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Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, jajaran Direksi dan Komisaris Pertamina melepas peserta lari marathon 
ecorun Pertamina di Plaza Gelora Bung Karno, Minggu (29/11). Ecorun diikuti sekitar 5.000 peserta dengan dua kategori marathon 5 dan 10 K.

Rangkul 11 Badan Usaha untuk 
Kembangkan Bahan Bakar Nabati

yang sama agar adanya si
nergi dalam mencapai peng
gunaan energi yang lebih 
bersih dan ramah lingkungan. 
“Ini program pemerintah, dan 
kami komit mendukung. Na
mun, juga harus disadari 
Pertamina bukan sa tusatunya 
perusahaan yang menyalurkan 
BBM di In donesia,” ucapnya.

Selain itu, Ahmad Bam
bang mengimbau kepada 
se  luruh perusahaan BBN yang 
bekerja sama sama dengan 
Pertamina untuk konsisten 
men dukung BUMN ini de ngan 
menggunakan produkproduk 
Perta mina dalam menjalankan 
ope rasi bisnisnya sebagai 
ben tuk hubungan timbal balik 
yang menguntungkan. 

Sementara Vice President 
Corporate Communication 
Per tamina Wianda Puspo
negoro mengatakan penan

dalam rangka memenuhi  
kebijakan pemerintah 
mengenai pencampuran 
bahan bakar nabati (bbn) 
15% pada tahun ini dan 
20% pada tahun depan, 
pt pertamina (persero) 
bekerja sama dengan 11 
perusahaan produsen 
bbn di indonesia.

Jakarta –  Kerja sama saling 
menguntungkan ini ditandai 
dengan penandatanganan 
Kontrak kerja sama penga
daan FAME (Fatty Acid Methyl 
Ester) pada Jumat (20/11) di 
Ruang Pertamax Lt.21 Kantor 
Pusat Pertamina. Penga
daan Bahan Bakar Minyak 
campuran dengan bahan 
na bati ini akan menyuplai 63 
TBBM milik Pertamina untuk 
memenuhi kebutuhan periode 

marketUpdate

Proactive Stance
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datanganan kontrak FAME 
ini merupakan bukti konkret 
kepatuhan Pertamina kepada 
kebijakan pemerintah c.q. Ke
menterian Energi dan Sumber 
Daya Mineral, yaitu mandatory 
Bahan Bakar Nabati (BBN). 
Pemerintah sendir i telah 
menetapkan man datory ka
dar BBN sebesar 15% pada 
tahun ini dan 20% pada tahun 
depan. 

“Dengan penandata
ngan an kontrak ini Pertamina 
kembali membuktikan ko
mitmen tinggi untuk me  ma
tuhi kebijakan yang sudah 
d i t e tapkan  pemer in tah 
me ngena i  pemanfaatan 
FAME sebagai BBN. Kami 
memberikan apresiasi yang 
tinggi kepada 11 badan usaha 
produsen FAME nasional yang 

November 2015 hingga April 
2016 dengan total volume 
1,84 juta kiloliter (KL).

Kesebelas perusahaan 
ter sebut adalah PT Musim 
Mas Batam, PT Musim Mas 
Medan, PT Wilmar Bioenergi 
Indonesia, PT Wilmar Nabati 
Indonesia, PT Pelita Agung 
Agri Industri, PT Darmex 
Biodiesel, PT Cemerlang 
Energi Perkasa, PT Ciliandra 
Perkasa, PT Energi Bahari 
Lestari, PT Anugerah Inti Ge
manusa, PT Primanusa Palma 
Energy, dan PT Bioenergi Pra
tama Jaya. 

Direktur Pemasaran Per
tamina Ahmad Bambang 
berharap ke depannya ada 
penyetaraan sikap dan atur
an dari pemerintah ke pada 
perusahaan hilirisasi bahan 
bakar untuk meng gunakan 
metode pen campuran BBN 

Rendahnya harga minyak dunia tampaknya akan terus 
menghantui dunia migas, termasuk bagi pelaku migas Asia 
Tenggara seperti PTT Thailand, Petronas dan Pertamina. 
Pekan lalu, Lembaga Pemeringkat Rating, Fitch menyatakan 
bahwa ketiga perusahaan tersebut tengah mengalami 
pelemahan arus kas (cashflow) akibat turunnya harga minyak. 
Dengan kondisi ini, Fitch memandang bahwa di tahun 2016, 
ke tiga perusahaan ini terancam mengalami penurunan stan
dalone credit rating. 

Standalone credit rating adalah pemeringkatan peru
sahaan jika perusahaan tersebut dilihat sebagai entitas tunggal 
yang terlepas dari faktor eksternal, misalnya pemegang 
sa ham, pemerintah, dll. Ini mencerminkan tingkat resiko 
ga gal bayar perusahaan. Sehingga dapat menjadi dasar 
pe nentuan tingkat suku bunga untuk instrument keuangan 
yang diterbitkan perusahaan seperti obligasi atau pinjaman.

 

Bagi Pertamina dan Petronas, potensi penurunan 
stan  dalone credit rating dilandasi oleh penurunan arus kas 
dari operasi. Sedangkan PTT dipandang akan mengalami 
kesulitan karena rendahnya jumlah cadangan minyak. 
Namun, tidak hanya perusahaan migas, Fitch juga melihat 
potensi penurunan standalone credit profile untuk perusahaan 
utilitas Asia Tenggara seperti PLN, PGN, Star Energy, Tenaga 
Nasional Berhad, serta Singapore Power Limited.

Sebelumnya, karena alasan yang sama Lembaga Rating 
Moody’s juga telah menurunkan standalone credit rating 
Pertamina pada Juli 2015 lalu, yaitu dari Baa3 (investment 
grade) menjadi Ba1, yang berarti dipandang lebih beresiko 
oleh komunitas investasi.

Ini menjadi sinyal bahwa Pertamina harus mengantisipasi 
bila kedepan biaya perolehan dana menjadi lebih mahal. 
Karena instrumen keuangan yang diterbitkan perusahaan 
memiliki suku bunga yang lebih tinggi. Oleh karena itu, 
penting bagi kita untuk memacu kinerja perusahaan untuk 
memperoleh pendapatan dan EBITDA yang lebih baik. 
Utamanya dengan menjamin realisasi investasi yang on time, 
on spec dan on budget, serta mengedepankan inovasi yang 
menguntungkan bagi perusahaan.•



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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pengantar redaksi :
Pertamina dalam 5 tahun ke depan berkomitmen menggenjot 

infrastruktur energi selain berupa proyek pipa transmisi,  juga 
proyek Liquified Natural Gas (LNG) yaitu 7 terminal penerimaan dan 
regasifikasi serta 5 kilang LNG. Melalui penyelesaian berbagai proyek 
infrastruktur gas bumi tersebut, membuktikan bahwa Pertamina 
capable sebagai pemain LNG Global. Berikut penuturan Vice 
president Lng pertamina, didik sasongko widi saat ditemui di 
ruang kerjanya Lantai 7 Gedung Kwarnas, Rabu (18/11).

seberapa besar komitmen pertamina dalam mewujudkan 
proyek-proyek tersebut? Selain menjalankan bisnis dan terus 
tumbuh, Pertamina juga mempunyai komitmen untuk menjaga 
energy security seperti yang ditugaskan oleh Negara. Jadi, selain 
men jalankan tugas, ini menjadi opportunity besar dan harus kita 
kejar. Karena kalau tidak, somebody else will take that opportunity. 

Ini potensinya sangat besar. Berdasarkan gas balance, kita 
memperkirakan pada  2020 Indonesia akan membutuhkan gas 
sekitar 7 BCFD (billion standard cubic feet per day) dan pada 2025 
membutuhkan sekitar 8 BCFD. 

Berdasarkan bauran energi untuk 2025, porsi minyak akan 
berkurang dan porsi gas akan bertambah dan lebih banyak dari 
minyak. Karena itulah, jika kita tidak membangun infrastruktur 
gas (dan tentunya BBM), Pertamina tidak bisa tumbuh pesat, dan 
konsekuensinya bisnis gas akan diambil perusahaan lain.

Bisnis gas ini hanya bisa kita kejar jika kita memiliki infrastruktur 
yang lengkap. Tanpa adanya infrastruktur pipa transmisi, pipa 
distribusi, terminal LNG dan regasifikasi, maka Pertamina tidak akan 
bisa merealisasikan demand gas yang kita proyeksikan dan target 
pertumbuhan bisnis. 

berapa besar kebutuhan Lng secara nasional ? Berdasarkan 
gas balance, kebutuhan LNG high case sekitar 16 juta ton pada 2020  
dan sekitar 30 juta ton pada 2025. Low case, sekitar 13 juta ton pada 
2020 dan 17 juta ton pada 2025. Kebutuhan low case pada 2020 itu 
adalah untuk mendukung proyek listrik 35 GW pemerintah. Maksud 
dari kebutuhan LNG di sini adalah kebutuhan LNG impor. 

Karena itu, Pertamina sedang mempersiapkan impor LNG dan 
sudah ada beberapa kontrak yang kita tandatangani. Pada awal 
tahun depan kita targetkan sudah ditandatangani komitmen pasokan 
LNG sekitar 6 juta ton per tahun yang diperoleh dari impor dan dari 
domestik. Nantinya pada 2018 akan ada eks blok Mahakam dalam 
pengelolaan Pertamina. Menurut perhitungan kami akan ada sekitar 
45 juta ton LNG yang dapat dimanfaatkan. Tapi semua itu kembali lagi 
kepada demand tersebut akan terjadi jika infrastruktur kita bangun. 

dari seluruh proyek tersebut sudah ada berapa unit yang 
telah beroperasi dan dimana saja? Dari 5 kilang LNG tersebut, 
sudah termasuk PT Badak NGL dan PT Donggi Senoro LNG. Si
sanya adalah tiga mini LNG Plant yang kita rencanakan sebagai 
wahana untuk monetisasi gas kita yaitu di SalawatiPapua, Nunukan
Kalimantan Utara dan SimenggarisKalimantan Utara. Kapasitas mini 
LNG berkisar 0,5 juta ton per tahun.

