi dan Umum Dwi Wahyu Daryoto foto bersama dengan para pemenang Forum CIP Direktorat 
Non Teknis dan Kantor Pusat kategori PC Prove yang meraiih Gold.

legal preventive program di rU iv cilacap
CILACAP - Proses bisnis 
Pertamina t idak ter lepas 
dari pihak lain sebagai mitra 
bisnis yang akan bekerja 
sama dengan Pertamina da-
lam mendukung kebutuhan 
operasionalnya. Kerja sama 
dengan mitra bisnis salah 
satunya dapat dilihat dalam 
pengadaan barang/jasa yang 
tahapannya terdiri dari pe-
rencanaan, persiapan, pe-
mil ihan penyedia barang/
jasa, hingga pelaksanaan 
pekerjaan. Tahapan-tahapan 
tersebut berpotensi terhadap 
muncu lnya pe langgaran 
p e r a t u r a n  p e r  u n d a n g -
undangan yang ber laku, 
sehingga diperlukan suatu 
upaya  prevent i f  berupa 
pengawalan atau input per-
t imbangan hukum untuk 
men jaga agar setiap proses 
tersebut tetap berada pada 
koridor aturan yang tepat serta 
terhindar dari potensi tindak 
pidana korupsi. 

Untuk memberikan pe-
mahaman pengetahuan ke-
pada para pekerja RU IV 
ten tang Tim Pengawalan, 
Penga manan Pemerintah, dan 

Acara berikutnya berupa 
pemaparan mengenai TP4D 
dan Tipikor dari Kejaksaan 
Negeri Cilacap. Dalam pa-
parannya disebutkan bahwa 
tugas dan fungsi TP4 Kejak-
saan RI Pusat dan Daerah 
antara lain untuk mengawal, 
mengamankan, dan men-
dukung keberhasilan jalannya 
proyek pembangunan melalui 
upaya-upaya preventif dan 
persuasif di tingkat pusat 
dan daerah dengan cara 
memberikan pendampingan 
hukum, monitor ing,  dan 
eva luasi dalam pengadaan 
barang/jasa serta melak-
sanakan penegakan hukum 
di tingkat pusat dan daerah 
secara represif. 

Kejaksaan Negeri Cila-
cap menyatakan dapat 
memberikan bantuan, seperti 
legal  opin ion atau legal 
assistance apabila diminta oleh 
Pertamina untuk mencegah 
terjadinya penyimpangan/
pelanggaran mulai dari tahap 
persiapan sampai dengan 
pelaksanaan pekerjaan atau 
pengawasan setelahnya. Se-
lanjutnya, Kejaksaan Negeri 

baik, berdasarkan alasan-
alasan yang objektif, tidak 
m e n i m b u l k a n  k o n f l i k 
kepentingan, dan dilakukan 
dengan itikad baik. 

Dalam sesi tanya jawab, 
animo keingintahuan pekerja 
sangat baik, ditandai dengan 
munculnya beberapa per-
t anyaan  sa l ah  sa tunya 
me ngena i  pengecua l ian 
kebijakan yang tidak bisa 
dipidana. Kesimpulannya 
adalah terdapat kebijakan 
yang dapat dipidana, yaitu 
keb i jakan yang bers i fa t 
koruptif dimana terdapat niat 
jahat dari pengambil kebijakan 
atau keputusan ketika mem-
buat kebi jakan tersebut. 
Contohnya, kebijakan tersebut 
dibuat untuk memperkaya 
diri sendiri atau orang lain 
atau kebijakan tersebut dibuat 

Pembangunan Daerah (TP4D) 
dan Tindak Pidana Korupsi 
(Tipikor), Legal Counsel RU 
IV menghadirkan narasumber 
yang berasal dari Kejaksaan 
Negeri Cilacap pada Legal 
Preventive Program (LPP) yang 
diselenggarakan di Ruang 
Rapat II Head Office Pertamina 
RU IV (28/9).

Pe laksanaan LPP in i 
diawali dengan sambutan 
dari General Manager RU 
IV, Nyoman Sukadana dan 
Kepala Kejaksaan Negeri 
Cilacap, Agnes Triani, S.H., 
M.H., kemudian dilanjutkan 
dengan penandatanganan 
Kesepakatan Bersama an-
tara Pertamina RU IV de-
ngan Kejaksanaan Negeri 
Ci lacap yang bertujuan un-
tuk menangani bersama pe-
nyelesaian masalah hukum 
di bidang Perdata dan Tata 
Usaha Negara yang dihadapi 
Pertamina, baik di dalam 
maupun di luar pengadilan serta 
memberikan pendampingan, 
bantuan hukum, pertimbangan 
hukum, dan tindakan hukum 
lainnya di bidang Perdata dan 
Tata Usaha Negara.

Ci lacap menyampaikan bah-
wa pejabat pemerintahan 
terkadang dihadapkan pada 
suatu kondisi,  dimana harus 
mengambil keputusan yang 
cepat dan tepat karena ke-
butuhan operasional yang 
mendesak. Hal yang harus 
diperhatikan dalam membuat 
suatu kebijakan atau dis kre si 
adalah memenuhi persya-
ratan diskresi itu sendiri se-
bagaimana diatur dalam 
Pasal 24 UU No. 30 Tahun 
2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (UUAP), an-
tara lain sesuai dengan tu-
juan diskresi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat 
(2) UUAP, tidak bertentangan 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, se-
sua i  dengan asas-asas 
umum pemerintahan yang 

untuk menyuap pejabat lain. 
Di penghujung acara, Yuri 

Hermansyah Koem selaku 
Area Manager Legal Counsel 
RU IV dan sekaligus moderator 
d a l a m  a c a r a  t e r s e b u t 
menyam paikan semoga acara 
Legal Preventive Program 
ini, yang diselenggarakan 
sesuai arahan Chief Legal 
Counse l  &  Comp l i ance 
Genades Panjaitan, dapat 
mem berikan pemahaman 
lebih jelas kepada seluruh 
pekerja Pertamina khususnya 
pekerja RU IV mengenai 
fungsi pendampingan oleh 
Kejaksaan dalam pelaksanaan 
pembangunan proyek atau 
pun pengadaan barang/
jasa yang diharapkan dapat 
bermanfaat untuk mendukung 
operasional Pertamina RU 
IV.•LCC
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JAKARTA – PT Pertamina 
(Persero) menggelar Pertamina 
Science Fun Fair untuk me-
nanamkan cinta sains sejak 
dini,  melalui  edukasi dan 
kompetisi sains. Acara yang 
diselenggarakan di Main Atrium 
Kota Kasablanka, Jakarta, 
(29/10), merupakan bentuk 
nyata perhatian Pertamina 
terhadap pengembangan 
dan kompetisi sains dalam 
mendorong lahirnya saintis dan 
inovator masa depan.

Acara dibuka secara res-
mi dengan penekanan tom-
bol start oleh Direktur Gas 
Pertamina Yenni Andayani, 
bersama Direktur Sistem 
Inovasi Kemenristek DIKTI 
Dr. Ophirtus Sumule, DEA, 
Sekretaris Direktorat Jenderal 
Pendidikan Dasar dan Me-
nengah Thamrin Kasman, 
Deputi Ilmu Pengetahuan Teknik 
Dr. Laksana Tri Handoko, serta 
Pemimpin Redaksi KORAN 
SINDO Pung Purwanto.

Direktur Gas Pertamina 
Yenni Andayani menjelaskan, 
program Pertamina Science 

Fun Fair merupakan bagian 
dari kampanye program Perta-
mina Olimpiade Sains, yang 
mengusung konsep Education 
– Entertainment bagi generasi 
muda dengan cara yang 
menye nangkan dan atraktif.

“Ini merupakan salah satu 
saluran untuk mengenalkan 
dan memberikan pendidikan 
mengenai sains bagi generasi 
muda dengan cara yang 
menyenangkan dan atraktif. 
Selain itu, kita harapkan Bapak, 
Ibu, dan Adik-adik juga dapat 
lebih mengenal Pertamina 
dengan lebih baik, dan menjadi 
penerus  kami yang ada di 
Per ta mina saat ini,” ucap Yenni 
dalam sambutannya.

Turut pula dalam acara 
tersebut Vice President Corpo-
rate Communication Pertamina 
Wianda Pusponegoro sebagai 
salah satu pembicara talkshow 
pendidikan anak, Direktur 
Utama KORAN SINDO Sururi 
Alfaruq, dan Direktur Robotic 
Explorer Jully Tjindrawan.

Wianda Pusponegoro me-
nya takan, perhatian Pertamina 

Ke menristek DIKTI, Direktur 
Sistem Inovasi, Dr. Ophirtus 
Sumule, DEA, menyatakan 
Pertamina Science Fun Fair 
menjadi bukti kepedulian Per-
tamina atas pendidikan dan 
IPTEK untuk anak-anak, pe-
lajar, dan mahasiswa yang 
akan menjadi penerus dalam 
meningkatkan daya saing dan 
keunggulan bangsa.

“Ini menunjukkan kepedulian 
kita bersama atas IPTEK. Kalau 
sebagian besar masyarakat 
yang merupakan anak-anak 
dan pelajar sudah lebih men-
cintai IPTEK, maka ketika 
besar mereka lebih ingin untuk 
mengembangkannya, terutama 
untuk meningkatkan daya saing 
dan keunggulan bang  sa kita,” 
pungkasnya. •RILIS/STARFy

dalam pengembangan dunia 
sains telah dirintis melalui  
kompetisi sains nasional tingkat 
Perguruan Tinggi sejak tahun 
2007. Pertamina Olimpiade 
Sains telah memberikan warna 
baru bagi kompetisi sains 
sejenis tingkat nasional, dengan 
menghad i rkan kompet is i 
kategori science project.

“Melalui kegiatan ini, Perta-
mina mengajak para generasi 
muda dari tingkat Sekolah 
Dasar hingga Perguruan Tinggi 
untuk mencintai sains. Berbagai 
kegiatan edukasi, pameran dan 
kompetisi yang kami hadirkan, 
diharapkan dapat mendorong 
lahirnya kreativitas dan ide-
ide sederhana yang bisa di-
aplikasikan dan bermanfaat 
dalam kehidupan sehari-hari,” 
jelas Wianda.

Pertamina Science Fun 
Fair menghadirkan ragam 
pameran, di antaranya proyek 
pengembangan energi alternatif 
karya pemenang Pertamina 
Olimpiade Sains 2015, demo 
robotik dan kompetisi merakit 
robot, serta talk show mengenai 

sains dan pendidikan anak.
Salah satu narasumber 

yang hadir dalam talkshow 
adalah Naufal Raziq dengan 
inovasi pohon pijar. Naufal, pada 
saat berusia 10 tahun telah 
menciptakan alat sederhana 
yang mampu meyalurkan energi 
listrik dari pohon kedondong 
untuk menyinari kampungnya.

Sementara perwaki lan 

pertamina science fun fair 2016 :
tumbuhkan cinta sains sejak dini, lahirkan saintis masa depan 

pemberantasan sarang nyamuk Berbasis masyarakat 
di rU iv cilacap
CILACAP - Selaras dengan visi Pertamina 
sebagai perusahaan energi nasional kelas 
dunia, maka komitmen Pertamina terhadap 
Corporate Social Responsibility (CSR) me-
rupakan kontribusi secara maksimal ter ha-
dap masalah global, yaitu pembangunan 
ber kelanjutan (sustainable development). 
Sebagai bentuk kepedulian sosial Pertamina 
kepada stakeholder melalui pelibatan dan 
pengembangan masyarakat, program CSR 
Refinery Unit (RU) IV Cilacap melakukan Pen ca-
nangan Program CSR “Pemberantasan Sarang 
Nyamuk Berbasis Masyrakat” bekerja sama 
dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cila cap, 
di Wisma Griya Patra Cilacap, pada (24/10). 

Program ini diselenggarakan guna me-
nanggulangi tingginya kasus Demam Berdarah 
Dengue (DBD) yang terjadi di Ka bupaten 
Cilacap, khususnya wilayah Cilacap Tengah 
yang menjadi perhatian Di nas Kesehatan. 
Pertamina bekerja sama dengan dengan Dinas 
Kesehatan Kabupaten Cilacap melakukan 
upaya preventif dengan cara mengajak 
masyarakat untuk melakukan Pemberantasan 
Sarang Nyamuk serentak. Hal ini perlu 
dilakukan mengingat Kabupaten Cilacap 
merupakan salah satu kabupaten di Jawa 
Tengah yang mempunyai risiko ter jangkitnya 
penyakit DBD dikarenakan wila yahnya berada 
di bawah 1.000 meter dari per mukaan laut, 
memiliki jumlah penduduk padat dan mobilitas 
penduduk tinggi. 

GM RU IV Nyoman Sukadana menyam-
pai kan, kegiatan ini perlu dilakukan secara 
ber  kesinambungan sehingga didapatkan hasil 

nyata peningkatan kualitas Kesehatan 
masya rakat agar terhindar dari penyakit 
demam berdarah.

Dalam kesempatan tersebut GM RU IV 
juga melakukan serah terima bantuan di luar 
program pemberdayaan ekonomi kepada 
Bupati Cilacap H.Tato Pamudji dengan to-
tal bantuan  mencapai Rp. 650.025.000.
Program CSR tersebut, yaitu Program 
Pertamina Sehati “Penyuluhan Ibu Hamil 
dan Kehamilan Tidak Di inginkan” kerja 
sama dengan Puskesmas UPT Cilacap 
Tengah II; Program Olimpiade Sains Tk. 
Daerah kerja sama dengan Disdikpora 
Kab. Cilacap; Program Penghijauan Lahan 
Kritis kerjasama dengan Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan Kab. Cilacap; Program 
Konservasi Tanaman Endemik kerjasama 
dengan BKSDA Kab. Cilacap dengan mem-
berdayakan masyarakat dari mitra Polhut; 
dan Program Penanaman Mangrove di 
Daerah Aliran Sungai kerjasama dengan 
Ke lompok masyarakat Krida Wana Lestari 
Kam pung Laut.

Melalui program CSR RU IV yang di-
ja lan kan selama ini, Nyoman berharap 
mam pu membuka pandangan masyarakat 
dan kelompok penggiat sosial, ekonomi, 
mau pun lingkungan bahwa Pertamina RU 
IV senantiasa berkontribusi terhadap ling-
kungan dan mendukung percepatan eko-
nomi serta pembangungan berkelanjutan 
masyarakat melalui program CSR yang 
dirancang dengan memperhatikan kebu-
tuh an dan harapan masyarakat sekitar. •WK

lokakarya pemberdayaan posyandu Binaan pdsi
JAKARTA - Posyandu Me-
lati I yang terletak di RW 01 
Pal meriam Jakarta Timur 
se  makin aktif melayani ma-
sya rakat lingkungan se kitar. 
Menurut Ketua RW 01 Agus 
Alfian, kesadaran warga untuk 
mengunjungi posyandu setiap 
bulannya sekitar 85%.

Agus menyatakan terima 
kasihnya kepada Pertamina 
dan PDSI yang sangat be  sar 
peranannya dalam meng hi-
dupkan posyandu yang ada. 
“Kini kegiatan kami tidak hanya 
bagi posyandu balita, namun 
juga kegiatan lansia seperti 
senam lansia, penyuluhan 
kesehatan dan pengobatan, 
kebun  g i z i ,  PAUD dan 
sebagainya,”ujar Agus pada 
Lokakarya Pemberdayaan 
Posyandu Binaan PDSI pada 
Kamis (27/10) lalu. Dihadiri 
oleh Ketua RW 04, para 
Ketua RT, Public Relation 
Ast. Manager PDSI Budhi 
Kristianto, Staf Kesehatan 
HR PDSI dr. Lossa, dan Ines 
Wulandari. 

Menurut Ketua LMK Pal-
meriam yang sekaligus ka-
der posyandu Iklima Aisyah, 
banyak manfaat yang di dapat 
dengan program ini. Antara 
lain, para kader kini merasa 

lebih percaya diri karena se-
makin ber tam bahnya penge-
tahuan yang didapat dari 
pa  ra bidan dan dokter yang 
rutin mengunjungi Posyandu 
Melati I guna peningkatan 
kualitas kader. Penimbangan 
balita dan pemberian ma-
kan an tambahan dibuat da-
lam suasana gembira se-
hingga persentase jumlah 
pe  ngunjung dapat tetap ter-
jaga tinggi.  Di samping itu 
pos menjadi semakin ramai 
karena padatnya aktivitas 
warga seperti adanya senam 
lansia, pendampingan dokter, 
penyuluhan kesehatan bah-
kan kebun gizi keluarga. 
Ke bun gizi keluarga selain 
merupakan pemanfaatan 
lahan kosong yang ada, ju-
ga dapat digunakan warga 
untuk menanam sayuran 
pelengkap pangan yang dapat 
dikonsumsi secara sehat. 
Tidak harus mahal untuk 
bergaya hidup sehat, bahkan 

dengan pemanfaatan barang 
bekas dapat d igunakan 
untuk media peningkatan gizi 
keluarga. 

L e b i h  l a n j u t  I k l i m a 
mengatakan, “Pendampingan 
pemberdayaan  seperti ini 
belum pernah kami da patkan 
sebelumnya, oleh karenanya 
Iklima berharap bantuan dan 
pendampingan PDSI ini tidak 
berhenti hingga 2016 ini saja”.

