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Downstream shift
Awal April 2017, BP bersama PT AKR Corporindo Tbk 

(AKRA), mengumumkan akan membentuk perusahaan patungan 
yang bergerak di sektor ritel BBM. Disusul tahun depan, 
perusahaan patungan tersebut juga akan membuka unit ritel 
pertamanya di Indonesia. Sebelumnya, pada November lalu, 
Air BP (divisi aviasi dari BP) juga bekerjasama dengan AKRA 
membentuk usaha patungan pengembangan bisnis bahan bakar 
aviasi di Indonesia.

BP menilai potensi bisnis downstream baik BBM retail maupun 
aviasi, akan semakin berkembang. CEO BP Downstream, Tufan 
Erginbilgic, mengatakan fokus strategi ritel BP adalah untuk 
mem berikan kenyamanan konsumen. Sedangkan Chief 
Strategy and Business Development Officer Air BP, Jonathan 
Wood mengatakan, strateginya dalam memasok avtur adalah 
dengan menerapkan teknologi inovatif terbaru dan manajemen 
operasional terbaik.

Langkah BP tersebut merupakan bagian dari rencana mereka 
untuk menghasilkan pre-tax free cash flow sebesar US$ 9-10 

> ke halaman 3

Pertamina Patra niaga 
menuju Profit uS$ 107 juta

Pertamina dan telkom 
kerja Sama Bidang iCt dan 
digitaliSaSi marketing

Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence dan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menyaksikan penandatanganan commemorative 
letter yang terkait dengan pasokan LNG. Penandatanganan dilakukan oleh Senior Vice President Exxon Mobil Asia Pasifik Jeff Appleton dan 
Direktur Gas Pertamina Yenni Andayani di Jakarta, Jumat (21/4).
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tiga insan Pertamina 
Pimpin  maurel & Prom 
Perancis
Pertamina kian mantap 
mengembangkan sayapnya ke 
kancah Internasional dengan 
menempatkan tiga eksekutif 
yang telah berpengalaman di 
Maurel & Prom (M&P).

jakarta - Penempatan tersebut 
merupakan langkah lanjut Pertamina 
yang sangat serius untuk terus 
mengembangkan akt iv i tas  EP 
inter  nasional, termasuk melalui 
kepemilikan saham di M&P, yang 
saat ini memilki aset migas di empat 
benua. Sebelumnya Pertamina telah 
menempatkan satu orang eksekutif, 
Denie S. Tampubolon, sebagai Mem
ber of the Board di M&P. Denie, 53 
tahun,  adalah Senior Vice President 
Upstream Business Development di 
Pertamina.

Seperti diketahui, dengan penye-
lesaian akuisisi saham Maurel & Prom 

(M&P), Pertamina telah menempatkan 
lagi tiga eksekutif sebagai Chairman & 
dua anggota Board of Directors M&P, 
perusahaan migas yang tercatat di 
bursa Paris, dimana saat ini Pertamina 
memiliki 72,65% saham. 

Ket iga eksekut i f  yang baru 
ditempatkan tersebut adalah Aussie 
B. Gautama, sebagai Chairman of 
the Board. Dua lainnya adalah Huddie 
Dewanto dan Maria R. Nellia, sebagai 
Members of the Board Maurel & 
Prom. “Ketiga eksekutif tersebut 
adalah profesional berpengalaman 
yang telah disetujui oleh Direksi 
se bagai representasi Pertamina 
dalam mengembangkan aktivitas 
internasional Pertamina lebih lanjut 
melalui sinergi M&P,” tegas VP Cor-
porate Communication Pertamina 
Adiatma Sardjito di Jakarta kemarin.

Aussie Gautama, 61 tahun, sejak 
2015 adalah Senior Principal Advisor 
E&P di CEO Office Pertamina. Posisi 

Aussie Gautama di M&P saat ini 
menggantikan Jean-François Hénin. 
Dengan landasan profesional di bidang 
geosains, Aussie memiliki pengalaman 
mendalam di operasi migas global, di 
antaranya pernah menjabat sebagai 
Geology & Geophysics Manager di Total 
Libya, Vice President Geosciences & 
Reservoir pada Total E&P Indonesie, dan 
terakhir sebagai Deputi Perencanaan 
SKK Migas, sebelum bergabung 
dengan Pertamina.

Huddie Dewanto, 54 tahun, adalah 
Direktur Keuangan dan Komersial di 
PT Pertamina Internasional Ekplorasi 
dan Produksi (PIEP) yang telah ber-
karier lebih dari 27 tahun di bidang 
keuangan Pertamina. Huddie pernah 
menjadi representative Indonesia 
di OPEC, Wina, sebelum menjadi 
Funding Manager di Pertamina pada 
2007. Huddie kemudian menjadi Vice 

sinergi Pertamina 
& Kejaksaan agung 
selamatkan aset 
negara

> ke halaman 4

of the weekQuote
the most significant change in a person's 
life is a change of attitude. right attitudes 
produce right actions.
     William J. Johnson

jakarta - PT Pertamina 
(Persero) dan Kejaksaan 
Agung Republik Indonesia 
hari ini menandatangani ke-
sepakatan bersama (me
morandum of under standing 
/MoU) untuk opti ma lisasi 
pelaksanaan tugas dan fungsi 
dalam bidang Perdata dan 
Tata Usaha Negara terkait 
dengan penyelamatan aset 
negara. Penandatanganan 
MoU dilakukan oleh Direktur 

Utama Pertamina Elia Massa 
Manik dan Jaksa Agung Muda 
bidang Perdata dan Tata Usa-
ha Negara, Bambang Setyo 
Wahyudi di Jakarta, pada 
Selasa (18/4).

MoU meliputi tiga kese-
pakatan penting, yakni pem -
ber ian bantuan hukum, 
pemberian pertimbangan 
hu kum dan tugas lain yang 
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Pojok Manajemen

Bagaimana pencapaian PDSI selama tahun 2016 terkait   
revenue dan laba bersih dari target yang dicanangkan? 
Alhamdulillah, target tahun 2016 tercapai siginifikan, baik dari sisi 
revenue, net income, maupun kriteria Key Performance Indicator 
(KPI) yang dibebankan oleh pemegang saham tercapai positif. 
Dari sisi revenue usaha, sepanjang 2016 
PDSI berhasil membukukan US$ 214,13 
juta, atau sebesar 144% dari RKAP 
dengan net profit adalah US$ 8,71 juta 
atau sebesar 494% dari target RKAP.  

Jika kita bandingkan dengan perusahaan sejenis, dengan harga 
minyak turun, net income mereka rata-rata minus, namun PDSI 
malah sebaliknya, yaitu net income plus. 

Bagaimana dengan pencapaian performance operasi  
PDSI tahun 2016 dan bagaimana perbandingan dengan 
tahun sebelumnya? Salah satu parameter utama performance 
di operasi PDSI sebagai perusahaan services, adalah 
HSSE. Pencapaian kinerja HSSE PDSI 
tercermin dari nilai TRIR sebesar 0,53, 
jauh lebih rendah dari nilai toleransi yang 
diperbolehkan sebesar 2,05. Ini merupakan hasil 
yang terbaik selama perusahaan berdiri di tahun 2008.

Selain itu, sepanjang tahun 2016, pencapaian kinerja operasi 
PDSI juga  diukur dari availability rig PDSI sebesar  99,20%, 
productivity rig mencapai  48,28%, sedangkan untuk utilization rig 
tercapai 59,53%.  

Pada tahun 2016, PDSI  juga berhasil menyelesaikan 242 
sumur, dari 4 project pengeboran eksplorasi, 55 project pengeboran 
eksploitasi (pengembangan) dan 183 sumur workover. Sebaran 
rig kita ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan dengan mayoritas 
customer dari internal.

Berapa total efisiensi yang sudah berhasil diraih PDSI selama 
2016? Khusus efesiensi di PDSI sedikit agak berbeda dalam 
mekanisme pembandingnya. Sesuai dengan nature bisnisnya 
sebagai services, penghematan biaya per tahun, tidak dapat 
diperbandingkan sebagai hasil efisiensi, karena bisnis services 
sangat bergantung pada jumlah aktivitas pengeboran, jumlah sumur 
yang telah dibor. 

Semakin banyak jumlah sumur yang dibor, maka apabila 
dibandingkan dengan biaya operasi dalam RKAP, pasti akan 

bertumPu 
PaDa teKnologi 
Dan sDm

lebih tinggi dari anggaran. Hal ini disebabkan karena target yang 
diinginkan adalah maksimalkan profit (parameter EBITDA margin). 
Sehingga untuk penurunan biaya akan lebih tepat menggunakan 
parameter perbandingan efisiensi di setiap komponen biaya. 
Contoh: biaya gaji personil turun 9%, biaya dinas turun 82%, biaya 
material turun 13%, dan biaya BBM turun 17%. 

apakah ada pencapaian lain? Tahun 2016 dengan menggunakan 
rig berteknologi cyber dan berkualitas premium,  alhamdulilah kami 
telah berhasil mendapatkan penghargaan untuk pengeboran panas 
bumi sebagai sumur terdalam, yang mencapai 3.203 meter pada 
project PGE Hulu Lais. 

Selain itu, kami meraih penghargaan juara II Annual Report 
Award kategori Private Non Keuangan Non Listed; The Best 
Onshore Rig dari JOB Pertamina Talisman Ogan Komering, serta 
mendapatkan sertifikat Pengelolaan Pusat Logistik Berikat dari 
Kementerian Keuangan.

Pencapaian penting di 2016, yaitu record terpecahkan untuk 
collection period yaitu rata-rata 92 hari, merupakan pencapaian 
terbaik selama PDSI berdiri. Sebagai perbandingan tahun 
sebelumnya mencapai 162 hari. Hal ini mengindikasikan, telah 
terjadi perubahan mindset bisnis yang positif pada personil PDSI 
dan kerja sama serta koordinasi yang baik antara fungsi keuangan 
di antara AP Pertamina. 

Bagaimana dengan target  kinerja PDSI pada tahun 2017? 
Tahun 2017, rig kami ditargetkan memiliki 
catatan performance availability sebesar 
98,9% dengan productivity 50%. Di sisi 
keuangan target revenue 2017 PDSI 
sebesar US$ 241,14 juta, dengan laba 
bersih sebesar US$ 8,92 juta.
ada berapa jenis usaha yang dilakukan oleh PDSI ? Kita 
ada 25 jenis bisnis dan bisnis terbaru 
adalah Pusat Logistik Berikat (PLB). PLB ini 
akan mengurangi cost biaya material yang kita pergunakan untuk 
operasional perusahaan dan mendapatkan revenue baru dari kita 
menyiapkan fasilitas pergudangan yang digunakan oleh pihak ke-3. 
Di samping itu, tahun 2017 ini kita juga menambah 3 unit hoist 
dengan teknologi yang terbaru.

Bagaimana strategi PDSI dalam menghadapi persaingan di 
bisnis drilling? Kami mengupayakan 8 main initiative program, 
yaitu safety is priority, efficiency throughout organization, revenue 
optimization, cost restructuring, technology development and 
innovation for uniqueness, IT based operation, building effective 
organization dan building internal competence. 

Tahun ini kami merencanakan strategi penyelamatan, yaitu  
peningkatan pendapatan, perbaikan struktur biaya, perbaikan 
struktur modal, dan menciptakan lean business process dan 
perbaikan budaya. 

Di samping itu juga dilakukan langkah stabilisasi, sistem 

manajemen untuk efisiensi, pengembangan SDM (pemenuhan 
kompetensi), maintain cash cow (most profitable line of business), 
dan  pengembangan jasa pendamping (business portfolio).

 
Bagaimana pengelolaan SDM PDSI untuk menjawab 
tantangan bisnis drilling di masa depan? PDSI menempatkan 
peningkatan kapabilitas dan kompetensi SDM-nya menjadi salah 
satu prioritas utamanya. Oleh karena itu, dalam 8 initiative strategy, 
kami memasukkan program building effective organization dan 
building internal competence. Hal ini untuk menyiapkan dan 
menjawab tantangan bisnis yang semakin besar kedepannya. 

Kami menyiapkan SDM PDSI agar memiliki kompetensi 
yang tinggi sesuai dengan strategi bisnis kami, melalui sharing 
knowledge, pelatihan internal maupun eksternal, serta standarisasi 
pengembangan pekerja. 

Di samping itu, PDSI memiliki sarana 
pelatihan yang disebut Drilling Training 
Center (DTC) di Mundu, Indramayu. 
DTC dibangun, salah satunya, untuk 
memenuhi kebutuhan pelatihan baik 
teoritis maupun praktis bagi para peserta 
program. Dengan memanfaatkan sarana pelatihan yang 
kami miliki, dapat sebagai cost efficiency dalam sektor pelatihan. 
Ke depannya, kami akan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk 
dapat mengeluarkan sertifikasi, terkait dengan drilling operation and 
support  serta terbuka untuk umum. Saat ini kami telah menerima 
peserta pelatihan dari anak perusahaan Pertamina lainnya. 

apa komitmen PDSI sebagai bukti kontribusi terhadap 
upaya meningkatkan ketahanan energi nasional? PDSI 
telah turut berkontribusi, walaupun secara tidak langsung, 
terhadap upaya peningkatan ketahanan energi, yaitu kami 
memiliki teknologi rig terbaik yang dapat 
meningkatkan efektivitas pengeboran, 
ketepatan waktu pengeboran, bahkan 
ahead schedule, serta menekan 
production cost. Sehingga pemilik wilayah kerja dapat 
meningkatkan produksinya yang disebabkan karena pengeboran 
yang berhasil dan baik kualitasnya.

Selain itu, SDM yang berpengalaman hampir 30 tahun dalam 
bidang pengeboran, telah memberi impact yang sangat signifikan 
terhadap keberhasilan pengeboran. Dan yang tak kalah penting, 
PDSI memiliki program Green Drilling, yang meliputi 3 kegiatan. 
Yaitu waste management, thousand trees for drilling, dan light 
tower solar cell, yang kesemuanya menjadi bukti kepedulian 
PDSI terhadap lingkungan dan menunjang green electricity serta 
mengurangi penggunaan energi fosil di area pengeboran. 

PDSI juga akan melakukan investasi sebesar US$ 45,75 
juta dengan 78,1% untuk pengadaan peralatan pengeboran, 
serta pengembangan bisnis dan peralatan HSE. Berbagai 
upaya terobosan terus dilakukan seperti penggunaan teknologi 
robotik yang memiliki keandalan dan standar safety tinggi, juga 
pemanfaatan jasa Pusat Logistik Berikat (PLB).•IrLI/PDSI

Pengantar redaksi :
Teknologi dan SDM menjadi tolak ukur dalam menjawab 

tantangan bisnis drilling services dan turut berkontribusi 
terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Lantas sudah 
sejauh mana teknologi dan SDM PT Pertamina Drilling 
Services Indonesia (PDSI) menjawab target yang telah 
ditetapkan? Berikut penuturan Direktur Utama Pt PDSI, 
Lelin Eprianto.

LELIn EPrIanto
DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA DRILLING SERVICES INDONESIA
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VISI

tataNILAI

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

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

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

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

Berperan dalam 
pembangunan ekonomi 
nasional, menjadi pelopor 
dalam reformasi Bumn, dan 
membangun kebanggaan 
bangsa.

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

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

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

Editorial

Downstream shift< dari halaman 1

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 

Untuk komentar, pertanyaan dan permintaan pengiriman artikel Market Update via 
email, email ke pertamina_Ir@pertamina.com

emPat langKah 
lebih DeKat

Customer Focus

6C

miliar di tahun 2021 dari downstream. Tahun lalu, BP memperoleh 
free cash flow sebesar US$ 5,6 milliar dari aktivitas downstream, 
meningkat 25% dari tahun 2014. Jumlah tersebut diperoleh dengan 
modernisasi kilang mereka serta pengembangan aktivitas trading 
dan marketing. BP memprediksi, bisnis pelumas dan fuel marketing 
akan meningkatkan penghasilan lebih dari US$ 3 miliar pada 2021.

Aramco pun membidik bisnis downstream. Lawatan Raja 
Salman ke kawasan Asia telah menghasilkan beberapa kerja sama 
downstream. Sebut saja kerjasama Aramco senilai USD7 miliar 
dengan Petronas dalam pengembangan projek RAPID (Refinery and 
Petrochemical Integrated Development). Selain itu, Aramco juga 
menjalin kerja sama dengan perusahaan lain untuk pengembangan 
kilang seperti Pertamina dan China North Industries Group Corp, serta 
dalam proses penjajakan dengan Indian Oil Corp, Bharat Petroleum 
Corp, and Hindustan Petroleum Corp untuk pembangunan kilang 
di India.

Langkah yang diambil oleh perusahaan migas besar dunia 
tersebut, merupakan upaya mereka untuk bertahan dan beradaptasi 
ditengah rendahnya harga minyak. Prospek bisnis downstream bisa 
menjadi kesempatan atau bahkan tantangan bagi perusahaan atas 
rendahnya harga minyak.•

SUara Pekerja

sosok Kartini menurut anda

Saat ini, sosok kartini dapat direfleksikan 
sebagai perempuan yang bisa 

menempatkan dirinya, memahami cara 
berucap dan bertindak sesuai keadaan dan 
lawan bicaranya. Yang terpenting, ia dapat 
menjadi ibu yang amanah, istri yang sholehah, 
anak yang sholehah serta pekerja yang jujur, 
tulus, dan amanah.

Dessy Puspitasari
direktorat Sdm, ti & umum
 

kartini menurut aku...
Sosok wonderwoman 
pembaharu paradigma 
bangsa. memperjuangkan pendidikan bagi 
perempuan. Semoga, kartini masa kini juga 
semakin maju dan semangat dalam meraih 
pendidikan.

Siswanto
direktorat gas

 

menurut saya, kartini benar pejuang emansipasi. tapi kartini 
Pertamina adalah pekerja yang profesional tanpa melupakan 
kodratnya sebagai ibu, dalam mendidik generasi penerus 
untuk Pertamina yang mendunia.

    Amdilus
    hSSe korporat  
 

 

tema edisi 1 mei 2017 :  hari Pendidikan nasional
Kirimkan pendapat anda ke email  bulletin@pertamina.com  dengan subjek : suara PeKerJa
Paling lambat selasa, 18 april 2017. tersedia souvenir menarik bagi empat pendapat terpilih.

Seminggu kemarin bisa dikatakan minggu 
yang penuh dengan komitmen kerja sama bagi 
Pertamina. Tak kurang ada empat komitmen 
kerja sama yang ditandatangani direksi Pertamina 
dengan pihak ketiga.

Yang pertama adalah memorandum 
kesepakatan antara Pertamina dengan Telkom 
sebagai bentuk sinergi BUMN di bidang 
informasi dan teknologi komunikasi serta digital 
marketing pada Senin (17/4). Yang kedua adalah 
memorandum kesepakatan antara Pertamina 
dengan Kejaksaan Agung dalam rangka sinergi 
untuk menyelamatkan aset negara, pada Selasa 
(18/4). 

