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Presiden resmikan tiga Proyek PltP 
Pertamina senilai rp6,18 triliun
Tiga proyek infrastruktur 
pembangkit listrik tenaga 
panas bumi PT Pertamina 
(Persero) senilai 
US$532,07 juta atau 
Rp6,18 triliun diresmikan 
pengoperasiannya oleh 
Presiden RI Joko Widodo, 
pada Selasa, (27/12).

mun sukses dikerjakan 
lebih cepat menjadi 15 
September 2016 atau lebih 
cepat tiga bulan untuk unit 5 
dan 9 Desember atau lebih 
cepat enam bulan untuk 
unit 6.

PLTP Lahendong Unit 5 
dan 6 yang menggunakan 
skema total project (hingga 
menghasilkan listrik) ter sebut 
telah menambah kapasitaas 
pembangkit di Area La
hendong  menjadi 120 Me
ga Watt dan memperkuat 
sistem ketenagalistrikan di 
Minahasa Sulawesi Utara, 
dengan tidak kurang 240 
ribu rumah tangga teraliri 
listrik. Selama pelaksanaan 
proyek menyerap tenaga 
kerja lokal tidak kurang 

Presiden Joko Widodo 
sangat  mengapres ias i 
pembangunan PLTP di 
Lahendong dan Ulu belu 
yang mampu menyerap 
ribuan tenaga kerja lokal. 
Sehingga manfaat dar i 
pembangunan PLTP bisa 
dirasakan langsung oleh 
masyarakat sekitar.

Jokowi juga berpesan 
agar harga listrik dari Energi 
Baru Terbarukan (EBT) bisa 
kompetitif dengan negara 
lain. Sehingga daya saing 
Indonesia dari segi investasi 
bisa semakin meningkat.

“Selain untuk kebutuhan 
masyarakat, kebutuhan 
industri menyangkut daya 

MINAHASA - Proyekpro
yek tersebut meliputi PLTP 
Lahendong unit 5 dan 6 
berkapasitas 2 x 20 MW di 
Tompaso, Sulawesi Utara. 
Proyek senilai US $282,07 
juta atau setara dengan 
Rp3,3 triliun tersebut mulai 
dikerjakan sejak 5 Juli 2015 
dengan target penyelesaian 
masingmasing Desember 
2016 dan Juni 2017, na

dari 1.800 orang, dengan 
Tingkat Kandungan Dalam 
Negeri (TKDN) mencapai 
42,68%.

Proyek  se lan ju tnya 
adalah PLTP Ulubelu unit 3 
dengan kapasitas 1 x 55 MW 
dan investasi US $250 juta 
yang setara dengan Rp2,8 
triliun. Juga dengan skema 
total project, PLTP Ulubelu 
unit 3 ini mulai dikerjakan 
pada 5 Juli 2015 dengan 
target selesai Agustus 2016, 
namun berhasil masuk ke 
dalam sistem pada 26 Juli 
2016 atau lebih cepat satu 
bulan. Proyek yang berlokasi 
di Tanggamus, Lampung ini 
telah menyerap tenaga kerja 
sekitar 3.000 orang, dengan 
TKDN mencapai 50,89%.
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Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mendengarkan penjelasan tentang 
fasilitas PLTP Lahendong Unit 5 & 6 dari Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Irfan Zainuddin di Tompaso, Minahasa, Sulawesi Utara, 
pada 27 Desember 2016.

Menutup tahun 2016, Pertamina mendapat hadiah yang 
menggembirakan. Satu dari lembaga pemeringkat kredit 
terbesar dunia, Fitch Rating meningkatkan outlook peringkat 
kredit Pertamina dari stabil menjadi positif, meskipun 
peringkat kredit perusahaan tetap berada di level BBB. 
Sebelumnya Fitch Rating juga merevisi outlook peringkat 
kredit Pemerintah Indonesia dari stabil ke positif. 

Dengan peringkat kredit BBB, Indonesia dan Pertamina 
masuk dalam jajaran perusahaan layak investasi (investment 
grade). Perbaikan outlook menunjukkan adanya potensi 
bahwa Fitch akan meningkatkan peringkat kredit ke ke
lompok yang lebih tinggi. Ini juga mengindikasikan me
ningkatnya kepercayaan berinvestasi di Indonesia dan 
Per tamina. 

Dari sudut pandang korporasi, naiknya outlook ini 
didasari faktor seperti rencana belanja modal tiga tahun 
ke depan, perbaikan posisi keuangan, serta likuiditas yang 
menguat. Pertamina juga dinilai sebagai perusahaan yang 
andal dalam mengelola public service obligation (PSO), risiko 
usaha, serta tetap survive meski subsidi BBM dikurangi. 
Demikian halnya dalam komitmen mempertahankan investasi 
migas maupun menumbuhkan bisnis di hilir.

Namun, kondisi ini tentu saja tak boleh membuat 
Pertamina berbangga diri. Terlebih karena membaiknya 
outlook Pertamina sangat terbantu oleh naiknya outlook 
Pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, bila disejajarkan 
dengan perusahaan sejenis di negara lain, peringkat 
Pertamina masih di bawah level Petronas dan PTT Thailand, 
sebagaimana berikut.

 

Pertamina sebagai perusahaan penerbit global bond 
(issuer) masih memiliki tugas untuk terus meningkatkan 
kinerja dan kredibilitas agar sejajar dengan perusahaan 
sejenis. Selain itu, seluruh pekerja harus peduli terhadap 
peringkat kredit dan mengupayakan agar level peringkat 
terus membaik.

Upaya yang dapat ditempuh di antaranya adalah de
ngan menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan dan 
risiko dengan baik, serta menjaga agar proyekproyek in
vestasi dapat dikelola secara on spec, on budget dan on 
schedule. Perusahaan juga perlu memastikan agar arus kas 
korporasi dapat dikelola dengan baik dan tidak mengganggu 
pembayaran utang.•



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
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tunJukkan Persistensi 
dan ketanGGuhan 
hadaPi 2017

PENGANTAR REdAkSI:
Tahun ini, Pertamina berusia 59 tahun. Dalam peringatan HUT tersebut, direktur Utama 

Pertamina dwi Soetjipto menyampaikan pidato tentang kinerja Pertamina selama 
tahun 2016. Berikut ringkasannya. Semoga pencapaian selama tahun 2016 dapat 
memacu semangat kerja lebih baik lagi seluruh insan Pertamina di tahun 2017.

Alhamdulillah, kita bersyukur karena keluarga besar Pertamina, diberikan 
kekuatan untuk sanggup berdiri tegar menghadapi berbagai tantangan, rintangan, 
bahkan hambatan yang tidak mudah dilalui. Sejarah mencatat, bertahannya 
Pertamina hingga saat ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari kerja 
keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas seluruh insan Pertamina, yang mendapat ridho 
dari Allah SWT. 

Di tengah tantangan besar yang dihadapi, di antaranya akibat penurunan 
harga minyak dunia dalam kurun waktu sekitar dua tahun terakhir, Pertamina terus 
melakukan lang kahlangkah 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, menyikapi turbulensi di industri migas akibat penurunan harga 
minyak dunia, Pertamina melakukan cost reduction atau program efisiensi dalam 
upaya mengoptimalkan aset dan menciptakan nilai tambah melalui pengelolaan 
sumber daya dan cara pandang yang  terintegrasi, mengembangkan proyek
proyek yang profit-driven, mengembangkan teknologi yang terbaik dan tepat untuk 
kemajuan perusahaan, termasuk di dalamnya adalah penguasaan teknologi I/ EOR 
(Improved/ Enhanced Oil Recovery) dan lepas pantai. Pengembangan geothermal 
dan pengelolaan blokblok yang akan habis masa kontraknya sebagaimana 
aspirasi Pasal 33 UUD 1945 juga menjadi fokus. Terkait dengan merger dan 

akuisisi (M&A), Pertamina terus melakukan evaluasi untuk mendapatkan peluang 
mengakuisisi blokblok di luar negeri, sehingga bisa menambah aset strategis yang 
dapat menunjang pertumbuhan perusahaan. 

Hasilnya kini telah dirasakan, hingga akhir November 2016, produksi migas 
mencapai 649 MBOEPD, lebih tinggi 11% pada periode yang sama tahun 
sebelumnya yang sebesar 584 MBOEPD. Kenaikan ini didorong oleh tambahan 
produksi dari PEPC lapangan Banyu Urip, beberapa blok di PHE (Tomori dan NSO 
NSB) serta PIEP (Algeria, Irak dan Malaysia). 

Sehubungan dengan blokblok terminasi, Pemerintah Indonesia telah memu tuskan 
bahwa pengelolaan blok ONWJ akan diserahkan 100% ke Pertamina pada tahun 
2017. Terkait dengan pengelolaan Blok Mahakam pada tahun 2018, Amandemen PSC 
Mahakam juga telah ditandatangani, memungkinkan Pertamina mendanai kegiatan fisik 
(pemboran) dalam masa transisi dengan rencana 19 sumur pemboran pengembangan 
akan dilakukan pada tahun 2017. 

Dalam hal pencarian cadangan baru serta di tengah melemahnya harga minyak 
dunia, Pertamina tetap giat dalam kegiatan eksplorasi dan hingga saat ini, Pertamina telah 
berhasil menambah temuan sumber daya (2C) migas hasil pemboran eksplorasi & deliniasi 
sebesar 219,82 MMBOE, Hasil ini telah melewati target yang ditetapkan. Temuan terbesar 
berasal dari lapangan PHE (ONWJ, NSO/,NSB & Jambi Merang) serta PEP (Jati Asri, Bambu 
Besar dan Akasia Bagus yang terletak di Jawa bagian barat). Penambahan cadangan (P1) 
migas hasil Plan Of Development (POD), Put on Production (POP) & re assesment cadangan 
existing sebesar 175,82 MMBOE. 

Di sektor panas bumi, Pertamina melalui anak perusahaannya PT Pertamina Geothermal 
Energy (PGE), sampai dengan November 2016, total kapasitas terpasang sebesar 512 MW, 
bertambah 75 MW atau tumbuh 17% pada periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 
437 MW. Pencapaian ini karena telah onstream-nya PLTP Ulubelu Unit 3 dengan kapasitas 55 
MW serta PLTP Lahendong Unit5 dengan kapasitas 20 MW. 

Dari kegiatan akuisisi, tahun ini Pertamina juga berhasil melanjutkan ekspansi internasional 
yang telah dimulai pada tahuntahun sebelumnya yaitu akuisisi saham Maurel & Prom sebesar 
24,53% sehingga secara aset Pertamina memiliki aset di 12 negara yang terdiri dari 6 Blok produksi 
dan 6 blok eksplorasi dalam upaya untuk terus tumbuh mencapai aspirasi 2025. 

Di sektor gas, sejalan dengan program kelistrikan 35 GW, Konsorsium Pertamina telah berhasil 
memenangkan lelang pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa1 
dengan kapasitas 2 x 800 MW. PLTGU Jawa1 merupakan proyek berskala besar pertama yang 
terintegrasi dengan floating storage and regasification unit (FSRU). Pertamina sebagai pemain baru 
di bisnis IPP, telah membuktikan kapasitas dan kapabilitasnya, mampu bersaing dengan para pemain 

IPP kelas dunia. 
Terkait dengan pengembangan infrastruktur, sampai dengan akhir tahun 2016 Pertamina telah 

membangun jaringan gas sepanjang 2.300 km yang meliputi pipa transmisi, distribusi, jargas dan pipa 
SPBG. Pertamina telah berkontribusi dalam penyediaan energi ke pembangkit PLN dan ka wasan industri 
di Jawa Timur melalui pipa PorongGrati dan Sumatera bagian Utara dengan Fasilitas Arun Receiving & 
Regas Terminal ser ta Pipa ArunBelawan. Adapun untuk sumbangsih Pertamina da lam konversi BBM ke 

BBG di sektor transportasi adalah dengan pengembangan 56 SPBG dan MRU (Mobile Refueling Unit). 
Pertamina berhasil menjadi pelopor dalam bisnis LNG untuk kendaraan tambang, pusat perbelanjaan, 
pembangkit di kereta api, serta pemanfaatan LNG trucking untuk industri Sumatera Utara dan pemanfaatan 

moda transportasi kereta api untuk CNG industry di Jawa Tengah. 
Komitmen untuk melakukan peningkatan kapasitas kilang hingga sebesar 2 juta BPSD (Barrel Per 

Stream Day) di tahun 2025 melalui Refinery Development Master Plan (RDMP) dan pembangunan 
New Grass Root Refinery (NGRR) pun terus dilakukan.  Untuk RDMP Balikpapan, saat ini sudah 

memasuki fase land preparation, sebagai rangkaian awal dimulainya eksekusi proyek di lapangan. Proyek 
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ditargetkan selesai pada September 2019 dan akan memberikan tambahan 
produksi gasoline sebanyak 80 ribu barel per hari, diesel 70 ribu barel per hari 
dan avtur 30 ribu barel per hari. 

Untuk RDMP Cilacap, saat ini sedang dilakukan penyelesaian BED (Basic 
Engineering Design) dan penyiapan JVA (Joint Venture Agreement) dengan mitra 
strategis. Target penyelesaian proyek pada tahun 2022, dan diharapkan dapat 
memberikan tambahan produksi gasoline sebesar 80 ribu barel per hari, diesel 
60 ribu barel per hari, dan avtur 40 ribu barel per hari. 

Untuk NGRR Tuban, telah ditandatangani Joint Venture Agree ment dengan 
mitra strategis pada tanggal 5 Oktober 2016. Perkem bangan saat ini adalah 
penyelesaian BFS (Bankable Feasibility Study) dan pelaksanaan AMDAL. Proyek 
ditargetkan selesai pada tahun 2021, dan diharapkan dapat memberikan 
tambahan produksi gasoline 90 ribu barel per hari, diesel 100 ribu barel per 
hari dan avtur 30 ribu barel per hari. 

Kita semua memahami bahwa kilang Pertamina adalah salah satu kunci 
penting dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Guna 
mewujudkan hal tersebut, telah banyak di lakukan improvement maupun 
efisiensi di sektor pengolahan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya Yield 
Valuable Product kilang Pertamina, dari 74.39 % Volume on Intake pada tahun 
2015 menjadi 77.86 % Volume on Intake kumulatif sampai dengan bulan 
November tahun 2016. Total produksi kilang juga mengalami peningkatan, 
dari yang sebelumnya 290 juta barel pada 2015 meningkat menjadi 309 juta 
barel prognosa 2016. 

Di sisi keandalan kilang, peningkatan kinerja kehandalan kilang 
direpresentasi dalam peningkatan Plant Availability Factor (PAF), di mana PAF 
primary process meningkat dari 99.35 % pada 2015 menjadi 99.42 % kumulatif 
Oktober 2016, dan secondary process meningkat dari 99.32 % pada tahun 
2015 menjadi 99.49 % kumulatif Oktober 2016. 

Dalam hal efisiensi kilang, tahun ini merupakan tahun ke ber hasilan refinery  
karena berhasil menekan Biaya Pokok Produksi (BPP) yang sebelumnya 
mencapai 103.76% on price reference pada 2015 berhasil ditekan menjadi 
97.25% on price reference kumulatif hingga bulan November tahun 2016.  
Direktorat Pengolahan juga berkomitmen untuk melakukan percepatan 
pencapaian HSSE Ex cellent dengan target ISRS8 level 7, yang semula 
ditargetkan dicapai pada 2019 dipercepat menjadi 2017. Berdasarkan assess-
ment yang dilakukan pada 2016, RU VI Balongan berhasil mencapai level 7, RU 
II Dumai mencapai level 6, dan RU V Balikpapan mencapai level 5. 

Selama tahun 2016, Direktorat Pemasaran berbenah diri mela kukan revolusi 
marketing dan menciptakan inovasi untuk Indonesia yang lebih baik. Dimulai 
dari program transformasi menuju Real Marketing yaitu Culture Transformation 
Program seperti d’Gil Competition, EXTREME; Efficiency Program yaitu 
Marketing Operation Excellence (MorE) dan New Marketing Concept yaitu 
#RaisedTheBar dan d’Gil Marketing yang berlandaskan prinsip Think Like There 
Is No Box. Direktorat Pemasaran juga menerapkan pro gram Inovasi yang disebut 
dengan Trisula Inovasi yaitu Inovasi pada Produk Subtitusi, Produk Kualitas 
Tinggi dan inovasi Indonesia 1 Harga BBM. 

Hasil yang dicapai, peningkatan penjualan Pertalite YTD No vember 2016 
yang mencapai 4,8 juta KL, atau 1.690% dibanding tahun 2015. Pertalite 
merupakan produk NPSO baru dengan penetrasi terbesar dan tercepat dalam 
sejarah Pertamina serta sukses mengalihkan konsumsi Premium sebesar 30% 
lebih (YTD Oktober 2016). Selain Pertalite, Pertamax Turbo dan DexLite yang 
baru diluncurkan juga menunjukkan ki nerja yang sangat menggembirakan. 
Dalam hal penjualan LPG, volume penjualan LPG Bright Gas YTD November 
2016 mengalami peningkatan secara signifikan hingga sebesar 84% dibanding 
tahun lalu. Selain itu telah hadir varian produk Pelumas berinovasi tinggi yaitu 
Fastron Platinum Racing, Meditran SX Bio dan Food Grade Lubricant. 

Dengan memperkenalkan berbagai pilihan produk NPSO berkualitas bagi 
konsumen Indonesia, dan strategi pemasaran yang tepat sasaran, Pertamina 
berhasil menurunkan nilai subsidi energi negara, di mana hingga YTD Q3 2016, 
penurunannya telah mencapai 40% dibanding tahun 2015. 

Di bisnis perkapalan, hingga YTD November 2016 juga menga lami 
peningkatan, diantaranya dengan jumlah armada tanker yang tumbuh sebesar 
9% dibandingkan tahun lalu, jumlah kargo angkut meningkat 13.6% serta 
transportation loss yang turun sebesar 17.4% menjadi ke level 0.052%. 

Sebagai hasil dari program Inovasi Indonesia Satu Harga BBM, pada 
bulan Oktober 2016 Pemerintah bersama Pertamina meluncurkan program 
“Indonesia Satu Harga” dimulai dari wila yah Papua, Kalimantan Utara, Karimun 
Jawa, Enggano, Pulau Seribu dan terus berlanjut ke seluruh wilayah Indonesia 
secara berkesinambungan untuk mempercepat pembangunan dan mening
katkan perekonomian Indonesia secara merata. 

Selain memperkuat posisi di dalam negeri, Pertamina juga secara agresif 
melakukan ekspansi ke luar negeri, di mana hingga saat ini, Pertamina telah 
melakukan ekspansi produk pelumas ke lebih dari 17 negara yang meliputi 
Australia, negaranegara di Asia, Timur Tengah, Afrika hingga Eropa; Dan 
penjualan bahan bakar aviasi ke lebih dari 60 airport di overseas yang meliputi 
negaranegara Asia, Timur Tengah, Eropa, dan Australia melalui mekanisme 
Contracting Company Delivery Company (Conco Delco). 

Dalam hal pengelolaan SDM, di tahun ini, Pertamina telah melaksanakan 
program Talent Development Acceleration (TDA) untuk seluruh level pekerja mulai 
dari entry level, mid level, hingga high level dengan jumlah peserta sebanyak 
1.282 pekerja. Adapun dari program Succession Planning, hingga bulan Oktober 
2016 tercatat terdapat 2.161 pekerja yang menjadi successor list untuk jabatan 
setingkat Manager, VP, dan SVP. Prestasi lainnya, Pertamina Corporate University 
berhasil mendapatkan sertifikasi EFMD Corporate Learning Improvement 
Process untuk jangka waktu 3 tahun yang menjamin kualitas pengembangan 
dan penyelenggaraan programprogram pembelajaran di Pertamina. 

Pertamina juga mendirikan Universitas Pertamina, yang telah memulai tahun 
pertama kegiatan perkuliahan pada bulan Agustus 2016 dengan 15 program 
studi dan menerima 1.235 mahasiswa baru. Pertamina juga memberikan 
bantuan biaya pendidikan kepada 40% mahasiswa baru melalui Pertamina 
Foundation. 

Program Optimalisasi Asset Penunjang Usaha (APU) juga berhasil dijalankan 
dengan realisasi pendapatan sampai dengan bulan Oktober 2016 adalah 

sebesar Rp. 69,5 miliar yang didapatkan dari kegiatan sewa dan kerjasama. 
Program peningkatan Status Hak Kepemilikan Tanah pada Oktober 2016 
menyatakan, status tanah yang tersertifikasi seluas 75.456.218 m2, nilai tersebut 
ekuivalen dengan 62% terhadap total luas tanah Pertamina, atau lebih tinggi 
dari pencapaian di akhir tahun 2015 seluas 67.415.973 m2 atau ekuivalen 
55% dari total luasan aset. Pertamina juga berhasil melakukan pembenahan 
Infrastruktur Bandara Pondok Cabe oleh Fungsi Asset Management hingga 
menerima Pengesahan status Bandara Pondok Cabe sebagai Bandar Udara 
Khusus Domestik pada 9 September 2016 oleh Direktorat Jenderal Perhubungan 
Udara Kementrian Perhubungan. 

Selanjutnya dalam hal pengelolaan Teknologi Informasi (TI) untuk menunjang 
kinerja perusahaan, Fungsi Corporate Shared Service (CSS) telah melaksanakan 
Key ICT Project berupa pengembangan aplikasiaplikasi dalam mendukung 
pelaksanaan bisnis perusahaan seperti Sistem Informasi Investasi Pertamina 
(SIIP), Integrated Procure to Pay (IP2P), pengembangan aplikasi PTKAM 0.2, 
serta pengembangan sistem pengelolaan ICT di Blok Mahakam. Adapun jumlah 
permintaan pengembangan aplikasi lainnya yang dapat ditangani oleh fungsi 
CSS hingga bulan Oktober 2016 adalah sebanyak 743 permintaan. Di mana 
CSS juga telah berhasil melakukan implementasi system ERP ke 36 Anak dan 
Cucu perusahaan. 

Tahun ini, Program Continuous Improvement Program (CIP) kembali dijalan
kan dengan jumlah risalah yang masuk hingga bulan November 2016 adalah 
1.597 judul risalah dengan estimasi value creation sebesar Rp. 11,35 triliun. 
Programprogram CIP terbaik juga diikutsertakan pada forumforum CIP di luar 
negeri dan berhasil meraih prestasi tertinggi di berbagai forum.

