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Pesatnya perkembangan teknologi belakangan ini sangat 
berdampak pada berbagai industri. Banyak produk dan 
jasa yang kini semakin jarang kita temui, bahkan tergusur. 
Pasalnya, teknologi telah berhasil mengubah ekspektasi dan 
gaya hidup konsumen. Lalu bagaimana dampak teknologi 
ini terhadap dunia bisnis bahan bakar? 

Pertumbuhan mobil listrik disinyalir akan mempengaruhi 
industri migas. International Energy Agency (IEA) mem
proyeksikan jumlah mobil listrik akan mencapai 30 juta 
kendaraan pada tahun 2025. Kemudian pada tahun 2040 
naik mencapai 150 juta kendaraan dan akan mengurangi 
permintaan minyak sekitar 1,3 juta barel/hari.

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) bahkan 
lebih agresif. Dengan menggunakan tingkat pertumbuhan 
mobil listrik saat ini sekitar 60%, BNEF memprediksi 
pada tahun 2023 mobil listrik akan dapat mengurangi 
permintaan minyak sampai sekitar 2 juta barel/hari. Bahkan 
dengan menggunakan pertumbuhan 30% saja, dampak 
pengurangan demand akan terjadi pada 2028, lebih awal 
dari prediksi IEA.

 

Dari sisi produsen, beberapa pabrikan mobil telah 
melakukan rencana investasi untuk mengembangkan mobil 
listrik dan infrastrukturnya.

Tesla akan membangun fasilitas produksi baterai mobil 
listrik, dengan target meningkatkan kapasitas produksi global 
sebanyak 500.000 kendaraan pada 2018. Tak ketinggalan, 
produsen kendaraan lainya seperti VW, Daimler, BMW, serta 
Ford telah berkomitmen akan membangun 400 stasiun 
pengisian cepat di sepanjang jalan utama Eropa dan bisa 
dioperasikan pada 2020 mendatang. 

Di kotakota besar Asia pun ditengarai pada akhir 
2017 akan banyak mobil listrik mengaspal. Meningkatnya 
dukungan pemerintah untuk R&D serta insentif pajak 
pembelian mobil elektrik akan melapangkan pabrikan mobil 
listrik Asia, termasuk Indonesia. Begitu juga di pasar sepeda 
motor. Beberapa produsen siap memasarkan motor listrik di 
Indonesia pada 2018.

Membaca dampak yang menantang dari hadirnya 
produkproduk substitusi, kita harus mengubah cara 
pandang secara lebih bijaksana dan antisipatif dalam 
industri energi dunia, dan mempersiapkan mitigasinya untuk 
keberlanjutan perusahaan.•

15 Kiprah Anak Perusahaan :
pertagas tandatangani 
tiga perjanjian jual beli gas

Bersambung ke halaman 3

pertamina dipercaya perkuat 
Kerja sama migas dengan iran
Pertamina diberikan 
kepercayaan oleh 
pemerintah Indonesia 
untuk memperkuat kerja 
sama migas dengan  
National Iranian Oil 
Company, usai Presiden 
RI Joko Widodo bertemu 
dengan Presiden Iran 
Hassan Rouhani pada 
Rabu, 14 Desember 
2016 di Istana Jomhouri, 
Sa’dabad, Iran.

balasan setelah sebelumnya 
Presiden Rouhani berkunjung 
ke Indonesia pada April 2015.

“Saya sangat senang 
dapat memenuhi undangan 
Presiden Rouhani berkunjung 
ke Iran. Saya yakin kunjungan 
saya kali ini akan membuka 
era baru, hubungan yang 
lebih baik lagi antara Indonesia 
dan Iran,” ujar Presiden Joko 
Widodo dalam pernyataan 
pers bersama usai pertemuan.

Presiden Joko Widodo 
menerangkan,  bentuk kerja 
sama yang menjadi fokus 
kali ini mengenai energi dan 
migas. Bentuk kerja sama di 
bidang tersebut diyakini akan 
memberi keuntungan bagi 
Indonesia di mana pemerintah 
dapat melakukan efisiensi 
harga untuk pembelian LPG 

keduanya mengenai ke mung
kinan untuk melakukan kerja 
sama pengelolaan dua ladang 
minyak di AbTeymoura dan 
Mansouri. 

Sebelumnya pada bulan 
Agustus lalu, Pertamina dan 
National Iranian Oil Company 
telah menandatangani kese
pahaman untuk melakukan 
studi pendahuluan terhadap 
kedua lapangan minyak rak
sasa di Iran tersebut.

Senada dengan Presiden 
Joko Widodo, Presiden 
R o u h a n i  m e n y a t a k a n 
komitmennya untuk bekerja 
sama dengan Indonesia. 
Rouhani juga menyambut baik 
usulan pemerintah Indonesia 
terkait pengelolaan ladang 

SA’DABAD, IRAN - Pe
merintah Indonesia membuka 
era baru dalam hubungan 
kerja sama antara Indonesia 
dan Iran. Kedua belah pihak 
sepakat untuk memperkuat 
ker ja  sama.  Kun jungan 
Pres iden Joko W idodo 
ini merupakan kunjungan 
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Presiden RI Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Presiden Iran Hassan Rouhani, pada Rabu (14/12). Kedua belah pihak membahas 
kemungkinan  memperkuat kerja sama bidang energi dan migas. Tampak Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto turut mendampingi Presiden RI 
beserta beberapa menteri pada pertemuan yang diadakan di Istana Jomhouri, Sa’dabad, Iran.

dari Iran.
“Pembelian LPG dari Iran 

ke Indonesia untuk tahun 
2017 sebesar lebih dari 
500.000 metrik ton. Dengan 
kerja sama pembelian LPG 
ini, efisiensi harga dapat 
dilakukan,” terang Presiden.

Pemerintah Iran juga me
miliki komitmen untuk ber
investasi di Indonesia. Presiden 
Jokowi mengungkapkan, Iran 
berencana investasi pem ba
ngunan kilang minyak dan 
pembangkit listrik mobile di 
Indonesia.

“Rencana investasi pem
banguan refinery di Jawa 
Timur  dan pembangunan 
mobile power plant di Indo
nesia sebesar kurang lebih 
5.000 MW,” ungkap Presiden.

Selain itu, turut dibahas 



Visi

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

misi

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia

optimalKan 
seluruh peluang bisnis 
demi Kemandirian 
energi nasional
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DIREKTUR UTAMA PERTAMINA
DWI SOEtJIPtO

Pengantar Redaksi :
PT Pertamina (Persero) baru saja mengadakan Pertamina Energy 

Forum, pada 1314 Desember 2016. Acara yang menjadi salah satu 
sarana bagi Pertamina untuk menyampaikan pencapaian dan aspirasi 
korporasi kepada stakeholders  dalam dan luar negeri, serta menjadi 
ajang diskusi para pelaku dan pemerhati energi perihal tantangan dan 
solusi untuk mewujudkan kemandirian energi nasional ini diadakan 
dalam rangkaian HUT ke59 Pertamina. Dalam acara yang dibuka 
oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Direktur Utama Pertamina 
Dwi Soetjipto pun memberikan sambutan yang dibacakan oleh 
Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang. Berikut rangkuman 
sambutannya. 

  
Sejumlah kajian memprediksi bahwa perekonomian Indonesia 

akan tumbuh pesat di masa datang. Salah satunya adalah kajian 
yang dirilis oleh PWC pada Februari 2015 yang berjudul “The World 
In 2050: Will The Shift In Global Economic Power Continue ?” yang 
mengemukakan bahwa pada tahun 2050, Indonesia akan menjadi 
negara dengan tingkat GDP terbesar keempat dunia berdasarkan 
Purchasing Power Parity (PPP). Untuk mencapai pertumbuhan 
ekonomi yang diharapkan tersebut, tentunya perlu ditopang dengan 
penyediaan energi yang memadai.  

Di era tahun 1980an, Indonesia pernah mengalami kejayaan di 
sektor migas atau boom oil dengan total produksi mencapai 1,6 juta 
barel per hari (bph). Dengan produksi minyak setinggi itu, Indonesia 
menjadi eksportir dan menjadi anggota OPEC (Organization of The 
Petroleum Exporting Countries/Organisasi NegaraNegara Pengekspor 
Minyak) yang disegani negara lain. Untuk mengembalikan kejayaan 
produksi migas Indonesia, diperlukan kerja keras sejumlah komponen 
bangsa. Selain pemerintah sebagai regulator, kinerja migas juga 
membutuhkan peran Perusahaan Energi Nasional (National Energy 
Company) yang andal.  Di tengah tantangan besar yang dihadapi, 
di antaranya akibat penurunan harga minyak dunia dalam dua tahun 
terakhir, Pertamina terus melakukan langkahlangkah proaktif, di 
mana manajemen telah menetapkan lima strategi prioritas yang terdiri 
dari : (1) Pengembangan sektor hulu; (2) Efisiensi di semua lini; (3) 
Peningkatan kapasitas kilang dan  petrokimia; (4) Pengembangan 
infrastruktur dan marketing; dan (5) Perbaikan struktur keuangan. 

Di sektor hulu, di tengah anjloknya harga minyak dunia, Pertamina 
tetap mengedepankan upayaupaya untuk menambah cadangan 
baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kami juga melakukan 
efisiensi biaya, mengoptimalkan aset dan menciptakan nilai tambah, 
antara lain melalui pengelolaan sumber daya dan cara pandang yang 
terintegrasi, mengembangkan proyekproyek yang profitdriven, 
mengembangkan teknologi yang terbaik dan tepat untuk kemajuan 
perusahaan, termasuk di dalamnya adalah penguasaan teknologi I/ 
EOR (Improved/Enhanced Oil Recovery) dan lepas pantai terus kami 
lakukan. 

Pengembangan geothermal dan pengelolaan blokblok yang akan 
habis masa kontraknya sebagaimana aspirasi Pasal 33 UUD 1945 
juga menjadi fokus kami. Khusus merger dan akuisisi (M&A), kami 
terus melakukan evaluasi untuk mendapatkan peluang mengakuisisi 
blokblok di luar negeri. Salah satunya dengan mengakuisisi saham 
Maurel & Prom sebesar 24,53%. 

Hasilnya kini telah dirasakan. Hingga akhir Oktober 2016, produksi 
migas kami mencapai 649 MBOEPD, lebih tinggi 11.3% pada periode 
yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 584 MBOEPD. Dengan 
berbagai upaya yang dilakukan untuk dapat terus tumbuh secara 
organik dan anorganik, kami menargetkan untuk dapat berproduksi 
sebesar 1.900 MBOEPD pada tahun 2025. 

Oleh karena itu, meski tantangan menghadang, kami terus 
mengoptimalkan setiap peluang yang ada. Kami berusaha untuk 
tumbuh, baik secara organik maupun anorganik, de ngan harapan agar 
ketika kondisi membaik, kami bisa langsung melesat. 

Dalam hal refinery, desain awal kilangkilang Pertamina yang 
didirikan antara tahun 1920an hingga 1990an adalah untuk meng olah 
minyak mentah lokal, yang umumnya light sweet crude yang harganya 
relatif lebih mahal dengan kapasitas produksi kilang existing saat ini 

hanya sebesar 900 ribu barel/hari, sementara ke utuhannya mencapai 
1.660 ribu barel/hari. Dengan melihat kepada supply & demand BBM 
hingga 15 tahun ke depan, sampai tahun 2030 supply BBM yang dapat 
dipenuhi sebesar 99 juta KL, sementara demand mencapai 118 juta KL. 
Karena itulah, Pertamina melakukan program pengembangan kapasitas 
kilang minyak dengan target ka pasitas disain pada tahun 2025 mencapai 
2 juta barel per hari. Upaya tersebut dilakukan dengan pengembangan 
kilangkilang existing melalui Refinery Development Master Plan 
(RDMP) dan pembangunan New Grass Root Refinery (NGRR). Dengan 
pengembangan ini, diharapkan kilangkilang Pertamina akan mampu 
mengolah sour crude yang har ganya lebih murah. Didukung dengan 
kompleksitas yang tinggi, margin pun diharapkan akan semakin baik 
sehingga secara ratarata kilang Pertamina akan menjadi yang paling 
kompetitif di kawasan Asia Pasifik. 

Langkah ini diharapkan juga akan mampu meningkatkan ketahanan 
dan kemandirian energi nasional karena akan mengurangi ketergantungan 
Indonesia terhadap impor BBM. Contohnya, dengan optimalisasi 
kilang TPPI Tuban dan dukungan dari Kilang RFCC Cilacap dapat 
mengurangi impor BBM jenis Premium hingga 36% dan Solar hingga 
40%. Pengoperasian Kilang TPPI Tuban juga melahirkan efek berantai, 
mulai dari penghematan devisa, monetisasi investasi, penyerapan tenaga 
kerja, penciptaan lapangan kerja baru, hingga penguatan nilai tukar rupiah 
dengan berkurangnya impor BBM. 

Dalam pengembangan gas, energi baru dan terbarukan, Pertamina 
mengambil peran dalam penyediaan bahan bakar gas untuk transportasi, 
pengembangan energi dari biomassa dan bio gas, mini hydro, surya, dan 
angin, geothermal untuk listrik yang ditargetkan bisa menyuplai 1,0 GW 
pada 2020. Selain itu juga akan dilakukan pengembangan sampah kota 
untuk LNG, micro algae, dan green diesel. 

Di sisi pemasaran, kami terus memperkuat posisi di dalam negeri 
dengan membangun infrastruktur dan gencar melakukan strategi 
pemasaran yang terintegrasi, di antaranya dengan diluncurkannya 
Pertalite, sebagai respons Pertamina dalam menjawab permintaan 
kon sumen yang menginginkan BBM dengan kualitas (RON) lebih baik 
dari Premium tapi dengan harga yang kompetitif (di bawah Pertamax) 
serta diluncurkannya Pertamax Turbo dengan RON 98 sebagai upaya 
reposisi produk Pertamax Plus dengan kualitas BBM yang lebih baik lagi. 
Selanjutnya, melalui Pelumas Pertamina, kami juga mampu meningkatkan 
image produk dengan menggandeng perusahaan otomotif terkenal di 
dunia, Lamborghini. Selain memperkuat posisi di dalam negeri, kami juga 
melakukan ekspansi ke luar negeri. Saat ini, produk pelumas Pertamina 
telah hadir di 14 negara di dunia. Demikian pula dengan bisnis Aviasi, 
kami telah melayani refueling Avtur kepada airlines domestik maupun 
internasional pada lebih dari 60 airport di kawasan Asia Pasifik, Timur 
Tengah, dan Eropa. 

Sejumlah Breakthrough Project (BTP) juga telah dilakukan Pertamina 
untuk mendukung implementasi dari lima strategi prioritas yang telah 
ditetapkan manajemen. Hingga akhir Oktober 2016, BTP yang dijalankan 
telah menghasilkan value creation sebesar US$ 2,485 miliar. Secara 
organisasi, Pertamina juga menerapkan organization streamlining program 
yang berfokus bukan hanya dari sisi operational excellence, namun juga 
bagaimana lebih mengedepankan competitiveness untuk mencapai 
business sustainability. 

Dengan pencapaian yang telah diraih selama tahun 2016 dan 
menyambut datangnya tahun 2017, Pertamina sebagai Badan Usaha 
Milik Negara di bidang energi berinisiatif menyelenggarakan Pertamina 
Energy Forum 2016.  Kegiatan bertema ”Energy Security for Sustainable 
Economic Development and Environment” ini merupakan salah satu 
sarana bagi Pertamina untuk menyampaikan pencapaian dan aspirasi 
korporasi kepada berbagai lapisan masyarakat, serta menjadi ajang 
diskusi para pelaku dan pemerhati energi perihal tantangan dan solusi 
untuk mewujudkan kemandirian energi nasional, di mana permasalahan 
supply-demand energi terus menjadi perhatian mengingat kesinambungan 
pertumbuhan ekonomi sangat membutuhkan ketersediaan energi.  

Untuk itu, kami berharap dukungan penuh dari semua pihak, 
khususnya pemerintah sebagai pemegang saham, sehingga Pertamina 
mampu menjadi “the true economic powerhouse” guna mendukung 
terwujudnya kemandirian dan ketahanan energi nasional.•BOD SUPPORt
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pertamina dipercaya perkuat Kerja sama migas dengan iran...sambungan dari halaman 1

minyak di Iran.
“Kami siap untuk ber

partisipasi dalam pemba
ngunan pembangkit listrik, 
bendungan, saluran air, serta 
berbagai bantuan teknis 
kepada Indonesia. Dan tentu 
saja, Indonesia juga dapat 
aktif dan berpartisipasi dalam 
industri migas di Republik 
Islam Iran,” ujarnya.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut, pemerintah Iran 
juga menganggap kerja sama 
di sektor energi antara kedua 
negara merupakan suatu 
hubungan strategis. Pihaknya 
pun menyatakan kesiapan 
untuk memenuhi kebutuhan 
Indonesia dalam bidang 
tersebut.

“Kami siap untuk me
menuhi kebutuhan Indonesia 
di bidang minyak bumi, gas, 
LPG, maupun produk sam
pingan dari industri tersebut,” 
terang Rouhani.

Adapun dalam bidang 
ekonomi, Presiden Joko 
Widodo membawa serta 
dalam kunjungannya se ba
nyak 60 CEO dan pengusaha 
dari Indonesia. Salah satunya, 
Direktur Utama Pertamina 
Dwi Soetjipto yang bertemu 
dengan para  CEO dan 
pengusaha Iran untuk mem
bahas berbagai bentuk kerja 
sama bisnis.

Sebelum menyampaikan 
pernyataan pers bersama, 
Presiden Jokowi dan Pre

s i  den Rouhan i  menga
dakan pertemuan Tete-a-
tete, pertemuan bila teral 
dan menyaksikan penan
datanganan empat nota ke
sepahaman.

Adapun keempat nota 
kesepahaman tersebut adalah 
MoU mengenai Ekstradisi 
ditandatangani oleh Menteri 
Luar Negeri Retno Marsudi 
dan Menteri Kehakiman Iran, 
Mutual Legal Asisstance 
ditandatangani oleh Menteri 
Luar Negeri Retno Marsudi 
dan Menteri Kehakiman Iran, 
MoU Kerja Sama Kelistrikan 
dan Energi Terbarukan ditan
datangani oleh Menteri ESDM 
Ignasius Jonan dan Menteri 
Energi Iran, MoU Kerja Sama 

Investasi ditandangani oleh 
Kepa la  BKPM Thomas 
Lembong dan Kepala Badan 
Investasi Iran.