Dalam lokakarya ini  Tim 
PDSI juga menghadirkan 
dr. Lossa Desraimon Dano 
yang mengupas masalah 
kesehatan bayi dan tumbuh 
kembang anak, khususnya 
masa golden age, yaitu balita 
hingga usia dua tahun. Dan 
pentingnya asupan nutrisi bagi 
kecerdasan anak. Lokakarya 
menjadi semarak dan menarik 
saat dilakukan kuis seputar 
masalah kesehatan umum 
untuk menguji pengetahuan 
kader dalam menggerakkan 
posyandu.•bk102016
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Direktur Gas Pertamina Yenni Andayani mendengarkan penjelasan dari pemenang Pertamina Olimpiade Sains 2015 tentang 
pengembangan biofuel.
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lestarikan satwa langka, 
pertamina lepasliarkan 15 ekor maleo
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Sulteng dalam melestarikan 
satwa langka.”

Dia juga mengatakan, 
set iap Terminal  BBM di 
Sula wesi yang kinerja ling-
kungannya sudah berpredikat 
H i jau dar i  Kementer ian 
Ling kungan Hidup dan Ke-
hutanan diwajibkan untuk 
me miliki program pelestarian 
keanekaragaman hayati. 

“Terminal BBM Donggala 
salah satu ‘new comer’ di 
antara 323 perusahaan swasta 
dan bumn yang mendapatkan 
predikat tersebut tahun 
2015, meresponnya dengan 
penangkaran satwa endemik 
ini.” lanjutnya.

Hal ini disambut baik oleh 
Bupati Donggala Kasman 
Lassa yang pada bulan Juni 
lalu me nandatangani prasasti 
peres mian penangkaran 
yang bekerja sama dengan 
BKSDA ini. “Saya harapkan 
perusahaan lain di Donggala 
bahkan Sulteng meniru apa 
yang dilakukan Pertamina ini.
Bukan hanya semata mengejar 
target bisnis, tapi  disertai de-
ngan mengedepankan daya 
dukung alam,” ujarnya.

Senada dengan Bupati 

DoNGGALA-  Pertamina 
melepas l iarkan 15 ekor 
Burung Maleo dari 30 ekor 
Maleo yang ditangkarkan 
di kompleks Kantor TBBM 
Donggala,  pada (3/11) . 
Hal ini dilakukan Pertamina 
untuk berkontribusi da lam 
melestar ikan satwa en-
demik yang bernama latin 
Macrocephalon Maleo ini. 

Kegiatan pelepasliaran 
Burung Maleo ini dirangkaikan 
dengan peresmian kantor 
baru ini turut dihadiri oleh GM 
Marketing Operation Region 
(MOR) VII Tengku Badarsyah,  
Sekretaris Dirjen KSDAE 
Kementarian Lingkungan 
Hidup Heri Subagiadi,  Kepala 
BKSDA Sulawesi Tengah 
Syihabuddin, dan Bupati 
Donggala Kasman Lassa.  

Dalam sambutannya, 
Tengku Badarsyah menga-
takan, “Penangkaran burung 
Maleo yang dilakukan Per-
tamina merupakan salah 
satu dukungan untuk me-
maksimalkan upaya yang 
telah dilakukan oleh Balai 
Besar Taman Nasional Lore 
Lindu dan Balai Konservasi 
Sumberdaya Alam (BKSDA) 

Donggala, Sekdirjen KSDAE 
menuturkan, kepedul ian 
ter hadap pelestarian flora 
dan fauna langka biasanya 
dilakukan oleh pemerintah dan 
NGO. Kolaborasi pe me rintah 
dengan sektor swasta seperti 
yang dilakukan ini sangat di-
perlukan, karena kepunahan 
tersebut diakibatkan peram-
bahan hutan a lam oleh 
peru sahaan/swasta juga. 
Pertamina sudah me nun-
jukkan kepedulian yang luar 
biasa. 

B e r d a s a r k a n  d a t a 
yang dihimpun Balai Besar 
Taman Nasional Lore Lin-
du dan Balai Konservasi 

PA L E M B A N G  –  J O B 
Pertamina-Talisman Jambi 
Merang (JOBPTJM) me-
nyerahkan bantuan pen-
didikan, Beasiswa SMART 
II, bagi tenaga pengajar 
Sekolah Dasar, dalam upaya 
pengembangan  sek to r 
pen didikan di area sekitar 
wilayah binaan JOBPTJM.  
Penyerahan ini diwakili oleh 
Teuku Mirasfi, Perwakilan 
Management JOBPTJM, di 
Universitas Terbuka Palem-
bang, pada (31/10).

Beas iswa SMART I I , 
merupakan pengembangan 
dar i  program Beas iswa 
SMART I yang dilaksanakan 
pada tahun 2011 diperun-
tukkan bagi pelajar yang 
tinggal di sekitar wilayah 
bi  naan JOBPTJM untuk 
melanjutkan pendid ikan 
Diploma III di Politeknik Negeri 
Sriwijaya.  Program beasiswa 
ini, yang dikembangkan men-
jadi Beasiswa SMART II, 
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tBBm Bitung tanam 
100 pohon Bitung
BITUNNG -  Operation Head Terminal BBM Bitung 
Verie Lumintang bersama Wakil Walikota Bitung 
Mauritis Mantiri melakukan penanaman 100 pohon 
Bitung (Oncosperma tigillarium)  di lingkungan Ter-
mi nal BBM (TBBM) Bitung, Sulawesi Utara, (31/10). 
Verie mengatakan, bibit pohon Bitung dipilih karena 
sesuai dengan nama kota Bitung. “Selain untuk 
melestarikan pohon yang menjadi cikal bakal kota 
Bitung, kegiatan ini juga diharapkan dapat menunjang 
penilaian TBBM Bitung untuk masuk ke dalam 
PROPER Hijau. Sebelumnya kami sudah tiga tahun 
berturut-turut mendapatkan predikat PROPER Biru,” 
ujarnya.

Pihaknya juga sengaja melibatkan Pemerintah 
Kota Bitung dalam kegiatan ini sebagai bukti bahwa 
Pertamina berkontribusi dalam menjaga kelestarian 
alam di lingkungan kota Bitung. 

Terminal BBM Bitung menyuplai kebutuhan BBM 
di Sulawesi Utara dan sekitarnya sampai dengan 
kepulauan terluar di utara Sulawesi dengan total 
truput harian sekitar 2.600 KL mencakup produk 
Premium, Solar, Kero, Avtur, Pertamax dan Pertalite.

Beberapa sumber menyebutkan penamaan kota 
Bitung diambil dari nama pohon Bitung. Para nelayan 
biasanya menjadikan pohon ini sebagai tempat 
berlindung dari arus kencang saat melaut.•MoR VII

Sumberdaya Alam (BKSDA) 
Sulteng, populasi Burung 
Maleo terus mengalami 
pe nurunan sebesar 70% 
selama beberapa tahun 
terakhir. Hal ini dikarenakan 
perambahan hutan dan 
masya rakat yang memburu 
telurnya untuk dikonsumsi. 
Perburuan liar, kebakaran 
dan perambahan hutan juga 
berkontribusi mengganggu 
ekosistem yang ada. Di 
Sulawesi Tengah sendiri, tidak 
hanya habitat Burung Maleo, 
habitat endemik sepert i 
Anoa, Babirusa, dan Tarsius 
juga tergolong terancam 
kepunahan.•MoR VII

joB jambi merang serahkan Bantuan pendidikan bagi tenaga pengajar sd
diperuntukkan bagi tenaga 
pengajar Sekolah Dasar untuk 
menempuh pendidikan ke 
jenjang yang lebih tinggi.

Melalui tahap seleksi, 
terpilih empat tenaga pengajar 
yang memenuhi persyaratan 
untuk menempuh pendidikan 
ke jenjang yang lebih tinggi. 
Beasiswa ini akan dilakukan 
selama 3 tahun dalam  3 
periode. 

Beas iswa SMART I I 
yang diluncurkan bertujuan 
untuk meningkatkan potensi 
masyarakat lokal dalam bidang 
pendidikan, meningkatkan 
kualitas pendidikan untuk 
penerus bangsa, dan me-
ningkatkan hubungan baik 
dengan para pemangku 
kepentingan.  Secara tidak 
langsung, beasiswa yang 
diberikan kepada tenaga 
pengajar juga memiliki man-
faat jangka panjang antara 
la in menurunkan angka 
pe ngangguran dan putus 

sekolah di Kecamatan Bayung 
Lencir, serta meningkatkan 
mutu dan kualitas tenaga 
pengajar yang berdampak po-
sitif pada kualitas pendidikan 
para siswa. 

J O B P T J M  s e b a g a i 
sa l ah  sa tu  Kon t r ak to r 
Kontrak Kerja Sama (KKKS) 
dibawah nauangan Satuan 
Kerja Khusus Pelaksana 
Hulu Minyak dan Gas Bumi 
(SKK Migas) berkomitmen 
mengembangkan pendidikan 
di Wilayah Kerja (WK) Migas. 
Perusahaan migas mempunyai 
kewajiban melakukan kegiatan 
TJSL sesuai dengan Undang-
Undang No 22 Tahun 2001 
tentang Migas. Sesuai UU, 
perusahaan wajib melakukan 
pengelolaan lingkungan hidup 
dan menjalankan fungsi 
sosial masyarakat di sekitar 
wilayah kerja mereka sebagai 
pendukung operasi program 
kelancaran operasi.

“JOBPTJM tidak hanya 

memperhat ikan sekolah 
dan  fas i l i t asnya .  Kami 
diberikan kesempatan untuk 
menempuh pendidikan yang 
lebih tinggi, yang nantinya 
saya dedikasikan penuh 
untuk meningkatkan mutu 
pendidikan, khususnya di 
desa Kaliberau,’’ ujar Heni 
Kundarti, salah satu tenaga 
pengajar penerima Beasiswa 
SMART II sebagai mahasiswa 
baru Semester I di Universitas 
Terbuka.  

S e m e n t a r a  A d e l i n a 

Novianti selaku juru bicara 
JOBPTJM menegaskan, 
pihaknya terus berupaya 
untuk mengembangkan 
sektor pendidikan di sekitar 
wi layah operasi  dengan 
t u  j u a n  m e n i n g k a t k a n 
potensi masyarakat lokal 
dan memperbaiki bidang 
pendidikan bagi penerus 
bangsa. 

“Kami juga selalu menja-
lan kan tanggung jawab 
so sial sebagai salah satu 
cara mengurangi dampak 

sosial dan keamanan operasi 
perusahaan,”ujarnya.

Dengan adanya pro-
gram beasiswa SMART II 
kepada tenaga pengajar ini, 
diharapkan tercipta putera 
daerah yang berpotensi dan 
memiliki wawasan pendidikan 
yang baik,  menurunkan ang-
ka pengangguran sekolah 
d i  Kecamatan  Bayung 
Lencir serta meningkatkan 
mutu pengajar yang da pat 
memajukan kualitas pen-
didikan siswa.•JoB Jambi Merang
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Sering kita mendengar kata bencana, baik dari media elektronik, media cetak dan sekarang lewat 
media sosial. Kalau mendengar kata bencana agak-agak ngeri juga.

Bencana yang terakhir terjadi adalah bencana banjir bandang di Garut- Jawa barat, bencana 
jembatan runtuh di Klungkung - Bali. Dan baru saja terjadi, di media televisi diberitakan telah terjadi 
ledakan pabrik kimia di Jerman.

Sebenarnya apa sih bencana itu?
Kalau kita Mengutip UU No.24/2007 

tentang Penanggulangan Bencana, definisi 
bencana adalah: “Peristiwa atau rangkaian 
peristiwa yang mengancam dan mengganggu 
kehidupan dan penghidupan masyarakat 
yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/ 
atau faktor non alam maupun faktor manusia 
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta 

benda, dan dampak psikologis”.
Ada beberapa jenis bencana yang dikenal, yaitu :
1. Bencana alam : Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang 

disebabkan oleh alam antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, 
angin topan/puting beliung, dan tanah longsor 

2. Bencana non alam : Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa 
non alam yang antara lain berupa gagal tekhnologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah 
penyakit 

3. Bencana sosial : Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang 
diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas 
masyarakat, dan teror

Indonesia merupakan salah satu negara dengan status rawan bencana. Oleh sebab itu masyarakatnya 
harus siap berdamai dengan kondisi yang ada, kekuatan masyarakat di uji dalam menghadapi berbagai 
jenis bencana terlebih jika bencana datang dan bantuan dari pihak luar belum datang. 

Bencana dan masyarakat adalah dua hal yang berkaitan apabila kita menelaah definisi bencana di 
atas, bencana dapat saja terjadi kapan saja, di mana saja. Masyarakat dapat ditempatkan sebagai obyek 
maupun subyek dalam hal tersebut tergantung bagaimana konsep penanggulangan bencana di buat.

Masyarakat sadar bencana dan masyarakat siaga bencana terbentuk karena adanya dorongan 
dari pihak internal seperti yang terjadi di lingkungan masyarakat rawan bencana di lereng gunung 
Merapi atau disebabkan dari faktor eksternal yang biasanya melalui intervensi dari pihak pemerintah, 
LSM atau perusahaan

Lokasi proyek industri Migas yang berada di lingkungan penduduk perlu mendapatkan perhatian 
khusus. Adanya potensi bencana tersebut, tentu membutuhkan langkah nyata dalam pencegahan dan 
penanganan jika terjadi kejadian bencana. 

Posisi masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan tentu akan sangat membantu 
dalam proses penanggulangan bencana jika terjadi di sekitar daerah industri Migas. Untuk itu perlu 
membentuk masyarakat yang siaga dan  diperlukan juga strategi yang tepat agar proses konsep 
masyarakat siaga bencana sekitar industri Migas dapat terlaksana dengan baik.

Beberapa hal yang mempengaruhi masyarakat siaga bencana, di antaranya:
Kondisi Geografis. Lokasi proyek industri Migas di darat biasanya berada di beberapa wilayah yang 
meliputi dari beberapa Kecamatan, desa dan dusun-dusun di bawahnya bahkan melintasi lebih dari 
satu  kabupaten ataupun provinsi. 

Melihat kondisi geografis yang ada, terdapat 2 (dua) faktor yang penting untuk menunjang 
penanganan bencana :

1. Fasilitas pendukung seperti pemadam kebakaran, fasilitas air bersih dan kesehatan.
2. Jarak tempuh ke Pusat Kota terdekat

Data Demografi. Penduduk suatu daerah dapat terdiri dari beberapa suku, gender, usia hingga tingkat 
pendidikan yang berbeda-beda. Data-data tersebut harus selalu diperbaharui agar senantiasa segera 
diketahui cara-cara mitigasi serta langkah-langkah  pencegahan yang tepat.

Membentuk Masyarakat Siaga Bencana dapat dilakukan melalui tahapan berikut :
1. Pemilihan lokasi dampak dan penentuan kriteria korban 

Pemilihan lokasi harus di analis dan disesuaikan dengan dampak kondisi nyata lingkungan. 
2. Pendekatan beberapa pihak 

Proses ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang formal tentang aturan, data dan 
informasi lain yang dibutuhkan untuk menjalankan program.

3. Verifikasi data 
Verifikasi dilakukan untuk membandingkan data yang didapat dengan kondisi aktual yang ada 
di lapangan sehingga dapat memperkecil gap yang timbul berkaitan dengan kondisi yang 

sesungguhnya. Metode survey lebih cocok untuk melakukan verifikasi data.
4. Kajian Analisis 

Setelah data aktual didapat maka langkah selanjutnya adalah membuat kajian analisis yang 
berisi tentang potensi, hambatan, fasilitas pendukung dan hal lainnya yang perlu disediakan 
atau sudah tersedia di lokasi jika dibutuhkan.

5. Rencana implementasi 
Adanya perencanaan implementasi pada saat kejadian akan memberikan uraian kegiatan 
yang tersistematis, misalnya:
a. Struktur organisasi masyarakat siaga
b. Pembuatan rencana program implementasi
c. Sistem kerja
d. Evaluasi  dan audit program

6.    Sosialisasi 
Konsep yang sudah baku dan disepakati, baik itu petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk 
teknis perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat dipahami dan dilaksanakan  oleh 
semua pihak untuk mencapai tujuan bersama.

7.    Pelaksanaan Konsep 
Dalam pembentukan masyarakat siaga bencana dibutuhkan tahapan-tahapan yang nyata.

Dalam tahap penerapan masyarakat siaga bencana, terlebih dahulu dibentuk kelompok siap 
siaga, yang terdiri :

1. Koordinator 
Mengkoordinasi dan mendukung kerja-kerja kelompok, menjadi juru bicara kelompok dan 
penghubung dengan instansi vertikal atau organisasi lain.

2. Kelompok Persiapan Bencana 
Kelompok ini terdiri dari :
a. Regu peringatan dini, bertugas mengkompilasi data bencana bekerjasama dengan instansi 

terkait untuk mendeteksi lebih dini dan menginformasikan kepada masyarakat tanda bahaya 
atau tanda peringatan dini.

b. Regu Pemetaan, bertugas mengumpulkan data demografi untuk digunakan dalam 
penyusunan peta bencana, alur evakuasi dan rencana pengungsian.

c. Regu Pelatihan Kesiapsiagaan, bertugas melakukan identifikasi pelatihan kesiapsiagaan 
yang dibutuhkan masyarakat.