Secara membanggakan, pada tahun ini, 7 (tujuh) unit operasi berhasil meraih 
PROPER Emas atau 58% dari total peraih PROPER Emas nasional. Ketujuh 
peraih PROPER Emas tersebut adalah : Refinery Unit VI Balongan, PT Pertamina 
Hulu Energi West Madura Offshore, PT Badak NGL, JOB Pertamina Talisman 
Jambi Merang, PT Pertamina EP Asset 1 Field Rantau, Marketing Operation 
Region IV TBBM Rewulu, dan PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang. 
Selain itu, 71 unit operasi juga berhasil meraih peringkat PROPER Hijau.  Kinerja 
pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja juga semakin baik dimana 
berdasarkan hasil audit menunjukkan adanya peningkatan nilai International 
Sustainability Rating System (ISRS) di hampir seluruh unit usaha yang diaudit. 
Sebagai wujud komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang 
baik, Pertamina menyelenggarakan assessment GCG berdasarkan parameter 
dari Kementerian BUMN setiap tahun. Pencapaian skor assessment GCG pada 
tahun 2015 adalah 94,50, meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar 94,43.  

Tahun ini, laba bersih Pertamina meningkat pesat, di mana hingga YTD 
November 2016, laba bersih Pertamina mencapai US$ 3,11 Miliar, meningkat 
hingga 119% dibandingkan pencapaian tahun 2015. Bahkan, hingga Q3 2016, 
laba bersih Pertamina (US$ 2,83 miliar) lebih tinggi dari Petronas (US$ 2,82 
miliar), padahal nilai aset Petronas hampir tiga kali lipat dari aset Pertamina 
(Pada Q3 2016, nilai asset Petronas US$ 133.70 miliar dan nilai asset Pertamina 
US$ 47.49 miliar). 

Mari kita syukuri pencapaian ini, dan senantiasa memotivasi diri untuk 
melakukan continuous improvement dengan bekerja keras, bekerja cerdas, 
dan bekerja ikhlas untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi dari waktu 
ke waktu. Bekerja dengan cara yang biasa sudah tidak relevan lagi. Perlu 
dilakukan terobosan melalui berbagai Breakthrough Projects (BTP) untuk menjadi 
leader di industri migas dunia. Tahun 2016, melalui program Breakthrough 
Project (BTP) yang dikoordinir oleh Fungsi Corporate Strategic Growth (CSG) 
 Direktorat Keuangan dan Strategi Perusahaan, berhasil diperoleh dampak 
finansial secara kumulatif hingga sebesar US$ 2,261 miliar yang dihasilkan 
antara lain dari kegiatan efisiensi, top up revenue dan value creation. Adapun 
pencapaian ini melampui target 2016 sebesar 38% serta meningkat 242% di 
banding pencapaian tahun sebelumnya. Ke depan, fokus dari program BTP 
adalah untuk memastikan sustainability dari value creation yang dilakukan di 
tahuntahun sebelumnya. Pertamina juga berhasil menyelesaikan beberapa 
aplikasi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja monitoring kegiatan 
operasional dan investasi melalui pembuatan Sistem Corporate Dash Board 
yang merupakan aplikasi terintegrasi yang bersumber dari aplikasi dan atau 
dashboard direktorat yang menampilkan kinerja perusahaan, seperti HSSE, 
Keuangan, Operasional, dan kinerja lain sehingga informasi tersebut dapat terus 
dimonitor oleh manajemen. Aplikasi lain yang dibuat adalah Sistem Informasi 
Investasi Pertamina (SIIP) yang merupakan aplikasi pengelolaan investasi 
Pertamina secara end-to-end dari mulai tahap pengusulan, eksekusi, operasi 
dan portofolio investasi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan 
investasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik melalui 
pembentukan database yang terintegrasi. 

Selanjutnya menyadari bahwa Research & Technology memiliki peran 
yang vital bagi seluruh pemain di industri migas dunia, maka di tahun 2016 ini, 
Pertamina berhasil mengintegrasikan seluruh research & development yang 
sebelumnya terpisahpisah di setiap Direktorat menjadi Pertamina Research and 
Technology Center (RTC) sebagai upaya korporasi untuk meningkatkan kualitas 
dan pendayagunaan sumber daya serta hasil penelitian dan pengembangan 
guna mencapai visinya menjadi Perusahaan Energi Nasional Berkelas Dunia. 

Untuk mencapai visi tersebut, mari kita bersamasama bekerja keras, 
bekerja cerdas dan bekerja ikhlas dengan berlandaskan kepada tata nilai yang 
telah disusun perusahaan, yaitu 6C yang meliputi Clean, Competitive, Confident, 
Customer Focus, Commercial & Capable. Terlebih dalam menghadapi turbulensi 
di industri migas, menjadi sangat penting bagi kita untuk menunjukkan persistensi 
dan ketangguhan, melalui implementasi spirit tata nilai 6C.  Ke dalam, mari kita 
membangun sinergi dengan tidak ada silosilo. Semangat Pertamina Satu harus 
menjiwai seluruh insan Pertamina. Seluruh pencapaian kita sampai saat ini adalah 
hasil kerja bersama setiap pekerja dengan peran dan porsinya masingmasing. 
Ke luar, mari kita ber samasama dengan seluruh anggota keluarga berperan 
aktif dengan menjadi role model di manapun kita berada. 

Semoga dengan bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas, In Shaa 
Allah kita akan memperoleh prestasi yang semakin gemilang di tahun berikutnya. 
Semoga harapan kita bersama agar Pertamina dapat menjadi Powerhouse 
Ekonomi Indonesia dapat terwujud.•Bod SUPPoRT

editorial

Setiap pergantian tahun, masyarakat dunia 
biasanya membuat resolusi untuk menjalani hidup 
di tahun berikutnya. Kebulatan tekad tersebut 
biasanya dimaksudkan agar hidup menjadi lebih 
baik dibandingkan tahun sebelumnya.  

Hal yang sama juga dilakukan Pertamina 
se bagai entitas bisnis, seperti yang tercermin 
dalam sambutan Direktur Utama Pertamina Dwi 
Soetijpto pada peringatan HUT perusahaan yang 
jatuh pada 10 Desember lalu.

Di akhir sambutan yang berisi tentang paparan 
kinerja perusahaan, Pak Tjip mengingatkan 
seluruh insan Pertamina untuk terus bekerja 
keras, cerdas dan ikhlas dengan berlandaskan 
kepada tata nilai 6C. Terlebih dalam menghadapi 
turbulensi di industri migas, menjadi sangat 
penting bagi seluruh insan Pertamina untuk 
menunjukkan per sistensi dan ketangguhan, 
melalui implementasi spirit tata nilai 6C.  

Agar tidak siasia, Pak Tjip menegaskan, 
sinergi One Pertamina harus tetap dijunjung 
tinggi dalam menjalankan bisnis di tahun 2017. 
Semangat Pertamina Satu harus menjiwai seluruh 
insan Pertamina. Karena sejatinya, seluruh 
pencapaian Pertamina selama tahun 2016 
merupakan hasil kerja bersama sesuai dengan 
peran dan porsinya masingmasing. 

Berkaca dari pencapaian kinerja Pertamina 
selama tahun lalu, dengan perolehan laba bersih 
Pertamina yang meningkat pesat hingga 119% 
dibandingkan pencapaian tahun 2015, sudah 
selayaknya seluruh insan Pertamina harus se 
nantiasa me motivasi diri untuk melakukan con-
tinuous im prove ment sehingga mampu meng
hasilkan kinerja yang lebih baik lagi.  

Saat ini, bekerja dengan cara yang biasa 
sudah tidak relevan lagi. Berbagai terobosan perlu 
dilakukan agar Pertamina mampu untuk menjadi 
leader di industri migas dunia. Melakukan semua 
pekerjaan sesuai dengan roadmap yang sudah 
dite tapkan atau bahkan meningkatkan speed 
se hingga melebihi target yang telah ditetapkan. 
Lang kahlangkah proaktif dalam penerapan lima 
strategi prioritas harus tetap dilakukan.

Apalagi lembaga pemeringkat kredit inter
nasional Fitch Rating telah merevisi outlook Per
tamina menjadi positif setelah sebelumnya stabil, 
se dangkan rating tetap pada BBB. Peru bahan 
outlook ini me nunjukkan bahwa rating Pertamina 
ber pe luang naik pada periode men datang.

Di dunia investasi, investor menggunakan 
credit rating sebagai indikator dalam melihat 
tingkat risiko investasi di sebuah perusahaan 
serta sebagai acuan kemampuan perusa haan 
dalam membayar utang. Rating juga menjadi 
salah satu faktor penentu bagi suatu perusahaan 
atau negara dalam mendapatkan pendanaan 
eksternal. Selain itu, rating juga mempengaruhi 
besaran kupon atau imbal hasil yang harus 
dibayarkan oleh perusahaan.

Jadi, tak ada istilah bagi insan Pertamina 
untuk berlehaleha karena mampu melewati ta
hun 2016 dengan kinerja yang bagus. Selama 
kita masih berstatus pekerja Pertamina, maka 
sudah seharusnyalah seluruh daya diabdikan 
untuk kemajuan perusahaan. Ingatlah we jangan 
Pak Tjip, bekerja dengan cara yang biasa sudah 
tidak relevan lagi. Tunjukkan kepada Pertamina 
dan negara, bahwa kita semua, pekerja Pertamina 
memang merupakan insan pilihan yang diberi 
amanah mengelola energi untuk digunakan 
se   besarbesarnya bagi kepentingan rakyat In
do nesia.•



 

Presiden resmikan tiga Proyek PltP 
Pertamina senilai rp6,18 triliun...
sambungan dari halaman 1

saing. Jangan sampai harga listrik kita lebih mahal 
dari negara lain,” tutur Jokowi. 

Sementara itu, selaku induk usaha PT 
Per tamina Geothermal Energy, Direktur Uta
ma Pertamina Dwi Soetjipto menyatakan ke
banggaannya kepada seluruh pekerja PGE yang 
berhasil membuktikan kompetensi utamanya 
de ngan menyelesaikan proyek lebih cepat dari 
jadwal se hingga lebih cepat dapat membantu 
pemerintah dalam upaya memperluas layanan 
listrik untuk masyarakat.

Dwi Soetjipto mengatakan proyekproyek 
infrastruktur energi yang dibangun Pertamina 
diharapkan dapat memberikan efek berganda 
terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, 
mulai dari teralirinya listrik, terbukanya lapangan 
kerja selama pelaksanaan proyek dan juga 
pascaproyek sebagai dampak dari tumbuhnya 
industri baru karena pasokan listrik yang lebih 
kuat serta mendorong pemanfaatan energi bersih 
yang mampu mendorong penurunan emisi CO2. 

“Sebagai BUMN energi, Pertamina sangat 
bangga dapat memberikan kontribusi terbaiknya 
untuk negara melalui penyediaan infrastruktur 
energi dengan terus mengembangkan energi 
terbarukan di seluruh Tanah Air,” tutup Dwi.

Melalui PGE, Pertamina menargetkan 
penambahan kapasitas pembangkitan panas 
bumi sebesar 1.037 MW pada 2021. Selain 
ketiga proyek yang diresmikan hari ini, Pertamina 
juga memaparkan progres proyekproyek PLTP 
lainnya yang di ground breaking oleh Presiden 
pada 5 Juli 2015, antara lain Karaha Unit 1 dengan 
kapasitas 1x55 MW yang saat ini sudah mencapai 
91 persen, atau akan selesai pada Mei 2017. 
Kemudian Lumut Balai Unit 1 & 2 berkapasitas 
2x55 MW dengan progress proyek mencapai 71 
persen. Sementara proyek Hululais 1 berkapasitas 
1x55 MW dan Kerinci Unit 1 kapasitas 1x55 MW 
dimana masingmasing proyek telah berjalan 67 
dan 43 persen.

“Proyekproyek yang diresmikan hari ini 
total nilainya US$532,07 juta atau setara de
ngan Rp6,18 triliun dari total Rp26 triliun yang 
dianggarkan Pertamina untuk proyek yang sedang 
berjalan sampai dengan 2020,” tutup Dwi.•RILIS
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fitch ratings naikkan outlook Pertamina ke Positif
Lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Rating 

dalam keluaran terbarunya (21/12), merevisi outlook 
Pertamina menjadi positif setelah sebelumnya stabil, se
dangkan rating tetap pada BBB . Perubahan outlook ini 
me nunjukkan bahwa rating Pertamina berpeluang naik 
pada periode mendatang.

Di dunia investasi, investor menggunakan credit rating 
sebagai indikator dalam melihat tingkat risiko investasi di 
sebuah perusahaan serta sebagai acuan kemampuan 
perusahaan dalam membayar utang. Rating juga menjadi 
salah satu faktor penentu bagi suatu perusahaan atau 
negara dalam mendapatkan pendanaan eksternal. Selain 
itu, rating juga mempengaruhi besaran kupon atau imbal 
hasil yang harus dibayarkan oleh perusahaan. 

Ada beberapa hal yang mendasari naiknya outlook 
Pertamina kali ini. Pertama, rencana Pertamina membelanjakan 
US$ 17 milliar selama tiga tahun ke depan untuk meningkatkan 
pro duksi minyak dan gas serta memperluas kapasitas kilang. 
Da lam rilisnya Fitch Ratings berharap, didukung oleh investasi 
ini produksi minyak dan gas Pertamina akan terus meningkat 
sekitar 15% selama tiga tahun ke depan. 

Kedua, Fitch Ratings menambahkan, metrik keuangan 
Per tamina membaik selama 2016 terutama disebabkan 
profitabilitas hilir Pertamina yang kuat dan belanja modal yang 
terjaga. Fitch juga berharap capex meningkat mulai 2017.

Ketiga, Likuiditas Pertamina tetap kuat, dengan saldo kas 
US$ 5.8 milliar pada akhir September 2016. Fitch percaya, 
Pertamina akan mempertahankan akses yang kuat ke bank 

dan pasar obligasi, sehingga mampu mendapatkan dana 
untuk ekspansi dan tetap mampu melunasi kewajiban 
utangnya pada periode ini.

Sebelumnya, Fitch juga merevisi outlook rating Pe
merintah Indonesia dari stabil ke positif. Tidak dipungkiri 
bahwa hal tersebut juga mendorong naiknya outlook Per
tamina, mengingat posisi Pertamina sebagai BUMN vital di 
Indonesia yang bertugas mengelola energi dalam negeri. 
Dengan hubungan yang kuat terhadap negara, rating 
Pertamina seimbang dengan rating investasi Indonesia, 
yaitu BBB. Level ini termasuk dalam level layak investasi 
(investment grade), yang menunjukkan risiko gagal bayar 
negara atau perusahaan yang moderat.•STAkEHoLdER 
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sinergi Bumn Bangun kawasan 
ekonomi khusus arun lhokseumawe
JAkARTA – PT Pertamina 
(Persero )  bersama dua 
BUMN lainnya, yakni PT 
Pupuk Iskandar Muda dan 
PT Pelabuhan Indonesia I 
(Persero) bersamasama 
dengan Perusahaan Dae  rah 
Pembangunan Aceh (PDPA) 
menandatangani Per jan  jian 
Konsorsium Pengu sul dan 
Pengelola KEKAL (Kawasan 
Ekonomi Khusus Arun Lhok
seumawe) sebagai komit
men nyata dalam me ngem      
bangkan ka wa san ter  sebut. 

Penandatanganan 
Perjan jian dilakukan oleh 
Direktur Gas Pertamina 
Yenni Andayani, Direktur 
Utama PT Pupuk Iskandar 
Muda Achmad Fadhie l , 
Direktur Perencanaan dan 
Pengembangan PT Pelindo I 
Iman Achmad Sulai man serta 
Direktur Utama PDPA Muhsin 
yang disak sikan oleh Plt. 
Gubernur Aceh Sudarmono 
di Hotel Boro budur, Jakarta, 
Kamis (22/12).

Penetapan Badan Peng
usul dan Pengelola KEKAL 
kepada konsorsium yang ter
diri dari empat Badan Usaha 
tersebut meru pakan penu
gasan dari Plt Gubernur Aceh, 
Kemen  terian Perindus trian, 
Kementerian Negara BUMN 
dan Kementerian Per e ko no
mian untuk per cepatan dalam 
merevi talisasi eks Kilang LNG 
Arun Lhokseumawe dan area 
sekitarnya yang masuk pada 
kawasan PT Pupuk Iskandar 
Muda, PT Pelindo I, PT Asean 
Aceh Fertilizer dan PT Kertas 
Kraft Aceh dengan total luas 
kawasan yang diusulkan, 
yaitu 2,652 hektar. 

Langkah tersebut meru
pa kan tindak lanjut dari upaya 
merevitalisasi aset yang ada 
di Arun Lhokseumawe, serta 
pem  bangunan KEKAL ber
basis kawasan in dus tri yang 
sudah ada. Penan datanganan 
Perjanjian Kon sorsium Pengu
sulan KEKAL merupakan lang
kah awal yang akan berjalan 
sesuai target yang diharapkan 
dengan du  kungan dari berba
gai pihak khususnya dari 
Pemerintah Daerah. 

“Kami berkomitmen teru
tama dalam penyediaan energi 
di Aceh dan KEK ter sebut 
dengan mengoptimalkan 
fasilitasfasilitas yang ada 
saat ini yang sekarang dike lola 
oleh Perta Arun Gas. Jadi kita 
akan fokus dalam penye   diaan 
kebutuhan LNG untuk wilayah 
Aceh dan sekitarnya. Jadi 
bukan kepa da investasi baru 
tetapi lebih kepada meng
optimasi atau peremajaan 
dari fasilitasfasilitas yang 
sudah ada,” ungkap Yenni 
usai penanda tanganan.

Lebih lanjut Yenni menga  

takan bahwa Aceh meru pakan 
pintu gerbang bagi Indonesia 
untuk industri, sangat ideal 
untuk domestik ke Sumatera 
dan ideal juga untuk ekspor 
ke market Asia Tenggara 
yang sangat terbuka. “Bukan 
hanya harapan tetapi yang 
kita perlukan adalah komit
men kita semua untuk bisa 
mengimplementasikan kese
pa katan MoU ini,” tegas 
Yenni.

Adapun tugas masing
masing konsorsium, yak ni 
Pertamina akan mengem  
bangkan sektor  energ i 
(Minyak dan Gas) beserta 
fasilitas infrastruktur pendu
kungnya, PT Pupuk Iskandar 
Muda bersama PT Pupuk 
Indo  nes ia  Group  akan 
mengem  bangkan cluster 
industri Petrokimia yang 
ramah lingkungan, PT Pelindo 
I akan menangani pelabuhan 
dan logistik, sedangkan PDPA 
akan mengembangkan agro 
industri pendukung keta
hanan pangan. 

Dalam kesempatan yang 

sama Plt. Gubernur Aceh 
Sudarmono menyam paikan 
apresiasi kepada konsorsium 
yang dikomando oleh Perta 
mina. Menurutnya, dengan 
diber lakukannya KEKAL 
tersebut akan sangat mem
bantu dalam pengem bangan 
dan peningkatan pereko 
nomian Aceh khususnya 
untuk Arun Lhokseumawe 
sehing ga diharapkan Aceh 
nantinya mampu bersaing, 
ber kom petisi dengan provinsi
provinsi yang ada khususnya 
di wilayah Sumatera.

“Sampai saat ini pertum
buhan ekonomi Provinsi 
Aceh masih jauh dibawah 
Provinsi lainnya yang ada 
di Sumatera. Dampaknya 
dari KEK ini sangat besar 
sekali untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi di 
Aceh khususnya da lam 
rangka penyediaan lapangan 
kerja yang cukup besar 
dan mampu mengurangi 
tingkat kemiskinan yang ada 
di Provinsi Aceh,” ungkap 
Sudarmono.•IRLI
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Pertamina dan kai serius kembangkan 
lnG untuk Pembangkit kereta api
BANdUNG - PT Pertamina 
(Persero) dan PT Kereta Api 
Indonesia (Persero) memulai 
uji coba penggunaan LNG 
(L iquef ied Natura l  Gas) 
sebagai bahan bakar kereta 
pembangk i t  d i  S tas iun 
Kereta Api Bandung, pada 
(20/12). Dengan pro gram 
ini maka kereta pem bangkit 
menggunakan dua bahan 
bakar  seka l igus ,  yakn i 
LNG dan Solar. Hal ini me
rupakan yang pertama di Asia 
Tenggara.

Sebelumnya, Pertamina 
dan KAI telah melakukan 
uji coba statis pada Mei 
2016 dan uji coba dinamis 
untuk kereta pembangkit 
pada Oktober 2016 di Balai 
Yasa Yogyakarta. Sedangkan 
yang dilakukan pada (20/12) 
ada lah uji coba operasional 
pada kereta api pembangkit 
Argo Parahyangan jurusan 

Bandung – Jakarta.
“Program diversifikasi 

BBM ke sektor gas (LNG) 
pada sektor trans portasi, 
k h u  s u s n y a  k e re t a  a p i 
merupakan salah satu bentuk 
keseriusan Perta mina dan KAI 
membantu pemerintah dalam 
mening katkan ketahanan 
energi dan konservasi ling 
kungan hidup,” kata Senior 
Vice President Engineering 
and Operation Management 
Direktorat Gas Pertamina, 
Tanudji D saat menghadiri 
uji coba operasional pada 
ke re  ta  ap i  pembangk i t 
Argo Parahyangan jurusan 
Bandung – Jakarta mewakili 
Direktur Gas Pertamina.

Menurut Tanudji, selain 
sejalan dengan UU No 30 
tahun 2007 tentang Energi, 
diversifikasi BBM ke gas juga 
sejalan dengan Peraturan 
Pemerintah No. 79 tahun 

2014 bahwa target bauran 
energi pada tahun 2025 
adalah 22% penggu naan 
gas, dan minyak bumi turun 
dari 46% menjadi 25%.

“Jika tidak ada kendala, 
diversifikasi BBM ke LNG 
sebagai bahan bakar kereta 
pembangki t  d i targetkan 
untuk komersialisasi pada 
Maret 2017 dan kemudian 
akan dilanjutkan ke kereta 
lokomotif,” ujarnya.

Penggunaan LNG pada 
kereta api diproyeksikan akan 
memberikan peng hematan 
b e l a n j a  B B M  s e b e s a r 
Rp84,5 miliar/tahun, serta 
lebih ramah lingkungan. Kerja 
sama Pertamina dan KAI ini 
menunjukkan sinergi antar 
BUMN yang memberikan 
ni lai tambah yang besar ba
gi pemerintah dan masya
rakat.•RILIS
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Pascapenugasan Pemerintah, 
Pertamina siap Percepatan 
Pembangunan kilang Bontang
JAkARTA – PT Pertamina (Persero) 
menyambut baik terbitnya Keputusan 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
tentang Penugasan Kepada PT Pertamina 
(Persero) dalam Pembangunan dan 
Pengoperasian Kilang Minyak di Kota 
Bontang, Kalimantan Timur.