Komitmen selanjutnya adalah 
penandatanganan dokumen Commemorative 
Letter sebagai bentuk pengakuan telah 
ditandatanganinya HoA (Head of Agreement) 
antara Pertamina dan ExxonMobil terkait pasokan 
LNG jangka panjang. Tak tanggung-tanggung, 
penandatanganan dilakukan di hadapan Wakil 
Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla dan Wakil 
Presiden Amerika Serikat Mike Pence, pada Jumat 
(21/4).

Dan sebagai pemungkas, minggu lalu ditutup 
dengan penandatanganan kesepakatan antara 
Pertamina dengan Tentara Nasional Indonesia 
(TNI) terkait pengamanan objek vital nasional, pada 
Jumat (21/4).

Banyaknya komitmen yang ditandatangani ini 
merupakan bukti nyata bahwa Pertamina tidak 
jalan di tempat. Pertamina saat ini sedang agresif 
menuju visinya menjadi perusahaan kelas dunia. 
Perusahaan dengan aset terbesar di negeri ini 
sadar, bahwa banyak hal yang harus disiapkan 
untuk menjadi menjadi perusahaan kelas dunia. 
Dengan adanya empat kerja sama yang telah 
disepakati ini, setidaknya Pertamina empat 
langkah lebih dekat menuju cita-citanya.•
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tiga insan Pertamina Pimpin maurel & Prom ... dari halaman 1

Contact Center 
Pertamina sabet Dua 
Penghargaan
jakarta - Nilai Customer 
Focus pada Tata Nilai 6C 
Pertamina menjadi salah 
s a t u  k u n c i  p e l a y a n a n 
Contact Pertamina terhadap 
pelanggan. Respon yang 
cepat, pelayanan yang prima 
dan SDM yang andal men-
jadikan Pertamina meraih 
peng  hargaan Contact Center 
Service Excellence 2017 un-
tuk Call Center 1-500-000 
dan Customer Service Email 
Center pcc@pertamina.com 
dalam kategori Public Ser

vice, pada Rabu (12/4), di 
ballroom Hotel Mulia. 

Vice President Corporate 
Communi cation  Pertamina 
Adiatma Sardjito me  nga-
takan, Pertamina sebagai 
BUMN sangat menyadari 
kewajibannya untuk mela yani 
masyarakat. “Karena itu, kami 
menyediakan contact center 
sebagai salah satu  garda 
ter depan untuk menjawab 
ber bagai pertanyaan, ke-
luhan, dan saran dari masya-
rakat yang memang mem-

butuhkan informasi  tentang 
produk dan kebijakan peru-
sahaan.  Contact Perta mina 
merupakan salah satu sa-
rana komunikasi yang kami 
sediakan untuk seluruh publik 
yang semakin kristis sekarang 
ini,”  jelas Adiatma. 

Dengan perkembangan 
teknologi informasi yang 
semakin masif,  Adiatma 
berharap ke depannya Per-
tamina dapat memanfaatkan 
seluruh media komunikasi 
yang ada sehingga  masya-

rakat dapat lebih mengenal 
Pertamina lebih dekat melalui 
media sosial tersebut. 

Contact Center Service 
Excel lence Award  2017 
diselenggarakan oleh Carre 
Center for Customer and 
Loyalty bekerja sama dengan 

majalah Service Excellence. 
Pe mantauan kinerja contact 
center untuk indeks 2017 
dila kukan selama enam bulan, 
dari Juli - Desember 2016.

Indikator penting contact 
center yang dipantau yaitu 
access, system and pro

cedure, serta people, dengan 
hasil berupa index service 
level yang disebut Contact 
Center Service Excellence 
Index (CCSEI). Polling Contact 
Center Service Excellence 
Award 2016 dilakukan dengan 
metode mystery calling.•HarI

VP Corporate Communication Adiatma Sardjito menerima penghargaan Contact Center Service Excellence 2017 untuk call 
center 1-500-000 dan customer service email center pcc@pertamina.com dalam kategori public service, pada Rabu(12/4)
di ballroom Hotel Mulia.
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President Financing sebelum 
ditunjuk menjadi Direktur 
Keuangan PT Pertamina 
Alger ia EP, & kemudian 
posisi yang sama dengan 
peran yang lebih tinggi di 
PIEP. Baik Huddie maupun 
Aussie pernah mengikuti 
pendidikankepemimpinan 
yang prestisius, INSEAD.

Maria R. Nellia, profesional 
migas selama hampir 29 
tahun, bergabung dengan 
PIEP sejak 2015, sekarang 
sebagai  V ice Pres ident 
Commercial  & Business 
Suppor t  P IEP.  Lu lusan 
Geophysical Engineering, 
Colorado School of Mines, 
AS, ini memulai karier di Mobil 
Oil Indonesia dan berlanjut 
ke ExxonMobi l  sebagai 
Geophysicist E&D. Maria juga 
pernah berkarier di Landmark 
Halliburton Indo nesia Co. 

(2000), Medco E&P Indonesia 
(2004) dan Eni Indo nesia 
(2007).

Sebagaimana dijelaskan 
Adiatma, formalitas tiga ekse-
kutif Pertamina ini telah dise-
tujui melalui Rapat Board 
Maurel & Prom di Paris, 
tanggal 10 April 2017.

Me la lu i  kepemi l i kan 
saham mayoritas di Maurel 
& Prom, Pertamina melalui 
PIEP, yang semula beroperasi 
di tiga negara; Algeria, Iraq, 
Ma lays ia ,  k in i  memi l i k i 
akses operasi di 12 negara 
yang tersebar di 4 be nua. 
Tambahan negara ter sebut 
di antaranya aset pro duksi 
di Gabon, Tanzania, Ni-
geria, serta aset eksplorasi 
di  Namibia, Kanada dan 
Kolom bia, Perancis Itali, serta 
Myanmar.

M&P memiliki karakter 

bersifat mediasi dan fasilitasi jika terjadi perselisihan antara 
Pertamina sebagai BUMN dengan pihak lain di bidang Perdata 
dan Tata Usaha Negara.

Menurut Direktur Utama Pertamina Massa Manik, penan da-
tanganan kesepakatan ini merupakan bagian upaya perusahaan 
untuk meningkatkan efek tivitas penanganan masalah hukum 
dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di 
dalam mau pun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh Pertamina 
dan Anak Perusahaan.

”Kami berikhtiar untuk melindungi aset negara yang dikelola 
Pertamina, dan diharap kan instansi penegak hukum memiliki 

kesamaan tujuan dan mendukung penuh upaya  penyelamatan 
aset negara yang dilakukan oleh Pertamina,” katanya.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan 
Tata Usaha Negara Bambang Setyo Wahyudi menyatakan, 
Kejaksaan Agung akan melakukan pendampingan dan bantuan 
hukum bagi Pertamina. 

Bambang menuturkan, sebagai BUMN  yang menguasai 
aset di sektor energi dari ujung timur hingga ujung barat 
nusantara, serta mengelola berbagai proyek strategis di 
sektor energi, Pertamina pasti mengh adapi hambatan yang 
tidak sedikit termasuk di antaranya kendala di bidang hukum 

perusa haan EP yang dinamis 
dan mampu mengembangkan 
portfolio dengan cepat di ber-
bagai negara. Sementara 
Pertamina adalah NOC yang 
mampu dengan obyektif 
jang ka panjang. Pertamina 
berkeinginan untuk melakukan 
sinergi kedua karakter kuat 
ini untuk pengembangan 
menerus keduanya.

Sejak awal 2014 hingga 
awal 2017 ini produksi Perta-
mina dari aset internasional 
telah tumbuh hingga 150 
ribu BOEPD nettoshare. 
Per ta mina menargetkan 
pro duksi 650 ribu BOEPD 
di 2025 dari operasi inter-
nasional, sebagai bagian dari 
tar get produksi Pertamina 
1,9 juta BOEPD di 2025, 
dalam upaya nyata menuju 
ke tahanan dan kemandirian 
energi Indonesia.•rILIS

sinergi Pertamina & Kejaksaan agung selamatkan aset negara... dari halaman 1
Perdata dan Tata Usaha Negara. “Kehadiran Kejaksaan Agung 
untuk melakukan pen dampingan bagi Pertamina diharapkan 
dapat memberi dampak positif bagi efektivitas Pertamina 
dalam menjalankan perannya mengamankan ketahanan energi 
nasional,” tutur Bambang. Dalam pelaksanaannya, kerja sama 
tersebut akan dilak sana kan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN). 

Sejatinya,  sinergi Pertamina dan Kejaksaan Agung dilakukan 
sejak 2014 lalu. Namun, perjanjian yang berjangka waktu dua 
tahun  tersebut telah berakhir pada 16 Juni 2016. Kesepakatan 
baru yang ditandatangani sekarang juga akan berlangsung 
selama dua tahun ke depan, yang berakhir pada Mei 2019.•rILIS

 

Pertamax turbo & Dexlite hadir di Kota Palu
PaLU - Produk baru unggulan Pertamina, 
yaitu Pertamax Turbo dan Dexlite telah hadir 
di Sula wesi Tengah, bertepatan dengan 
HUT ke-53 Provinsi Sulawesi Tengah. 
Peluncuran Per tamax Turbo dan Dexlite 
dilakukan oleh GM MOR VIII Sulawesi 
Joko Pitoyo dan Hiswana Migas Sulawesi 
Tengah, di SPBU Jalan M.Yamin, Palu.

Di kota tersebut, Pertamax Turbo 
dipasarkan dengan harga Rp 10.450/liter, 
sedangkan Dexlite dibanderol dengan 
harga Rp 7.350/liter. Kedua produk ini 
di hadirkan untuk menjawab permintaan 
konsumen atas bahan bakar minyak yang 
sesuai untuk kendaraan dengan kompresi 
mesin yang lebih tinggi.

Pertamax Turbo sebagai bagian dari 
Pertamax Se ries merupakan bahan bakar 
dengan kualitas ter tinggi dari Pertamina, 
hasil pengembangan produk Perta max Plus 
yang memiliki Research Octane Number 
(RON) 98, serta dilengkapi Ignition Boost 
Formula (IBF). 

Sedangkan sebagai bahan bakar 
diesel, Dexlite merupakan pilihan untuk 
bahan bakar yang lebih hemat namun 

tetap bertenaga dengan bilangan cetane 
se besar 51. Kandungan sulfur pada Dexlite 
juga berada di antara BBM jenis Solar 
dan Pertamina Dex, yaitu dengan sulfur 
rendah sebesar 1.200 ppm. Dexlite dapat 
memberikan akselerasi dan torsi yang 
lebih baik, mengurangi kebisingan mesin, 
lebih responsif, dan hemat bahan bakar 
dibandingkan dengan Solar. 

“Mulai Maret 2017, Pertamina terus 
menambah SPBU yang menjual Dexlite dan 
Pertamax Turbo di Kota Palu dan wilayah 
Sulawesi Tengah lainnya. Semoga upaya 
kami  men dapat respon positif di Sulawesi 
Tengah,” ujar Joko Pitoyo.•Mor VII
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GM MOR VII Joko Pitoyo melakukan pengisian Pertamax 
Turbo dalam peluncuran produk tersebut di Palu.
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sharing session : Pentingnya Penerapan 
Konsep Keberlanjutan
jakarta - Sustaibalility Report atau 
Laporan Keberlanjutan merupakan salah 
satu poin utama bagi perusahaan dalam 
penyediaan informasi kepada pemangku 
kepentingannya. Dalam laporan ini, 
Pertamina menunjukkan bagaimana 
upayanya dalam mendukung kemandirian 
energi Indonesia, mengelola lingkungan 
dan perubahan iklim, serta mendukung 
pembangunan melalui investasi sosial dan 
partisipasi pengembangan masyarakat. 

Untuk memperluas pemahaman akan 
konsep sustainability yang berkembang 
di dunia bisnis global, fungsi Investor 
Relations menyelengarakan sharing 
session bersama Ernst & Young (EY) se-
bagai firma jasa profesional multinasional 
yang berpusat di London. Tujuan kegiatan 
ini adalah untuk memberikan pandangan 
kepada Pertamina mengenai penerapan 
konsep Sustainable Business serta 
Sustainability Report yang diterbitkan 
oleh perusahaan-perusahaan global, 
khususnya perusahaan migas kelas dunia.

“Sharing session ini adalah saat yang 
bagus bagi Pertamina untuk menge-
tahui seperti apa yang dilakukan oleh 
perusahaan kelas dunia. Bagi fungsi-
fungsi terkait sangat bermanfaat untuk ke 

depannya dan hal-hal yang masih kurang 
maksimal bisa menjadi perbaikan bagi 
Pertamina,” kata Pjs. VP Investor Relation 
Pertamina, Fikri Fahmi saat Sharing 
Session Climate Change & Sustainability 
Services, di Executive Lounge Kantor 
Pusat Pertamina, Rabu (12/4). 

Partner, Asia Pacific Leader Climate 
Change and Sustainability Services EY, 
Mathew Nelson mengatakan bahwa 
keberlanjutan, sebagai elemen penting dari 
kinerja perusahaan, dengan merangkul 
peluang dan mengelola risiko yang berasal 
dari faktor sosial, lingkungan dan ekonomi 
untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Segala paparan yang disampaikan 
oleh pihak EY tersebut menurut Fikri 
akan menjadi materi bagi Pertamina 
agar Sustainability Report yang nantinya 
diolah Pertamina bisa digali lebih banyak 
lagi terutama yang terkait Stakeholder 
Engagement yang antara lain berhubungan 
dengan aspek-aspek HSSE, Finance, 
Compl iance ,  Ketenagaker jaan dan 
Hubungan Pelanggan. “Penting juga ba-
gi kita untuk melakukan benchmark ke 
perusahaan lain terkait Sustainability Re
port yang telah dilakukan oleh mereka,” 
tam bah Fikri.•IrLI

Rubrik ini berisi 
mengenai kisah 
tokoh dunia dalam 
berperilaku Jujur, 
Tulus dan Amanah

Surat dari        
   Sekolah

Cerminan Tulus
tetap menjalankan tugas 

meski dicemooh

Nancy Matthews Edison 
(1810–1871)
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jakarta  –  Sektor energi di Indonesia 
saat ini sudah berubah menjadi peng-
gerak ekonomi dan menjadi salah satu  
kekuatan percepatan peningkatan 
ekonomi bangsa. Melihat hal tersebut, 
Indonesia Economic Forum dan 
Indonesia Energy and Environmental 
Institute (IE2I) menyelenggarakan 1st 
Indonesia Energy Conference “Powering 
Indonesia’s Economy : Reshaping The 
Energy Sector”, pada Selasa (11/4).

Bagi Pertamina,  kegiatan semacam 
ini merupakan sebuah upaya  untuk 
men dorong kedaulatan energi di In-
donesia. Namun sayangnya hal-hal 
yang berkenaan dengan regulasi migas 
dan minerba saat ini berjalan lambat, 
seperti yang dirasakan berbagai pelaku 
industri energi.

“Ini merupakan kesempatan yang 
baik,  para pelaku industri dan re-
gulator bertemu untuk membahas 
percepatan peningkatan ekonomi serta 
mendorong regulasi yang berkaitan 
dengan investasi. Banyak investor 
yang ingin masuk, hanya saja mereka 
membutuhkan kepastian hukum yang 
jelas di Indonesia. Ajang seperti ini bisa 
menunjukkan kepada pemerintah bawa 
dari segi industri kita sudah siap,” ujar 
Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam.

Menurut Alam, forum ini sangat 
penting karena  membahas dan meng-
hasilkan jalan baru bagi ketersediaan 
energi di Indonesia. “Negara kita telah 
menjadi salah satu dari 20 negara 
kon sumen energi terbesar di dunia. 
Perekonomian kita pun terus tumbuh 
dan berkembang. Artinya, kebutuhan 
akan sektor energi juga akan terus 
meningkat,” ujar Alam. Ia memprediksi, 
permintaan energi dari sektor perumahan 

1st indonesia energy Conference : 
Dorong regulasi migas Pro investasi

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam menjadi salam satu pembicara dalam 1st Indonesia Energy Conference.

akan tumbuh rata-rata 4,3% setiap tahun 
hing ga tahun 2020. Permintaan dari 
sektor industri akan tumbuh sebesar 
2,7%  setiap tahun se la ma periode yang 
sama.

Sementara itu, Ketua DPR RI Setya 
Novanto menyebutkan, saat ini  80% 
pendapatan negara berasal dari pajak. 
“Begitu sektor industri mulai tumbuh, 
penerimaan pajak secara langsung juga 
akan naik. Dengan pendapatan yang lebih 
tinggi, pemerintah akan berada dalam 
posisi yang lebih baik untuk memenuhi 
kebutuhan sosial masyarakat. Untuk 
mendorong hal ini, hal pertama yang 
harus dipastikan adalah ketersediaan 
energi,” ujar Novanto.

Ia menegaskan, inti dari kebijakan 
sektor energi di pemerintahan Presiden 
Jokowi adalah pemerataan energi sebagai 
wujud keadilan sosial.  Energi tak lagi 
dilihat sebagai komoditas, melainkan 
sebagai mesin per tumbuhan ekonomi. 
Untuk itu, dengan berpedoman kepada 
UUD 1945, DPR RI akan bekerja sama 
dengan pemerintah untuk memastikan 
kebutuhan masyarakat akan energi 
bisa terpenuhi dengan baik tanpa perlu 
mengimpor.

Acara yang dibuka oleh ketua DPR 
RI Setya Novanto ini turut dihadiri oleh 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Ignasius Jonan, Wakil Ketua Komisi VII 
DPR RI Satya Widya Yudha, President 
Indonesian Petroleum Association/IPA 
Christina Verchere, Duta Besar Afganistan 
untuk Republik Indonesia H.E. Roya 
Rahmani, President Direktur Perusahaan 
Gas Negara/PGN Hendi Prio Santoso, 
Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, serta 
berbagai kalangan yang berkecimpung di 
sektor energi.•HarI

CerminJTA
ia sedang mencuci piring di dapur 

saat anaknya yang berumur 7 tahun 
pulang sekolah. anaknya termasuk anak 
yang spesial karena memiliki kekurangan 
pada pendengarannya. Sang anak 
datang sambil menyerahkan secarik 
surat dari sekolah yang ditujukan untuk 
ibunya.

ia membacanya dalam hati, 
kemudian melafalkannya dengan keras. 
“anak anda adalah anak yang jenius. 
Sekolah ini terlalu kecil baginya dan 
tidak ada guru yang cukup bagus untuk 
mengajarinya. karena itu mohon agar 
anda mengajarinya sendiri,” ujarnya di 
depan sang anak.

Sejak itu, ia mendidik anaknya 
sendiri di rumah hingga sang anak 
tumbuh besar dan menjadi penemu 
andal. anaknya memegang hak paten 
atas 1.093 temuan, yang salah satunya 
adalah temuan paling bermanfaat bagi 
umat manusia, yaitu lampu bohlam. 

ia sangat bangga pada anaknya yang 
bernama thomas alva edison. Bahkan di ujung umurnya, ia 
masih mengingat isi surat yang sesungguhnya dari sekolah 
sang anak dulu. “anak anda sangat bodoh, kami tidak 
mengizinkannya masuk sekolah lagi”.•
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Pertamina retail siapkan 
ahli mekanik di Palembang

taSIkMaLaya – Sebagai 
wujud komitmen dalam upaya 
menjaga pelestarian hutan, 
PT Pertamina Geothermal 
Energy (PGE) Project Karaha 
kembali menghijaukan hutan 
Karaha melalui program pe-
nanaman 7.500 bibit po hon. 
Dengan menggelontorkan 
ang garan sebesar Rp 150 
juta, lahan seluas 15 hek tar 
tersebut  ditanami beberapa 
jenis pohon endemik hutan 
Karah, seperti mahoni, ganitri, 
manglid, dan kesambi.