3.    Kelompok Tanggap Darurat
       Kelompok ini terdiri beberapa regu dibawah ini :

a. Regu Pertolongan Pertama, bertugas melakukan pertolongan pertama saat bencana 
terjadi. Dapat merupakan gabungan pihak lokasi proyek migas, anggota masyarakat, 
Puskesmas, dll.

b. Regu SAR (Search and Rescue), bertugas melakukan pencarian korban, menolong korban 
dan pemilahan korban berdasarkan kondisinya.

c. Regu Penilaian Cepat (Survey), bertugas mengkaji secara cepat seperti menilai kerugian, 
mendata jumlah korban (jiwa, luka), air bersih dan ketersediaan pangan.

d. Regu Pengungsian, bertugas mendirikan Posko untuk mempersiapkan fasilitas pengungsian 
serta perkiraan kebutuhan pengungsian berkaitan dengan jumlah pengungsi dan 
kerentanan pengungsi.

e. Regu Dapur Umum, bertugas mempersiapkan kebutuhan makan dan minum bagi 
pengungsi, ketersediaan peralatan dapur dan bahan pangan, memberikan masukan 
kepada posko tentang kebutuhan makan dan minum pengungsi.

f.  Regu Logistik, bertugas menyimpan, mencatat dan mengeluarkan persediaan logistik 
pengungsian.

4. Administrasi
    bertugas melaksanakan pencatatan dan penyimpanan dokumen
5. Komunikasi 

Regu ini akan berhubungan dengan pihak luar dan bertugas melakukan pembaruan data 
dan diisi di media yang mudah dilihat masyarakat, mengelola komunikasi dengan pihak lain.

6. Kelompok Pemulihan 
Regu ini akan memiliki tugas sebagai berikut:
a. Mendata kebutuhan pemulihan dan sumber daya yang ada
b. Memfasilitasi musyawarah untuk menentukan prioritas pemulihan berdasarkan sumberdaya 
yang ada.

7. Rehabilitasi
Upaya langkah yang diambil setelah kejadian bencana untuk membantu masyarakat seperti 
memperbaiki rumah, fasilitas umum dan fasilitas sosial penting.

Perusahaan Migas haruslah siap mendorong, mendidik dan 
membuat program masyarakat siaga bencana sehingga jika 
bencana datang setidaknya masyarakat di sekitar lokasi proyek 
industri Migas siap menghadapinya.

Uraian diatas merupakan upaya mitigasi bencana di lokasi 
proyek industri migas yang melibatkan  partisipasi dari masyarakat 
meskipun kita sendiri telah mempersiapkan Tim Tanggap Darurat. 
jika terjadi bencana. Semoga bencana dilokasi proyek industri Migas 
tersebut tidak terjadi, jika terjadi pun kita telah siap menghadapinya.•

Agama selalu mengajarkan untuk selalu dalam keadaan siaga sebelum terjadinya suatu yang membahayakan.

masyarakat siaga Bencana
Upaya mitigasi di lokasi proyek indUstri migas
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mengenal metode sistem manajemen kinerja
1. Balance Scorecard

Konsep SMK Balance Scorecard (BSC) diciptakan oleh Kaplan dan Norton 
pada tahun 1992. SMK ini merupakan system manajemen kinerja yang paling 
sering dipakai di dunia dan secara de-facto merupakan standar bagi semua 
SMK yang dikembangkan kemudian. BSC mengukur kinerja organisasi dalam 
empat perspektif , yaitu : financial, customer focus, internal process, dan 
learning and growth. Dari objektif yang ditulis dalam peta strategi ini kemudian 
dipilih variable yang dapat memonitor pencapaian yang telah terjadi, memilih 
target pencapaian yang diinginkan, dan program kegiatan yang harus dilakukan 
untuk mencapai target tersebut seperti tertera pada gambar berikut.

Walaupun banyak digunakan oleh perusahaan di dunia, BSC tidak luput dari 
berbagai kritik, di antaranya dikemukakan oleh Wibisono (2006), yang menilai 
BSC tidak menyediakan ruang kaji banding (benchmarking) dan perspektif 
learning and growth menimbulkan kebingungan dalam penerapannya, terutama 
disebabkan adanya multi-interprestasi penerapan dan metode pengukuran.

2. Performance Prism
Performance Prism adalah SMK yang dikembangkan oleh Neely dan kawan-
kawan dari University of Canbridge (sekarang pindah ke Univercity Of Cranfield) 
Inggris, ketika melihat bahwa BSC hanya mencakup dua stakeholder saja 

yaitu sharedholder dan custumer. 
Konsep seluruh stakeholder, seperti 
masyarakat, aktivis, pelanggan, 
karyawan, pemerintahan (legislator 
dan regulator), serta penyalur 
(suplayer) yang saling terkait seperti 
terlihat pada gambar :
Per formance Pr ism  memi l ik i 
beberapa kelemahan, diantaranya 
prosedur benchmarking t idak 
dibahas secara eksplisit, hanya 
menyediakan beberapa standar 
kinerja, belum ada contoh (template) 

untuk menerapkan SMK ini langkah-demi-langkah, dan model yang diajukan 
sangat rumit karena melihat kinerja  dari lima perspektif dan saling terkait (Lunger 
2006; Wibisono,2006).

3. IPMS (Intergrated Performance Management System)
IPMS yang dikembangkan oleh Wibisono (2006) dapat dikatakan sebagai 
penyempurnaan dari konsep BSC dan Performance Prism karena 
menggambungkan kesederhanaan  disain BSC dengan perhatian Performance 
Prism pada stakeholder, sehingga diharapkan dapat diterapkan perusahaan 
di Indonesia. Keunggulan IPMS dibandingkan BSC dan Performance Prism 
adalah konsep  yang lebih sederhana dan mudah dimengerti karena hanya 
menggunakan tiga perspektif saja, yaitu : keluaran organisasi, proses internal, 
dan kemampuan sumberdaya; kerangka kerja IPMS sangat lengkap dan 
mudah dimengerti;we Penjelasan mengenai proses mendisain diberikan mulai 
dari  fondasi SMK , metode-metode analisis kondisi lingkungan usaha, cara 
menghubungkan strategi dan SMK. Kerangka kerja pengukuran kinerja, langkah 
langkah implementasi SMK, dan proses pemutahiran SMK; kerangka kinerja 
IPMS dapat diterapkan kedalam industri apa saja, yang menghasilkan produk 
serta jasa dan menjelaskan prosedur benchmarking dengan sangat jelas.

Sehubungan dengan upaya peningkatan implementasi sistem 
manajemen kinerja yang diterapkan di Pertamina (Persero), tim PMS 
Center melakukan kunjungan kerja ke PT Badak LNG selama 2 hari dalam 
kaitannya untuk melakukan benchmarking Performance Management 
System PT Badak LNG.

PT Badak LNG adalah perusahaan pengolah gas alam cair (LNG (Liquid 
Natural Gas) terbesar di Indonesia dan salah satu kilang LNG yang terbesar 
di dunia. LNG yang diolah berasal dari beberapa Gas Producers antara 
lain Total E&P Indonesie, VICO dan Chevron yang kepemilikannya terdiri 
dari beberapa perusahaan seperti Pertamina (persero) 55%, VICO (20%), 
JILCO (15%) dan Total E&P Indonesie (10%).  PT Badak LNG didirikan 
pada 26 November 1974 dan berlokasi di kota Bontang, Kalimantan Timur 
dan Jakarta. Perusahaan ini memiliki 8 process train dengan kapasitas 
maksimum mencapai 22.5 MTPA LNG (juta metrik ton LNG per tahun). 

Terminologi KPI di PT Badak LNG menurut Bapak Johan Anindito 
selaku Process & SHE Engineering di PT Badak LNG adalah mengacu 
kepada performance charter antara perusahaan PTB dan Gas Producers. 
Seperti diketahui, PTB adalah operator kilang LNG yang ditugaskan untuk 
mencairkan gas alam dari para Producers. Pada dasarnya yang diukur oleh 
KPI adalah keamanan, efisiensi, kehandalan, dan biaya untuk mencairkan 
gas alam. KPI terdiri dari 4 kategori: (1) SHE-Q, (2) Plant Performance/

BencHmarking performance management system 
pt Badak lng

information CORNER

Efficiency, (3) Cost, (4) Plant Integrity. Bobot dominan diberikan untuk kategori 
SHE-Q (34% dalam KPI 2016). Disusul kemudian kategori Plant Performance/
Efficiency (25%) dan Cost (26%). Pembobotan per kategori akan sedikit berbeda 
setiap tahun, tergantung dengan issue yang sedang berkembang, dan kesepakatan 
antara PTB dan Gas Producers. KPI di PT Badak LNG sama dengan Kontrak 
Manajemen antara Pertamina (Persero) dengan Kementerian BUMN dimana KPI 
pada Pertamina disebut sebagai Goal dan Objective (GO).

Setelah melakukan benchmarking in-class tim PMS Center diajak mengunjungi 
Bontang Plant untuk melihat control room pada train dan proses pengapalan LNG 
yang telah diproses.•[Charisma]
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simulasi keadaan darurat 
di dppU kualanamu
KUALANAMU – Situasi mencekam terjadi di Depot Pengisian 
Pesawat Udara (DPPU) Kualanamu milik Marketing Operation 
Region (MOR) I Sumbagut. Puluhan orang bersenjata 
berseragam sekuriti merangsek ke dalam DPPU dan 
menyandera para pekerja di dalamnya. Terdengar letusan 
senjata api dan beberapa ledakan di sarana dan fasilitas 
Pertamina tersebut serta terlihat tumpahan Avtur dimana-mana. 
DPPU Kualanamu dalam waktu singkat telah dikuasai oleh 
puluhan orang bersenjata, (20/10).

Keadaan bahaya yang terjadi dilaporkan oleh pihak DPPU 
kepada Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) di 
Kantor Region Pertamina. GM MOR I Romulo Hutapea beserta 
manajemen segera berkumpul di ruangan puskodal dan men-
deklarasikan keadaan darurat.

Di Kantor Pusat Pertamina, Direktur Pemasaran Pertamina 
yang mendapatkan laporan dari GM MOR I segera berkoordinasi 
dengan Panglima TNI dan Kapolri hingga diputuskan untuk 
mengirim pasukan pembebasan sandera untuk menangani 
keadaan darurat tersebut. Setelah berkoordinasi dengan aparat 
setempat, Tim pengamanan DPPU Kualanamu menyusun 
strategi dan dalam waktu singkat berhasil menumpas para 
penyandera serta menguasai kembali DPPU Kualanamu. 
Setelah DPPU Kualanamu berhasil diambil alih tim pengamanan 
DPPU Kualanamu, GM MOR I melaporkan situasi keadaan 
aman kepada Direktur Pemasaran.

Situasi berubah setelah ada ledakan di dalam tangki Avtur, 
sehingga tim pemadam kebakaran dari DPPU Kualanamu, 
Angkasa Pura II, dan Dinas Kebakaran Kabupaten Deli 
Serdang dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Dalam 
satu jam, api yang sudah menjalar ke beberapa tangki berhasil 
dipadamkan dengan kesigapan para pemadam. Akan tetapi, 
tim pengamanan dan petugas pemadam kebakaran mengalami 
luka bakar, sehingga tim Medical Sumbagut serta dari Rumah 
Sakit Swasta terdekat juga melakukan evakuasi kepada 
para korban dan membawa kerumah sakit untuk dilakukan 
perawatan.

Skenario tersebut hanyalah simulasi keadaan darurat yang 
diselenggarakan oleh PT Pertamina (Persero) MOR I sebagai 
upaya pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat 
di DPPU Kualanamu. “Kami berharap kejadian sebenarnya 
memang tidak terjadi tapi sebagai antisipasi bila sewaktu-
waktu terjadi keadaan darurat maka kami melakukan simulasi 
ini,” ujar Romulo. 

Sementara itu, VP Aviasi Pertamina Dani Adriananta 
mengapresiasi simulasi keadaan darurat tersebut. “Latihan 
ini membuat  tim Aviasi Pertamina siap  jika terjadi keadaan 
darurat yang sesungguhnya. Tentunya ini akan membuat kita 
memahami dan bisa mengantisipasi  kondisi-kondisi darurat 
apa saja yang mungkin terjadi,” ujarnya usai memantau 
simulasi  pemadaman  kebakaran di sarana dan  fasilitas 
DPPU Kualanamu  Medan dari Crisis Center Pertamina Pusat. 
Dalam kesempatan tersebut, Dani Adriananta berperan sebagai 
Direktur Pemasaran Pertamina.•WALI/URIP
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tim Qm jasa marga datang : jelaskan 
cip pertamina yang menjulang

cip pepc : to keep survive & sustainable

Dalam rangka pengembangan sistem manajemen, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 
Melakukan studi banding pada 31 Oktober 2016 ke PT Pertamina (Persero) di Ruang 
Fastron, Gd. Utama – Kantor Pusat Pertamina untuk mempelajari implementasi system 
yang sudah berjalan dengan baik mengenai Inovasi dan Enterprise Risk Management.

Beberapa pertanyaan yang menarik yang ingin digali sangat bervariasi mulai 
dari implementasi metode CIP, achievement, value creation, road map, keterlibatan 
management, tantangan yang dihadapi, standardization hasil inovasi, struktur organisasi 
sampai dengan rewards dari setiap karya inovasi.

Vice President Risk and Quality Management PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 
menyampaikan dalam sambutannya bahwa proses sharing dan benchmarking merupakan 
upaya untuk meningkatkan implementasi Inovasi dan ERM melihat kepada “Ahli”nya. 

Faisal Yusra, VP Quality, System & Knowledge Management Pertamina menyampaikan 
‘resep’ strategis yang dijalankan Pertamina dalam mengelola inovasi dan berhasil 
menciptakan value creation yang menguntungkan bagi karyawan dan perusahaan. Sebelum 
disampaikan materi tersebut diperlihatkan video liputan dari salah satu TV Seasta Nasional 
di Indonesia mengenai keberhasilan salah satu inovasi di Pertamina. 

Key success atau resep strategis tersebut diantaranya mengenai : 
1. Terintegrasinya 4 pilar Quality Management yang telah proven dan menjadi leading 

practice dna telah diakui oleh , yaitu:
1. Continuous Improvement Program
2. Standarization Management
3. Knowledge Management
4. Quality Management Asessment

2. Key Succeess factor kegiatan Quality Management System telah bergeser dari 
dari sebelumnya hanya mengenai “Peran Pimpinan” menjadi aspek “Manajemen 
& Organisasi, aspek kebebasan untuk melakukan improvement, dan sistem 
penghargaan.

3. Setiap ide dari CIP yang berhasil dan memiliki aspek commercial dapat didaftarkan 
Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), hal ini sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi 
pekerja. Bahkan untuk royalti dari hak paten, karyawan pengusul memiliki hak 
40% dari setiap royalti yang diterima.

Konsep yang disampaikan oleh Faisal Yusra berdasarkan pengalaman di Pertamina 
sangat tajam dan strategis memberikan inspirasi. Beberapa strategi Pertamina mungkin bisa 
dikembangkan untuk perbaikan inovasi di Jasa Marga dan paparan mengenai implementasi 
ERM di Pertamina oleh Edola Riono memberikan insight yang lebih “membumi” sehingga 
dapat direplikasi dengan mudah di perusahaan lain, salah satu di antaranya adalah mengenai 
landasan implementasi, akuntabilitas melalui 3rd line of defense, organisasi serta peran 
strategis ERM, metode pengelolaan risiko, serta kegiatan serta produk hasil keluaran 
ERM pertamina. Hal ini bukti bahwa Pertamina mendukung pengembangan Continuous 
Improvement Program dan Enterprise Risk Management di Indonesia.

 
Keep Innovating!!! Keep Improving!!!
The more you share, The More You Get, Let’s share knowledge!!!

ANyER - Forum Presentasi Continuous Improvement Program 
(CIP) PT Pertamina EP Cepu (PEPC) tahun 2016 dilaksanakan 
selama 2 (dua) hari, pada tanggal 27-28 Oktober 2016 di Hotel 
Marbella Anyer, Banten. Acara dibuka pada tanggal 27 Oktober 
2016 oleh Direktur Utama PEPC, Adriansyah. Sebagai simbolis 
pembukaan, Adriansyah, Faisal Yusra (Vice President Quality 
System & Knowledge Management), dan Ambar Rachmanto 
(Vice President Upstream Operation Evaluation) menggunakan cat pewarna pilox menuliskan kata 
CIP di selembar kain putih. Acara pembukaan  Forum Presentasi CIP PEPC tahun 2016 ini dihadiri 
juga oleh para Juri dan Undangan dari perwakilan Anak Perusahaan Hulu.

Minat keikutsertaan para fungsi di PEPC semakin tahun 
semakin bertambah. Berawal dari CIP yang hanya diikuti oleh 
fungsi teknis seperti Engineering dan produksi, saat ini peserta 
CIP pun muncul dari fungsi-fungsi support. Dimulai dengan 3 
(tiga) gugus CIP pada tahun 2011 yang bergabung pada Forum 
CIP PGE, Elnusa, & PHE, dan pada akhirnya di tahun 2016 ini, 
PEPC memiliki 25 gugus yang akan dipresentasikan dalam 

Forum Presentasi CIP PEPC 2016, yang terdiri dari 7 (tujuh) PC-Prove, 10 FT-Prove, dan 8 (delapan) 
I-Prove, yang melibatkan 21 fungsi dengan partisipasi pekerja aktif sebanyak 75%, yaitu 98 pekerja 
dari 130 pekerja, dan keterlibatan gugus sebanyak 20% yaitu 25 gugus dari 130 pekerja.