Dalam Kepmen ESDM ber nomor 
7935 K/10/MEM/2016 tersebut peme
rintah juga menetapkan kapasitas kilang 
minyak sebesar 300.000 barel per hari. 
Dari kapasitas ter sebut, diharapkan dapat 
dipro duksikan bensin minimal sebanyak 
60.000 barel per hari dan Solar dengan 
pro duksi minimal 124.000 barel per hari 
dengan standar mini mal Euro IV.

Pertamina juga diberikan mandat untuk 
menginteg rasikan kilang BBM terse but 
dengan petrokimia dan dalam pelaksanaan 
pem ba ngunannya dapat beker jasama 
dengan badan usaha lain. Adapun, hasil 
pro duksi kilang tersebut dipriori tas kan 
untuk memenuhi kebu tuhan dalam negeri. 

Terkait dengan kepu tusan itu, Vice 
President Corporate Comm unication 
Pertamina Wia nda Pusponegoro me nya  
takan kesiapan Per tamina dalam melaksa
nakan penugasan tersebut. Perta mina, 
tuturnya, optimistik dapat melakukan 
percepatan pem bangun an Kilang Bontang.

“Kami menyambut baik pe nugasan dari 
pemerin tah dan akan ber upaya semaksi
mal untuk mereali  sa sikan proyek tersebut 
sehingga dapat dilaksanakan sesuai 
dengan target pemerintah. Perta mina 
optimistik dapat menye lesaikan proyek 

lebih cepat karena kami tidak memulai 
proyek tersebut dari nol. Dari skala 10, kami 
sudah ada di titik 5 atau 6,” kata Wianda.  

Sebelumnya, Direktur Mega proyek 
Pengolahan dan Petrokimia Rachmad 
Hardadi mengatakan NGRR Bontang akan 
berdampingan dengan fasilitas Kilang LNG 
Bontang yang dioperasikan PT Badak NGL 
dan telah tersedia lahan yang akan menjadi 
lokasi kilang. Selain ketersediaan lahan 
yang sangat krusial, beberapa fasilitas dan 
infrastruktur pendukung operasi kilang 
LNG, seperti 21 unit boiler kualitas tinggi, 
pembangkit listrik, tangki penyimpanan, 
dan fasilitas umum lainnya dapat digunakan 
untuk mendukung pengoperasian kilang 
NGRR Bontang nantinya.

“Dari sisi lahan yang saat ini sangat 
krusial dalam pelaksanaan proyek, kami 
tidak perlu lagi melakukan pengadaan 
dan itu dapat meng  hemat waktu. Bebera
pa fasilitas berkelas dunia yang sekarang 
diguna kan untuk Kilang LNG Bontang juga 
dapat dukung proyek kilang BBM, sehingga 
pem bangunan NGRR Bontang tidak perlu 
dimulai dari nol,”tambah Hardadi. 

Dengan penugasan ini, pemilihan mitra 
pembangunan kilang ditargetkan dipercepat 
men jadi akhir 2017. Pertamina juga segera 
mempersiapkan bankable feasibility study 
(BFS) yang juga ditarget selesai pada 2017. 
Apabila BFS selesai, Pertamina berharap 
awal 2018 penyiapan lahan sudah bisa 
dimulai sehingga pekerjaan fisik NGRR 
Bontang bisa dimulai tepat waktu pada akhir 
2019 dan selesai pertengahan 2023.•RILIS

sosialisasi holding Bumn migas di Pertamina
JAkARTA - Kementerian 
BUMN menye lenggarakan 
Sosi alisasi Holding BUMN 
Migas bagi se   luruh pekerja 
Pertamina dan Anak Peru sa
haan di Ballroom Mezzanine 
Kantor Pusat Pertamina, 
Kamis (8/12).

Acara  tu ru t  d ihad i r i 
Dewan Komisaris Pertamina, 
jajaran Direksi Pertamina 
dan Anak Perusahaan, serta 
pekerja di lingkungan Kantor 
Pusat Pertamina dan seluruh 
Unit Daerah Pertamina yang 
mengikuti video conference.

Pembicara sosialisasi ini 
adalah De puti Kementerian 
BUMN Bidang Restrukturisasi 
dan Pengembangan Usa ha 
BUMN Aloysius K. Ro, Deputi 
Bidang Usaha Energi, Logistik, 
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Kawasan dan Pariwisata 
Kementerian BUMN Edwin 
Hidayat Abdullah, Direktur 
Gas Yenni Andayani, serta 
Kepala Subdirektorat Keka
yaan Negara Dipisahkan III 
Afwan Fauzi, yang mem bahas 
dan berdiskusi me nge nai 
manfaat holding migas untuk 
memberikan ke ter sediaan 
gas dengan harga yang lebih 
murah bagi masya rakat.

Deput i  Kemente r i an 
BUMN Bidang Restrukturisasi 
dan Pengembangan Usa ha 
BUMN Aloysius K. Ro men
jelaskan, proyeksi Indonesia 
menjadi 7th largest economy 
di dunia pada tahun 2030 
mendorong Pertamina selaku 
pemilik kepentingan startegis 
bersinergi mengu atkan diri 

bersama BUMN yang lain.
“S inerg i  yang pa l ing 

sederhana adalah pembelian 
produk antar perusahaan 
yang biasa terjadi. Sementara 
sinergi yang paling kompleks 
adalah konsolidasi. Misalnya, 
Semen Indonesia yang akhir
nya men jadi satu bentuk 
Strategic Holding,” jelasnya.

Aloysius menambahkan, 
Kementerian BUMN akan 
terus mendorong sinergi sek
toral di BUMN hingga tahun 
depan, khususnya holding 
migas sebagai salah satu yang 
harus diutamakan karena 
konsumsi migas yang terus 
me ningkat.

“Proyeks i  kebutuhan 
migas meningkat lima kali 
pada 2050. Kalau kita tidak 

bersatu, kita akan lack of 
resources dan  mungkin men
jadi single nett importer gas,” 
tegas Aloysius.

Terkait sinergi Pertamina 
dan PGN, Deputi Bi dang 
U s a h a  E n e r g i ,  L o g i s 
t ik,  Kawasan dan Par i
wisata Kementerian BUMN 
Edwin Hidayat Abdul lah 
mengharapkan kedua belah 
pihak ke depannya bersama
sama dapat mela kukan 
pem bangunan in frastruktur 
yang tidak tum pang tindih, 
meningkatkan pe man faatan 
gas dengan fasi litas bersama, 
men cip takan harga gas yang 
lebih terjangkau untuk kon su
men, dan mendorong mone
tisasi gas lapangan dan LNG.

“Oleh karenanya, diper

lukan sinergi sebagai jalan 
untuk meningkatkan suplai 
gas domestik, efektivitas 
dan efisiensi distribusi gas, 
optimalisasi infrakstruktur gas, 
dan meningkatkan kapa sitas 
investasi,” tambah Edwin.

Semen ta ra  D i rek tu r 
G a s  P e r t a m i n a  Ye n n i 
Andayani menyampaikan, 
sebenarnya holding Migas 
adalah trans formasi gas di 
Indonesia me lalui sinergi da
lam hal pendapatan, capital 
expenditure, pasar bisnis, dan 
faktor bisnis lain yang lebih 

baik dan menguntungkan.
“PGN memiliki ke kuatan 

di distribution line, sementara 
Pertamina kelebihannya di 
transmission lineyang le bih 
panjang dan memiliki ke
lebihan di Hulu yakni untuk 
meng adakan LNG. Ini potensi 
untuk disinergikan,” ujarnya.

Acara ini dilaksanakan 
sebagai upaya menyamakan 
preseps i  an ta r  se lu ruh 
pemangku kepentingan dan 
pekerja Pertamina mengenai 
holding BUMN Migas yang 
melibatkan PGN.•STARfy
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direktur sdm, teknologi informasi & umum: 
tindak tegas Pelaku dugaan Penipuan rekrutmen 
Pegawai Pertamina

clcc sebagai Panelis Perlindungan hukum bagi direksi
dan dewan komisaris terhadap Pidana korporasi

JAkARTA - Saat ini marak 
kasus rekrutmen pegawai dari 
pihakpihak yang berpura
pura mengatasnamakan 
Pertamina. T idak hanya 
berpurapura, pihak yang 
bersangkutan juga meminta 
uang atau pembayaran dari 
pelamar dalam setiap tahap 
rekrutmen. Pertamina sendiri 
sudah mengingatkan publik 
mengenai kasus rekrutmen 
palsu, salah satunya melalui 
sarana website Pertamina, 
yang dapat diakses melalui 
www.pertamina.com/our-
website/waspada-penipuan/. 

Belum lama ini telah terjadi 
adanya dugaan penipuan 

JAkARTA - Bertempat di 
Hotel Bidakara (15/12), Chief 
Legal Counsel & Compliance 
(CLCC) Genades Panjaitan 
hadir sebagai salah satu 
panelis dalam acara yang 
diselenggarakan Lembaga 
Komisar is  dan D i rektur 
Indonesia (LKDI) bersama 
dengan panelis lainnya, yaitu 
Jampidsus Kejaksaaan Agung 
RI, Mantan Pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi 
Adnan Pandu Praja, dan 
Praktisi Hukum Indra Safitri.

Setiap panelis diberikan 
kesempatan untuk mema
parkan makalahnya masing
masing dengan topik yang 
bera gam. Acara LKDI dimu
lai dengan pemaparan dari 
kantor Jampidsus dengan 
tema tindak pidana korporasi 
dar i  perspekt i f  penegak 
hukum,  Adnan  dengan 
tema perkembangan tin
dak pidana korupsi dan 
upaya pencegahan yang 
telah dilakukan selama ini, 

rekrutmen pegawai Pertamina 
pada bulan Agustus 2016. 
Kasus ini ditandai dengan 
terdapat brosur pengumuman 
d i  m e d i a  o n l i n e – y a n g 
diduga palsu–tertanggal 20 
Agustus 2016 yang berisi 
panggilan interview calon 
pegawai Pertamina yang 
akan di laksanakan pada 
23 Agustus 2016 di Jalan 
Tanjung Datuk Ujung No. 
348, Pekanbaru (alamat 
lokasi tersebut adalah alamat 
TBBM Sei Siak). Brosur 
pengumuman tersebut meng
atasnamakan Direktur SDM & 
Umum Pertamina.  

RU II Dumai yang menge
tahui adanya brosur tersebut, 
kemudian melalui Security 
RU I I  Dumai melakukan 
invest igasi  langsung ke 
TBBM Sei Siak dan mencoba 
menghubungi nomor yang 
tertera di brosur tersebut 
pada 22 Agustus 2016. 
Modus dugaan penipuan 
rekrutmen ini adalah calon 
pegawai harus menyerahkan 

se jum lah  uang  me la lu i 
transfer dengan dalih untuk 
transportasi dan akomodasi 
melalui agen travel tertentu 
pada saat akan interview dan 
kemudian pelaku tidak dapat 
dihubungi kembali. 

Pertamina tidak tinggal 
diam terhadap adanya kasus 
tersebut,  sesuai  arahan 
Direktur SDM, Teknologi 
In formasi  & Umum Dwi 
Wahyu Daryoto, Fungsi HR 
dan Fungsi Legal Counsel 
& Compliance di Kantor 
P u s a t  t e l a h  m e m b u a t 
laporan secara resmi di 
Polda Metro Jaya pada 30 
Agustus 2016. Berdasarkan 
hasil penyelidikan, polisi 
menemukan petunjuk bahwa 
pelaku berada di Kabupaten 
Sidenreng Rappang (Sidrap), 
Sulawesi Selatan. Setelah 
melakukan persiapan pe
nang  kapan, akhirnya pela
ku berhasil ditangkap di 
Kabupaten Sidrap pada 26 
Oktober 2016. Beberapa 
pekerja terkait juga ikut 

Pertamina bersama 
dengan pihak kepolisian 
telah berhasil menangkap 
2 pelaku dugaan tindak 
pidana penipuan 
rekrutmen pegawai 
Pertamina. kedua pelaku 
telah ditetapkan sebagai 
tersangka.

mempercepat proses pena
nganan pelaporan pidana 
tersebut dengan memberikan 
keterangan adanya dugaan 
tindak pidana penipuan ke
pada Kepolisian. Tidak hanya 
pekerja, bahkan Direktur SDM, 
Teknologi Informasi & Umum 
juga memberikan keterangan 
untuk memperlancar proses 
penanganan dugaan tindak 
pidana penipuan tersebut. 
Saat ini pelaku telah dite

Direktur SDM, Teknologi Informasi & Umum memberikan keterangan kepada Polda Metro Jaya

tapkan sebagai tersangka 
dan ditahan di Polda Metro 
Jaya. 

Melalui berbagai upaya 
yang dilakukan Pertamina 
terkait penanganan kasus 
rekrutmen palsu ini diharap
kan  dapa t  mem i t i gas i 
timbulnya kerugian Perta
mina, menghindari timbulnya 
korban yang lebih banyak, 
membuat efek jera bagi 
pelaku, dan memberikan 

pelajaran bagi pihak lain agar 
tidak melakukan kasus yang 
sama.

Chief Legal Counsel & 
Compliance Genades Pan
jaitan menyatakan ke siapan 
Fungsi Legal Counsel & 
Compliance untuk men  du
kung fungsi terkait yang akan 
melaporkan dugaan tindak 
pi dana penipuan rekrut
men pegawai Pertamina 
lainnya.•LCC 

Indra dengan tema filosofi 
pertang gung jawaban pidana 
korporasi dalam tindak pidana 
korupsi, dan Genades dengan 
tema upaya direksi dalam 
menghindari aksi korporasi 
yang dapat dikategorikan 
tindak pidana korupsi.

Dalam kesempatan ter
sebut, CLCC membagikan 
pengalamannya selama me
na ngani perkaraperkara di 
mana jajaran Pertamina diperi
ksa pada tahap penyelidikan/
penyidikan dan pengadilan 

terkait dugaan tindak pidana 
korupsi. Para peserta sa
ngat antusias menyimak 
penjelasan beliau karena 
banyak pelajaran yang dapat 
dipe tik jika ingin terhindar dari 
tindak pidana korupsi.

B e b e r a p a  t i p s  d a r i 
Genades mengenai upaya 
direksi untuk menghindari 
aksi korporasi yang dapat 
dikategorikan sebagai tindak 
pidana korupsi adalah: (1) 
pastikan keputusan tidak 
mengandung unsur fraud 

dan/atau conflict of interest, 
(2) pengambilan keputusan 
dilakukan dengan prinsip 
kehatihatian, (3) pengurusan 
perseroan untuk kepentingan 
perseroan dan sesuai dengan 
maksud dan tujuan perse
roan waj ib di laksanakan 
dengan i t ikad baik dan 
penuh tanggung jawab, (4) 
kepatuhan terhadap peraturan 
yang berlaku, (5) pengambilan 
keputusan berdasarkan data 
dan informasi yang lengkap 
dan benar, dan (6) dalam 

men jalankan perusahaan 
ber dasarkan tugas, tanggung 
jawab, dan kewenangannya. 
Khusus untuk BUMN, beliau 
membagi tips untuk meminta 
pen  dapa t  hukum da r i 
Jamdatun apabila diperlukan.

Genades juga menyam
paikan harapannya mengenai 
regulasi BUMN ke depan 
terkait Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 62/PUU
XI/2013, “Regulasi berbasis 
antikriminalisasi, pengaturan 
batasan kerugian negara 

vs. kerugian perusahaan 
a k i b a t  r i s i k o  b i s n i s , 
kedudukan undangundang: 
Lex Specialis Derogat Lex 
Generalis, pengawasan oleh 
BPK terkait pemeriksaan 
berdasarkan prinsip korpo
rasi, dan kejelasan apakah 
keuangan/kekayaan anak 
perusahaan BUMN juga 
termasuk ke dalam keuangan 
negara.” 

Di penghujung acara, 
para  peser ta  d iber ikan 
kesempatan untuk mem
berikan pertanyaan kepada 
para panelis. Salah satu 
pertanyaan ditujukan kepada 
CLCC mengenai  imple
mentasi pemberian ban
tuan hukum di Pertamina. 
Pada kesempatan tersebut, 
beliau menyampaikan bahwa 
Pertamina memberikan ban
tuan hukum dengan keten
tuan nilai tertentu selama 
pekerja tersebut tidak diputus 
be rsa lah  o leh  pu tusan 
pengadilan yang inkracht.•LCC
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Pertamina Beri apresiasi pada hari ibu
MEdAN - Dalam rangka 
mem  per ingat i  Har i  Ibu, 
Marketing Operation Region 
(MOR) I menggelar promo 
ber      temakan “Katakan Cinta 
pada Ibumu (Express Your 
Love to Your Mom)” dengan 
mengajak para ibu untuk 
datang ke SPBU dan mene
mu kan kejutan di hari penuh 
kasih sayang sebagai bentuk 
apresiasi kepada seluruh Ibu. 

Pjs Retail Fuel Marketing 
Manager PT Pertamina MOR 
I Sadli Ario Priam  bodo meng 
ungkapkan, prog  ram promo 
yang dise leng garakan dalam 
rangka memperingati Hari Ibu 
yang jatuh setiap tanggal 22 
Desember bertujuan untuk 
se nan tiasa mengingatkan 
seluruh masyarakat untuk le
bih menghormati dan meng
hargai peran seorang wanita 
atau ibu. 

“Haki kat Hari Ibu di Indo

nesia adalah peng hargaan 
bagi kaum hawa Indonesia. 
Dengan semangat Har i 
Ibu, Pertamina ingin lebih 
men dekatkan diri kepada 
kon  sumen,  khususnya 
kaum Ibu yang selalu bisa 
me   mi lih apa yang terbaik 
bagi keluarganya. Deng an 
semangat yang sama, kaum 
Ibu diberikan ap re  siasi untuk 
mendapatkan pro duk bahan 
bakar yang ter baik bagi ken
daraannnya”, ungkap Sadli. 

Pada program “Katakan 
Cinta pada Ibumu”, konsu
men yang membeli Pertamax 
di SPBU Pertamina bersama 
dengan ibunya atau anak
nya akan diberikan kejutan 
berupa tantangan untuk 
meng  ungkapkan rasa cinta
nya kepada ibu di depan 
petugas SPBU (berupa 
ung kapan, pelukan, kecup
an dan sebagainya). Ung

kapan sayang atau cinta 
ke  pada  ibu  d i up load 
ke social media dengan 
hash  tag #kejutanhari ibu 
#akumencintaimuibu #perta
max92. Dengan mene  rima 
tantangan ungkapan rasa 
cinta kepada ibu, selan  jut
nya konsumen akan men
da patkan 2 liter Pertamax 
dengan gratis.  

Program promo Hari 
Ibu ini dijalankan secara 
serentak pada Kamis, 22 
Desember 2016 berlaku 

dari pukul 08.00 sampai 
12.00 WIB di empat SPBU 
di Medan bertanda khusus, 
yakni SPBU Jalan H.M 
Yamin, SPBU Jalan K.L. Yos 
Sudarso, SPBU Jalan Putri 
Merak Jingga, dan SPBU 
Jalan Imam Bonjol. 

Se la in  i tu ,  program 
promo juga berlaku di 10 
SPBU di empat Provinsi di 
Sumatera Utara, Sumatera 
Barat, Riau dan Kepulauan 
Riau.•RILIS/WALI
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Berbagi Pengetahuan 
Penyusunan kontrak 
di ru Vi Balongan
BALoNGAN - Bertempat di Mess 17 Perumahan 
Bumi Patra Indramayu, pada Kamis (8/12) lalu. Fungsi 
Legal & Counsel RU VI Balongan menyelenggarakan 
kegiatan berbagi pengetahuan penyusunan kontrak 
beserta lampirannya.

Kegiatan ini dihadiri para oleh section head RU VI 
maupun staff yang mewakili. Pesertanya merupakan 
pekerja RU VI yang berasal dari berbagai fungsi, dianta
ranya dari fungsi PHB, Asset, Marine, HSE, ME, MPS, 
serta Finance. Pada kegiatan ini, Fungsi Legal Counsel 
RU VI banyak memaparkan peng ertianpengertian yang 
berhubungan dengan perjanjian dan kontrak.

Area Manager Legal Counsel RU VI Balongan 
Primanto Adhi Nugroho mengatakan, kegiatan berbagi 
pengetahuan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk 
menjawab ber bagai pertanyaan yang selama ini sering 
ditanyakan kepada fungsi Legal Counsel mengenai 
penyusunan kontrak dan lampiranlampirannya. 

“Diharapkan melalui berbagi pengetahuan ini penyu
sunan kontrakkontrak di RU VI untuk kedepannya bisa 
lebih baik lagi,” ujar Primanto.

Berbagi pengetahuan ini nanti nya akan dilaksanakan 
dalam beberapa tahap, di mana untuk tahap per tama 
adalah berbagi pengetahuan se cara umum tentang 
pe nyu sunan kontrak, kemudian pada event selanjutnya 
akan dilaksanakan berbagi pengetahuan yang lebih 
spesifik lagi.

Ada tiga materi yang disampaikan oleh fungsi Legal 
Counsel pada kegiatan ini. Yaitu, aspek teori atau asas 
berdasarkan hukum kontrak, anatomi kontrak, serta 
saran dan rekomendasi dari fungsi Legal  Counsel RU 
VI mengenai penyu  sunan kontrak beserta lam pirannya.

Junior Legal Counsel Contract Management  Ivonne 
Natalia Sinambela dari Fungsi Legal yang menjadi 
pemateri pertama memaparkan pengertian perjanjian 
dan kontrak. Ivonne memaparkan syarat sah perjanjian 
menurut pasal 1320 KUHPerdata adalah sepakat, 
kecakapan bertindak, objeknya dapat ditentukan, serta 
causal atau sebab yang kuat.

Sementara itu, materi kedua tentang anatomi 
kontrak disampaikan oleh Legal Counsel Dispute 
Management Prayoga Murti. Pada kesempatan 
tersebut, Prayoga memaparkan secara umum kontrak 
terdiri atas bagian pendahuluan, bagian isi, bagian 
penutup serta lampiran.