Project Manajer Karaha, 

PaLEMBang - Ratusan siswa Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) Negeri 2 Palembang, pada (10/3), 
mendapatkan pelatihan Siswa Terampil Mekanik. PT 
Pertamina Retail bekerja sama dengan Dinas Pendidikan 
Provinsi Sumatera Selatan menggelar pelatihan tersebut 
untuk memberikan bekal keahlian di bidang otomotif.

“Program ini diharapkan bisa memberikan manfaat 
bagi siswa SMK, khususnya jurusan otomotif. Bekal ini 
bisa digunakan para siswa untuk terjun ke dunia kerja, 
baik sebagai mekanik bahkan pemilik bengkel,” ujar 
Corporate Secretary PT Pertamina Retail, Ivan Asmara.

Pelatihan yang diselenggarakan selama 2 hari ini, 
merupakan pelatihan ke-27 yang diadakan Pertamina 
Retail. Sekolah yang terpilih, yaitu SMK Negeri 2 dan 
SMK Negeri 4 Palembang. Sebelumnya, pelatihan yang 
sama juga diselenggarakan di sekolah swasta maupun 
negeri yang ada di Palembang.

“Pertamina Retail memberikan teori dan praktik 
untuk peningkatan kompetensi siswa. Semoga ke 
depannya dapat menciptakan tenaga kerja lokal siap 
pakai,”lanjutnya.

Pada pelatihan ini, siswa  dikenalkan dengan praktik 
penggantian pelumas menggunakan produk Pertamina 
untuk kendaraan roda dua. Mereka diajarkan praktik 
penggantian pelumas untuk delapan sepeda motor 
yang dipandu oleh mekanik dari Bright Olimart, salah 
satu unit bisnis PT Pertamina Retail yang berada pada 
SPBU COCO.

Pada kesempatan yang sama, PT Pertamina Retail 
memberikan bantuan Corporate Social Respon sibility 
berupa seperangkat alat peng  gantian pelumas serta 
pelu mas Enduro Matic dan Enduro Racing.•PErtaMIna 

rEtaIL

Mawardi menyebutkan, ke-
giatan penghijauan sebagai 
bentuk konsistensi PGE 
dalam menjaga harmonisasi 
ling kungan sekitar wilayah 
operasi.  

“Kami sangat menyadari 
pentingnya fungsi hutan. Apa 
yang kami lakukan sekarang 
adalah bukti konkret dalam 
menjaga kelestarian hutan. 
Tidak saja mendukung bisnis 
kami, namun juga menjaga 
kelangsungan hidup dan 
wa risan yang lebih baik lagi 
untuk anak cucu kita kelak,” 

ujar Mawardi. 
Ia mengungkapkan, PGE 

terus berkomitmen untuk 
ber   kontribusi positif se cara 
maksimal terhadap ma salah 
global melalui pem bangunan 
berkelanjutan (sustainable 
development). 

“Pembangunan ini tidak 
saja berkonsentrasi pada 
isu-isu lingkungan maupun 
ketersediaan energi, namun 
dalam arti yang lebih luas. 
Yaitu, mendorong suatu 
gerakan yang mencakup 
t iga l ingkup keb i jakan,  

pem bangunan ekonomi, 
pem  bangunan sosial, dan 
perl indungan l ingkungan 
(people, profit and planet),” 
katanya.

PGE Pro ject  Karaha 
berada dalam wilayah Kabu-
paten Tasikmalaya dan Kabu-
paten Garut, Jawa Barat. 
Melalui pembangunan PLTP 
Karaha Unit 1, diharap akan 
mampu menyumbang energi 
lis trik di Jawa Barat sebesar 
30 MW dan membuka la-
pangan pekerjaan bagi 2.700 
orang tenaga kerja lokal. •PgE

Penanaman pohon di sekitar kawasan hutan pinjam pakai  proyek Karaha.

7.500 Pohon hijaukan hutan Karaha
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Penyerahan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa 
seperangkat peralatan penggantian pelumas dan produk Pertamina 
berupa pelumas Enduro Matic dan Enduro Racing.

acEH tEnggara – Untuk meringankan korban bencana 
alam banjir bandang di Aceh Tenggara, Marketing Ope-
ration Region (MOR)  I menye rahkan bantuan sem  bako dan 
kebutuhan harian di Posko Pengungsi , di Simpang Semadam, 
Lawe Sigalagala Aceh Tenggara pada Senin (17/4).

Anditya Anwar, Perwakilan Pertamina Cabang Aceh menga-
takan, bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban 
korban bencana. Bantuan  yang diserahkan terdiri dari beras 
1.000 kilogram, gula pasir 300 kilogram, susu kental manis 240 
kaleng, ikan sarden 120 kaleng, biskuit 250 kotak.

Sebelumnya, MOR I berkoordinasi dengan Badan Penang-
gulangan Bencana Daerah setempat.  Hartatik, sekretaris  
BPBD Aceh Tenggara mengucapkan terima kasih atas 
kepedulian Pertamina.•Mor I

Pertamina bantu Korban banjir bandang aceh tenggara
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MOR I menyerahkan bantuan untuk korban banjir bandang Aceh Tenggara.

himpun Cadangan Darah, Job tomori gandeng Pmi banggai
BatUI SELatan-  Kebutuhan kantong darah di Kabupaten 
Banggai yang mencapai 300 kantong, membuat PMI Ka-
bupaten Banggai beru paya keras menambah  stok darah. 
Sebagai bagian dari upaya tersebut, maka PMI Kabupaten 
Banggai  bersama Joint Operating Body Pertamina Medco E&P 
Tomori Sulawesi (JOB Tomori) menggelar donor darah rutin bagi 
seluruh karyawan di lapangan Gas Senoro.

Agar kegiatan donor darah menjadi program rutin, maka 
dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kepala 
PMI Kabupaten Banggai Fuad Muid dengan Field Manager 
JOB Tomori Hari Widyanto. “Kami mengapresiasi kepedulian 

manajemen JOB Tomori. Kerja sama ini menjadi barometer bagi 
kami untuk mengajak perusahaan lainnya untuk melakukan hal 
yang sama.” ujar Fuad Muid. Hingga saat ini, baru JOB Tomori 
yang membuat nota kesepahaman bersama PMI. 

GM JOB Tomori Judha Sumarianto juga mengungkapkan 
hal serupa.  “Kami juga berharap kerja sama  ini dapat 
mendorong perusahaan lain untuk ikut berpartisipasi,” ujarnya.

Kegiatan donor darah di wilayah CPP Senoro  telah dimulai 
sejak 2014. Hingga tahun ini, tercatat sudah sembilan kali 
dilakukan donor darah, dengan rata-rata dikumpulkan 90 -  100 
kantong darah.•joB toMorI
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tbbm dan Depot lPg tanjung uban 
Peduli Kebersihan lingkungan 
tanjung uban utara
tanjUng UBan – Terminal BBM (TBBM) 
dan Depot LPG Tanjung Uban menyerahkan 
bantuan kepada Kampung Nelayan 
di Pantai Kampung Bugis, Kelurahan 
Tanjung Uban Utara, yang ditandai dengan 
penandatanganan komitmen penyerahan 
bantuan alat kebersihan dan mesin daur 
ulang sampah senilai Rp100 juta. Komitmen 
tersebut ditandatangani oleh Operation 
Head Depot LPG Tanjung Uban Jon Kenedi, 
Lurah Tanjung Uban Utara Sudiman  dan 
Kepala Sekolah SMAN 5 Sunaryono selaku 
penerima manfaat, pada (12/4), di Ruang 
Rapat Terminal BBM Tanjung Uban. 

Bantuan alat kebersihan ini diper-
untukkan bagi masyarakat Kelurahan 
Tan jung Uban Utara dan mesin daur ulang 
sampah untuk pengelolaan sampah di 
SMAN 5 yang terletak di wilayah Ring I 
TBBM dan Depot LPG Tanjung Uban. Alat 
kebersihan yang diserahkan terdiri dari 
tempat sampah organik dan non organik, 
sekop, serokan, sapu lidi, parang, dan 
gerobag sorong. Sedangkan mesin daur 
ulang sampah menjadi pupuk organik terdiri 
dari mesin pencacah, mesin press pupuk, 
mesin press plastik, dan timbangan pupuk. 

J o n  K e n e d i  m e n g  u n g k a p k a n , 
penyerahan bantuan merupakan wujud 

LHokSEUMawE –  Pu-
luhan pekerja Pertamina me-
nyebarkan semangat positif 
bagi siswa di lima Sekolah 
Dasar, antara lain SDN Arun, 
SDN 1 Muara Satu, SDN 2 
Muara Satu, SDN 4 Muara 

SocIaL Responsibility

sebarkan semangat Jta, 
Pekerja Pertamina mengajar di aceh
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Pertamina Energi Negeri mengenalkan berbagai profesi di lingkungan kerja 
pertamina melalui kegiatan interaktif dan partisipatif dengan anak-anak.

Operation Head Depot LPG Tanjung Uban Jon Kenedi bersama Lurah Tanjung Uban Utara Sudiman  dan Kepala 
Sekolah SMAN 5 Sunaryono menandatangani komitmen penyerahan bantuan alat kebersihan dan mesin daur 
ulang sampah di Ruang Rapat Terminal BBM Tanjung Uba, pada (12/4).
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kepedulian Pertamina terhadap kebersihan 
dan kelestarian lingkungan, khususnya 
dalam pengelolaan sampah di lingkungan 
operasional peru sa haan. 

“Kami berharap bantuan alat ke ber-
sihan dan mesin daur ulang sampah dapat 
dimanfaatkan guna menjaga kebersihan 
ling kungan secara berkesinambungan di 
Tanjung Uban,” ungkap Jon. 

Sementara itu, Sudiman selaku pe-
nerima manfaat mengapresiasi kepedulian 
Perta mina atas ke ber sihan dan pengelolaan 
lingkungan di Kelurahan Tanjung Uban Utara.  
“Terima kasih atas pemberian ban tuan alat 
kebersihan di Kelu rahanTanjung Uban 
Utara. Dengan bantuan ini kami berharap 
dapat meningkatkan kedisiplinan warga 
untuk lebih peduli terhadap kebersihan,” 
ungkap Sudiman. 

Pemberian bantuan alat kebersihan 
dan mesin daur u lang merupakan 
prog ram pendampingan lanjutan dari 
program Coastal Clean Up di Tanjung 
Uban yang dilak  sanakan pada Desember 
2016. Program ini dilaksanakan secara 
berkala, yakni selama enam bulan sejak 
ditandatanganinya komitmen pem berian 
alat kebersihan dan mesin daur ulang 
sampah.•Mor I

n U n U k a n   –  J o i n t 
Operating Body Pertamina 
– Medco E&P Simenggaris 
( J O B  S i m e n g g a r i s ) 
mengadakan pe la t ihan 
Kewirausahaan Pangan 
Berbasis Hasil Olahan Ikan 
dan Pengemasan Produk  
untuk masyarakat yang ting-
gal di utara Kalimantan, te-
patnya dekat perbatasan 
dengan negara tetangga.

Kegiatan ini dilaksanakan 
di Desa Tepian Kecamatan 
Sembakung, Kabupaten 
Nunukan dan di Desa Tanah 
Merah Kecamatan Tana Lia, 
Kabupaten Tana Tidung, 
Kalimantan Utara, (10-13/4).

Sukriyatno, Pjs. General 
Affairs Manager JOB Si-
menggaris mengatakan, 
pelatihan kewirausahaan 
kepada masyarakat adalah 
salah satu wujud tanggung 
jawab sosial perusahaan ke-
pada masyarakat yang bera-
da di sekitar wilayah kerja. 

“Kami sangat senang 
kegiatan ini dihadiri oleh 
pejabat dan tokoh daerah. 
Hal ini menandakan bahwa 
pengembangan masyarakat 
didukung oleh pemerintah,” 
jujar Sukriyatno.

Peserta sangat antusias 
diberikan pengetahuan ten-

olahan ikan 
Karya warga simenggaris 
siap Dipasarkan

Masyarakat binaan JOB Simenggaris menunjukkan hasil olahan ikan yang 
dikemas dengan baik. 
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tang keamanan pangan ser-
ta cara mengolah ikan dan 
udang menjadi produk yang 
layak jual, seperti  bakso, 
nugget, abon, pangsit dan 
siomay.

“Kami awalnya tidak ber-
pikir ikan dan udang hasil 
tangkapan nelayan dapat 
dijadikan bermacam-macam 
produk untuk dijual dengan 
kemasan yang menarik,” ujar 
salah satu ketua kelompok 
usaha Desa Tepian.

Pelaksanaan di Desa 
Tepian dihadiri oleh kepala 
desa dan tokoh masyarakat 
setempat. Sedangkan di 
Desa Tana Merah dihadiri 
oleh camat, kapolsek hingga 
kepala desa. 

Camat Tana Lia, As-
nol, berharap produk-pro -

duk ini nantinya tidak ha-
nya dipasarkan di tingkat 
kecamatan,  me la inkan 
kabupaten bahkan provinsi 
ketika bertepatan dengan 
hari ulang tahun Kabupaten 
Tana Tidung.

“Kegiatan ini merupakan 
modal berharga bagi warga 
untuk meningkatkan ilmu 
pengetahuan dan juga 
perekonomian keluarga. 
Keunggulan produk yang 
dihasilkan adalah kemasan 
yang bagus dan rasa yang 
enak sehingga tidak malu 
ketika dipasarkan ke luar 
daerah. Saya harap, JOB 
Simenggaris tetap mem-
bimbing ibu-ibu agar usaha-
nya dapat lebih berkembang,” 
pesan Asnol.•joB SIMEnggarIS

Satu, dan Madrasah Ibtidaiyah 
Negeri 2 Muara Satu yang 
tersebar di Lhokseumawe, 
Aceh. Selama satu hari, 
me reka meluangkan waktu 
untuk berpartisipasi bagi 
dunia pendidikan di tanah 

men da pat  kan gambaran 
pro fesi yang lebih luas yang 
digambarkan melalui ke-
giatan interaktif dan parti sipatif 
dengan anak-anak.

Sekolah yang menjadi 
sa saran adalah yang berada 
di  seki tar wi layah ker ja 
Pertamina, dan difokuskan 
pada sekolah dengan latar 
belakang ekonomi pra-se-
jahtera, ataupun sekolah de-
ngan kategori di bawah Se-
kolah Standar Nasional.

P e r t a m i n a  E n e r g i 
Negeri merupakan sebuah 
ajakan kepada setiap pe  -
kerja Pertamina dan Anak 
Perusahaan untuk ber     sen-
tuhan langsung dengan dunia 
pendidikan se  bagai wujud 
ikut serta da lam kemajuan 

air melalui aktivitas berbagi 
pengetahuan yang menarik 
dan menyenangkan. 

Kegiatan mengajar ini 
merupakan tahun kedua yang 
dikemas melalui program 
Pertamina Energi Negeri, 
yang melibatkan 562 relawan 
pengajar yang merupakan 
pekerja dari Kantor Pusat 
Pertamina Jakarta, Unit 
Operasi dan Anak perusahaan. 
Mereka akan mengajar selama 
2 gelombang yakni pada 17 
April di Aceh dan 8 Mei 2017 
di 9 lokasi yakni Palembang, 
Jakarta, Indra mayu, Sura-
baya, Semarang, Balik papan, 
Makassar, Jaya pura, dan 
Sorong.

Vice President Cor porate 
Communication Pertamina 

Adiatma Sardjito menya-
takan, program Perta mina 
Energi Negeri menjadi agenda 
tahunan pekerja Perta   mina 
sebagai kontri busi langsung 
kepada masya  rakat untuk 
b e r b a g i  p e n g e  t a h u a n , 
menanam kan budi pekerti 
serta budaya safety yang 
disampaikan dengan cara 
menarik dan me nyenangkan. 
“Program tersebut meru pakan 
kampanye perusa haan yang 
kami rasa baik untuk ditu lar-
kan kepada generasi penerus 
bangsa agar menjadi generasi 
yang jujur, tulus dan amanah 
di masa depan,”jelas Adiatma. 

Selain itu, anak-anak 
diajarkan mengenal ber-
bagai profesi di ling kungan 
Pertamina, agar me reka bisa 

Pen di   dikan Indonesia serta 
menumbuhkan kecintaan 
ter  hadap Indonesia. Ke giatan 
sukarela ini diinisiasi se cara 
murni oleh pekerja Pertamina. 

Prog ram ini pertama kali 
dilak sanakan di 10 Se kolah 
dasar di wilayah Jakarta pada 
22 Februari 2016 dan 29 
Februari 2016, dengan jumlah 
relawan sebanyak 129 pekerja 
Perta mina yang meng ins pirasi 
3.528 siswa. 

“Kegiatan ini murni se-
bagai bentuk kepedulian 
pekerja Per ta mina ter hadap 
pengembangan sikap dan 
pe rilaku serta bu daya anak-
anak usia pen didikan dasar, 
seka li  gus menjadi akti vi tas 
ber manfaat di luar jam kerja,” 
pungkas Adiatma.•Mor I
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kotaBarU - Program Marine Safety Campaign yang 
telah dimulai pada 20 Mei 2016, saat ini telah sampai 
pada tahap jilid II. Inovasi yang dilakukan kali ini adalah 
dengan melakukan launching buku Panduan Ship/Shore 
Safety Checklist (SSSCL) yang ditujukan ke kapal yang 
beroperasi di wilayah kerja Marine Kotabaru. Peluncuran 
buku panduan ini didasari oleh banyaknya crew kapal 
yang masih belum begitu paham mengenai pentingnya 
SSSCL serta bentuk-bentuk alat dan fasilitas kapal yang 
tertulis di SSSCL.

Penyerahan buku panduan SSSCL diawali dengan 
sosialisasi dan safety briefing yang dipimpin oleh Capt. 
Hariyadi selaku Head of Marine Kotabaru dan Sigit 
Gunawan (MTSI) serta Amir Mahmud (Jr. Spv Shipping 
Agency & Tanker Programmer). Dalam sosialisasi 
tersebut dipaparkan tentang pentingnya pelaksanaan 
Ship/Shore Safety Checklist  dan dilanjutkan dengan 
tanya jawab ringan oleh crew kapal. Acara juga diisi 
dengan penyematan pin kepada Senior Officer di 
kapal. Pin yang disematkan kepada Senior Officer ini 
bertuliskan Capt. SMART Campaign yang merupakan 
singkatan dari Safety Marine Aktivitas Rutin Terdepan 

(SMART) sehingga diharapkan agar aktivitas Marine 
yang dilakukan secara rutin dan terdepan selalu 
mengutamakan aspek safety.