S e l a i n  D i r e k t u r 
Utama Pertamina, dalam 
kunjungannya tersebut, 
Pres iden Joko W idodo 
j u g a  d i d a m p i n g i  o l e h 
Menteri Koordinator Bidang 
P e re k o n o m i a n  D a r m i n 
Nasution, Menteri Sekretaris 
Negara Pratikno, Menteri 
Luar Negeri Retno Marsudi, 
Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral Ignasius Jonan, 
Kepa la  BKPM Thomas 
Trikasih Lembong, Ketua OJK 
Muliaman D. Hadad, dan 
Direktur Utama PLN Sofyan 
Basir.•SEKREtARIAt PRESIDEN

ahmad bambang raih penghargaan 
marketer of the year 2016
JAKARtA – Wakil Direktur 
U t a m a  P T  P e r t a m i n a 
(Persero) Ahmad Bambang 
dinobatkan sebagai Marketer 
of The Year (MOTY) 2016 
karena dinilai telah membawa 
dampak positif signifikan 
terhadap kinerja perusahaan 
dan masyarakat luas. MOTY 
adalah bagian dari perhelatan 
pemasaran te rbesar  d i 
Asia, yaitu The MarkPlus 
Conference dan penghargaan 
bergengsi tahunan yang 
diberikan kepada pelaku atau 
pemimpin bisnis di Indonesia 
yang telah menunjukkan ki
nerja cemerlang dan berhasil 
dalam usaha me masarkan 
perusahaannya. 

Penghargaan tersebut 
diserahkan oleh Menteri 
Pariwisata Arief Yahya selaku 
Ketua Dewan Juri Marketer 
of The Year 2016 didampingi 
CEO MarkPlus, Inc Hermawan 
Kartajaya di Ballroom The 
RitzCarlton Pacific Place 
Jakar ta ,  Kamis  (8 /12 ) . 
Turut hadir menyaksikan 
penyerahan penghargaan 
ter sebut, Menteri BUMN Rini 
Soemarno, Menteri Koperasi 
dan UKM Anak Gede Ngurah 
Puspayoga, Menteri Perhu
bungan Budi Karya Sumadi 
d a n  K o m i s a r i s  U t a m a 
Pertamina Tanri Abeng. 

Ketika kinerja perusahaan 
minyak dan gas di dunia 
turun karena turunnya har

ga minyak dunia, Ahmad 
Bambang yang sebelumnya 
men jabat sebagai Direktur 
Pemasaran Pertamina justru 
mampu memimpin jajarannya 
dalam mempertahankan 
kinerja yang mengesankan. 
Sebelumnya pada 2015, 
Ahmad Bambang juga 
terpilih sebagai Marketer 
of The Year  untuk sektor 
Resources & Mining Industry. 

Menurut Arief Yahya, 
Ahmad Bambang layak 
meraih penghargaan ini dika
renakan berhasil mema
sarkan produk down stream 
Pertamina tanpa subsidi, 

terutama Pertalite.
“Langkah beliau yang 

bera ni ditambah dengan 
ber    bagai upaya korporasi 
Pertamina atas in is iat i f 
Direktur Utama Bapak Dwi 
Soet j ipto te lah berhasi l 
m e m b a w a  P e r  t a  m i n a 
menghasilkan keuntungan 
signifikan. Tero bosan lainnya, 
yaitu kebijakan BBM 1 harga 
yang tidak mu dah dilakukan,” 
jelas Arief.

Sementara itu Ahmad 
Bambang  menga takan 
ada tiga hal yang dila ku
kan pihaknya terkait subsidi 
yang semakin besar dan 

turunnya harga minyak dunia. 
Yaitu, mengubah culture di 
Pertamina, melakukan efi
siensi, dan konsep marketing 
baru yaitu d’Gill Marketing 
‘Ide Gila Marketing’.

Dalam kesempatan ter
se but, Pertamina juga men
dapatkan penghargaan dari 
Kementerian Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah atas 
komitmennya  mendukung 
Usaha Kecil dan Menengah 
y a n g  d i s e r a h k a n  o l e h 
Menteri Koperasi dan UKM 
Anak Gede Ngurah Pus
pa yoga kepada Ahmad 
Bambang.•IRLI
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Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang  foto bersama dengan Menteri Perhu bungan Budi Karya Sumadi, Menteri 
Koperasi dan UKM Anak Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Menteri BUMN Rini Soemarno usai 
dinobatkan sebagai Marketer of the Year 2016 oleh MarkPlus Inc. 

Seperti ilmu padi, makin berisi semakin merunduk.  
Demikianlah penggambaran bisnis Pertamina 
saat ini. Tepat 10 Desember lalu, BUMN terbesar 
di Indonesia ini berusia 59 tahun. Bukanlah 
waktu yang sebentar untuk membuktikan bahwa 
Pertamina bisa mencapai kedudukannya di 
mata dunia bisnis internasional.  Walau tak lagi 
berusia muda, tapi Pertamina tak bisa disamakan 
dengan perusahaan berusia tua. Di usianya 
yang mendekati enam dekade,  menjadi bukti 
kematangan  Pertamina karena telah banyak 
makan asam garam menghadapi berbagai 
gejolak ekonomi  dan mampu bertahan bahkan 
berkembang pada kondisi bisnis migas yang 
terus berubah dinamis.

Komitmen Pertamina dalam menjalankan ama–
nat dari pemilik saham, telah terealisasi dalam 
berbagai proyek dan peristiwa penting selama 
tahun 2016. Seluruh insan Pertamina tidak 
sekadar mencetak kinerja namun juga berupaya 
menunjukkan prestasinya dalam berbagai ajang 
kompetisi seperti inovasi, kinerja, dan lainnya baik 
di dalam maupun luar negeri. 

Dengan lima prioritas startegis yang dicanangkan 
Direktur Utama Dwi Soetjipto sejak awal 2015 lalu, 
seluruh insan Pertamina merapatkan barisan, 
bergerak serentak seirama dalam melakukan 
pengembangan di sektor hulu,  melakukan 
efisiensi di semua lini, meningkatkan kapasitas 
kilang dan  petrokimia, melakukan pengembangan 
infrastruktur dan marketing, serta memperbaiki 
struktur keuangan. Hasilnya, Pertamina mampu 
menembus laba bersih sebesar US$2,83 miliar 
hingga akhir triwulan III 2016, meningkat 209% 
dibandingkan dengan tahun pencapaian pada 
periode yang sama tahun 2015 sebesar US$914 
juta. 

Apa yang diraih Pertamina tersebut, bukanlah 
berasal dari satu dua fungsi atau direktorat saja. 
Tapi, merupakan hasil kerja keras, cerdas, dan 
ikhlas bersamasama. Walaupun tidak dapat 
dipungkiri, dengan kondisi harga crude dunia 
yang belum stabil hingga sekarang ini, namun hal 
tersebut tidak membuat insan Pertamina berjalan 
sendirisendiri. Saling memotivasi, menjadi role 
model bagi lingkungan kerjanya, menjaga integritas, 
dan tetap memiliki visi yang jelas, membuat 
perusahaan ini makin kokoh. 

Di usianya yang ke59, Pertamina semakin 
matang. Makin melebarkan sayap untuk terus 
melakukan invasi bisnis ke berbagai lapisan dunia, 
namun tidak lupa budaya dasar bangsanya. 
Pertamina terbuka untuk selalu berbagi ilmu 
dengan siapapun, selalu terbuka untuk bekerja 
sama dengan siapapun sesuai dengan azas 
good corporate governance, bahkan selalu siap 
mengabdi untuk bangsa dan negara ini. Itulah yang 
menjadikan Pertamina seperti ilmu padi. Tidak 
menua, tapi berisi. Tidak pongah, tapi merunduk. 
Memberikan manfaat sebesarbesarnya untuk 
bangsa ini.

Selamat ulang tahun Pertamina. Selamat ulang 
tahun untuk kita semua, insan Pertamina. Tetaplah 
menjadi kebanggaan Indonesia, sebagai the true 
economic powerhouse.•
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launChing mt. panderman sebagai 
milestone penting pembangunan Kapal 
di galangan dalam negeri

L A M O N g A N  - 
B e r l a n g  s u n g  d i 
ga langan PT Daya 
Radar Utama (DRU) 
unit V, pada tanggal 02 
Desember 2016, telah 
dilaksanakan proses 
Launch ing  p royek 
kapal  baru 17,500 
LTDW tipe Crude Oil 
Tanker yang diber i 

nama PANDERMAN.
Kapal PANDERMAN ini sendiri merupakan bagian dari 8 (delapan) unit 

kapal ukuran General Purpose milik Pertamina yang saat ini sedang dibangun 
di galangan dalam negeri, sebagai salah satu wujud komitmen Pertamina 
memajukan industri maritim dalam negeri sesuai misi Indonesia menuju poros 
maritim dunia.

Launching  kapal  merupakan 
sebuah proses pemindahan kapal 
yang sedang dibangun dari tempat 
pembangunan kapal (building berth) 
ke dalam perairan, yang selanjutnya 
d i p e r s i a p k a n  u n t u k  k e g i a t a n 
commissioning (pengujian peralatan
peralatan di atas kapal), sea trial (uji 
coba kapal), serta delivery.

P r o s e s  L a u n c h i n g  k a p a l 
PANDERMAN ini dimulai dengan 
kegiatan pecah kendi yang dilakukan 
oleh SVP Shipping Mulyono. Pecah 
kendi pada daerah bow (depan) kapal 
ini merupakan simbolis yang umum 

digunakan pada acara launching kapal, baik di dalam negeri maupun luar negeri 
(umumnya menggunakan botol champagne). Setelah itu dilanjutkan kegiatan 
foto bersama dengan latar belakang kapal PANDERMAN.

Acara dilanjutkan dengan sambutan yang dilakukan oleh Agus Gunawan 
selaku Managing Director DRU. Pada sambutannya, beliau menekankan bahwa 
acara launching ini memiliki arti yang sangat berarti serta merupakan kebanggaan 
bagi galangan, karena kapal ini merupakan kapal terbesar yang pernah dibangun 
oleh grup DRU dan telah menyerap hingga ribuan tenaga kerja Indonesia. 
Oleh sebab itu, melalui sambutannya beliau juga menyampaikan rasa terima 
kasih dan penghargaan setinggitingginya kepada Direksi serta manajemen PT 
Pertamina (Persero) atas kepercayaan dan pembinaan yang diberikan kepada 
galangan DRU.

Kemudian, acara Launching ini dilanjutkan dengan sam butan oleh Mulyono 
selaku SVP Shipping Pertamina. Melalui sambutannya, beliau menyampaikan 
bahwa kapal PANDERMAN ini termasuk dalam 8 (delapan) proyek pembangunan 
kapal dalam negeri, yang merupakan pilot project untuk menunjukkan bahwa 
industri maritim dalam negeri mampu membangun Kapal Tanker dengan standar 
World Class dan Oil Major Requirement. Beliau juga menekankan bahwa hal 

ini tidak akan tercapai jika tidak ada 
komitmen dari galangan beserta 
project team. Apabi la galangan 
dapat memberikan pencapaian yang 
terbaik, akan tiba masanya dimana 
customer tingkat internasional baik 
dari sektor Shipping maupun Oil & 
Gas akan mengikuti jejak Pertamina 
untuk mempercayakan pembangunan 
kapal di galangan Indonesia. Oleh 
sebab itu, beliau kembali menekankan 
agar galangan tidak menyianyiakan 
kesempatan yang diberikan ini.

Selanjutnya tiba saatnya acara 
peluncuran kapal PANDERMAN yang ditandai dengan penekanan tombol sirine 
oleh Mulyono didampingi Agus Gunawan serta I Gusti Rai Sutawijaya selaku 
Marine Manager - Bureau Veritas Indonesia (Badan Klasifikasi Internasional yang 

digunakan). Ka pal 
PANDERMAN ini pun 
akhirnya meluncur 
dan menyentuh air 
laut untuk pertama 
kalinya dengan lancar 
h ingga bersandar 
p a d a  j e t t y  y a n g 
terletak di galangan. 
A c a r a  k e m u d i a n 

dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara peluncuran kapal 
PANDERMAN dilakukan oleh tiga pihak, baik Pertamina selaku pemilik kapal, 
DRU selaku pembangun kapal, serta BV class selaku badan klasifikasi yang 
digunakan pada pembangunan ini.

Pada akhirnya, kapal PANDERMAN telah bersandar di jetty galangan untuk 
dilanjutkan pekerjaanpekerjaan dalam rangka mempersiapkan Sea Trial dan 
Delivery kapal ini selanjutnya.•

Kapal PANDERMAN di Jetty Galangan
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direktur utama pertamina sambut 
Kedatangan Ceo dari taiwan
JAKARtA – PT Pertamina 
(Persero) menerima kun
jungan para CEO dari Taiwan. 
Acara  “CEO Bus iness 
t o  B u s i n e s s  M e e t i n g 
for Indonesia & Taiwan” 
tersebut, dihadiri sebanyak 
40 CEO Taiwan dari berbagai 
bidang usaha. Kedatangan 
para CEO disambut oleh 
Komisaris Pertamina Tanri 
Abeng dan Direktur Utama 
Pertamina Dwi Soetjipto di 
Executive Lounge Kantor 
Pusat Pertamina, pada Ka
mis (1/12).

Da lam kesempatan 
ter  sebut, Dwi Soetj ipto 
memberik an apresiasi atas 
keda tangan para CEO 
dari Taiwan dalam rangka 
mencari potensi investasi 
dan kesempatan kerja sama 
bisnis di Indonesia, khu
susnya untuk menjajaki 
peluang bisnis di Pertamina. 
Dwi mengatakan, Pertamina 
membuka peluang bagi 
pelaku usaha yang ingin 

bekerja sama dengan Per
tamina.

“Per tamina sebaga i 
Badan Usaha MIlik Negara 
bertanggung jawab besar 
dalam menjaga ketahanan 
energi nasional. Pertamina 
memiliki target 2015 men
capai target 1,9 juta barel 
setara minyak per har i 
(barel oi l equivalent per 
day/boepd), dan kapasitas 
kilang di dalam negeri di 

atas 2 juta barel per hari 
(bph). Investasiinvestasi 
dibutuhkan agar target 
tersebut bisa tercapai,” kata 
Dwi Soetjipto.

Da lam kesempa tan 
tersebut, Vice President 
Corporate Performance & 
Initiatives Mgt Pertamina 
Ernie D. Ginting mema
parkan kinerja Pertamina 
serta kesempatan dan pe
luang kerja sama dengan 

Pertamina. Pemaparan ter
sebut menambah wawasan 
para CEO dari Taiwan me
nge  nai ruang lingkup bisnis 
energi yang dilakukan oleh 
Pertamina sebagai produsen 
minyak dan gas terbesar 
di Indonesia yang secara 
internasional, Pertamina 
telah mengakusisi enam 
blok di tiga negara, yaitu Irak, 
Malaysia, dan Aljazair.•IRLI
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Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjioto memberi sambutan di hadapan 40 CEO Taiwan dari berbagai bidang usaha.

direktur utama pertamina raih 
indonesia most admired Ceo 2016
JAKARtA -  D i rek t u r 
u tama Per tamina Dwi 
Soetjipto meraih dua peng
hargaan dalam Malam 
Penganugerahan Indonesia 
Most Admired CEO 2016, 
di Hotel Pullman, Jakarta, 
pada Kamis (8/12). Kedua 
penghargaan tersebut, ialah 
Indonesia Most Admired 
CEO Award 2016 kategori 
Minyak dan Gas  serta Top 
20 Indonesia Most Admired 
CEO Award 2016. 

Penghargaan untuk 
Direktur Utama Pertamina 
tersebut d i ter ima oleh 
C o r p o r a t e  S e c re t a r y 
Per tamina W isnuntoro 
dari pendiri Majalah Warta 
Ekonomi Fadel Muhammad 
yang didampingi Pemimpin 
Redaksi Warta Ekonomi 
Muhammad Ihsan. 

Had i r  da lam acara 
ter sebut Wakil Presiden 
RI Jusuf Kal la, pendir i 
Majalah Warta Ekonomi 

Fadel Muhammad, dan 
Pemimpin Redaksi Warta 
E k o n o m i  M u h a m m a d 
Ihsan, serta para CEO 
berbaga i  perusahaan.  
Sementara dari Pertamina 
hadir Corporate Secretary 
Wisnuntoro yang mewakili 
Direktur Utama Pertamina 
dan  VP S takeho lde rs 
Relation Syahrial Mukhtar. 

Wakil Presiden Jusuf 
Kalla mengatakan, memilih 
CEO terbaik di tahuntahun 
yang tidak mudah ini, tentu 
sangat berat .  “Karena 
orangorang terbaik akan 
dipi l ih pada saat yang 
sulit. Memang ada CEO 
yang tangguh yang dapat 
memenangkan persaingan 
pada saat persaingan itu 
begitu keras di pasar yang 
sempit seperti dewasa ini,” 
katanya. “Atau CEO yang 
dapat meningkatkan kinerja 
perusahaannya di pele
mahan ekonomi secara ke 

seluruhan.” 
Karena itulah, orang 

diuji bukan pada saat yang 
senang, tetapi orang diuji 
pada saat yang lebih sulit. 
Setelah melampaui masa 
sulit, menurut Kalla, itulah 
kemampuan yang terbaik 
yang dimiliki Anda semua 
yang hadir di sini

Sementara itu, Fadel 

Muhammad dalam sam
butannya  member ikan 
gambaran beberapa jenis 
CEO. Ia menyatakan ada 
empat jenis CEO. Pertama, 
seorang CEO dari personal 
image. Kedua, image dari 
professionalism. Ketiga, 
image tentang performance. 
Dan keempat, leadership 
image.•URIP

Corporate Secretary Pertamina Wisnuntoro mewakili Direktur Utama Pertamina 
menerima penghargaan untuk Indonesia Most Admired CEO Award 2016 kategori 
Minyak dan Gas  serta Top 20 Indonesia Most Admired CEO Award 2016.
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pertamina perluas 
pemanfaatan lng 
untuk industri
BANDUNg – PT Pertamina (persero)melakukan 
perluasan pemanfaatan Liquefied Natural Gas (LNG) 
guna men  dukung peman faatan LNG untuk Indus
tri. Setelah sukses melakukan uji coba peng gunaan 
LNG untuk kereta api, Pertamina kini mendorong 
pemanfaatan LNG bagi industri perhotelan di Pulau 
Jawa. 

Pemanfaatan LNG di sektor per hotelan, ditandai 
dengan peragaan penggunaan LNG di Hotel Fabu, 
Bandung, Jumat (9/12). Dalam kesem patan tersebut 
hadir VP LNG Pertamina, Didik Sasongko, Direktur 
Utama PT Pertagas Niaga, Linda Sunarti, Kepala Sub 
Direktorat Program Pengembangan Industri Logam 
Kementerian Per industrian Flory Damayanti, Asisten 
Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Wali kota Bandung 
Priana Wirasaputra, serta jajaran manajemen pengelola 
industri perhotelan, restoran dan tekstil. 

Didik sasongko mengatakan penggu naan LNG ini 
adalah bagian dari program Pemerintah meningkatkan 
peran Energi Baru Terbarukan dalam Energi Mix yaitu 
penggunaan gas ditahun 2025 sebesar 24 persen. 
Pertamina mendukung penuh hal itu, sehingga 
Pertamina tengah gencarnya membangun infra struk
tur transmisi distri busi dan terminal regasifikasi LNG 
tentunya 

“LNG untuk industri di Jawa ter ma suk hal baru dan 
penggunaan LNG masih belum umum digunakan untuk 
perhotelan. Melaui sosialisasi ini menunjukkan bahwa 
penggunaan LNG sangat mudah dan menguntungkan 
bagi kalangan industri,” kata Didik.