“Dalam anatomi perjanjian kontrak, kalimat pem
bukaan perjanjian yang mencantumkan hari, tanggal 
dan tahun perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak,” 
ujar Yoga.•Riki Hamdani
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Pertamax motorsport autoathlon, 
ajang Pencarian Pembalap muda Berbakat
JAkARTA - PT Pertamina 
(Persero) melalui Pertamax 
Mo tor   sport  Autoath lon 
2016 membuka peluang 
bagi para pem    balap dan 
ko mu nitas pecinta otomotif. 
Acara yang dise lenggarakan 
di area parkir E Indonesia 
Con  vention Exhibition (ICE) 
BSD, Tangerang, pa da Sabtu 
(17/12), telah mengumpulkan 
sekitar 120 pembalap yang 
ber asal dari berbagai komu
nitas otomotif serta daerah 
untuk kelas pe mula.

“Dengan konsep Every-
one Can Be A Racer kita 
harapkan semua peserta 
yang mengikuti kegiatan ini 
mendapatkan pengalaman 
baru, dan bagi l ima pe
menang bisa kita lanjut
kan ke tahap beri kutnya 
hing ga kita seleksi menjadi 
satu orang untuk masuk 
men  jadi pembalap pro    fe
sional di Pertamax Motor-
sport Team,” ujar Dendi 
Danianto selaku Head Of 
Marketing Communication 
PT Pertamina.

Pertamax Motorsport 
Autoathlon 2016 dalam ge

larannya dibagi ke dalam 
2 sesi, yakni World Class 
Racing dan Skill Test. Di 
World Class Racing, para 
peserta akan mendapatkan 
mate r i  t en tang  tekn i k 
menge mudi, rintangan di 
arena sekaligus serba serbi 
bagaimana menjadi pem
balap dan bertukar penga
laman bersama para Raise 
The Bar Driver seperti Rifat 
Sungkar, Rio Haryanto, Sean 
Gelael dan Ali Adrian yang 
berhasil mencapai tingkat 
internasi onal. Se dangkan 
dalam arena Skill Test, para 
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peserta juga dapat memacu 
adrenalin dan kemampuan 
balap nya secara teknik de
ngan slalom trial yang dibagi 
menjadi tiga tahap, yakni 
easy, medium, dan hard.

Dendi Danianto menam  
bahkan, dengan ada nya 
kegiatan terse but diha  rapkan 
dapat men jang kau kelas 
grassroots yang memang 
berasal dari komunitas
komunitas pecin ta otomotif. 
Karena dari masingmasing 
komunitas, menurutnya,  
pasti ada orangorang yang 
memang diunggulkan. “Dari 

situlah kita bisa melihat bibit 
yang bagus agar regenerasi 
pem balap profesional indo
nesia terus bermunculan,” 
ujar Dendi.

Sementara i tu,  V ice 
P r e s i d e n t  C o r p o r a t e 
Communication Pertamina  
W i a n d a  P u s p o n e g o ro 
berharap Per ta max Motor-
sport Autoathlon ini bisa 
menjadi wa dah positif agar 
peminat dunia balap bisa 
men dapatkan saluran yang 
tepat dan mengetahui ja lur 
yang tepat untuk me nya 
lurkan bakatnya.•HARI
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Pemanfaatan Produk mitra Binaan Phe wmo
BANGkALAN - Dalam melak sanakan program 
pengem bangan masyarakat, PHE WMO 
bersinergi dengan para pemangku kepentingan 
mengembangkan program melalui upaya 
proaktif pening katan kapasitas (capacity 
building), penguatan insti tusi ekonomi dan sosial 
masyarakat, kemitraan, pene ra pan inovasi, 
ser ta pendampingan dan penye    barluasan 
jaringan. Peman faatan produk lokal mitra binaan 
CSR PHE WMO dilakukan sebagai bagian 
dari program pengembangan masyarakat. 
Saat ini beberapa produk mitra binaan telah 
dimanfaatkan oleh PHE WMO. 

Buah pepaya cal ina ‘Labuhan’ yang 
merupakan produk hasil budidaya silvopasturi 
(integrasi mangrove dengan kegiatan peternakan, 
perikanan, dan pertanian) yang dikem bangkan 
Kelompok Tani Mangrove Cemara Sejahtera 
dalam Program Taman Pen didikan Mangrove 
di Desa Labuhan, Sepulu, Bangkalan telah 
dikonsumsi di PHE WMO Field Operations. Hal 
ini dilakukan melalui fasilitasi kerja sama antara 
kelompok tani dengan penyedia jasa catering 
PHE WMO. Demikian pula halnya dengan hasil 
panen sayuran hidroponik yang dikembangkan 
Kelompok Hidroponik RW VI Desa Sidorukun, 
Gresik dalam Program Sidorukun Kampung 
Hijau Sumber Rejeki, di mana hasil panen 
sayuran hidroponik juga telah dimanfaatkan 
sebagai bahan konsumsi di Field Operations. 
Kerjasama antara kedua kelompok mitra binaan 
ini dengan penyedia jasa catering PHE WMO 
masingmasing telah tertuang dalam sebuah 
MoU.

Produk mitra binaan PHE WMO lainnya 
yang telah dimanfaatkan adalah produk olahan 
hasil laut Kelompok Pranspul Desa Sepulu, 
Kec. Sepulu, Bangkalan, berupa olahan abon 
ikan tuna, rengginang kepiting, ikan asin crispy, 

CORPORATE
SoCIAL RESPoNSIBILITy

dan kerupuk teripang. Produk olahan hasil laut dari 
Kelompok Pranspul saat ini telah didisplay di kantor 
ORF dan juga dimanfaatkan sebagai konsumsi untuk 
pertemuan/meeting. Di sam ping itu, produk olahan 
hasil laut kelompok Pranspul telah melayani order 
dari para pekerja PHE WMO baik di Gresik maupun 
di Jakarta.

Pemanfaatan produk hasi l  mitra binaan 
merupakan ba gian dari pelaksanaan prog ram 
pengembangan masya rakat, yang tidak hanya 
sebatas melakukan pen dampingan dalam pening
katan kapasitas kelompok dalam bidang produksi, 
namun juga dalam pemasaran produknya. Manfaat 
yang sangat dirasakan mitra binaan dengan 
adanya pemanfaatan produk oleh PHE WMO ialah 
terbukanya pengembangan jejaring pemasaran 
sehingga terjadi peningkatan manfaat ekonomis 
yang diterima masyarakat, di samping adanya 
umpan balik dari Perusahaan sehingga mitra binaan 
bisa terus meningkatkan kemampuan produksi 
maupun kualitas produknya.•PHE WMo

Badak lnG Berikan Bantuan Gnota
BoNTANG - Badak LNG 
memberikan bantuan GNOTA 
(Gerakan Nasional Orang 
Tua Asuh) bagi siswa Kota 
Bontang,  Jumat  (9 /12 ) 
dengan tajuk “Penyerahan 
Bantuan Paket Peralatan 
Se kolah Gerakan Nasional 
Orang Tua Asuh”.

“Tugas utama Badak 
LNG dalam mengoperasikan 
kilang ini tidak lantas meng
hilangkan fungsi sosial peru
sa haan sebagai salah satu 
kom ponen penting Kota Bon
tang, dimana Perusahaan 
juga selalu berusaha memberi 
man  faat langsung yang positif 
kepada masyarakat sekitar,” 
terang Director & COO Badak 
LNG Yhenda Permana.

Sejak tahun 1985, Badak 
LNG rutin menyalurkan ban
tuan GNOTA yang bekerja 
sama dengan  Yayasan 
Lembaga GNOTA Kota 
Bontang. Kegiatan ini murni 
meru pakan bentuk partisipasi 
pekerja Badak LNG sebagai 
bukti kepedulian terhadap 
kemajuan pendidikan di Kota 
Bontang. 

Tahun in i ,  sebanyak 
237 pekerja dari seluruh 
depar  temen di Badak LNG 
turut berpartisipasi dalam 
p e l a k s a n a a n  G N O TA . 
Dana ter     kum pul sebesar 
Rp 235.150.000. Ada pun 
penerimanya adalah 445 
siswa SD dan 300 siswa 
SMP yang mendapatkan 

peralatan sekolah mulai dari 
seragam sekolah hingga tas 
dan alat tulis.

Namanama sekolah yang 
menerima bantuan paket 
peralatan sekolah GNOTA di 
antaranya SDN 006 Berbas 
Tengah, SDN 011 Berbas 
Tengah, SDN 005 Berbas 
Pantai, MI DDI, SDN 001 
Bontang Barat, SDN 002 
Bontang Barat, Mts. DDI, 
SMPN 8 Berbas Tengah, dan  
SMP Perintis Kanaan

Penyerahan Bantuan 
Paket Peralatan Sekolah 
GNOTA bertujuan sebagai 
motivasi bagi para siswa 
untuk terus berprestasi, baik 
secara akademik maupun 
non akademik. Bantuan ini 

juga diharapkan dapat me
ningkatan komitmen tena ga 
pendidik dalam mening katkan 
kualitas sumber daya manusia 
khususnya melalui bidang 
pendidikan yang bermutu. 

“Dengan pend id ikan 
yang bermutu, akan ter
c ipta generas i  penerus 
bangsa yang cerdas serta 

mampu membangun diri 
dan bangsanya, seir ing 
dengan semakin banyaknya 
tantangan di era keterbukaan 
saat ini,” terang Yhenda.

Di tengah tantangan 
industri migas, Badak LNG 
tetap berkomitmen bagi 
kemajuan masyarakat. Mela
lu i  program Community 

Development, perusahaan 
yang meraih PROPER Emas 
sebanyak enam kali berturut
turut ini berkontribusi pada 
pemberdayaan masyarakat 
melalui empat pilar yakni 
Community Empowerment, 
Capacity Building, Charity, 
dan Infrastructure.•BAdAk LNG
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ru Vi Bantu alat kesehatan 
untuk Posyandu
SUBANG - RU VI Balongan melalui 
program CSR dengan memberikan 
bantuan berupa pem bangunan 
Posyandu di Desa Kiarasari, Dusun 
Karangsambung, Kecamatan 
Compreng, Kabupaten Subang.

Gedung Posyandu Mutiara VI 
tersebut memiliki luas 7 x 5 meter 
dan  telah selesai diker jakan. 
Gu na melengkapi fasilitas yang 
dibutuhkan bagi kader Pos yandu, 
RU VI Balongan juga menye rahkan 
bantuan alat kese hatan terdiri atas 
timbangan bayi, statur meter, 
timbangan badan, timbangan 
digital, tensi digital, doppler, 
thermo meter digital, thermometer 
digital omron, USG Gel, kotak 
P3K, toonscope ABN serta tas 
bidan, pada 15 Desember 2016.

Selain itu, Posyandu Mutiara VI 
dilengkapi fasilitas non kesehatan, 
se perti meja, kursi, dipan tidur, 
lemari buku, kipas angin, dan 

Fo
to

 : 
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timbangan rotan. Bantuan alat 
kesehatan dan non kesehatan 
diserahkan oleh Senior Supervisor 
CSR RU VI Cecep Supriyatna 
kepada Kepala Desa Kiara Sari 
Bonan Subagja.

Total dana untuk bantuan pem
bang unan Posyandu dan bantuan 
alat kesehatan dan non kesehatan 
tersebut sebesar Rp 118.000.000.

Seperti diketahui, Desa Kiarasari 
me ru  pakan wilayah terdekat dari 
fasilitas Water Intake Facility (WIF) 
Salamdarma yang merupakan unit 
penyuplai air untuk kilang Balongan 
yang terletak di Kabupaten Subang.

Senior Supervisor CSR RU VI 
Cecep Supriyatna menga  takan, 
bantu   an terse but merupakan bentuk 
kepe du  lian sosial perusahaan ter
hadap ke   se    hatan masyara kat 
khususnya ibu dan bayi di sekitar 
ring 1 unit Water Intake Facility (WIF) 
Salamdarma.•Riki Hamdani
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Kegiatan eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (MIGAS) merupakan salah satu kegiatan pada industri 
migas yang padat modal (high cost), padat teknologi (high technology), dan padat risiko (high risk). Karena 
sifatnya yang demikian, kegiatan eksplorasi MIGAS harus dilakukan dengan perencanaan yang matang 
sehingga diharapkan berhasil menemukan cadangan migas yang baru. Mengingat tingginya risiko dari 
kegiatan eksplorasi migas, pengendalian risiko harus dilakukan untuk mencegah terjadinya insiden yang 
mengakibatkan kerugian. Akan tetapi, bilamana insiden telah terjadi, pengendalian harus dilakukan pada 
tahapan penanggulangan insiden untuk mencegah agar insiden tidak tereskalasi dan pasca penanggulangan 
insiden untuk memastikan bahwa dampak insiden telah tertanggulangi dengan baik.

PT Pertamina EP Cepu ADK (PEPC ADK) merupakan anak perusahaan Direktorat Hulu (Upstream 
Directorate) PT Pertamina (Persero) yang bergerak dalam bidang Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi. 

PEPC ADK menandatangani kontrak bagi hasil (PSC) dengan SKK Migas untuk mengelola Lapangan 
Alas Dara dan Lapangan Kemuning. Dalam awal kegiatan operasinya di akhir tahun 2014, PEPC ADK 
melakukan kegiatan re-entry terhadap 4 (empat) sumur dimana salah satu sumur (NGBU#04) mengalami  
semburan liar (blow out) yang juga mengakibatkan crater dan semburan pada lahan persawahan milik 
warga desa Nglobo. 

Setelah penanggulangan semburan liar di sumur NGBU#04 pada awal tahun 2015 selesai dilakukan 
dan dapat dipastikan aman, penanggulangan terhadap lahan milik warga masyarakat yang terkena dampak 
semburan liar harus dilakukan sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab PEPC ADK terhadap aspek 
lingkungan hidup dan sosial.  Dalam proses penanggulangan lahan terdampak, perencanaan dan identifikasi 
alternative metode penanggulangan yang akan diambil telah dilakukan pada tahun 2015 dan dilakukan 
finalisasi serta implementasi pada tahun 2016.  Adapun proses studi dan penanggulangan lahan terdampak 
yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. PENGUJIAN SAMPEL PRA-PENANGGULANGAN
Pengujian sampel prapenanggulangan bertujuan untuk mengetahui apakah lahan terdampak 

terkontaminasi Bahan Berbahaya dan Beracun/B3 atau tidak. Pengujian sampel dilakukan pada dua area, 
yaitu area terdampak dan di luar area terdampak. 

Pengujian pada area terdampak bertujuan untuk mengetahui tingkat kontaminasi pada area terdampak 
akibat semburan liar yang terjadi. Parameter yang diuji adalah TCLP dan TKC mengacu kepada PP No. 
101 Tahun 2014 serta pengujian unsur hara untuk mengetahui dampak semburan liar terhadap tingkat 
kesuburan tanah. 

Pengujian sampel di luar area terdampak bertujuan untuk mengetahui kandungan unsur hara di luar area 
terdampak sebagai pembanding dari hasil pengujian pada area terdampak. Pengujian sampel dilakukan 
pada 5 (lima) titik dengan metode komposit dengan rincian 3 (tiga) titik diambil di dalam area terdampak dan 
2 (dua) titik diambil di luar area terdampak. Pengujian pada titik di luar area terdampak hanya mencakup 
unsur hara sebagai pembanding tingkat kesuburan dengan area terdampak. Adapun hasil pengujian yang 
dilakukan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengujian sampel dapat disimpulkan bahwa area terdampak semburan liar tidak 
mengalami kontaminasi karena seluruh hasil pengujian berada di bawah baku mutu yang ditetapkan sesuai 
PP No. 101/2014. Sedangkan berdasarkan hasil pengujian sampel untuk parameter unsur hara, dapat 
disimpulkan bahwa kandungan unsur hara pada area terdampak tidak memiliki perbedaan yang signifikan 
dan cenderung memiliki kandungan yang sama sehingga semburan liar tidak berdampak pada tingkat 
kesuburan tanah persawahan milik warga.

2. PELAkSANAAN PENANGGULANGAN LAHAN TERdAMPAk
Pelaksanaan penanggulangan lahan terdampak sangat bergantung kepada hasil pengujian sampel 

yang dilakukan. Hasil pengujian sampel yang menunjukkan tidak adanya kontaminasi Bahan Berbahaya 
dan Beracun (B3) serta semburan liar yang tidak mempengaruhi tingkat kesuburan tanah pada lahan yang 
terdampak menyimpulkan bahwa tidak perlu dilakukan tindakan pembersihan dan pemulihan lahan dari segi 
teknis. Meskipun demikian, aspek non teknis dari segi sosial tetap harus diperhatikan untuk meyakinkan 
warga masyarakat bahwa lahan terdampak dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian seperti sedia kala. 
Untuk itu, PEPC ADK melakukan kegiatan pengelolaan lahan pertanian dan uji tanam pada lahan terdampak. 

Proses pengelolaan lahan pertanian dan 
uji tanam dilakukan dengan melibatkan 
stakeholder lokal meliputi Dinas Pertanian 
Blora (melalui UPTD Dintanbunakkikan), 
pemilik lahan, dan warga yang tergabung 
dalam kelompok tani Desa Nglobo. 
Proses uji tanam menunjukkan hasil yang 
memuaskan dimana seluruh tanaman 
padi dan jagung yang ditanam dapat 
tumbuh dengan baik

3. PELAkSANAAN SEkoLAH 
LAPANGAN PERTANIAN

Pelaksanaan sekolah lapangan 
dilakukan bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada warga masyarakat di sekitar lahan 
terdampak, baik pemilik lahan maupun warga yang tergabung dalam kelompok tani. Sekolah lapangan 
dilakukan melalui metode teori dan praktek yang pelaksanaannya dilakukan bekerjasama dengan 
UPTD Dintanbunakikkan (Dinas Pertanian). Metode yang digunakan adalah pembekalan secara teori 
maupun praktek yang diberikan dalam 14 pertemuan.

4. PENUTUPAN kEGIATAN dAN PENyERAHAN LAHAN
Setelah seluruh materi sekolah lapangan diberikan serta berdasarkan hasil uji tanam yang dilakukan 

telah menunjukkan hasil bahwa lahan terdampak dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, pada 
tanggal 21 September 2016 dilakukan penutupan kegiatan sekolah lapangan dan penyerahan lahan 
kepada pemilik lahan terdampak.

Output dari kegiatan penyerahan lahan kepada warga ini adalah berita acara mengenai serah terima 
persawahan yang menyatakan bahwa PEPC ADK telah melakukan kegiatan penanggulangan dan 
kondisi lahan terdampak dalam kondisi baik, aman, dan dapat ditanami. Berita acara ditandatangani 
oleh perwakilan PEPC ADK, seluruh pemilik lahan, dan saksi (BLH Blora, Dinas Pertanian, Muspika 
Jiken, dan Kepala Desa Nglobo)

LESSON LEARNED PENANGGULANGAN LAHAN TERdAMPAk
Upaya penanggulangan lahan terdampak semburan liar yang dilakukan oleh PEPC ADK 

berjalan dengan baik bahkan mendapatkan dukungan dari seluruh stakeholder lokal, termasuk 
warga masyarakat. Beberapa key point yang menjadi faktor keberhasilan dalam pelaksanaan 
penanggulangan lahan terdampak diantaranya adalah sebagai berikut:
1.   Pembentukan tim yang melibatkan personil yang ahli dan kompeten dalam pelaksanaan kegiatan 

penanggulangan. Pada proses penanggulangan yang dilakukan, PEPC ADK bekerja sama dengan 
Universitas Diponegoro yang memiliki tenaga ahli di bidang lingkungan, pertanian, dan kimia serta 
bekerja sama dengan stakeholder lokal meliputi BLH Blora, Dinas Pertanian, dan Muspika setempat.

2. Penyusunan timeline dan rencana kerja serta alur kerja/proses (flow proses) umum dalam 
penanggulangan lahan terdampak

3. Pemantauan implementasi rencana kerja berdasarkan timeline dan alur kerja/proses yang telah 
dibuat secara berkala sehingga pelaksanaan penanggulangan dapat dilaksanakan sesuai dengan 
tata waktu yang telah ditetapkan. Pemantauan ini juga dilakukan melalui koordinasi secara intensif 
kepada stakeholder yang terkait langsung seperti Muspika dan Kepala Desa

4. Identifikasi dan pemenuhan kebutuhan warga masyarakat yang dapat diintegrasikan dengan 
kegiatan penanggulangan. Pada kegiatan penanggulangan yang dilakukan, teridentifikasi bahwa 
latar belakang warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani akan memperoleh manfaat 
yang besar melalui pelaksanaan sekolah lapangan pertanian.

5. Pelibatan warga masyarakat di dalam kegiatan penanggulangan sehingga warga masyarakat 
memiliki rasa memiliki terhadap kegiatan penanggulangan yang dilakukan. Hal ini juga memberi 
kesan perusahaan bersikap transparan dalam pelaksanaan kegiatan.•

uPaYa PePc adk dalam PenanGGulanGan lahan terdamPak 
semBuran liar sumur nGBu#04 di desa nGloBo, kecamatan 
Jiken, kaBuPaten Blora
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Pembersihan lahan

Kegiatan Penanaman

Pengolahan Lahan Pertanian

Perawatan tanaman padi dan jagung
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the 7th Quality management forum: 
revitalisasi aktivitas Qm Pertamina

Sesuai dengan implementasi Code Of Quality Management System (QMS) Pasal 43 
ayat 1 yang berbunyi “Fungsi Quality Management sesuai tingkatannya wajib melakukan 
evaluasi realisasi rencana kerja dan sekurangkurangnya dua kali dalam setahun”. Fungsi 
Quality, System & Knowledge Management bersama dengan Fungsi Quality Management 
Direktorat mengadakan The 7th Quality Management Forum 2016. 

Kegiatan yang diadakan di Semarang, 28 – 30 Desember 2016 ini merupakan 
implementasi dari ketaatan terhadap Code of QMS sesuai penjelasan di atas bertujuan 
membahas pencapaian kinerja kegiatan mutu tahun 2016. Monitoring ini merupakan fase 
kedua dari Rapat Tengah Tahun 2016 yang diadakan bulan Juli 2016 lalu. 

Kegiatan yang dimulai dengan Outbound dan kegiatan Team building ini, juga bertujuan 
dalam mensinkronisasi seluruh kegiatan mutu di tahun 2017 mendatang sudah terencana 
dan tersusun alokasi sumber daya yang ada dalam Calendar of Event (CoE). CoE ini 
merupakan suatu kesepakatan yang mampu menjamin integrasi kegiatan mutu di seluruh 
Unit Bisnis/Operasi dan Anak Perusahaan.