“Buku ini sangat bagus. Yang paling penting ada 
gambarnya. Jadi teman-teman yang belum begitu 
paham tentang alat-alat yang disebutkan di checklist, 
bisa mengetahuinya di sini,” ungkap Capt. Sugianto Hadi 
selaku nakhoda di kapal SPOB Kapuas yang ditemui 
pada saat kapal sandar di jetty 2 TBBM Kotabaru.

“Buku panduan hasil inovasi dari tim Marine Kotabaru 
ini diharapkan dapat menjadikan pilot project penerapan 
safety di lingkungan Pertamina khususnya di Marine. 
Karena safety merupakan prioritas kita sejalan dengan 
Komitmen Manajemen Pertamina tentang HSSE yaitu 
Zero Fatality Kita Bisa!” tutup Capt. Hariyadi.•SHIPPIng

Capt. smart Campaign, 
marine safety Campaign 
Jilid ii Kotabaru

2.125 lulusan sma ikuti ujian masuk 
universitas Pertamina
jakarta -  Universitas 
Pertamina kembali mela-
kukan seleksi ujian masuk 
bagi mahasiswa di seluruh 
Indonesia untuk angkatan 
kedua. Ujian masuk periode 
pertama secara serentak 
diadakan di sembilan ko ta 
besar di Indonesia di an-
taranya Jakarta, Medan, Ban-
dung, Yogyakarta, Surabaya, 
Balikpapan, dan Makassar, 
pada (15/4).

Seleksi periode pertama 
diikuti oleh 2.125 peserta 
dengan jumlah pendaftar 
te rbanyak berasa l  dar i 
Jakarta sebanyak 1.030 
orang.  

Salah satu hal menarik 
di ujian masuk kali ini adalah 
adanya peserta termuda 
y a n g  b e r k e s e m p a t a n 
meng  ikuti proses ujian ini. 
Apta Aryasatya W, peserta 
ke lompok u j ian sa intek 
yang lahir pada tahun 5 
Desember 2002. Sela in 
peserta termuda, ada pula 
peserta ujian yang berasal 
dari daerah 3T (tertinggal, 
terdepan,  dan ter luar ) , 
mas ing-masing berasa l 
dari Kabupaten Seimeuleu, 

pun kelompok uj ian IPC 
diperuntukkan bagi peserta 
yang  memi l i h  p rogram 
studi lintas jurusan, peserta 
kegiatan kelompok IPC akan 
mengerjakan TPA, Mate-
matika dan Fisika, Matematika 
Dasar, dan Bahasa Inggris, 
selama 3-4 Jam.

Universitas Pertamina 
juga memberikan kesem-
patan bagi para peserta 
berpres tas i  yang t idak 

resume 
                                            PeKan ini

Inflasi 
Diperkirakan 
meningkat, Juli 2017
(koran tempo, 17 april 2017) -   Bank Indonesia 
memprediksi angka inflasi berpotensi meningkat 
pada pertengahan tahun ini. Volatilitas harga pangan 
yang berdekatan dengan Lebaran dan peningkatan 
harga akibat kebijakan pemerintah menjadi pemicu 
inflasi. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin 
Nasution mengatakan, saat ini timnya sedang 
mempelajari formula untuk memangkas harga 
pangan. Menurutnya, harga jual dari petani menjadi 
priorotas untuk dilindungi. Sementara itu, Menteri 
ESDM menjamin harga BBM tidak naik hingga 
Juni mendatang. Selepas itu, pemerintah harus 
menghitung urgensi kenaikan harga dan kondisi 
keuangan Pertamina dan dana cadangan yang ada.

sinergi bumn dalam 
Kartu indonesia Poin
(Media Indonesia, 17 aPrIL 2017) - Kementerian 
BUMN meluncurkan Kartu Indonesia Poin untuk 
pegawai dan keluarga karyawan BUMN. Menurut 
Menteri BUMN Rini M. Soemarno, kartu ini dapat 
digunakan sebagai kartu identitas multifungsi. Tidak 
hanya sebagai alat pembayaran (uang elektronik), 
tapi juga dapat digunakan untuk program loyalti 
(pengumpulan, transfer, dan penggunaan poin di 
antara BUMN), serta kartu akses ke infrastruktur 
perusahaan ataupun  ke fasilitas layanan kesehatan. 
Rini mengatakan, kartu BUMN gadisr sebagai 
implementasi visi untuk menyinergikan keunggulan 
BUMN dalam mendorong perekonomian dan 
membuat portofolio bisnis., terutama di bidang 
finansial, ecommerce, dan digital platform. Di 
samping itu, kehadiran kartu ini juga akan mendorong 
peta jalan pengembangan bisnis yang mengarah ke 
pembentukan national payment gateway.

Kontraktor wajib investasi 
sampai Kontrak berakhir
(kontan, 18 april 2017) - Kementerian ESDM 
mengaku terus berupaya membuat investor nyaman 
menanamkan investasi di sektor migas sampai 
akhir kontrak. Salah satunya dengan menerbitkan 
Permen ESDM No. 26/2017 tentang Mekanisme 
Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan Usaha 
Hulu Minyak dan Gas Bumi.  Terbitnya aturan itu  juga 
merespon beberapa blok minyak yang akan habis 
2017 dan 2018, yang diserahkan ke Pertamina. 
Penyerahan ini membuat kontraktor eksisting 
mengurangi investasi di blok migas tersebut. Padahal, 
menurut Kementerian ESDM,  harusnya kontraktor 
tetap berinvestasi.  “Kami mau menaikkan produksi, 
karenanya kontraktor eksisting harus investasi sampai 
kontrak berakhir,” ujar Wakil Menteri ESDM Archandra 
Tahar. Untuk itu, pemerintah mewajibkan kepada 
kontraktor baru untuk membayar biata investasi 
dikeluarkan kontrak lama tersebut. Konsekuensinya, 
kontraktor baru bisa langsung mendapatkan hasil 
dari blok yang sudah  berproduksi di tahun pertama.•

Kepulauan Sulam Maluku, 
dan Kabupaten Merauke.

Para peserta terbagi dalam 
tiga kelompok ujian, yaitu 
IPA, IPS, dan IPC. Peserta 
yang memilih kelompok ujian 
IPA mengikuti Tes Potensi 
Akademik (TPA), Matematika 
dan Fisika, serta Bahasa 
Inggris. Sedangkan kelompok 
ujian IPS akan mengerjakan 
TPA, Matematika Dasar, 
dan Bahasa Inggris. Ada-

Sejumlah peserta mengerjakan soal yang diberikan saat proses seleksi ujian masuk penerimaan mahasiswa baru 
Universitas Pertamina periode 1 tahun ajaran 2017-2018 di Gedung Griya Legita Pertamina, Jakarta, pada (15/4).

mampu secara  f inas ia l 
untuk mendaftarkan diri di 
program beasiswa ekonomi. 
Sebanyak 648 orang dari 
2.125 peserta atau 30,49% 
peserta mendaftar di program 
beasiswa ini. Pada tahun 
lalu, Universitas Pertamina 
membe r i kan  beas i swa 
ekonomi kepada 501 dari 
1.243 mahasiswa. Tahun ini, 
jumlah penerima beasiswa 
akan ditingkatkan•rILIS
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No. 17 TAHUN LIIIinfo MEGAPROYEK KILANG rubrik ini berisi tentang info perkembangan revitalisasi dan 
pembangunan kilang baru menuju kemandirian energi.

Peluang tenaga Kerja mega Proyek Kilang minyak
Pengembangan dan pembangunan kilang minyak 

baru yang diinisiasi PT Pertamina (Persero) untuk 
mencapai target swasembada Bahan Bakar Minyak 
di tahun 2025 diyakini akan membawa dampak yang 
luar biasa bagi peluang tenaga kerja dan pertumbuhan 
ekonomi di masing-masing lokasi pengembangan dan 
pembangunan kilang minyak. 

Di setiap proyek pengembangan kilang (RDMP, 
Refinery Development Master Plan) jumlah tenaga 
kerja yang diperlukan sekitar 30.000 – 35.000 tenaga 
kerja. Mayoritas adalah tenaga kerja Indonesia dan 
sudah tentu memprioritaskan tenaga kerja lokal. 
Dalam Mega Proyek Klang Minyak ini, ada empat yang 
akan dikembangkan, yaitu RU V  Balikpapan, RU VI 
Balongan, RU IV Cilacap, dan RU II Dumai. Ini artinya, 
dalam waktu yang hampir bersamaan, jumlah tenaga 
kerja yang akan diserap oleh keempat mega proyek 
ini adalah 140.000 tenaga kerja.

Sementara itu, untuk proyek pembangunan kilang 
baru (NGRR, New Grass Root Refinery) diperlukan 
tenaga kerja sekitar 40.000 – 50.000 orang.  Untuk dua 
pembangunan kilang baru diperkirakan tenaga kerja 
yang akan diserap sebanyak 100.000 tenaga kerja. 

Dengan demikian, untuk keenam mega proyek 
ini, jumlah tenaga kerja yang akan terserap sekitar 
240.000 tenaga kerja. Tenaga kerja asing juga akan 
dilibatkan dalam pengerjaan mega proyek ini. Fungsi 
mereka hanya sebatas sebagai pengawas dan untuk 
proses alih teknologi.

Sorot

SVP Fuel Marketing & Distribution Pertamina Gigih Wahyu Irianto menjelaskan tentang komitmen Pertamina menyalurkan 
BBM subsidi satu harga sebanyak 150 titik hingga tahun 2019. 

Sebagai upaya pelibatan tenaga kerja lokal, Pertamina memberdayakan Ibu Rumah Tangga yang tergabung dalam Kelompok PKK di sekitar 
wilayah industri.  Tampak pekerja hunian penunjang industri RDMP Pertamina RU V Balikpapan yang diberdayakan dari kelompok PKK 
setempat tengah membersihkan area lobi.

Besarnya tenaga kerja yang diserap, menandakan 
mega proyek enam kilang minyak ini, selain padat modal 
dan padat teknologi juga padat karya. Setidaknya, 
dari jumah tenaga kerja yang terserap di enam kota 

dapat mengurangi angka pengangguran dan dapat 
menciptakan kesempatan kerja di sektor-sekor yang 
lain serta menumbuhkan gairah ekonomi bagi usaha 
kecil, mikro dan menengah (UMKM).•DIt. MP3

Pertamina targetkan 150 titik lokasi bbm satu harga
jakarta – Dalam rangka 
melayani masyarakat In-
donesia secara adil dan 
merata, khususnya di wi-
layah 3T (Tertinggal, Terluar, 
Terdepan) di Indonesia, 
Perta mina ber komit men 
me ning katkan jumlah titik 
penyaluran BBM Sub sidi 
Satu Harga sebanyak 150 
tit ik hingga tahun 2019. 
Komitmen ini merupakan 
bentuk keinginan Pertamina 
untuk melayani masyarakat 
se cara lebih baik.

“Ini sebagai implementasi 
yang lebih mendalam dari 
pasal 33 UUD 1945, bahwa 
semua masyarakat berhak 
mendapatkan layanan yang 
terbaik dari pemerintah,” 
ucap SVP Fuel Marketing & 
Distribution Pertamina Gigih 
Wahyu Irianto dalam  Media 
Workshop di Media Center 
Pertamina, Selasa (4/4). Turut 
hadir dalam kesempatan 

tersebut, VP Retail Fuel 
Marketing Pertamina Afandi, 
dan VP Corporate Commu-
nication Pertamina Adiatma 
Sardjito.

Untuk  tahun ini, Pertamina 
menargetkan pe nam bahan 
sebanyak 54 titik lokasi pro-
gram Indonesia BBM Satu 
Harga yang lo kasinya akan 
di tentukan ber sama-sama 
dengan pe  merintah. Se-
be lum nya, Pertamina telah 
ber   hasil melakukan operasi 
BBM Satu Harga di 10 titik 
lokasi, yaitu delapan kabu-
paten Papua dan Papua 
Barat, Krayan, dan Pulau 
Halmahera.

Sementara itu, VP Retail 
Fuel Marketing Pertamina 
Afandi menjelaskan, pene-
rapan prog ram Indonesia 
Satu Harga ini akan dilakukan 
melalui beberapa tahapan.
Yaitu, membangun lem-
baga penyalur di wilayah 

y a n g  b e  l u m  t e rd a p a t 
penyalur, me ning katkan 
kapasitas storage lembaga 
penyalur, dan men dorong 
percepatan pem  bangunan  
infrakstruktur darat dan laut 
oleh pemerintah di wilayah 
sasaran.

“Tantangan kita adalah 
belum adanya lembaga pe-
nya lur. Ini karena sa rana dan 
fa silitasnya belum ada, mi-
salnya jalannya belum me me-
nuhi syarat, jem batan belum 
ada, dan lain se ba  gai nya. 
Karena itu, dari roadmap 150 
titik tersebut, tahun ini kita 
bagi untuk daerah-daerah 
yang infra struktur darat dan 
lautnya cukup bagus dan 
siap untuk menerima BBM 
dulu,” ucap Afandi.

“Ini tersebar dari MOR I 
sampai MOR VIII, tidak hanya 
di daerah timur tapi Sumatera 
juga ada, bahkan di area 
MOR III juga ada dua titik 

sasaran,” tambahnya.
Terkait belum tersedianya 

infrastruktur yang memenuhi 
syarat distribusi bahan ba-
kar, Gigih berharap Pe me-
rintah Daerah dapat turut 
mendukung pengem bangan 
infrastruktur trans portasi 
yang dibutuhkan.

“Kita harapkan ada du-

kungan dari pe merintah 
daerah melalui APBD da-
lam pengem bangan infra-
struktur. Ka rena dengan 
masuknya BBM ke sana akan 
berdampak pula memberikan 
multiplier effect kepada per-
kembangan ekonomi daerah 
tersebut,” ucap Gigih.

G ig i h  menegaskan , 

yang terpenting dibenahi 
ada lah aspek tek nis dulu. 
“Seperti bagaimana bisa me-
ngirimkan BBM dengan me  -
menuhi aspek-aspek HSSE. 
Karena kita kan men-deliver 
barang yang ber bahaya, 
tidak serta merta bisa di-
ambilpindahkan,” pungkas 
Gigih.•Starfy
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tim Knowledge management (Komet)
Quality management – Dit. ga
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com

oleh: tim Knowledge management Pertamina (Komet) – fungsi QsKm

oleh : Desy Puspitasari – Quality, system and Knowledge management 

Presentasi Komet di raker bPK: 
berbagi Pengetahuan di lembaga tinggi negara

KPi Knowledge sharing & innovation tw i : apresiasi Kinerja fungsi

Sepak terjang Knowledge Management Pertamina (KOMET) di Indonesia sepertinya sudah 
tidak perlu lagi diragukan. Kali ini KOMET berkesempatan menjadi narasumber pada forum yang 
diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lembaga tinggi negara dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara. Forum ini menjadi benchmark untuk BPK dalam menyelenggarakan knowledge 
management di dalam lembaganya, sekaligus menjadi bukti bahwa Pertamina dipandang memiliki 
keunggulan dalam pengelolaan pengetahuan perusahaan.

Forum diselenggarakan pada tanggal 12 April 2017 
bertempat di Hotel Menara Peninsula Jakarta. Dihadiri 
oleh lebih dari 50 peserta BPK yang berasal dari berbagai 
penjuru Indonesia. VP Quality, System and Knowledge 
Management, Faisal Yusra, menyampaikan sharing 
dengan judul Berbagi Pengetahuan di Lembaga Tinggi 
Negara. Sebagai pembuka Faisal Yusra menyampaikan, 
“Paling penting yang pertama, kita sepakati terlebih 
dahulu bahwa berbagi pengetahuan itu sangat penting, 

apapun aspek yang dibicarakan.”
Materi sharing yang diberikan dimulai dari perjalanan awal dalam membangun KOMET, langkah 

yang diambil dalam membesarkan knowledge management di perusahaan, hingga kisah sukses 
dalam penghargaan di forum maupun kompetisi skala nasional dan internasional, salah satunya 
ketika mendapatkan penghargaan bergengsi pada Most Admired Knowledge Enterprise (MAKE) 
Award. Beliau juga menegaskan bahwa knowledge management menjadi penting untuk mengisi gap 
pengetahuan yang ada di antara pekerja Pertamina itu sendiri. Pengetahuan yang dibagi pun adalah 
yang telah memenuhi formula asset pengetahuan, termasuk hasil Continuous Improvement Program 
(CIP) yang merupakan sumber asset pengetahuan pertamina terbesar yang diterapkan dengan metode 
Delapan Langkah Tujuh Alat (DELTA) yang berorientasi pada value creation sehingga diaggap qualified.

Faisal Yusra juga menyampaikan dukungannya untuk menggalakkan kegiatan pengelolaan 
pengetahuan di lingkungan BPK. Beliau memaparkan bahwa knowledge management dapat dimulai 
dengan cara sederhana. “Diibaratkan seperti warung, maka sebelum berjualan, perlu ditentukan terlebih 
dahulu rak apa (expertise) yang ingin dibangun. Kemudian mengisi rak tersebut baru setelah itu mulai 
berjualan.“ Selain itu komitmen manajemen serta keterlibatan seluruh insan di dalam perusahaan 
juga penting, dimana di awal terkadang harus dilakukan terlebih dahulu sistem paksa-rela dalam 
membangun kebiasaan berbagi pengetahuan.

Knowledge Sharing and Innovation (KSI) menjadi salah satu Individual Performance Contract (IPC) 
bagi Vice President (VP) ke atas atau jabatan yang setara di seluruh Fungsi/Unit Operasi/Region dan 
Anak Perusahaan di tahun 2017. Fokus pada 2017 adalah utilisasi aset pengetahuan, portal serta 
webinar untuk Knowledge Management Pertamina (KOMET) dan high level kegiatan Continuous 
Improvement Program (CIP) melalui penambahan starting point  berdasarkan Strength Weakness 
Opportunity Threat (SWOT) perusahaan, dimana sebelumnya sebagian besar hanya berfokus pada 
weakness.

Sosialisasi KPI ini sebelumnya sudah pernah dilakukan di awal Triwulan (TW) I tepatnya pada 
tanggal 16 Februari 2017. Sosialisasi ini merupakan salah satu kegiatan yang tercatat dalam Calender 
of Event QSKM yang tentu sangat mendukung pencapaian KSI di TW I ini.

Dari data monitoring based on Portal KOMET dan Log Join Webinar, tercatat bahwa hampir setiap 
Fungsi/Direktorat sudah mencapai target TW I. Apresiasi diberikan pada setiap PIC Fungsi, namun 
yang perlu diiperhatikan adalah target tersebut adalah target awal TW I. Tantangan di setiap TW tentu 
lebih tinggi sehingga diperlukan strategi khusus dalam peralihan budaya utilisasi.