Sedangkan untuk terminal gas, dari 7 proyek tersebut sudah 
ter masuk Arun Regasifikasi di Aceh dan FSRU Nusantara Regas 
di Teluk Jakarta. Proyek lainnya akan ada di Cilacap, Bojanegara, 
Makasar, Balikpapan dan wilayah Gorontalo.

berapa kapasitas masing-masing terminal dan akan di -
manfatkan dalam kurun waktu untuk berapa tahun untuk re -
gasifikasi LNG-nya? Untuk Arun Regasifikasi kapasitasnya 3 juta ton 
LNG pertahun, Nusantara Regas juga 3 juta ton LNG pertahun tapi 
Arun dengan gampang akan bisa kita tingkatkan. Untuk Bojanegara 
pada tahap awal berkapasitas 3,5 juta ton LNG pertahun dan tahap 
kedua setelah 2020 akan kita tingkatkan 2 kali lipat. Sedangkan 
untuk Cilacap 1,5 juta ton LNG pertahun. Untuk kurun waktu peman

faatannya pun berbedabeda.

Lng ini peruntukannya nanti untuk apa saja? Pemanfaatan 
pada umumnya adalah untuk listrik sekitar 80 persen. Selebihnya 
pemanfaatannya untuk industri.

berapa besaran nilai investasi dalam mempersiapkan 
in frastruktur proyek Lng ini? dan nilai investasi tersebut di-
peroleh dari mana saja? Anggaran Direktorat EBT untuk Capex 
dari 2016 hingga 2020 untuk infrastruktur pipa US$ 1,5 miliar. Mini 
LNG Plant US$ 490 juta, receiving dan regas terminal US$ 750, CNG 
US$ 165 juta, Power atau IPP US$ 550 juta, NRE US$ 360 juta, 
LNG Project US$ 207 juta. Jadi totalnya ada US$ 4,1 miliar untuk 
5 tahun. Kebutuhan terbesar yaitu infrastruktur pipa. 

US$ 4,1 miliar adalah murni dana Pertamina yang harus dise
diakan. Sebenarnya total project-project jauh lebih besar dari itu 
yang bisa jadi 3 kali lipat dari US$ 4,1 miliar. Tapi tidak mungkin kita 
kerja sendiri mengingat keterbatasan dana, selain itu kita perlu mitra 
untuk sharing knowledge dan sharing kompetensi karena proyek gas 
ini kita tidak mungkin bisa jalan sendiri mengingat resikonya terlalu 
besar dan kompetensi harus saling mendukung.

Kita cukup agresif menjalankan proyekproyek ini karena itu 
kita memerlukan banyak tenaga sehingga di Direktorat EBT kita 
mengakselerasi tenagatenaga muda untuk mampu mengambil 
peran karena pertumbuhan bisnis yang begitu cepat sementara 
keterbatasan tenaga yang ada sehinga kita harus melakukan training 
dan pengembangan kompetensi, exposure dan keterampilan 
secara agresif.

perusahaan-perusahaan mana saja yang dilibatkan 
dalam project-project Lng tersebut? Banyak mitramitra kita, 
seperti PGN, PLN sebagai off taker, BUMD-BUMD, BUMN lain 
seperti KAI dan Pelindo, dan perusahaan internasional seperti 
perusahaan Mitsubishi, Mitsui, Marubeni, Tokyo Gas asal Jepang, 
Korea Gas (Kogas) dan Samtan asal Korea, Cheniere (USA), Total, 
Shell, K, dan juga bekerja sama dengan perusahaan nasioal , 
dan banyak perusahaan lokal lainnya sebagai local distribution 
companies. Dalam bidang transportasi LNG kita berkolaborasi 
dengan beberapa perusahaan lokal, contoh Humpus dan 
perusahaan kapal internasional yang sangat besar seperti Mitsui 
OSK, Ltd (MOL).

apakah pertamina sudah merasa Capable sebagai pe -
main Lng global? Pertamina  adalah perusahaan yang meng
inisiasi bersama dengan mitranya dalam mengembangkan bisnis 
global LNG. Memang bukan bisnis LNG pertama karena sudah ada 
bisnis LNG sebelumnya yaitu di Ohio Amerika, Alaska,   Brunei dan 
Aljazair. Tapi yang terbesar itu adanya di Arun dan di Bontang mulai 
tahun 1972 kemudian produksi paling besarnya pada tahun 1999 
sekitar 32 juta ton LNG yang dikirim ke Jepang, Korea danTaiwan. 

Jadi sebenarnya Pertamina tidak hanya capable lagi tapi 
sebagai role model bisnis global LNG di dunia dan sampai saat ini 
kita justru berusaha mempertahankan capability tersebut jangan 
sampai hilang. Jika tidak kita pertahankan maka sedikit demi sedikit 
capability itu akan hilang. Jika dilihat historical dalam 23 tahun ini 
kelihatan kalau Pertamina  untuk di Indonesia Pertamina Lead dalam 
bisnis LNG ini karena banyak yang ingin berbisnis dengan Pertamina. 

Di samping itu, PT Badak menjadi sekolahnya LNG di dunia 
karena banyak perusahaan yang ingin belajar dari Bontang. Qatar, 
saat ini merupakan produsen LNG terbesar di dunia, dengan 
kapasitas 77 juta ton LNG, dimana pada saat start up dilakukan 
adalah personil  dari PT Arun. Jadi capabilitynya orang Pertamina 
soal LNG sudah tidak perlu dipertanyakan lagi karena menjadi 
tempat belajarnya LNG. Yang menjadi perhatian saya adalah 
bagaimana mempertahankan dan mengembangkannya untuk 
mendorong per tumbuhan Pertamina.•irLi
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Tepat 10 desember 2015, 
Pertamina genap berusia 58 tahun. 
Berikut ucapan ulang tahun dari beberapa 
insan Pertamina.

“Dengan terus mengedepankan aspek keselamatan dan 
profesionalisme yang tinggi, Pertamina pasti akan terus 
tumbuh dan berkembang.

Insan PHE yang tangguh, tegas, dan bertanggung 
jawab siap mengantarkan Pertamina dalam mewujudkan 
kemandirian Energi untuk Indonesia yang mendunia.

Selamat Ulang Tahun ke58 Pertamina! Siap 58!”
 

r. gunung sardJono hadi 
Direktur Utama 
PT Pertamina Hulu Energy

Tiga hari lagi Pertamina akan merayakan 
hari jadinya, pada tanggal 10 Desember 2015.

Dan alhamdulillah dalam perjalanannya 
selama setahun menuju ke usianya yang ke
58 ini, Pertamina  tetap mampu memberikan 
kontribusinya bagi bangsa Indonesia. Mes ki 
harus menghadapi guncangan badai penu
runan harga minyak dunia yang berimbas pada 
pendapatan perusahaan.

Tantangan selama satu tahun perjalanan 
tambah usia,  tak membuat Pertamina me
nyerah. Justru dihadapi dengan upayaupaya 
preventif agar perusahaan penopang energi 
negeri ini, bisa terus berdiri dan memberikan 
yang terbaik bagi bangsa.

Lima prioritas strategis perusahaan yang 
digulirkan sejak akhir 2014, dijalankan dengan 
sungguhsungguh dalam kurun waktu satu 
tahun ini.

Prioritas strategis mulai dari  pengem
bangan sektor hulu direalisasikan dengan 
pengambilalihan dan pengembangan blok 
utama di Indonesia. Prioritas kedua, yakni 
efisiensi di semua lini dilakukan dengan me-
reformasi pengadaan minyak mentah dan 
produk minyak, penekanan losses di semua lini 
operasi, streamlining fungsifungsi korporasi, 
serta sentralisasi pengadaan dan marketing. 

Prioritas ketiga adalah peningkatan ka
pasitas kilang, baik melalui upgrading kilang, 
kilang baru, maupun revitalisasi serta integrasi 
kilang swasta.

Keempat, pengembangan infrastruktur 
dan marketing pun terus digenjot dengan 
melakukan peningkatan kapasitas storage 
dan terminal, pengembangan jaringan 
SPBU dan pemasaran bertaraf internasional, 
pengembangan infrastruktur receiving & re
gasifikasi LNG serta SPBG, serta menerapkan 
marketing operation excellence dan go 
international.

Sedangkan prioritas kelima melalui 
upaya perbaikan struktur keuangan, seperti 
penyelesaian piutang ke negara, penyelarasan 
strategi pembiayaan jangka pendek dan 
panjang, serta pengelolaan perencanaan dan 
evaluasi investasi.

Kelima priorioritas strategis tersebut 
memiliki filosofi trasformasi mindset, yakni 
mengutamakan keberlanjutan pasokan energi 
untuk In donesia serta menyediakan energi 
dengan kualitas prima dan biaya yang efisien.

Dan terbukti dalam tahun ini berbagai 
pro yek unggulan telah diresmikan dan 
beroperasi. Seperti Terminal Regasifikasi Arun, 
kilang Donggi Senoro, PLTP Kamojang 5 dan 
proyek geothermal lainnya, proyekproyek 
infrastruktur gas, RFCC kilang TPPI Tuban, 
storage di daerah perbatasan, pengadaan 
impor minyak yg tersentralisasi, serta upaya
upaya lain yang tidak bisa disebutkan satu 
persatu.

Inilah upaya maksimal yang dilakukan 
Pertamina selama satu tahun terakhir. Kiprah 
yang begitu besar untuk bangsa menjadi  salah 
satu bukti bahwa di usianya semakin matang, 
BUMN ini semakin fokus untuk me wujudkan 
kemandirian energi untuk Indonesia mendunia.

Dirgahayu Pertamina.•

Selamat HUT ke58 Pertamina...
Semoga Pertamina semakin jaya dan selalu 
terdepan dalam membawa kemandirian energi 
untuk negeri.

Dirgahayu & sukses...

irFan Zainuddin
Direktur Utama
PT Pertamina Geothermal Energy

Selamat ulang tahun Pertamina... 
Tantangan dan rintangan menempa Pertamina menjadi 
perusahan yang tangguh. Selalu menjadi kebanggaan 
bagi bangsa dan negara. Pertamina Jaya!

shynta dewi
Asman QMPCS - QSKM, Dit. SDM & Umum

Selamat ulang tahun ke58 Pertamina. Semoga di tahuntahun mendatang 
akan menjadi tahuntahun yang lebih gemilang. Semoga setiap langkah 
yang diambil tahun ini membawa kita lebih dekat ke mimpi kita bersama. 
Kami bangga dapat menjadi bagian dari perusahaan ini.

murti dewi hani
Sekretaris Perusahaan Nusantara Regas

Happy Anniversary Pertamina tercinta...
Dengan usianya yang 58 tahun, semoga makin 
jaya dan lebih mendunia......