Dalam melaksanakan kegiatannya tahun ini, QMF ini mengambil tema Revitalisasi 
Aktifitas QM. Tema ini diambil dalam rangka merefresh kembali nilai-nilai utama mutu dalam 
rangka mendukung pencapaian strategis Perusahaan melalui peningkatan daya saing 
Perusahaan dalam kerangka 4 (empat) pilar manajemen mutu Pertamina.

Kegiatan QMF ini juga memiliki subtema Merevitalisasi aktivitas insan mutu Pertamina 
dalam  rangka meningkatkan daya saing Perusahaan untuk mencapai 5 arahan strategis 
Perusahaan. Hal ini tercermin dengan diundangnya dua orang Direksi yang cukup mewakili 
arahan strategis Perusahaan, yakni Direktur SDM, teknologi Informasi dan Umum, Dwi 
Wahyu Daryoto serta Direktur Keuangan Pertamina, Arief Budiman.

Kedua Direktur tersebut diundang untuk memberikan arahan terhadap kegiatan serta 
insight atas kondisi terkini yang selaras dengan tujuan perusahaan mencapai aspirasi 
energizing asia 2025. Di acara tersebut disampaikan pesanpesan penting yang harus 
menjadi perhatian sebagai dasar dari penyusunan rencana kerja mutu Pertamina sepanjang 
tahun 2017.

Salah satu insight yang disampaikan oleh Direktur Keuangan adalah konsep value 
creation yang sustainable, yakni penciptaan nilai dari aktifitas Perusahaan yang tidak hanya 
berpengaruh langsung terhadap peningkatan kinerja Perusahaan namun juga kesehatan 
Perusahaan. Kinerja mesti berhubungan dengan pemenuhan keinginan stakeholder 
melalui pemenuhan tujuan yang bersifat keuangan maupun yang bersifat operasional. 
Sementara Kesehatan Perusahaan berhubungan dengan kemampuan organisasi dalam 
menyelaraskan, mengeksekusi, dan terus menerus memperbaharui diri untuk menghasilkan 
kinerja ekselen secara berkesinambungan.

Implementasinya di lapangan, Dir Keu menyatakan melalui inovasi yang berorientasi 
pada pertumbuhan (growth)lah yang mempu mengantarkan kinerja Perusahaan yang lebih 
everlasting. Konsep waktu inilah yang menjadi salah satu penekanan direksi. Karena dengan 
menjaga bergulirnya kegiatan mutu secara berkesinambungan dalam bentuk continuous 
improvement program perlu dilakukan – bukan hanya di sisi efisiensi dari proses existing, 
namun juga ide model bisnis baru dan growth untuk masa depan kita.

Fokus lainnya adalah concern direksi atas dunia energi pada masa transisi yang 
fundamental, diperlukan monitoring teknologi dan inovasi yang dapat mengubah situasi 
secara radikal. Maka dari itu secara intensif selama dua hari dilakukan evaluasi dan 
perumusan yang berfokus di seluruh lingkup kegiatan mutu. 

Kegiatan CIP berfokus pada evaluasi kriteria penilaian CIP yang mampu mengakomodir 
semua aspek penting dalam inovasi yang mampu mendukung pencapaian RKAP. Kegiatan 
KOMET memfokuskan diri pada penetapan target dalam pengelolaan pengetahuan serta 
metode untuk memonitor pencapaian kualitas pengelolaan pengetahuan di Perusahaan 
(KM CAT). Kedua Pilar tersebut terkumpul dan dibahas dalam satu kelompok kerja yang 
berisi 33 insan mutu yang juga memberikan aspirasi terkait pengelolaan kegiatan QM di 
lingkungannya.

Kegiatan Standardization Management yang memfokuskan pada implementasi ISO 
9001 serta pembuatan badan sertifikasi dan standarisasi Perusahaan yang nantinya akan 
mampu men-sertifikasi secara mandiri, Pekerja maupun entitas bisnis Perusahaan. System 
& Proses Bisnis memfokuskan pembahasan pada pengelolaan arsip, sistem tata kerja 
serta proses bisnis Perusahaan. Quality Management Assessment juga memfokuskan 

pembahasan pada implementasi kegiatan asesmen bagi Unit Bisnis/Operasi/Anak 
Perusahaan dalam mengukur sejauh mana kinerja masingmasing entitas bisnis tersebut 
dalam mencapai aspirasi Pertamina secara sinambung. Semua itu dibahas hingga larut 
malam dalam kelompok kerja (Pokja) 2 yang berdiskusi dengan 32 insan mutu. 

Keseluruhan rangkaian Forum ini dilalui dengan penuh dinamika. Seluruh peserta 
antusias terhadap tujuan akhir dari QMF ini, yakni menyusun suatu pondasi teknis 
pelaksanaan serta kebijakan umum dalam pelaksanaan kinerja mutu di tahun 2017 nanti.

Selamat tinggal 2016, Selamat datang 2017
Kita susun rencana yang tegas
Untuk capai kinerja secara jelas
Insan Mutu, Semangat Hebat!! Pertamina, Jaya!! Jaya!!
***Insan Mutu Bisa!

oleh: tim QmPcs – Quality, system & knowledge management
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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

awareness : kunci Penurunan diskrepansi tanpa investasi

Istilah RDP yang tadinya familiar di kuping wartawan yang beroperasi gedung parlemen 
Senayan, ternyata di Pertamina menjadi populer pula di kuping para ship owner. Dari 
hasil RDPlah para ship owner dalam memasuki tahun kerja di 2017 mengetahui, bahwa 
Pertamina akan memberlakukan SK Dirut No. 43/2015 dalam berbisnis jasa angkutan laut 
dengan Pertamina.

Selaku perusahaan jasa penyedia barang (yang bernama kapal), tahun 2017 ini para ship 
owner yang > 261 unit kapalnya disewa Pertamina, menjadi paham bahwa charter party 
yang selama ini hanya bicara R2 (transport loss), ke depan selaku pemilik kapal mereka 
juga harus perduli dengan R1 dan R4. Kalau selama ini R2 (yang selalu jauh di bawah 
ambang batas toleransi) mereka bisa goyanggoyang kaki, di tahun 2017 belum tentu bisa. 

Semenjak forum rapat dengar pendapat (RDP) pertama kali diadakan oleh Pertamina 
selaku pemilik kargo, sudah 16 ship owner yang diajak rapat bersama dengan fungsi yang 
terlibat dalam serah terima minyak di Pertamina.

Kegiatan RDP ini sudah dilaksanakan oleh Fungsi BOC – Shipping Operation sebanyak 
16 kali, sejak pertama kali digulirkan pada 6 September 2016 hingga akhir Desember 
2016, dan dihadiri oleh Ship Owner selaku pemilik kapal, Fungsi Shipping Pertamina (BOC, 
SMR, Shipping Operation I/II), Fungsi User (S & D dan ISC), Fungsi investigasi dari Security 
Maritime, serta PTKAM selaku peninjau.

RDP adalah suatu pintu untuk memasuki arena abuabu yang selama ini belum sempat 
dibenahi oleh para pihak dalam berbisnis jasa angkutan laut. Semua masukan dari RDP 
tentu saja perlu waktu untuk ditindaklanjuti dalam bentuk program aksi. Untuk itu, ship 
owner diberi waktu antara 2 – 3 bulan untuk memperbaiki kinerja teknis peralatan kapal 
dan peningkatan integritas crew kapal, termasuk berfungsinya whistle blowing system 
(WBS) di kapal. 

Sebagaimana lazimnya etika dalam rapat, RDP pun selalu dijaga oleh kepala fungsi 
pengundang (VP Shipping Operation) sebagai 
tempat berembug dan juga sebagai tempat curhat 
para ship owner. Dengan terjalinnya keakraban 
antara penyewa kapal (Pertamina) bersama 
penyedia kapal (ship owner), diharapkan nantinya 
dalam menjalani bisnis jasa angkutan laut tidak ada 

lagi dusta diantara kita.
Salah satu sisi positif RDP ada pada 

salah satu PT ship owner yang kapal
kapalnya cukup banyak disewa Pertamina. 

Melalui RDP dipaparkan fakta dan data otentik dari hasil investasi (Tim Lintas Fungsi di 
Pertamina) ke kapal. Ship owner jadi tahu dan mengerti bahwa di beberapa kapalnya 
ternyata diawaki oleh pelaku fraud. 

Pada RDP yang selalu diminta Pertamina harus dihadiri oleh top management dari ship 
owner. Dari RDP (yang selalu dihadiri oleh fungsi QSKM/ PTKAM Officer, Chartering, SMR, 
SOI, SOII, FPQQM/ S&D, OS/ ISC, HSSEOHO/ Sekuriti Maritim, dan BOC selaku host) 
banyak lahir butirbutir kesepahaman untuk ditindaklanjuti para pihak dalam menyukseskan 
bisnis jasa angkutan laut yang bermitra dengan pemilik,  pengelola dan pendistribsi BBM 
di NKRI.

Dari RDPlah ada ship owner dengan sadar dan penuh tanggung jawab (setelah 
mendapat laporan otentik dari Pertamina) melakukan PHK Manajer Crewing (yang bermain 
dalam merekrut crew untuk bekerja di kapal), mengganti untuk selamalamanya Manajer 
Teknik (yang ikut merancang pipa ajaib atau tangki siluman di kapal). Dan, dari hasil RDP 
pulalah ada ship owner dengan tegas (berdasarkan usulan Pertamina) mengganti seluruh 
crew pada salah satu kapalnya sekaligus.

Begitu besarnya kepedulian ship owner dalam menjaga dan mematahkan citra negatif 
terhadap perusahaan mereka  yang selama ini dikenal track recordnya sebagai kapal 
sarang penyamun (karena losses selalu di atas batas toleransi, crewnya tertangkap basah 
oleh aparat melakukan penyimpangan distribusi BBM, dan di tangki kapalnya ditemukan 
pipa ajaib dan tangki aneh). Dengan menjabarkan catatan dalam notulen RDP (yang selalu 
diberikan pasca rapat), ship owner  tidak segan-segan mengklarifikasi kepada Pertamina 
menyangkut track record dari crew yang akan mereka pekerjakan di kapalkapalnya. 

Seluruh bukti tersebut menunjukkan seberapa efektif kegiatan ini dalam kinerja 
pembenahan proses serah terima minyak. Validasi dari kegiatan ini akan terlihat dalam 
kinerja PTKAM dalam menjaga level losses di Perusahaan. •PTkAM 0.2 Bisa! 

Awareness atau kepedulian adalah kata kunci yang selalu digaungkan dalam 
kegiatan serah terima minyak agar dicapai proses serah terima minyak yang efektif 
dan efisien. Bahkan awareness merupakan program utama yang diterapkan dalam 
program aksi Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak (PTKAM).

Awareness dalam rangka pembenahan proses serah terima minyak difokuskan 
pada tiga aspek penting pengelolaan, yaitu aspek people, process dan technology, 
dengan melibatkan pihakpihak terkait mulai dari loading port, pihak kapal, hingga 
discharge port. Awareness ini terbukti mampu mengurai pembenahan proses serah 
terima minyak secara fundamental tanpa memerlukan investasi pada tahun 2016 ini.

Pada aspek people, awareness yang disasar adalah peningkatan profesionalisme 
dan integritas tinggi dari insan serah terima minyak. Hal ini harus terlihat dalam bentuk 
kemampuan dan proses validasi pengisian data seperti menginput data B/L, SFAL, 
SFBD, dan A/R ke system MySAP secara benar, melaksanakan proses serah terima 
minyak tanpa ada perilaku menyimpang dan kecurangan. Tidak adanya unsur fraud 
juga merupakan cerminan terlaksananya kegiatan pembenahan yang ini. 

Pada aspek process, awareness ditekankan pada ketersediaan Sistem Tata Kerja 
(STK) serta peralatan yang digunakan dalam proses serah terima minyak.  Bagaimana 
mungkin serah terima minyak bisa berlangsung baik bila tidak didukung ketersediaan 
STK dan peralatan ukur (tank table, dip tape, dll) yang baik ?. Untuk itulah perlunya 
dipastikan bahwa STK serah terima minyak tersedia dan dijalankan dengan benar. 
Alat ukur selalu tersedia, terkalibrasi secara teratur dan dalam kondisi yang laik untuk 
dipergunakan, serta mengamankan proses serah terima minyak dengan pelipat 
gandaan segel di tempattempat yang memungkinkan keluarnya cargo dari kapal.

Sedangkan dari aspek teknologi, awareness serah terima minyak didukung oleh 

ketersediaan peralatan yang mumpuni sesuai design agar kegiatan serah terima minyak 
terhindar dari slow pumping rate, slow speed, serta terpasangnya sarana technology 
untuk memantau kegiatan dan posisi kapal, berupa CCTV dan vessel tracking.

Salah satu langkah untuk memastikan bahwa program awareness sudah terencana 
dan terlaksana dengan baik, maka diadakan kegiatan monitoring mingguan. Salah 
satu programnya dari fungsi Shipping/BOC berupa Rapat Dengar Pendapat (RDP) 
dengan mengundang para ship owner untuk secara bersamasama dan saling terbuka 
menelisik performance  kapal dan crew dikaitkan dengan target diskrepansi R2 dan 
R4 yang hendak dicapai. 

Dalam setiap kesempatan RDP, pihak BOC memaparkan kinerja operasional 
kapalkapal yang dimiliki ship owner, khususnya yang berhubungan dengan itemitem 
di dalam charter party. Pemaparan dari BOC diharapkan dapat menjadi masukan dan 
menggugah kepedulian yang sama dari ship owner untuk menyadari pentingnya upaya 
bersama meminimasi terjadinya diskrepansi losses, baik yang disebabkan oleh halhal 
teknis maupun akibat perilaku fraud yang melibatkan crew kapal.

Sebagai bukti nyata dari sudah berjalannya siklus PDCA (Plan-Do-Check-Action) 
dalam program awareness atau kepedulian semua pihak yang terlibat dalam proses 
serah terima minyak adalah tercapainya target diskrepansi losses sesuai kesepakatan 
(deklarasi) Bali, yaitu maksimum 0.2%. Bahkan kumulatif hingga bulan November 2016 
diskrepansi loss atau supply loss serah terima minyak secara aktual sudah mencapai 
angka di bawah target, yaitu 0.17%. 

Jika semua pihak yang terlibat dalam proses serah terima minyak sudah 
menunjukkan awareness sepenuh hati, maka upaya mencapai target diskrepansi akan 
dapat diraih tanpa memerlukan banyak investasi.•PTkAM 0.2 Bisa! 

rdP dengan ship owner : seberapa efektif?
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sinergi mor V dan Garnisun tetap iii surabaya
SURABAyA –  Sebaga i 
upa ya untuk meningkatkan 
keamanan aset yang ada di 
Marketing Operation Region 
(MOR) V Jatim Balinus se
bagai objek vital nasional, 
dila kukan penanda tanganan 
nota kesepahaman (MoU) 
mengenai kerja sama bantuan 
tambahan peng amanan aset 
PT. Pertamina (Persero) yang 
ada di wilayah operasi MOR 
V antara MOR V dengan 
Ko mando Garnisun Tetap 
(Kogartap) III  Surabaya, di 
Mar kas Kor ga tap Surabaya, 
pada (28/11).

Penandatanganan terse
but dilakukan oleh General 
Manager MOR V Ageng 

Giriyono dengan Komandan 
Garnisun Tetap III Brigjen TNI 
Amiruddin Harun.

Ageng  menya takan , 
penan  datanganan ini me
rupakan bentuk s inerg i 
penga manan aset dan objek 
vital nasional yang berada di 
naungan MOR V. “Dengan 
diadakannya kerja sama 
dengan Garnisun ini, diha
rapkan ke depannya makin 
meningkat rasa aman ter
hadap para pekerja maupun 
sarana fasilitas Pertamina 
yang menjadi objek vital 
na sional. Pemberian tam
bahan bantuan keamanan 
menjadi penting sebagai 
upaya preventif atas berbagai 

hal yang tidak diinginkan di 
kemudian hari,” ujar Ageng.

Sementara itu, Brigjen TNI 
Amiruddin Harun menyatakan 
dukung annya kepada langkah 
yang diambil Pertamina untuk 
bersinergi dengan badan 
negara untuk mem bawa ke
majuan bagi Indonesia. “Kami 
me nyambut baik langkah 

po sitif yang dilakukan oleh 
Pertamina dalam melindungi 
objek vital nasional. Kami 
pastikan kami siap membantu 
melindungi dan menjaga 
agar operasional terus lan 
car. Dengan demikian, ke 
depannya hal tersebut akan 
dapat membawa kema juan 
untuk negeri,” ujar nya.•MoR v

mor i dan Bnn sinergi Program Pencegahan narkoba di sumatera utara
MEdAN – Sebagai bentuk kepedulian terhadap pencegahan ba
haya narkotika di lingkungan perusahaan, Marketing Operation 
Region (MOR) I bersama dengan Badan Narkotika Nasional 
wilayah Sumatera Utara melaksanakan penandatanganan 
nota kesepahaman, di Hotel JW Marriot, Medan pada (15/12). 
General Manager MOR I Romulo Hutapea dan Kepala BNN 
Sumatera Utara Brigjen (Pol)  Andi Loedianto menandatangani 
nota kesepahaman program pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) sesuai 
kebijakan pemerintah.

Dalam sambutannya, Romulo mengapresiasi kinerja BNN 
dalam pemberantasan dan pencegahan peredaran narkoba 
di lingkungan masyarakat. “Dengan adanya sosialisasi dan 

pemberantasan dari BNN diharapkan narkoba tidak lagi 
membunuh generasi bangsa. Kami di Pertamina juga memberi 
sanksi yang sangat berat bagi pekerja kami bila ada terlibat 
narkoba,” ungkap Romulo.

Menanggapi hal tersebut, Andi mengatakan narkoba 
merupakan musuh bersama dan peredarannya saat ini sudah 
sangat mengkhawatirkan. “Para pengguna narkoba tidak hanya 
di kalangan dewasa, namun saat ini para pengedar sudah 
mengincar anakanak yang masih duduk di bangku sekolah”, 
ujar Andi. Karena itu perlu adanya kerja sama dari seluruh unsur 
masyarakat, pemerintah dan perusahaan serta instansiinstansi 
terkait untuk pencegahannya. 

Dengan ditandatanganinya nota kese pahaman ini, Pertamina 
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berharap bisa membantu BNN dalam upaya memerangi dan 
memberantas peredaran narkoba di seluruh lapisan.•MoR I

Pertamina north sulawesi award 
apresiasi sPBu dan individu Berprestasi
MANAdo –  Marke t ing 
Operation Region (MOR) 
VII Kantor Cabang Manado 
menggelar Pertamina North 
Sulawesi Award 2016 kepada 
mitra bisnis Pertamina di XXI 
Premier Mantos, Manado, 
pada (29/12).

“Penghargaan ini meru
pakan salah satu strategi untuk 
meningkatkan kenyamanan 
konsumen dalam bertransaksi 
di SPBU Pertamina. Menyikapi 
persaingan di industri hilir yang 
semakin keras, Pertamina 
ha rus menjaga standar pela
yanan SPBU yang meru pakan 
garda terdepan dalam mem
berikan pelayanan ke    pada 
konsumen,” kata Mar   keting 
Branch Manager Suluttenggo, 
Rahman Pra mono Wibowo.

Penghargaan terbagi 
10 kategori yang ditujukan 
baik bagi lembaga penyalur 
maupun kepada individu. 
Kategori yang ditujukan untuk 

13No. 01
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SPBU dan lembaga penyalur 
lain yaitu Other Retail Channel 
of The Year 2016 diraih oleh 
SPDN 79.95101 Tumumpa
Manado; Best Gas Station 
Make Over 2016 diraih oleh 
SPBU 71.95103 COCO Bou
levardManado; Best Sales 
Pertamax 2016 diraih oleh 
SPBU 71. 95103 COCO Bou
levardManado; Best Sales 
Pertalite 2016 diraih SPBU 
74.95724 Kotobangun; Best 
Daily Omzet Commercial 
Fuel 2016 diraih oleh SPBU 
74.95724 Kotobangun; Best 
Total  Sales Commercia l 
Fuel 2016 diraih oleh SPBU 
74.95724 Kotobangun, serta 
Best Gas Station 2016 diraih 
oleh SPBU 74.95724 Ko
tobangun.

 Sedangkan kategori 
yang ditujukan untuk individu, 
yaitu Gas Station Cleaning 
Service of The Year 2016 
diraih oleh Rama Ismail dari 

SPBU 74.95724 Kotobangun
Kotamobagu; Gas Station 
Operators of The Year 2016 
diraih oleh Indra Mangindaan 
d a r i  S P B U  7 4 . 9 5 3 1 5 
Amurang; dan Gas Station 
Manager/Supervisor of The 
Year 2016 diraih oleh Fingcky 
Pondaag dari SPBU 74.95724 
Kotobangun. 

Selain itu, diu mumkan 
pemenang Join Promo Per
tamina dan BRI Gratis 1 
liter dan undian berhadiah 
menggunakan Kartu Kredit 

dan Debit Menggunakan 
EDC BRI, dengan hadiah 
utama sepeda motor untuk 
konsumen dan bagi pemilik 
SPBU voucher travel senilai 
Rp 12 juta.

Wakil Pemimpin Wila yah 
BRI I Wayan Puja meng
ungkapkan, akan terus bekerja 
sama dengan Pertamina 
sebagai bentuk sinergi BUMN. 
“Program tersebut juga untuk 
menunjang gerakan nontunai 
yang didorong oleh Bank In
donesia,” ujarnya.•MoR vII
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JAkARTA – Gelaran tahunan TOP IT &TELCO sukses 
diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta dengan peserta 
berasal dari kementerian RI, Instansi/Lembaga tinggi RI, 
Perusahaan BUMN, BUMD & Swasta, pada (24/11). 

Acara yang disponsori oleh Majalah I-Tech bekerja 
sama dengan beberapa asosiasi TI Telco seperti ASPEKTI 
(Asosiasi Perusahaan Konsultan Telematika Indonesia), 
IKTII (Ikatan Konsultan Telematika Indonesia), MASTEL 
(Masyarakat Telematika Indonesia), ATSI (Asosiasi 
Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia), dan 
FORTI (Forum TI BUMN), serta didukung oleh Kementerian 
Komunikasi dan Informasi (Kominfo) memiliki peranan 
untuk ikut mendorong peningkatan daya saing nasional.