Sebelumnya Pertamina melalui afi li  asinya PT 
Pertagas Niaga telah menyup lai LNG untuk kebutuhan 
listrik di pusat per  belanjaan, hotel serta industri gelas 
di Balikpapan dan Medan. Pertamina menjadi pelopor 
di Indonesia yang bisa mengantarkan LNG melalui truk 
isotank. 

Direktur Utama PT Pertagas Niaga, Linda Sunarti 
menyatakan pemanfaatan LNG di industri khususnya 
di perhotelan diperluas di Bandung karena memiliki 
potensi kebutuhan yang besar. LNG diharapkan dapat 
mendukung kegiatan pperhotelan antara lain untuk 
pemanas, alat penyerap panas di mesin pendingin, 
mesin setrika laundry, alat pemanggang, mesin 
penggoreng, alat pembakar sampah rumah sakit dan 
industri serta lain sebagainya. 

Adapun kebutuhan LNG di Jawa akan dipasok 
menggunakan truk isotank lalu di simpan dalam storage 
yang disiapkan di hotel. “Sumber LNG saat ini bisa 
diperoleh dari dalam negeri yakni dari kilang Bontang, 
Dongi Senoro, Tangguh serta sumber LNG lainnya. 
Pasokan melimpah inilah yang menjadi kunci LNG 
sebagai sustainability energi,” kata Linda.•IRLI
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pertamina luncurkan pertamax turbo di medan
MEDAN – Untuk menjawab 
tan  tangan  akan  bahan 
bakar yang berkualitas, PT 
Pertamina (Persero) Marketing 
Operation (MOR I) secara 
resmi meluncurkan Pertamax 
Turbo yang merupakan 
Bahan Bakar varian jenis 
baru ditandai dengan initial 
filling oleh GM MOR I, Romulo 
Hutapea di SPBU 14.201.106 
COCO Polonia, Medan pada 
Kamis, (8/12).

Dengan diluncurkannya 
Pertamax Turbo membuat 
varian bahan bakar khusus 
Pertamina bertambah. Sebe
lum  nya Pertamina te lah 
memiliki beberapa bahan 
bakar berkualitas seperti 
Pertalite, Pertamax, Dexlite 
dan Pertamina Dex. 

GM MOR I ,  Romulo 
Hutapea menyampaikan 

bahwa Pertamax Turbo 
meru  pakan BBM berkualitas 
tinggi yang diformulasikan 
Pertamina beker jasama 
dengan Lamborghini dan telah 
diuji di kejuaraan Lamborghini 
Blancpain Supertrofeo Series 
di Eropa. 

“Untuk kualitas sendiri, 
Pertamax Turbo membuat 
akse  lerasi mesin lebih baik dan 
gas buang mesin kendaraan 
lebih ramah l ingkungan. 
Kami berharap dengan dilun
curkannya produk Pertamax 
Turbo membuat konsumen 
menjadi lebih mudah untuk 
mencari dan memilih bahan 
bakar yang terbaik untuk 
kendaraannya”,  ungkap 
Romulo. 

Pertamax Turbo meru
pakan bahan bakar untuk 
kendaraan bermesin bensin, 

hasil pengembangan dari 
produk Pertamax Plus yang 
memiliki Research Octane 
Number minimal 98, serta 
dilengkapi Ignition Boost 
Formula (IBF).

Pertamax Turbo diujicoba 
untuk penggunaan dalam 
ajang balap Lamborghini 
B lancpa in  Supe r t ro f eo 
European pada awal Januari 
2016, di Sirkuit Vallelunya, 
Italia. Keberhasilan tersebut 
diikuti dengan kerja sama 
antara Pertamina dan Centro 
Petroli Roma (CPR) selaku 
mitra Lamborghini dalam 
pendistribusian bahan bakar 
Pertamax Turbo ke sirkuit
sirkuit di seluruh Eropa. 
Hingga saat ini Pertamax 
Turbo sudah digunakan di 
4 balapan yakni di Monza
Italia, Silverstone – UK, Paul 
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RichardPerancis, dan Spa 
Francorchamps  Belgia.

Di  Medan, Pertamax 
Turbo dijual dengan harga 
Rp 8.850 per liternya. Saat 
ini, sudah ada 15 SPBU 
di Sumatera Utara yang 
menyediakan Pertamax Turbo 
yaitu SPBU 11.201.102 Jalan 
Merak Jingga Medan, SPBU 
11.201.106 Jalan Polonia 
Medan, SPBU 14.201.107 
Jalan H.M. Yamin Medan, 
SPBU 14.201.1154 Jalan 
Juanda  Medan ,  SPBU 
14.203.1117 Jalan Medan 
Binjai Sei Semayang, SPBU 
14.214.299 Jalan Lintas 
Sumatera, Simpang Merbabu 
Kab. Labuhan Batu, SPBU 
14.214.225  Jalan Lintas 
Sumatera Rantau Prapat, 
SPBU 13.21.4104 Jalan 
Lintas Sumatera Damul i 

Kab. Labuhan Batu Utara, 
SPBU 14.214.219 Jalan 
Lintas Sumatera, Aek Kota 
Batu Kab. Labuhan Batu, 
SPBU 14.214.280 Jalan 
Lintas Sumatera, Rantau 
Prapat Kab. Labuhan Batu, 
SPBU 14.212.293 Jalan 
Imam Bonjol    Kisaran, 
SPBU 14.212.290  Jalan 
Lintas Sumatera – Ledong 
Barat Kab. Asahan, SPBU 
14.212.278 Jalan Lintas 

Sumatera – Aek Loba Kab. 
Asahan, SPBU 14.212.268 
Jalan Lintas Sumatera – 
Simpang Kawat Kab. Asahan, 
dan SPBU 14.212.272 Jalan 
Madong Lubis, Kisaran Timur 
Kab Asahan. Sedangkan 
J u m l a h  S P B U  y a n g 
menyediakan Pertamax Turbo 
di 5 Provinsi meliputi Aceh, 
Sumbar, Sumut, Kepri, dan 
Riau kini sudah mencapai 168 
SPBU.•RILIS/WALI

pertamina dan rosneft Kick off meeting 
pelaksanaan amdal dan esia Kilang tuban
JAKARtA – PT Pertamina 
(Persero )  dan Rosnef t 
melakukan kick off meeting 
Analisis Dampak Lingkungan 
(AMDAL) dan Environment 
and Social Impact Analysis 
( ES IA )  sebaga i  t anda 
awal  d imula inya kedua 
peker jaan tersebut.  PT 
Greencap NAA Indonesia 
akan melaksanakan dua 
kegiatan tersebut setelah 
melalui proses pemilihan 
se suai dengan ketentuan 
pe merintah.

Direktur Megaproyek 
Pengolahan dan Petrokimia 
Rachmad Hardadi menga
takan kegiatan ini salah satu 
yang sangat menentukan 
bagi upaya tercapainya target 
penyelesaian New Grass 
Root Refinery (NGRR) Tuban. 
AMDAL, tuturnya, menjadi 
syarat utama sebelum pro
ses pembersihan lahan dan 
pengembangan tapak se
bagai pekerjaan awal proyek 
dapat dilaksanakan.

“Syarat penting untuk 
melakukan land clearing 
dan site development adalah 
harus ada izin AMDAL. Maka 
dari itu harus bergerak cepat 
dan kami telah menetapkan 
Greencap sebagai konsultan 
yang hari ini kami bersama

sama dengan Rosneft me
lakukan kick off meeting 
sebagai tanda dimulainya 
pekerjaan AMDAL,” kata 
Hardadi pada pelaksanaan 
kick off meeting AMDAL dan 
ESIA NGRR TUban di Lantai 
M Kantor Pusat Pertamina, 
Rabu (14/12).

Pekerjaan AMDAL ter
sebut, lanjutnya, akan dise
lesaikan dalam waktu enam 
bulan. Adapun, pekerjaan 
ESIA ditargetkan tuntas pada 
September 2017.

“Pertamina dan Rosneft 
telah sepakat untuk menga
wal secara ketat pelaksanaan 
AMDAL ini sehingga dapat 
t u n t a s  t e p a t  w a k t u , ” 
tegasnya.

Hal ini, lanjut Hardadi, 
sejalan dengan instruksi 
Presiden RI Joko Widodo 
pada saat melakukan kun
jungan kerja ke Tuban pada 
28 November 2016. Kala itu, 
Presiden meminta kepada 
Manajemen Pertamina untuk 
dapat melaksanakan ground 
breaking proyek NGRR Tuban 
pada awal Juli 2017.

“Dengan s isa waktu 
yang mendesak ini perlu 
di lakukan percepatan ter
hadap pers iapan lahan 
yang akan digunakan untuk 

pembangunan kilang. Oleh 
karena itu pekerjaan AMDAL 
menjadi sangat krusial.”

PERtEMUAN DUA HARI
Selain kick off meeting 

AMDAL dan ESIA, Pertamina 
dan Rosneft telah melakukan 
pertemuan dua hari untuk 
mem bahas kemajuan pelak
sanaan bankable feasibility 
study (BFS). Beberapa kon
sultan yang terlibat dalam 
pe laksanaan BFS, seperti 
Technip untuk aspek teknik, 
Nexan untuk pembahasan 
analisis pemasaran, kajian 
lokal oleh Institute Teknologi 
Sepuluh November dan Uni

versitas Airlangga.
“Kajian dari Nexan sudah 

selesai, ITS dan Unair juga 
sudah selesai dan kajian oleh 
Technip akan ditargetkan 
se lesai Januari. Ada be
berapa masukan untuk pe
nyempurnaan kajian dan 
diha rapkan semua pekerjaan 
BFS dapat selesai Januari 
nanti,” katanya.

Setelah BFS selesai, tutur 
Hardadi, Pertamina dapat 
menetapkan estimasi be
lanja modal dan juga material 
balance sehingga ke eko
nomian proyek sudah bisa 
dihitung pada Februari dan 
saat itulah Pre-Investment 

Decission 1 dapat ditentukan. 
“Perkembangan kami lihat 
cukup bagus.”

Pertamina dan Rosneft 
j u g a  t e r u s  m e l a k u k a n 
penyelarasan jadwal per
cepatan proyek ini sehingga 
diharapkan betulbetul di 
akhir tahun 2021 NGRR 
Tuban bisa diselesaikan. 
Te r  m a s u k  b e b e r a p a 
strategi pelaksanaannya, 
e n g i n e e r i n g ,  P r o j e c t 
Managemen t  Con t r ac t 
(PMC), dan juga strategi 
Engineering, Procurement, 
and Construction.

Yang tidak kalah pen
ting, beberapa masukan 

dari Direktorat Hulu dan 
Direktorat Gas yang me
miliki keterkaitan dengan 
proyek. Pada bagian hulu 
migas, pembahasan terkait 
dengan persiapan menuju 
penandatanganan Sales and 
Purchase Agreement (SPA) 
dua blok migas di Rusia 
yang ditawarkan kepada 
Pertamina yang menjadi 
condition and precedence 
bagi pembentukan JV kedua 
perusahaan pada Februari 
2017. Adapun, untuk dibahas 
mengenai beberapa opsi 
pasokan gas sebanyak 125 
mmscfd untuk operasional 
NGRR Tuban.•RILIS

Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi memberikan sambutan dalam pelaksanaan kick off meeting AMDAL dan ESIA NGRR Tuban.
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pertamina raih penghargaan bumn dengan 
Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik dari KPK
JAKARtA - Peringatan Hari 
Antikorupsi Internasional 
tahun 2016 dipusatkan 
di kota Pekanbaru, Riau 
pada KamisSabtu (8
10/12) dimulai dengan ke
giatan Rembuk Integritas 
Nasional, sebuah forum 
yang bertujuan membuat 
kesepakatan  nas iona l 
terkait pembangunan bu
daya integritas nasional. 
Kegiatan ini diikuti oleh 
berbagai Kementer ian, 
Lembaga, Organisasi dan 
Pemerintah (KLOP). 

P a d a  p u n c a k 
Per inga tan ,  Jumat ,  9 
Desember 2016, Komisi 
Pemberantasan Korupsi 
( K P K )  m e m b e r i k a n 
pengha rgaan  kepada 
Perta mina sebagai BUMN 
yang memi l i k i  S i s tem 
Pengendalian Gratifikasi 
Terbaik. Penghargaan dise
rahkan oleh Pimpinan KPK 
kepada Chief Legal Counsel 
& Compliance Pertamina 
Genades Panjaitan, me
wakili Direktur Utama Per
tamina.

Had i r  da lam acara 
penyerahan Penghargaan 

KPK tersebut, Ketua KPK 
Agus Rahardjo, Jaksa Agung 
HM Prasetyo, beberapa 
Gubernur, perwakilan Ke
menterian, Lembaga Ne
gara, BUMN, dan organisasi 
kemasyarakatan.

Rembuk  I n t eg r i t a s 
Nasional menghasi lkan 
deklarasi yang menyepakati 
untuk (1) sepakat meng
gunakan panduan Tunas 
Integritas, Sistem Integritas 
dan Komite Integritas yang 
sama dalam pembangunan 
budaya integritas yang telah 
diperbaharui dengan hasil 
Rembuk Integritas Nasional 
I I ,  (2 )  sepakat  se t i ap 
KLOP untuk menetapkan 
r is iko Korupsi ,  Kolus i , 
dan Nepotisme (KKN) di 
organisas inya masing
masing, (3) sepakat menjadi 
pionir dalam pembangunan 
budaya integritas pada 
sektornya dengan mengajak 
dan melibatkan stakeholder-
nya,  (4) sepakat untuk 
mengoptimalkan peng
gunaan sumber daya diklat/
corpu di masingmasing 
KLOP yang terintegrasi 
melalui iCorpu dengan 

Dewan Integritas Nasional 
yang akan dibentuk untuk 
mengakselerasi, dan (5) 
sepakat mendorong adanya 
integrasi regulasi terkait 
pembangunan integritas 
nasional.

Ketua KPK Agus Ra
hard jo  menyampaikan 

bahwa penghargaan me
ngenai sistem pengen
dalian gratifikasi terbaik ini 
diberikan untuk mendorong 
KLOP agar terus mening
katkan integritasnya. 

Genades ber te r ima 
kasih atas dukungan se
luruh insan Pertamina 

dalam mendukung program 
pengendalian gratifikasi. 
Diharapkan dengan peng
hargaan in i  akan terus 
meningkatkan integritas di 
lingkungan Pertamina dan 
seluruh anak perusahaan. 

“Semoga penghargaan 
ini menjadi pemacu se

mangat bagi kita, insan 
Pertamina, untuk terus 
bersamasama me wu
jud kan Pertamina Clean 
karena Pertamina telah 
didukung dengan sistem 
pengendalian gra tif ikasi 
yang  ba i k , ”  u j a r  Ge 
nades.•LCC 
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Pada 05 Desember  2016, 
T im BTP HSSE yang bertugas 
menggulirkan programprogram 
breakthrough untuk mempercepat 
implementasi HSSE di Pertamina 
melakukan kegiatan Sosialisasi HSSE 
Awareness kepada Vendor/Mitra 
Kerja Pertamina di wilayah Jakarta. 
Pengarahan disampaikan langsung 
oleh Direktur Utama Pertamina Dwi 
Soetjipto, antara lain :

 Berdasarkan catatan Pertamina, 
70% Peker ja  yang beker ja  d i 
Pertamina adalah Vendor, dan 90% 
dari kejadian kecelakaan yang terjadi 
di Pertamina, korbannya adalah 
pekerja para Vendor.

 Sejak Januari sampai dengan 
November 2016, telah terjadi 8 kasus kecelakaan yang mengakibatkan 10 orang meninggal dunia. 
Dan keseluruhan korban adalah pekerja Vendor/Mitra Kerja Pertamina. Kejadian ini juga berdampak 
pada kinerja bisnis dan juga pada kinerja pekerja pertamina secara keseluruhan.

Ha l  i n i  sanga t 
memprihatinkan dan 
tidak boleh terjadi lagi 
d imasa yang akan 
da tang.  Untuk  i tu 
diperlukan kerjasama 
y a n g  b a i k  a n t a r a 
Pertamina bersama 
para Vendor.

Benchmark HSSE Performance 2015 

Jika membandingkan Number of Fatalities Pertamina dengan perusahaan minyak dunia, maka 
terlihat jumlah fatalities di Pertamina sangat tinggi. Hal ini perlu ditindaklanjuti serius. Perubahan 
budaya tidak bisa ditunggu, namun harus diterapkan Law Enforcement secara serempak dilakukan 
oleh Internal Pertamina dan vendor/Mitra Kerja.

Dalam penegakan aspek Law Enforcement tidak boleh ada toleransi. HSSE tidak boleh toleran 
terhadap unsafe Act dan unsafe condition. Pun kepada anak perusahaan tidak ada toleransi, jika 
tidak perform maka tidak dapat melaksanakan pekerjaan.

Bukti keberhasilan Penegakan Law Enforcement antara lain :
1. Orang Indonesia ketika berada di negaranya sendiri tidak tertib membuang sampah dimana

mana, namun ketika terbang hanya 1 jam pindah ke Singapura, ternyata dia bisa tertib tidak 
membuang sampah dimanamana. Karena Law Enforcement di Singapura, kuat.

2. Salah satu langkah penegakan Law Enforcement di Pertamina adalah upaya menekan Losses :

Mengapa hal ini bisa tercapai, karena Law Enforcement ditegakkan. Ketika ditemukan Kapal 
kencing langsung ditahan tidak boleh beroperasi sampai semua clear. Mobil Truk Tanki, dll.  Mengapa 
di tahuntahun yang lalu hal ini tidak bisa dilakukan, karena ada backingnya.

Dari 2 contoh di atas, dalam penegakan aspek Law Enforcement tidak boleh ada toleransi. 
HSSE tidak boleh toleran terhadap unsafe Act dan unsafe condition. Orang yang sudah meninggal ya 
meninggal, tidak bisa hidup kembali, maka kita yang melaksanakan tidak boleh toleran, agar kejadian 
fatality tidak terjadi. Pun kepada anak perusahaan Pertamina tidak ada toleransi, jika tidak perform 
dan dipasar bisnis sejenis banyak maka pekerjaan dapat diberikan kepada pihak lain.

Pesan Direktur Utama Pertamina baik kepada Vendor/Mitra Kerja maupun internal Pertamina, 
jangan tenangtenang saja, janganlah kaget dan panik jika nanti Pertamina akan menerapkan Law 
Enforcement, hal ini serius. Dan kepada Vendor/Mitra kerja diminta :
1. Mengirimkan surat kepada Pertamina yang menginfokan/melaporkan tindak lanjut hasil pertemuan 

tanggal 5 Desember 2016, bahwa Vendor/Mitra Kerja telah melaksanakan sosialisasi internal 

(didukung daftar hadir dan foto sebagai bukti). Dan menjamin bahwa semua pekerjanya sudah 
mengetahui/memahami.    