#proud

igisty muliin
Analyst Change Management
Direktorat SDM & Umum
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global Burden Penyakit akibat Kerja dan 
dampaknya terhadap Biaya ekonomi  
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Penyakit akibat kerja merupakan suatu keniscayaan dalam 
pro ses bisnis industri energi, karena saratnya potensi bahaya 
di dalamnya. Namun demikian, karena latensi dan sifatnya yg 
individual, hal ini seringkali tidak menjadikan industri  memberikan 
perhatian yang cukup terhadap permasalahan tersebut.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Organisasi Kesehatan 
Sedunia (WHO), telah membuat perkiraan global tentang beban 
penyakit/sakit dari penyakit ataupun kecelakaan yang diakibatkan 
oleh hubungan kerja. ILO melihat dari sudut pandang beban 
okupasional (hubungan kerja) dan WHO melihat dari sudut pandang 
kesehatan. Keduanya sampai pada kesimpulan bahwa semua 
kejadian fatal yang terjadi pada negaranegara industri, 5%7% 
disebabkan oleh penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja.

Secara global, ILO memperkirakan bahwa 2,3 juta kematian 
terjadi setiap tahun oleh karena kecelakaan dan penyakit akibat 
kerja. Penyakit akibat kerja secara statistik global melebihi angka 
kematian akibat kecelakaan kerja dengan jumlah kematian 
2.022.000 jiwa dan kecelakaan 318.000 jiwa. Pembunuh terbesar 
adalah kanker akibat kerja (32%), penyakit sirkulasi akibat kerja, 
kardiovaskular dan stroke (23%), penyakit menular khususnya di 
negaranegara berkembang dan agraris (17%), serta kecelakaan 
kerja (18%) (Gambar 1).

 gambar 1. Work related annual deaths - global

Berbeda dengan data global, penyakit menular dan kecelakaan 
kerja memiliki angka yang lebih rendah pada negaranegara 
dengan ekonomi kuat (gambar 2). Meskipun demikian, rendahnya 
angka kecelakaan kerja tersebut secara global diimbangi dengan 
peningkatan angka fatalitas kecelakaan kerja oleh karena adanya 
pergeseran lokasi manufaktur, konstruksi, pertambangan dan per
tanian pada negaranegara yang industrinya berkembang dengan 
cepat khususnya pada negaranegara Asia. Faktor besar lain 
yang berpengaruh terhadap penurunan angka kecelakaan kerja 
pada negaranegara ekonomi kuat adalah bergesernya secara 
bertahap industriindustri yang memiliki potensi bahaya tinggi ke 
kawasan Asia.

 

gambar 2. Work related annual deaths – Uni eropa dan Negara Industri

Dalam memperkirakan economic cost, Workplace Safety 
and Health Institute di Singapura menetapkan bahwa biaya 
kecelakaan dan sakit akibat kerja berasal dari 3 (tiga) komponen, 
yakni perusahaan, pekerja, dan komunitas/pemerintah. Dari 
perusahaan, komponen biaya yang diperhitungkan adalah biaya 
turnover pekerja, training bagi pekerja pengganti, kehilangan 
produktivitas kerja, premi asuransi, dan biaya kompensasi. Biaya 
yang ditimbulkan dari pekerja adalah biaya ekses pengobatan 
diluar tanggungan asuransi, rehabilitasi, dan potensi kehilangan 
pendapatan masa depan. Biaya dari pemerintah adalah biaya 
sosial, biaya inspeksi, investigasi, aktivitas promosi, kehilangan 
sumber daya manusia untuk kasus fatal dan subsidi pengobatan. 

ILO memperkirakan bahwa 4% dari Gross Domestic Product 
(GDP) Global pertahun atau sebesar USD 2,8 triliun, hilang akibat 
biaya langsung dan tidak langsung dari penyakit akibat kerja dan 
kecelakaan kerja, termasuk hilangnya waktu kerja, kompensasi 
kepada pekerja, gangguan produksi, dan biaya kesehatan.

Beberapa studi yang telah dilakukan berkaitan dengan 
economic cost dari penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja di 
berbagai negara menunjukan hasil sebagai berikut :
• USA : USD 250 milyar (1,8% GDP)  
• Denmark : 2,7% GDP
• Australia : AUD 60 milyar (4,8% GDP) occupational Health Strategy – HSSe dit. SdM & Umum

• Selandia Baru : 3,4% GDP
• Norwegia : 6% GDP 
• Finlandia : 3,8% GDP 
• Italia : 3,2% GDP

 

 

 gambar 3. Biaya yg dikeluarkan oleh perusahaan, pekerja dan pemerintah

Singapura diperkirakan menghabiskan 3,2% GDP tahun 2011 
untuk membiayai PAK dan kecelakaan kerja. Di negara tersebut, 
pekerja menanggung separuh dari biaya (51%), dan sisanya ditanggung 
oleh perusahaan (22%) dan pemerintah (27%). Keadaan di Singapura 
merefleksikan kondisi yang hampir serupa dengan negara-negara 
lain yang memiliki perekonomian kuat.  Penyakit menular sebagai 
penyebab kematian sudah tidak menjadi perhatian utama dan mulai 
bergeser ke arah penyakit tidak menular dan gangguan kesehatan 
lain yang jumlahnya kian meningkat. Di negaranegara tersebut, 
penyakitpenyakit tidak menular yang sudah diketahui jelas memiliki 
hubungan dengan pekerjaan atau lingkungan kerja adalah kanker, 
penyakit pernafasan kronik, penyakitpenyakit sirkulasi, gangguan 
muskuloskeletal (otot dan tulang rangka), dan gangguan psikososial.

Kajian di negaranegara Uni Eropa menunjukkan adanya ancaman 
bahwa biaya penanggulangan PAK dan kecelakaan kerja akan jauh 
lebih besar dibandingkan biaya investasi jika tidak terdapat aksi nyata 
untuk melakukan pencegahan terjadinya PAK dan kecelakaan kerja 
(Gambar 4)

 

gambar 4. Biaya penanggulangan PaK dan kecelakaan kerja VS biaya investasi di 
negara-negara eropa

Di Pertamina, sampai saat ini belum ada angka korporasi yang 
mencerminkan adanya penyakit akibat kerja. Hal ini bukan berarti 
bahwa tidak terdapat PAK, namun mungkin saja masih tersamarkan 
dengan penyakitpenyakit umum lain yang diderita pekerja.  Meskipun 
demikian, untuk bahaya tertentu seperti bising sangat mungkin dijumpai 
adanya potensi penyakit akibat kerja.

 

gambar 5. Potensi gangguan dengar di Pertamina

Gambar 5 memberikan informasi bahwa dari 1547 orang 
pekerja berisiko yang melaksanakan uji fungsi pendengaran di 
MOR dan Refinery menggunakan audiometer, 9% (134 orang) 
diantaranya memiliki potensi mendapatkan gangguan dengar 
akibat bising. Data audimetri tersebut masih harus diverifikasi untuk 
memastikan bahwa tidak terdapat penyebab lain selain bising yang 
mengakibatkan penurunan ambang dengar pekerja. 

Upaya kesehatan kerja untuk deteksi dini PAK sudah dilakukan 
melalui berbagai macam upaya seperti pengelolaan lingkungan 
kerja, pengukuran paparan bahaya secara personal pada pekerja, 
pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus, biological monitoring 
untuk benzene, nhexane, merkuri, radiasi pengion, debu dan 
lainlain. Namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya 
penyakitpenyakit lain yang berhubungan dengan pekerjaan yang 
sulit untuk dideteksi oleh karena sebabnya yang multifaktorial, 
seperti low back pain/nyeri punggung bawah, asthma, stress 
kerja, dan lainlain.

Economic cost PAK di Pertamina sampai saat ini belum dapat 
diperkirakan oleh karena tidak adanya prevalensi dan insidensi PAK 
yang tercatat. Namun dengan operasional Pertamina yang sudah 
memasuki tahun ke58 dengan berbagai macam potensi bahaya 
yang ada didalamnya, PAK merupakan bahaya laten yang harus 
diwaspadai karena dapat mengakibatkan burden baik terhadap 
daya saing, produktivitas maupun economic cost. 

Sudah diketahui bersama bahwa daya saing perusahaan 
berjalan seiring dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Makin 
rendah angka kecelakaan kerja, makin tinggi daya saing dan 
produktivitas perusahaan. 

World Economic Forum tahun 2013 telah menggambarkan hu
bungan antara daya saing perusahaan dengan angka kecelakaan 
(Gambar 6). Faktanya dari data tersebut Indonesia masih berada 
dibawah Singapura, Malaysia dan Thailand. 

 gambar 6. Hubungan daya saing perusahaan dengan angka kecelakaan kerja

Komitmen untuk melakukan berbagai macam upaya dalam 
rangka meningkatkan daya saing dengan menurunkan angka 
kecelakaan dan PAK harus terus diperbaharui. Namun demikian 
langkah tersebut seyogyanya tidak diikuti dengan ketakutan akan 
melaporkan adanya kecelakaan dan PAK, karena hal tersebut akan 
kontraproduktif untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. 

Belajar dari kejadian merupakan komponen penting dalam 
sistim manajemen HSSE untuk memastikan bahwa kejadian 
serupa dapat dimitigasi sampai dengan penyebab dasarnya. Oleh 
karenanya pelaporan PAK di tempat kerja perlu dilakukan dengan 
baik dan apa adanya, sesuai  Permenakertrans No.01/Men/1981 
tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja, khususnya pasal 
2, 3 dan pasal 8 dan Kepmenaker No.333/Men/1989 tentang 
diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja pasal 4 yang 
mewajibkan pengusaha untuk melaporkan penyakit akibat kerja 
dalam waktu 2x24 jam kepada Dinas Tenaga Kerja setempat. 