Dan yang pal ing penting Value Creation 
yang dihasilkan dari gugus-gugus CIP di PEPC, 
pertumbuhannya semakin meningkat dari tahun ke 
tahun. Berawal dari tahun 2012 yang menghasilkan 
Value Creation 2 (dua) trilyun, dan sampai saat ini 
mencapai Total Value Creation 4,4 trilyun (1,8 T yang 
real dan 2,6 T yang potensial). Pencapaian tersebut 
menjadi bukti nyata bahwa oil crisis yang tengah terjadi 
tetap dapat diatasi membuat PEPC Survive & Sustainable melalui CIP.

Setelah acara pembukaan, peserta dibagi menjadi dua Stream, Stream A dan Stream B untuk 
presentasi. Mereka mempresentasikan materi dari masing-masing gugus dengan tema yang bervariasi 
dan sangat unik, sehingga membuat suasana Forum menjadi lebih hidup dan menarik. Presentasi 
yang dibawakan oleh para peserta sangat menarik mulai dari konsep cerita & skenario hingga kostum 
yang dipakai. 

Susunan tim juri adalah: Heru Murti dari Direktorat Hulu sebagai koordinator juri; sekretaris juri, 
Susanti Chandra dari fungsi QSKM korporat; kemudian dua juri korporat: Imam Hidayat (Korp), dan 
Bhakti Wirawan (Hulu); serta empat Juri Internal PEPC: Baginda, Alkifli Adnan, Ratno Feri Sutanto, 
dan Nor Hidayatullah.

Pada hari kedua (28/10), agenda dilanjutkan dengan wawancara peserta. Peserta kembali dibagi 
menjadi dua stream, dan interview dilaksanakan pergugus dengan masing-masing juri.  Antusiasme 
para peserta sangat terlihat pada saat proses interview berlangsung. Setelah selesai wawancara, para 
juri berkumpul untuk menjumlahkan score hasil penjurian guna menentukan siapa pemenang dalam 
Forum Presentasi CIP tahun 2016 kali ini. 

Hasil dari penjurian ditentukan bahwa ke-25 gugus yang berpartisipasi dalam Forum CIP PEPC 
tahun 2016 adalah pemenang, dengan rincian 19 gugus pemenang dengan predikat Gold, 5 (lima) 
pemenang dengan predikat Silver, dan 1 (satu) pemenang dengan predikat Bronze. Selain itu, terdapat 
juga penghargaan bagi pemenang Best Value Creation, Best innovation, dan Best Presentation. 
Kemudian dari ke 19 pemenang Gold tersebut akan diseleksi kembali untuk mencari gugus yang dapat 
maju ke Forum CIP Hulu, Upstream Innovation & Improvement Award (UIIA) tahun 2016 di Yogyakarta.

Keep Improving!!! Keep Innovating!!!

Peserta Benchmark PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Dengan Tim Manajemen

oleh : tim cip – fungsi Qskm – dit. sdm, teknologi informasi & Umum
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Bagi pekerja yang memiliki pengetahuan, pengalaman & informasi terkait dengan tata kelola dan serah terima minyak, dapat menyerahkannya dalam bentuk 
tulisan maksimal 2 lembar halaman a4 melalui email ptkam@pertamina.com yang akan dimuat di kolom ini.

cargo owner Beraksi: cargo losses diatasi

pembenahan tata kelola arus minyak
Proses Serah Terima Dibenahi – Supply Loss Dimitigasi – Perilaku Menyimpang DIbasmi – Keberhasilan Diapresiasi – Efisiensi Semakin Tinggi – Kinerja Perusahaan Sesuai Visi Misi

PT Pertamina (Persero) sebagai per-
u sahaan migas yang terintegrasi dari 
hulu sampai ke hilir memiliki jangkauan 
bisnis yang luas dan kompleks. Mulai dari 
mencari dan memproduksi minyak mentah, 
mengolah minyak mentah menjadi produk 
BBM dan Non BBM, hingga melakukan 
pendistribusian minyak sampai ke end user, 
yaitu pelanggan retail dan industri.

Di dalam proses pengangkutan 
minyak mentah dan produk menggunakan  
moda transportasi kapal, Pertamina 
mengoperasikan sejumlah 66 kapal armada 
milik dan sekitar 235 kapal milik swasta yang disewa secara time charter, cost of freight, maupun spot 
charter. Kapal sebagai alat angkut diharapkan mampu membawa minyak Pertamina tersebut secara 
utuh dalam setiap pelayaran dari loading port hingga ke discharging port di seluruh penjuru negeri. 

Namun dalam kenyataannya, ada saja perilaku awak kapal yang tidak sesuai  harapan dengan 
melakukan tindakan kecurangan. Dari mulai pengambilan cargo, pemompaan dan penjualan BBM 
dan/atau bunker selama dalam perjalanan dengan cara-cara: penggunaan segel yang minim, 
modifikasi kompartemen kapal, magic pipe, baut ajaib pada pipa manifold dan decksel, dan lain 
sebagainya merupakan banyak modus yang terjadi. 

Tindakan fraud yang dilakukan crew kapal, baik yang dilakukan secara berjamaah maupun 
secara parsial, tidak hanya akan merugikan Pertamina selaku pemilik cargo, namun juga merugikan 
owner apabila awak kapal terindikasi melakukan tindakan fraud berdasarkan hasil investigasi yang 
dilakukan. Dalam hal ini owner selaku penyedia kapal bisa dikenai sanksi berupa pengurangan point, 
diberi kategori kelompok MERAH, bahkan Kelompok HITAM, sebagaimana diatur dalam SK 043 
tahun 2015 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa.

Mengacu kepada Pertamina Time Form I (charter party) Pasal 10 point 3 dinyatakan :
“Klaim Lainnya - Pemilik bertanggungjawab atas seluruh biaya dan pengeluaran yang timbul atas 

kehilangan muatan yang terbukti berdasarkan investigasi Penyewa, disebabkan oleh kecurangan 
Kapal dan/atau Nakhoda, Perwira, Awak Kapal (termasuk tapi tidak terbatas pada ditemukannya 
magic pipe, perubahan konstruksi kapal terkait muatan, perubahan struktur alat ukur kapal menjadi 
tidak standar) dengan formula perhitungan angka Bill of Ladding dikurangi Actual Receipt”.  

Lebih jauh dalam pasal 19 huruf (d) disebutkan bahwa Terdapat indikasi penyalahgunaan muatan 
sebagaimana yang diatur pada pasal 10.3 atau ditemukan perubahan anatomi/perlengkapan/
dokumen kapal yang berhubungan dengan muatan dan bunker, atau pemilik menolak tim investigasi 
Pertamina. Setiap kejadian tersebut mengakibatkan hak penyewa untuk menyatakan kapal di luar 

sewa.
Guna  mencegah tindakan fraud sebagaimana tersebut di atas, salah satu upaya 

yang dilakukan Pertamina c/q Direktorat Pemasaran selaku pemilik cargo adalah dengan 
menempatkan Perwira Pekerja Pertamina (crew kapal Pertamina yang sedang sign off) dari 
Fungsi Crewing – Shipping untuk ikut berlayar bersama di atas kapal charter dan berperan 
sebagai super cargo atau cargo owner. 

Tugas utama cargo owner adalah memastikan bahwa selama dalam pelayaran dari 
loading port hingga ke discharging port tidak terjadi perpindahan muatan kapal ke tempat lain 
yang tidak diinginkan. Di samping itu, cargo owner juga berfungsi memantau, mencatat dan 
melaporkan semua akfititas awak kapal, pelaksanaan Sistem Tata Kerja (STK) sebagaimana 
mestinya, menyaksikan penyegelan tool box dan tempat-tempat yang diperkirakan dapat 
digunakan untuk mengeluarkan minyak, serta memantau penggunaan alat bantu monitoring 
kapal (CCTV dan vessel tracking).

Program penempatan cargo owner di kapal charter ini di mulai pada akhir Oktober 2016 
sampai dengan akhir Januari 2017 (selama 3 bulan) dan/atau minimum 5 voyage untuk melihat 
efektivitas program. Pada tahap pertama, akan ditempatkan 2 orang cargo owner di dua  
kapal yang terindikasi memiliki discrepancy losses (R4) relatif tinggi, yaitu MT HS dan MT MP. 

Dari pertimbangan itulah inisiasi cargo owner digulirkan. Diharapkan penempatan cargo 
owner di kapal charter dapat menutup peluang terjadinya kehilangan cargo. Terciptanya 
efek jera pada awak kapal charter untuk tidak bermain-main dan melakukan tindakan fraud 
terhadap cargo yang dibawa juga menjadi dasar untuk memastikan penyebab cargo loss 
dapat diatasi. Efektivitas keberadaan cargo owner akan terukur nyata bila membawa dampak 
positif dengan berkurangnya discrepancy loss minyak sesuai rencana, yaitu 0.2% PTKAM 
bisa…! •PTKAM 0.2 Bisa

reward & consequences system adalah salah satu kunci peningkatan kinerja kapal
“Fraud bukanlah kelakuan Ship Owner, tapi itu adalah kelakuan oknum crew kapalnya”, ujar Ketua 

Perkumpulan Perusahaan Pelayaran (PPP) Migas ketika diberi kesempatan untuk tampil ke depan 
memberikan tanggapan atas presentasi yang telah disampaikan pihak perkapalan yang diwakili VP 
Shipping Operation (Ship Opt) dalam acara “Pembahasan Tindaklanjut Charter Owner Meeting dan 
Penerapan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Perkapalan,” di Lantai-7 Gedung Perkapalan, 
Tanjungpriok Jakarta (2/11/16).

Setelah acara dibuka oleh VP Marine Joni Warsono (selaku Plt SVP Shipping), Agus Pranoto, VP Ship 
Opt menjelaskan tentang SK-43 tahun 2015 yang telah diberlakukan terhadap mitra kerja Perkapalan 
Pertamina selaku “penyedia barang yang bernama kapal”. Dalam presentasi di hadapan >100 undangan 
(yang mewakili Ship Owner), VP SO ini menjelaskan tentang pelaksanaan surat keputusan pengadaan 
baran dan jasa (SK-43) di PT Pertamina (Persero).

Perkapalan Pertamina sebagai salah satu fungsi di Pertamina yang mengimplementasikan SK-43 
terhadap mitra penyedia barang, menjelaskan bahwa ada empat peringkat (Hijau, Kuning, Merah dan 
Hitam) penilaian diberikan kepada perusahaan yang menyediakan jasa barang. 

Bagi Perkapalan sendiri paham, bahwa kapal bukanlah “barang mati” seperti lemari atau rumah, 
tapi melingkupi banyak kehidupan di dalamnya. Atas dasar inilah pihak owner mengeluarkan uneg-
uneg (curhat) kepada Pertamina, menyangkut SK-43 yang diberlakukan kepada rekanan yang tanpa 
pandang bulu.

Tak kurang dari 18 (delapan belas) perwakilan Ship Owner ---secara bergantian----menyampaikan 
tanggapan, pertanyaan, pengalaman dan sumbang saran. Seluruh saran diakomodir dan 
dipertimbangkan. Seperti dilansir oleh salah satu peserta bahwa, pada prinsipnya Pertamina dengan 
perusahaan Ship Owner mempunyai goal yang sama. Yang belum sama, adalah 
pemahaman tentang beberapa pasal dan ayatnya saja.

Salah satu yang menjadi pertimbangan misalnya: pemakaian score dan 
poin penilaian; Implementasi sistem yang diberlakukan; Serta asas yang 
menjamin hubungan saling menguntungkan dalam berbisnis. Bila score dan 
point diberlakukan terhadap perusahaan yang memiliki kapal banyak, begitu 

crew salah satu kapalnya terbukti melakukan fraud, lantas kapalnya 
kena sanksi HITAM, maka itu tidak hanya berdampak pada satu kapal, 
namun seluruh kapal di Pertamina. 

“Ingat, kalau penyedia barang di Bidang lain di Pertamina, mungkin 

surat izin usahanya hanya dari Menperindag dan MenhukHAM, tapi bagi kami seluruh 
pengusaha kapal di republik ini harus memiliki lagi SIUP dari Menhub c.q Ditjenhubla. Yang 
perlu diperhatikan  dalam menerapkan SK-43 ini terhadap ship owner adalah, bahwa awak 
kapal yang ‘numpang hidup’ di atas >235 unit tanker (berbagai tipe dan ukuran) puluhan ribu 
banyaknya. Dan karyawan kami yang makan gaji dalam berbisnis jasa angkutan laut dengan 
Pertamina ribuan pula banyaknya,” ujar penanya lainnya.

“Gara-gara sekelompok crew kapal (yang bukan pemilik kapal, bukan pemilik saham 
perusahaan) terbukti fraud, lantas ship owner-nya PHK untuk berbisnis dengan Pertamina, 
tentu sesuatu yang harus dibicarakan lebih lanjut,” ujar penanya lain.

Seluruh pendapat diakomodir dan menjadi masukan dalam proses pengelolaan kapalnya. 
Penyamaan persepesi dalam memahami SK-43 Revisi ke tiga 9 November 2015 menyangkut 
Pengadaan Barang / Jasa di Bidang Perkapalan juga dipastikan dilaksanakan dengan baik.

Reward & consequences system adalah salah satu kunci peningkatan kinerja kapal. 
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.

Karena perbaikan itu niscaya, 0.2 % standar baru bagi orang-orang yang percaya.
Dengan adanya hasil kesepakatan dari workshop Pertamina dengan rekan penyedia barang 

& jasa nanti, tentu prosesi serah terima minyak dari L/P ke D/P melalui kapal akan semakin 
terjauh dari losses yang menggerogoti Pertamina. Semoga….!!! •PTKAM 0.2 Bisa
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fire drill di pUdc
JAKARTA  – Latihan fire drill berlangsung di kantor 
Pertamina Upstream Data Center (PUDC) di Jalan Raya 
Pasar Minggu, Rabu (19/10). Latihan pemadaman 
kebakaran melibatkan seluruh karyawan yang bekerja di 
PUDC, baik pekerja maupun pekarya. Heru Khristiyanto, 
pengelola Gedung PUDC menyatakan, latihan bertujuan 
untuk melatih para karyawan agar lebih tanggap dan serius 
kalau ada bahaya yang berkaitan dengan keselamatan 
gedung. Ke depan, Heru berharap agar latihan menjadi 
lebih baik lagi, terutama dari unsur karyawannya agar tidak 
bermain-main dengan aspek keselamatan.• URIP

kunjungan mahasiswa 
Universitas telkom ke 
pertamina
JAKARTA - Pertamina mendapat kunjungan dari 
mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Telkom 
jurusan Broadcasting dan Marketing Communication 
yang merupakan bagian acara Red Day’s Out to 
Company 3.0. Kunjungan ke beberapa perusahaan di 
Jakarta. Mahasiswa mendapatkan penjelasan mengenai 
Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Stok BBM, Sosialisasi 
produk dan Strategi Marketing yang di sampaikan oleh 
fungsi Retail Fuel Marketing Aji Anom di Lantai 21, Gedung 
Pertamina Pusat, Jakarta pada Rabu (26/10). •PRIyo

ceramah kesehatan mor v
SURABAyA – Fungsi Medical MOR V menggelar ceramah 
kesehatan bertema “Hidup Nikmat, Makan sehat, 
Tubuh Tetap Sehat”, di Ruang Fastron Kantor MOR V 
Surabaya, pada (14/9), dengan menghadirkan ahli gizi 
dari RSMK Kenjeran Dr Ika Mariani Ratna Devi Sp. PD. 
sebagai pembicara. Acara digelar untuk meningkatkan 
pemahaman para pekerja MOR V mengenai pentingnya 
kesehatan melalui pola makan dan gaya hidup yang sehat. 
Area Manager Medical Jatim Balinus Eri Farida berharap 
dengan menghadirkan tim ahli gizi RSMK Kenjeran dapat 
memotivasi pekerja MOR V JatimBalinus agar selalu 
menjaga tubuhnya dengan gaya hidup sehat, pola makan 
seimbang dan tidak berlebihan sehingga tubuh tetap 
prima dan kinerja di kantor terjaga.•MoR V

kunjungan siswa smk ngraho 
Bojonegoro ke mor v 
SURABAyA – Siswa SMK Ngraho Bojonegoro melakukan 
kunjungan di kantor Marketing Operation Region (MOR) V 
JatimBalinus Surabaya. Didampingi oleh kepala sekolah 
dan beberapa guru pendamping, para siswa yang duduk 
di kelas tiga dari beberapa jurusan teknik disambut oleh 
tim Communication & Relation MOR V di ruang Fastron 
Gedung MOR V JatimBalinus, pada (21/9). Antuasisme 
dari para siswa terlihat saat penjelasan mengenai wilayah 
kerja, pola distribusi, dan produk-produk yang dipasarkan 
oleh Pertamina, khususnya di wilayah kerja MOR V yang 

disampaikan Reno Fri Daryanto dari Tim Communication 
& Relations Pertamina MOR V.  Sebelum acara berakhir, 
dilakukan sesi games dan lomba siswa yang memberikan 
reportase online melalui twitter terbaik.•MoR V

pepc adakan kajian tentang 
wudhu sesuai sunnah nabi 
muhammad saw 
JAKARTA – PT Pertamina EP Cepu (PEPC) bekerja sama 
dengan Badan Dakwah Islam (BDI), pada Rabu (19/10), 
mengadakan kajian rutin yang digelar di ruang Banyu Urip 
gedung Patra Jasa. Tema kajian bulan ini membahas tata 