Tahun ini, Pertamina kembali menerima penghargaan 
TOP IT & TELCO 2016 dalam kategori TOP IT Corporate 
Best Practice 2016 khususnya TOP Implementation on 
Energy and Mining sector dengan kriteria perusahaan 
atau instansi pemerintahan, yang dinilai berhasil dalam hal 
implementasi TI dan Telco di perusahaannya, serta mampu 
memanfaatkannya untuk meningkatkan kinerja, daya saing, 
dan layanannya. Selain itu Direktur Utama Pertamina 
Dwi Soetjipto juga mendapatkan penghargaan sebagai 
TOP IT Leadership 2016. Dwi Soetjipto dinilai memiliki 
komitmen dan dukungan yang tinggi terhadap keberhasilan 
implementasi sistem ICT di Pertamina. Penilaian ini 
didasarkan pada pemahaman bahwa akan sangat sulit 
mengimplementasikan sistem ICT di perusahaan tanpa 
adanya dukungan dan komitmen dari top manajemen.

Penilaian dilakukan kurun waktu September hingga 
Oktober 2016 dengan metode kuisioner, wawancara 
independen dengan dewan juri. Sebanyak 41 perusahaan 
dan 14 instansi pemerintahan berhasil menyabet 
penghargaan “Top IT Telco 2016.” Bagi Pertamina, 
khususnya CSS, merupakan kebanggaan karena dapat 
bersanding dengan perusahaan lainnya yang bergerak 
di bidang IT. Menjadi sebuah pengakuan bahwa CSS  
mampu mengelola ICT untuk kemajuan proses bisnis 
Pertamina.•CSS

Pertamina raih 
Penghargaan toP it & 
telco 2016
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Pertamina eP Juarai asean 
risk management award 2016

KIPRAH
ANAk PERUSAHAAN

dENPASAR - PT Pertamina EP sebagai 
anak perusahaan PT Pertamina (Persero) 
dan kontraktor kontrak kerjasama di bawah 
naungan SKKMigas menjuarai ajang Asean 
Risk Management 2016 yang diikuti oleh 23 
perusahaan di kawasan ASEAN.

“Ini merupakan kali per tama kami mengikuti 
ajang Asean Risk Management Award. Kami 
bersyukur keluar sebagai juara 1 untuk kategori 
Risk Technology dan Juara 3 untuk kategori 
Risk Champion dalam kegiatan ini”, ujar 
Herutama Trikoranto, Development Director PT 
Pertamina EP setelah mene rima penghargaan, 
Kamis (8/12). Bagi kami, lanjut Herutama, 
Risiko merupakan ba gian yang terintegrasi 
dalam pro ses bisnis yang dijalankan oleh PT 
Pertamina EP. 

“Kami memahami bahwa industri migas 
sangat identik dengan karakteristik High Risk, 
High Cost dan High Uncertainty. Maka dari itu, 
da lam menjalankan bisnis, kami menerapkan 

framework Risk Management berbasis ISO 
31000 yang melibatkan se luruh fungsi. 
Sehingga kami dapat mengidentifikasi 
Risiko yang akan timbul sehingga kami 
bisa melakukan mitigasi dan meminimalisir 
dampak yang terjadi”, jelas Herutama.

Ajang Asean Risk Mana gement 2016 yang 
di adakan oleh Enterprise Risk Management 
Academy ini mela kukan penilaian kepada 
peru sahaan di wilayah ASEAN terkait 
bagaimana penge lolaan faktor risiko di dalam 
perusahaan tersebut.

“Kami berharap melalui penghargaan 
yang kami terima ini menjadi pemicu 
semangat bagi perusahaan untuk semakin 
meningkatkan perhatian terhadap faktor 
risiko dalam aktifitas bisnis yang ada dan 
mengelola risiko tersebut dengan baik, 
karena Risk Management merupakan bagian 
dari visi PT Pertamina EP menjadi World 
Class Company,” pungkas Herutama.•PEP

komersialisasi Gas menjadi Primadona 
dalam lokakarya media dan fkkihm 
Bersama skk migas Jabanusa - kkks 

sosialisasi lhkPn di Phe

SEMARANG - SKK Migas 
perwaki lan Jabanusa, 
beker ja sama dengan 
K o n t r a k t o r  K o n t r a k 
Kerja Sama (KKKS) yang 
terdiri dari PT Pertamina 
EP Asset 4 Field Cepu, 
PT Pertamina EP Cepu 
(PEPC), ExxonMobil Cepu 
Limited (EMCL), dan Joint 
Operating Body Pertamina
Petrochina East Java (JOB 
PPEJ) menyelenggarakan 
Lokakarya Media dan 
F o r u m  K o m u n i k a s i 
Kehumasan Industri Hulu 
Minyak dan Gas Bumi 
(FKKIHM) periode III tahun 
2016 di hotel Crowne 
Plaza Semarang,  (13/11).  
Lokakarya tersebut fokus 
membahas pemanfaatan 
gas bumi di Indonesia ke 
depan. Kegiatan diikuti 
oleh puluhan pimpinan 
media di wilayah Jawa, 
Bali, Madura, dan Nusa 
Tenggara.  Had i r  juga 
beberapa tokoh nasional, 
seperti anggota komisi VII 
DPR RI Satya Widya Yudha 
dan budayawan nasional 
Prie GS.

Kepa la  Perwak i lan 
SKK Migas Jabanusa, Ali 
Masyhar, mengharapkan, 
lokakarya ini dapat menjadi 

JAkARTA - Dalam rangka 
menyosial isasikan pera
turan KPK No 7 Tahun 
2016 tentang Tata Cara 
Pendaftaran, Pengumuman 
dan Pemeriksaan Laporan 
Harta Kekayaan Pejabat 
Negara (LHKPN) sebagai 
pengganti Keputusan No 07/
KPK/02/2005 dan rencana 
penerapan eLHKPN oleh 
KPK, PT Pertamina Hulu 
Energi mengadakan Sosi
alisasi LHKPN pada tanggal 
20 Desember 2016 di Board 
Room, Lt 25, PHE Tower. 

Sos ia l i sas i  in i  d iha
diri oleh VP Com pliance 
Pertamina T ina Amalia , 
Amalia Rosanti dari LHKPN 
KPK, Direktur Keuangan 
dan Bisnis Support selaku 
Chief Compliance Officer  Ari 

a j ang  be rkomun i kas i , 
koordinasi, konsolidasi, 
dan sosialisasi mengenai 
industri migas di Indonesia, 
sekaligus sebagai ajang 
silaturahmi antara SKKMigas 
ber sama KKKS Jabanusa 
dengan insan media.

Ali  juga memaparkan 
upaya SKK Migas da
l a m  m e n g o p t i m a l k a n 
pe manfaatan gas untuk 
peningkatan perekonomian 
Indonesia, yaitu dengan 
memanfaatkan gas untuk 
pembangkit tenaga listrik.

Semetara itu, Kepala 
Divisi Komer sialisasi Gas 
Bumi SKK Migas, Sampe L. 
Purba, yang menerangkan 
ada lima hal yang terdapat 
di dalam produksi gas, yaitu: 
suplai, demand, infrastruktur, 
aspek komersial, dan re
gulasi, yang semuanya men
jadi dasar penentuan harga 
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Elnusa Petrofin Berangkatkan 
29 awak mobil tangki ke tanah suci

JAkARTA - Elnusa Petrofin 
menggelar Penganugerahan 
Perjalanan Ibadah untuk 
Awak Mobil Tangki (AMT) 
Terbaik untuk tahun 2016, 
di Graha Elnusa, Ruang 
Udaya, pada Kamis (22/12). 
Sebanyak  29 orang terbaik 
Awak Mobil Tangki (AMT) 
Pertamina tak Ada yang 
menyangka mendapatkan 
hadiah perjalanan rel igi. 
Hadiah tersebut diberikan 
oleh Elnusa Petrofin sebagai 
bentuk apresiasi terbaik 
perusahaan kepada para AMT 
yang sudah bekerja dengan 
ikhlas, keras, dan cerdas. Hal 
demikian dilakukan Elnusa 
Petrofin sebagai bentuk rasa 
syukur perusahaan dalam 
memiliki pekerja AMT yang 
terbaik dari seluruh Indonesia.

Direktur Utama PT Elnusa 

upaya Elnusa Petrofin yang 
memberangkatkan AMT 
terbaiknya ke tanah suci.

“Yang dilakukan Elnusa 
Petrofin saat ini sungguh 
inspiratif, sangat memotivasi, 
dan patut ditiru serta disebar
luaskan. Saya yakin, 29 
pekerja AMT bekerja dengan 
ikhlas, keras, dan memenuhi 
tata nilai Pertamina 6C, yakni 
Clean, Competitive, Confident, 
Capable, Costumer Focus, 
Commercial,”  ujar Dwi Wahyu 
Daryoto.

Acara pelepasan ibadah 
Umroh pekerja AMT Elnusa 
Petrof in ditutup dengan 
pembacaan puisi karya W.S 
Rendra oleh Dwi Wahyu 
Daryoto dan dilanjutkan de
ngan tausiyah serta doa ber
sama.•HARI

Petrofin Hafidz Mulyadi me-
nga takan 29 pekerja AMT 
tersebut merupakan orang 
yang terbaik dari sekitar 3.000 
pekerja AMT Elnusa Petrofin.
Dari 29 orang tersebut, 
25 AMT beragama Islam 
diberangkatkan Umroh, 3 
AMT beragama Nasrani 
ke Yerusalem, dan 1 AMT 
beragama Hindu ke India.

Hafidz berharap, seluruh 
hal positif yang didapat dari 
29 orang tersebut dapat ditu
larkan kepada AMT lain nya, 
sehingga nilainilai kebaikan 
menjadi amal yang terus 
dilakukan.

Sementara itu,  Direktur 
SDM, Teknologi Informasi, 
d a n  U m u m  P e r t a m i n a 
Dwi Wahyu Daryoto yang  
hadir dalam kesempatan 
tersebut  mengapres ias i 

Tiga perwakilan awak tangki PT Elnusa Petrofin foto bersama dengan Direktur Administrasi & Keuangan PT Elnusa Petrofin 
Didik Purwanto, Direktur Operasi & Pemasaran PT Elnusa Petrofin Haris Syahrudin, Direktur Sumber Daya Manusia, Teknologi 
Informasi, dan Umum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto, Perwakilan Tiga Awak Mobil Tangki PT Elnusa Petrofin, Direktur Utama 
PT Elnusa Petrofin Hafid Mulyadi, dan Direktur SDM & Umum PT Elnusa Tbk Helmy Said.
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gas bagi perusahaan pupuk. 
“Sehingga bisa ditemukan 
harga yang efekt i f  dan 
efisien,” sambungnya.

Lokakarya  tersebut 
juga diisi dengan kunjungan 
ke  lokas i  Pembangk i t 
Listrik Tenaga Gas Uap 
(PLTGU) Tambak Lorok. 
Tujuan kunjungan ini untuk 
mengetahui manfaat dari 
hasil eksplorasi dan eks
ploitasi migas untuk ke
giatan industri. PEPC se
bagai operator Lapangan 
Gas JambaranTiung Biru 
(JTB) mempunyai potensi 
sebagai pensuplai gas ke 
PLTGU Tambak Lorok. Hal 
ini disampaikan oleh manajer 
operasi PT Indonesia Power, 
Dony Bakar. “Ada peluang 
kita akan membeli gas dari 
sana, akan tetapi kita lihat 
dulu,” katanya.•PEPC

Budiarko dan para pekerja 
PHE yang menjadi Wajib 
Lapor LHKPN.

Dalam acara ini, peserta 
men dapatkan penjelasan 
terkait perubahan waktu 
pe nyampaian LHKPN, jang
ka waktu penyampaian 
LHKPN dan jenis data yang 
dilaporkan. Perubahan ini 
dimaksudkan untuk mem
permudah Wajib Lapor dalam 
melaporkan LHKPNnya.

Adapun peraturan KPK 

No 7 Tahun 2016 akan mulai 
berlaku pada 1 Januari 2017 
dan dalam masa transisi ini, 
pekerja PHE yang menjadi 
Wajib Lapor LHKPN akan 
dimintakan data pr ibadi 
oleh PIC di instansi masing
masing terkait pendaftaran 
un tuk da pat mengakses 
eLHKPN.

Untuk informasi lebih 
lanjut mengenai LHKPN, 
dapat menghubungi Fungsi 
Corporate Secretary PHE.•PHE
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Ptc dukung Pengadaan tenaga kerja di  Perta arun Gas
JAkARTA - PT Perta Arun 
Gas dengan PT Pertamina 
Training Consulting (PTC) 
kembali mengadakan kerja 
sama sinergi  antar Anak 
Perusahaan dalam hal 
penga daan pekerja Security 
dan tenaga jasa penunjang 
kilang Arun Regas dengan 
t o t a l  s e b a n y a k  2 7 6 
personel.

Penandatanganan 
di laku kan oleh Direktur 
U tama  PT  Pe r t am ina 
Arun Gas Teuku Khaidir 
dan Direktur Utama PT 
Pertamina Training and 
Consulting, Taryono, di 
Ruang Rapat Lt 1, Patra 
Jasa Office Tower, Jenderal  
Gatot Soebroto, Jakarta, 
pada Jumat (16/12).

Ker ja sama in i  me
lingkupi  penga daaan te
naga kerja jasa penunjang 
(TKJP) berupa tenaga 
Secur i ty  d i  Plant  S i te 
Lhokseumawe PT Perta 
Arun Gas sebanyak 173 
orang Security untuk tahun 
2017 serta TKJP wilayah 
Jakarta dan Lhok seumawe 
untuk kilang Arun Regas 
tahun 2017 sebanyak 103 
tenaga kerja penunjang.

D i rektur  Utama PT 
Perta Arun Gas Khaidir 
mengatakan ini bukanlah 
kerja sama kali per   tama 
dengan PTC. Ia meng 
ungkapkan PTC dipi lih untuk 
menyediakan pengu rus an 
personel Security kare  na 
telah berpengalaman dalam 

menyediakan tenaga kerja.
“Selamat kepada PTC, 

dan terimakasih atas kerja 
sama kita in i .  Semoga 
dapat kita tingkatkan dan 
berlanjut terus. Khusus 
untuk tenaga Secur i ty 
untuk di Lhokseumawe ini 
baru pertama kali, semoga 
bisa segera beradaptasi di 
sana,” ujar Teuku khaidir.

Selain itu Khaidir juga 
berharap, Security yang 
akan ditempatkan di Lhok
seumawe dapat segera  
ber a daptasi, meningkatkan 
keamanan pekerja di Area 
Operasi, dan membantu 
mengurangi pungutan liar 
di Area Lokasi.

“Semoga para pekerja di 
site bisa bekerja lebih aman 

dan gangguangangguan 
dari luar bisa diatasi lebih 
baik dengan Security dari 
Pertamina sendir i ,  dan 
tentu kita juga ingin kurangi 
punglipungli yang ada 
disana, kan banyak truk
truk masuk,” harap Khaidir.

Di sisi lain, Direktur 
Utama PT Pertamina Training 
& Consul t ing, Taryono 
mengatakan, “Hari ini kita 
menambah catatan sejarah 
kerjasama antar Anak Peru
sa haan Pertamina, untuk 
pengelolaan Security, khu
susnya antara PT PTC 
dengan PT PAG”.

Taryono menjelaskan 
bahwa saat ini pengelolaan 
tenaga Security di PTC 
telah mencapai 4.500 te

Pt Pertamina Geothermal energy Juara umum uiia 2016
yoGyAkARTA - PT Perta
mina Geothermal Energy 
berhasil meraih juara umum 
dalam acara UIIA 2016 
(Upstream Improvement & 
Innovation Awards) pada 
(16/12) di The Alana Hotel 
& Convention, Yogyakarta. 

Acara ini diselenggarakan 
Direktorat Hulu sebagai  
upa ya menyeleksi gugus 
CIP yang akan mewakili 
Di rektorat Hulu untuk meng
ikut i  Annual  Pertamina 
Qual i ty  Award  (APQA), 
TKMPN (nas iona l )  dan 
internasional. UIIA  menjadi 
sarana komunikasi, berbagi 
pengetanuan, sosial iasi 
teknikteknik penyelesaian 

permasalahan dan sinergi 
antar pekerja dari berbagai 
latar belakang keilmuan dan 
pengalaman di lingkungan 
Direktorat Hulu dan anak 
perusahaan hulu.

SVP Upstream Strategic 
Planning and Operation Eva
luation Perta mina Meidawati 
menegaskan, insan Hulu 
Pertamina  harus mampu 
mem berikan inovasi dan 
upaya perbaikan untuk ke
majuan Direktorat Hulu.   
Ia  berharap, inovasi  yang 
dipresentasikan di UIIA dapat 
mendukung tercapainya 
RKAP dan aspirasi 2025.

Hal senada disampaikan  
VP  Qua l i t y  Sys t em & 

Knowledge Management 
Pertamina Faisa l  Yusra 
menga  takan, “Semoga ada 
satu hasi l  imple mentasi 
yang meng gembirakan. 
Bisa 30% pekerja ter libat 
dalam pekerjaan innovation 
& improvement itu luar biasa. 
Apalagi kebanyakan peserta 
generasi muda Pertamina. 
Selain itu, kualitas perbaikan 
sangat luar biasa. Saya yakin, 
inovasi  ini berintergarsi de
ngan  empat pilar quality 
management  dan dijalankan 
dengan konsisten, maka 
masa kejayaan Perta mina di 
kancah dunia inter nasional 
tidak lama lagi,” ujar Faisal.

Selain PGE sebagai juara 

umum, Hasil CIP UIIA 2016, 
yaitu  Best  Presentation 
diraih oleh WOW Plus dari 
PEPC, PCP Janoko dari 
PDSI, Timur Laut dari KP 
Hulu, FFR dari PGE dan 
Jawara dari PHE. Untuk Best 
Innovation diraih oleh FT

PROVE JLAB dari PGE, IP 
Junihar Faiz (PHE), Newton 
2T (PGE), D’Ramlan (PEP) 
dan FTP Pompa (PGE).  Best 
Value Creation diraih  Tim  
Supersaver dari KP Hulu, 
Best Reserve diraih Tim 
Provata dari PEPC.

Sedangkan Best CIP 
kategori IProve diraih Juniar 
Faiz dari PHE, Best CIP 
kategori PCProve diraih 
Tim Provata dari PEPC dan 
Best CIP kategori FTProve 
Crocker dari PEP. •AdITyo

PePc raih Penghargaan sustainability reporting awards 2016
JAkARTA - National Center 
Susta inabi l i ty  Report ing 
(NCSR) kembali mengadakan 
acara perhelatan  Sustainability 
Reporting Awards (SRA) 2016 
yang diselenggarakan pada 
Rabu (14/12) lalu. Acara ter
sebut merupakan apresiasi 
terhadap perusahaan ber
kinerja positif melalui laporan 
be rkelanjutan.

Direktur Eksekutif NCSR, 
Ali Darwin, menyebut dalam 
konteks lingkungan, laporan 
berkelanjutan dapat fokus 
pada kebijakan perusahaan 
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mengatasi mitigasi dampak 
lingkungan, efisiensi konser-
vasi dan energi, serta gas 
rumah kaca. 

Deputi Pengembangan  
B a d a n  P e r e n c a n a a n 
(Bappe nas), Subandi, me
nga       takan penerbitan la 
po   ran berkelanjutan untuk 
mengidentifikasi 17 berke
lanjutan tujuan pem bangunan, 
dilaksanakan sejumlah peru
sahaan. “Pem bangunan 
ber    kelanjutan tidak sekedar 
tanggung jawab pemerintah, 
perlu kontribusi nyata dunia 

bisnis,” tegas Subandi.
Terdapat 120 perusahaan 

menerbitkan laporan ber
kelanjutan di Indonesia, 
namun ajang SRA tahun 
2016 hanya melibatkan 55 
perusahaan, dimana 14 di 
antaranya adalah Usaha 
Kecil dan Menengah (UKM) 
dan 2 (dua) perusahaan 
dari Bangladesh. SRA 2016 
d ibag i  da lam sembi lan 
kategori yang antara lain 
mel iput i  jasa keuangan, 
pertambangan dan logam, 
laporan gabungan, gas dan 

minyak bumi, infrastruktur, 
usaha kecil dan menengah 
(UKM), dan luar negeri.

“Mudahmudahan le bih 
banyak perusahaan sadar 
kalau lapo ran ber kelanjutan 
s a n g a t  p e n t i n g  u n t u k 
membangun dan mengem
bangkan bis nis bersama 
pemangku ke  pentingan,” 
harap ketua juri SRA 2016, 
Sarwono Kusumaatmadja.

Pada kompetisi tahun 
ini,  PT Pertamina EP Cepu 
(PEPC) sebagai  second 
runner up untuk kategori The 

Best kategori oil and gas. 
Peng hargaan yang diraih 
oleh PEPC diharapkan dapat  
memacu kinerja perusahaan 

lebih baik ke depannya de
ngan menerapkan prinsip
prinsip berkelanjutan.•PEPC

naga Security untuk PT 
Pertamina (Persero) dan 
Anak Perusahaanya di 
seluruh Indonesia.

“Bagi PT PTC penge
lolaan tenaga Security ini 
memang tidak asing, na
mun ka re na ini lokasi baru 

tentunya per lu beradaptasi 
dengan kondisi se tempat. 
Semoga Security kita kita 
bisa menyesuaikan dengan 
lebih baik. Semoga tidak ada 
kendala waktu di lapangan,” 
ujar Taryono.•STARfy
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yoGyAkARTA –  Sebanyak 25 pengrajin 
batik yang berasal dari lima desa sekitar 
proyek JambaranTiung Biru (JTB) yang 
merupakan pengrajin binaan PT Pertamina 
EP Cepu (PEPC) melakukan kunjungan 
ke sebuah kampung yang terletak di 
dekat makam para raja Kesultanan di 
Giriloyo, Wukirsari, Imogiri, Yogyakarta, 
pada (18/12). 

Giriloyo adalah sebuah desa yang 
terletak di Kabupaten Bantul atau sekitar 
tujuh kilometer ke arah pantai Parang Tritis 
Yogyakarta. Desa ini memiliki adat dan 
tradisi batik tulis turun temurun sejak 300 
tahun lalu dan hingga sekarang menjadi 
salah satu desa sentra batik tulis yang 
ada di Yogyakarta. Di desa inilah segala 
pakaian untuk upacara pemakaman para 
raja dibuat. Karena keahlian pengrajin 
batik tulis Desa Giriloyo tidak diragukan 
lagi, maka pengrajin batik binaan PEPC 
tertarik untuk studi banding dan belajar 
(sinau bareng) ke desa tersebut. 