 Pada saat ini Pemerintah bahkan sudah mengeluarkan 
kebijakan untuk memperluas perlindungan bagi pekerja sehingga 
meninggal mendadak di tempat kerja yang pada hakekatnya 
bukan kecelakaan kerja, namun karena kejadiannya sedang 
bekerja di tempat kerja, dianggap sebagai kecelakaan kerja. 
Kepada yang bersangkutan diberikan jaminan kecelakaan kerja 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 
1993 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang perubahan 
Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

Mengutip perkataan mantan Sekretaris Jenderal PBB, Koffi 
Annan : “Health and safety at work is not just sound economic 
policy it is a basic human right.” 

Semoga di masa mendatang Pertamina dapat menurunkan 
potensi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, agar produktifitas 
pekerja terus meningkat dan biaya kesehatan menurun sehingga 
dapat menyumbang peningkatan profit perusahaan. serta mening-
katkan daya saing Perusahaan.•
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Sejak tahun 2014, Shipping telah menerbitkan aturan mengenai kewajiban pemasangan 
Closed Circuit Television (CCTV) pada seluruh kapal yang dioperasikan Pertamina. Pemasangan 
CCTV merupakan salah satu upaya Shipping dalam meningkatkan pelayanan kepada 
pelanggan yaitu untuk mencegah adanya pencurian cargo.

Pemasangan CCTV membantu Shipping dalam mempermudah monitoring dan 
investigasi apabila ada indikasi pencurian kargo di atas kapal. Dalam pelaksanaan investigasi, 
petugas membutuhkan buktibukti relevan untuk memperkuat argumentasi sebagai bahan 
pertanggungjawaban kepada customer atau pihak terkait yang membutuhkan.

Pada pelaksanaannya, pemasangan CCTV dipersyaratkan pada pemilik kapal untuk 
pengadaan sewa kapal tanker, SPOB, dan satgas dengan periode sewa minimal 6 bulan. 
Jumlah titik pemasangan CCTV yang harus dipasang berbedabeda untuk tiap kapal. Untuk 

kapal tipe Small 2 ke bawah dipasang 2 unit, sedangkan pada kapal tipe general purpose (GP) 
ke atas dipasang 5 unit. Biaya pemasangan dan pengoperasian CCTV dimaksud nantinya 
menjadi tanggungjawab pemilik kapal. Untuk kapalkapal yang belum dilengkapi CCTV, 
Pertamina akan memberi batas waktu toleransi maksimal 2 bulan setelah delivery kapal. Apabila 
Pemilik kapal tidak memenuhi ketentuan dalam waktu dimaksud, maka Pertamina memiliki 
hak penuh untuk melakukan penahanan uang sewa Kapal. Jika dalam waktu 3 bulan setelah 
delivery kapal pemilik kapal belum melakukan pemasangan CCTV, maka Pertamina memiliki 
hak untuk melakukan pemutusan Perjanjian Sewa.

Ketentuan lain yang tidak kalah ketat adalah operasional. Apabila dalam 1 (satu) bulan 
terhitung tanggal delivery, kapal tidak mengaktifkan CCTV selama minimal 7 hari secara terus 
menerus atau kumulatif, maka Pertamina memiliki hak untuk melakukan penahanan uang 
sewa kapal pada bulan berjalan. Ketegasan aturan tersebut dilakukan dalam upaya mencegah 
adanya kerugian yang lebih besar. Harapannya losses dapat ditekan seminim mungkin sehingga 
dapat meningkatkan profit perusahaan ke depan.•shippingTitik Pemasangan CCTV Kapal tipe General Purpose ke atas

Titik Pemasangan CCTV di Kapal tipe Small 2 ke bawah

Jakarta – Didasari oleh permasalahan penanggulangan 
tumpahan minyak (Oil Spill) di TBBM Manggis, Karangasem, 
Bali yang belum efisien, Tim GKM Belah Duren dari Marine 
Region V – Shipping, Direktorat Pemasaran berinisiatif 
berinovasi melakukan subsitusi peralatan LLP (Lindungan 
Lingkungan Perairan) existing dengan menggunakan kulit 
durian yang ternyata lebih efisien dan memiliki kemampuan 
serap (absorbent) cemaran minyak yang lebih kuat dari pa da 
peralatan existing. Penelitian bahan yang sementara dinamai 
“Kuldur” (Kulit Durian) ini ternyata  menghasilkan penemuan 
yang sangat luar biasa bagi perseroan.

Dengan judul risalah “Meningkatkan Efisiensi Penang-
gulangan Tumpahan Minyak Melalui Pemanfaatan Kulit 
Durian Sebagai Material Substitusi Oil Absorbent Di TBBM 
Manggis”, Tim FTProve Belah Duren ini berhasil menyabet 
penghargaan The Best Functional Team Improvement 
pada Annual Pertamina Quality (APQ) Awards 2015. Me
nurut Irwan Dwi Aprianto, anggota tim GKM Belah Duren, 
pemilihan kulit durian sebagai bahan subtitusi ka re na 
kulit durian memiliki kandungan pectin yang lebih ba nyak 
daripada beberapa pilihan lain, seperti kulit pisang, kulit 
jeruk, kulit mangga ataupun serbuk kayu yang sempat 
diteliti oleh timnya.

Irwan menjelaskan pula inovasi ini memanfaatkan limbah 
kulit durian yang selama ini tidak dimanfaatkan dan banyak 

“Kuldur” untuk Tingkatkan Efisiensi Penanggulangan 
Tumpahan Minyak di TBBM Manggis

keberadaannya di sekitar lokasi TBBM Manggis. “Karena di 
sekitar lokasi kami, memang banyak kulit durian yang tidak 
terpakai. Setelah melalui riset dan studi literatur, dan bekerja 
sama dengan ITS, kami temukan di kulit durian itu mengandung 
zat pectin, yang bisa untuk menyerap minyak, dan kami sudah 
coba untuk minyak jenis MFO dan MDO,” ucap Irwan. 

Mengandung pectin sebanyak 2,56%, kulit Durian mampu 
melebihi kandungan pectin kulit pisang sebanyak 1,09%, kulit 

jeruk sebanyak 0,8%, dan kulit mangga sebanyak 1,7%. 
Pectin merupakan kandungan yang berfungsi mengikat dan 
menggumpalkan minyak bersama kandungan selulosa yang 
sangat berpengaruh terhadap daya serap dan daya ikat 
suatu material. Selain itu, kandungan selulosa kulit durian 
yang mencapai 60% juga menjadi alasan mengapa raw 
material durian pantas untuk dipilih dan dikembangkan tim 
GKM Belah Duren.

Irwan mengatakan, kulit durian yang digunakan meru
pakan kulit durian bagian luar yang berwarna hijau, yang 
dipisahkan dari kulit berwarna putih yang mengandung zat 
lilin dan diproses, dikeringkan, diblender, serta diolah  hingga 
berbentuk paparan segi empat yang dapat menyerap volume 
lebih banyak. 

Tidak hanya secara kuota penyerapan dan responsiveness 
yang lebih baik, Kuldur juga dapat menekan biaya pe nang
gulangan tumpahan minyak hingga 71,7% dari biaya se
belum perbaikan, serta memberikan cost saving dari yang se
belumnya Rp. 26.343.500 menjadi hanya Rp. 7.570.625 per 
sekali tumpahan. Penghematan pengadaan peralatan LLP 
(absorbent) dari yang sebelumnya 100 juta menjadi ha nya 
sebesar Rp. 3.270.000 saja dengan total cost saving men
capai Rp. 187.728.750 dengan waktu pengadaan selama 3 
minggu. L ebih cepat dari yang sebelumnya membutuhkan 
wak tu pengadaan paling cepat hingga 1 tahun.•starfy 

Menteri ESDM memberikan apresiasi pada inovasi kulit durian “kuldur” sebagai 
material substitusi oil absorbent di TBBM Manggis untuk meningkatkan efisiensi 
penanggulangan tumpahan minyak.
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Rangkul 11 Badan Usaha untuk Kembangkan Bahan Bakar Nabati.... sambungan dari halaman 1

maumere -  Untuk meningkatkan promosi 
Pertamax yang telah hadir di Maumere, Perta mina 
bekerjasama dengan Telkomsel untuk memberikan 
bonus kepada konsumen pembeli Pertamax.

Jr. Sales Executive Retail Wil XIII (Flores) PT 
Pertamina (Persero) Vano Daniel Wibawanto 
menjelaskan, melalui program ini, set iap 
konsumen yang melakukan pembelian Pertamax 
mendapatkan gratis pulsa dari Telkomsel. “Se tiap 
membeli Pertamax senilai Rp. 50.000 (berlaku 
akumulasi) dapat ditukar dengan pulsa Telkomsel 
senilai Rp. 5.000, sementara setiap struk atau 
bukti pembelian Pertamax dengan kelipatan senilai 
Rp.200.000  (berlaku akumulasi) dapat ditukar 
dengan pulsa Telkomsel senilai Rp20.000,” ujarnya.

Struk pembelian Pertamax tersebut dapat 
ditukarkan di Kantor TDC Telkomsel Maumere dan 
juga  di Temporary Outlet yang tersedia di SPBU 
serta APMS Keekonomian Maumere. Sebaliknya, 
kerjasama promo ini juga berlaku untuk pembelian 
pulsa data Telkomsel senilai Rp 100.000 dan 
mendapatkan gratis voucher Pertamax senilai 
Rp10.000.

Vano menambahkan, program promosi 
berlangsung selama 30 hari, sejak 25 Agustus 2015 
hingga 25 September 2015 untuk masyarakat yang 
melakukan pengisian Pertamax di 2 SPBU dan 1 
APMS yang berada di Maumere.

“Program joint promo dengan Telkomsel me
nurut kami merupakan momentum yang tepat  
untuk  lebih meningkatkan animo masyarakat,” 
ujar Vano Daniel Wibawanto.

Pertamax merupakan produk BBM non sub
sidi pertama yang telah hadir di Flores. Sejak di
luncurkan pada 15 Juni 2015, penjualan Pertamax 
terus menunjukkan peningkatan. Total penjualan di 
wilayah tersebut hingga akhir Agustus mencapai 
232.000 liter.• mor V

Direktur GEBT Yenni Andayani dan Direktur Pengembangan Usaha PT Bu kit Asam  Anung Prasetyo berjabat tangan usai 
menandatangani MoU mengenai joint study potensi milik Bukit Asam.