cara wudhu sesuai dengan petunjuk dan 
sunnah Rasulullah, yang di sampaikan oleh 
ustadz Dr. Abu Hanif, MA dan dihadiri oleh 
pekerja PEPC maupun pekerja lain yang 
berkantor di Gedung Patra Jasa, Jakarta. 
Setelah menjelaskan tata cara wudhu 
sesuai tuntunan Rasulullah, Ustadz Abu 
Hanif menyontohkan wudhu yang benar. 
Kajian diakhiri dengan diskusi dan tanya 
jawab.•PEPC

media visit ke pltp 
lahendong Unit 5 
ToMohoN - Dukung pencapaian target 
listrik 35 ribu MW yang dicanangkan 

pemerintah, PGE Area Lahendong berhasil melakukan 
percepatan pembangunan PLTP Lahendong Unit 5. 
Kesuksesan ini mendapat perhatian serius dari insan 
media nasional dengan melakukan liputan langsung ke 
lokasi, antara lain dari Kompas, Investor Daily, Bisnis 
Indonesia, Kantor Berita Antara, Liputan6.com, detik.
com dan RRI Pro 2 FM. GM PGE Area Lahendong Salvius 
Patangke menjelaskan tentang bisnis geothermal dari 
hulu hingga hilir secara umum, dan kegiatan operasional 
khususnya yang dilakukan di Area Lahendong. Salvius 
mengungkapkan, sejak beroperasi tahun 2001 hingga 
tahun 2016 ini, Area Lahendong telah membangkitkan 
100 MW yang terdiri dari Unit 1, 2, 3 dan 4 sebesar 80 MW 

dalam bentuk suplai uap (Steam 
Sales Contract) dan PLTP Unit 5 
dalam bentuk suplai listrik (Power 
Purchase Agreement).Sedangkan 
PLTP Unit 6 akan beroperasi pada 
Desember 2016. Usai mendapat 
pemaparan singkat, rombongan 
media diarahkan menuju lokasi 
PLTP dan cluster 27. Disini para 
wartawan memuaskan diri dengan 
foto-foto lokasi PLTP, dan kegiatan 
terus berlanjut hingga malam 
hari.•PGE

laboratory rU 
ii laksanakan 

overhaul engine cfr f-1 no. 1a
PLAJU – Laboratory RU II Dumai melaksanakan Overhaul 
mesin CFR F-1 No 1A pada 4-10 Oktober 2016. 
Operasional mesin yang digunakan untuk analisa Research 
Octane Number (RON) pada sample mogas seperti Naptha, 
Bensin 88, Pertalite & Pertamax ini sudah mencapai 600 
jam, karena itu overhaul diperlukan agar mesin CFR tetap 
berfungsi dengan baik, meningkatkan umur pemakaian 
mesin, dan efisiensi biaya pemeliharaan.Kegiatan tersebut 
dilakukan oleh tim internal Laboratory RU II beranggotakan 
10 orang yang telah dibekali dengan pengalaman overhaul 
dari sharing knowledge Laboratory RU’s di PT Pertamina. 
Nofrizal selaku Laboratory Section Head menyampaikan, 
kegiatan ini me rupakan langkah yang harus dilakukan 
untuk menjamin readiness peralatan analisa RON yang 
dibutuhkan untuk menghasilkan angka oktan pada sample 
Naptha, Bensin 88, Pertalite & Pertamax yang akurat dan 
sebagai sarana berbagi pengetahuan di antara pekerja 
Laboratory RU II. Setelah dilakukan overhaul engine CFR 
F-1 No 1A, tahap selanjutnya adalah uji standarisasi 
dengan menggunakan TSF (Toluene Standardization 
Fuel). Hasil pengujian setelah dilaksanakannya overhaul, 
mesin tersebut sudah masuk dalam kategori standar yang 
ditentukan oleh metode ASTM D-2699.•RU II

jambore nasional patrapala 
2016 dan pengukuhan 
pengurus patrapala rU vi
KUNINGAN - Semangat para pecinta alam yang 
tergabung dalam Patrapala RU VI untuk mengumpulkan 
Patrapala (Pertamina Pecinta Alam) se-Indonesia sukses 
terlaksana. Puluhan anggota Patrapala dari berbagai 
unit bisnis Pertamina berkumpul memenuhi undangan 
Patrapala RU VI  pada Jambore Nasional Patrapala 2016 
Peduli Ciremai di kaki Gunung Ciremai, persisnya  di 
Bukit 1000 Bintang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, 
pada (22-23/10). Patrapala yang mengikuti kegiatan ini di 
antaranya Patrapala dari Pusat Jakarta, RU VI Balongan, 
RU II Dumai, RU IV Cilacap, RU III Plaju, PEP, PHE 

ONWJ, PDSI, MOR II Lubuk Linggau, 
Pertagas, Patra Niaga, PGE, PTPR 
Kopertape, GAS & EBT, Lubricant 
OC, PEPC dan MOR III Bandung. 
Acara juga diisi dengan pengukuhan 
Pengurus Patrapala RU VI Balongan,  
penanaman ratusan bibit pohon 
endemik Ciremai, sharing session 
tentang camp fire care oleh Petugas 
dari Taman Nasional Gunung Ciremai, 
serta berbagi informasi program 
Patrapala masing-masing chapter. 
Bentuk nyata kegiatan yang dilakukan 
ini diharapkan bisa melestarikan dan 
menjaga keseimbangan alam di ka-
wasan Gunung Ciremai.•RIKI hAMDANI
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ANAK PERUSAhAAN

JAKARTA - Sebagai sa-
lah satu sumber energi, 
geothermal (panas bumi) 
sedang gencar dikembangkan 
di berbagai negara termasuk 
Indonesia yang dikenal se-
bagai negara berpotensi 
sumber panas bumi ter-
besar di dunia. Akselerasi 
pengembangan  ene rg i 
panas bumi adalah sebuah 
peluang sekaligus tantangan. 
Mendasarkan d i r i  pada 
kondisi di atas, Universitas 
Indonesia menyelenggarakan 
International Worskhsop on 
Geothermal Technology and 
Business, di Balairung UI (25-
26/10) Depok, yang bertujuan 
untuk menyosial isasikan 
energi panas bumi kepada 
mahasiswa dan publik.

Direktur Utama PDSI 
Lelin Eprianto, yang tampil 
sebagai salah satu pembicara 
dalam workshop tersebut 
menyampaikan, faktor cost 
memang menjadi tantangan 
dalam mempercepat pe-
ngembangan energi panas 
bumi di Indonesia. Namun 
bagi PDSI tantangan tersebut 
depat disiasati melalui pe-
manfaatan teknologi walking 
rig dan top drive. Penggunaan 

Teknologi PDSI Mampu Efisienkan 
Biaya investasi Bisnis panas Bumi

teknologi yang tepat guna 
dapat menjadi solusi untuk 
mendorong suksesnya pe-
ngembangan industri panas 
bumi.

Lebih lanjut Lelin men-
jelaskan, dengan tek nologi 
walking rig, pemindahan 
peralatan pengeboran yang 
tadinya memakan waktu 
hingga lima hari bisa dilakukan 
hanya dalam kurun waktu 
lima jam. “Logikanya, dengan 
teknologi yang cepat ini kita 
dapat menghemat biaya untuk 
investasi di pe ngembangan 
geothermal,” urai Lelin dalam 
workshop yang bertajuk 
R e d u c i n g  G e o t h e r m a l 
Business Risks by Enhancing 
Technology tersebut.

Pada diskusi panel sesi 
2, selain Lelin, juga tampil 
se ba gai pembicara  Head 

of Magister Program of 
Geothermal  Explorat ion 
Universitas Indonesia Dr. Eng. 
Yunus Daud, Msc, Dosen 
Program Magister Geothermal 
Engineering ITB Dr. Nenny 
Miryani Saptadji, dan Deputy 
of Information Technology, 
Energy, and Material BPPT Dr. 
Ir. Hammam Riza, M.Sc. 

Selain itu, workshop juga 
menggelar presentasi teknikal 
berkaitan dengan topik geo-
thermal education and HRD, 
geothermal exploration tech-
nology, geothermal pro duction 
technology dan geo thermal 
multiplier benefits.

Sebagai bentuk sosiali sasi 
industri energi panas bumi, 
kegiatan ini juga meng ha-
dirkan pameran dari PDSI, 
uni versitas dan industri lain-
nya.•drbk2016
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M A L A N G  -  A s u r a n s i 
J iwa Tugu Mandi r i  dan 
Perhimpunan Bank Perkre-
d i tan Rakyat  Indones ia 
(Perbar indo) Komisar iat 
Malang menandatangani Nota 
kesepahaman (memorandum 
of understanding - MoU) 
ter kait dukungan pengem-
bangan bisnis pemasaran 
produk Asuransi jiwa Tugu 
Mandiri di bank BPR Anggota 
Pe rba r i ndo  Komisa r i a t 
Malang. MoU ditandatangani 
oleh Direktur Teknik & Pe-
ma sa ran  Tugu  Mand i r i 
Khusnun Arief dan Ketua 
De wan Pengurus Perbarindo 
Komisariat Malang  Samsul 
Anam, di Malang, (21/10). 

Khusnun Arief menya-
takan dengan anggota se kitar 
48 BPR menjadikan kerja 
sama ini sangat strategis bagi 
pengembangan bisnis dan 
optimalisasi potensi pasar 
bersama. Terlebih de mografi 
dan posisi geografis kota 

pasarkan asuransi jiwa dan dana pensiun, 
asuransi jiwa tugu mandiri gandeng perbarindo

JAKARTA – Direktur Gas Pertamina 
sekaligus sebagai Komisaris Nusantara 
Regas Yenni Andayani mengapresiasi 
pencapaian yang diraih Nusantara Regas 
(NR)  karena mampu  melampaui 5 juta 
jam kerja aman dan mampu melakukan 
pengiriman kargo LNG ke-100 tanpa 
kendala. Hal tersebut disampaikan 
Yenni pada Appreciation Nights yang 
diselenggarakan Nusantara Regas, di 
Jakarta, pada (28/10).

“Apa yang dihasilkan Nusantara Regas 
menjadi bukti bahwa perusahaan ini 
mampu memiliki standar internasional 
dalam mengelola bisnisnya. Saya 
yakin Nusantara Regas bisa menjadi 
benchmark bukan cuma di Indonesia 
tapi juga di internasional,” ujarnya di 
hadapan  Manajemen NR,  Tim Pengawas 
Konsorsium FSRU serta mantan direksi 
dan dewan komisaris Nusantara Regas. 

Sementara itu, Direktur Utama  PT 
Nusantara Regas Tammy Meidharma 
memaparkan pencapaian perusahaan 
sejak pengiriman kargo perdana pada 
tahun 2012 (commercial date) sebanyak 
14 kargo, dan meningkat mulai tahun 
2013 dengan adanya tambahan kargo 
dari Tangguh dan masih berlanjut sampai 
saat ini. Menurut Tammy, pengiriman kargo 
merupakan pencapaian penting bagi 
perusahaan dalam memenuhi komit men 
untuk memasok gas ke pasar domestik 
demi pemenuhan kebutuhan yang terus 
meningkat di Indonesia.  “Dan puncak 
pengiriman kargo ke-100 dari Bontang, 
bisa kami selesaikan dengan baik pada 9 
April 2016,” jelasnya.

Tammy mengungkapkan, pencapaian 
tersebut merupakan salah satu wujud 
penerapan HSSE Excellent di Nusantara 
Regas. Hal itu dibuktikan dengan tidak 
ada kecelakaan kerja dan penyakit akibat 
kerja dengan jumlah jam kerja aman 
5.076.698 sejak 1 Januari 2011 sampai 
dengan Agustus 2016. Selain itu, untuk 
bidang pengendalian mutu dan kesehatan 
kerja, perusahaan telah mengembangkan 

nusantara regas raih 
pencapaian 5 juta jam kerja aman 
dan pengiriman kargo ke-100

HSSE Policy menjadi QHSSE Policy melalui 
“Pernyataan Kebijakan Sistem Manajemen 
Mutu, Keselamatan Kesehatan Kerja, Ling-
kungan dan Pengamanan”.  Nusantara 
Re gas juga telah menetapkan Sistem Mana-
jemen Terpadu QHSSE.

 Tahun 2016,   Nusantara Regas juga 
meraih berbagai penghargaan. Di antaranya, 
Patra Nirbhaya Karya Pratama dari Dirjen 
Migas Kementerian ESDM, Sertifikasi  Quality  
Management  System  ISO  9001:2008,  
En viron mental  Management  System  ISO 
14001:2004, Occupational Safety & Health 
Management System OHSAS 18001:2007 
– TUV NORD dan Sertifikasi SMK3 PP 50 
Tahun 2012 dengan pencapaian “Memuas-
kan” atau “Sertifikat dan Bendera Emas” – 
Sucofindo International Certification Services.

“Karena itulah, kami mengadakan 
Appreciation Nights sebagai bentuk apresiasi 
yang sebesar-besarnya kepada Pertamina 
dan PGN sebagai shareholder, Jajaran 
Komisaris, Jajaran Managemen NR,  Tim 
Pengawas Konsorsium FSRU serta Mantan 
Direksi dan Dewan Komisaris, serta seluruh 
pekerja Nusantara Regas,” jelas Tammy. 

Penghargaan atas tercapainya 5 juta 
jam kerja aman dan pengiriman kargo ke-
100 ini diberikan kepada seluruh fungsi PT 
Nusantara Regas yang diwakili oleh para 
General Manager. Selain itu, penghargaan 
juga diberikan kepada Lili Yuliana dan Albar 
Sualudin atas kepedulian dalam membangun 
budaya HSSE Perusahaan melalui Pelaporan 
NR Observation Card terbaik.

Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja 
usaha masih bergerak secara positif dan 
mampu menghadapi tahun yang penuh 
tantangan. Dinamika pada perekonomian 
di tingkat global telah memberikan implikasi 
serius bagi situasi perekonomian nasional, 
yang pada akhirnya berimbas terhadap 
dunia usaha. Faktor eksternal ini merupakan 
kondisi yang tidak dapat dikontrol oleh 
perusahaan, sehingga Nusantara Regas 
harus senantiasa beradaptasi, melakukan 
penyesuaian, demi mempertahankan kinerja 
usaha yang maksimal.•NUSANTARA REGAS
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Malang sangat menunjang. 
“T idak hanya melakukan 
penetrasi pasar individu dan 
kumpulan secara ag re sif, 
kami juga terus mela kukan 
penyempurnaan di bidang 
operasional dan pelayan 
kepada nasabah,” jelasnya.  

Sementara itu, Samsul 
Anam berharap kerja sama 
ini memberikan nilai tambah 
bagi bagi layanan bisnis 
BPR anggota Perbarindo 
Komisariat Malang kepada 
nasabahnya, yakni layanan 
perlindungan asuransi jiwa 
Tugu Mandiri. 

“Tugu Mandiri memiliki 
banyak kelebihan. Selain 

telah berpengalaman bekerja 
sama dengan berbagai pihak, 
produknya variatif, lengkap, 
dan rate preminya kompetitif,” 
ujarnya.   

Kedua pihak bersepaham 
memenuhi kebutuhan per-
l indungan dan tabungan 
masyarakat di wilayah Malang 
dan Jawa T imur melalui 
penjualan produk asuransi 
individu dan kumpulan, seperti 
program TMGroup Health 
Medicare,TMCredit Shield, 
program Dana Pensiun dan 
Dana Pesangon, termasuk 
TMPersonal Accident Me-
dicard.•TUGU MANDIRI
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ANAK PERUSAhAAN
produksi minyak pt pertamina ep cepu naik 64 persen
JAKARTA - PT Pertamina EP 
Cepu (PEPC) berhasil mem-
bukukan kenaikan produksi 
minyak sebesar 64% hingga 
kuartal I I I-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 
te rsebu t  d i topang  ke -
naikan produksi Lapangan 
Banyu Urip yang melebihi 
ta rge t  165.000 BOPD. 
Peningkatan 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 
produksi 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 APBN 2016, produksi 
dari blok ini ditargetkan 

hanya 161.000 BPOD, na-
mun targetnya terlewati. 
Pemerintah memperkirakan 
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 sebagai bagian dari 
cita-cita besar PT Pertamina 
(Persero) menjadi perusahaan 
energi nasional kelas du-
n ia .  Kemi t raan dengan 
peru sahaan energi kelas 
dunia seperti ExxonMobil 
Cepu Limited (EMCL) tu-
rut menunjukkan PEPC se-
bagai entitas bisnis yang 

memiliki reputasi tinggi dan 
profesional. “Pengembangan 
lapangan migas di Blok 
Cepu diharapkan dapat 
mendukung 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 di lakukan di  Blok 
Cepu  t i dak  l ag i  pada 
produksi minyak, namun 
gas. Pengembangan yang 
dilakukan adalah uniti sasi gas 
Lapangan Jam baran-Tiung 

Biru (JTB) yang ditargetkan 
onstream pada 2019. Apalagi 
PEPC dipercaya sebagai 
operator pengembangan 
proyek tersebut dengan 
kapasitas desain produksi 
sebesar 330 juta kaki kubik 
per hari (MMSCFD). “Saat 
ini kegiatan Early Civil Work 
(ECW) sudah berlangsung,” 
pungkasnya.