Agenda ini merupakan puncak dari 
rangkaian kegiatan program peningkatan 
kapasitas pengrajin batik yang telah 
ber jalan sejak awal November 2016. 
Kegiatan studi banding (sinau bareng) 
merupakan salah satu bentuk perhatian 
dan dukungan PEPC yang bekerja sama 
dengan ADEMOS untuk terus melakukan 
bimbingan kepada pengrajin batik Bojo
negoro melalui program peningkatan 
pengrajin batik tahun 2016. 

Selama kegiatan berlangsung, 25 
peng rajin batik sinau bareng dengan 
dibantu oleh Nur, pemandu batik asal Desa 
Giriloyo. Ia mengenalkan latar belakang 
dan sejarah batik yang ada di Desa 

Pengrajin Batik Binaan PePc 
lakukan studi Banding ke sentra 
Batik Giriloyo Yogyakarta

investor Pertamina Berkunjung ke lapangan Banyu urip
BoJoNEGoRo -  Sejumlah 
p e r w a k i l a n  b e b e r a p a 
peru sahaan finance yang 
meru pakan investor PT 
Pertamina (Persero), pada 
kamis (15/12) melakukan 
kunjungan ke proyek migas 
di lapangan Banyu Urip. 
Perwakilan investor tersebut 
adalah Standard Chartered 
Bank, PT Trimegah Sekuritas 
Indonesia Tbk, PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero), 
E x p o r t  D e v e l o p m e n t 
Canada, PT Bank Mandiri 
(Persero), dan PT Insight 
Investment Management. 

Pjs Vice President Legal 
& Relations PT Pertamina 
EP Cepu (PEPC) Whisnu 
Bahr iansyah mener ima 

rombongan investor dan 
mendampingi selama acara 
tersebut.

Para tamu investor di
sam but dan diterima di 
Per manent Building (PB14) 
Banyu Urip Project Area. 
Dalam sambutan pem
bukaan, Whisnu Bahriansyah 
mengucapkan terima kasih 
atas kunjungan yang dilaku
kan para investor seraya 
ber  harap kunjungan in i 
akan mem  buahkan hasil 
yang baik bagi kedua belah 
pihak antara Pertamina dan 
investor. 

Se lan ju tnya Whisnu 
me  nyam paikan presentasi 
d e n g a n  p e m b a h a s a n 
menge nai overview peran 

P E P C  d a l a m  p r o y e k 
pembangunan lapangan 
minyak Banyu Urip, nilai 
investasi lapangan Banyu 
Urip, skema participating 
interest, dan keterlibatan 
ma sya rakat selama proses 
pengem bangan lapangan 
Banyu Urip. Sementara 
presentasi beri kutnya dila
kukan  o leh  Gunawan, 
Secondee Team Operation 
PEPC di lapangan Banyu 
Urip, yang menjelaskan 
b a g a i m a n a  l a p a n g a n 
tersebut melaksanakan 
ope ras inya se lama in i . 
Penjelasan yang diuraikan 
t e r m a s u k  p e m a  p a r a n 
tentang berbagai teknologi 
industri hulu dan migas yang 

diterapkan dan digunakan 
pada lapangan Banyu Urip. 

Selesai presentasi dilan
jutkan dengan sesi diskusi 
dan tanya jawab. Para 
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PePc Gelar lokakarya media 
Bersama Jurnalis Bojonegoro
B o J o N E G o R o  -  P T 
Perta mina EP Cepu (PEPC) 
menga dakan lokakarya 
media ber sama 30 jurnalis, 
baik dari media cetak maupun 
elek tronik yang berasal 
dari wilayah Bojonegoro. 
Kegiatan yang ber langsung 
selama dua hari, pada (20 
21/12)  d i laksanakan di 
Tanjung Kodok Beach and 
Resort, Paciran, Kabupaten 
Lamongan, Jawa T imur. 
Lo ka karya yang bertajuk 
“Sinergi dengan Jurnalis 
Bojo negoro” ini dihadiri oleh 
per wakilan PEPC, Senior 
Project Manager Lapangan 
JambaranTiung Biru (JTB) 
Firman Ari f ,  dan Publ ic 
Government Affairs (PGA) & 
Relations PEPC Abdul Malik.

Abdul Malik dalam sam
butannya mengucapkan 
terima kasih kepada para 
jurnalis Bojonegoro atas kerja
samanya selama ini, karena 
telah turut mengawal proyek 
migas milik negara. Malik 
juga mengatakan kegiatan 
ini bertujuan sebagai wujud 
meningkatkan sinergitas an
tara PEPC, SKKMigas, dan 
para jurnalis  yang bertu gas 
meliput berita sosial eko nomi 
di wilayah Bojo negoro. 

Malik berharap dengan 
adanya lokakarya akan ter jalin 
hubungan baik antara PEPC, 
SKKMigas, dan jurnalis yang 
bertugas di wilayah operasi 
PEPC, dimana saat ini PEPC 

172 MMCFD pada tahun 
2020 hingga 2035, dan pada 
tahun 2035 sudah turun 
sebesar 30%. Sementara 
untuk tahapan pengeboran, 
rencananya dilakukan pada 
tahun 2018.

Untuk menyelesaikan 
proyek JTB, diperkirakan 
me nyerap sekitar 4.000 
tenaga kerja. PEPC dan 
kontraktor akan bekerja 
sama dengan Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Sosial 
(Dinaskertransos) Bojonegoro 
untuk perekrutannya. “Hal ini 
dilakukan agar masyarakat 
tidak tertipu dan bisa di per 
tang gung jawabkan,” tegas
nya. 

Dalam kegiatan tersebut, 
para awak media juga 
dibe rikan materi tentang 
peran jurnalis dalam krisis 
ekonomi yang dipaparkan 
oleh Sukowidodo, Dosen 
Universitas Airlangga (Unair) 
Surabaya, Jawa Timur. 

Untuk menjalin keakraban 
antara jurnalis dan PEPC, 
acara dilanjutkan dengan 
team building.•Ry

sedang melaksanakan peker
jaan proyek unitisasi gas 
lapangan JambaranTiung 
Biru (JTB).

Acara diisi dengan pe ma
paran materi terkait pro yek 
lapangan JTB oleh Senior 
Project Manager JTB Firman 
Arif. Ia memaparkan tiga 
taha p pekerjaan yang dila ku
kan pada proyek JTB yaitu, 
Early Civil Work (ECW), Gas 
Processing Facility (GPF), 
dan Pengeboran (Drilling). 

“Saat ini, proyek JTB 
masih dalam tahap pe nger
jaan ECW yang meliputi 
pembuatan jalan, perataan, 
dan pembebasan lahan, 
dimana pengerjaan ECW 
dinilai lebih berat karena 
terkendala cuaca dan musim 
hujan,” jelasnya.

Un tuk  tahapan  pe
ngerjaan GPF, Firman menga
takan sam pai dengan saat ini 
masih belum diumumkan 
pemenang tendernya karena 
menunggu persetujuan dari 
SKKMigas. 

Proyek JTB diperkirakan 
men capai puncak produksi 
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investor juga berkesempatan 
melakukan site visit ke dalam 
lapangan Banyu Urip yang 
meliputi, PB14 (Ground 
Transportation Center), Main 

Gate, Wellpad B area, Water 
Basin area, Infrastructure 
area, Wellpad A area, dan 
Central Production Facility 
(CPF) area. •EA/Ry

Giriloyo, teknik membatik dan ciri khas batik 
tulis Giriloyo, teknik pewarnaan batik, teknik 
pemasaran, dan berbagai cara mengenalkan 
batik ke pasar. Penjelasan ini tentu memberi 
manfaat bagi pengrajin batik binaan PEPC. 
Salah satu contohnya adalah teknik 
pewarnaan yang sangat efisien, yaitu sebuah 
teknik yang me mungkinkan pengrajin batik 
hanya memerlukan waktu sekitar tiga jam 
untuk melakukan sebuah pewarnaan batik.
Padahal sebelumnya, mereka memerlukan 
waktu sekitar tiga  hingga empat hari untuk 
melakukan pewarnaan batik. Di samping itu 
pengrajin batik Bojonegoro mendapatkan 
motivasi yang luar biasa dengan melihat dan 
mendengar langsung kiatkiat sukses dari 
para pengrajin batik Giriloyo.

Selesai sinau bareng, pengrajin batik 
asal Bojonegoro melihat potensi pasar dan 
kekuatan batik dengan pemasaran yang 
modern di sepanjang Malioboro dan ditutup 
dengan silaturahmi ke kediaman Menteri 
Sek retaris Negara Pratikno yang sedang 
bera da di Yogyakarta. Sebagai seorang 
yang lahir dan berasal dari Desa Dolokgede, 
Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojo ne
goro, ia bangga dengan hasil karya peng rajin 
batik binaan PEPC. “Semoga ke depannya 
akan semakin berkembang kerajinan batik di 
Desa Dolokgede,” harapnya.•EA/Ry
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kinerja PJP Berpengaruh terhadap kinerja Pertamina

meningkatkan Peran humas anggota Polri

Pertamina Gandeng total Perkuat Pasokan lnG

JAkARTA - Dalam rangka 
meningkatkan peran Penyedia 
Jasa Pekerja (PJP) Pertamina 
untuk turut mendukung visi 
dan misi Pertamina, dilang
sungkan Sosial isasi Tata 
Ni la i  Perusahaan, HSSE 
Awareness & Pengelolaan 
Kinerja Mitra Kerja yang ber
langsung di Ruang Pertamax 
Lantai  21 Kantor Pusat 
Pertamina, Senin (21/12).

D a l a m  k e s e m p a t a n 
ter   sebut  D i rektur  SDM, 
Teknologi Informasi dan 
Umum Pertamina, Dwi Wahyu 
Daryoto memberikan arahan 

BALI - Dalam rangka me
ningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan di bidang 
h u m a s ,  P T  P e r t a m i n a 
( P e r s e r o )  k e m b a l i 
melaksanakan kegi  atan 
Pelatihan Media & Public 
Speaking Divisi Humas Polri 
yang diikuti oleh seluruh 
Ka bid Humas Polda jajaran 
seIndonesia dan staf humas 
unit Pertamina di daerah. 

Pelatihan yang berlang
sung selama dua hari di 
Golden Tuliup Jineng Resort 
Kuta Badung, 1617 De
sem ber 2016 dibuka se cara 
langsung oleh Karo PID Divisi 
Humas Polri Brigjen Pol. 
Daniel Pasaribu didampingi 
Waka  polda Bali Brigjen Pol. 
Drs I Nyoman Suryasta dan 
Manager Institusional Re
lations Pertamina Jekson 
Simanjuntak. 

JAkARTA - Kementerian 
Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) memprediksi 
Indonesia akan mengalami 
defisit pasokan gas bumi pada 
tahun 2019 mendatang. Ber 
dasarkan kalkulasi Direk torat 
Jenderal Minyak dan Gas 
Bumi Kementerian ESDM, 
Indonesia diperkirakan mulai 
mengalami  kekurangan 
paso kan gas sebesar 577,7 
juta kaki kubik per hari atau 
million standard cubic feet 
per day (mmscfd) pada 2019. 

Sehingga untuk mencu
kupi kebutuhan gas dalam 
negeri dan menjamin security 
of supply gas di Indonesia, 
PT Pertamina (Persero) 

harus dijalani oleh peja bat 
hingga para peker ja Perta
mina serta para mitra kerja 
Pertamina,” ungkap Dwi.

Dwi mengatakan bahwa 
kinerja kontraktor turut ber
pengaruh ke kinerja Perta mina 
dimana 70 persen dari pekerja 
yang bekerja di Pertamina 
adalah pekerja dari kontraktor, 
80 persen dari total biaya 
pemel iharaan Perta mina 
digunakan untuk menye wa 
kontraktor dan 90 persen dari 
kasus kece lakaan dan insiden 
HSSE yang berkaitan dengan 
bisnis Pertamina menimpa 

berbicara di muka umum. 
Khusus fungsi Humas Polri 
adalah corong daripada 
institusi Polri dalam mengelola 
dan menyampaikan informasi 
kepada pers/media massa 
dan publik guna terciptanya 
opini positif atas kinerja dan 
citra Polri di masyarakat. 

“Guna optimalisasi peran 
dan fungsi humas dalam 
pembentukan opini positif 
dan penyedia informasi 
publik maka pelatihan Media 
dan Public Speaking oleh 
Divisi Humas Polri sangat 
dirasakan penting untuk 
semak in  me n ingkatkan 
kepercayaan publik terhadap 
Kepolisian yang profesional, 
modern dan terpercaya,” 
ucapnya. 

Hal senada juga disam
paikan oleh Kadiv Humas 
Polri Irjen (Pol) Boy Rafli 

mela kukan Perjanjian Jual 
Beli Liquefied Natural Gas 
(LNG) dengan perusahaan 
minyak dan gas asal Prancis, 
Total. Pe nan  datanganan yang 
ber    langsung di Ex Lounge 
Kantor Pusat Pertamina, 
Rabu (21/12) ini dilakukan 
oleh Direktur Gas Pertamina, 
Yenni Andayani dan Senior 
Vice President Total Gas & 
Power Asia Private Limited, 
Laurent Vivier.

 VP LNG Pertamina, Didik 
Sasongko Widi menjelaskan 
dalam perjanjian berjangka 
waktu 15 tahun ini, Pertamina 
akan membeli LNG sebanyak 
0,5 juta ton hingga 1 juta ton 
per tahun dari Total Gas & 

kontraktor. 
Dengan sosialisasi ini 

diharapkan para PJP akan 
mengimplementasikan tata 
nilai yang diterapkan oleh 
Pertamina sehingga bisa 
bergerak dalam koridor yang 

Amar dalam sambutannya 
yang dibacakan oleh Daniel 
Pasaribu bahwa polisi se
bagai garda terdepan dalam 
penyampaian in for  mas i 
kepada masyarakat melalui 
media massa. Di satu sisi 
Polisi sebagai sebuah institusi 
penegak hukum dan disisi 
lain harus memenuhi kepen
tingan dan kebutuhan publik 
akan informasi secara cepat, 
tepat akurat dan aktual.

“Kami berterima kasih 

Power Asia Private Limited. 
Tercukupinya kebutuhan gas 
dalam negeri menjadi tang
gung jawab Pertamina seba 
gai Badan Usaha Milik Nega 
ra yang hadir untuk negeri.

“Kerja sama ini berlaku 
selama 15 tahun dan nanti 
bi sa di perpanjang dengan 
opsi 5 tahun lagi pada tahun 
ke 15 dan volume nya pada 
5 tahun pertama adalah 500 
ribu ton dan selanjutnya naik 
men jadi 1 juta ton,” ungkap 
Didik.

Disamping itu, tujuan lain 
dari kerjasama ini adalah 
karena Total sebagai partner 
stra  tegis yang berkelas du
nia, sehingga membawa 

sama untuk menuju hubungan 
kerja yang lebih baik dan 
sa l i ng  mengun tungkan 
disemua pihak. Serta lebih 
peduli terhadap aspek HSSE 
sebagai pondasi yang sangat 
penting bagi Pertamina.•IRLI

kepada Pertamina atas fa
silitas yang telah diberikan 
dalam kegiatan pelatihan ini 
dengan harapan kegiatan 
ini dapat berlanjut sehingga 
dapat memenuhi harapan 
masyarakat khususnya media 
serta dapat melaksanakannya 
secara lebih profesional dan 
transparan dalam menyikapi 
fenomena perkembangan 
informasi di era digital seka
rang ini,” ungkapnya.•IRLI

pe ngaruh bagi Pertamina 
untuk dapat terlibat secara 
aktif dalam perdagangan 
LNG di dunia yang tentunya 
akan menyebar ke bisnis 
Pertamina lainnya seperti 
upstream dan downstream. 

Sementera itu Laurent 
Vivier mengatakan kerja 
sama ini akan mem perkuat 
hubung an seka li gus mem
per kuat kedua peru sahaan. 
Selain itu, melalui kerja sama 
ini, pi  haknya mem perkuat 
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secara langsung kepada 
190 perusahaan PJP yang 
ter daftar di Pertamina dan 
juga anak perusahaan yang 
bergerak dibidang penyedia 
jasa seperti Patra Jasa dan 
Perta  mina Training Center 
(PTC). Sosialisasi ini nanti 
akan diteruskan ke unit
unit Pertamina dan anak 
perusahaan.

Dalam paparannya, Dwi 
menjelaskan peran PJP dalam 
mendukung visi dan misi 
strategis Pertamina yaitu opti
malisasi penggunaan Tenaga 
Kerja Jasa Penunjang (TKJP), 

Jekson mengatakan, pe
latihan public speaking untuk 
Perwira Kepolisian sudah 
dilakukan oleh Perta mina 
sejak tahun 2013 dan hingga 
saat ini sudah ada sekitar 
250 perwira polisi yang te
lah mengikuti pelatihan ini. 
Tidak hanya dari divisi humas 
namun dari divisi hukum dan 
ditlantas Kepolisian juga 
dibe rikan pelatihan public 
speaking karena dianggap 
banyak berhadapan dengan 
masya rakat dan media pada 
khususnya.

“Kontribusi Pertamina 
dalam menyelenggarakan 
kegiatan ini dirasa sangat 
penting untuk di lakukan 
demi menjalin hubungan 
institusional yang lebih erat 
antara Kepolisian dengan 
Pertamina mengingat Perta
mina sebagai BUMN strategis 

monitoring lembur TKJP, 
memenuhi SLA penge lolaan 
TKJP, comply dengan keten
tuan yang berlaku dan HSSE 
Awareness. Diharapkan para 
PJP memahami peran Perta
mina untuk menuju visi ke 
depan. 

“Sebagai PJP mereka 
harus mengetahui tata nilai 
kita supaya kita bergerak 
dalam koridor yang sama. 
Salah satunya adalah tata nilai 
‘Clean’ karena dalam beker
ja sama dengan Pertamina 
Good Corporate Governance 
(GCG) suatu hal yang mutlak 

yang memiliki wilayah kerja 
tersebar diseluruh Indonesia 
tentunya tidak terlepas dari 
per soalan ketertiban dan ke
am anan,” kata Jekson. 

Dalam pelatihan tersebut, 
para peserta diberikan pela
tihan bagaimana menghadapi 
media pada saat wawancara 
spontan, cara bersikap dalam 
menjawab pertanyaan dalam 
kondisi press conference, 
langkahlangkah menyikapi 
berbagai pertanyaan para 
kru media massa maupun 
cetak yang memancing 
emosi nara sumber serta 
bagaimana teknik tampil 
wawancara di studio televisi.

I Nyoman Suryasta me 
nyam paikan public speaking 
telah menjadi suatu kebu
tuhan semua orang, dimana 
semua orang, profesi dan 
institusi dituntut harus dapat 

keha diran Total di Asia.
“Untuk memperkuat ke

ha di ran kami di Asia, teru
tama deng  an pembeli LNG 
baru se perti Pertamina, ini 
pen  ting bagi strategi kami,” 
lanjutnya.•IRLI
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Perayaan hari ibu PwP direktorat hulu

PwP Bidang  sosial Budaya 
adakan Baksos di meruya

JAkARTA - Dalam rangka merayakan Hari Ibu yang 
jatuh  pada 22 Desember, Persatuan Wanita Patra 
Pusat Direktorat Hulu mera yakan dengan ber bagai 
macam acara di Gedung PWP Simprug (14/12).

 Dalam kesempatan ter sebut Ketua PWP Direk
torat Hulu Atu Samsyu Alam menyam paikan bahwa 
momen Hari ibu ini dapat dijadikan renungan sudah
kah kita menjadi ibu yang baik bagi anak anak kita. 
“Seorang ibu sebagai pem bentuk kualitas karakter 
keluarga sesuai dengan tema acara. Bila ibu sedih, 
keluarga akan sedih, bila ibu bahagia maka keluarga 
pun akan bahagia,” kata Atu Samsyu Alam.

Atu Samsyu Alam juga menegaskan bah
wa tugas seorang ibu adalah untuk men didik, 
membimbing dan menjaga anakanak bukan hanya 
sebatas anak itu lulus kuliah. Sampai kapan pun, 
tanggung jawab orang tua hingga akhir hayat, 
ibu berkewajiban mengarahkan namun tidak bisa 

JAkARTA - Persatuan Wanita Patra Pusat Bidang Sosial Budaya 
bekerja sama PKBL Pertamina mengadakan bakti sosial dalam 
rangka ulang tahun ke59  PT Pertamina Persero, pada Selasa (6/12) 
di Yayasan As  Sanaa yang bergerak di bidang pendidikan usia dini 
bagi masyarakat Meruya Selatan, Jakarta Barat.

Ketua Bidang Sosial Budaya PWP Wita Hendroyono berharap,  
bantuan sarana/prasarana ini dapat berguna bagi guru dan para siswa 
agar lebih semangat mengemban pendidikan disini. Adapun jumlah 
bantuan yang diberikan senilai Rp 75 juta berupa pembuatan canopy, 
pengerjaan tanggul teras dan pengadaan sarana/prasarana belajar.

Ma’rup, Ketua Yayasan As – Sanaa, menyampaikan rasa bersyukur 
dan terima kasihnya kepada ibuibu PWP dan Pertamina yang 
telah membantu menambah sarana/prasarana belajar dll kepada 
kami.•AdITyo 
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Bakti sosial muharam 1438 h dan natal 2016
JAkARTA - Persatuan wanita 
Patra Pusat  (PWP) bekerja sama 
dengan  CSR & SMEPP Pertamina 
mengadakan bakti sosial Muharam 
1438 H & Bakti Sosial Natal 2016 
yang diselenggarakan se  cara 
ber samaan. Bantuan Sosial ini 
diberikan kepada empat lembaga 
yaitu untuk Pondok pesan tren 
Tahfidzul Qur’an Al Islah sebesar 
Rp 50 juta, Yaya san Pendidikan 
Fisabilillah (YASFI) sebesar 50 juta 
rupiah, Gereja Kristen Pasundan 
sebesar Rp 85 juta dan GKMI Bukit 
Herman Depok sebesar Rp 65 juta.

Ketua Bidang Sosial Budaya 
PWP Wita Hendroyono mem berikan 
bantuan secara sim bolis kepada 
para penerima bantuan. Ketua 
yayasan Al Islah Rina Setyowati 
menyam paikan rasa terima kasih 
atas bantuan ini. “Bantuan dari PWP 
sangat bermanfaat dan akan kita 
gunakan ban  tuan ini untuk mem
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Penerima bantuan bakti sosial Persatuan Wanita Patra Pusat berfoto bersama dengan para 
Pengurus PWP Pusat Bidang Sosial budaya usai menyerahkan bantuan di Gedung Wanita 
Patra Simprug, Jakarta pada (16/12).