Berbeda hal nya dengan CIP, sampai dengan awal april 2017 tercatat baru sejumlah 225 usulan 
penyelesaian masalah pekerjaan menggunakan metode CIP yang terdaftar di website pendaftaran 
CIP. Disarankan kepada para Pekerja untuk dari awal tahun sudah dapat mendaftarkan CIP di sistem, 
meskipun dalam juknis tercatat bahwa paling lambat pendaftaran pada Juli 2017. Hal tersebut 
berhubungan dengan monitoring dan pemberian coaching dari auditor CIP. Penyelesaian CIP melalui 
metode DELTA-PDCA tentu memerlukan coaching. Terlebih lagi, dengan adanya penambahan starting 
point – SWOT, pengesahan TKI Penilaian CIP, serta modul pelatihan yang barus disahkan pada tahun 

Pada sesi tanya jawab, peserta dengan antusias bertanya untuk menggali lebih dalam kiat-
kiat mengelola pengetahuan perusahaan. Mereka mengapresiasi bagaimana Pertamina mampu 
menggerakkan KOMET hingga keseluruh area, unit operasi, region dan anak perusahaan dengan 
sumber daya manusia yang terbatas. Terlebih lagi, knowledge management yang dilakukan dapat 
berjalan secara continue.

Di akhir sesi ditutup oleh Faisal Yusra dengan menegaskan bahwa untuk membangun knowledge 
management perlu disesuaikan dengan style sendiri, dikarenakan kultur dan kebutuhan dari perusahaan 
yang berbeda-beda. Harapan ke depannya semoga semakin banyak perusahaan yang dapat 
menerapkan knowledge management di Indonesia, termasuk di lingkungan BPK. “Kita ingin berbagi, 
karena tujuannya adalah bagaimana membuat semua lembaga serta industri di Indonesia menjadi 
optimal dalam pengelolaan pengetahuannya sebagai competitive advantage perusahaan.”•wara 

DESSISwataMI

The More You Share, The More You Get, Let’s Share Knowledge!

ini, tentu diperlukan pelatihan, workshop, klinik, coaching dan audit dengan intensitas yang lebih tinggi 
dibandingkan tahun sebelumnya.

Berikut sebagai pengingat bersama akan tantangan KPI KSI pada tahun ini yang sedikit berbeda, 
baik dari item maupun % target nya

Tabel : Target KPI KSI 2017 Persero (*)

(* target untuk AP, target CIP – risalah = 10% populasi Fungsi )

Tentunya yang terpenting bukan status hijau dari setiap Fungsi/Direktorat, namun bagaimana 
setiap Fungsi/Direktorat dapat terus sustain dalam implementasi budaya berbagi pengetahuan dan 
inovasi di Perusahaan. Jika membutuhkan sosialisasi ataupun coach perihal CIP maupun KOMET, 
dapat menghubungi ext 6847 atau email ke mutu-korporat@pertamina.com. •Desy Puspitasari

Insan Mutu Pertamina…Semangat !!! Hebat !!!
Pertamina…Jaya !!! Jaya !!!

Penyampaian Sharing KOMET

Situasi saat sesi tanya jawab dan diskusi

Penyerahan kenang-kenangan oleh BPK 

Konten rubrik ini diisi oleh tim Qm Korporat
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aKsi PtKam Proses serah terima Dibenahi – supply loss Dimitigasi – Perilaku menyimpang Dibasmi – 
Keberhasilan Diapresiasi – Efisiensi Semakin Tinggi – Kinerja Perusahaan Sesuai Visi MisiPembenahan tata Kelola arus minyak

Jadwal operasi Kapal yang lebih akurat: 
ikhtiar Peningkatan Kualitas master Program 

Penataan Master Program (MP) dengan baik dan benar 
sesuai dengan “demand and availability” tampaknya suatu 
masalah yang perlu dibenahi dalam praktik operasionalnya. 
Tim Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak (PTKAM) 
Pertamina semenjak kelahirannya (10-3-2015) sudah 
berusaha melirik masalah “master program” tersebut. 
Sayangnya karena keterbatasan tenaga di “PTKAM Officer” 
dalam merapikan MP selaku jendela utama dalam menata 
pengelolaan arus minyak agar seimbang implementasinya 
belum tersentuh secara mendasar.

Dalam catatan PTKAM Officer pada tahun anggaran 
2016, Pertamina pada rancangan awal tahunnya menyewa 
kapal dari ship owners 261 unit (25 diantaranya kapal 
elpiji). 261 unit kapal yang disewa secara tetap dan 
berkesinabungan (Time Charter Party) ini terdiri dari segala 
macam tipe kapal. Mulai dari kapal sebesar pulau (VLCC 
Arenza-XXVII : 308.600 DWT), sampai dengan kapal ukuran 
“oplet” (Small-I MT. Kusuma-I : 1,188 DWT). Dengan 
tersedianya 66 unit tanker milik Pertamina (buat angkutan 
migas) berarti totalnya ada 327 unit kapal disiapkan untuk 
melayani kebutuhan pendistribusian migas dari L/P ke D/P.

Namun, ketika di akhir tahun 2016 coba dihitung ulang 
jumlah kapal yang dioperasikan Pertamina, data based 
PTKAM menunjukan “pembengkakan” terjadi pada tonase 
dan jumlah kapal BBM-nya. Kapal yang pada awal tahun 
dirancang sejumlah 327 unit, ternyata di akhir tahun untuk 
kapal-kapal BBM saja jumlahnya ada 410 unit.

Kita bisa memaklumi, penambahan kapal yang 
disewa secara (TC, FOB, atau COA) itu adalah demi tidak 
terganggunya security of supply (SOS). Dan selama ini, 
kalau sudah menyangkut SOS, maka segala kajian atau 
saran perbaikan mengarah efisiensi atau optimalisasi 
selalu kandas. Akankah kita selalu bertahan dengan 
dalih klasik yang semestinya bisa di-minimize dengan 
mendayagunakan MP dengan baik dan benar?

Sesungguhnya keberhasilan perusahaan dalam 
menekan supply losses di dua tahun terakhir ini tak terlepas 
dari kontribusi penataan MP dengan baik dan benar. Namun 
masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi dalam 

menjamin implementasi berjalan baik dan benar bagi 
kelancaran suplai energi.

Minyak yang harus diangkut oleh Petamina melalui laut 
selalu dapat diprediksi dengan berkaca pada supply and 
demand sebelumnya serta mempertimbangkan trend yang 
terjadi ke depan. Guna menghindari tidak pasnya antara 
perencanaan tonnage yang tersedia dengan jumlah minyak 
yang akan dibawa, maka variable lain berupa kemampuan 
tangki timbun, kemampuan dermaga pelabuhan (beserta 
kedalaman kolam pelabuhan dalam menerima draft kapal) 
dalam melayani kapal-kapal yang akan bongkar muat, 
wajib diperhitungkan dengan cermat. Namun, yang tak 
kalah pentingnya lagi, mengurangi jumlah kapal yang 
sub-standard dalam jajaran armada yang dioperasikan 
Pertamina, adalah goal kita bersama.

Kalau saja patokan mendasar ini diberlakukan dengan 
ketat  dalam merancang MP, tentu  implementasi tonnage 
kapal yang disewa secara bertahap (95%, 90%, 85%) 
dalam rangka memberikan kesempatan Kapal yang perlu 
diperbaiki mendapatkan perbaikan yang layak.

Kemampuan kapal memuat minyak semaksimal 
mungkin dalam lambungnya yang dikenal dengan effective 
load factor (ELF), dalam shipping practice disepakati 90% 
dari DWT kapalnya. Kalau standar ELF ini sering diabaikan, 
memang sudah waktunya kita sikapi secara korporasi. 
Pelaku serah terima minyak dari L/P ke D/P wajib untuk 
mewujudkan ELF 90% dari bobot mati kapalnya. Angka 
pengurangan 10% ini bukan maunya Pertamina, tapi 
kesepakatan pelaku bisnis jasa angkutan laut di dunia yang 
sudah  mepertimbangkan muatan lain berupa bunker dan 
air tawar yang dibawa kapal tersebut. 

Sebagai contoh kasus MT.XP beberapa waktu yang 
lalu. Kapal yang disewa seharga kapal ukuran GP (17.000 
DWT) ketika isi minyak di L/P hanya membawa minyak 
sekitar 14.000 KL saja. Padahal kalau mengacu pada ELF 
(90 % X DWT) kapal tersebut harus bisa mengangkut minyak 
< 15.300 KL. Kenyataannya 1.300 KL ruang muat yang 
tersedia di kapal tidak dimanfaatkan. Kalau kondisi seperti 
ini selalu saja terjadi dengan “dalih klasik” demi menjaga 

security of supply aman, akan percuma saja MP yang dirancang 
degan teliti dan susah payah oleh teman-teman kita sebelumnya.

Kalau dipakai hitungan dagang, muatan yang tidak terangkut 
yang besarannya 1.300 KL (setara dengan menyewa lagi kapal lain 
tipe Small), adalah sebuah kerugian kapasitas ruang muat (Dead 
Fright) yang sebetulnya tidak perlu terjadi kalau semua pelaku serah 
terima minyak dari L/P ke D/P aware terhadap ELF dari kapal-kapal 
yang loading di dermaganya.

Yakinlah, bila ELF pada kapal-kapal yang dioperasikan Pertamina 
dapat diwujudkan secara konsisten dan konsekuan oleh  pelaku 
serah terima minyak dari L/P ke D/P, maka puluhan miliar rupiah 
akibat adanya kanker dead fright (kerugian ruang muat) yang 
menggerogoti Pertamina bisa pula kita hilangkan.•MM

                                                       ***PtkaM 0.2 Lanjutkan! 

 sentralisasi Pengadaan segel: 
Program Aksi Lanjut PTKAM Mendukung Efisiensi

Salah satu program aksi yang dilakukan dalam upaya 
pencegahan losses dan sudah dilaksanakan pada tahun 
2016 adalah program pelipatgandaan segel. Segel (valve 
seal) dipasang pada semua titik-titik yang diperkirakan dapat 
mengeluarkan cargo dan bunker dari kapal sehingga dapat 
mencegah kemungkinan terjadinya tindakan fraud yang 
dilakukan oleh crew kapal.

Implementasi pelipatgandaan segel dilaksanakan dengan 
meningkatkan pemakaian segel, dari semula ± 30 – 35 titik 
penyegelan menjadi  ± 80 – 120 titik segel. Pelipatgandaan 
pemasangan segel dimaksud, sejauh ini menunjukkan 
kontribusi dan hasil yang memuaskan. Hal ini terbukti dari 
penurunan total supply loss yang semula 0.34 % pada tahun 
2015 menjadi 0.16% pada tahun 2016 atau setara dengan 
penghematan sebesar US$ 141 Juta.

Segel yang digunakan tersebut selama ini proses 
pengadaannya dilakukan secara terpisah oleh 

masing-masing Fungsi pengguna sehingga segel 
yang terpasang tidak seragam, baik bentuk maupun 

system pengkodeannya. Ada segel yang mudah dilepas 
namun ada pula yang kuat sesuai yang diharapkan.

Guna mendukung kebijakan Direksi dalam hal efisiensi 
maka untuk proses pengadaan segel tahun 2017, PTKAM 
menginisiasi pertemuan untuk melakukan integrasi dan 
sentralisasi pengadaan segel, di mana tujannya adalah untuk  
keseragaman dan penggunaan segel yang secara design 
lebih kuat dari segel yang ada sebelumnya. 

Dari sisi jumlah, segel yang dibutuhkan per tahunnya 
cukup besar dan tersebar di beberapa Fungsi, yaitu : 
Fungsi Operation Support ISC, Fungsi QQ S&D - Direktorat 
Pemasaran, Fungsi Operation & Optimization - Direktorat 
Pengolahan, dan Fungsi BOC - Shipping sehingga total 
kebutuhan segel per tahun mencapai hampir satu juta pcs.

Proses pengadaan segel yang baru akan dilakukan 
secara terintegrasi dan tersentralisasi melalui Fungsi 
Integrated Supply Chain yang mendistribusikannya ke 
Fungsi pengguna sesuai kebutuhan dengan pembebanan 
melalui cost center dan cost element masing-masing 

Fungsi. Dengan pengadaan segel yang tersentralisasi tersebut 
diharapkan proses pengadaan lebih efektif dan effisien.

Diharapkan dengan integrasi pengadaan segel ini, seluruh 
kegiatan dan aktifitas serah terima mampu terjaga. Program 
Aksi Lanjut PTKAM bersama dangan seluruh fungsi terkait 
dilakukan dalam mendukung efisiensi Perusahaan demi 
peningkatan profit dan jaminan seluruh energi murni tersalurkan 
tanpa terkorupsi.•PH

                                             ***PtkaM 0.2 Lanjutkan! 
 



20 Halaman • Terbit Setiap Senin
24 APRIL 2017

No. 17 TAHUN LIII13
health & safety PartiCiPation

Budaya HSSE atau yang  juga popular dengan istilah Budaya K3 
(Kesehatan dan Keselamatan Kerja), adalah sifat, sikap dan cara hidup 
(bekerja) dalam perusahaan/individu, yang menekankan pentingnya 
keselamatan. Di Pertamina, budaya HSSE merupakan salah satu budaya 
yang diupayakan terbentuk dan dapat melembaga baik secara sistem 
maupun secara pribadi bagi setiap pekerja, pekarya dan mitra kerja. 

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyusunan KPI 
individu, yaitu Health & Safety Participation. KPI ini wajib dilakukan oleh 
seluruh pekerja Pertamina dan Anak Perusahaan di semua level jabatan. 

hsse Disusun oleh : farida aprilianingru, 747823

Konten rubrik ini diisi oleh tim hsse

Aspek HSSE wajib menjadi fokus utama bagi seluruh insan Pertamina, baik 

pekerja, pekarya dan mitra kerja Pertamina. Budaya HSSE sudah ditetapkan 

sebagai pondasi utama prioritas strategis Pertamina, dalam upaya menjadi 

perusahaan energi nasional kelas dunia. Setiap pekerja, pekarya dan mitra 

kerja bertanggung jawab untuk mengutamakan aspek HSSE perusahaan, 

mematuhi peraturan perun dangan, mengurangi risiko pekerjaan, menjadikan 

kinerja HSSE dalam penilaian, meningkatkan kesadaran dan kompetensi 

agar dapat melakukan pekerjaan secara benar, aman dan berwawasan 

lingkungan. Seluruh lini kepemimpinan harus aktif menjalankan peran 

sebagai role model, untuk memacu terbentuknya budaya HSSE.

Cuplikan video komitmen Direktur utama  Pertamina massa manik.

Melalui KPI ini diharapkan upaya pembudayaan HSSE dapat tercapai maksimal dan 
akan berdampak positif bagi perusahaan. 

Masing-masing pekerja memilih beberapa aktivitas dan jumlah point yang 
diperoleh selama satu tahun, targetnya adalah 100 point (stretch target 150 point). 
Adapun aktivitas dan point yang diperoleh untuk masing-masing aktivitas dapat 
dilihat pada tabel di sebelah kiri. 

Setelah pelaksanaan aktivitas, maka pekerja dapat menghitung akumulasi point 
per aktivitas dengan mengisi tabel seperti di bawah ini : 

Seluruh pekerja 
diharapkan 
berpartisipasi dan 
mengambil peran 
sesuai kemampuan, 
tugas dan tanggung 
jawab masing-masing. 
Dalam setahun 
diharapkan masing-
masing pekerja 
dapat melaksanakan 
serangkaian aktivitas 
pembudayaan 
Health & Safety dan 
mencapai akumulasi 
point sesuai dengan 
yang telah ditentukan. 

Mari kita bersama 
membangun budaya 
HSSE, agar cita-cita 
zero fatality dapat 
tercapai.•
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kIPraH Anak Perusahaan

PtC terus berkembang hadapi 
Persaingan global
jakarta - Anak Perusahaan 
Pertamina, PT Pertamina 
Training & Consulting (PTC) 
menyelenggarakan syukuran 
dan perayaan HUT ke-15 di 
Ballroom Emerald Redtop 
Hotel, Jakarta, Rabu (29/3). 

Hadir dalam perayaan 
Ulang Tahun PTC ke-15 ini, 
Komisaris Utama PTC Setyo 
Wardono, Direktur Utama PTC 
Taryono, beberapa mantan 
Direktur Utama PTC seperti 
Tengku Badarsyah, Wis-
nuntoro, dan Djoko Prasetyo.  
Selain itu, hadir pula jajaran 
direksi dan para pekerja PTC 
Kantor Pusat, dan pekerja 
perwakilan daerah lainnya.

Perayaan HUT ke-15 PTC 
yang setiap tahun jatuh pada 
19 Maret ini, diisi dengan 
p e m o t o n g a n  t u m p e n g 
oleh Direktur Utama PTC 
Taryono, dan berbagai acara 
hiburan, serta peng umuman 
pemenang per    lom baan HUT 
internal PTC.

“Semoga bisnis PTC 
semakin ber kembang. Saya 
berharap seluruh pekerja 
PTC semakin kom pak, kom-
petensinya tambah baik, dan 
siap ber saing di era global,” 
ujar Direktur Utama PTC 
Taryono.

Taryono dalam sam-
butannya berharap bisnis 
PTC dapat terus bekembang 

di tengah persaingan global 
yang ada.  

“Bisnis PTC terus ber-
kembang, hingga tahun 
2016 kita menelurkan se-
buah bisnis baru, yakni 
assessment center  dan  
merintis Lembaga Sertifikasi 
Profesi, yang dikhususkan 
pada pelatihannya,” jelasnya.

Untuk prestasi yang telah 
dicapai tahun 2016, PTC 
memperoleh revenue sebesar 
Rp 1 triliun. Oleh karena itu, 
Taryono optimis tahun 2017 
akan tetap ada pening katan 
revenue dan profit hingga 
lebih dari 12% dari tar get 
RKAP sebelumnya.

“Tahun lalu, untuk per-

ta ma kalinya revenue PTC 
mencapai di atas satu triliun 
rupiah. Tahun 2015 revenue 
hanya Rp 938 miliar, dan 
tahun lalu bisa Rp 1,135 
miliar. Jadi tumbuh cukup 
tinggi sekitar 21%. Sedankan 
profit tumbuh sekitar 10% 
yakni sebesar Rp 35,6 miliar 
di atas target tahun 2016, Rp 
33 miliar,” jelas Taryono.

“Kami opt imist is ,  ke 
depan peningkatan revenue 
dan profit akan semakin baik. 
Di target RKAP 2017,  kita 
naikkan 12%, namun untuk 
target internal kita naikkan 
hingga angka 17%. Seperti 
revenue di RKAP 2017 target 
kita adalah 1,169 Mil iar, 

Redefinisi Key behavior  
tugu mandiri
jakarta - Bertempat di Mercure Hotel Cikini Jakarta 
pada Sabtu, 7 April 2017 dilaksanakan kegiatan workshop 
Redefinisi Key Behavior Sesuai Tata Nilai SPIRIT PT 
Asuransi Jiwa Tugu Mandiri yang diikuti oleh seluruh 
Group Head, Unit Head dan Supervisor dari berbagai 
satuan kerja.

Kegiatan yang dibuka oleh Suryana, VP Group 
Head of HR & GA ini,  diisi pemaparan preview tentang 
visi, misi dan tata nilai perusahaan oleh Direktur Utama 
Donny J. Subakti. Dalam paparannya Donny menekankan 
pen tingnya Tata Nilai Perusahaan dijabarkan lebih rinci 
dalam penjelasan berupa Key Behavior (Perilaku Kunci/ 
Perilaku Utama) yang lebih sesuai dengan perkembangan 
perusahaan dan bisnisnya.