Cadangan m igas  d i 
Lapangan Banyu Urip Blok 
Cepu ditemukan pada tahun 
2001. Kontrak Kerjasama 
Blok Cepu ditandatangani 
pada 17 September 2005 
de ngan EMCL sebagai ope-
rator. EMCL memegang 45% 
saham partisipasi bersama 

Fo
to

 : 
PG

E

management walkthrough svp di lingkungan direktorat Hulu:
langkah mawas aspek Hsse
ToMohoN - Dalam rangka 
meningkatkan kepedulian 
terhadap aspek safety di 
lingkungan kerja, Senior 
Vice President di lingkungan 
Direktorat Hulu melakukan 
management walkthrough 
(MWT) ke Area Geothermal 
Lahendong, beberapa waktu 
lalu.

MWT diawali dengan 
kun jungan ke area PLTP 
Lahendong Unit 5 dan 6 yang 
posisinya berdampingan, 
dilanjutkan dengan kun-
jungan ke cluster 24, 27 
dan cluster 5. Selama MWT 

tersebut, SVP Exploration 
Doddy Pr iambodo dan 
SVP Upstream Strategic 
P l ann i ng  &  Ope ra t i on 
Evaluation Meidawati men-
dapatkan penjelasan secara 
rinci tentang alur bisnis geo-
thermal. Beberapa kondisi 
di lapangan juga menarik 
perhatian kedua Senior Vice 
President tersebut. 

Doddy Priambodo ber-
harap operasional di lapangan 
harus mengutamakan aspek 
safety. Sehingga tidak terjadi 
kecelakaan kerja.

Sementa ra  i t u ,  GM 

PGE A rea  Lahendong 
Salv ius Patangke, saat 
ini PGE Area Lahendong 
telah berkontribusi sekitar 
30% pembangkitan listrik 
di Sulawesi Utara.  Yaitu, 
suplai uap diberikan melalui 
PLTP 1,2,3 dan 4 sebanyak 
80MW, serta suplai listrik 
sebesar 20MW  melalui 
PLTP Lahendong Unit 5 yang 
baru saja diresmikan pada 
15 September 2016 lalu, 
menyusul pasokan listrik 
20MW dari PLTP Lahendong 
Unit 6 yang diharapkan  bisa 
Commercial Operation Date 

(COD) pada Desember 2016. 
Selain itu tambah Salvius, 

dalam rangka optimalisasi 
brine dan sumur idle di 
Area Lahendong, bekerja 
sama dengan berbagai 
pihak telah dibangun binary 
plant berkapasitas 500kW 
serta PLTP Small Scale 
berkapasitas 5MW.

 L o k a s i  l a p a n g a n 
Lahendong berada di To-
mohon dan Kabupaten 
Minahasa, Propinsi Sulawesi 
Utara. Penelitian sumber 
daya panas bumi di area 
Lahendong sudah dilakukan 

sejak tahun 1982 – 1983. 
Total kapasitas terpasang 
AG Lahendong mencapai 
100 MW. Saat ini sedang 
dikembangkan proyek PLTP 

Unit 6 dengan kapasitas 1x20 
MW (Total Project), yang 
rencananya akan COD pada 
Februari 2017.•PGE

PEPC yang juga memegang 
45% saham, dan Badan 
Kerjasama Blok Cepu dengan 
10% saham. Rencana pe-
ngembangan Lapangan 
Banyu Urip disetujui Menteri 
Energi Sumber Daya Mineral 
pada 15 Juli 2006. Cadangan 
minyak di Lapangan Banyu 
Urip diperkirakan sebesar 
445 juta barel.• PEPC
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pepc raih Best paper ke 2 dalam forum drilling and workover technology 2016
SEMARANG  - Mengacu dari betapa pentingnya kegiatan 
pengeboran dalam bisnis migas, Direktorat Hulu PT 
Pertamina, melalui fungsi Upstream Technology Center 
(UTC)  menyelenggarakan Drilling and Workover Technology 
Forum 2016 pada 20 - 22 September 2016, di Semarang. 
Forum tahun ini bertema “Road To Drilling Operation 
Excellent” diikuti oleh sekitar 300 pekerja dari sektor drilling 
Pertamina, baik yang bertugas di kantor pusat maupun di 
Anak Perusahaan. Forum ini merupakan forum berbagi 
pengetahuan atas keberhasilan atau kegagalan aktifitas 
pengeboran (drilling) yang dilakukan sehingga menjadi 
bahan pembelajaran bersama.  

PT Pertamina EP Cepu (PEPC) sebagai anak 
perusahaan Pertamina yang bergerak di sektor hulu turut 
ambil bagian dalam forum tersebut dengan mengirimkan 
F. Aulia, A. Fadly, Y. Prakasa sebagai Geoscientist dan M. 
A. Batubara, D. Harwidyarso, dan T. E. Herianto sebagai 
Drilling Engineer. Dari 31 paper yang lolos seleksi, tim 
PEPC berhasil memperoleh penghargaan sebagai  Best 
Paper ke 2 dengan tulisan yang berjudul “Penanganan Total 
Loss Circulation dengan Mud Cap Drilling pada Formasi 

Limestone untuk mencapai Target Depth (TD) Lapangan X 
area Cepu”. 

Tim PEPC menjelaskan, tantangan terbesar pemboran 
pada lapangan X Area Cepu adalah total loss circulation pada 
Reservoir Karbonat Build Up Oligo-Miocene dimana memiliki 
heterogenitas porositas dan permeabilitas yang cukup tinggi. 
Apabila loss circulation tidak bisa diatasi, bisa menyebabkan 
kehilangan sumur, sehingga menimbulkan potensi jumlah 
produksi dari lapangan turun.

Untuk penanggulangan total lost circulation dengan rate 
>150 bph, langkah pertama yang diambil adalah dengan 
memompakan DOB2C (Diesel Oil Bentonite Cement) dengan 
rasio perbandingan 1:1, 2:1, dan 3:1, namun apabila langkah 
pemompaan DOB2C tersebut tidak berhasil, maka diperlukan 
langkah lain untuk mencapai Target Depth Reservoir. 

Langkah terakhir yang diambil untuk mencapai Total 
Ke dalaman sumur adalah dengan Mudcap Drilling yang  
merupakan pengembangan dari teknik Managed Pressure 
Drilling (MPD).Saat ini teknologi tersebut merupakan teknologi 
terdepan yang digunakan, apabila penanganan loss circulation 
tidak berhasil. Mudcap Drilling yang diterapkan pada 

Lapangan X ini menggunakan teknik Pressurized Mud Cap 
Drilling (PMCD), lumpur pemboran dipompakan kedalaman 
lubang melalui dua sisi, yaitu dari rangkaian pipa pemboran, 
dan dari annulus. 

Dengan penggunaan Mudcap Drilling, zona loss 
circulation bisa dilewati dengan mengikuti prosedur-
prosedur yang telah dibuat. Sehingga Target Kedalaman 
yang telah diprogramkan berhasil tercapai, dan tidak terjadi 
kehilangan sumur.•PEPC
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director development pHe presentasi 
pada student chapter leadership summit 2016
SEMARANG - PT Pertamina 
Hulu Energi (PHE) turut 
ambil bagian dalam Student 
Chapter Leadership Summit 
2016 bertema Establishing 
S y n e r g y  t o  C o n n e c t 
Exploration in the Future. 
Acara ini merupakan agenda 
tahunan dari AAPG University 
Diponegoro Student Chapter 
yang dalam pelaksanaannya 
hadir para praktisi migas 
untuk berbagi pengalaman 
dan ilmu. Tahun ini acara 
tersebut dilaksanakan pada 
Sabtu (22/10) di Hal l  C 
Fakultas Ekonomi & Bisnis, 
Tembalang, Universitas Dipo-
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lifting minyak ke-100 lapangan Banyu Urip
BoJoNEGoRo -  Pada 
Jumat (30/09) lalu, proyek 
minyak lapangan Banyu 
Urip telah mencapai lifting 
minyak ke-100. Lifting ter-
sebut adalah milik pe me-
rintah Indonesia yang di-
ang kut dari Kapal Alir Muat 
Tera pung (Floating Storage 
and Off-loading/FSO) Gagak 
Rimang ke MT Gede, di lepas 
pantai Tuban, untuk dikirim 
dan diolah di kilang milik 
Per  tamina.

Lifting tersebut dihadiri 
o leh Kepala Perwaki lan 
SKKMigas Jabanusa Al i 
Mashyar, Deputi Pengen-
dalian Operasi SKKMigas 
Mu  liawan, Senior Vice Pre -
sident Development & Tech -
nology Pertamina Amran 
Anwar, Direktur Utama PT 
Pertamina EP Cepu (PEPC)
Adriansyah, Direktur Utama 
ExxonMobil Cepu Limited 
(EMCL) Daniel Wieczynski, 
Ketua Badan Kerja Sama PI 
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Blok Cepu Ganesha Askari, 
dan Bupati Tuban Fathul 
Huda. Rombongan me la-
kukan peninjauan ke FSO 
Gagak Rimang.

Seperti diketahui, lifting 
minyak tersebut diproduksi 
dari Lapangan Banyu Urip 
di Blok Cepu Bojonegoro 
dan merupakan proyek 
kerja sama antara PEPC 
dengan mitra kerja EMCL. 
Minyak diolah di Central 
Processing Facility (CPF) 
yang berproduksi 185 ribu 
barel per hari. Dari sana 
minyak tersebut dialirkan 
melalui pipa darat sejauh 72 
km hingga ke Pantai Palang, 
Tuban. Lalu, dilanjutkan me-
lalui pipa bawah laut dan 
di  tampung di FSO Gagak 
Ri  mang yang berada 23 km 
di lepas pantai Tuban.

Kepala Perwakilan SKK-
Migas Jabanusa Ali Mashyar 
mengatakan, proyek Ba-
nyu Urip mempunyai pe ran 

penting dalam menyum bang 
kebutuhan energi na   sional. 
Saat ini minyak produksi 
Banyu Urip memberikan 
kontribusi sebesar 20% dari 
kebutuhan minyak nasional. 
Lifting ini merupakan bukti 
keandalan fasilitas lapangan 
Banyu Urip untuk memenuhi 
kebutuhan energi Indonesia.

Keberhasilan proyek juga 
mendorong PEPC untuk 
berkomitmen mewujudkan 
pe ningkatan taraf hidup 
ma syarakat, terutama se-
kitar daerah operasi. Me-

reka mendapatkan man-
faat dari keberadaan pro yek 
berupa program pengem-
bangan masyarakat yang 
ber fokus pada bidang ke-
sehatan, pendidikan, dan 
pe ngembangan ekonomi. 

PEPC berterima kasih 
atas dukungan semua pi-
hak terkait karena berkat 
dukungan dan kerja sama 
yang baik selama ini, minyak 
produksi Banyu Urip telah 
mencapai target yang diten-
tukan.•

JAKARTA - PT Pertamina Bina Medika (Pertamedika) 
melangsungkan syukuran perayaan Hari Ulang Tahun 
ke-19. Dari tahun ke tahun, Pertamedika semakin 
menunjukkan perkembangannya sebagai anak 
perusahaan yang diserahi tugas mengelola asset dan 
layanan kesehatan oleh Pertamina.

Pada 8 tahun terakhir, Pertamedika telah mencatat 
kinerja keuangan mengalami pertumbuhan yang meng-
gembirakan. Pendapatan usaha Pertamedika pada 
8 tahun terakhir sebesar 9 persen atau dari sebesar 
Rp621,1 miliar di tahun 2008. Saat ini tembus pada 
angka sebesar Rp 1,009 triliun di tahun 2015 dan prog-
nosa pendapatan usaha Pertamedika pada Desember 
2016 sebesar Rp 1,138 triliun.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT 
Pertamedika Mardjo Soebiandono pada acara Syukuran 
HUT ke-19 Pertamedika di Graha RSPP, (21/10) dengan 
tema “Semangat Terbarukan Menuju Korporasi Layanan 
Kesehatan Terpercaya di Indonesia”.

Namun Mardjo mengakui, masih banyak tantangan 
yang dihadapi dalam pengelolaan perusahaan. Karena 
itu, Mardjo berharap seluruh pekerja Perta medika 
untuk senantiasa mempertahankan integritas, loyalitas, 
disiplin dan komitmen terhadap tugas dan tanggung 
jawab, bersikap responsive terhadap tan tangan dan 
permasalahan baru yang timbul, baik di dalam maupun 
di luar organisasi.

Hingga saat ini Pertamedika telah mengelola 
sebanyak 10 Rumah Sakit Unit Usaha, 25 Poliklinik 
Pertamedika, 5 Rumah Sakit Joint Operation, 1 Rumah 
Sakit Joint Venture serta kerja sama dengan rumah sakit 
jejaring seluruh Indonesia sebanyak 127 provider. 

Sementara itu, Maizar Yanto  selaku Komisaris 
Pertamedika menyambut positif kinerja yang diraih oleh 
Pertamedika sehingga membawa rumah sakit yang 
dikelolanya meraih berbagai prestasi dan sertifikasi di 
bidang layanan kesehatan.•IRLI

negoro, Semarang.
Director Development 

PHE  Bambang Manumayoso 
berkesempatan membagi 
i lmu dan pengalamannya 
serta menjelaskan bagaimana 
kondisi krisis bisnis Migas 
saat ini di Indonesia dan 
dunia. Dalam pesan yang 
di sampaikan di hadapan 
m a  h a s i s w a ,  B a m b a n g 
Manumayoso menekankan 
pentingnya semangat dalam 
bekerja. “Saat ini tidak ada 
yang tahu sampai kapan krisis 
harga minyak dunia. Untuk 
itu, yang terpenting adalah 
bagaimana mempersiapkan 

mahasiswa dan lulusan baru 
untuk menjadi seorang pro-
fesional di bidangnya serta 
menjadi pemimpin. Perlu di-
ketahui, ke depan tantangan 
tidaklah mudah namun ke-
sempatan masih terbuka 
luas,” ujarnya.

Sela in menghadirkan 
Director Development PHE, 
pa  da kesempatan ini juga 

meng hadirkan I Wayan Ar-
dana Dharma - SR. Basin 
Analyst Petronas Indonesia  
yang memaparkan presentasi 
ter  ka i t  dengan Prov ide 
Basin-Play-Lead Analysis for 
Exploration and New Venture 
Activities in Indonesia serta 
Peter Grant,  Regional Pre-
sident for the Asia Pacific for 
the AAPG.•PhE

KIPRAH
ANAK PERUSAhAAN

Fo
to

 : 
tR

IS
N

o

pertamedika menuju 
layanan kesehatan
terpercaya di indonesia

JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sukses mengelar 
acara Safety Leadership Event melalui nonton bersama 
tayangan film Deepwater Horizon di Kuningan, Jakarta Selatan, 
Kamis (20/10) yang diikuti sekitar 400 karyawan baik di PHE 
Pusat maupun AP PHE. Film Deepwater Horizon dipilih karena 
dekat dengan kehidupan pekerja PHE dan AP PHE yang syarat 
dengan pesan kepemimpinan dalam keselamatan operasi.

Acara yang mengusung tema “Safety Leadership is Every-
one’s Responsibility”, digagas tiga fungsi PHE di antaranya, 
Corporate Secretary, HR & GA serta QHSSE PHE dihadiri oleh 
BOD PHE, jajaran Manajemen PHE dan AP PHE serta seluruh 
Pekerja PHE dan AP PHE.

safety leadership event : 
keselamatan kerja tetap yang Utama

Direktur Utama PHE R. Gunung Sardjono Hadi dalam 
sam butannya menyambut baik kegiatan nonton bersama ini. 
“Sa ya senang sekali, ini momen yang kita tunggu, kita baru 
pertama kali nonton bersama. Ini merupakan kombinasi antara 
hiburan, edukatif serta pembelajaran.

Ditambahkan Gunung, “Film ini diangkat dari kisah 
nyata. Ada sesuatu yang perlu kita lihat. Pesan dalam film 
ini terkait masalah safety yang dekat dengan kehidupan kita 
berkecimpung di offshore agar kita patuh kepada aturan yang 
ada untuk keselamatan”.

Gunung berharap, acara ini dapat menjadi ajang silaturahmi  
dalam suasana gembira, terhibur, dan dapat mengambil 

hikmahnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
“Ini tanggung jawab kita semua insan pekerja di PHE dan 

AP PHE. Keselamatan kerja adalah yang utama. Semoga ini 
bukan yang pertama dan terakhir, jika ada film lain yang bisa 
meng inspirasi kita semua,” harapnya.• PhE
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DUMAI - Pekerja merupakan aset perusahaan yang 
sangat penting, sementara perusahaan adalah tempat 
pekerja bernaung. Maka dari itu, diperlukan sinergi 
yang sangat baik antara kedua pihak agar kepentingan 
perusahaan dapat tercapai dengan tetap mengakomodir 
kepentingan pekerja. Karena itu, Perjanjian Kerja Bersama 
(PKB) yang mengatur hubungan perusahaan dan pekerja 
merupakan hal mutlak yang diperlukan untuk kemajuan 
semua pihak.

Karena masa berlaku PKB V akan segera berakhir 
serta agar terdapat peningkatan dalam rancangan konsep 
PKB VI, Fungsi Human Resources (HR) berdampingan 
dengan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu 
(FSPPB) melaksanakan roadshow yang bertajuk Gebyar 
PKB & Sharing Session Hubungan Industrial di Pertamina. 
Dan, pada Rabu (12/10) silam, Refinery Unit (RU) II Dumai 
mendapatkan kesempatan kegiatan ini.