2. Jika Vendor/Mitra Kerja menemukan halhal/praktik yang tidak baik dalam pelaksanaan pekerjaan 
(dizholimi/dipersulit oleh pekerja Pertamina) agar melaporkan melalui sarana yang ada di Pertamina 
yaitu WhistleblowingSystem (WBS).

3. Bagi Internal Pertamina (HSSE) jika tidak memenuhi target juga akan dikenakan sanksi.
4. Jangan takut melaporkan. Semua unsur baik karyawan Pertamina atau Vendor/Mitra Kerja harus 

menjadi Polisi dalam penerapan dan penegakan Law Enforcement ini, bagi yang menemukan 
dan melaporkan akan diberikan reward. Salah satu contoh : Jika sudah ada 3x catatan (tidak 
pakai helm, sarung tangan, tidak mentaati SOP), akan diberi tindakan/peringatan sesuai dengan 
kesalahan. Hal ini juga kedepan akan dimasukkan kontrak Vendor/Mitra Kerja.

5. Vendor/Mitra Kerja diharapkan bisa menjadi driver/motor bagi Pertamina untuk melakukan 
perubahan/transformasi Pertamina, tidak hanya menjadi mitra. Jika ada yang tidak baik di 
pertamina agar dilaporkan agar segera dapat dilakukan tindakan.

6. Mari bermitra untuk memperbaiki banyak hal. Dan Vendor/Mitra Kerja juga harus bertanggung 
jawab memperbaiki perusahaannya sendiri juga. 

Selain materi Direktur Utama, juga disampaikan materi HSSE oleh Aussie B. Gautama, Staf 
Ahli Direktur Utama,  menyampaikan hal penting :

1.HSSE is a TOP – DOWN Process : sikap Top Management sangat menentukan
2. Peran Top Management dalam menanamkan budaya HSSE perusahaan:

• HSSE Charter: Management Commitment
• HSSE PIC harus mempunyai akses langsung ke Top Management
• Semua key presentations diawali dengan HSSE status
• Regular HSSE dedicated meetings
• Regular HSSE visit & inspections
• Full Top Management attention pada Major Accident evaluation

3. Yang TIDAK BOLEH dilakukan Top Management terkait HSSE:
• Menunda regular HSSE meetings/ HSSE visit/ HSSE report
• Menyamarkan statistik yang kurang baik
• Melakukan pembiaran atas pelanggaran HSSE
• Menjadikan HSSE objek canda

Direktur SDM, Teknologi Informasi & Umum Dwi Wahyu Daryoto  menyampaikan materi CSMS.
Ia menegaskan bahwa Sertifikasi CSMS di Pertamina tidak dipungut bayaran, dan apabila ada 
yang mengalami permintaan pembayaran untuk pengurusannya dari oknum Pertamina agar jangan 
segan melaporkan melalui fasilitas pelaporan yang tersedia “Whistleblowing System (WBS)” dan 
akan ditindaklanjuti segera. Ketentuan tersebut berlaku di seluruh wilayah kerja Pertamina baik di 
pusat maupun di Unit Operasi.

Kegiatan Sosialisasi HSSE Awareness kepada Vendor/Mitra Kerja ini, ditutup dengan 
penandatanganan “Komitmen HSSE Awareness oleh seluruh Vendor/Mitra Kerja yang berisi :
1. Mentaati & mengimplementasikan HSE GOLDEN RULES (Patuh, Intervensi, Peduli)
2. Selalu mengutamakan Aspek Keselamatan saat bekerja.
3. Mematuhi dan memenuhi seluruh persyaratan keselamatan Pertamina.
4. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan HSE plan yang dijanjikan.
5. Melaksanakan pengawasan keselamatan dan tidak mentolerir adanya Unsafe Act & Unsafe 

Condition pada saat melakukan pekerjaan.
6. Secara berkelanjutan melakukan sosialisasi & peningkatan kompetensi pekerja kontraktor, 

khususnya terkait aspek HSSE.
Diharapkan dengan adanya sosialisasi tersebut, tujuan sasaran strategis HSSE Excellence 

tercapai : yaitu, Tanpa Major Accident (kecelakaan, kebakaran, pencemaran, penyakit akibat kerja 
dan gangguan keamanan), Tidak ada tuntutan ganti rugi, Tanpa gangguan operasi sebagai akibat 
dari insiden, Tanpa pelanggaran peraturan perundangan dan Reputasi Citra yang baik dimata para 
stakeholders.

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

sosialisasi hsse aWareness Kepada mitra Kerja pertamina
 8

Penandatanganan Komitmen HSSE Awareness oleh Vendor dan penyerahan materi sosialisasi 
secara simbolik oleh Direktur SDM,Teknologi Informasi & Umum kepada PT Trakindo Utama 

yang secara random dipilih sebagai perwakilan Vendor/Mitra kerja
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mengenal Kriteria performa ekselen: 
baldrige excellence framework (bagian 3)

SIStEM PENILAIAN (Scoring)
Penilaian respon terhadap Kriteria Baldrige 
untuk itemitem Performa Ekselen didasarkan 
pada dua dimensi evaluasi: Proses (kategori 
1 – 6) dan Hasil (kategori 7). Kategori 1 – 7  
didasarkan atas Kriteria Performa Ekselen 
yang telah dibahas pada bagian artikel 
sebelumnya. Adapun skor dinyatakan dalam 
persentase dengan rentang antara 0 – 100%.

Proses mengacu pada metode yang dipakai 
dan dikembangkan oleh organisasi guna 
menyasar pada kebutuhan di kategori 
1 – 6. Evaluasi proses dilandaskan pada 
empat faktor, yaitu pendekatan (approach), 
penyebarluasan (deployment), pembelajaran 
(learning) dan integrasi (integration). Umpan 
balik Baldrige menggambarkan kekuatan 
dan peluang pengembangan terhadap 
faktorfaktor tersebut. Skor untuk sebuah 
item proses didasarkan pada penilaian 
secara holistik terhadap performa secara 
keseluruhan, berikut keempat faktor proses 
di atas.

Hasil merupakan keluaran yang dicapai 
perusahaan, sebagaimana kebutuhan yang 
tercantum di kategori 7. Empat faktor 
yang melandasi evaluasi hasil mencakup 
level, tren, perbandingan (comparison) dan 
integrasi (integration). Skor dari item hasil 
pun didasarkan pada penilaian secara holistik 
terhadap performa secara keseluruhan. 
Berikut keempat faktor proses tersebut. (lihat 
samping).•

(dirangkum dari: Baldrige Excellence Framework 
Booklet 2015 – 2016, dan beberapa sumber bebas lainnya)

PEDOMAN UMUM (DILENgKAPI ANALOgI) DALAM PENILAIAN PROSES
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pertamina rayakan 
natal dengan Kasih
MEDAN LABUHAN – Seiring dengan Hari Raya Natal 
tahun 2016, Marketing Operation Region (MOR) I 
melaksanakan kegiatan Perayaan Natal dengan tema 
“Hari Ini Telah Lahir Bagimu Juru Selamat yaitu Kristus 
Tuhan di Kota Daud” bertempat di Ballroom Hotel 
Emerald Garden. Mengusung sub tema “Love Is The 
Greatest Energy”, acara perayaan Natal ini dihadiri 
langsung oleh General Manager  MOR I, Romulo 
Hutapea, beserta tim manajemen, Himpunan Pensiunan 
Pertamina, pengurus Himpunan Wiraswasta Minyak dan 
Gas Bumi ( Hiswana Migas) dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Romulo Hutapea meng
ungkapkan bahwa Kasih itu universal. “Kasih adalah 
sebuah wujud ketaatan kita kepada Allah. Maka dari 
itu, hendaklah kita memiliki kasih yang rendah hati, 
kasih yang mau melayani dan kasih yang konsisten,” 
ujar Romulo. 

Dengan semangat Natal tersebut, Romulo juga 
mengharapkan agar seluruh pekerja (manpower) harus 
senantiasa memiliki kasih dan jangan pernah takut 
dalam menghadapi berbagai persoalan, terutama untuk 
menyongsong Pertamina menjadi perusahaan energi 
global di tahun 2025.

Hal senada juga disampaikan Technical Services 
Region Manager I Barmen Napitu selaku Ketua Badan 
Kordinasi Umat Kristiani (Bakorumkris) MOR I dan 
Aviation Region Manager I, Sihol Situmorang selaku 
Ketua Panitia Natal. 

Renungan Natal tahun ini disampaikan oleh Pendeta 
Ananta Prasurya Surbakti dan dimeriahkan dengan 
Clarabele Choir, Paduan Suara Yapentra, Vocal Solo 
oleh alumni Idola Cilik, Sion Philips & pembagian 
bingkisan Natal untuk anakanak.

Dalam perayaan natal tersebut, Bakorumkris MOR 
I juga memberikan bantuan sosial berupa uang tunai 
kepada tiga yayasan, yaitu Yapentra, RaphaEl, dan 
Elsadai. Bantuan secara simbolis tersebut langsung 
diserahkan oleh Ketua Persatuan Wanita Patara (PWP) 
MOR I Lisbeth Romulo.•RILIS/WALI

Fo
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GM MOR I Romulo Hutapea memberikan sambutan dalam perayaan Natal di 
MOR I Medan.
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pertamina energy forum 2016 : ekspos pencapaian QsKm

QmC – QsKm – hr, it and general affairs directorate

oleh : tim Cip | Quality management Corporate - dit. sdm, ti & umum 

Fungsi QSKM mendapatkan kesempatan untuk ikut serta dalam Pertamina Energy Forum pada tanggal 13 14 
Desember 2016 yang dilaksanakan di bilangan Jakarta Selatan. Dalam diskusi panel terakhir Direktur Keuangan 
Pertamina, Arif Budiman menyatakan bahwa PT Pertamina (Persero) menyiapkan sejumlah strategi investasi dan 
pembiayaan di tengah turunnya harga migas dunia untuk menjaga ketahanan energi dalam negeri. Beberapa di 
antaranya, melakukan efisiensi, menurunkan beban pinjaman dan memperluas basis investor.

 “Fokus utama adalah efisiensi yang mendorong pertumbuhan laba bersih kita, naik cukup tajam sekitar 100% 
dari tahun sebelumnya. Hingga kuartal ke-3 tahun ini Pertamina telah melakukan efisiensi US$ 1,6 miliar. Selain 
itu Pertamina juga berhasil menurunkan posisi hutang dari  US$ 17,4 miliar menjadi US$ 11,6 miliar dengan cara 
menukar hutang lama dengan pinjaman baru yang memiliki bunga lebih rendah,” pungkas Arif Budiman.

Pencapaian tersebut terutama efisiensi tentunya tidak lepas dari peran Kegiatan Continuous Improvement 
Program (CIP) dengan metode PDCA (Plan Do Check Action) dan DELTA (Delapan Langkah Tujuh Alat). CIP sebagai 

salah satu metode untuk mendukung pencapaian 5 arahan strategis Perusahaan dengan melibatkan seluruh Pekerja 
di semua lini bisnis Perusahaan dengan fokus penciptaan nilai (value creation). Kebijakan Sistem Manajemen Mutu 
Pertamina, setiap Pekerja wajib menyelesaikan permasalahan pekerjaannya menggunakan metode CIP.

Dalam booth SDM, TI & Umum, Fungsi QSKM menyampaikan pencapaian QSKM 2016, diantaranya 
penciptaan nilai (value creation) sebesar Rp. 11.35 Triliun (per 30 november 2016) yang lebih besar dari tahun 2015 

yang tercatat  Rp. 10,21 triliun, merupakan perwujudan komitmen Pertamina untuk menjalankan bisnis secara 
efisien dalam bentuk penghematan dan efektivitas proses dalam mencapai bahkan melampaui target revenue 
yang ditetapkan.  Realisasi aset pengetahuan dan Forum  KOMET online melalui webinar maupun offline serta 
pencapaian insan mutu dalam Forum Presentasi CIP Internasional tahun 2016 dalam International Convention 
on Quality Control Circles (ICQCC) di Thailand, Asia Pacific Quality Organization (APQO) di New Zealand dan 
International Exposition on team Excellence di Singapura juga diperlihatkan. 

Booth SDM, TI & Umum bisa dikatakan yang paling luar biasa, ratusan pengunjung memenuhi booth kami, 
Interaksi dengan pengunjung kami lakukan dengan memanfaatkan aplikasi games Kahoot dengan pertanyaan 
menantang terkait achievement dari CSS, QSKM, HR, dan HSSE serta BTP PTKAM dan tentunya hadiah yang 
menarik dari Fungsi CSS. Hal tersebut tentu memicu kami untuk lebih baik lagi di tahun depan.

Keep improving… !! Keep innovating… !!

upskilling tim pelaksana psC : menuju akhir proses akreditasi Kan
Tahun 2017 sudah ada di depan mata, masih teringat di awal 

tahun 2016 lalu fungsi QSKM melakukan Sosialisasi PSC dan ISO 
17021 yang dihadiri oleh Person In Charge (PIC) AP dan Kantor Pusat. 
Pertamina Standardization & Certification (PSC)  sebagai merupakan 
Badan Standardisasi dan Sertifikasi Sistem Standar yang bertugas 
men-sertifikasi sistem-sistem standar yang selama ini disertifikasi 
oleh Badan Sertifikasi eksternal.

PSC sendiri dibentuk dalam rangka menjamin pengelolaan sistem standar di lingkungan Perusahaan secara 
efektif, efisien, obyektif dan kredibel. Tugasnya adalah pengembangan peran dan tugas dari Komite Manajemen 
Sistem Standar (KMSS) yang telah terbentuk sebelumnya, yaitu pengendaliaan penerapan dan sertifikasi sistem 
standar di perusahaan untuk memenuhi aspek efektifitas dan efisiensi, dan mengelola kegiatan standardisasi 
sistem, produk dan layanan perusahaan serta men-sertifikasinya. 

Akreditasi Badan Serifikasi PSC menjadi salah satu target kinerja fungsi QSKM tahun 2016. Berbagai kerja keras 
telah dilakukan oleh PSC mulai dari penyusunan pedoman PSC, Pemenuhan jam terbang magang para Auditor 
PSC di eksternal, mencari customer pertama, sampai dengan memonitor menindaklanjuti temuan dari customer 

tersebut, sampai dengan pembekalan untuk Tim 
Pelaksana PSC mengenai ISO 17021 (persyaratan 
tentang badan sertifikasi sistem standar) maupun 
ISO 9001 untuk tahun 2015. Step ini adalah step 
akhir sebelum dilakukan audit penentuan oleh KAN 
selaku badan akreditasi di Indonesia.  

Tanggal 23 Desember 2016 akan dilakukan 
audit oleh KAN untuk akhir proses akreditasi untuk 
PSC sebagai Badan Standarisasi di Pertamina, 
berdasarkan pada  pedoman PSC dan kriteria 
ISO 17021 dibandingkan dengan  implementasi 
eksisting seluruh proses bisnis sebuah badan 
sertifikasi yang telah dilakukan oleh PSC. Proses 
bisnis dr sebuah Badan Sertifikasi sesuai ISO 
17021 yang terdiri atas Client Relation, Planner, 
Technical, CSO dan Risk and Compliance sesuai 
dengan Pedoman PSC, keseluruhan proses bisnis 
tersebut melekat di Fungsi QM Corporate sesuai 

dengan gambar sbb:
Lingkup dar i  ISO 17021 

diantaranya adalah standar ini 
memuat prinsip dan persyaratan 
kompetensi, konsistensi dan 
ketidakberpihakan audit dan 
sertif ikasi seluruh tipe sistem 
manajemen. 

Rekomendasi bagi Komite PSC 
dari KAN di awal tahun diantaranya 
adalah Persyaratan dari Aspek 
legalitas, Witness proses audit 
yang dilakukan PSC terhadap client 
oleh KAN, Susunan Personel untuk 
memenuhi prinsip imparsialitas/ 
ketidakberpihakan, Aktivasi website 

untuk memenuhi prinsip tata laksana/ operasi, dan Clustering kompetensi auditor. 
Seluruh masukan telah ditindaklanjuti, pembekalan personel telah dimatangkan, 
dokumen standarisasi telah disiapkan, implementasi telah dilakukan kepada pilot 
project, tinggal berusaha memberikan yg terbaik ketika akreditasi dilakukan…Mohon 
Doa dan Dukungannya supaya PSC dapat di akreditasi sebagai Badan Standarisasi 
dan Sertifikasi  di Indonesia.

                          Do What You Write
                                 Write What
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bagi pekerja yang memiliki pengetahuan, pengalaman & informasi terkait dengan tata kelola dan serah terima minyak, dapat menyerahkannya dalam bentuk 
tulisan maksimal 2 lembar halaman a4 melalui email ptkam@pertamina.com yang akan dimuat di kolom ini.

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

standar baru discrepancy 0.2%: Kado terbaik bagi hut pertamina ke-59

Dalam menjamin kualitas pengelolaan serah terima minyak terutama pengendalian supply 
loss di lingkungan Pengolahan, tim ISC bersama seluruh PIC unit Pengolahan melaksanakan 
rapat Review Progress Inisiatif Pengendalian Supply Loss Status November 2016 & Persiapan 
Workshop Supply Loss di RU IV Cilacap pada tanggal 9 Desember 2016 lalu.

Dalam rapat yang berlangsung di Ruang OpEx Lt 16, gedung Utama ini memperlihatkan 
masih ada yang perlu untuk dilakukan perbaikan supply loss meski secara umum dit Pengolahan 
telah mencapai supply loss yang ekselen, yakni 0.14%.

Monitoring inisiatif dan Pengendalian Supply Loss perlu terus ditingkatkan dalam rangka 
menjaga seluruh unit Operasi memiliki nilai supply loss yang sama, maksimal 0.2%. Pengawasan 
dalam bentuk pengingkatan awareness serta koordinasi terkait permasalahan spesifik yang 
bersifat strategis merupakan salah satu cara penanganannya. SLA STS Muntok menjadi salah 
satu fokus dari salah satu inisiasi dalam menjamin secara kualitas, STS Muntok mampu menjadi 
buffer dalam operasional RU III Plaju.

Inisiasi lain dapat terlihat dari tindak lanjut perubahan SOP dan rencana implementasinya 
dalam proses serah terima crude dari PT CPI. Langkah ini mesti ditempuh meskipun melibatkan 
pihak SKK Migas demi tercapainya operasional ekselen dan clean dalam kegiatan serah terima 
tersebut.

Pulse check Metering System di pihak darat serta Pengendallian temperatur cargo untuk 
kapal agar tetap menjaga losses di tingkat minimum secara operasi.  

Keseluruhan kegiatan tersebut dijaga dalam bentuk pengayaan bagi para insan mutu serah 
terima minyak yang direncanakan diadakan di RU IV Cilacap pada Akhir Desember mendatang.

Terima kasih atas kerja keras para insan serah terima minyak di Direktorat Pengolahan 
serta fungsi ISC. Semoga Dua Langkah lagi, Supply loss akan terus terjaga, dan semoga 
tanpa henti.•PtKAM 0.2 Bisa 

Pertamina ulang tahun! Tiada hal yang paling Indah selain melihat dukungan para Pekerja 
di masamasa tersulit Perusahaan. Selama 2015 silam Pertamina sedang diuji dengan jatuhnya 
harga minyak dunia. Namun para Pekerja Pertamina mengetahui dengan jelas dan aware terhadap 
permasalahan yang terjadi dengan menambah upaya extra mile nya. Hal ini dibuktikan dengan 
kinerja Pertamina yang tidak turun namun masih bisa mencetak untung.