Pertamina Bersinergi dengan Bukit asam 

telah mencapai kesepakatan 
de ngan Pertamina untuk me
masok kebutuhan FAME untuk 
produk Biosolar Pertamina. 
Bagaimanapun, keberlanjutan 
pasokan FAME menjadi sangat 
penting untuk mendukung 
pro gram mandatory BBN 
dari pemerintah,” pungkas 
Wianda.

Secara umum, Pertamina 
telah menyalurkan Bio solar 
dengan kadar campuran 

FAME (B7,5) sejak tahun 2009 
dengan volume meningkat 
secara bertahap. Pada tahun 
2014, total penyaluran FAME 
mencapai 1,5 Juta KL atau 
setara dengan 13,6 juta KL 
Biosolar mencakup kebutuhan 
PSO, NPSO dan pembangkit 
listrik. Sementara saat ini, 
Pertamina telah menyalurkan 
Biosolar dengan persentase 
FAME sebesar 15%. Total 
penyerapan FAME hingga 

31 Oktober 2015 mencapai 
se kitar 300 ribu KL dan di
targetkan dapat mencapai 
966.785 KL pada akhir tahun, 
atau setara dengan 5,98 juta 
KL Biosolar.

D e n g a n  p e n e r a p a n 
mandatory B20 tahun depan, 
Pertamina memproyeksikan 
kebutuhan volume FAME 
yang akan diserap Pertamina 
sebesar 5,14 juta KL atau 
se tara dengan 26 juta KL 

Biosolar. Volume tersebut 
terdiri dari 2,7 juta KL untuk 
kebutuhan PSO, 1,26 juta KL 
untuk kebutuhan pembangkit 
listrik dan 1,12 juta KL untuk 
kebutuhan Non PSO.

“Untuk memenuhi ke
butuhan tersebut, sinergi 
strategis Pertamina dengan 
para pelaku utama, baik 
pe merintah dan produsen 
FAME di Indonesia sangat di
perlukan. Penyerapan FAME 

diyakini sangat mengun
tungkan semua pihak, karena 
ini merupakan langkah pen
ting bagi Indonesia un tuk 
dapat mengurangi keter
gantungannya pada impor 
Solar dan membuka lapangan 
kerja karena industri hilir sawit 
di Tanah Air lebih bergairah,” 
ucap Wianda.

Salah satu perwakilan 
dari 11 Badan Usaha Bahan 
Bakar dari PT Wilmar Nabati 

Indonesia, Hendri Saksti 
mengucapkan terima kasih 
kepada Pertamina atas ke 
percayaan yang telah di
berikan kepada pihaknya. Ia 
berharap kerja sama ini dapat 
berlangsung panjang. “Kami 
berharap kerja sama ini bisa 
berjalan dengan baik ke depan 
dan suplai dari ka mi lancar 
tidak ada kendala di lapangan 
sehingga bisa berlangsung 
panjang.” Ucapnya.•riLis/starfy

Jakarta - “Yang paling pen
ting dari penandatanganan 
adalah kita membuktikan 
kepada pemerintah bahwa 
sinergi Pertamina dan Bukit 
Asam cukup powerful untuk 
menghasilkan suatu project 
yang signifikan,” demikian 
dikatakan Direktur Gas, 
Energi Baru dan Terbarukan 
(GEBT) Pertamina Yenni An
da yani dalam  acara pe nan
datanganan Memoran dum of 
Understanding (MoU) antara 
Pertamina dan PT Bukit 
Asam. Penandatanganan 
berlangsung di Kantor Pusat 
Pertamina, pada (16/11). 
Pe nandatanganan d i la
kukan oleh Direktur GEBT 
Yenni Andayani dan Direktur 
Pengembangan Usaha PT 
Bu kit Asam  Anung Prasetyo.

Sementara Direktur Pe
ngembangan Usaha PT 
Bukit Asam Anung Prasetyo 
menjelaskan terlebih dahulu 
tentang PT Bukit Asam, yang 
berasal dari PT Tambang 
Batu bara Bukit Asam. Tahun 

Jakarta – Pertamina Award 2015 telah menyaring 15 Finalis 
dari total 30 proyek atau initiatives Breaktrough Project (BTP) dan 
Proyek Prioritas Investasi (PPI) terpilih yang mendukung 5 pilar 
prioritas strategis Pertamina di tahun 2015. Wawancara para 
finalis berlangsung di ruang Nias Hotel Borobudur, Senin (24/11).

Ke-15 finalis tersebut diseleksi untuk menentukan proyek 
atau initiatives mana saja yang layak untuk diseleksi lebih lanjut 
menjadi pemenang Pertamina Award 2015. Bertindak sebagai 
juri independen saat wawancara para finalis adalah Rhenald 
Kasali, GM Litbang Kompas Heriyanto Santoso dan Pakar 
Manajemen Budi Soetjipto. 

 Proses penilaian berlangsung dalam dua tahap, yaitu 
pada 20 November 2015 dan 23 November 2015. Pemberian 
penghargaan Pertamina Award bagi program implementasi 5 
prioritas strategis terbaik akan dilakukan pada 10 Desember 
2015, bertepatan dengan syukuran Hari Ulang Tahun ke58 
Pertamina.

Nominasi finalis 5 (lima) Prioritas Strategis untuk finalis 

2012, mereka pun masuk ke 
bisnis energi, tidak semata 
hanya  b i sn i s  t ambang 
batubara saja. 

Usai acara penanda
tangan   an, Direktur GEBT 
Yenni Andayani menyatakan, 
kerja sama ini masih  awal, 
yaitu untuk melakukan joint 

study, potensi milik Bukit 
Asam. Sementara Pertamina 
juga melirik batubara sebagai 
bisnisnya untuk gasifikasi.  
“Kerja sama ini me rupakan 
si nergi antar BUMN,” kata 
Yenni. 

MoU yang ditandatangani 
masih bersifat payung, untuk 

melihat proyekproyek apa 
saja yang bisa dikerjasamakan 
antara Pertamina dan Bukit 
Asam. Diharapkan dalam 
waktu 6 bulan ke depan sudah 
dihasilkan joint study apa yang 
akan dikerjasamakan berikut 
skema pendanaannya.•urip

Pertamina award 2015 Saring 15 Finalis
pilar Pengembangan Sektor Hulu terpilih Proyek Kamojang 5 
PT Pertamina Geothermal Energi dan Proyek Banyu Urip PT 
Pertamina EP Cepu, finalis Pilar Peningkatan Kapasitas Kilang 
yaitu Pemberdayaan TPPI Tuban dan Proyek RFCC Cilacap, 
finalis Pilar Pengembangan Infrastruktur & Pemasaran terpilih 
BTP Perkuatan Retail untuk Pertalite dan BTP Sentralisasi 
Marketing Gas. 

Kemudian untuk finalis Pilar Perbaikan Struktur Keuangan 
terpilih BTP Corporate Cash Management dan BTP Sistem 
Informasi Investasi. Sedangkan untuk Pilar Efisiensi di Semua 
Lini, sebagai finalis  terpilih, yaitu BTP Pembenahan Tata Kelola 
Arus Minyak dan BTP Perubahan proses bisnis dan pengadaan 
dan penjualan (Impor Ekspor) minyak mentah dan produk Kilang.

Selain itu, Pertamina ini juga menyaring finalis dari penerima 
PKBL dan CSR untuk diberikan penghargaan Pertamina Award 
2015. Dari PKBL akan dipilih mitra unggulan pemberdayaan 
masyarakat dan CSR meliputi CSR Sehat, CSR Cerdas, CSR 
Hijau dan CSR Berdikari.•irLi
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Pertamina dan Saudi aramco Tandatangani 
Hoa Upgrading Kilang Cilacap

HUT ke-58, Manjakan 
Konsumen Pertamax 
Series dan Pertalite

Forum IgS, Buka Peluang dan Tantangan Bisnis gas

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan President and CEO Saudi Aramco Amin alNasser menyepakati kerja sama 
melalui penandatanganan head of agreement  (HoA) untuk pelaksanaan proyek upgrading Refinery Unit IV Cilacap.

DIrektur Direktur Gas, Energi Baru dan Terbarukan Pertamina Yenni Andayani 
berbicara di depan peserta Indonesia gas Society (IGS) Forum.

medan – Dalam rangka ulang tahun ke58, 
Marketing Operation Region (MOR) I memberikan 
layanan khusus untuk pengguna Pertalite 
di Medan, Sumatera Utara. Program promo 
berupa discount untuk pengguna Bahan Bakar 
Khusus (BBK) ini berlangsung mulai 1 hingga 31 
Desember 2015. 

“Pembeli BBK, seperti Pertamax Series, 
Pertalite, dan Pertamina Dex berkesempatan 
mendapat potongan harga hingga 58 persen,” 
ujar Communication and Relations MOR I 
Pertamina, Zainal Abidin, Kamis (26/11).

Dijelaskan oleh Zainal, program promo 
discount ini berlaku untuk pembeli produk BBK 
series yang menjadi nasabah Bank Mandiri. 
Konsumen BBK series bisa langsung menukarkan 
poin fiesta baik Kartu Kredit maupun Debit di 
26 SPBU yang ada di Kota Medan. “Jadi kalau 
mau beli Pertalite atau Pertamax series minimal 
Rp. 150.000, silakan tukarkan fiesta point yang 
dimiliki,” paparnya. “Kalau beli Rp.500 ribu, cukup 
bayar Rp. 200 ribu dengan memotong fiesta 
pointnya,” paparnya.

Program ini berlaku setiap hari termasuk di hari 
libur dan long weeked, selama bulan Desember 
2015. Di antara SPBU yang melakukan program 
promo ini adalah SPBU Yos Sudarso, Singapore 
Station, HM Yamin, beberapa SPBU di Gatot 
Subroto dan Katamso, termasuk di Lubukpakam, 
dan Percut Sei Tuan. 

“Promo ini memang baru berlaku di Medan 
dan sekitarnya,” katanya. “Kita berharap, di 
minggu kedua Desember, jumlah SPBU yang ikut 
program ini akan bertambah,” pungkasnya. •mor i

Jakarta – Indonesia Gas 
Society (IGS) kembali me
nyelenggarakan Gas forum 
yang ketiga kalinya dengan 
tema  “Domes t i cs  Gas 
Consumers and Producers 
Fo rum”  da l am rangka 
mendiskusikan ketersediaan 
G a s  B u m i  s e c a r a 
berkelanjutan untuk keperluan 
industri, pembangkit listrik, 
transportasi dan rumah 
t angga  dengan  ha rga 
y a n g  m e n g u n t u n g k a n 
perekonomian indonesia.