Workshop dilanjutkan dengan kegiatan diskusi 
identifikasi redefinisi Key Behavior oleh enam kelompok 
kerja yang dipandu oleh Direktur Keuangan Daneth 
Fitrianto dan Direktur Teknik & Pemasaran  Khusnun Arief, 
serta menghasilkan draft rumusan redefinisi Key Behavior 
yang berbasis pada Tata Nilai Perusahaan SPIRIT.  

Draft rumusan Key Behavior akan difinalisasi oleh 
Tim Perumus Redefinisi Key Behavior. Pada kegiatan 
ini telah ditetapkan juga dr. Hartaty, Supervisor of Case 
Management sebagai Ketua Tim Perumus yang dibantu 
oleh beberapa orang anggota tim perumus berasal dari 
perwakilan kelompok kerja  bersama tim dari HR & GA 
Group.

Diharapkan finalisasi perumusan ini dapat segera 
terealisasi sehingga PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri  
memiliki Key Behavior yang akan menjadi standar 
tuntunan dalam bersikap yang lebih sesuai di lingkungan 
kerja PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri.•tUgU ManDIrI

Pertamina eP sosialisasi seismik di hadapan Pemda sorong dan masyarakat adat
Sorong - PT Pertamina 
EP (PEP) menyelenggarakan 
sosialisasi rencana survei 
seismik 3D Klamassosa di 
Kabupaten Sorong, pada 
(5/4). Bertempat di aula 
kantor Badan Perencanaan 
dan Pembangunan Daerah 
(Bappeda) Kabupaten So-
rong, sosialisasi dila ku kan 
di hadapan Bupati So rong, 
Stepanus Malak, Ketua 
DPRD Kabupaten Sorong, 
Adam Klouw, di nas terkait, 
perwakilan TNI-Polri, dan 
masyarakat adat. 

Materi sosialisasi diba-
wakan o leh Operat ion 
Geophysicists Assistant Ma-
nager Dadang Soewargono, 
di hadapan sekitar 200 pe-

namun di internal kami, kami 
akan targetkan Rp 1,350 
miliar. Ini adalah challenge 
bagi teman-teman untuk 
bisa perform di atas RKAP,” 
tambah Taryono.

Perayaan ini sendiri meru-
pakan bagian dari rangkaian 
kegiatan HUT ke-15 PTC 
yang diadakan pada 14-20 
Maret 2017,  seperti lomba 
Ping Pong, PTC Got Talent, 
lomba Cerdas Cermat dan 
lomba Inovation for PTC 
hingga puncaknya kegiatan 
touring ke Kampung Badui 
dan pemberian bantuan pem-
bangunan MCK dan pena -
naman pohon di kampung 
Badui.•Starfy

Peserta workshop Redefinisi Key Behavior Sesuai Tata Nilai Perusahaan 
SPIRIT PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri foto bersama.

Direktur Utama PTC Taryono melakukan pemotongan tumpeng sebagai simbolis perayaan HUT  ke-15  PTC di Ballroom 
Emerald Redtop Hotel, Rabu (29/3).
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serta.
Bupati Sorong Stepanus 

Malak mengajak semua 
pihak untuk mendukung 
pelaksanaan survei seismik 
3D Klamassosa. “Kami me-
nyambut baik kegiatan ini 
karena  sangat ber man-
faat untuk daerah, khu-
sus nya untuk menemukan 
cadangan-cadangan mi-
nyak di Kabupaten So-
rong. Apabila ada hasil, 
ke depannya akan mem-
berikan pemasukan bagi 
pendapatan daerah. Saya 
berharap, Perta mina EP 
selalu intensif ber komunikasi 
dengan se mua pihak melalui 
ja lur  yang ada apabi la 
menghadap i  ken  da la , ” 

ujarnya.
Sementara itu, Kepala 

D is t r i k  K lamono,  Yoe l 
Kemesfle, menganjurkan 
agar PEP memprioritaskan 
tenaga kerja lokal dalam pro-
ses rekrutmen. “Ini ber tujuan 
untuk meredam ge jolak yang 
mungkin akan terjadi selama 
survei seismik berlangsung. 
Sesuai dengan instruksi 
B u p a t i  S o ro n g ,  k a m i 
berharap agar survei seismik 
dapat terlaksana dengan 
lancar. Survei ini memberikan 
kesempatan pekerjaan bagi 
warga Kabupaten Sorong 
sehingga wajib kita dukung 
pelaksanaannya,” ujar Yoel.

Operation Geophysicists 
Assistant Manager, Dadang 

Soewargono, berkomitmen 
untuk selalu mematuhi pera-
turan perundang-undangan 
yang berlaku se  lama survei 
seismik ber  lang sung. 

“Ka mi telah meng antongi 
izin prinsip pelaksanaan 
kegiatan dari Bupati Sorong 
dan Iz in  P in jam Paka i 
Kawasan Hutan (IPPKH) dari 
Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Re-
publik Indonesia. Di samping 
itu, kami berkomitmen mem-
berikan kompensasi pem-
bayaran tanaman tumbuh 
yang rusak akibat survei 
seismik ini. Nilai kompensasi 
me ngacu kepada Surat 
Kepu tusan Bupati Sorong 
yang berlaku. Kami tentunya 

berharap survei seismik 
dapat berjalan lancar dan 
didukung oleh semua pihak,” 
ujar Dadang.

S u r v e i  s e i s m i k  3 D 
Klamassosa dilaksanakan 
di wilayah administrasi Ka-
bupaten Sorong. Sejumlah 
10 distrik akan dilalui jalur 

lintasan seismik, yaitu Dis-
tr ik Klamono, Salawati, 
Mayamuk, Sorong, Aimas, 
Malasaum, Sayosa, Mariat, 
Mariat Gunung, dan Klayili, 
dengan luasan 500 kilometer 
persegi. Survei seismik 
ini akan menyerap 2.329 
tenaga kerja.•anDI njo

Sosialisasi rencana survei seismik 3D Klamassosa di Aula Kantor Badan 
Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapedda) pada (5/4).
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Patra Jasa dan lima bumn revitalisasi 
Pabrik gula Colomadu
SUrakarta - PT Patra 
Jasa bersinergi dengan 
lima BUMN, yaitu PT Pem-
bangunan  Pe rumahan 
(Persero) Tbk, PT PP Properti 
Tbk, PT Jasamarga Properti, 
PT Kereta Api Indonesia 
(Persero) dan PT Taman 
Wisata Candi Borobudur, 
Prambanan dan Ratu Boko 
(Persero) membentuk kon-
sorsium  yang disebut PT 
Sinergi Colomadu (Per-
sero) untuk mega proyek 
revitalisasi bekas Pabrik 
G u l a  C o l o m a d u .  D i -
saks ikan o leh  Menter i 
BUMN, Rini Soemarno, 
penandatanganan Joint Ven
ture dilakukan pada oleh 
Direktur Utama PT Patra Jasa 
Haryo Yunianto, Direktur 
Utama PT Pembangunan 
Perumahan (Persero) Tbk 
Tumiyana, Direktur Utama 
PT PP Proper t i  Tauf ik 
Hidayat, Direktur Utama 
PT Jasamarga Propert i 
Irwan Artigiyo Sumadiyo,  
Direktur Utama PT Taman 
Wisata Candi Borobudur 
Edi Setijono, dan Direktur 

Dinas lingkungan hidup DKi 
Jakarta benchmark ke Phe onwJ
cIrEBon - PT PT Pertamina Hulu Energi Offshore West 
North Java (PHE ONWJ) menerima kunjungan kerja Dinas 
Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta untuk melakukan  
benchmark (studi banding) dan pemantauan lingkungan 
terhadap fasilitas PHE ONWJ di Papa flow station (FS), 
Selasa (11/4).  Dipimpin oleh Kepala DLH DKI Isnawa 
Adji, kunjungan kerja ini merupakan tindak lanjut dari 
workshop pengelolaan lingkungan yang sudah dilakukan 
oleh PHE ONWJ dan DLH DKI pada tanggal 31 Januari 
2017 yang lalu. 

PHE ONWJ memberikan penjelasan mengenai proses 
produksi di Papa FS beserta pengelolaan lingkungannya 
mulai dari pengendalian pencemaran air, udara dan 
pengelolaan limbah baik B3 maupun non B3. Selain itu 
juga dijelaskan secara keseluruhan tantangan pengelolaan 
lingkungan di PHE ONWJ yang memiliki 1147 titik 
penaatan dalam setahun dan target perusahaan dalam 
pencapaian PROPER Emas.

Setelah mendengarkan penjelasan dan melakukan 
pengamatan atas pengelolaan lingkungan di Papa FS, 
Isnawa Adji menyatakan, pengelolaan lingkungan yang 
telah dilakukan oleh PHE ONWJ telah sesuai dengan 
Izin Lingkungan dan izin PPLH yang dimilikinya. DLH 
DKI memberikan apresiasi terhadap kondisi fasilitas 
yang masih bagus dan terawat dengan baik. Hal ini 
memberikan gambaran bahwa perusahaan memiliki 
komitmen, ke disiplin an dan ketaatan terhadap standar 
operasional pro  sedur.

Apresiasi juga diberikan oleh DLH DKI kepada 
PHE ONWJ atas program-program CSR yang telah 
dilaksanakan selama ini. Harapannya, program CSR di 
masa depan dapat disinergikan dengan program yang 
ada pada DLH DKI.  Dengan tata kelola dan tata kerja 
yang telah ditunjukkan di Papa FS dan kinerja pengelolaan 
lingkungan dan sosial yang sangat baik oleh PHE ONWJ, 
DLH DKI memberikan dukungan kepada PHE ONWJ 
dalam mencapai PROPER Emas.•PHE

Prosesi penandatanganan joint venture untuk revitaliasai bekas pabrik gula Colomadu dengan disaksikan oleh Menteri 
BUMN Rini M. Soemarno, pada (8/4).
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Perencanaan dan Pengem-
bangan PT PP Tbk, Lukman 
Hidayat, pada (8/4).

Revitalisasi Pabrik Gula 
Colomadu ditujukan agar 
nantinya kawasan ini dapat 
menjadi pusat pelestarian 
budaya Jawa yang bersifat 
tradisional dan modern. 

Menurut Menteri BUMN 
Rini M. Soemarno, pihaknya  
ingin memprioritaskan revi-
talisasi agar dapat men-
datangkan seniman nasional 
dan internasional. Selain 
itu, dalam perencanaan re-

vitalisasi, akan dibangun  
Conven t ion  Ha l l  yang 
dapat menampung 3.000 
orang dengan infrastruktur 
pendukung seperti heritage 
gallery, gift shop, restaurant, 
heritage souvenir, area parkir, 
taman dan café dengan 
konsep yang berstandar 
internasional namun tetap 
mempertahankan bentuk asli 
dari bangunan pabrik gula 
tersebut. 

Revitalisasi akan dila-
kukan dalam 4 tahap pem-
bangunan dengan total dana 

yang dibutuhkan sekitar Rp 
42 miliar. Tahap awal dari 
revitalisasi PG Colomadu 
telah me mulai dengan pe-
letakan batu pertama dan 
akan memfokuskan ba-
ngunan utama terlebih da-
hulu. Menteri BUMN me-
nekankan, agar PG Colo-
madu dapat mulai ber ope-
rasi pada tahun 2018 dan 
berharap BUMN dapat be-
kerja dengan tata kelola yang 
baik, sehingga pusat budaya 
PG Colomadu dapat menarik 
wisatawan.•PatrajaSa

Pertamina Patra Niaga Menuju Profit US$ 107 Juta
jakarta - Dalam Town Hall 
Meeting Triwulan (TW) 1 tahun 
2017 yang diadakan pada 
11 April 2017, PT Pertamina 
Patra Niaga (PPN) mengusung 
semangat yang semakin 
“menggila” untuk kinerja 
tahun 2017. Nilai-nilai SPIRIT 
yang selalu digaungkan oleh 
Direktur Utama PPN Gandhi 
Sriwidodo terbukti membuat 
PPN berhasil mendongkrak 
penjualan volume BBM se-
besar 62% dibanding ta-
hun sebelumnya, yaitu men-
capai 2,34 juta KL, sehingga 
menempatkan PPN ke posisi 
kedua dalam market share 
penjualan BBM industr i 
nasional setelah PT Pertamina 
(Persero). 

Peningkatan juga ter-
catat pada laba bersih se-
besar 43% dibanding ta-
hun sebelumnya menjadi 
US$ 96 juta pada EBITDA 
margin  8,87%. Sebagai 
perbandingan, pada tahun 
2014 dan 2015, profit PPN 
sebesar US$ 37 juta dan US$ 
67 juta.

Tren performance dan 

profit perusahaan yang terus 
meningkat ini tak lepas dari 
hasil transformasi organisasi 
yang diterapkan oleh Gandhi 
sejak ditugaskan memimpin 
PPN pada pertengahan 
2015. Salah satu pengakuan 
t e rhadap  kebe rhas i l an 
trans formasi PPN adalah 
Annual Pertamina Subsidiary 
Award (APSA) 2016 yang 
menobatkan PPN  sebagai 

“Best Organization Trans
formation Subsidiary”. 

Selain pen jualan yang 
meningkat, perubahan peri-
laku kerja karyawan turut 
ber peran dalam pencapaian 
PPN.  “Jika ingin perusahaan 
se makin maju dan besar, 
ma ka pekerja dituntut un-
tuk punya kapa bilitas yang 
sesuai. Kita semua perlu se-
nantiasa men-challenge diri 

sendiri untuk menghasilkan 
improvement. T idak bisa 
lagi pakai cara lama yang 
cuek dan tidak peduli pada 
perusahaan,” tutur Gandhi. 

Meski telah membukukan 
hasil lebih dari RKAP yang 
ditetapkan pemegang saham, 
namun tahun ini PPN tetap 
tancap gas untuk mencapai 
target yang lebih “gila”, yaitu 
revenue sebesar US$ 1,4 

miliar dan laba bersih US$ 107 
juta.  Rencananya, “target gila” 
dari Direktorat Pemasaran 
Pertamina tersebut akan 
diraih dari hasil ekspansi 
pasar niaga dan layanan jasa 
BBM, terutama di sektor 
pertambangan, perkebunan, 
dan bunker. Selain itu, PPN 
juga fokus mengembangkan 
bisnis-bisnis baru melalui 
Fungsi New Venture. “Ke-
giatan tersebut antara lain 
dipusatkan di Dumai, di mana 
PPN memiliki lahan seluas 
243 Ha,” jelas Gandhi.

S a l a h  s a t u  t a r g e t 
PPN  t ahun  i n i  ada l ah 
mem pe r t ahankan  j uga 
penghargaan “Best Per
formance Marketing Sub
sidiary” dari Direktorat Pe-
masaran Pertamina, yang 
pada akhir tahun lalu di-
serahkan o leh D i rektur 
Pe  masaran  Muchamad 
Iskandar.  Penghargaan 
tersebut menempatkan PPN 
sebagai anak perusahaan 
dengan kinerja terbaik di 
bawah Direktorat Pemasaran 
Pertamina.•PPn

Direktur Utama PPN gandhi Sriwidodo mengajak seluruh pekerja PPN untuk menunjukkan kinerja maksimal untuk mencapai 
target 2017.
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lPP: Project finance 
jakarta -  Pertamina saat ini memiliki 
proyek-proyek strategis dengan investasi 
besar (padat modal dan padat karya) 
baik di downstream maupun upstream 
yang membutuhkan pendanaan yang 
cukup besar, yang tidak terelakkan 
membutuhkan pendanaan dari pihak 
per bankan/lembaga pembiayaan. Sa-
lah satu alternatif mitigasi risiko dan 
skema pendanaan yang favorable 
bagi Pertamina adalah project finance.  
Pentingnya project financing ini bagi 
Pertamina yang melatarbelakangi 
Legal Counsel & Compliance (LCC) 
menyelenggarakan Legal Preventive 
Program (LPP) dengan topik Project 
Finance di Gedung Pertamax lantai 21, 
Kantor Pusat Pertamina (8/3).

Tema LPP kali ini membahas secara 
khusus mengenai prinsip-prinsip dari 
project finance, peran dari lembaga 
kredit ekspor dan institusi multilateral 
dalam penyerahan proyek berskala 
dunia, dan relevansi dengan negative 
pledge dari Bank Dunia.

Dalam sambutannya, Chief Legal 
Counsel  & Compl iance (CLCC) 
Genades Panjaitan menyampaikan 
bahwa Pertamina memiliki banyak 
pertanyaan untuk menentukan suatu 
proyek menggunakan skema project 
finance, antara lain jenis proyek apa 
saja yang dapat menggunakan skema 
project finance, bagaimanakah suatu 
project finance dapat diidentifikasikan 
dalam membiayai proyek Pertamina, 
dan hal-hal atau faktor yang perlu 
dipertimbangkan Pertamina jika dipu-
tuskan untuk menggunakan skema 
project finance. 

Harapan CLCC atas hasil akhir 
yang dicapai dari penyelenggaraan 
LPP ini adalah setiap fungsi di internal 
Pertamina dapat meningkatkan aware 
ness atas masalah-masalah hu kum 
yang mungkin timbul dalam peng-
gunaan skema project finance. 

Legal counsel & Compliance

Dalam LPP ini, LCC menghadirkan 
praktisi hukum dari Kantor Hukum 
Dentons UKMEA LLP, London, yaitu 
Alistair Black sebagai pembicara LPP. 
Alistair Black berpengalaman dalam 
pengembangan dan pembiayaan pro-
yek-proyek energi utama. Ia memberikan 
advice bagi para sponsor, penawar, dan 
pemberi pinjaman dalam sektor minyak 
dan gas, LNG, petrokimia, dan energi, 
pada semua elemen dari rantai nilai. 

Alistair Black memulai pemaparan 
dengan menjelaskan terlebih dahulu 
mengenai apa itu project finance di-
lihat dari beberapa ciri utama, yaitu 
pi l ihan pembiayaan yang terbatas, 
pem bayaran kembali (loan repayment) 
berdasarkan arus kas proyek, dan risiko 
proyek dialokasikan kepada pihak-pihak 
yang mampu untuk mengelola atau 
memitigasinya secara terbaik, dengan 
beberapa keuntungan dari project finance 
berupa pilihan yang ter batas kepada 
sponsor, off-balance sheet treatment, 
optimasi alokasi risiko, membolehkan 
tingkat utang yang sig nifikan, dan tingkat 
pengembalian yang meningkat.

Selain itu, ia juga memaparkan 
keuntungan bagi Pertamina untuk 
meng  gunakan project financing dalam 
proyek-proyek strategisnya, alasan 
sponsor menggunakan skema project 
finance, struktur/skema  pihak-pihak 
yang melakukan project finance, goal 
dan risiko pemberi pinjaman, World Bank 
Negative Pledge, beserta studi kasus.