Hal yang sama juga ditunjukkan oleh para insan serah terima minyak. Pada tahun 2015 insan 
serah terima minyak berhasil membukukan penghematan 286 juta USD dalam bentuk perbaikan 
kinerja operasi pada kegiatan serah terima minyak,Tahun ini, losses terus ditekan kembali hingga 
143 Juta USD pada posisi Nopember 2016.

Bukan angka juta dollarnya yang menjadi perhatian, karena pada dasarnya angka tersebut 
merupakan angka lag atau sampingan dari proses operasi sebenarnya. Angka operasi losses 
lah yang menjadi angka lead indicator. Ia ditunjukkan oleh angka total loss dan working loss dari 
seluruh titik serah terima maupun di dalam proses unit bisnis/operasi.

Selama ini, yang menjadi salah satu indicator kinerja yang dihitung secara index adalah 
berapa presentase kargo yang diterima dibandingkan dengan yang di transaksikan terukut 
dalam persentase. 

Seperti sudah dijelaskan di banyak tulisan sebelumnya, angka ini di atur di angka 0.3% yang 
sayangnya, secara kumulatif selalu lebih atau di atas standar yang telah ditetapkan. Namun 
dengan hampir dua tahun perjuangan, insan serah terima minyak secara kumulatif telah berhasil 
membungkukan angka di bawah TARGET ambisius yang ditetapkan awal tahun ini, 0.2%.

Kalau dahulu kita memberi angka merah untuk garis yang melebih 0.3, saat ini kita beri 
indicator untuk angka di atas 0.2. Atas kerja keras seluruh fungsi terkait, akhirnya kita bisa 
memiliki standar ekselen baru dalam kegiatan serah terima. Hal ini ditambah dengan realisasi 
supply loss kumulatif. 0.17%, untuk Pertamina.

Selamat milad Perusahaan tercinta.
Lima Puluh Sembilan Tahun sudah engkau berkarya. 
Semoga berkah kinerja nya bisa dinikmati seluruh Negara. 
Sebagai energi bagi perekonomian Indonesia.
Mohon terima kado terbaik yang kami bisa.
Standar kendali baru, diskrepansi nol koma dua.
insan serah terima minyak Pertamina

***PtKAM 0.2 dari Pengolahan, Pemasaran, ISC, Perkapalan, Security, CSS, HR, 
Internal Audit, Legal. Akhirnya kita Bisa!

dua langkah lagi : pengendalian supply loss tiada henti
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peringati hut ke-59, pertamina tebar 
59 ribu benih ikan dan tanam 59 ribu pohon

Clino gigi ru iii, periksa Kesehatan gigi gratis bagi 525 siswa sd
PLAJU - Sebagai upaya 
p e r  w u j u d a n  k o m i t m e n 
Perta  mina dalam mengatasi 
per masalahan kesehatan 
masyarakat ,  khususnya 
ke  se hatan gigi anakanak 
di wilayah sekitar operasi 
perusahaan, RU III bekerja 
sama dengan Rumah Sakit 
Pertamedika Plaju melaksana
kan program Clino Gigi lewat 
pemeriksaan gigi secara 
gratis bagi 525 siswa yang 
berasal dari 2 Sekolah Dasar 
di Ring I Pertamina, yakni SD 
Negeri 262 dan SD Negeri 
263 Kecamatan Plaju.

A rea  Manage r  CSR 
&  S M E P P  S u m b a g s e l 
Susarwanto membuka se
cara resmi program Clino 

SUBANg - Dalam rangka 
memperingati hari jadi yang 
ke59, Pertamina melakukan 
pene baran benih dan pe
na naman bibit mangrove 
bersama masyarakat d i 
Desa Blanakan, Kecamatan 
B l a n a k a n ,  K a b u  p a t e n 
Subang yang meru pakan 
bagian dari program Desa 
B i n a a n  Te r m i n a l  B B M 
(TBBM) Pertamina Cikampek 
bersama dengan CSR & 
SMEPP Pertamina Jawa 
Bagian Barat. Jenis benih 
yang ditebar adalah ikan 
bandeng, ikan nila dan udang 
dengan jumlah masing
masing jenis yakni sebanyak 
59.000 benih. Selain be
nih ikan, Pertamina juga 
melakukan penanaman bibit 
pohon mangrove rhizopora 
dengan jumlah yang sama 
fantastisnya, yakni 59.000 
bibit. 

Se la in  d ihad i r i  o l eh 
masyarakat Desa Blanakan, 
penebaran benih ikan dan 
penanaman bibi t  pohon 
mangrove tersebut juga 
dihadiri oleh Vice President 
CSR & SMEPP Pertamina 
Kuswandi didampingi oleh 
Tenaga Ahli CSR Pertamina, 
Komjen (Pol) Purn. Anang 
Iskandar, Area Manager CSR 
& SMEPP Jawa Bagian Barat 
Sri Marjurias dan Operation 
Head TBBM Pertamina Ci
kam pek Heri Santika Per
mana. Sebagai perwakilan 

Blanakan dan Budidaya 
Ikan Berbasis Sistem Silvo-
fishery hasil inisiatif dari 
CSR & SMEPP Pertamina 
Jawa Bagian Barat. Selain 
memberdayakan masyarakat 
desa melalui program pe
latihan budidaya ikan, Perta
mina juga mem berikan ban
tuan berupa bibit pohon 
mang rove, benih ikan dan 
udang, lampu kapal dan 
pera  latan jaring untuk nelayan 
serta bantuan modal ber
gulir. Luas area yang men
jadi  program Pertamina 
adalah sebesar 3 Ha yang 
merupakan lahan garapan 
milik Perhutani yang dikelola 
o l e h  m a s y a r a k a t  a t a s 
seizin dan sepengetahuan 
Perhutani. Rencananya, pada 
tahun 2017 luasan area akan 

perangkat daerah setempat, 
hadir pula Kepala Kawasan 
resort Pemangku Hutan 
Cilamaya dan Pamanukan 
Undang serta Kepala Desa 
Blanakan Suryanto Wibowo.

“Kehadiran Pertamina di 
Desa Blanakan ini bertujuan 
un tuk  memberdayakan 
ma sya  rakat pesisir melalui 
pengembangan daerah eko
wisata ber basis pelestarian 
lingkungan. Bersamaan de
ngan HUT Pertamina, kita 
rayakan dengan kegiatan pe
lestarian lingkungan, seperti 
penanaman bibit mangrove 
dan benih ikan serta udang,” 
kata Sri Marjurias.

Kehadiran Pertamina di 
Desa Blanakan dimulai sejak 
awal 2016 melalui program 
Pengembangan Ekowisata 

bertambah menjadi 7 Ha. 
“Pertamina selalu ber

upaya menciptakan pro
gram pemberdayaan yang 
berkelanjutan, demi men
ciptakan masyarakat yang 
mandir i  secara ekonomi 
dan tetap berbasis pada 
ke pedulian lingkungan,” ujar 
Heri Santika.

“Te r ima  kas i h  yang 
set inggit ingginya untuk 
Pertamina karena kehadiran 
Pertamina di Desa Blanakan 
sangat berarti banyak untuk 
kami. Diharapkan program 
ini terus berjalan sehingga 
bisa membawa kehidupan 
masyarakat di Desa Blanakan 
ke arah yang lebih baik lagi,” 
kata Suryanto Wibowo, Ke
pala Desa Blanakan.•MOR III
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mor V area jatim balinus 
hasilkan 707 Kantong 
darah dalam Kegiatan 
donor darah
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Gigi di SD Negeri 262 Plaju, 
Rabu (30/11). Pada tahun ini, 
program Clino Gigi digulirkan 
dengan total anggaran se
besar Rp 145 juta. 

Susarwanto menjelaskan, 
Clino Gigi diperuntukkan bagi 
siswa Sekolah Dasar agar 
dapat memiliki pengetahuan 
serta pemahaman akan pen
tingnya merawat kese hatan 
gigi dan mulut sejak usia 
dini. Gigi dan mulut adalah 
salah satu organ vital manusia 
yang patut diutama kan pe
meliharaannya. 

“Kita berharap program 
ini dapat meningkatkan ke
sadaran anakanak sedini 
mungkin untuk dapat me
rawat gigi mereka agar tetap 

masyarakat, karena masalah 
kesehatan khususnya bagi 
anakanak yang mas ih 
banyak meng alami kendala. 
Salah satunya,  terkait ke
mampuan ekonomi. 

“Dengan bantuan peme
riksaan kesehatan gigi dan 

sosialisasi ini, manfaatnya 
dapat dirasakan langsung 
oleh anak didik kami. Semoga 
Pertamina terus berkomitmen 
dalam memperhatikan kese
hatan serta pendidikan ba
gi masyarakat,” ungkap
nya.•Comm & Relations RU III

SURABAYA - Medical Marketing Operation Region 
(MOR) V Area Jatim Balinus melaksanakan kegiatan 
donor darah pada Selasa pagi (6/12) sebagai bagian dari 
kegiatan donor darah serentak yang diadakan oleh PT 
Pertamina (Persero) di seluruh Indonesia, dalam rangka 
menyambut HUT ke59 Pertamina.

Dengan mengangkat tema “Bukti Peduli Sesama”, 
Medical MOR V mengajak seluruh pekerja dan mitra 
kerja di MOR V untuk turut andil dalam kegiatan tersebut. 
“Kami berharap, seluruh pekerja dan mitra kerja di seluruh 
unit kerja akan turut serta dalam aksi sosial donor darah. 
Karena melalui kegiatan ini, hasil darah yang terkumpul 
akan diberikan kepada pihak yang membutuhkan 
bantuan darah untuk mewujudkan Pertamina yang peduli 
terhadap sesama,” kata Eri Farida, Head of Medical 
MOR V.

Di MOR V sendiri, kegiatan donor darah dilaksanakan 
di seluruh unit kerja, mulai dari Kantor Unit MOR V 
Surabaya, ISG Pertamina Surabaya, Kantor Cabang 
Denpasar, TBBM Camplong, TBBM Malang, TBBM 
Madiun, TBBM Tanjung Wangi, TBBM Bima, dan TBBM 
Ende, dengan target di masingmasing unit kerja, yaitu 
80 kantong darah. 

Dalam jangka waktu pelaksanaan selama 4 jam, 
mulai dari jam 08.0012.00 WIB, sebanyak 707 kantong 
darah berhasil dikumpulkan oleh MOR V, dengan rincian 
Kantor Unit MOR V di Surabaya sebanyak 92 kantong, 
ISG Surabaya 70 kantong, Kantor Cabang Denpasar 106 
kantong, TBBM Camplong 82 kantong, TBBM Malang 
38 kantong, TBBM Madiun 54 kantong, TBBM Tanjung 
Wangi 55 kantong, TBBM Bima 94 kantong, dan TBBM 
Ende 24 kantong. 

Kantong darah yang terkumpul tersebut akan 
disalurkan kepada Palang Merah Indonesia (PMI) 
selaku pihak yang memiliki kewenangan dalam 
menyalurkan bantuan darah kepada masyarakat luas 
yang membutuhkan bantuan darah.•MORV

sehat dan dapat men jalankan 
fungsinya hing ga dewasa 
bah kan lanjut usia,”ujarnya.

Susarwanto menam
bahkan, fisik yang sehat dan 
bugar akan mampu memacu 
produktivitas siswa untuk 
menorehkan prestasi baik 
di sekolah maupun di luar 
sekolah. “Semoga langkah 
kecil kami ini dapat menjadi 
bekal bagi anakanak kita 
untuk mempersiapkan diri 
menjadi generasi penerus kita 
di masa yang akan datang,” 
imbuhnya.

Dalam program Clino Gigi, 
para siswa mendapatkan 
penyuluhan mengenai ke se 
ha tan gigi dan mulut, mela
kukan kegiatan sikat gigi 

bersama serta pemeriksaan 
kesehatan gigi secara in
tensif guna penanganan 
le bih lanjut. Misalnya, jika 
diperlukan tindakan pe nam
balan, pencabutan gigi, dan 
sebagainya. 

Selain program Clino Gigi, 
dalam kesempatan ini RU III 
turut memberikan bantuan 
meja tulis untuk ruang belajar 
dan ruang guru kepada kedua 
sekolah tersebut dengan total 
nilai bantuan sebesar Rp 51 
Juta. 

Kepala Sekolah SDN 
262 Nurshinta RL Tobing 
menyampaikan terima ka
sihnya. Menurut Nurshinta, 
program seperti Clino Gi
gi ini sangat diharapkan 
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JOB PPEJ Lakukan Inovasi & Efisiensi US$ 2 Juta
KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN

JAKARtA - Mengubah 
tantangan jadi peluang. 
Itulah yang dilakukan Joint 
Operating Body Pertamina 
Petrochina East Java (JOB 
PPEJ) dalam menyikapi 
keluhan dan protes sebagian 
warga terhadap proses water 
injection pada lapangan 
Sukowati yang memunculkan 
bau menyengat pada akhir 
tahun 2015.

Lewat inovasi terhadap 
sistem pompa injeksi air, 
JOB PPEJ yang bekerja 
dalam pengendalian dan 
pengawasan SKK Migas ini  
mampu melakukan proyek 
water injection tanpa efek bau, 
sekaligus berhasil menekan 
biaya alias melakukan efisiensi 
miliar rupiah. Efisiensi dalam 
kegiatan water injection ini 
besar artinya bagi JOB PPEJ 
menyusul turunnya harga 
mi nyak dunia sejak Sep
tem ber 2014 dan men capai 
puncaknya pada akhir 2015.

Keberhasilan memanfa
atkan tantangan jadi peluang 
itu terwujud setelah JOB 
PPEJ bersama mitra kerjanya 
PT EJP melakukan inovasi 
pada pompa injeksi air se
hing ga mampu mentolerir ke
beradaan gas ikutan.  “Deng
an begitu, JOB PPEJ tidak 
perlu menyediakan fasiltas 
water processing lengkap 
saat melakukan proses 
water injection pada sumur 
di Sukowati,” kata GM JOB 
PPEJ Akbarsyah kepada 

wartawan di Surabaya, Senin.
Dipaparkan, dalam water 

injection lazimnya mem
butuhkan gas boot yang 
ber guna untuk memisahkan 
gas terlarut dari air formasi 
untuk injeksi air, juga tangki
tangki untuk membebaskan 
gas terlarut dalam air yang 
dapat berdampak ke pompa 
injeksi dengan penurunan 
tekanan air.

Selain itu juga membu
tuhkan booster pump untuk 
menaikkan kembali tekanan 
sebelum di alirkan ke pompa 
injeksi tekanan tinggi.  Tak 
hanya itu juga butuh menam
bah kompresor untuk men
cegah flaring. 

“Dengan inovasi pada 
pompa, peralatan itu tidak 
lagi dibutuhkan lagi, sehingga 
JOB PPEJ bisa melakukan 
penghematan yang signifikan. 
Misalnya,   kompresor  nilainya 
bisa mencapai US$1,2 juta. 
Sementara fasilitas water 
processing yang nilainya bisa 
mencapai 600.000 US $,” 
jelas Akbarsyah.

Ditambahkan,  JOB PPEJ 
juga tidak perlu memasang 
pompa untuk mendorong 
minyak dan sisa air terproduksi 
agar bisa sampai ke CPA 
Mudi yang berjarak 10 KM 
dari lokasi lapangan sukowati. 
Keempat, JOB PPEJ juga 
bisa berhemat karena bisa 
mengurangi penggunaan 
bahanbahan kimia.

“Total nilai penghematan 
sekitar US$ 2 juta. Itu belum 

termasuk nilai yang tidak 
bisa diukur, yakni JOB PPEJ 
juga bisa meniadakan flare 
dalam proses water injection. 
Art inya, dalam kegiatan 
ope rasi JOB PPEJ lebih ra
mah lingkungan dan bisa 
memahami aspirasi warga. 
Kegiatan water injection yang 
pernah dihentikan warga bisa 
dilanjutkan dengan aman,“ 
katanya.

Keberhasilan melakukan 
water injection ini, tegas 
Akbarsyah  juga memberi 
manfaat besar bagi JOB PPEJ 
dalam mencegah turunnya 
produksi secara drastis akibat 
kehilangan tekanan pada 
sumursumur minyak yang 
ada di Sukowati.

“Meski pada Februari 
2018 masa kontrak JOB 
PPEJ di Blok Tuban telah 
berakhir, tetapi kami bertekad 
tetap bekerja maksimal untuk 
menjaga produksi. Paling 
tidak, target produksi tahun 
2016 ini masih bisa melampui 
target, tercapai sekitar 104%,” 
jelas Akbarsyah.

PROBLEM BAU
Sepert i  pernah dibe

ritakan, pada akhir tahun 2015, 
JOB PPEJ menghentikan 
program  water in ject ion 
sumur  Sukowati setelah 
war ga melakukan protes atas 
bau busuk yang membuat 
beberapa warga merasa mual 
dan muntah. Meski sudah 
dilakukan sosialisasi, bahwa 
gas yang terhirup warga itu 
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pge area Kamojang raih proper emas 
enam Kali berturut-turut
JAKARtA - Direktur Utama PT 
Pertamina Geothermal Energy 
(PGE) Irfan Zainuddin kembali 
mener ima piala PROPER 
Emas dari Wakil Presiden Jusuf 
Kalla di Istana Wakil Presiden, 
Jakarta, pada (7/12). Capaian 
ini merupakan yang keenam 
kalinya diraih oleh PGE Area 
Kamojang secara berturut
turut.

PGE Area Kamojang terus 
mengem bangkan berbagai 
inovasi untuk meningkatkan 
kean  dalan pengelolaan energi 
panas bumi dan pember
dayaan masyarakat. Komit
men pengembangan CSR 

pusat informasi geothermal 
terpadu hingga Pusat Listrik 
Tenaga Panas bumi yang 
menjadi satu kesatuan tidak 
terpisahkan, telah menjadi ciri 
khas Desa wisata geothermal 
yang mem  bedakannya dengan 
des  tinasi desa wisata lain di 
Nusantara. Se la in be kerja 
sama dengan pemeri n tah 
kabupaten Bandung, PGE 
juga bekerja sama dengan 
Ke men terian Pariwisata dalam 
pengembangan desa wisata 
ini.

Pelestarian keanekara
gaman hayat i  juga dike
depankan melalui pengem 

bangan Pusat Konservasi Elang 
Kamojang (PKEK) bekerjasama 
dengan Balai Besar KSDA Jawa 
Barat dan Raptor Indonesia. 
Saat ini, PKEK telah berhasil 
melakukan proses konservasi 
satwa terhadap 65 ekor elang. 
Melalui PKEK, PGE tercatat 
berhasil melepasliarkan 15 ekor 
elang ke alam bebas untuk 
menjaga populasi elang di alam 
liar khususnya di Pulau Jawa. 
Dari 65 ekor elang, 22 ekor 
merupakan serahan dari warga 
sekitar, artinya PGE berhasil 
mendorong ke sadaran warga 
sekitar untuk me lestarikan 
satwa yang di lindungi. Selain 

tidak mematikan dan bukan 
gas yang mudah terbakar, na
mun warga menolak kegiatan 
flaring dalam water injection.