Forum yang diseleng
garakan di Hotel Raffless 
Jakarta, Kamis (26/11) ini 
menghadirkan Ketua Ko
misi VII DPR RI, Kardaya 
Warnika sebagai keynote 
speaker yang menyampaikan 
pandangan DPR untuk ke
tersediaan gas bumi secara 
berkelanjutan dengan harga 
yang menguntungkan bagi 
perekonomian Indonesia.

CiLaCap -  Pertamina 
dan Saudi Aramco menan
datangani head of agreement  
(HoA) untuk pelaksanaan 
proyek upgrading Refinery 
Unit (RU) IV Cilacap yang 
merupakan bagian Refinery 
Development Master Plan 
dengan perkiraan nilai inves
tasi US$5,5 miliar.

Penandatanganan HoA 
dilakukan oleh Direktur Uta
ma Pertamina Dwi Soetjipto 
dan President and CEO 
Sau di Aramco Amin al
Nasser di Cilacap, Kamis, 
(26/11).

D w i  m e n g a t a k a n 
upgrading RU IV Cilacap 
memungkinkan kilang terbe
sar di Indonesia tersebut 
me mi l i k i  keekonomian 
yang meningkat melalui 
tiga parameter kunci, yaitu 
peningkatan kapasitas total 
crude distillate unit (CDU) 
dari sekitar 345.000 barel 
per hari menjadi 370.000 
barel per hari, kompleksitas 
kilang meningkat dari 3 
menjadi 9 dan peningkatan 
hasil produksi dengan nilai 
tinggi dari semula sekitar 
73% menjadi 96%. 

Ekspansi yang dilakukan 
melalui RDMP terdiri dari tiga 

bagian, yaitu unit primary 
melalui revamping pada 
CDU II dan maksimalisasi 
CDU I,  unit secondary 
dengan re vamping RFCC 
dari kapasitas 62.000 barel 
per hari menjadi 81.000 barel 
per hari dan pemasangan 
hydro cracker unit baru 
berkapasitas 43.000 barel 
per hari, serta unit petrokimia 
dengan peningkatan me
nonjol pada produksi pa
raxy lene dar i  280.000 

ba re l  per har i  menjadi 
485.000 barel per har i 
dan pembangunan pabrik 
produksi polypropylene 
baru untuk naikkan produksi 
polypropylene  menjadi 
153.000 kilo ton per tahun.

“Untuk seluruh kegiatan 
tersebut kami perkirakan 
akan menelan investasi se
kitar US$5,5 miliar. Proyek 
ini ditargetkan tuntas dan 
ber operasi pada 2021,” 
kata Dwi.

Setelah penandatangan
an HoA, Pertamina dan Saudi 
Aramco akan melaksanakan 
site preparation dan basic 
engineering design pada 
tahun depan. Apabila front 
end engineering design 
(FEED) dapat tuntas pada 
2017, dan EPC dimulai pada 
2018, maka diharapkan 
upgrading RU IV CIlacap 
tuntas dan beroperasi pada 
akhir tahun 2021.•riLis

“Gas sebagai energi yang 
pemanfaatannya memiliki 
added value yang cukup 
besar bagi negara,” ungkap 
Kardaya dalam sambutannya.

Sementara itu Direktur 
Gas ,  Energ i  Baru  dan 
Te rba rukan  yang  j uga 
menjabat sebagai Ketua IGS 
Yenni Andayani mengatakan, 
forum IGS ini akan membuka 
ruang bagi seluruh komponen 
pemangku kepent ingan 
utama di bisnis gas untuk 
diskusi secara terbuka baik 
peluang dan tantangan yang 
dihadapi industri ini. 

“Terlebih lagi forum ini 
sangat baik untuk Pertamina, 
karena semua para pelaku 
bisnis gas berkumpul disini 
mulai dari Hulu, Hilir dan 
Transporter. Komunikasi 
yang sangat terbuka untuk 
mencari solusi bersama 
terkait per masalahan yang 
d ihadapi  dapat  ter ja l in 

dalam event ini. Hasil diskusi 
diharapkan sebagai masukan 
atas upaya pembangunan 
dan pengembangan potensi 
gas bumi di Indonesia” ujar 
Yenni.

Para pembicara mewakili 
pengguna gas dalam negeri 
bersama dengan produser 
dan trader, seperti PT PLN 
(Persero), PT Pupuk In
donesia, pihak Asosiasi 
Gas, dan pihak pemangku 
kepentingan yaitu Ditjen 
Migas Kementerian ESDM 
dan Ditjen Industri Kimia Dasar 
Kementerian Perindustrian.  
Mereka diharapkan da pat 
menyampaikan pandangan
nya mengenai  est imasi 
pricing, demand dan supply 
di samping infrastruktur, re
gulasi dan agregator gas 
domestik. 

“Jika kita lihat saat ini 
harga LNG lebih murah dari
pada gas pipa dan ini me

rupakan suatu fenomena 
yang menarik. Disinilah kita 
harus mensiasati bagaimana 
mendapatkan gas dengan 
harga yang dapat diterima 
oleh para pengguna gas,” 
ungkap Yenni.

Kondisi harga minyak 
yang rendah mengakibatkan 
bebe rapa  pe rusahaan 
m e n g u  r a n g i  k e g i a t a n 
eksplorasi bahkan sampai 
pada tahap pengurangan 
Sumber Daya Manusia. 
N a m u n  d i  l a i n  p i h a k 
mengatakan kondisi harga 
minyak yang rendah ini 
harusnya menjadi dorongan 
untuk meningkatkan kegiatan 
eksplorasi sehingga hasil 
dapat dinikmati untuk be
berapa tahu yang akan da
tang. 

“Hal  in i  seo laho lah 
seperti dua sisi mata uang 
yaitu disatu sisi kita semua 
harus melakukan efisiensi, 

di lain pihak ada kebutuhan 
untuk mendapatkan fuel tapi 
itu juga akan memerlukan 
biaya yang cukup besar,” 
lanjutnya.

Namun kata Yenni, pe
laku bisnis harus mengacu 
kepada tiga faktor untuk 

m e m e n u h i  k e b u t u h a n 
ener  gi nasional, yaitu in
tensifikasi eksplorasi, di
versifikasi sumber energi 
termasuk pengembangan 
unconventional gas dan 
juga melakukan konservasi 
energi.•irLi
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Pertamina dukung Pelayaran Santri Bela Negara

sorong - Akhir November lalu, bertempat 
di Kampung Sailolof, Distrik Salawati Selatan, 
Kabupaten Sorong, Papua Barat, tim dari JOB 
PPS melaksanakan pengobatan massal dan 
pemberian makanan tambahan untuk balita dan 
ibu menyusui. Kegiatan yang dilakukan setiap 
tahun ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan 
Puskesmas setempat.

Lebih dari 200 warga Sailolof memanfaatkan 
kegiatan tersebut untuk konsultasi kesehatan, 
pemeriksaan fisik, pengobatan serta pemberian 
makanan tambahan untuk memperbaiki kondisi 
gizi masyarakat. Selain balita dan ibuibu me
nyusui, para pria dan manula juga turut me
meriksakan kesehatan. 

Dalam kegiatan yang juga dihadiri rekanrekan 
dari SKK Migas ini, Kepala Kampung Sailolof 
menyampaikan terima kasih atas perhatian yang 
diberikan JOB PPS. 

Diharapkan dengan peningkatan kesehatan, 
khususnya kesehatan anakanak, kualitas warga 
Kampung Sailolof akan menjadi lebih baik.•Job pps

baLikpapan –  Da lam 
rangka menyambut HUT 
ke58 Pertamina, Refinery 
Unit V (RU V) dan Marketing 
Operation Region VI (MOR 
VI) menggelar Lomba Cerdas 
Cermat dan Pameran Energi 
pada 2327 November 2015. 
Acara yang dilaksanakan 
di Mainhall Banua Patra, 
Balikpapan tersebut menarik 
antusiasme 28 sekolah se
t ing kat SMA/MA/MK se
Balikpapan mem perebutkan 
gelar juara pada babak fi nal 
yang digelar pada (27/11). 

Puncak aca ra yang di
l ak  sanakan  be rsamaan 
de ngan Pameran Energi 
tersebut dibuka oleh Walikota 
Balikpapan, Rizal Effendi 
yang hadir bersama Kepala 
Dinas Pendidikan Balikpapan, 
Muhaimin, serta manajemen 
Pertamina, di antaranya Pjs. 
GM RU V Gunarno dan GM 
MOR VI Mohammad Irfan. 
Dalam Babak Final yang diikuti 

Jakarta – Pertamina mem
berikan bantuan sekitar 114 
ton bahan bakar minyak ba gi 
keberangkatan 1.000 san tri 
dengan rute pelayaran Ja
kartaSurabayaJakarta. 

Dalam rangka bela ne
gara dan mewujudkan poros 
ma rit im dunia, kegiatan 
Pelayaran Santri Bela Negara 
ini dilepas oleh Panglima 
Komando Lin tas Laut Militer 
(Kolinlamil) Laksamana Muda 
TNI, Aan Kurnia, dalam 
upacara militer di Dermaga 
Kolinlamil, Tanjung Priok, 
Sabtu (21/11).

Kegiatan yang berlang
sung hingga 26 November 
itu menggunakan KRI Banda 
Aceh593 yang merupakan 
ka pal perang jenis Landing 
Personel Dock (LPD). Para 
peserta terdiri santri pondok 
pesantren, pelajar SMA
SMK, tokohtokoh pemuda, 
mahasiswa dan Komunitas 
Islam Nusantara.

Vice President CSR & 
SME Partnership Program 
Per tamina Kuswandi menga
takan, hal ini merupakan 
salah satu bentuk dukungan 

Pertamina dalam membantu 
masyarakat membela negara. 
“Ini adalah kerja sama antara 
Pertamina, TNI, dan PBNU 
dalam mendidik para santri,” 
tu kasnya.