Kegiatan Gebyar PKB dilaksanakan dalam dua 
batch,  sedangkan Sharing Session Hubungan Industrial 
dilaksanakan dalam bentuk Workshop Industrial Relation 
for Non-HR, yang ditujukan bagi tim manajemen dan 
Section Head RU II Dumai dengan narasumber Feryando 
Agung dari Kementerian Ketenagakerjaan dan wakil dari 
Dinas Ketenagakerjaan Kota Dumai. Untuk Gebyar PKB, 
bertindak selaku narasumber Amirsyal Umar selaku VP 
Strategic HR, berdampingan dengan Presiden FSPPB 
Noviandri. 

GM RU II Dumai Mahendrata Sudibja menyampaikan, 
salah satu elemen hubungan pekerja dan perusahaan 
adalah PKB yang berarti ada dasar hukum harmonisasi 
yang menjadi landasan utama untuk meningkatkan pro-
duktivitas. Hal senada juga disampaikan oleh Manajer 
HR RU II Dumai, Fahmi El Mubarok ketika melakukan 
presentasi sejarah perjalanan PKB Pertamina.

Dalam kesempatan itu, VP Strategic HR Amirsyal 
juga mengapresiasi antusiasme pekerja yang mengikuti 
acara tersebut karena tercipta keterbukaan antara pihak 
pekerja, serikat pekerja, dan perusahaan demi kelancaran 
PKB VI yang akan berlaku untuk periode 2017 – 2019. 
Hal tersebut juga diamini Novriandi.•RU II
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BALIKPAPAN – Sebagai 
upaya untuk mendukung pen-
capaian target perusahaan 
melalui pengelolaan risiko 
yang terintegrasi, Enterprise 
Risk Management Direktorat 
Keuangan mengadakan pro-
gram “Sosialisasi Manaje-
men Risiko Lintas Direktorat”, 
dengan Refinery Unit (RU) 
V Balikpapan menjadi tuan 
rumah. Acara yang digelar 
pada 13-14 Oktober 2016 
tersebut diikuti peserta dari 
RU V, unit-unit operasi dan 

sosialisasi manajemen risiko lintas direktorat, Uo dan ap di rU v  
anak perusahaan di antaranya 
PHE, Pertamina EP, Perta-
gas, PT Tugu Pratama, serta 
perwakilan PIC Manajemen 
Risiko dari UO Pengolahan 
dan Pemasaran. 

Acara ini merupakan ini-
siasi Direktorat Keuangan 
Korporat yang telah dilak-
sanakan di Medan dan akan 
dilanjutkan ke Surabaya, 
Palembang serta Jakarta. 
Hadir sebagai narasumber, 
Mecky Ricky Avianto selaku 
Upstream Strategic & Busi-

ness Risk Management Man-
ager Pertamina bersama tim 
Enterprise Risk Management. 

Disebutkan oleh Mecky 
Ricky Avianto, Pertamina se-
bagai sebuah BUMN me miliki 
kewajiban Good Corporate 
Governance untuk menjalan-
kan ma najemen risiko. Ada-
pun di lingkup internal, Per-
tamina telah mengimplemen-
tasikan da lam bentuk Traktat 
Implementasi Manajemen 
Risiko Pertamina (23 Mei 
2016) serta di turunkan ke 

dalam Sistem Tata Kerja (STK) 
pendukungnya. 

“Untuk mencapai visi misi 
Pertamina, perusahaan me-
nyusun target jangka pan-
jang (RJPP) maupun target 
tahunan (KPI), baik opera-
sional maupun bisnis. Pen-
capaian target tersebut tak 
lekang dari risiko,” ujar GM 
RU V Yulian Dekri, yang turut 
hadir membuka sosialisasi. 
Yulian berharap sosialisasi 
ini dapat memberikan pema-
haman bagi peserta untuk 

roadshow Budaya Bersama direktur sdm & Umum 
di rU vi Balongan
BALoNGAN - Dalam rang ka 
membangun budaya ber-
kinerja tinggi menuju kilang 
terkemuka di Asia tahun 2025, 
Refinery Unit (RU) VI Balongan 
mengadakan acara Roadshow 
budaya bersama Direktur 
SDM & Umum Pertamina Dwi 
Wahyu Daryato, pada (17/10).

Dengan berlandaskan 
budaya 6C (Clean, Com-
petitive, Confident, Customer 
focus, Commercial, Capable) 
acara ini bertujuan untuk 
mem bangun pe ningkatan 
ki nerja menuju Pertamina 
Ja ya Indonesia Mendunia, 
sekaligus sebagai bahan eva-
luasi.

Direktur SDM & Umum 
Pertamina Dwi Wahyu Daryato 
didampingi GM RU VI Afdal 
Martha dan tim manajemen 
RU VI mengawali kegiatan 
dengan melakukan mana-
gement  wa lk through  d i 

Unit OCU Kilang Balongan, 
dilanjutkan dengan menyapa 
pekerja dan membuka sesi 
tanya jawab di Ruang Pusat 
Pengendal i  K i lang.  Dwi 
Wahyu Daryoto juga melihat 
kompetensi pekerja RU VI 
dalam mengoperasionalkan 
kilang yang berteknologi maju 
dan terpadu secara aman dan 
efisien.

Fungsi HSE melakukan 
simulasi pemadaman di tanki 
107-BCOT sebagai bentuk 
kes iagaan menghadap i 
emergency. Tak hanya itu, 
Dwi Daryoto bersama GM RU 
VI juga menjajal menaiki fire 
Terminator milik RU VI.

Rangkaian road show  
budaya berlanjut dengan 
sharing session di Gedung 
Pertemuan Patra Ayu Pe-
rumahan Bumi Patra. Di ha-
dapan pekerja RU VI, lulusan 
Sekolah Tinggi Akuntansi 

Negara (STAN) tahun 1992 
ter  sebut memaparkan ke-
berhasilan yang diraih Per-
tamina. Achievment peru-
sahaan merupakan dam -
pak dari implementasi “High 
Performance Culture”. Pria 
kelahiran 9 Desember 1963 
berbagi kisah tentang tata nilai 
6C di Pertamina yang banyak 
memberikan sumbangsih 
ter hadap kinerja positif peru-
sahaan.

Sementara GM RU VI 
Ba longan Afda l  Martha 
menga takan, salah satu tata 

nilai dalam 6C yaitu Clean 
diharapkan bisa membuat 
segala aktivitas kerja di RU VI 
Balongan bersih dari segala 
hambatan dan gangguan. 
Selain itu,ia  juga berharap 
seorang leader harus mampu 
turun ke bawah untuk terjun 
langsung  agar semua ja-
jaran RU VI dapat saling ber-
kontribusi maksimal  di bawah 
payung RU VI Balongan. 

Roadshow  ini ditutup 
de  ngan penyerahan apresiasi 
kepada Culture Change Agent 
RU VI teraktif.•RIKI hAMDANI

di implementasikan dalam 
ki nerjanya. Sebab, dengan 
pengelolaan risiko yang baik, 
maka target dapat dicapat. 

Dalam sosial isasi, di-
sebutkan bahwa sebagai se-
buah entitas bisnis Pertamina 
memiliki kom pleksitas bisnis 
yang besar mengingat ruang 
lingkup kerja mencakup direk-
torat hulu, hilir dan penunjang. 
Sementara, komposisi risiko 
yang dimiliki Pertamina terdiri 
dari risiko operasional, legal, 
environmental/health, finan-

sial, politis/geopolitis, dan 
risiko strategis. 

Da l am  kesempa tan 
tersebut, peserta mendapat 
kesempatan untuk menge-
nal lebih lanjut terkait pros-
es ma najemen risiko, risk 
assess ment, risk treatment & 
monitoring, identifikasi risiko 
dan penyebab gejala risiko. 
So siali sasi yang dilakukan 
selama 2 hari tersebut ditu-
tup dengan simulasi pengi-
sian risk register oleh para 
peserta.• Keishkara

CILACAP – Di Gedung Griya 
Patra Cilacap, Refinery Unit 
(RU) IV Cilacap bekerja sama 
deng an Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) Pratama Ci-
lacap menggelar sosialisasi 
tax amnesty (pengampunan 
pa jak) untuk pekerja, pada 
(15/9). Hadir pada kesem-
patan ini GM RU IV Nyoman 
Sukadana, tim manajemen 
dan Ka.Sie Penagihan KPP 
Pratama Cilacap Lisdiarto 
bersama tim Tax Amnesty 
sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, 
Nyo man Suka dana me-
nyampaikan, pajak se bagai 
salah satu sumber pendapa-
tan negara, de ngan komposi-

rU iv gelar sosialisasi penghapusan pajak Bagi pekerja
si dalam APBN sebesar 84% 
dari total pendapatan negara, 
mempunyai peranan pen ting 
dalam membantu pe merintah 
memperbaiki kon disi pereko-
nomian, pem bangunan dan 
mengurangi pe ng angguran, 
mengurangi kemiskinan serta 
memperbaiki ketimpangan.

Lis diarto menyampaikan, 
tax amnesty adalah pengha-
pusan pajak yang seharusnya 
terutang, tidak dikenai sank-
si administrasi perpajakan 
dan sanksi pidana di bidang 
perpajakan dengan meng-
ungkap harta dan me m   bayar 
uang tebusan. Tujuannya 
untuk perbaikan nilai tukar 
rupiah, suku bunga yang 

kompetitif, peningkatan in-
vestasi di dalam negeri, data 
lebih valid, dan perhitungan 
potensi penerimaan pajak 
yang lebih terpercaya. Hal 
tersebut se suai dengan ta-
gline Ungkap-Tebus-Lega 

program penghapusan pajak. 
Pekerja yang mengikuti 

sosialisasi ini cukup antu-
sias dibuktikan dengan ban-
yaknya pertanyaan yang 
muncul.•AJI-RU IV

mempererat Hubungan 
industrial di rU ii dumai
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JAKARTA - Rangkaian ke-
giatan Final ICT Innovation 
Challenge 2016 telah ber akhir 
di Yogyakarta. Sebe lumnya, 
15 finalis IIC dibekali dengan 
workshop presentation skill 
o leh Erwin Parengkuan. 
Work shop Commu nication 
Presentation juga diikuti oleh 
per wakilan beberapa fungsi.

Dalam workshop  ter-
sebut Erwin menuturkan 
bah  wa presentasi kelompok 
sebaiknya disajikan dengan 
tampilan yang menarik dan 
mudah dipahami. Tampilan 

final ict innovation challenge 2016
yang menarik akan mencuri 
perhatian penonton untuk 
te rus menyimak presentasi ke-
lompok hingga usai. Selain itu 
kemampuan berbicara yang 
baik di depan umum juga tak 
kalah penting. Finalis harus 
memiliki rasa percaya diri 
dan penguasaan materi yang 
baik karena penyampaian 
materi yang penuh percaya diri 
akan menyakinkan penonton 
terhadap ide kelompok.

Usai mengikuti Work shop, 
15 finalis menunjukkan ke-
mam puannya dalam acara 

Final ICT Innovation Challenge 
2016. Pelaksanaan Final ICT 
dilaksanakan selama dua 
hari, pada 29-30 September 
2016 di Ballroom Hotel Harper 
Mangkubumi Yogyakarta. 
Diawali dengan sambutan 
SVP Corporate  Shared 
Service (CSS) Jeffrey Tjahja In-
dra, babak final ICT Innovation 
Cha l lenge di is i  dengan 
presentasi yang me mukau 
dari finalis.

Award ing  N igh t  ICT 
Innovation Challenge 2016 
(30/9) merupakan puncak 
acara yang ditunggu-tunggu. 
Pengumuman pemenang 
kategori Platinum, Gold dan 
Silver serta Favorit dilakukan 
dengan tarian yang menarik. 

Kategori Platinum dime-
nangkan oleh kelompok 
CARRYMOON GO (PEP), 

        
 

persatUan wanita patra

pwp rU vi adakan kursus 
membuat mie sehat
BALoNGAN -  Bekerja sama dengan Bogasari,  PWP RU VI Balongan menga-
dakan kursus membuat mie sehat, pada (2610). Acara yang diselenggarakan di 
Gedung Wanita Patra (Komperta Bumi Patra) ini diikuti 40 anggota PWP RU VI.  
Acara dibuka oleh Ketua Umum PWP RU VI Nurhanilda Afdal Martha. 

Dalam kesempatan tersebut Nurhanilda berharap, dengan dibekali 
pengetahuan & ketrampilan (skill) dan berwirausaha sebelum suami memasuki 
masa purna karya, para peserta dapat mempraktikkannya sebagai usaha 
sampingan yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat berkontribusi 
menciptakan lapangan kerja bagi lingkungan sekitar.•BAChRUN
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EKPIREAD SEISMIK PEP, 
dan COA (SPC). Selanjutnya 
pemenang kategori Gold 
adalah PAUD (Patra Niaga), 
TIK-TIK (Patra Niaga), Casper 
Gundu l  ( IT  Opera t ion ) , 
ITMORVI ( IT Operat ion) 
dan Tiga-Tiga Lima-Lima 
(SPC). Sedangkan kategori 
Silver dimenangkan oleh 
ke  l ompok  Th ree  G ICT 
(PGE), JUATA (PEP), MIGO 

2.1(SPC), Reversion (PEP), 
Fleet mon (PTK), Pertamina 
ON International (PIEP) dan 
Realtime Collector (PEP).

Pemenang utama ICT 

2016 ja tuh kepada t im 
CARRYMON-GO dari PEP, 
serta pemenang favorit oleh 
COA dari Shared Processing 
Center. •CSS

soft launching overtime monitoring system
JAKARTA - Employee & 
Outsourcing Management 
Manager Nuniel Tribudiastuti 
membuka  Workshop & 
Soft Launching Pilot Project  
Over time Monitoring System 
(OMS), di Lantai 21 Kantor 
Pusat  Per tamina,  pada 
(25/10).  Hadir dalam acara ter-
sebut para manager HR unit-
unit operasi Pertamina.  

Nuniel mengungkapkan, 
penggunaan tenaga kerja 
jasa penunjang sudah dila-
kukan Per tamina se jak 
lama, namun baru pada 
tahun 2013 dibentuk fungsi 
Outsourcing Management 
untuk menge lolanya. Untuk 
memantau lembur para mitra 
kerja tersebut, diluncurkan 

Outsourcing  Monitoring 
System (OMS).

Menurutnya, sistem ini 
akan memantau se ca ra 
ketat pengelolaan lem bur 
tenaga kerja jasa pe nun-
jang  sesuai dengan per-
aturan yang berlaku. Dengan 
demikian, diharapkan da-
pat mencegah terjadinya 
kekeliruan pencatatan mau-
pun pembayaran upah lembur 

mereka. “Dengan sistem ter-
integrasi, kami dapat me man-
tau lembur mitra kerja se suai 
dengan mekanisme atur   an 
yang berlaku,” tegas nya. 

Setelah di lakukan si-
mulas i ,  d i lan ju tkan de-
ngan penandatanganan 
soft launching Pilot Project 
Overtime Monitoring System 
(OMS) yang akan diterapkan 
sepenuhnya  pada 2017.•URIP
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d’gil marketing competition 2016!
JAKARTA - Dalam rangka memacu 
kreativitas dan memberi wadah ba gi para 
pekerja Pertamina untuk ber kontribusi 
secara langsung dalam ben tuk ide yang 
brilian serta untuk meningkatkan kepedulian 
pekerja terhadap keberlangsungan bisnis 
perusahaan, Direktorat Pemasaran menye-
leng garakan d’Gil Marketing Competition 
2016 !.

Kegiatan tersebut merupakan kelan-
jutan dari event yang sama pada 2015 dan 
berlangsung sejak pertengahan September 
hingga November 2016 dengan kategori 
ide Distribution, Channel Management, 
Promotion, New Product & Service, 
Asset Utilization, serta Digital Marketing. 
Kompetisi ini terbuka untuk seluruh pe-
kerja (PWT/PWTT/OS) di lingkungan 
Pertamina dan Anak Perusahaan baik 
dalam perorangan maupun kelompok.

Jumlah ide yang terkumpul tahun 
ini sebanyak 2.074 ide atau meningkat 
37,65% dibandingkan tahun lalu. Ide-ide 
tersebut diseleksi melalui beberapa tahap, 
yaitu Top 101 pada 21 Oktober 2016, Top 
59 (28/10), Top 31 (2/11), Coaching Clinic  
(3/11), Pengumuman Top 13 (18/11), serta 

Final Round & Exhibition pada 1-2 Desember 
2016.

Pada 2 November 2016, para peserta tim 
mempresentasikan idenya masing-masing 
kepada tim juri untuk diseleksi menjadi Top 
31. Tim juri terdiri dari pihak internal dan 
eksternal Pertamina. 

Setelah mendapatkan Top 31, para 
peserta mengikuti coaching clinic untuk 
mematangkan ide masing-masing menuju 
tahap Top 13. Coaching Clinic dipandu oleh 
Yoris Sebastian selaku Juri Utama d’Gil 
Marketing Competition 2016 dari eksternal 
Pertamina. Selanjutnya, para peserta akan 
mengirimkan proposal final untuk diseleksi 
menjadi Top 13.

Babak Final dan Exhibit ion  akan 
diselenggarakan di awal Desember sekaligus 
memperingati Hari Ulang Tahun Pertamina 
ke 59 Tahun.

Ide-ide yang sudah terseleksi akan 
diimplementasikan di Pertamina. Beberapa 
ide tahun lalu yang telah diimplementasikan, 
di antaranya: Wow I Love Pertamina ! (My 
Pertamina), Mobile Advertising Media, 
dan Maskot Pertamina Superhero “Super 
Tana”.•DIT. PEMASARAN

Finalis Top 59 d’Gil Marketing Competition 2016 ! bersama 
Plt. Direktur Pemasaran Ahmad Bambang, pada (3/11).