Karena itu, dengan alasan 
demi menjaga ketenangan, 
kenyamanan dan ketentraman 
masyarakat ,  JOB PPEJ 
menghentikan kegiatan water 
injection sampai diketahui 
penyebab munculnya bau 
yang dirasakan dan dapat 
dicarikan solusinya.

“Dalam mencari solusi 
JOB PPEJ bekerja sama 
dengan  p ihak  rekanan 
yakni PT EJP. Jadi kegiatan 
water injection telah berhasil 
dilakukan tanpa ada pem
bakaran gas atau gas flaring,” 
kata Field Operation Su
perintendent JOB PPEJ Fauzi 
Mayanullah.   

Dijelaskan, proyek water 
injection itu bertujuan menjaga 
agar tekanan pada sumur 
tidak turun drastis. Kegiatan 
ini lazimnya dilakukan lewat 
pengkondisian tekanan air 
yang terendah  agar tidak 
ada gas dan minyak yang 
ter larut. Untuk mencapai 
tahapan ini  air dimasukkan 
ke dalam tangkitangki untuk 
conditioning.

Meski  begi tu,  da lam 
proses ini biasanya masih 
ada gas yang terikut, atau 
tidak bisa dibebaskan. Gas
gas yang terikut itu, agar 
tidak mengganggu kinerja 
pompa, lazimnya dibakar. 
Keberadaan gas ikutan itu 
bisa saja dihilangkan, namun 

ber kelanjutan diwu judkan 
melalui program dengan tema 
“Empowering Community with 
Green Energy”. Tema tersebut 
mendorong berbagai inovasi 
pengem  bangan CSR dengan 
meman faatkan energi panas 
bumi untuk membantu proses 
budidaya jamur, anggrek serta 
pengeringan kopi.

Mengusung program CSR 
Desa Wisata Geothermal 
Ka mojang, kini wilayah ter
sebut menjadi salah satu 
daerah tujuan wisata uta
ma di Kabupaten Ban dung. 
Keberadaan kawah geo
thermal, sumur geo thermal, 
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membutuhkan tambahan 
kom presor yang mahal biaya
nya.

K a r e n a  i t u ,  l a n j u t 
Fauzi,  lazimnya dilakukan 
p e m b a k a r a n  t e r h a d a p 
gas yang mas ih  be lum 
bisa lepas.  Pembakaran 
gas ter ikut  i tu  ber is iko 
memunculkan bau t idak 
sedap karena mengandung 
sulfur. Meski tidak beracun 
apalagi me matikan, namun 
bau tidak sedap itulah yang 
memunculkan protes dari 
warga.

Sejat inya, gas ikutan 
itu dapat dibuang dengan 
menurunkan sepator. Namun 
karena tekanan terlalu rendah, 
minyak yang dihasilkan dari 
sumursumur yang diambil 
airnya tidak bisa mengalir 
secara alamiah sehingga per
lu pompa pendorong.

Masa lahnya,  sumur
sumur penghasil minyak yang 
airnya diambil untuk proyek 
water injection itu jaraknya 
hingga 10 kilometer dari lokasi 
Central Processing Area (CPA)  

Mudi.  Selain itu, sumursu
mur yang diambil airnya itu 
letaknya berdekatan dengan 
pemukiman.  Di sisi lain, un
tuk mengadakan pompa 
pendorong minyak t idak 
mung kin dilakukan karena 
penu runan harga minyak dunia 
mengharuskan JOB PPEJ 
melakukan penghematan.

Jadi, lanjut Fauzi,  selain 
adanya penolakan warga 
ter hadap flaring yang berpo
tensi  memunculkan bau 
tidak sedap, kegiatan water 
injection itu juga mengandung  
masalah teknis dan keuangan.

“Dengan ker ja  sama 
yang baik dan percobaan 
memodifikasi pompa yang 
serius, JOB PPEJ bukan 
hanya mampu mengatasi 
masalah teknis, tetapi juga 
mampu mengatasi masalah 
sosial  dengan hi langnya 
proses flaring dalam water 
in ject ion ,  sekal igus bisa 
melakukan efisiensi. Ini inovasi 
yang membanggakan,” tegas 
Fauzi.•

itu juga mun cul kelompok 
masyarakat penyedia pakan 
e lang yang mem   pero leh 
tambahan peng   hasilan sebagai 
bentuk mul tiplier effect dari 
program ini. Di PKEK juga 
telah di kem bangkan teknologi 
mikro hidro sebagai sumber 
energi listrik memanfaatkan 
aliran air sungai menuju pusat 
kon servasi satwa yang mandiri 
energi.

PGE Area Kamojang meru
pakan lapangan panas bumi 
pertama di Indonesia yang 
secara berkesinam bungan 
menge lola energi panas bumi 
yang ramah ling kungan dengan 
total kapa sitas terpasang 
sebe sar 235MW. Sebelumnya 
PGE Area Kamojang telah 
mendapatkan PROPER Emas 
pada tahun 2011, 2012, 2013, 
2014, dan 2015.•RILIS
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pemasangan Converter Kit untuk mobil sKK migas memasuki tahap akhir
JAKARtA - Tepat satu tahun sejak Desember 2015, sebanyak 
132 mobil dinas SKK Migas, Desember tahun ini telah selesai 
dipasang converter kit untuk bisa menggunakan CNG Envogas. 
Hal ini adalah hasil kerja sama SKK Migas dengan PT Pertagas 
Niaga untuk mendorong penggunaan gas dalam bidang 
trans portasi sebagai dukungan program pemerintah tentang 
di versifikasi energi. Guna memfasilitasi pengisian bahan bakar 
gas, PTGN menempatkan sebuah Mobile Refuelling Unit (MRU) 
di Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan. Pengadaan 
dan pengelolaan satu dari tujuh MRU yang oleh Ditjen Migas 
Kemen terian ESDM diserahkan ke PT Pertamina (Persero) ini 

sesuai KepMen ESDM Nomor 2435K/15/MEM/2014. Dengan 
kapasitas 0,063 MMSCFD atau 1800 liter setara Premium (lsp), 
MRU ini ratarata mampu menyuplai kebutuhan gas 120 mobil. 

 “SKK Migas merupakan instansi pemerintah pelopor yang 
menggunakan Envogas untuk kendaraan dinasnya. Bentuk kerja 
sama yang kami lakukan melalui sewa converter kit selama tiga 
tahun dengan harga bundling sebesar Rp 7.400/lsp. Sedangkan 
harga normal EnvoGas adalah Rp 3.100,” kata President Director 
PT Pertagas Niaga, Linda Sunarti. Langkah SKK Migas ini 
diharapkan diikuti ke instansi lain khusus nya perusahaan yang 
bergerak di sektor energi migas guna memberikan contoh nyata 

kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan gas bagi 
transportasi. Saat ini konsumsi Envogas di MRU MT Haryono 
terus menunjukkan tren peningkatan tiap bulannya. “Pada 
awalnya, konsumsi MRU MT Haryono hanya 400 lsp. Namun 
saat ini sudah mencapai 2.500 lsp/ hari. Peningkatannya enam 
kali lipat lebih,” tambah Linda. 

Pengoperasian MRU adalah salah satu cara mendukung 
tar get pemerintah untuk bauran energi nasional untuk gas bumi 
sebesar 22% pada 2025. Selain di MT Haryono, PTGN saat 
ini mengoperasikan MRU di Lapangan Banteng, Jalan Industri 
Kemayoran, Cikarang, SPBG Subang, dan Citeureup.•PtgN

eksplorasi akuisisi survei seismik laut 2d di blok abar-anggursi dimulai
JAKARtA - PT Pertamina 
(Persero) melalui PT Perta
mina Hulu Energi (PHE) pada 
22 Mei 2015 men    da patkan 
kepercayaan pengelolaan 
dua blok minyak dan gas 
bumi, yaitu Blok Abar dan 
Blok Anggursi dimana ke 
duanya merupakan wilayah 
kerja migas lepas pantai  
(off shore).

PHE Abar  dan PHE 
A n g g u r s i  ( P H E  A b a r –
Anggursi )  sebagai Kon
trak   tor Kontrak Kerja Sama 
(KKKS) dibawah pengawasan 
Satuan Kerja Khusus Pelak
sana Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi (SKK 
Migas), akan memulai taha   p
an pengelolaan Blok dengan 
melakukan kegiatan eks
plorasi akuisisi survei seismik 
laut 2D  di atas 12 mil pesisir 
Ka bupaten Karawang, Kabu
paten Subang dan Kabupaten 

Indra mayu dengan total pan
jang lintasan 2.990 km. 

Direktur Utama PPHE 
A b a r – A n g g u r s i ,  R u d y 
Ryacudu mengatakan pan
jang lin tasan tersebut ter bagi 
atas 1990 km untuk blok 
ABAR dan 1.000 km untuk 
di blok Anggursi dengan la
ma survei sekitar 4045 hari 
yang mulai dilakukan pada 12 
Desember 2016 dan berakhir 
hing ga pertengahan Januari 
2017.

“Dari survei awal kita 
sudah mendapatkan indikasi 
potensi hidrokarbon di bebe
rapa daerah, dan akan kita 
konfirmasikan melalui  survey 
seismic 2D ini, setelah kita 
evaluasi akan kita usulkan 
ke Pemerintah (SKK Migas) 
menjadi prospek siap bor,” 
ungkap Rudy dalam kesem
pa tan acara Kick Off Proyek 
Survei Data Seismik Laut 2D 

di Kapal Elsa Regent Elnusa 
Dermaga Tanjung Pr iuk, 
Kamis (7/12).

Dalam kesempatan yang 
sama, Senior Vice President 
Exploration Pertamina Doddy 
Pr iam bodo mendukung 
penuh atas upaya yang 
dila  ku   kan oleh PHE dalam 
mening katkan cadangan dan 
pene muan Eksplorasi migas. 
Dirinya mengimbau agar tetap 
mengutamakan aspek HSSE 
dalam menjalankan proyek 
seismik.

“Dulu kita dibilang jago 
kandang, tapi sekarang kita 
bisa buktikan bahwa kita 
mam pu bergerak secara 
global seperti halnya yang 
sudah kita lakukan di Malaysia, 
Irak dan Aljazair. Jadi se
panjang itu ada tandatanda 
migas maka kita akan terus 
mem burunya karena minyak 
itu akan selalu ditemukan 

tetapi selalu di tempat yang 
lebih sulit,” kata Doddy.

Kegiatan survei seismik 
laut 2D ini membuktikan Per
ta  mina selaku perusahaan 
milik negara yang bergerak di 
bidang energi meliputi minyak, 
gas serta energi baru dan 
terbarukan tetap konsisten 
untuk mendukung ketahanan 
energi nasional ditengah 
penu  runan harga minyak 
dan cadangan migas yang 
semakin menipis. 

Dalam kegiatan survei 
seismik 2D ini, PHE meng
gandeng Elnusa yang meng
gu  nakan kapal  canggih 
‘Kapal SeismikElsa Regent’ 
yang memiliki kapasitas 12 
streamer dan dikerjakan 
seluruhnya oleh anakanak 
bangsa, sebagai bukti kapa
sitas nasional yang mampu 
untuk diberdayakan dalam 
mengembangkan eksplorasi 
migas dan tidak bergantung 
kepada tenaga ahli asing.

Dengan pengalaman le
bih dari 59 tahun, Pertamina 
semakin percaya diri untuk 
berkomitmen menjalankan 
kegiatan bisnisnya secara 
profesional dan penguasaan 
teknis yang tinggi mulai dari 
kegiatan hulu sampai hilir. 
Sehingga pelaksanaan survei 
seismik laut 2D PHE Abar 
dan PHE Anggursi ini dapat 
selesai dengan baik dan 
mendapatkan hasil sesuai 
dengan yang diharapkan.•IRLI

pertagas tandatangani tiga perjanjian jual beli gas
JAKARtA -  PT Perta
mina Gas (Pertagas) me
nandatangani tiga Perjanjian 
Jual Beli Gas (PJBG) dengan 
para partnernya, di tengah 
aca ra  S impos ium dan 
Kongres Nasional XIV IATMI 
yang berlang sung di Hotel 
Crowne Palaza, Jakarta, 
pada Rabu (7/12). 

Perjanjian jual beli gas 
pertama, mencakup pihak
pihak sebagai berikut. Per
tama, PT Pertamina Hulu 
Ene rg i  WMO,  Kodeco 
Energy Co.Ltd, dan PT 
Pertamina Madura Barat dan 
PT Perta mina EP sebagai 
pen jual gas. Pem belinya 
adalah Pertamina Gas, yang 
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diper un tukkan untuk kebu
tuhan Kilang LPG. Durasi 
kontraknya  lebih kurang 
14,5 tahun sejak tanggal 
dimulai hingga tanggal 6 
Mei 2031 dengan jum lah 
penyerahan harian (JPH) 
sebesar 100 MMSCFD. 
Perjanjian ditan datangani 
oleh Presiden Direktur PHE 
WMO Beni J. Ibradi, PJ 
Presiden Direktur Pertamina 
EP Rony Gunawan dan Pth 
Presiden Direktur Pertamina 
Gas Hendroyono. 

 Perjanjian jual beli gas  
kedua dilakukan antara PT 
Lapindo Brantas sebagai 
penjual, dengan pembeli 
PT Pertamina (Persero), 

yang diperuntukkan ja
ringan gas rumah tangga 
dengan jangka waktu lebih 
kurang 4,5 tahun sejak 23 
November 2015 s.d. 22 April 
2020. Jumlah penyerahan 
harian 0,4 MMSCFD. Pe
n a n d a t a n g a n a n  d i l a 
kukan oleh Presiden Di
rektur Lapindo Brantas 
Muhammad Husen dengan 
VP Natural Gas Pertamina 
Wiko Migantoro. 

Perjanjian jual beli gas 
ketiga adalah antara PT 
Lapindo Brantas sebagai 
penjual, dengan PT Pertagas 
Niaga sebagai pembeli, yang 
diperuntukkan industr i . 
Jangka waktukontraknya 

lebihkurang 3,5 tahun sejak 
tanggal dimulai s.d 22 April 
2020. Jumlah penyerahan 
harian 1,6 MMSCFD. Penan
datanganan dilakukan oleh 
Presiden Direktur Lapindo 
Brantas Muhammad Husen 
dengan Presiden Direktur 

Per tagas  N iaga L inda 
Sunarti.  

Terkait dengan PJBG 
yang pertama, Hendroyono 
menjelaskan perjanjian ini 
akan membuat Pertagas 
dapat menghasilkan LPG 
350 ton per hari, sehingga 

diha rapkan Pertamia bisa 
mengurang i  impornya. 
Nilai komersialnya  adalah 
seki tar US$ 2,3 juta/bu
lan pendapatan yang di  
ra ih  Per tagas sebaga i 
revenue.•URIP
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penghitungan Cadangan minyak dengan metode Volumetrik
JAKARtA - Berbagi ilmu 
yang dilaksanakan oleh PT 
Pertamina EP Cepu (PEPC) 
pada akhir November lalu, 
mengangkat tema yang ber
judul “Pengantar Metode Volu
metrik Penentuan Cadang an/
Sumber Daya (Minyak)”. Tema 
tersebut di  sam paikan oleh 
Nor Hidayatullah dari fungsi 
reservoir engineering PEPC.

Bagaimana cadangan 
minyak bisa terbentuk dijelas

kan melalui ilustrasi video, dan 
terdapat 2 (dua) hal yakni: 
Petroleum In Place atau biasa 
dikenal original oil in place, 
adalah sejumlah minyak yang 
diperkirakan sudah ada pada 
kondisi awal dalam suatu 
aku mu lasi yang terjadi secara 
natural, sedangkan Reserves, 
adalah sejumlah minyak yang 
diharapkan secara komer sial 
dapat dikuras dengan suatu 
project pada suatu waktu dan 

kondisi yang tepat (ditemukan, 
diangkat, komersial, dan ada 
sisanya).

Salah satu cara meng
hitung cadangan minyak 
meng   gunakan pendekatan 
yang mudah dilakukan yaitu 
dengan metode volumetrik, 
ka rena rumusnya simpel, 
tidak banyak faktor, bisa di
gunakan jika datanya sedikit, 
meng  gunakan analogi para
meter (adjustable), dan ada 

sedikit ketidakpastian karena 
analogi parameter. Parameter 
ter sebut antara lain: bulk 
volume, porosity, the pore 
com  position, saturation, for
ma tion volume factor, dan 
re covery factor. Masingma
sing parameter dijelaskan 
secara rinci. Dari kombi na si 
parameter tersebut, deng  an 
menggunakan rumus ter  ten
tu dapat dike tahui cadangan 
minyak di suatu area.•PEPC

peran serta pepC pada hari lingkungan hidup, 
hari Cinta puspa dan satwa di bojonegoro
BOJONEgORO - Rabu 
(7/12), bertempat di kan tor PT 
Pertamina EP Cepu (PEPC), 
Badan Lingkungan Hidup 
(BLH) Bojonegoro mem
berikan penghargaan dan 
apresiasi atas keikutsertaan 
dan partisipasi PEPC dalam 
Hari Lingkungan Hidup, Hari 
Cinta Puspa dan Satwa di 
Kabupaten Bojonegoro. Pada 
kesempatan tersebut, hadir 
Kepala BLH Bojonegoro, 
perwak i lan PEPC, dan 
pe r  wak i l an  kon t r ak to r 
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Engineering, Procurement, 
and Construction (EPC) Early 
Civil Work (ECW), PT Pem
bangunan Perumahan (PP).

Penghargaan diberikan 
oleh Kepala BLH Bojonegoro, 
Elzadeba Agustina, dan 
diterima oleh Construction 
ECW & Pipeline Manager 
PEPC Agus Kusbiwanto. 

Elzadeba Agustina da
lam sambutannya mengu
capkan terima kasih ka
rena PEPC telah peduli ter
hadap kegiatankegiatan 

yang berkaitan dengan ling
kungan. “Ke depan, saya 
berharap PEPC dapat lebih 
mendukung kegiatan sosial, 
terutama kegiatan sekolah 
yang berbasis lingkungan,” 
katanya.

Dalam acara tersebut juga 
dibahas mengenai evaluasi 
survei lingkungan yang telah 
dilakukan oleh PEPC untuk 
memulai pekerjaan unitisasi 
gas lapangan Jambaran
Tiung Biru (JTB). 