Sementara Pang kolin
lami l  Laksda TNI ,  Aan 
Kurnia mengatakan, gelaran 
ini me rupakan serangkaian 
kegiatan pelat ihan bela 
negara dan penanaman 
rasa cinta tanah air kepada 
para pemuda dan pelajar, 
khususnya para santri untuk 

mengantisipasi ideologi dan 
pahampa ham radikalisme. 
Lebih jauh, terorisme yang 
dapa t  mem bahayakan 
generasi muda men datang.

Kegiatan bela negara 
yang dikemas dalam bingkai 
pelayaran laut dilaksanakan di 
atas kapal perang TNI AL KRI 
Banda Aceh593 diharapkan 
dapat memacu para santri 
untuk lebih meng hayati bah
wa Indonesia merupakan 
ne gara maritim besar yang 
me miliki kekayaan alam yang 

sangat besar.
Pelayaran Santri Bela 

Ne gara ini didedikasikan 
untuk meningkatkan ke
mam puan bela negara se
cara psikis, intelegensia, 
fisik dan spiritual. “Selain 
itu, pelayaran santri bela 
negara dimaksudkan se bagai 
salah satu upaya pembinaan 
kesadaran bela negara secara 
terpadu dan berkelanjutan 
dari aspek wawasan kema
ritiman nasional,” ujar Aan 
Kurnia.•egha

HUT ke-34, TPI adakan 
donor darah
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Jakarta -  Dalam rangka memperingati Hari 
Ulang Tahun (HUT) ke34, PT Tugu Pratama 
Indonesia (TPI) bekerjasama dengan Unit Transfusi 
Darah PMI DKI Jakarta mengadakan acara bakti 
sosial donor darah di Ruang Serbaguna kantor 
Pusat TPI, (30/11). Kegiatan tersebut dibuka oleh 
Presiden Direktur TPI  Sabam Hutajulu.

Dengan mengangkat tema “Donate your 
Blood, and You’ll be a Hero” kegiatan ini diikuti 
oleh jajaran Direksi TPI, pekerja TPI,  Tugu Group, 
Bank Mandiri Wisma Tugu dan Patra Niaga. Selain 
itu, hadir pula  beberapa Direksi Tugu Group, di 
antaranya Usmanshah (Interindo), Yudhi Prio Uto
mo (Asuransi Samsung Tugu), Suryanto Su’udin 
(Asuransi Staco Mandiri), Ade Kananda (Tugu 
Rea suransi Indonesia), dan Wahjoe Santoso 
(SRMC). Sebanyak 294 kantong darah berhasil 
dikumpulkan. 

Melihat animo pendonor yang baik, TPI 
akan terus menggagendakan kegiatan ini setiap 
tahunnya.•tpi

RU V dan MoR VI adakan Pameran energi 
dan lomba Cerdas Cermat 

oleh SMA Muhammadiah 2, 
SMA 7 dan SMK Kesehatan 
Airlangga tersebut, SMA 7 
mencetak skor tertinggi se
kaligus merebut gelar juara 
per tama.

Walikota Balikpapan, Rizal 
Effendi memberikan apresiasi 
terhadap kegiatan ini. Ia ber
harap ajang ini bisa mengasah 
ke sadaran para siswa menjadi 
generasi muda yang hemat 
energi.

Dengan mengambil tema 
HUT ”Kemandirian Energi 
untuk Negeri”, rangkaian 
acara lomba cerdas cermat 
menjadi salah satu bentuk 
ko mitmen Pertamina dalam 
memberikan sarana terhadap 
ilmu pengetahuan dan energi. 
Pjs. GM RU V  Gunarno ber
harap lomba ini dapat me ma
cu para pelajar untuk te rus 
mengembangkan pe nge
tahuannya, khususnya di 
bidang energi. Selain itu, 
penye leng garaan Pameran 

Energi hendaknya dapat 
di  manfaatkan untuk mem
perkaya  khasanah  pe
ngetahuan para siswa seputar 
energi, selain melalui ilmu 
pelajaran yang diberikan di 
sekolah.

 Hal senada disampaikan 
GM MOR VI Mohammad Irfan. 
“Saya optimis lomba cer das 
cermat energi bisa me wadahi 
potensi pelajar Balikpapan 
yang nantinya akan menjadi 
pemimpin di masa depan,” 
ujarnya.

Ia juga berharap Pameran 

Energi Pertamina dapat mem
berikan sarana bagi ma
syarakat, khususnya pelajar, 
sebagai edukasi dini terhadap 
energi baik itu pemanfaatan 
serta pengembangannya. 

Di hari jadinya ke58, 
Pertamina menyelenggarakan 
berbagai acara sosial, pen 
didikan, seni maupun bu
da  ya. Sesuai dengan te ma 
HUT, diharapkan Pertamina 
bersama stakeholder da pat 
terus memberikan kontribusi  
membangun kemandirian 
ener gi untuk negeri.•keishkara hp
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Jakarta - Sebagai rangkaian HUT ke34, PT 
Tugu Pratama Indonesia (TPI) memiliki kepedulian 
yang besar terhadap pendidikan di Indonesia. 
Kepedulian yang tinggi terhadap ter capainya 
salah satu inisiatif pemberdayaan yang penting 
tersebut dengan peningkatan kualitas pendidikan 
di Indonesia yang dibuktikan dalam edukasi 
asuransi di TPI Mengajar. Ber sama Budi P. Amir 
selaku salah satu Group Head perwakilan dari TPI 
sekaligus pemateri serta tim Corporate Secretary 
Grup mengunjungi SMAN 53 Cipinang Jakarta 
untuk mengajar sekitar 252 siswa, pada (20/11).

Program mengajar hasil sinergi bersama 
Pertamina ini merupakan bagian dari aktivitas 
Corporate Social Responsibility (CSR) yang 
telah berjalan sejak 2 tahun lalu. Budi P. Amir 
menyampaikan kepada para siswa bahwa hal 
ini adalah program perusahaan yang harus 
dijalankan dalam bidang pendidikan, selain itu 
dapat dijadikan motivasi bagi siswa yang ingin 
memilih pendidikan asuransi.

Acara ini bertujuan untuk mengedukasi para 
siswa dan  dititikberatkan mengenai pengenalan 
dasar asuransi secara umum. Kegiatan tersebut 
diharapkan semakin memperbesar rasa ke
pedulian perusahaan terhadap kebangkitan 
ge nerasi muda Indonesia dalam mewujudkan 
citacitanya.

Selain memberikan ilmu, TPI juga memberikan 
bantuan berupa perlengkapan kebutuhan se
kolah, seperti printer, laptop, yang berguna dan 
mempermudah jalannya proses belajar mengajar. 
Sebelumnya, TPI juga sudah memberikan 
edukasi ke SMKN 32 Jakarta.•tpi

Jakarta - PT Pertamina 
Training & Consulting (PTC) 
bersama dengan Ikatan 
Neurosains Terapan Indonesia 
dan People First menggelar 
program Corporate Social 
Responsibility (CSR) yang 
bertemakan PAUD Berbasis 
Neurosains. Acara ini dibuka 
oleh PTH Direktur Utama PTC 
pada 18 November 2015 di 
Anjungan Jawa Timur, Taman 
Mini Indonesia Indah (TMII), 
Jakarta, dengan peserta 300 
guru PAUD seDKI Jakarta. 

Seminar ini membahas 
tentang “Neuro Empo
wer ment Teaching” oleh 
Eko Prasetyo,S.Psi. Psi
ko log .M.NLP,C.Ht  dan 

PTC adakan Seminar PaUd Berbasis Neurosains
“Happy Activity & Stimulation 
for Early Childhood Brain” 
oleh Dr. Anne Gracia, Ir. Tongli 
Pardamean Tobing,M.Si, dan 
Dr. Henry.

Acara tersebut mendapat 
antusias yang tinggi dari 
pa ra peserta. Terlihat dari 
keaktifan dan semangat me
reka dalam mengikuti ke
giatan tersebut, serta hasil 
feedback peserta dimana 
seminar ini dibutuhkan guru
guru PAUD untuk menambah 
wawasan.

Tu juan  keg ia tan  in i 
mem berikan kesempatan 
untuk mengedukasi guru
guru PAUD agar dapat 
mengenal neurosains dalam 

dunia pendidikan serta 
mendapatkan wawasan 
observasi profil dari sudut 
pandang neurosains dan 
aplikasinya dalam dunia 
pend id i kan ,  seh i ngga 
setiap pendidik mampu 
menerapkan pola yang sesuai 

kebutuhan kelompoknya.
Acara seminar CSR 

ter sebut ditutup oleh Cor
porate Secretary PTC, Yuli 
Rachmawaty, dan acara 
berjalan sesuai dengan 
rencana dan sesuai dengan 
yang diharapkan.•ptC

rokan hiLir –  Dalam 
rangka memperingati Hari 
Guru yang jatuh pada 25 
November setiap tahunnya 
dan sebagai penghargaan 
ke pada para pahlawan tan
pa tanda jasa,  Pertamina 
Hulu Energi (PHE) Siak me
laksanakan program “PHE 
Siak Mengajar” di  tiga se
kolah yang berada di sekitar 
Lapangan Batang, Desa 
Rantau Bais Kabupaten 
Rokan Hilir  Riau,  yaitu SDN 
003 Rantau Bais, SDN 012 
Rantau Bais dan SMPN 3 
Tanah Putih.

Kegiatan ini merupakan 
program kehumasan 2015 
b idang pengembangan 
pen didikan. Selain mem
berikan edukasi mengenai 
industri migas mulai dari pem
bentukannya di alam, proses 
pencarian, pengambilan, 
pengolahan, distribusi hing
ga migas siap pakai, di
perkenalkan pula profesi di 
industri migas untuk me
motivasi para pelajar. “PHE 

boJonegoro - Dalam 
rangka berkontribusi pada 
peningkatan kwalitas ke
sehatan masyarakat  d i 
wilayah operasinya, melalui 
program Corporate Social 
Responsibility (CSR) di bidang 
kesehatan, PT. Pertamina EP 
Cepu (PEPC) melaksanakan 

Siak Mengajar” juga meng
ajak para siswa untuk meng
gunakan migas secara bi jak 
dan berhemat karena ter
golong sumber daya alam 
yang terbatas.