Sebagaimana harapan CLCC, diskusi 
interaktif dalam LPP yang berjalan aktif dan 

dinamis diharapkan 
memberikan added 
value bagi know
ledge peserta LPP 
dan juga awareness 
atas masalah-ma-
salah hukum yang 
mungkin timbul da-
lam penggunaan 
skema project fi
nance.• Lcc

forum leaders Café: 
membangun leadership Pertamina 

Direktur Utama Pertamina Massa Manik berbicara di depan peserta Talent Development Acce leration (TDA) Mid Level dan 
People Leader Development Program (PLDP) Batch 1-10 Tahun 2016 dalam Forum Leaders Cafe.
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j a k a rta  -  S e b a g a i 
rang kaian dari program 
Ta l e n t  D e v e l o p m e n t 
Acceleration (TDA) Mid 
L e v e l ,  f u n g s i  P e o p l e 
Management dan Pertamina 
C o r p o r a t e  U n i v e r s i t y 
(PCU) berkolaborasi me-
nyelenggarakan Forum 
Leaders Café yang berisi 
sharing session bersama 
para pemimpin Pertamina 
dan diskusi buku Your First 
Leadership Job, di Public 
Markette Grand Indonesia 
Mall, pada Jumat (7/4).

Sharing Session yang 
diikuti oleh sekitar 200 
peserta Talent Development 
Acce leration (TDA) Mid 
Level dan People Leader 
Deve lopment  Program 
(PLDP) Batch 1-10 Tahun 
2016 ini diisi oleh Direktur 
Utama Pertamina Massa 
Manik dan Direktur SDM, 

TI, & Umum Pertamina Dwi 
Wahyu Daryoto.

Forum Leaders Café 
merupakan kegiatan yang 
ber tujuan menyegarkan 
para asisten manajer dan 
manajer muda Pertamina 
yang men jad i  peser ta 
program TDA Mid Level 
d i  Pe r t am ina  se t e l ah 
sebelumnya menerima pe-
nugasan selama setahun 
penuh sejak mengikuti PLDP 
di tahun 2016.

Da lam paparannya, 
Direktur Utama Pertamina 
Massa Manik menjelaskan, 
untuk menjadi pemimpin 
berkelas dunia diperlukan 
SDM berkompeten yang 
m a m p u  b e r k o m p e t i s i 
dimana saja, sehingga dapat 
menghasilkan produk yang 
unggul dan tentu didukung 
dengan sistem yang reliable 
dan efektif.

Massa Manik menggam-
barkan, leadership layaknya 
hubungan orang tua dengan 
anak, dimana leader selalu 
ingin bawahannya lebih 
maju daripada dirinya sendiri 
secara tulus.

“Jangan lupa bahwa the 
core leadership itu sama 
de ngan orang tua dengan 
anaknya. You take care of 
them. Anda membangun 
next generation. Anda tahu 
bahwa Anda suatu saat 
akan pergi dari posisi itu 
dan harus ada orang yang 
menggantikannya. Itu tidak 
dikomando tapi harus dari 
hati, tulus bukan karena 
sistem semata,” ujarnya.

Selain itu, Massa juga 
mengajak seluruh asisten 
manajer dan manajer mu-
da yang hadir untuk mulai 
memantaskan diri menjadi 
seorang  leader  da lam 
peru  sahaan dengan me-
numbuhkan jiwa dan bu daya 
memberi bukan meminta.

“Jangan sedikit-sedikit 
bertanya apa yang bisa saya 
terima, namun tanyakan 
pada diri sendiri apa yang 
bisa saya berikan untuk 
perusahaan,” ucap Massa.

Acara tersebut juga 
diisi dengan pembahasan 
buku Your First Leadership 
Job.•Starfy

Pantaskan diri menjadi seorang 
leader dalam peru  sahaan 
dengan me numbuhkan jiwa 
dan bu daya memberi bukan 
meminta.

Chief Legal Counsel & Compliance Genades Panjaitan 
memberikan sambutan pada acara LPP : Project Finance.
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Seminar UPBringing session membahas mengenai Root Cause Problem 
Solving Analysis : Case Study at PT Pertamina (Persero), pada (12/4), di 
Auditorium Griya Legita Universitas Pertamina.

uPbringing session bahas 
root Cause Problem 
solution analysis
jakarta - Universitas Pertamina kembali menye-
leng  garakan Seminar UPBringing Session pada Rabu 
(12/4) di Auditorium Griya Legita Universitas Perta-
mina Simprug, dengan tema bahasan mengenai Root 
Cause Problem Solving Analysis: Case Study at PT 
Pertamina (Persero).

Hadir selaku pembicara dalam seminar yang diikuti 
lebih dari 100 mahasiswa lintas jurusan di Universitas 
Per tamina ini, Performance and Competency Mana-
gement Manager Perta  mina Indira Pratyaksa. 

Seminar UPBringing merupakan kegiatan 
rutin yang diselenggarakan Uni versitas Pertamina 
(UP) dalam rangka meningkatkan wawasan para 
mahasiswa terkait teori yang dipelajari di perkuliahan. 
Seminar kali ini berkaitan dengan mata kuliah Problem 
Solving yang sedang dijalani oleh para mahasiswa.

Performance and Competency Mana gement 
Manager Perta  mina Indira Pratyaksa menjelaskan, 
Root Cause Problem Solving (RCPS) me ru  pakan 
sebuah konsep yang dikembangkan untuk men-
ciptakan framework yang tepat dalam memecahkan 
sebuah masalah yang diha dapi perusahaan atau 
bisnis.

Menurutnya, saat ini praktik metode Root Cause 
Problem Solving sendiri telah dilakukan Per tamina 
dari level manajerial hingga level pekerja baru.

“Proses Root Cause Problem Solving sebenar-
nya diawali dengan mendefinisikan masalah, men-
strukturkan masalah, melakukan prioritas solusi, dan 
hingga melakukan aksi lanjut,” ujar Indira.

Indira mengatakan, dalam tahap mendefinisikan 
masalah, diperlukan adanya kerja sama t im 
melalui diskusi dan brainstorming sehingga bisa 
memunculkan pola pikir yang sama atas penyebab 
dari sebuah permasalahan.

“Intinya, bagai mana kita bisa melihat alasan 
mengapa sebuah masalah terjadi dengan jelas dan 
mem berikan solusi secara tepat,” tambah perempuan 
yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun di Pertamina 
tersebut.

Sementara itu, untuk mela kukan struktur masalah, 
Indira mengajarkan penggunaan ke rangka Logic 
Trees, yakni memisahkan masalah men jadi beberapa 
bagian berbeda yang lebih spesifik.•Starfy

Direktur Pemasaran Pertamina Muchamad Iskandar memberikan sambutan pada acara Customer & Stakeholder Gathering 
2017 bertema Growing Together, di Raffles Hotel, pada (30/3).

berkembang bersama Pertamina aviation
jakarta - Untuk meng-
apre siasi jalinan kerja sama 
yang telah terbina sangat baik 
dengan para stake holder dan 
customer, Per ta mina Aviation 
mengadakan Customer & 
Stakeholder Gathering  2017 
di Raffles Hotel, Jakarta, pada 
Kamis (30/3).   

“Kami me nya dari dunia 
aviasi ber  kembang melalui 
ker ja sama dar i  semua 
stakeholder ,  khu susnya 
regulator, mas kapai pener-
bangan, dan Per ta mina  
Aviation sebagai penyedia 
bahan bakar,” kata Vice 
President Aviation Pertamina 
Dani Adriananta. 

Karena i tu, pihaknya 
meng adakan gathering de-
ngan tema Growing Together 
sebagai wujud ap resiasi 
Pertamina kepada stake
holder dan customer.  “Ka mi 
ber komitmen untuk mem-
berikan pelayanan yang ter-
baik, reliable, safety, di semua 
lokasi di 63 DPPU di seluruh 
Indonesia dan juga di lebih 
dari 25 lokasi di luar negeri,” 
tutur Dani. 

Hal senada juga disam-
paikan Direktur Pemasaran 

RU VI Balongan Sosialisasikan Program CSR ke Ring 2
BaLongan - Melanjutkan 
sosialisasi program CSR RU 
VI Balongan yang sebelumnya 
sudah disosialisasikan di 
wilayah ring 1, tim CSR RU 
VI Balongan kembali me la-
kukan sosialisasi program 
CSR untuk wilayah ring 
2 Kecamatan Indra mayu 
di Desa Karangsong dan 
Pebean Udik.

Bertempat di Aula Ke-
camatan Indramayu, so-
sialisasi dibuka oleh Ca mat 
Indramayu Sugeng Her yanto, 
pada (29/3).  Ia menjelaskan, 
program CSR ini merupakan 
wujud perhatian sosial RU 
V I  Ba longan te rhadap 
masyarakat sekitar wilayah 
operasinya sesuai dengan 
per a turan perundang-un-
dangan yang ada.

Sementara itu, Senior 
Supervisor CSR Pertamina 
RU VI Cecep Supriyatna 
menjelaskan tentang profil 
ki lang RU VI Balongan 
yang dilanjutkan dengan 
presentasi program CSR 

RU VI yang akan dijalankan 
un tuk  w i l ayah  R ing  2 
Kecamatan Indramayu. 
Program-program tersebut, 
yaitu program  ekowista 
m a n g r o v e  b e r b a s i s 
edupark, diversifikasi olahan 
mangrove, rumah berdikari, 
s e k o l a h  b e r w a w a s a n 
mangrove,  dan taman 
bacaan untuk negeri.

Pada akhir acara, En-
vironment Section Head RU 
VI Balongan Nana Rusdiana 
menginformasikan, ekowista 
mangrove berbasis edupark 
yang didalamnya terdapat 

Arboretum Mangrove di 
Karangsong ini diwacanakan 
untuk dijadikan kawasan 
Arboretum Mangrove na-
sional karena memang hanya 
Indramayu yang mempunyai 
kawasan ekowista mangrove 
berbasis edupark dengan 
Arboretum Mangrove di 
dalamnya. “Untuk itu, kami 
mengajak seluruh pihak 
bekerja sama agar program 
ini dapat terwujud,” ujar 
Nana.

Sos ia l isas i  program 
se la i n  d i  had i r i  apa ra t 
kecamatan Indramayu, 

juga di hadiri Dinas Sosial, 
Dinas Perikanan, Dinas 
Kebudayaan dan Pariwista, 
D i n a s  P e m  b e rd a y a a n 
Masyarakat Desa, Kuwu 
Karangsong, SDN Unggulan, 
SDN Karangsong dan mitra 
binaan dari Jaka Kencana 
dan Pantai Lestari serta 
dari penggiat seni & budaya 
Indramayu. 

D iha rapkan  me la lu i 
program CSR RU VI Balongan 
potensi dari keragaman ma-
syarakat Indramayu bisa 
ter bedayakan dengan op-
timal.•gIntIng

Pertamina Muchamad Is-
kandar. “Growing Together 
menjadi tema yang sa ngat re-
levan, mengingat bisnis aviasi 
Indonesia di perkirakan tum -
buh di atas rata-rata per tum-
buhan in ternasional,” ujar nya. 

Menurut Iskandar, ini 
adalah satu fenomena pa-
sar yang perlu diantisipasi 
bersama.   Pertamina ingin 
ber gandengan tangan de ngan 
customer untuk mem  berikan 
pelayanan yang ter baik. “Inilah 

komit men kami, supaya 
kita bisa tumbuh bersama 
menyongsong per tumbuhan 
yang masih men janjikan,” 
ujarnya.

Dalam acara tersebut, 
Pertamina Aviation mem-
berikan peng       hargaan Cus
tomer Appreciation Award 
2017.  Penghargaan dimulai 
dari kategori Penerbangan 
Domestik Scheduled, yaitu 
Garuda Indonesia,  L ion 
Mentar i  A i r l ine,  C i t i l ink 

Indonesia, Batik Air Indonesia, 
dan Sriwijaya Air. 

Be r i ku tnya  ka tego r i  
maskapai  Penerbangan 
Internasional Scheduled, 
yaitu Qatar Airways, Emirates, 
Saudi Arabian Airlines, Jetstar 
Airways dan Etihad Airways. 

S e l a n j u t n y a  a d a l a h 
kategori Chartered Aviations, 
yaitu TNI, Trigana Air Ser-
vices, Prabu Air Trans, Asi 
Pujiastuti Aviations, Trans 
Duta Aviations Mandiri.•UrIP

Tim CSR RU VI Balongan melakukan sosialisasi program-program CSR  di wilayah Ring 2.
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RU IV Lakukan Audiensi 
dengan lembaga Pendidikan
cILacaP – Dalam rangka membangun 
komunikasi efektif dengan dunia pen-
didikan, pada 4 April 2017,  Area Manager 
Communication & Relations JBT Andar 
Titi Lestari didampingi Head Of Comm & 
Rel Ristanto Heru Widodo dan Engineer 
Edwin Nugroho menggelar audiensi 
dengan SMK Migas Muhammadiyah 
Cilacap. 

Tim Refinery Unit  (RU) IV diterima 
oleh Kepala Sekolah SMK Migas To-
hanudin dan seluruh staf pengajar. 
Tohanudin berharap, ke depan akan 
terjalin kerja sama yang semakin baik. 

“Beberapa staf pengajar di sekolah 
kami adalah pekerja aktif RU IV dan 
pensiunan yang mengajar paruh waktu 
maupun memberikan ceramah umum, 
tentunya hal tersebut sebagai salah 
satu bentuk CSR Pertamina kepada 
masyarakat,” ujarnya.

Hal tersebut senada 
dengan overview mengenai 
Per tamina dan CSR yang 
disampaikan oleh An dar Titi 
Lestari. Ia merasa senang 
dengan berdirinya SMK 
Migas di wilayah Kabupaten 
Cilacap. Menurutnya, ke 
depan RU IV  C i l acap 
akan menjadi salah satu 
ki lang terbesar dengan 
dibangunnya projectproject baru seperti 
RFCC, PLBC maupun RDMP.•ajI-rU IV

sertijab dan Pengukuhan 
Jabatan di PePC
jakarta - Senin (3/4), bertempat di 
ruang rapat Direksi, PT Pertamina EP 
Cepu (PEPC) mengadakan acara serah 
terima jabatan Interface Manager, dari 

Persatuan wanita Patra

sambut hut ke-17, PwP ru ii Dumai 
selenggarakan berbagai Kegiatan

PWP RU IV Gelar Lomba Ceria Bermakna

DUMaI - Dalam rangka me nyambut HUT 
ke-17, Persatuan Wanita Patra (PWP)
Tingkat Wilayah RU II Dumai, Senin (3/4), 
melak sanakan bakti sosial ke sejumlah 
sekolah dan beberapa panti asuhan di 
sekitar Bukit Datuk.

Ketua PWP RU II Vitri Nurilawaty 
Mahen drata beserta pengurus PWP RU 
II menye rahkan peralatan penunjang 
operasional sekolah di area komplek 
perumahan Bukit Datuk, mulai dari TK 
Tunas Harapan I, SD 1, SD 3, Mad rasah, 
SMP IT, SMP YKPP dan SMA YKPP.

Selanjutnya rombongan menyerahkan 
bantuan sembako ke Pondok Pe santren 
Hidayatullah, Pon dok Tahfiz Qur’an, dan 
Panti Asuhan Al Rozak Bukit Timah.

Ke esokan harinya, Selasa (4/4), di 

cILacaP - Pada 4 April 2017, di 
gedung Patra Graha Cilacap, Persatuan 
Wanita Patra (PWP) Refinery Unit (RU) 
IV Cilacap menggelar lomba ceria ber-
makna. Kegiatan ini diikuti oleh 16 group 
perwakilan dari Fungsi dan Majelis Ta’lim.

Dalam sambutannya, Ketua PWP 
RU IV Ketut Nyoman menyampaikan, 
kegiatan ini diselenggarakan dalam 
rangka peringatan Isra Mi’raj Nabi 
Muhammad SAW dengan tujuan untuk 
menumbuhkembangkan minat anggota 
PWP untuk berperan aktif dalam syiar 
Islam, sehingga ilmu yang dimiliki lebih 
bermanfaat dan menjadi amalan yang 
takkan putus. 

“Setiap peserta akan diuji seberapa 
dalam memahami pengetahuan agama 
Islam dengan konsep lomba yang lebih 
ceria,” ujarnya. 

Pada tahap penyis ihan, peserta  
diharuskan menemukan 25 nama nabi di 
dalam urutan huruf yang diacak. Tahap 
berikutnya, peserta terpilih diminta untuk 
menyusun puzzle ayat Al Quran hingga 
doa-doa sehari hari. Pada tahap akhir, finalis 
diberikan berbagai pertanyaan tentang 
pengetahuan Islam.

Berhasil menjadi juara I anggota PWP 
dari Reliability, disusul PWP dari Engineering, 
ME I, TA, Produksi III dan ME II.•ajI-rU IV
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PWP RU VI Adakan Turnamen Voli
BaLongan -  Menyambut  HUT 
PWP ke-17, Persatuan Wanita Patra 
(PWP) Tingkat Wilayah RU VI Balongan 
menyelenggarakan turnamen bola voli  
yang diikuti empat tim, yaitu tim Mawar, 
Anggrek, Melati, dan Dahlia.

Pertandingan voli antar tim rutin 
digelar setiap tahun menjelang HUT PWP. 
Tahun ini, turnamen digelar  selama tiga 
hari, yakni 4 – 6 April 2017. 

Pembukaan turnamen dilakukan oleh 
GM RU VI Balongan Afdal Martha di  di 
GOR Perumahan Bumi Patra, Indramayu, 
pada (3/4). 

Menurut Ketua PWP RU VI Balongan 
Nurhanilda Afdal, pertandingan ini 
merupakan sarana menciptakan tubuh 
yang sehat untuk pengurus dan anggota 
PWP serta menjadi ajang memperkuat 
jalinan tali silaturahmi dan kebersamaan 

antara istri-istri pekerja.
Keluar sebagai juara satu dalam turnamen 

tersebut adalah tim Anggrek, disusul tim 
Mawar, tim Melati, dan tim Dahlia.

Selain turnamen voli, dalam me nyambut 
HUT PWP ke-17, PWP RU VI juga akan 
menggelar bakti sosial dengan memberikan 
santunan dan bantuan sembako kepada 
warga yang kurang mampu di  sekitar kilang 
dan perumahan Bumi Patra.•rIkI HaMDanI
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Whisnu Bahriansyah kepada 
Erwin Andr i  Kusuma, dan 
pengukuhan Surface Fa cilities 
Manager Technical Support 
Bontor H. Tampubolon, serta 
pengukuhan Vice President 
Legal & Relations  Whisnu 
Bahriansyah.

Dalam kesempatan ter-
sebut Direktur Utama PEPC 
Adriansyah mengingatkan 

seluruh pejabat PEPC untuk 
terus meningkatkan komunikasi internal 
maupun eksternal terutama terhadap 
oustanding partner. “Hal ini penting agar 
masalah dan kendala yang dihadapi 
pada pekerjaan proyek Banyu Urip dan 
Jambaran-Tiung Biru dapat diatasi,” 
ujarnya.•PEPc

bersilaturahmi sambil terus 
berprestasi
Bogor –Turnamen Golf Piala Di-
rektur Utama Pertamina kembali di-
selenggarakan. Kali ini turnamen yang 
diikuti oleh 141 peserta diselenggarakan 
di lapangan Golf Permata Sentul Bogor, 
Minggu (9/4).