Persatuan wanita Patra

PwP direktorat hulu 
adakan Pengajian

JAkARTA - PWP Direktorat Hulu 
menga dakan pengajian ber
sama yang dihadiri oleh anggota 
PWP Direktorat Hulu dan anak 
perusahaan Hulu, (20/12). Dalam 
kesempatan tersebut, Ketua 
PWP Direktorat Hulu Atu Syamsu 
Alam menegaskan peran ibu 
sangat penting dalam mendidik 
anak. “Kita harus mampu men
didik anak dengan baik karena 
peran ibu sangat penting mem
bentuk keluarga bahagia,” 
ujarnya.

Ustadz Arman Rach man 
menyampaikan, set iap ruh 
yang diturunkan oleh Allah SWT 
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Ketua Persatuan Wanita Patra Pusat Atu Syamsu Alam berfoto bersama dengan ustad 
Arman Rachman usai pengajian yang diselenggarakan oleh Persatuan Wanita Patra 
Pusat direktorat Hulu di ruang ceramah, gedung Simprug, Jakarta pada selasa (20/12).

di berikan sepasang malaikat.
Sepasang malaikat itu adalah 
kedua orang tua yang siap apa 
saja untuk memberikan yang 
terbaik untuk kita. Beliau juga 
menyampaikan mengenai pen
tingnya peran ibu. “Kekuatan 
bunda adalah kekuatan doa. 
Ka rena sifatnya wanita yang le
bih penya yang daripada ayah,” 
ujarnya.

Dalam penutup tau syiahnya 
Ustadz Rachman menegaskan 
ridho Allah SWT tergantung dari 
ridho kedua orang tua, murka Allah 
SWT tergantung dari kemurkaan 
orangtua.•PRIyo

memaksa kehendak anak.
Dalam perayaan Hari Ibu tersebut hadir seluruh 

keluarga besar Direktorat Hulu baik Pusat maupun dari 
Daerah Unit Operasi. Acara berlangsung semarak dengan 
menampilkan berbagai pertunjukan seperti pembacaan 
puisi bertemakan kasih sayang ibu, tarian tradisional 
berbagai daerah xashion show, Drama Theatrikal Rama 
Shinta dan juga berbagai kesenian lainnya. Acara diakhiri 
dengan pembagian doorprize hiburan.•kUNToRo

Bantuan untuk Panti tresna werdha Budi mulia i
JAkARTA  –  Persatuan Wanita Patra Pertamina 
Direktorat Pemasaran mengadakan bakti sosial 
dengan memberikan bantuan keperluan Panti 
Sosial serta tali kasih sebesar Rp 54.500.000, 
kepada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia I, 
senin (19/12).

Acara dibuka dengan sambutan dari  Ketua 
Persatuan Wanita Patra Direktorat Pemasaran 
Endah Ahmad Bambang dan dilanjutkan dengan 
penandatanganan serah terima bantuan. 

“Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian 
sosial dari kami PWP kepada lingkungan sekitar 
khususnya para orang tua yang berada di Panti 
Sosial ini serta dalam rangka memperingati hari 
ibu yang jatuh pada hari kamis 22 Desember,” 
ujar Endah Ahmad Bambang.

Suasana ceria sangat terasa, ketika para 
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bangun pesan tren,” ujar rina. 
Sama se perti yang di sam

paikan oleh Ketua Yayasan 
Al Islah, Hamo nangan Purba 
s e b a g a i  p e r  w a  k i l a n  d a r i 
Gereja Kristen Pasundan juga 
menyampaikan rasa terima 
kasih. “Ini adalah kesem patan 

yang luar biasa bagi kami. Karena 
bantuan ini merupakan bentuk 
dukungan terhadap kegiatan 
kami .  Kami  mengucapkan 
banyak terima kasih kepada PWP 
yang mendukung kami untuk 
mere no  vasi gereja kami,” kata 
Hamonangan. •PRIyo

orang tua yang berada di Panti Sosial ini bernyanyi 
bersama dengan para pengurus maupun anggota 
PWP yang hadir dalam kegiatan ini. Acara ditutup 
dengan kunjungan ke dalam lokasi area Panti Sosial 
ini.•TRISNo
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atlet - atlet Bulutangkis Pertamina 
Berjaya di Pertamina open 2016
JAkARTA – Para pemain 
bulutangkis binaan Perta
mina ber  hasil menjadi Juara 
pada laga final turnamen 
Bad min  ton Pertamina Open 
2016 yang diselenggarakan 
Gelang   gang Olahraga Tan
jung Priok, Sunter Jakarta 
Utara (3/12).

Dalam turnamen yang 
di se  lenggarakan mulai tang 
gal 28 November sampai 
dengan tanggal 3 Desember 
ter sebut Per tamina juga 
meng  i     kutsertakan atletaltet 
bi na annya. Di pertandingan 
final, mereka berhasil keluar 
seba gai pemenang, di an
tara nya pa sangan Ganda 
Putri Dian Fitriani/Nadya 
Melati, dan Febby Angguni 
yang ber hasil menjadi Juara 
Tung gal Dewasa Putri. Se
lain itu, beberapa pemain 
binaan Pertamina ber hasil 
menjadi semi finalis dalam 
kejuaraan yang mem pere 
butkan hadiah total Rp 350 
juta.

“Turnamen badminton 
Pertamina Open ini meru
pakan bukti komitmen Per
tamina ter  hadap pengem
bangan pres   tasi olahraga 

badminton di tanah air. 
Ka mi ber  harap melalui ke
juaraan ini akan terus lahir 
bibit pema in badminton 
yang akan meng  harumkan 
nama baik Indo nesia,” kata 
Nursatyo Argo mewakili 
Di  reksi  Perta mina saat 
menutup acara.

Turnamen badminton 
tahun ini merupakan yang 
ke9 kalinya dan menjadi 
salah satu rangkaian dari 
peri ngatan hari ulang ta
hun ke59 Perta mina. Ta
hun ini, Pertamina Open  
mem pertandingkan no mor 
tunggal dan ganda pu tera/
puteri, mulai dari kelompok 
remaja (U17), raruna (U
19), dewasa hingga ve
teran. Selain itu, juga di

Diskusi Pengembangan EBTKE yang Efisien
JAkARTA –  “Saya berharap 
industri di sektor Energi Baru 
Terbarukan dan Konservasi 
Energi (EBTKE) menjadi 
industri yang akan sangat 
kompetitif. Industri yang akan 
bangga dengan output-nya 
itu lebih lama lebih baik, tetapi 
harganya lebih kompetitif.” 

Hal tersebut dikatakan 
oleh Menteri Energi & Sumber 
Daya Mineral (ESDM) Ignasius 
Jonan ketika berbicara di 
depan peserta forum Diskusi 
Akhir Tahun  EBTKE berjudul 
“Kinerja 2016 dan Outlook 
2017”. Diskusi berlangsung  
di Royal Kuningan Hotel, Rabu 
(21/12). 

Diskusi merupakan kerja 
sama Kementerian ESDM, 
Tempo Media Group dan 
Pertamina. Hadir dalam 
diskusi tersebut Menteri ESDM 

Ignasius Jonan, Dirjen EBTKE 
Rida Mulyana, Pemimpin 
Redaksi Tempo Media Group 
Wahyu Muryadi, Direktur Gas 
Pertamina Yenni Andayani, 
dan lainlain. 

Hal tersebut dika takan 
olehnya setelah memban
dingkan industri otomotif, 
indutr i  migas, termasuk 
industri energi baru terbarukan 
dan konservasi energi. Ia 
melihat bahwa industri EBTKE 
belumlah efisien, sehingga 
harga jualnya menjadi mahal.  
Jonan menegaskan bahwa 
pemerintah selalu mendukung 
adanya bauran energi, men
dukung pengembangan re-
newable energy, dan men
dukung harga energi yang 
lebih murah. 

Dalam sesi diskusi, tampil 
Dirjen EBTKE Rida Mulyana, 

Direktur Gas Pertamina Yenni 
Andayani, Kepala Divisi Energi 
Baru Terbarukan PT PLN 
Syah Darwin Siregar  dan  staf  
pengajar Fakultas Ekonomika 
& Bisnis UGM  Fahmi Radhi. 
Diskusi dimoderatori Tommi 
Ariyanto (dari Tempo).

Yenni Andayani ketika 
tampil berbicara mengakui, 
dalam dua tahun terakhir ini, 
sejak pembentukan Direk
torat Gas Pertamina, masih 
diper lukan upaya yang lebih 
keras lagi untuk mencapai 
target.  Yenni menjelaskan, 
saat ini Direktorat Gas hanya 
mengurusi energi ter ba ru kan 
yang berkaitan dengan ke
listrikan, tidak lagi mena ngani  
energi  terbarukan nonke lis
trikan sebagai substitusi fuel. 

Yenni menyadari bisnis 
energi baru terbarukan be

lum maksimal ber kembang, 
karena berbagai halangan, 
j ika terus diban dingkan 
de ngan fosil fuel. “Dalam 
konsep Perta mina, kalau kita 
berbicara renewable energy, 
itu harus kita gabungkan 
dengan gas atau dengan 

LNG. Sehingga portofolionya, 
harga jual kelistrikannya pun 
diharapkan akan bisa lebih 
rendah, karena harga jual gas 
itu lebih rendah dari harga jual 
energi baru terbarukan. Jika 
dikombinasikan, penjualan 
ke listrikannya pun akan lebih 

menarik,” tegas Yenni. 
Yenni memberikan con

toh apa yang dilakukan Per
tamina bekerja sama dengan 
BUM Desa Indonesia, untuk 
mengem bangkan l is t r ik 
di Lampung, berbasiskan 
hybrid, gas dan LNG.•URIP
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per tandingkan kejuaraan 
khusus untuk karya wan 
Pertamina.

“Sebanyak 500 peserta 
mengikuti turnamen. Ini 
m e r u  p a k a n  s e s u a t u 
yang luar biasa karena 
antusiasme masya rakat 
yang ingin ikut tinggi sekali.
Walau pun pelaksanaannya 
tidak di Gelora Bung Karno 
Senayan, karena sedang 
direnovasi untuk persiapan 
jelang SEA Games 2018,” 
tambah Nursatyo yang juga 
ber hasil men jadi juara II 
ganda veteran berpasangan 
dengan Iksa wan Indra dan 
mengakui ke ung gulan pa
sangan Supriyanto DH/
Naja mudin.•kuntoro
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Awal tahun 2017 menjadi lembaran baru bagi Pertamina. Pencapaian 

yang sangat baik pada 2016 yang mampu dibukukan oleh Pertamina 
menjadi catatan baik yang dapat menjadi modal untuk mengarungi 
tahun 2017. Di tengah lesunya sektor hulu yang ditandai dengan masih 
rendahnya harga minyak dunia, sektor hilir menjadi primadona dengan 
menjadi salah satu pilar utama dan terbesar dalam menyumbangkan 
kontribusinya dalam laba korporasi yang telah dicapai sepanjang 2016. 

Namun di sisi lain, pencapaian laba Pertamina pada 2016 yang 
melebihi target RKAP dengan cukup signifikan akan secara logis 
mendorong pemegang saham untuk menuntut adanya pertumbuhan 
laba di 2017 dibandingkan dengan pencapaian 2016. Hal ini akan 
menjadikan target di tahun 2017 menjadi jauh lebih besar dibandingkan 
dengan target di tahun sebelumnya sehingga tantangan yang dihadapi 
menjadi lebih berat. Berbagai tantangan yang dapat muncul di tahun 
yang baru ini dapat bersumber dari internal maupun eksternal. Jajaran 
manajemen perlu mempersiapkan beberapa langkah strategis dan 
apabila diperlukan dapat mempersiapkan program cadangan agar target 
2017 dapat terpenuhi. Dalam pelaksanaan langkah strategis tersebut, 
perlu adanya kerjasama dan sinergi antar lini dalam perusahaan sehingga 
akan terjadi sinkronisasi dalam penerapan strategi di lapangan dan 
akan mampu terhindar dari adanya program atau rencana kerja yang 
sifatnya tumpang tindih maupun yang saling meniadakan satu sama 
lain. Selanjutnya perlu dilakukan review terhadap kinerja Perusahaan 
secara berkala yang memungkinkan manajemen untuk memantau 
perkembangan pencapaian perusahaan secara intensif sehingga 
dapat diambil langkahlangkah yang cepat dan tepat apabila diindikasi 
akan muncul anomalianomali. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan 
secara intensif pada pergerakan aspekaspek makro seperti harga 
crude, produk, dan kurs. Adanya fluktuasi dari aspek-aspek tersebut 
tentu dapat berpengaruh cukup signifikan terhadap kinerja perusahaan 
secara keseluruhan.

Pada 2017, Pertamina juga akan dihadapkan pada kebijakan BBM 
satu harga di seluruh wilayah Indonesia. Penerapan kebijakan ini akan 
menjadi beban biaya tambahan bagi korporasi yang tentu saja dapat 
menggerus pencapaian laba Pertamina. Peningkatan biaya yang besar 
tentu saja dari sisi biaya distribusi dan transportasi BBM. Oleh karena 
itu, Pertamina perlu melakukan monitoring secara intensif agar biaya 
distribusi dan transportasi menjadi lebih efisien. Selain itu, perlu dilakukan 
penambahan agenagen penyalur BBM resmi agar kebijakan ini tepat 
sasaran dan mampu menjangkau masyarakat di daerahdaerah terpencil.

Pada lini pengembangan bisnis (Business Development), beberapa 
proyekproyek besar juga perlu menjadi perhatian utama di tahun 
2017. Dalam rangka persiapan untuk tahap eksekusi dari proyek
proyek tersebut, perlu dilakukan beberapa upaya agar rencana yang 
telah disusun di tahap inisiasi dapat terlaksana dengan baik. Beberapa 
contoh upaya yang dapat dilakukan, antara lain mempersiapkan dan 
memastikan segala bentuk perizinan telah diselesaikan dengan pihak
pihak terkait. Permasalahan perizinan, seperti salah satunya pembebasan 
lahan merupakan hal yang krusial dan fundamental dalam pelaksanaan 
eksekusi proyek karena status perizinan yang masih belum jelas akan 
berpotensi menimbulkan gugatan dan tuntutan dari pihak lain, baik 
perseorangan maupun instansi yang dapat menghambat bahkan 
menggagalkan proyek. Apabila aspek perizinan telah dapat terselesaikan, 
setidaknya hampir sebagian besar potensi risiko dari eksternal telah 
dapat teratasi (retired). Selain upaya di aspek perizinan, upaya lain yang 
dapat diambil adalah memastikan bahwa pihak yang bermitra pada 
suatu proyek memiliki komitmen kuat untuk menjalankan proyek tersebut 
hingga selesai. Oleh karena itu, diperlukan klausulklausul dalam kontrak 
yang sifatnya win-win solution dan mengikat agar timbul tanggung jawab 
dari pihak yang berelasi untuk tetap komitmen dalam penyelesaian 
proyek tepat waktu, tepat biaya, dan tepat lingkup.

Berbagai tantangan di tahun 2017 ini sepatutnya menjadikan 
Pertamina lebih mawas diri untuk senantiasa melakukan inovasi dan terus 
meningkatkan performa serta efisiensi kinerja. Seluruh lini perusahaan 
harus tetap menjaga konsistensi kinerja yang telah dicapai pada 2016 
agar target yang telah dicanangkan pada 2017 tidak dipandang sebagai 
beban melainkan sebagai motivasi untuk terus berkembang ke arah 
yang lebih baik.•

Sumber : Strategic Planning Risk Management – dit. keuangan

UTAMA
x hulu transformation CORNER

lewat inovasi Petik  Value creation 
rp 62,4 miliar per tahun
JAkARTA -  Jatuhnya harga minyak di pasar 
global yang terjadi sejak medio 2014 lalu, 
menuntut setiap korporasi minyak dan gas bumi 
(migas) untuk melakukan rekalkulasi seluruh 
rencana kerja, baik menyangkut program investasi 
maupun operasi. Langkahlangkah yang terkait 
dengan upaya peningkatan efisiensi di segala lini 
merupakan keniscayaan agar mampu bertahan di 
tengah turbulensi pasar yang sedang pancaroba. 
Menghadapi kondisi tersebut, PT. Pertamina Hulu 
Energi (PHE) sebagai salah satu anak perusahaan 
PT. Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang 
hulu migas terus berbenah diri, khususnya dalam 
mencari berbagai terobosan dan inovasi agar krsisi 
tersebut tidak berpengaruh upaya peningkatan 
produksi untuk kebutuhan dalam negeri. “Dalam 
masa krisis seperti sekarang ini, kita tidak hanya 
supaya bekerja keras, berpikir cerdas, dan ikhlas 
semata namun perlu lebih kreatif dalam menggali 
dan menciptakan berbagai peluang baru dengan 
tingkat efisiensi tinggi,” tegas Direktur Utama 
PHE, R. Gunung Sardjono Hadi dalam berbagai 
kesempatan. Oleh karenanya, sudah dari jauh
jauh hari management PHE berupaya mendorong 
seluruh pasukan pemburu migasnya agar mencari 
berbagai inovasi dan terobosan yang meningkatkan 
penghematan serta efisiensi, baik di bidang 
eksplorasi, produksi, maupun maintenance fasilitas. 

Hasilnya, aneka inovasi tercipta di lapangan
lapangan yang berdampak nyata pada peningkatan 
efisiensi biaya produksi dan revenue perusahaan. 
Ambil contoh, inovasi yang dilakukan oleh PHE 
North Sumatra B (NSB) Block dan PHE North 
Sumatra Offshore (NSO) Block yang baru bergabung 
dengan PHE sejak 1 Oktober 2015 lalu. Lapangan 
gas yang sebelumnya dikelola oleh ExxonMobil, ini 
memiliki tiga ladang gas utama yaitu Lapangan Arun 
dan South Lhok Sukon (SLS) di Aceh Utara, serta 
NSO yang terletak di lepas pantai Bireun, Provinsi 
Aceh. Meski baru saja bergabung, manajemen PHE 
NSB & PHE NSO tidak mau ketinggalan dalam 
melakukan upaya peningkatan efisiensi disegala lini, 
agar tetap survive and sustainable growth. 

Salah satu inovasi yang berdampak signifikan 
terhadap raihan produksi adalah, re-engineering 
piping pada suction condensate recovery pump 
dan modifikasi level control otomatis slop tank F409 
yang merupakan bagian dari fasilitas produced 
water injection system. Hal ini dilakukan karena 
pada saat serah terima asset dengan operator 
sebelumnya (ExxonMobil) Condensate Recovery 
Unit (CRU) yang ada di Produced Water Injection 
System dalam keadan idle. Sementara itu lapangan 
Arun sebagai ladang gas terbesar milik PHE NSB 
dan PHE NSO merupakan kontributor terbesar 
produksi masih memiliki kondensat yang tercampur 
dalam air formasi. Kandungan kondensat dalam 
air terproduksi tersebut kandang kala mencapai 
60 sampai 70 persen. Namun, karena tidak 

berfungsinya CRU kondensat 
itu harus kembali diinjeksikan 
ke dalam reservoir bersama 
dengan air limbah produksi.

Melihat adanya peluang 
untuk meningkatkan keun
tungan perusahaan, pekerja 

Lapangan Arun, PHE NSB dan NSO, Aceh Utara.

PHE NSB dan PHE NSO yang tergabung dalam 
tim CIP PC – Prove Rencong Mas, melakukan 
perbaikan dan inovasi dengan merekayasa sistem 
filtrasi kondensat dan optimalisasi condensate 
recovery pump secara otomatis. ”Inovasi ini diawali 
dengan menganalisa penyebab ikut terinjeksinya 
kondensat kedalam reservoir, yakni karena tidak 
berfungsinya alat kontrol otomatis dan sering 
tersumbatnya single strainer pada pompa. Selain 
itu terbatasnya tenaga kerja juga menjadi penyebab 
kurangnya kontrol di lapangan,” demikian terang 
Awan Pinosofa, Superintendent Facs. Surveillance 
& Ins PHE selaku ketua tim dalam presentasinya 
(14/12) di forum Upstream Improvement & Inovation 
(UIIA) 2016. Menurut Awan, sasaran perbaikan yang 
akan dilakukan adalah meningkatkan volume tangki 
air terproduksi dari 35 persen menjdi 70 persen, 
meningkatkan target produksi kondensat sebesar 150 
barel kondensat per hari (BCPD), menghindari potensi 
terjadinya over flow yang menyebabkan tumpahan 
dilokasi dan berpotensi menimbulkan kebakaran, serta 
meningkatkan efektifitas system kerja. 

Lebih lanjut  Awan menjabarkan, proses pelak
sanaan perbaikan dibagi menjadi 4 tahapan: (1) 
Engineering, diawali dengan membuat MOC , Develop 
iso drawing dan P&ID untuk penambahan suction 
strainer, menganalisa performance condensate 
recovery pump dengan hanya menggunakan single 
strainer dan tanpa auto level control, serta menentukan 
tipe suction strainer. (2) Procurment,  mengumpulkan 
material yang digunakan (stock atau bekas). (3) 
Construction, memasang dan memperbaiki level 
control system agar pompa dapat bekerja secara 
auto, memodifikasi suction strainer yang diambil dari 
abandoned unit agar dilengkapi dengan drain line dan 
melakukan perakitan di shop. (4) Implementation & 
Monitoring, riset, pemasangan dan monitor terhadap 
condensate recovery system. 

“Hasil dari upaya tersebut, level air di tanki menjadi 
stabil dan menghilangkan down time pembersihan 
strainer, sehingga produksi kondensat naik menjadi 
467 BCPD, atau 311% di atas target semula 150 
BCPD, dengan nominal ratarata sekitar Rp. 62,4 
Miliar per tahun,” aku Awan mewartakan kesuksesan 
jajarannya. Di samping itu, sambung Awan, recovery 
kondensat pun menjadi lebih efisien. Sementara, dari 
segi HSSE, inovasi ini dapat mencegah terjadinya 
pencemaran, karena terpenuhinya baku mutu 
lingkungan sehingga kondisi tetap terjaga dengan 
baik. ”Inovasi ini rencananya akan direplikasi pada 
Lapangan South Lhok Sukon, karena sedang memiliki 
permasalahan yang sama yakni kandungan kondensat 
ikut terinjeksikan kembali kedalam formasi bersama air 
limbah produksi,” pungkas Awan.•dIT.HULU