Beberapa kesepakatan 

yang diperoleh dari hasil 
evaluasi survei lingkungan 
antara PEPC dan BLH 
Bojonegoro, antara lain 
me ningkatkan komunikasi 
terhadap semua kegiatan 
yang berkaitan dengan 
penge lolaan l ingkungan 
agar pemberitaan di me
dia tidak simpang siur, me
laksanakan pengelolaan 
ling kungan sesuai dengan 
Stan dard of Procedure (SOP) 
agar kemungkinan risiko 
(pen cemaran lingkungan) 

dapat diminimalisir, dan 
m e  l e n g k a p i  b e r b a g a i 
perijinan (ijin gangguan, ijin 
pengelolaan lingkungan) 
agar pekerjaan dapat segera 
dilaksanakan, serta perlunya 
pendampingan dari BLH 
terkait pengambilan rona 

awal pengelolaan lingkungan. 
A g u s  K u s b i w a n t o 

berharap  kerja sama PEPC 
dan BLH Bojonegoro dapat 
member ikan semangat 
kemu dahan dan kelancaran 
pr oyek gas Lapangan Jam
baran-Tiung Biru (JTB).•wp

pertamina diharapkan optimalkan sumur tua 
dan terus terapkan eor
JAKARtA – Di  tengah 
turunnya harga minyak dunia, 
Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM) 
mengharapkan agar PT 
Pertamina (Persero) semakin 
meningkatkan produksi di 
sektor hulu dengan meng
optimalkan sumursumur 
tua. Hal ini dilakukan un
tuk memper lambat la ju 
penurunan produksi migas 
nasional.

Demikian disampaikan 
Djoko Siswanto, Direktur 
Teknik dan Lingkungan Migas 
Kementerian ESDM, dalam 
panel sesi II Pertamina Energy 
Forum 2016, dengan tema 
“Innovative Technologies: 
Driving The Future of Oil and 
Gas”, pada (13/12). Menurut 

Djoko, selain pengoptimalan 
sumursumur tua, Pertamina 
juga perlu terus melakukan 
pengopt imalan dengan 
teknologi Enhanced Oi l 
Recovery (EOR). Teknologi 
in i  menjad i  sa lah satu 
t e robosan  yang  t e l ah 
diterapkan berbagai negara 
untuk mengopt imalkan 
produksi  khususnya d i 
lapangan minyak yang 
sudah tua.

Teknologi EOR telah 
t e r b u k t i  m e m b e r i k a n 
kontribusi bagi Pertamina 
dalam meningkatkan pro
duksi migasnya, dimana 
hingga triwulan ke3 tahun 
2016 produksi migas me
ningkat 12,3 persen menjadi 
646 MBOEPD.

Sementara itu, Pauziyah 
Abdul Hamid, Kepala R & 
D, Research & Technology 
dari Petronas, memaparkan 
ten tang  kunc i  sukses 
Petronas dalam menjalankan 
bisnis migas. Pertama, 
melakukan perencanaan 
awal yang matang untuk 
Enhanced Oil Recovery. 
Kedua, di bidang teknis, 
memanfaa tkan  tenaga 
kerja terampil secara baik. 
Ketiga, adanya perencanaan 
dan pe laksanaan yang 
efisien dan komprehensif. 
Keempat, di bidang investasi 
teknologi, mengefisienkan 
biaya operasional EOR.

“Ke depan, Petronas 
akan te rus  me lakukan 
EOR untuk meningkatkan 

cadangan dan produksi,” 
kata Pauziyah.

Adapun Thomas Su
hartanto, Pertamina Ex
p e r t i s e ,  m e m a p a r k a n 
Pertamina memiliki Pusat 
Teknologi Pertamina yang 
be r t ugas  un tuk  t e  r us 

mengupayakan pengem
bangan teknologi untuk 
peningkatan produksi migas, 
mengefis iensi distr ibusi 
migas serta pengembangan 
teknologi untuk inovasi 
energi baru dan terbarukan.

“Pusat Teknologi Per

tamina juga aktif bekerja 
sama dengan lembaga 
penelitian dan Perguruan 
Tinggi dalam negeri untuk 
mengembangkan teknologi 
eksplorasi dan produksi 
migas,” ujar Thomas.•

Pauziyah Abdul Hamid, Kepala R & D, Research & Technology dari Petronas menjadi salah satu pembicara dan Pertamina  
Energy Forum 2016.
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dominasi mor iV dalam 
sales executive Competition 2016 sequence ii
JAKARtA – Sales Executive 
Compet i t ion  2016 pada 
sequence kedua di gelar, pada 
(7/12). Ketatnya persaingan 
Sales Executive Competition 
2016 yang men jadi ajang 
challenge terbuka bagi seluruh 
Sales Executive Marketing 
Opera ti  onal Region (MOR) di 
Indo nesia ini memunculkan 
pemenang baru. Pada ke
sem patan tersebut, peraih 
peng hargaan didominasi oleh 
MOR IV dengan wilayah rayon 
yang berbedabeda. 

Vice President Domestic 
Gas  Pe r tam ina  Basuk i 
Trikora Putra menga takan, 
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seluruh pekerja mor ii sumbagsel bersih dari narkoba
PALEMBANg - Sebanyak 
1 1 9  p e k e r j a  M O R  I I 
Sumbagsel mengikuti tes 
narkoba melalui pemeriksaan 
urine yang dilakukan MOR 
II Sumbagsel bekerjasama 
dengan Badan Narkotika 
Nasional (BNN) Provinsi 
Sumatera Selatan di Gedung 
Meditran, Senin (5/12). GM 
MOR II Sumbagsel, Herman 
M. Zaini pun tak ketinggalan 
secara antusias mengikuti 
kegiatan ini. 

A r e a  M a n a g e r 
Communication & Relations 

Sumbagsel, Makhasin me
nga     takan,  pemer iksaan 
atau tes narkoba ini sengaja 
dilakukan secara mendadak 
agar Perusahaan benar
benar dapat mengetahui 
dan mendapatkan has i l 
yang transparan. “Tes urine 
bertujuan untuk mengetahui 
apakah terdapat pekerja yang 
terindikasi menggunakan 
narkoba atau tidak,” ujarnya.

Adapun tes dilakukan 
dengan menggunakan alat 
u j i  narkoba atau Napza 
Rapid Tes sehingga hasil 

pemeriksaan urine dapat 
d iketahui  langsung dan 
cepat. Dari hasil tes yang 
dilakukan, seluruh pekerja 
MOR II Sumbagsel yang 
terdiri dari 96 orang pekerja 
lakilaki dan 23 orang pekerja 
perempuan tidak ada yang 
terindikasi menggunakan 
narkoba.

“Alhamdulillah dari 119 
pekerja MOR Sumbagsel 
t idak ada peker ja yang 
terindikasi memakai narkoba, 
semuanya bers ih ,”  u jar 
Makhasin. Dirinya berharap 
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kerjasama antara Pertamina 
dengan BNN dapat terus 
b e r l a n g s u n g  p o s i t i f , 
khususnya dalam menjamin 
keamanan para peker ja 
Pertamina serta memastikan 
mereka bahwa semuanya 
bersih dari Narkoba. 

“Tentunya akan sangat 
berbahaya sekali jika terdapat 
pekerja yang ter indikasi 
Narkoba, resiko ini tidak 
h a n y a  m e m b a h a y a k a n 
dirinya sendiri namun juga 
perusahaan.  Karenanya 
kami berharap para pekerja 

dapat menghindari dan 
mencegah penggunaannya 
serta berkonsultasi dan 
melaporkan jika mengetahui 

terdapat pengguna ataupun 
pengedar  d i  l ingkungan 
per u sahaan,” pungkas Ma
khasin.•Comm & Relations Sumbagsel

Sales Executive Competition 
2016 dimaksudkan untuk 
memacu semangat Sales 
Executive (SE) di lapangan. 
“Kompetisi ini merupakan 
upaya pencapaian target 
peru sahaan yang kita berikan. 
Di sini akan terlihat setiap 
individu SE menjalankan 
tugas dan tanggung jawabnya 
terhadap pemasaran pro
duk Domestic Gas,” ujar 
Tiko, panghilan akrab pria 
berkacamata tersebut.

Tiko menjelaskan,  Sales 
Exe  cu t i ve  Compet i t i on 
2016 dibagi ke dalam tiga 
sequence. Tujuannya, untuk 

mendo rong para SE Domgas 
berupaya maksimal mencapai 
target yang telah ditetapkan. 

“Jadi ,  kami memang 
mem  buat Sales Executive 
Competit ion 2016 ke da
lam tiga sequence. Pada 
sequence yang ketiga nanti, 
akan kita jadikan final. Per-
ja  lanan Sales Execut ive 
Competition 2016 ini cukup 
panjang selama sembilan 
bulan. Buatlah terobosan
terobosan guna meningkatkan 
penjualan dan kami akan me
nilai tahapantahapan itu,” 
jelasnya.

T i ko  meng inga tkan ,  

masih ada waktu lagi untuk 
meningkatkan penjualan. 
Apalagi akan ada perayaan 
Natal dan Tahun Baru. Pada 
dua har i  besar nasional 
tersebut, biasanya peng
gunaan gas akan meningkat 
dengan signifikan. “Peluang 
inilah yang harus dimanfaatkan 
dengan baik oleh teman
teman frontliner,” tegas Tiko.

Adapun peraih peng
hargaan Sales Executive 
Competition 2016 Sequence 
II, yakni 2nd Achiever Runner 
Up diraih oleh Uki Atma 
Nagara (SE LPG Region IV 
Rayon V), 1st Achiever Runner 

Up diraih oleh R. Dorojatun 
Sumantri (Jr. SE LPG Region 
IV Rayon VI), dan untuk Best 

Achiever diberikan kepada 
Bima Kusuma Aji (Jr. SE LPG 
Region IV Rayon I).•MOR IV
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pertamina got talent munculkan bakat-bakat terbaik
JAKARtA - Pertamina Got 
Talent 2016 telah usai dise
lenggarakan dan meng
hasilkan  tiga juara untuk tiga 
kategori, pada (1/12). Acara 

sempat dihadiri Wakil Direktir 
Utama Ahmad Bambang, 
Direktur SDM, Teknologi 
In formasi  & Umum Dwi 
Wahyu Daryoto, serta Direktur 

Keuangan Arief Budiman.  
Koordi nator Pertamina 

Got Talent 2016 Budijono 
B a s u k i  m e n g a t a k a n , 
P e r t a m i n a  G o t  Ta l e n t 
merupakan bagian dar i 
acara menyambut HUT ke59 
Pertamina. “Tujuannya adalah 
untuk menjaring talent-talent 
yang ada di  Pertamina. 
Ternyata luar biasa sekali,” 
kata Budijono.

Sebanyak 96 penya nyi 
solo yang ikut audisi, lalu 
disaring menjadi 28, dan 
akhirnya 15 lolos ke final. 
Sementara untuk grup band, 
dari 34 band menyisakan 8 
grup ke final. 

Ke depannya, Budijono 
ber harap para penyanyi atau
pun band dari Pertamina Got 
Talent bisa mendapatkan 
kesempatan tampil  di acara
acara internal Pertamina. 

Sa lah  sa tu  peser ta , 
John Peter dari Direktorat 
Pengolahan sangat senang 
d e n g a n  k o m p e t i s i  i n i , 
karena dapat menya lurkan 

A. SOLO FEMALE :
(1) Kiki Khairinawati (tbbm jakarta group); 
(2) dian indah melati (tugu pratama indonesia); 
(3) nurul intan permanasari(pertamina 

international ep). 

 

B. SOLO MALE :

(1) rivaldo schiffo risakotta (ru Vii Kasim); 
(2) gustami (ru ii dumai); 
(3) andry lamatur (direktorat Keuangan 

Kantor pusat). 

C. gROUP BAND :

(1) Klayas (ru Vii Kasim); 
(2) nibung patra (pertamina ep); 
(3) setengah Kopling (Keuangan & stra-

tegi perusahaan).

Selengkapnya daftar juara adalah sebagai berikut: 

hobinya menya nyi. Ia ikut 
lomba in i  karena ing in 
meng etahui sampai mana 
kemampuannya ber nyanyi. 
Selain itu, dengan ikut lomba, 
dia banyak mendapat teman 
baru. “Itu lebih penting dari 
sekadar juara,” ujarnya.    

Ma lam Grand F ina l 
Pertamina Got Talent  2016 
diikuti 15 penyanyi solo 

dan 8 grup band. Mereka 
disaring melalui 2 kali babak 
penyisihan dengan 2 kategori, 
yaitu penyanyi solo dan band. 
Di acara malam final, dewan 
juri terdiri dari  Wendy Putranto 
(Roll ing Stone Indonesia), 
Endah & Resa, serta Budi 
John selaku koordinator dari 
Pertamina.•URIP
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pWp berbagi Kasih untuk anak thalasemia
JAKARtA - Dalam rangka merayakan HUT 
ke59 Pertamina, Persatuan Wanita Patra 
(PWP) Pusat bekerja sama dengan SME&SR 
PP menyelenggarakan bakti sosial dengan 
mem berikan bantuan peralatan pompa 
suntik darah bagi para penderita thalasemia 
di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta (1/12). 

Sebanyak 12 peralatan pompa suntik 
darah dengan total nilai Rp62 juta tersebut 
diserahkan Ketua umum PWPP Handini 
Dwi Soetjipto didampingi ketua PWPP dan 
anggota PWP dari bidang Sosial Budaya. 

Thalasemia adalah kelainan darah 
dimana tubuh tidak memproduksi cukup 
haemoglobin sehingga mengakibatkan 
jumlah haemoglobin di dalam tubuh sedikit. 
Hemoglobin adalah protein pembentuk sel 
darah merah yang berguna untuk mengikat 
oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. 
Pada penderita Thalasemia, sel darah merah 
penderita 3 sampai 4 kali lebih cepat rusak 

daripada sel darah normal, jika sel darah 
normal mempunyai umur 120 hari maka 
sel darah merah pada penderita thalasemia 
hanya bertahan 23 hari. Mereka harus 
melakukan transfusi darah dalam jangka 
waktu ter tentu minimal 3 minggu sekali dan 
ini dila kukan seumur hidup karena sampai 
saat ini belum ditemukan obatnya.

“Bantuan peralatan pompa suntik da
rah dari PWP ini sangat berguna untuk 
me nunjang peralatan yang sangat dibu
tuhkan RS Fatmawati, sehingga diha rapkan 
pelayanan kepada pasien Thalasemia men
jadi semakin maksimal,” kata Ruswandi 
selaku Ketua Perhimpunan Orang Tua pen
derita Thalasemia Indonesia (POPTI) saat 
menerima bantuan.

Dalam kesempatan tersebut, Handini Dwi 
Soetjipto berharap agar pasien Thalasemia 
yang ratarata masih anakanak tetap se
mangat dan orang tuanya harus sabar 

dalam menjalani cobaan. “Jalani dengan sabar 
dan jadikan cobaan tersebut sebagai ladang 
mencari pahala,” katanya. 

Selain menyerahkan bantuan untuk pasien 
Thalasemia di RS Fatmawati, PWP Pusat juga 
mengunjungi Yayasan Sayap Ibu, di Kebayoran 
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baru Jakarta Selatan dan menyerahkan 
bantuan senilai Rp12,5 juta. Yaya san Sayap 
Ibu menampung anakanak terlantar baik 
karena orangtuanya tidak bisa mengasuh 
ataupun anak yang ditinggalkan oleh orang 
tua sejak bayi.•KUNtORO

pWp adakan bakti sosial 
ke panti jompo

JAKARtA  –  Dalam Rangka menyambut Hari ibu, Persatuan 
Wanita Patra Tingkat Pusat Direktorat Gas Bidang Sosial Budaya 
mengadakan bakti sosial dengan tema “Melalui Kepedulian Sosial 
Me mupuk Rasa Cinta Kepada Sesama”.

Dalam sambutannya, Ketua PWP Pusat Direktorat Gas  Heni 
Djohardi Kusumahmenyam paikan,  Hari Ibu menjadi momen yang 
baik  bagi PWP untuk berbagi kasih dengan penghuni Panti Sosial 
tresna Werdha Budi Mulia 3 Cilandak.

Pada kesempatan tersebut, PWP memberikan 257 paket 
yang berisi daster dan tshirt serta makanan kecil di setiap pa
ketnya. Bantuan diterima oleh perwakilan dari Panti Sosial Tresna 
Werdha Budi Mulia 3 Kasubag TU Budi Hastuti.•PRIYO

Ketua PWP Pusat Direktorat Gas Heni  Djohardi Angga Kusumah berbincang 
dengan salah satu penghuni Panti Jompo di Panti Sosial Tresna Werdha Budi 
Mulia 3, Cilandak, Jakarta pada Rabu (7/12).
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pWp asset 2 pertamina ep gelar bakti sosial
PRABUMULIH  –  Persatuan Wa
nita Patra (PWP) Asset 2 Perta mina 
EP menun jukkan kepeduliannya di 
bidang pendidikan dengan meng
adakan bakti sosial di Wilayah Kerja 
Pertamina EP Asset 2. Bertempat 
di Madrasah Diniyah Nurul Falah 
Desa Tanjung Bulan Kabupaten 
Ogan Ilir dan Pondok Pesantren Al
Furqon Kelu rahan Rambang Kapak 
Tengah Kota Prabumulih. Tim PWP 
menyerahkan bantuan di dam pingi 
oleh Prabumulih L& R Assistant 
Manager Setyo Puji Hartono.

Dalam kegiatan kali ini, PWP 
Asset 2 menyerahkan paket bantuan 
peralatan sekolah dan paket 
baju sekolah untuk anak yatim, 4 
paket Alquran, 9 paket seragam 
pengajar, 5 paket alat kebersihan 
dan 150 bukubuku bacaan islami 
untuk Madrasah Diniyah Nurul 
Falah Desa Tanjung Bulan. “Untuk 
Pondok Pesantren AlFurqon, PWP 
memberikan bantuan paket bantuan 
peralatan sekolah dan paket baju 
sekolah untuk anak yatim, peralatan 
memasak, peralatan pertanian dan 
juga bukubuku bacaan islami,” 

pWp pusat adakan rapK 2017
JAKARtA  –  Persatuan Wanita Patra Pusat 
mengadakan Rapat Anggaran dan Progam Kerja  
(RAPK) untuk tahun 2017. Kegiatan ini berlangsung 
di Gedung Wanita Patra Simprug, Jakarta, pada 
(30/11). Rapat yang dihadiri oleh seluruh pengurus 
koperasi dan anggota ini dibuka oleh Handini Dwi 
Soetjipto selaku Pembina PWP Pusat.

Pembahasan RAPK bertujuan untuk mem
bahas rencana progam kerja yang akan dilakukan 
pada 2017 oleh pengurus semua bidang organisasi 

tutur Wirda Ekariza, Ketua PWP Asset 
2 Pertamina EP. 

“Bantuan ini mungkin t idak 
seberapa tetapi kami berharap 
kepedulian kami bisa membantu 
siswa yang kurang mampu dan 
meningkatkan semangat belajar 
siswa madrasah Nurul Falah dan san
tri pesantren AlFurqon,” tutur Wirda.

Sementara itu, Prabumulih L&R 
Assistant Manager Setyo Puji Hartono 
dalam sambutannya me nyam paikan, 
kegiatan PWP seperti ini sangat 

didukung oleh perusahaan. Ke 
depannya, PWP diharapkan juga 
bisa membantu perusahaan dalam 
membina hubungan yang baik 
dengan masyarakat. 