Turnamen yang diadakan ke-14 kalinya 
oleh Himpunan Pesiunan Pertamina 
(Himpana) ini diikuti oleh pensiunan dan 
pekerja dari Pertamina dan anak peru-
sahaan, serta terbuka untuk umum.

Ketua Umum Himpana Suprianto 

berharap turnamen golf dapat mempererat 
tali silaturahmi, baik sesama pensiunan 
maupun dengan pekerja yang masih aktif. 
“Dengan mengikuti turnamen ini, selain 
menjaga kebugaran tubuh juga untuk 
terus berprestasi,” ujarnya.

Dalam turnamen yang memainkan 
sistem callaway 36 dengan 18 hole 
tersebut,  Best Gross Over All diraih 

oleh Fitra T dari bank Jabar 
Banten yang meraih Gross 
Score 71 / 2 dan berhasil 
merebut piala bergilir Direktur 
Utama Pertamina. Sedangkan 
Irvin dari Pertamina meraih 
Best Nett Overall dengan Net 
Score 68/19. 

Penyelenggaraan tur-
namen d idukung o leh 
berbagai pihak se perti Anak 
Perusahaan Perta mina dan 
perusahaan lainnya•kuntoro 
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Balai Pertemuan Sa sana Mitra dilaksanakan 
upa cara pembukaan Pekan Olahraga (POR) 
intern anggota PWP RU II. Kegiatan POR 
dimulai dengan lomba senam perorangan 
yang diikuti sekitar 200 peserta. Dalam 
lomba yang dibagi dalam dua kategori ter-
sebut, pemenang langsung diumumkan 
seusai perlombaan.•rU II
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Pekerja RU IV Cilacap Berlomba Turunkan Berat Badan

mengintip Jurus Jitu 
menangkis hoax

Pagi itu di kantin belakang.

Pak Darmin : 
Ehhh...Mang Warta, kapan datang?

Mang warta : 
Hehehe... Kemarin baru datang dari 
kampung, Pak. Kumaha damang 
Pak Darmin? 

Pak Darmin : 
Alhamdulillah Mang... Sae... 
Saya juga baru ditarik ke Pusat lagi nih 
Mang. Pesan kopi hitam ya Mang. 
Ehh, ada Pak Budi, kabarnya gimana?

Pak Budi : 
Alhamdulillah...Baik, Pak Darmin..

Pak Darmin : 
Ngomongngomong, Direktur Utama yang 
baru gimana Pak orangnya?

Pak Budi : 
Ohh, Pak Massa Manik?  Kelihatannya tegas.

Pak Darmin : 
Keliatannya juga rocker ya. Saya lihat fotonya 
lagi main gitar.

Pak Budi : 
Hehehe.. ada-ada aja Pak Darmin. Belum tentu 
juga yang main gitar itu rocker. Kalo mainnya 
lagu dangdut gimana?

Pak Darmin : 
Iya juga sih... Tapi kalau memimpin Pertamina itu 
harus punya jiwa rocker.. Tangguh gitu, Laki-laki 
banget deh. Jangan dangdut, nanti mellow.

Pak Budi : 
Tapi kenyataannya, dangdut udah terkenal 
sampai luar negeri lho, Pak. Lihat saja Dangdut 
Academy Asia.  Raja Dangdut Rhoma Irama 
bawain dangdut mendunia sampe Amerika, 
Eropa, India. Bahkan TKI kita di Hongkong 
juga bawa musik dangdut sampai ke sana  go 
international!

Mang warta :
(Sambil bawa kopi untuk Pak Darmin) Ohh... udah 
ganti ya Dirut Pertamina. Wah, saya ketinggalan 
kereta nih... hehehe Punten Pak Darmin, ini 
kopinya... 

Pak Darmin : 
Iya Mang, sudah ganti. Terima kasih ya kopinya...
(Sambil menoleh ke Pak Budi) Jadi menurut 
sampeyan, Dirut Pertamina gimana? Rocker 
atau dangdut?

Mang warta : 
(nyeletuk) Jiwa rocker prestasi dangdut.
Maaaaknyuuuus Pak!

Pak Budi :
Hehehe bisa aja nih Mang Warta...• 

cILacaP - Dalam rangka 
menjaga kebugaran pekerja, 
Refinery Unit (RU) IV Cilacap 
menggelar Fat Loss Program 
bertajuk “Bye Fat Be Fit” 
bersama Master Juli Triharto 
paka r  h ypno l angs i ng , 
founder Mindslim Program. 
Pro gram ini sudah dilak sa-
nakan sebanyak 2 batch. 

Setelah mengikuti prog-
ram selama t iga bulan, 
ter   catat seluruh peserta 
dari program ini  berhasil 
me nurunkan berat badan 
rata-rata hingga 8 kg dan 
bahkan yang ter baik bisa 
menurunkan berat badannya 
hingga 14 kg.

Salah satu peserta yang 
berhasil menurunkan berat 
badan sesuai target, adalah  
Rizki Harnantya. Ia berhasil 
menurunkan berat badan 
sebanyak 14 kg dengan tes 
laborat yang baik  dalam 
waktu 90 hari. Karena itu, 
Rizki dinobatkan sebagai 

jakarta - Universitas 
Pertamina (UP) menye leng-
garakan Talkshow SMART
UP “Jurus Jitu Me nangkis 
Hoax” di Auditorium Griya 
Legita Universitas Pertamina, 
pada Sabtu (25/3).

Diikuti oleh 70 maha-
siswa Universitas Per ta -
mina, acara diisi oleh be-
ber apa pembicara, seperti 
Vice President Corporate 
Communication Pertamina 
Adiatma Sardjito, Ketua De-
wan Pers Indonesia Yosep 
Adi Prasetyo, Redaktur Pe-
lak sana metrotvnews.com 
Insaf Albert Tarigan, Sek-
retaris Jendral Ikatan Jurnalis 
Televisi Indonesia (IJTI) Indria 
Purnamahadi, dan Dosen 
Komunikasi  Univers i tas 
Pertamina Fitria Andayani, 
S.Ikom, M.A.

Wakil Rektor III Bidang 
R iset ,  Pengembangan, 
dan Kerja sama Universitas 
Pertamina Budi W. Soetjipto, 
Ph.D. selaku moderator 
men jelaskan, acara SMART
UP bertujuan untuk men de-
katkan Universitas Perta mina 
dengan media melalui ber-
bagai talkshow yang menarik.

Rizki Harnantya dinobatkan sebagai peserta terbaik dalam Fat Loss Program yang 
diiadakan RU IV Cilacap.

“Ini merupakan SMART-
UP ketiga dengan bahasan 
mengenai penanganan hoax.
SMARTUP sebelumnya me-
miliki tema mengenai APBN 
dan hubungan inter nasional.
Jadi kita bahas tema-tema 
yang sedang in,” ujar Budi 
Soetjipto.

Sementara itu,  Vice 
P r e s i d e n t  C o r p o r a t e 
Commu nication Per ta  mina 
Adiatma Sardjito menga-
takan, di tengah arus komu-
nikasi yang sangat cepat 
saat ini, masya rakat perlu 

lebih berhati-hati dalam 
memilih dan mem pro ses 
informasi. Adiatma men-
jelaskan, Pertamina sen diri 
terus mela ku  kan berbagai 
upaya dalam mengedukasi 
dan menye  barkan informasi 
yang akurat.

“Kami di Pertamina selalu 
ada strategi untuk mencegah 
hoax. Misalnya, mengadakan  
media engage ment dengan 
para insan pers. Di sisi lain, 
kita juga masih menggunakan 
collateral development se-
perti advertorial, TVC, in-

fografis, pers release, dan 
Contact Center Pertamina.  
Kami juga menggunakan  
sosial media,” ujar Adiatma.

Menurut Adiatma, mun-
culnya hoax ini meru pakan 
salah satu sisi negatif dari 
pe satnya teknologi. Oleh 
karena itu, ia menyarankan, 
saat membaca berita harus 
selalu waspada. “Jangan 
langsung share berita begitu 
saja hanya karena terlihat 
menarik dan penting untuk 
disebar,” pungkasnya.•Starfy
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VP Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito menjelaskan tentang kiat Pertamina menangkal Hoax.

peserta Fat Loss Program 
terbaik.

Untuk menjaga ke ber-
langsungan program ini,  
pada 1 April 2017 digelar 
kegiatan Review & Renew 
Healthy Challenge Fat Loss 
Program  di Purwokerto 
yang diikuti oleh peserta dari 
dua batch dan pasangan, 
termasuk Rizki.

Kegiatan diawali de ngan 
pengukuran berat badan dan 
lingkar perut yang di lan jutkan 
dengan healthy challenge 
berupa senam yoga dan 
game. Pada sesi kedua 
peserta batch I mengikuti se-
minar kesehatan dan pe serta 
batch II mengikuti review 
program bersama Master 
Juli Triharto.

M. Khafid Dermawan 
selaku penanggung jawab 
program menyampaikan, 
hampir seluruh pe serta 
berhasi l  menye lesaikan 
programnya. Ia ber ha rap 

setelah program ini sele-
sai, peserta masih te rus 
dapat  memot i vas i  d i r i 
dan lingkungannya untuk 
men jaga pola hidup se-
hat sehingga terhindar dari 
obesitas. 

“Jika kita kegemukan/
obesitas, maka kita berisi ko 
terkena penyakit meta bolik 
yang menjadi penyebab 
utama penurunan kualitas 

Warung Kopi
rock vs Dangdut

hidup dan produktivitas ker-
ja,” paparnya.

Bahkan menurut Khafid,  
pekerja dengan obesitas 
hidupnya sudah diintai oleh 
penyakit jantung koroner, 
diabetes dan osteartritis. 

“Karena itu, penting bagi 
pekerja untuk menjaga pola 
hidup sehat agar kualitas 
dan produktivitasnya tetap 
terjaga,”ujarnya.•ajI-rU IV
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jakarta -  Direktur Utama 
Pertamina Massa Manik 
dan Direktur Utama Telkom 
Indonesia menandatangani 
Memorandum of Under
standing (MoU) di bidang 
ICT dan Digitalisasi Marketing  
Pertamina. Acara berlangsung 
di Cibinong, Senin (17/4) 
se telah peresmian Stasiun 
Pengendali Utama (SPU) 
Satel i t  Telkom Cibinong 
oleh Menteri BUMN Rini M. 
Soemarno.

Selain Direktur Utama 
Massa Manik, dari Pertamina 
hadir Direktur Pemasaran 
Muchamad Iskan dar, SVP 
CSS Jeffrey Tjahja Indra, dan 
VP Corporate Commu nication 
Adiatma Sardjito.

Jeffrey Tjahja Indra menya -

cIrEBon - Di banding dengan beberapa negara lain yang 
pertumbuhan ekonominya melambat, termasuk Jepang dan Cina 
akibat tekanan resesi, Indonesia justru mematok pertumbuhan 
ekonominya sekitar 5 s/d 5,5 persen per tahun. Para pakar 
ekonomi memprediksi bahwa dalam 2017 ini pertumbuhan 
tersebut menunjukkan tren positif. Hal itu didasari pada data 
Foreign Direct Investation (Investasi Asing Langsung/FDI) yang 
menyentuh angka tertinggi, pada 2016, terutama dalam bidang 
manufaktur. Di samping itu pertumbuhan ekonomi Indonesia 
juga ditopang oleh angka ekspor yang meningkat tajam tahun 
lalu dibandingkan rata-rata 3 – 4 tahun sebelumnya.

Sudah menjadi hukum pasar, pertumbuhan ekonomi 
berbanding lurus dengan tingkat konsumsi energi. Artinya, 
manakala perkembangan ekonomi meningkat antara 5 s/d 5,5 
persen maka sebesar itu pula rata-rata penambahan konsumsi 
energi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan tersebut 
“Saat ini kebutuhan masyarakat Indonesia akan bahan bakar 
minyak mencapai 1,6 juta barel oil perhari (BOPD), sedangkan 
total produksi minyak nasional berada pada level 831 ribu barel 
minyak per hari (MBOPD),” ujar Direktur Hulu Pertamina, Syamsu 
Alam menggambarkan rasio produksi minyak dengan tingkat 
konsumsi dalam negeri, (9/4).

Ketimpangan itu akan sulit dipenuhi bila hanya mengandalkan 
lapangan-lapangan migas dalam negeri yang pada umumnya 
sudah depleated. Sementara upaya pencarian cadangan baru 
juga terkendala oleh beberapa faktor, antara lain: (1) tekanan 
harga crude dunia yang belum pulih dari krisis sejak medio 2014, 
(2) potensi cadangan migas yang besar berada di Indonesia 

Bagian Timur serta umumnya berlokasi di daerah-
daerah frontier dan laut dalam, dan (3) total 
cadangan migas yang dimiliki Indonesia (bila tidak 
ada penemuan baru) sudah menipis, yaitu hanya 
sekitar 0,02 persen terhadap cadangan dunia. 
“Sekitar 20 persen lebih produksi minyak nasional 
pada 2016, lalu adalah sumbangan produksi dari 
Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu,” papar Alam. 

takan bahwa kerja sama 
Pertamina dengan Tel kom 
sudah berlangsung lama. 
Jika da hulu kerja sama ter-
sebut se batas dalam hal pe-
nyediaan link komunikasi data  
antara unit bisnis Pertamina di 
seluruh Indonesia, maka kali ini 
kerja sama tersebut diperluas 
menjadi penyediaan aplikasi 
loyalti. Ini dilakukan dalam 
rangka customer relationship 
management, yang me mer-
lukan  satu aplikasi loyalti.

Dalam kerja sama ini 
yang merupakan bagian 
dari program sinergi BUMN,  
Pertamina seperti BUMN yang 
lain, menyewa layanan dari 
Telkom yang sifatnya winwin 
solution. “Ini Telkom telah 
mem buat infrastrukturnya, 

kemudian Pertamina ikut di 
situ. Jadi daripada Pertamina 
membangun sendiri infra-
struktur itu, kemudian meng-
create para merchants, para 
tenants begitu, lebih baik 
kita ikut dulu program sinergi 
BUMN ini,”  kata Jeffrey men-
jelaskan latar bela kangnya.

Kerja sama ini berlangsung 
untuk jangka waktu sekitar 
5 tahun, dan bisa ditinjau 
lagi. “Yang  pasti kita akan 
lihat kesiapan mereka da-
lam memberikan layanan, 
khususnya di level service 
level agreement  (SLA) itu,” 
ujar Jeffrey.

Kalau mereka kompetitif, 
layanan bagus, ten tunya bisa 
dilanjutkan dalam jangka wak-
tu yang lebih panjang.•UrIP

Kikeh Platform, di Lepas Pantai Sabah Malaysia
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Sejak ditemukannya Lapangan Banyu Urip tersebut sekitar 15 tahun 
lalu, hingga kini Indonesia belum berhasil menemukan cadangan 
minyak yang cukup signifikan. Dari fakta, itu tergambar betapa besar 
beban pasokan energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat, terpikul di pundak Pertamina,  
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang energi yang 100 persen 
milik pemerintah.

Melalui perspektif pertumbuhan ekonomi, serta tingkat konsumsi 
energi yang terus meningkat, menuntut Direktorat Hulu dan anak 
perusahaan Pertamina yang bergerak di bisnis hulu migas (APH) 
harus mampu mengatasi masalah ketimpangan rasio suplai dan 
demand energi domestik itu. Salah satunya adalah mencari sumber 
cadangan baru di luar negeri.

Terkait dengan pengembangan usaha Pertamina di luar negeri, 
Slamet Riadhy, Direktur Utama PT Pertamina Internasional EP 
(PIEP) menegaskan (10/4), hal ini harus ditempuh setelah produksi 
lapangan existing dalam negeri tidak bisa lagi digenjot untuk menutup 
kesenjangan yang semakin melebar. “Kepemilikan cadangan di luar 
negeri mempunyai dua makna strategis yaitu, (1) dari segi korporasi 
bisa menambah aset (cadangan dan produksi migas), dan (2) migas 
terutama minyak yang dihasilkan sebagian besar dapat dibawa 
ke Indonesia untuk memenuhi keperluan domestik,” terang Riri. 
Hingga akhir 2016 total produksi minyak dari lapangan-lapangan 
luar negeri yang dikelola PIEP mencapai 88,30 ribu barel minyak per 

hari (MBOPD), atau 114,6 persen terhadap target RKAP sebesar 
77,07 MBOPD. Sejalan dengan produksi minyak, produksi gas 
PIEP hingga kahir 2016 juga melebihi target, tercatat produksinya 
berada pada level 223,32 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) atau 
138,2 terhadap RKAP 2016.

Menurut Riri kesuksesan dalam upaya meningkatkan 
produksi, itu dapat diraih berkat keberhasilan aktifitas optimalisasi 
yang dilakukan oleh tiga anak perusahaan PIEP di berbagai 
negara: (1) PT Pertamina Algeria Eksplorasi Produksi (PAEP) 
yang mengelola lapangan-lapangan migas di Gurun Sahara, 
yaitu: Lapangan Menzel Ledjment North (MLN) selaku operator 
dengan PI 65%, Lapangan El Merk (EMK) dengan PI 16,9%, dan 
Lapangan Ourhoud (OHD) dengan PI 3,73%; (2) PT Pertamina Irak 
Eksplorasi Produksi (PIREP) yang memiliki PI 10 % di Lapangan 
West Qurna – 1; (3) PT Pertamina Malaysia Eksplorasi Produksi 
(PMEP) yang mengelola lapangan-lapangan migas di Lepas 
Pantai Sabah (Blok K, Blok H, Blok P), Lepas Pantai Serawak (Blok 
Sk 314 A, Blok SK 309, Blok SK 311), proyek unitisasi Lapangan 
Gumusut-Kakap, dan unitisasi Lapangan Siakap North Petai.

Di samping upaya untuk terus meningkatkan produksi, 
management PIEP juga tak lupa mencari ganti dari setiap tetes 
minyak yang diambil dengan menemukan cadangan baru. 
Komitmen tersebut dibuktikan dengan penemuan cadangan 
(2C) pada 2016 yang melebihi target dalam Rencana Kerja (RK). 
Dari hasil kegiatan eksplorasi (Malaysia) ditemukan cadangan 
minyak mentah dengan rincian, Lapangan Merapuh-5 sebesar 
0,19 MMBO, Lapangan Jangas sebesar 12,09 MMBO, Lapangan 
Gumusut - Kakap sebesar 2,98 MMBO, Lapangan West Patricia 
sebesar 0,25 MMBO dan Lapangan South Acis sebesar 3,00 
MMBO. Kemudian untuk kegiatan kerja ulang pinah lapisan (KUPL) 
dilakukan di Blok West Qurna-1(Algeria) untuk mempertahankan 
produksi. “Hal lain yang tidak kalah penting adalah kinerja HSSE, 
Alhamdulillah hingga Triwulan IV 2016 untuk NOA (Number of 
Accident)/Fatality dan TRIR (Total Recordable Incident Rate) tidak 
terjadi accident,” kata Riri mengakhiri perbincangan.•DIt . HULU

Kerja sama yang dilakukan Pertamina - Telkom merupakan salah satu wujud  sinergi antar BUMN.