Finalis Top 31 d’Gil Marketing Competition 2016 !  bersama Yoris 
Sebastian, pada (3/11).
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sambut HUt pertamina, 
59 pekerja menulis Buku
JAKARTA – Sebanyak 59 penulis 
terpilih dari pekerja lintas Direktorat dan 
Anak Perusahaan Pertamina meng ikuti 
Workshop “Mo nas Menulis Buku” di 
Perpustakaan Ibnu Sutowo Kantor Pusat 
Pertamina, Jumat (28/10). Rencananya, 
mereka akan membukukan tulisannya 
dalam sebuah buku kompilasi cerita 
inspiratif dalam rangka me nyam but HUT 
ke-59 Pertamina nanti.

Sebelumnya, tulisan para peserta 
workshop dinyatakan lolos seleksi dari 
185 karya tulisan yang dikirimkan kepada 
panitia. Mereka hadir dari berbagai 
daerah untuk mengikuti workshop guna 
menyempurnakan tulisan mengenai 
pekerjaan dan pengalamannya selama 
bekerja di Pertamina.

Sebagai penyelenggara, Senior 

menentukan posisi Branding pertamina 
di pasar global 
SURABAyA –  Div is i  Market ing 
Communication PT Pertamina (Persero) 
te rus mengadakan workshop untuk 
memberikan pemahaman maupun 
menyamakan persepsi  terhadap 
positioning brand Pertamina ke seluruh 
unit operasi Pertamina. Workshop 
dengan judu l  Brand Marke t ing 
Management digelar untuk para 
pekerja ujung tombak atau sales forces 
Pertamina Marketing Operation Region 
(MOR V), di Ruang Fastron kantor 
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Analyst Culture & Change Management 
Pertamina Fimelia men jelaskan, 
selain dalam rangka menyambut 
HUT ke-59 Pertamina, kegiatan  ini 
juga merupakan salah satu upaya 
internalisasi tata nilai 6C Pertamina.

“Kita harapkan bisa mengeluarkan 
cerita-cerita inspiratif mengenai im-
plementasi tata nilai 6C Pertamina 
dari para pekerja Pertamina terpilih 
di se luruh Indonesia. Sehingga dapat 
menjadi inspirasi dan motivasi bagi 
pekerja lainnya,” ucap Fimelia.

Workshop  ini  meng hadirkan 
beberapa narasumber seperti Mu-
hammad Assad, penulis Notes From 
Qatar, Produser Eksekutif Liputan6 
SCTV Mauludin Anwar, dan News 
Manager RCTI Latief Siregar.•STARFy

Pertamina Surabaya, pada (16/9). 
Head Of Marketing and Commu-

nication PT Pertamina Dendy Da-
nianto sebagai narasumber men-
jelaskan beberapa materi, seperti 
7P of marketing as a foundation of 
brand marketing, PCDL as a guide 
to execute Brand Management, serta 
memberikan contoh bagaimana brand 
marketing management diaplikasikan 
pada produk-produk brand dunia dan 
produk-produk Pertamina.•MoR V

Penulis dan Entrepreuneur Muda Muhammad Assad menyampaikan materi mengenai tips dan tata cara 
penulisan kepada para pekerja Pertamina saat acara “Workshop Writing Competition”Penulisan Non Fiksi 
di Perpustakaan Pertamina, Gedung Perwira, Jakarta pada Jumat (28/10).
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edukasi pencegahan kanker serviks di plaju
PLAJU – Guna meningkatkan penge-
tahuan mengenai penyakit kanker leher 
rahim (serviks) bagi para kaum wanita, 
Rumah Sakit Pertamedika Plaju bekerja sama 
dengan Medical Area Sumbagsel menggelar 
Penyuluhan Kesehatan de ngan tema “Pen-
cegahan, Deteksi Dini dan Pengobatan Kanker 
Leher Rahim (Serviks)”, di Gedung Komering 
Plaju, Selasa (4/10).

Penyuluhan dihadiri ratusan peserta yang 
didominasi oleh kaum wanita diisi oleh Ketua 
IDI Sumsel dr. Rizal Sanif, Sp.OG. 

SMOM RU II I Djoko Priyono sangat 
mengapresiasi dan mendukung kegiatan 
tersebut, khususnya dalam memberikan 
pencerahan bagi para istri pekerja dan 
masyarakat sekitar mengenai kanker serviks.

Direktur Rumah Sakit Pertamina, dr. Dody 
Alamsyah Siregar mengatakan kegiatan ini 
merupakan yang kedua kalinya dilakukan 
RS Pertamina Plaju. Seminar ini, jelas Dody, 

dilatarbelakangi oleh data yang menunjukkan 
bahwa penyakit kanker mulut rahim di Indonesia 
menjadi penyebab kematian nomor dua setelah 
kanker payudara bagi para kaum wanita.

“Penyuluhan ini bertujuan untuk mengetahui 
secara dini gejala maupun apa saja yang 
dialami oleh kaum wanita terkait kanker serviks, 
karena mencegah lebih baik dari mengobati,” 
ujar Dody.

Sementara itu, dr. Rizal Sanif, Sp.OG 
menyam paikan, kanker serviks atau kanker 
mulut rahim bukanlah sebuah penyakit 
keturunan, melainkan terjadi akibat infeksi dari 
Human Papillomavirus (HPV). “Virus ini dapat 
menginfeksi sel epitel kulit dan selaput lendir, 
seperti pada alat kelamin dan mulut. Jika 
dibiarkan, HPV dapat berkembang menjadi 
kanker,” jelasnya.

Dalam acara tersebut juga diisi dengan 
pemeriksaan pap smear gratis yang dilakukan 
Prodia Palembang.•RU III
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skandal wells fargo: 
loss event governance 
& compliance risk

Bank terbesar kedua di Amerika Serikat, Wells Fargo terjerat 
skandal yang mengejutkan publik internasional. Menurut The 
US Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), Wells Fargo 
melakukan upaya ilegalnya dengan secara diam-diam membuka 
rekening simpanan dan kartu kredit fiktif yang jumlahnya 
mencapai dua juta rekening menggunakan data-data dari 
para nasabahnya. Pemicu kejadian tersebut disebabkan target 
penjualan yang ditetapkan bank kepada pekerjanya disertai 
dengan iming-iming bonus jika target terlampaui.

Akibat skandal ini, Wells Fargo dijatuhi denda oleh CFPB 
sebesar US$ 185 Juta. Jumlah denda itu me ru pakan denda 
terbesar yang pernah dijatuhkan oleh CFPB.

Skandal ini merupakan salah satu contoh pentingnya 
dalam penentuan target dan pemberian bonus yang sesuai 
dengan kemampuan dan kinerja dari para pekerja agar 
tidak menimbulkan risiko yang berdampak timbulnya sanksi 
hukum dan kepatuhan. Menilik dari kasus Wells Fargo, bonus 
diberikan dalam rangka meningkatkan target penjualan dengan 
mekanisme cross selling. Prak  tik pemberian bonus untuk 
cross selling banyak dijum pai di berbagai industri, terutama 
konglomerasi dan afiliasi dengan tujuan agar para pekerja, 
terutama di bagian pemasaran berusaha maksimal produk-
produk perusahaan dengan memanfaatkan pelanggan yang 
sudah ada dan termasuk calon pelanggan. Secara legalitas, 
praktik cross selling diperbolehkan dengan catatan harus sesuai 
dengan regulasi yang ada.

Kasus Wells Fargo dapat menjadi pelajaran bagi Pertamina 
untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menentukan target-
target perusahaan. Penentuan target harus disesuaikan dan 
mempertimbangkan dengan seksama beberapa kondisi internal 
perusahaan, seperti tingkat kesehatan keuangan perusahaan, 
kinerja operasi, faktor risiko dan kondisi eksternal yang 
mencakup regulasi pemerintah, kondisi ekonomi global, dll. 

Yang patut menjadi penekanan utama berikutnya selain 
penentuan target adalah mengenai pentingnya mengelola 
risiko kepatuhan dalam menjalankan bisnis sesuai dengan 
regulasi internal maupun eksternal. Kasus Wells Fargo telah 
menunjukkan bahwa adanya kegagalan dari manajemen dalam 
mengelola risiko kepatuhan sehingga para pekerjanya seolah 
hanya dipacu dengan kacamata kuda dan menghalalkan 
segala cara untuk terus mengejar target penjualan dan bonus 
dengan menabrak batasan-batasan dalam regulasi yang 
berlaku. Bahkan ironisnya, di dalam web resminya, Wells 
Fargo menyatakan bahwa compliance dan Risk Management 
telah menjadi budaya perusahaan. Skandal ini seolah menjadi 
pembelajaran yang cukup berharga bahwa pernyataan yang 
tertulis saja tidak cukup untuk menilai apakah pengelolaan risiko, 
terutama risiko kepatuhan terhadap regulasi sudah dijalankan 
secara efektif atau belum. Perlu adanya usaha-usaha nyata dari 
para pekerja dan jajaran manajemen untuk menjalankan aturan 
yang tertulis dalam regulasi, baik berupa traktat atau sistem 
tata kerja agar apa yang dijanjikan dalam tulisan itu tidak hanya 
sekadar tulisan yang hanya dibuka jika merasa ada kebutuhan 
untuk revisi atau ketika diperiksa pihak yang berwenang. 

Oleh karena itu, Pertamina sebagai BUMN dengan rating 
GCG 94.43% pada 2015 yang menjadi percontohan dan 
tolak ukur bagi BUMN lain, terutama dalam aspek Manajemen 
Risiko harus senantiasa melakukan monitoring & review tidak 
hanya kinerja operasi maupun keuangan saja, melainkan 
kinerja pengelolaan risiko dan kepatuhan juga harus menjadi 
perhatian utama dan menjadi aspek krusial dalam menjaga 
value perusahaan yang bersifat tangible maupun intangible. 
Pengalaman Wells Fargo bisa menjadi “guru terbaik” bagi 
Pertamina agar tidak terjatuh terjerembab ke dalam loss event 
governance & compliance risk.• 

Sumber : Strategic Planning Risk Management – Dit. Keuangan
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PGE Area Lahendong Petik Efisiensi Rp 22,8 Miliar
JAKARTA -  Indonesia adalah Negara kepulauan 
yang diapit oleh dua jalur sabuk gunung api, yaitu jalur 
Mediterania di sebelah barat dan Sirkum Pasifik di bagian 
timur. Kedua sabuk gunung api tersebut menyajikan 
lebih dari 150 gunung api, pemicu terakumulasinya 
energi panas bumi dengan potensi cadangan yang 
sudah terpetakan sekitar 28.000 megawatt (MW). Angka 
tersebut setara dengan 40 persen dari cadangan dunia. 
Karena itu tidak keliru manakala ada yang mengatakan, 
Indonesia sebagai Timur Tengahnya energi panas bumi. 
Energi panas bumi, tersebar hampir di segenap pelosok 
negeri ini, merupakan energi paling ideal untuk mengatasi 
ketergantungan pada energi fossil yang semakin hari 
cadangannya terus menurun. Pasalnya selain merupakan 
green energi yang ramah lingkungan, energi panas bumi 
juga termasuk dalam rumpun energi terbarukan. Energi 
ini tidak akan pernah habis asal kelestarian lingkungannya 
tetap dijaga.

Maka, lewat perspektif tersebut PT Pertamina 
(Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 
di amanahi tugas menjaga kemandirian dan ketahanan 
energi nasional, melalui PT Pertamina Geothermal Energy 
(PGE) sebagai anak perusahan, sejak awal 1970-an telah 
aktif melakukan usaha pengelolaan energi tersebut. Salah 
satunya di wilayah kerja (WK) PGE Area Lahendong, 
yakni di daerah Lahendong, Kodya Tomohon dan daerah 
Tompaso di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. 
Kedua daerah tersebut, sejauh yang sudah dipetakan 
diperkirakan menyimpan potensi energi panas bumi 
sekitar 350 MW. “Saat ini kontribusi Area Lahendong 
harusnya sebesar 100 MW dari Unit Pembangkit Listrik 
Tenaga Panas bumi (PLTP) 1 s/d 5. Tetapi karena  PLTP 
Unit 4 milik PT PLN (Persero) tidak beroperasi karena 
rusak maka pasokan listrik dari PLTP Lahendong hanya 
sebesar 80 MW,” kata Salvius Patangke, GM PGE Area 
Lahendong saat ditemui beberapa waktu lalu.

Pengembangan lapangan panas bumi Area Lahendong 
yang telah berproduksi sejak 14 tahun silam itu bukanlah 
tanpa kendala. Namun menurut Salvius untuk tetap bisa 
survive and sustainable growth, management harus 
mampu mengelola kendala tersebut sehingga menjadi 
motivasi untuk terus berkembang. Kreatifitas dan inovasi 
para pekerja menjadi faktor krusial dalam memaksimalkan 
potensi yang ada menjadi revenue. Melalui program 
Continuous Improvement Program (CIP), management 
PGE Area Lahendong mendorong pekerjanya untuk 
menciptakan berbagai terobosan sehingga meningkatkan 
efisiensi baik dari sisi biaya produksi, maupun waktu 
pengerjaan. Salah satunya adalah inovasi yang dilakukan 
oleh tim Proyek Kendali Mutu (PKM) Imtaq yang sukses 
dalam memodifikasi interkoneksi jalur uap lintas cluster 
sumur produksi. 

Inovasi yang dihasilkan dari kelompok PKM tersebut, 
berupa tersambungnya interkoneksi yang menghubungkan 
jalur uap produksi di Cluster LHD-24 ke jalur uap produksi 
di Cluster LHD 13. “Awalnya uap produksi dari cluster 
LHD 24 diperuntukan untuk PLTP Unit 3 & 4, sedangkan 

uap produksi dari Cluster LHD 13 
untuk memasok PLTP unit 1 & 2,” 
jelas Savius. Hal ini dikarenakan 
pada 2014 lalu terjadi penurunan 
produksi uap dari sumur-sumur 
di Cluster 4 dan Cluster 13 yang 
merupakan penyuplai uap PLTP 

Pipa Interkoneksi di Cluster 5 PGE Area Lahendong. Sulawesi Utara.

Unit 1 & 2. Disisi lain pasokan uap untuk PLTP Unit 3 & 
4 surplus sampai dengan 43 per sen dari total produksi 
uap dari ke pala sumur.

Permasalahan ini perlu segera dicarikan solusinya 
karena kalau dibiarkan perusahaan harus membayar 
pinalti ke PT PLN karena tidak bisa memenuhi kontrak 
PJBU (Perjanjian Jual Beli Uap). Kerugian lain adalah 
tidak tercapainya KPI revenue PGE Area Lahendong, 
turunnya citra perusahaan, serta dampak lain adalah 
terjadinya pemadaman bergilir di daerah Sulawesi Utara. 
Oleh karenanya pada November 2014, pekerja PGE 
Area Lahendong memodifikasi jalur interkoneksi suplai 
uap Unit 1 s/d 4. Dengan koneksi jalur uap produksi ini 
maka kelebihan uap di Unit 3&4 bisa disalurkan melalui 
pipa interkoneksi 14” ke unit 1 & 2, begitupun sebaliknya. 
Hasilnya PGE berhasil mengingkatkan produksi PLTP 
Unit 1 yang semula berkapasitas 13,6 MW menjadi 16 
MW, sedangkan PLTP Unit 2 yang tadinya 15,9 MW 
menjadi 18,1 MW. 

 Keberhasilan PGE Lahendong dalam melakukan 
inovasi dimaksud bermuara pada tingkat pemanfaatan 
uap untuk PLTP Unit 1 s/d 4 menjadi lebih optimal. “Dari 
inovasi ini value creation yang berhasil kami raih adalah 
sebesar Rp. 22,8 milyar selama periode Juni 2014 hingga 
Juli 2015,” ujar Salvius menyiratkan rasa syukurnya.  Di 
samping itu, perusahaan juga terhindar dari penalti atas 
kontrak terhadap pelanggan, KPI produksi dan venting 
dapat dicapai sehingga citra dan reputasi korporasi 
dalam pandangan semua stakeholders menjadi 
lebih baik. Hal ini berdampak signifikan pada upaya 
peningkatan soft capital perusahaan selaku pemasok 
energi panas bumi untuk pemenuhan kebutuhan listrik 
di wilayah Semenanjung Sulawesi Utara. Manfaat lain 
dari terpasangnya jalur interkoneksi ini adalah fleksibilitas 
pengoperasian sumur, sehingga dapat menunjang 
pasokan uap, tidak hanya untuk PLTP Unit I & II 
melainkan juga Unit III & IV.

System interkoneksi ini sangat mungkin untuk 
diduplikasi dan diterapkan di lapangan-lapangan panas 
bumi lainnya dengan ciri dan karakteristik serupa. 
Contohnya pada 2015 lalu, sistem interkoneksi ini 
diadopsi oleh lapangan Ulubelu (Lampung) untuk 
membantu meningkatkan produksi di Unit I & II PLTP 
Ulubelu. Pengadopsian tersebut, diimplmentasikan 
setelah terlebih dahulu dilakukan studi keteknikan dan 
pertimbangan operasional masing-masing lapangan. 
“Intinya, apapun inovasinya asalkan menghasilkan 
peningkatan produksi, atau efisiensi sepenuhnya akan 
memperoleh dukungan manajemen dalam rangka 
mengejar peningkatan pendapatam,” kata Salvius 
mengakhiri perbincangan.•DIT.hULU