“Dalam setiap kesempatan, 
kami selalu menyampaikan kepada 
masyarakat bahwa Pertamina 
adalah aset Negara yang harus 
dijaga bersama karena semua 
bisnis Pertamina bersentuhan lang
sung dengan masyarakat,” tutur 
Setyo.•PEP

yang akan disahkan pada Rapat Kerja 2017 
mendatang. 

Handini Dwi Soetjipto berharap RAPK kali ini 
dapat lebih baik dari progamprogam yang sudah 
dilakukan pada tahun sebelumnya, terutama di 
bidang sosial dan pendidikan. “Untuk tahun 2017, 
semoga makin banyak anggota yang bergabung 
dalam Koperasi Wanita Patra dan samasama 
berkomitmen untuk melaksanakan progam kerja 
yang akan disahkan nanti,” ujarnya.•tRISNO
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BALI - Direktorat Hulu 
Pertamina mengadakan 
Production Facilit ies an 
P ro j ec t  Deve l opme n t 
(PFPD)  Forum 1, pada 
57 Desember 2016, di 
Bal i.  Acara yang baru 
pertama kali dilaksanakan 
ini diikuti oleh seluruh Anak 
Perusahaan Hulu (APH) 
Pertamina dan dihadir i 
o leh para Direksi  APH 
Pertamina. Sebanyak 220 
peserta mengikuti acara 
yang mengangkat tema 
“  Road to Project and 
Operation Excellence ”. 
Rencananya, acara ini akan 
diadakan rutin setiap dua 
tahun sekali.

Direktur Hulu Pertamina 
Syamsu Alam menegaskan, 
Direktorat Hulu ingin mela
kukan operation excellence 
berdasarkan best engi-
neering practice.  Kami 
berkomitmen, pada 2019, 
operation excellence sudah 
harus di im plementasikan. 

JAKARtA - Pertamina  d’Gil, sebuah 
kompetisi inovasi energi baru dan 
terbarukan untuk menggalang partisipasi  
masyarakat di dalam  diversifikasi dan 
kon servasi  energi, siap digelar.  Kompetisi 
Pertamina d’Gil digelar sejak 7 Desember  
2016 hingga  5 Maret 2017.

Demikian terungkap  dari konferensi 
pers yang menghadirkan Wakil Direktur 
Utama Pertamina Ahmad Bambang, VP 
SPBD Direktorat Pemasaran Nina Su
listyowati dan Yoris Sebastian (creative 
en trepreneur), Rabu (7/12). 

Ahmad Bambang dalam pengantarnya 
menyatakan, energi baru harganya 
memang akan jauh di atas harga BBM 
yang konvensional. Namun hal itu terjadi 
di tahap awal saja. Ia meyakini bahwa 
dalam jangka panjang, teknologi akan 
berkembang terus. “Karena itu saya 
mengajak masyarakat untuk bermimpi 
menciptakan sumber energi lain yang 
mungkin masih dalam rangka pengem
bangan,” katanya. 

production facilities and project 
development forum sebagai upaya 
memaksimalkan Kinerja hulu dan 
anak perusahaan

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam (kedua kanan), Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudianto Rimbono (tengah), 
SVP Development and Technology Pertamina Amran Anwar (kedua kiri), VP Upstream Technolgy Center Pertamina Sigit 
Rahardjo (kiri) dan Chief Process & Facility Pertamina Slamet Susilo (kanan) membuka secara simbolis acara Production 
Facilities an Project Development (PFPD) Forum 1 di Bali, pada Senin (5/12).

Untuk i tu lah, PFPD in i 
diadakan.   “Operation ex-
cellen  ce yang dimaksud 
adalah lebih me nekankan 
keandalan fasilitas dalam 
menunjang kegiatan pro
duksi,” tegasnya.

Jad i ,  PFPD Fo rum 
ini adalah target aspirasi 
2019 menjadi operation 
excellence harus sudah 
dapat diimple mentasikan.

Syamsu A lam juga 
menekankan mengenai 
efektivitas dan efisiensi 
dalam production facilities 
dan project development. 
“Jadi seluruh pekerjaan 
proyek harus on time dan 
on budget,” tambahnya. 

Sedangkan Senior Vice 
President Development 
& Technology Pertamina 
Amran Anwar melihat ada 
beberapa poin positif terkait 
penyelenggaraan acara ini. 
Yaitu, adanya konsistensi 
untuk mengetahu i  se
jauh  mana pencapa ian 

proyekproyek dari hulu. 
Sebagai pendukung as
pirasi 2030, teknologi 
yang dimiliki harus dapat 
membantu pelaksanaan 
proyek secara maksimal. 
Dan yang t idak kalah 
pentingnya, dari forum ini 
manajemen dapat melihat 
kompetensi sumber daya 
manusia yang mencapai 
aspirasi 2030. “Aspirasi 
2030 sangat besar. Kita 
akan mencapai produksi 2 
juta barrel equivalen oil per 
day. Untuk itu, kita butuh 
sumber daya manusia yang 
berkualitas,” kata Anwar 
saat wawancara di sela
sela acara berlangsung.

PFPD di is i  dengan 
k e g i a t a n  l a u n c h i n g 
TEDCD, Diskusi panel baik 
dari internal Pertamina dan 
Exsternal seperti Shell dan 
Total, sharing knowledge, 
pameran  pos te r  dan 
booth.•PRIYO

pertamina d’gil, menantang mereka 
yang Kreatif dan inovatif

Ia pun  menawarkan kemungkinan 
untuk bekerja sama, apalagi jika ada produk 
yang sudah siap untuk dikomersialkan. 
Lebih jauh ia pun meyakinkan bahwa 
Per tamina harus  siap untuk menghadapi 
kemungkinan krisis energi di masa 
depan. Karena itulah Pertamina menaruh 
perhatian pada pengembangan energi baru 
terbarukan.

Pertamina d’Gil (Ide Gila) merupakan 
ajang kompetisi yang diperuntukkan  bagi 
pelajar, profesional (akademisi, peneliti,  
praktisi, pekerja) dan perusahaan yang 
mampu membuat konsep tentang energi 
baru dan terbarukan. 

Kompetisi  akan terbagi dalam dua 
kategori tema, yaitu Ide Bisnis Inovatif dan  
Terobosan Produk & Teknologi. Peserta 
dapat mengirimkan ideide kreatifnya 
melalui http://www.pertaminaidegila.com 
Dewan juri terdiri dari beberapa nama yang 
sudah diakui prestasinya, seperti Yoris 
Sebastian dan Rhenald Kasali.•URIP
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x hulu transformation CORNERmengukur tuah tegal pacing 
JAKARtA - Dalam menghadapi krisis harga minyak dunia yang 
sedang terpuruk, PT Pertamina (Persero) menempuh langkah 
strategis lewat kebijakan pengejawantahan lima pilar agar mampu 
bertahan (survive) dan dalam waktu bersamaan juga tetap tumbuh 
berkelanjutan (sustainable growth). Kebijakan tersebut ditempuh 
berkaitan dengan tugas yang dipikulkan pemerintah di atas pundak 
Pertamina, yakni dalam rangka mewujudkan kemandirian dan 
ketahanan energi nasional. Salah satu dari kelima pilar tersebut 
adalah, mempercepat proyekproyek pengembangan dan 
memperkuat kegiatan Hulu, baik di dalam maupun luar negeri. “Kita 
harus memperkuat sektor hulu sebagai ciri perusahaan energi yang 
besar dan berkelas dunia, dengan cara efektif dan efisien,” ucap 
Syamsu Alam, Direktur Hulu Pertamina (Persero) dalam berbagai 
kesempatan. 

Lebih lanjut Alam, mengatakan bahwa percepatan project tidak 
semata harus sesuai dengan on budget, on target, dan on schedule 
(OTOBOS) namun juga dapat memberikan on refund. Selain itu, meski 
kondisi pasar minyak dunia sedang lesu upayaupaya peningkatan 
dan penambahan produksi migas serta panas bumi akan terus 
dilakukan dengan pengeboran sumur baru berbasis paradigma 
melakukan pengeboran bukan at any cost, tapi harus melalui praktik
praktik operation exellence untuk mencari migas dengan langkah
langkah yang efektif serta efisien, baik secara organik di dalam 

negeri maupun lewat kebijakan anorganik dan 
ekspansi ke mancanegara. 

Sejalan dengan kebijakan tersebut, 
dalam rangka mem percepat monetisasi 
temuan eksplorasi di struktur Tegal Pacing, 
PT Pertamina EP (PEP) melalui Cikarang Tegal 
Pacing Development Project (CTDP) terus me
ningkatkan kegiatan pengembangan de ngan 
melakukan pengeboran sumur baru di Tegal 

Pacing. Setelah berhasil melakukan pengeboran sumur Tegal Pacing 
(TGP)03 dengan produksi 3,55 juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD) 
dan TGP05, produksi 4.95 MMSCFD, pada akhir Oktober 2016, lalu 
CTDP juga sukses menyelesaikan pengeboran sumur terakhir dalam 
2016 di struktur Tegal Pacing, yaitu lokasi TGP04. “Syukur Alhamdulillah, 
berdasarkan hasil uji produksi, ketiga sumur baru di struktur Tegal 
Pacing berhasil mendapatkan gas,” ungkap Indra Priatna, General 
Manager CTDP. 

Sumur Tegal Pacing (TGP)04 merupakan sumur terakhir yang dibor 
selama 2016, ini berlokasi di Desa Sumber Sari, Kecamatan Pebayuran, 
Kabupaten Bekasi, atau  sekitar 20 km arah tenggara dari lapangan 
Pondok Makmur. Lokasi TGP04 ditajak dengan Rig PDSI #16.2/NT45 
M 550 HP  pada 10 Oktober 2016 dan diselesaikan (released) dalam 
waktu 19 hari operasi (28 Oktober 2016) dengan kedalaman  akhir 752 
m dalam Formasi Parigi. Hasil uji produksi sumur pengembangan TGP4 
secara MIT (Modified Isocronal Test) mencatatkan rate gas sebesar 5,58 
MMSCFD dengan menggunakan bean size 13 mm  (extended flow) 
dari lapisan reservoir Batugamping Formasi Parigi, pada selang 734 – 
739 m. “Dalam rangka efisiensi, tahap uji produksi  dilakukan secara 
Rigless dengan realisasi anggaran senilai 40% (tanpa uji produksi) dari 
AFE Budget,” tambah Indra mewartakan upaya meningkatkan efisiensi 
operasi pengeboran yang dilakukan jajaran CTDP.

Menurut Indra, setelah pengeboran sumur TGP04, akan dilakukan 
pengeboran lokasi selanjutnya di struktur Cikarang. Pada struktur 
Cikarang akan dilakukan pengeboran 1 sumur yaitu sumur CKR03. 
Berdasarkan POD, cadangan yang diharapkan didapat dari Lapangan 
Tegal Pacing dan Cikarang sebesar 60 Milyar kaki kubik gas (BCFG), 
dengan program pengeboran pengembangan sebanyak 4 sumur, yaitu 
TGP03, TGP04, TGP05 & CKR03 di 2016, serta 3 sumur workover, 
yakni TGP01, TGP02, dan CKR01. “Dengan selesainya pengeboran 
sumur Cikarang dan Tegal Pacing, maka direncanakan akani berproduksi 
pada 2017, sambil menunggu pemasangan pipa Flow Line dan Trunk 

Line dari Lapangan Tegal Pacing – Cikarang menuju Block Station 
Pondok Makmur.  Setelah proses pemisahan di Block Station Pondok 
Makmur gas dimaksud dikirim melalui jalur pipa ke Fasilitas Produksi 
Pondok Tengah,” terang Indra.

Keberhasilan pengeboran ketiga sumur pengembangan hasil 
temuan eksplorasi di Struktur Tegal Pacing tidak lepas dari kerja 
sama semua pihak, antara lain: Drilling Departement, Bussiness 
Partnership,  PDSI, Para Mitra, Aparat Pemerintahan, dan Masyarakat 
sekitar lokasi pengeboran. “Segenap Manajemen CTDP,  PT 
Pertamina EP mengucapkan rasa syukur dan terimakasih atas 
dukungan semua pihak terkait,” ucap Indra merespon kesuksesan 
dan kelancaran kegiatan CTDP selama ini. 

Dalam rangka menjaga hubungan baik dengan masyarakat 
sekitar, jajaran CTDP senantiasa membina komunikasi harmonis lewat 
program community development dan community relations, antara 
lain berupa pengobatan massal yang dilaksanakan di Desa Karang 
Patri, Kecamatan Pebayuran pada 17 November 2016, yang diikuti 
sekitar 500 orang.•DIt.HULU

pertamina energy forum bahas Ketahanan energi 
untuk Keberlanjutan pembangunan ekonomi dan lingkungan
JAKARtA –  PT Pertamina 
(Persero) kembali menggelar 
acara  tahunan Per tamina 
Energy Forum (PEF) pada 1314 
Desember 2016, di Hotel Ritz 
Carlton Pacific Place, SCBD, 
Jakarta sebagai bagian dari 
rangkaian perayaan HUT ke59 
Pertamina. 

Acara ini merupakan ajang 
penyampaian aspirasi, diskusi, 
dan pencapaian Pertamina yang 
diikuti oleh sekitar 400 peserta 
dari berbagai lapisan masyarakat, 
pemangku kepentingan, kalangan 
pemerintahan, akademisi, penga
mat, praktisi, investor, dan juga 
mitra bisnis Pertamina.

Melalui tema “Energy Security 
for Sustainable Economic Deve-
lopment and Environtment”, PEF 
2016 dibuka secara resmi oleh 
Menteri BUMN Rini M. Soemarno 
bersama Komisaris Utama Perta
mina Tanri Abeng  dan Wakil 
Direk tur Utama Pertamina Ahmad 
Bambang.

Selain itu, turut hadir Ke
pa la  BPH Migas Andy N. 
Sommeng, Ketua SKK Migas 
Amien Sunaryadi, perwakilan 
Ke menterian ESDM, Direktur 
Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono, 
Dewan Komisaris dan Direksi 
Pertamina lainnya.

D a l a m  s a m b u t a n n y a , 
Menteri BUMN Rini M. Soemarno 
menyampaikan, hingga kuartal 
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Menteri BUMN Rini Soemarno didampingi Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng dan Wakil Direktur Utama Ahmad 
Bambang secara resmi membuka Pertamina Energy Forum 2016, pada Selasa (13/12). 

ke3 tahun ini Indonesia masih 
memiliki pertumbuhan ekonomi 
ketiga terbesar setelah Tiongkok 
dan India serta negaranegara 
G20 lainnya. Oleh karena itu, 
ketahanan energi merupakan 
hal yang mutlak untuk terus di
upayakan sebagai bahan bakar 
perekonomian.

Lebih lanjut Rini menjelaskan, 
“Dalam ketahanan energi ada 
empat hal yang harus dipenuhi, 
yakni ketersediaan, aksesibilitas, 
harga yang terjangkau, dan pa
sokan yang berkelanjutan. Dan 
kita harus pastikan ketersediaan 
energi harus dapat dinikmati oleh 
anak cucu kita nanti,” ucap Rini.

Rini juga mengatakan selaku 
net importir energi, Indonesia 
saat ini mau tidak mau harus 
bisa menyikapi perubahan 
ling  kungan di sektor energi 
secara lebih strategis, seperti 
rencana negara OPEC untuk 
menurunkan produksi yang 
berdampak pada naiknya harga 
minyak serta produksi dan 
perlambatan ekonomi harus 
bisa diantisipasi oleh pemerintah 
melalui Pertamina.

Rini sendiri mengimbau ke
pada Pertamina untuk terus 
me  ning katkan kerja sama de
ngan BUMN lain dan swasta, 
khu susnya bersama PLN untuk 
dapat menghasilkan listrik yang 
lebih efisien.

 ”Dalam rangka mewujudkan 
ke tahanan energi nasional, Per
tamina diharapkan bisa bersinergi 
dengan BUMN lain dan swasta, 
khususnya dengan PLN agar 
dapat meningkatkan efisiensi 
dan kesejahteraan masyarakat 
In donesia, dengan harga yang 
lebih murah,” tegas Rini.

Rini juga menambahkan, 
Pertamina harus mampu meng
optimalisasi sumber energi do
mestik, menggali potensi ca
dangan minyak dalam negeri, 
dan terus berkomitmen mengem
angkan sumber energi baru dan 
terbarukan, serta melakukan 
ekspansi usaha di luar negeri de
ngan perhitungan yang ma tang.

 “Apabila pada saat ini Per
tamina berada di posisi lima besar 
dunia, ke depannya diharapkan 
dapat ditingkatkan ke posisi tiga 
besar,” tambah Rini.

Sementara Wakil Direktur 
Utama Pertamina Ahmad Bam
bang menjelaskan, Perta mina 
Energy Forum merupakan ajang 
Pertamina untuk berbagi, berdis
kusi untuk menetapkan stra   tegi 
ke depan di bidang energi.

“Dengan optimisme dan du
kungan penuh dari pemerintah 
sebagai pemegang saham, 
harapan kita semoga Pertamina 
menjadi the true energy power 
house di Indonesia guna men
dukung kemandirian dan ke

tahanan energi nasional bisa 
men jadi kenyataan,” ujarnya.

Selain merupakan ajang 
diskusi mengenai topiktopik 
bidang energi dan pembuatan 
rekomendasi bagi Pertamina 
untuk mendukung pencapaian 
ketahanan energi nasional, 
forum ini juga bertujuan untuk 
meningkatkan kepercayaan 
stakeholder, termasuk investor 
dan mitra bisnis Pertamina melalui 
penyampaian update kinerja, 
strategi, dan pengembangan 
bisnis Pertamina.

Diskusi dalam PEF 2016 
meliputi topiktopik yakni peru

bahan lingkungan bisnis energi 
yang dinamis, inovasi dan tek
nologi dalam mendukung ke
tahanan energi, strategi dan 
tek nologi menghadapi tantangan 
hulu migas, optimalisasi strategi 
persaingan hilir, pemaksimalan 
produksi gas dan energi baru 
terbarukan, serta update kondisi 
keuangan untuk investasi dan 
pendanaan bidang energi.

Selain dihadiri oleh kalangan 
pemerintahan, akademisi, dan 
pengamat, diskusi ini juga diper
kaya pendapat para ahli energi 
internasional, seperti Heymi 
Bahar dari International Energy 

Agency, Fereidun Fesharaki dari 
FACTS Global Energy, Andrew 
Harwood dari Wood Mackenzie 
dan Pauziyah A. Hamid dari 
Petro nas Malaysia.

Ajang tahunan ini dimulai 
pertama kali pada  2014, dengan 
nama Pertamina Energy Outlook 
dan sejak  2015 berubah nama 
menjadi  Pertamina Energy 
Forum. Bersamaan dengan pe
nye lenggaraan forum ini, juga 
dilaksanakan event pameran yang 
menampilkan perkembangan ki
nerja dan proyek strategis Per ta
mina 2016 dan di tahun men da
tang.•RILIS/Starfy