Untuk mempermudah 
pe mahaman terutama pada 
kalangan pelajar SD, “PHE 
Siak Mengajar” menggunakan 
media gambar kartun, se
h ingga mudah d icerna. 
Penjelasan dengan bahasa 

sederhana dan dibantu oleh 
video visual membuat pesan 
dapat ditangkap dengan baik. 
Hal ini dibuktikan dengan 
terciptanya dialog interaktif 
dua arah antara siswa dan 
pengajar.

Pihak sekolah memberikan 
apresiasi kepada PHE Siak 
atas kepedulian dalam bi
dang pendidikan, selain pro
gram “PHE Siak Mengajar” 
sebelumnya PHE Siak telah 

menyalurkan bantuan CSR 
Pertamina (Persero) berupa 
alat penunjang belajar kepada 
sekolah sekolah tersebut.

Selain itu,  program “PHE 
Siak Mengajar” juga telah 
di lak sanakan di SDN 02 
Senama Nenek dan SMP 
03 Tapung Hulu yang bera
da di wi layah Lapangan 
Lin dai, Desa Senama Ne
nek Kabupaten Kampar, 
Riau•widya/phe siak

Senyum Sehat generasi Penerus Bangsa Bersama PePC
program clino gigi 2015. 
Program ini adalah program 
pengobatan gratis bertema 
“Senyum Sehat Generasi 
Penerus Bangsa Bersama 
PEPC”, yang diikuti sekitar 
300 siswa dari lima Sekolah 
Dasar Negeri (SDN) se
Kabupaten Bojonegoro 

dan dise lenggarakan di 
gedung Maharani Bakorwil 
Bojonegoro, Kamis (26/11).

Kegiatan tersebut d i 
atas sesuai dengan em pat 
pilar program CSR, yaitu 
kesehatan,  pendid ikan, 
lingkungan, dan ekonomi 
masya rakat. Public & Go
vernment Affairs Manager 
PEPC Abdul Malik menga
takan, program ini bertujuan 
untuk meningkatkan kesa
daran akan pentingnya men
jaga kesehatan gigi dan 
mulut sejak usia dini, serta 
menumbuhkan pola hidup 
sehat yang dapat terbawa 
dalam keluarga, teman, dan 
kerabat. 

“Kami memilih anakanak 
usia dini, karena me reka 
sebagai generasi penerus 

bangsa per lu ada pem
binaan”, ungkap Abdul Malik.

Program clino gigi 2015 
meliputi kegiatan pe me
riksaan gigi, pengobatan, 
pe nyuluhan (kesehatan umum 
dan kesehatan gigi), hand 
hygiene, dan se nam bersama. 
Dengan dilaksanakannya 
kegiatan ini, PEPC berharap 
agar manfaatnya bisa di
rasakan langsung oleh para 
peserta dan bisa melatih untuk 
menjaga kesehatan gigi tidak 
hanya di usia dini, namun harus 
dilakukan hingga seterusnya. 
Sehingga ke depannya, 
anakanak Indonesia dapat 
membiasakan diri untuk hi
dup sehat dan menularkan 
kebiasaan tersebut terhadap 
lingkungan sekitarnya.•pepC
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Judul Buku : Sebuah Biografi Andy Noya : Kisah 
                      hidupku
pengarang : andy F. noya
penerbit : kompas

Terlahir dengan nama Andy Flores Noya atau yang 
lebih dikenal dengan nama Andy F. Noya. Siapa yang tak 
kenal dengan namanya, dia adalah seorang wartawan dan 
presenter terkenal dalam acara Kick Andy, yaitu sebuah acara 
yang edukatif karena acara ini memberikan banyak inspirasi 
kepada para penontonnya. Ia lahir di Surabaya, Jawa Timur, 
6 November 1960.  Ia lahir sebagai keturunan campur aduk, 
Ibunya berdarah keturunan Belanda dan Ambon, sedangkan 
ayahnya berdarah Maluku dan Portugis.

Andy F. Noya selama ini lebih dikenal sebagai wartawan 
cetak. Lebih dari lima belas tahun dia bergabung dengan 
dunia jurnalistik untuk media cetak. Dibalik kesuksesannya 
sekarang di dunia jurnalistik maupun presenter, ternyata ada 
banyak peristiwa yang dia alami selama masa kecil hingga 
beliau sukses seperti sekarang ini. Semua tentang kisah hidup 
beliau tertulis dalam buku ini.

Sebuah buku biografi yang diterbitkan oleh tahun 2015 
merupakan sebuah buku yang menceritakan kisah hidup 
Andi F. Noya dari kecil sampai sekarang. Di dalam buku ini 
terdapat banyak cerita yang membuat kita benarbenar larut 
dalam setiap alurnya. Didalam buku ini menceritakan dengan 
jelas kisahnya dari kecil, bahkan dari dia dilahirkan. Kisah 
hidupnya sangat berliku, banyak pengalaman yang pahit dia 
alami. Dimulai dari masa dia kecil yang hidup di tengahtengah 
kehidupan masyarakat Jawa. Sedangkan dia terlahir sebagai 
sosok yang berbeda, memiliki darah Belanda, dan terlahir 
dan tumbuh di saat masamasa tahun 1960an. Perbedaan 
wajah, kulit, dan fisiknya membuat dia kemudian menyesal 
terlahir sebagai keturunan Belanda. Karena, dengan lahir 
sebagai keturunan Belanda, pada masa itu menjadi siksaan 
tersendiri. Banyak yang menyakitinya, serta hidup di antara 
ketakutan yang luar biasa.

Di buku ini juga diceritakan bagaimana kondisi keluarga 
Andi F. Noya. Terlahir dengan kondisi ekonomi yang pas
pasan, malah lebih cenderung kekurangan. Tinggal di tempat 
parkir, sekamar bertiga, sampaisampai tidak memiliki pakaian 
yang baru. Ayahnya meninggalkan dia dari kecil, dan sang 
ibu bekerja sebagai penjahit. Kehidupannya benarbenar 
semakin sengsara tatkala Andi tidak sengaja memecahkan 
kaca spion mobil orang. karena kelakuannya itu, ibunya harus 
menanggung beban yang luar biasa beratnya. Dari sini, Andi 
mulai membenci orangorang yang kaya.

Tidak hanya itu, didalam buku ini juga diceritakan sejarah 
bagaimana Andy meniti karir sebagai jurnalis. Banyak aral yang 
dihadapinya, namun dengan kegigihan dan usahanya, semua 
bisa ia gapai. Menjadi wartawan di media massa besar, sampai 
dengan menjadi direktur di salah satu media ternama. Masih 
banyak cerita mengenai Andi F. Noya di buku ini. Kisah dia 
waktu remaja yang penuh kenakalan, kehidupan dia beberapa 
tahun di Malang. Ada kisah mengenai bu Ana, sosok guru yang 
sangat disayanginya. Kisah dia malu dengan profesi ayahnya 
saat sekolah STM, kisah saat pernikahan dengan wanita yang 
lebih tua darinya. Tentunya cerita mulai dia mengenal dunia 
jurnalistik, mengenal Surya Paloh, mengundurkan diri dari 
sebuah stasiun televisi swasta dan lainnya.

Sebuah buku yang menginspirasi kita untuk tetap bekerja, 
taat peraturan, dan tidak kenal kompromi dengan kesalahan. 
Seperti sebuah kata indah dalam buku ini yang dapat 
menginspirasi kita, yaitu : “Tidak perlu menunggu untuk bisa 
menjadi cahaya bagi orang-orang di sekelilingmu. Lakukan 
kebaikan, sekecil apapun sekarang juga.” Semoga buku ini 
bermanfaat bagi kita semua.•perpustakaan
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FoRUM INoVaSI NaSIoNal:
PReSTaSI INSaN MUTU PeRTaMINa MeMaNg FeNoMeNal !!!

Tidak lama setelah rangkaian kegiatan Annual Pertamina Quality (APQ) Awards 2015 berakhir 
pada tanggal 4 November 2015, Insan Mutu Pertamina kembali menunjukkan eksistensinya. 
Selang dua minggu setelah APQ Awards 2015, Insan Mutu Pertamina kembali diuji kehandalannya 
bersama perusahaan terkemukan lainnya di Indonesia dalam Temu Karya Mutu & Produktivitas 
Nasional (TKMPN) XIX yang berlangsung pada tanggal 23 – 26 Desember 2015 di Yogyakarta.

Forum TKMPN XIX diikuti oleh 119 perusahaan terkemuka di Indonesia yang terdiri dari 258 
tim inovasi dengan total peserta sebanyak 1300 orang. Pertamina mengirimkan sebanyak 28 tim 
terbaiknya dalam kegiatan ini. Selain bersaing untuk meraih peringkat Platinum, Gold, Silver dan 
Bronze, masih ada kategori penghargaan Best Presentation, Best Favorite dan Best Performance 
untuk diperjuangkan.

Forum ini diawali dengan forum sharing terkait keberhasilan pengelolaan inovasi yang telah 
diterapkan dengan menghadirkan pembicara dari perusahaan yang juga mengikuti kegiatan ini. 
Banyak factor yang mendukung keberhasilan pengelolaan inovasi, salah satunya yang paling utama 
yaitu dukungan manajemen yang berperan aktif secara langsung dalam inovasi. 

   
   

Sesi presentasi dan wawancara adalah sesi yang paling menentukan dalam penjurian. Melalui 
sesi ini juri dapat menggali lebih banyak terkait “Panca Mutu” yaitu Quality, Cost, Delivery, Safety 
(HSSE) dan Morale dari hasil inovasi yang diterapkan.

Best Presentation (4 dari 11 stream)
1. PC  Prove Richie Ridge, PT Pertamina Hulu Energy
2. FT  Prove Rewulu, MOR IV Jawa Bagian Tengah
3. PC  Kepo, PT Pertamina EP Cepu 
4. PC  Prove Anging Mamiri, MOR VII Sulawesi

 

Best Favorite (4 dari 11 stream)
1. PC  Prove Siap Tempur, 
     PT Pertamina EP
2. PC  Prove OptimaS, 
     PT Pertamina EP Cepu
3. FT  Prove Mandor Sahara, 
     PT Pertamina International EP
4. PC  Prove Anging Mamiri, 
     MOR VII Sulawesi

Best Performance (6 dari 11 stream)
1. FT  Prove Labu Siam, PT Pertamina Gas
2. FT  Prove Dodol Barong, MOR V Jatim Balinus
3. PC  Prove Armada, PT Pertamina EP Cepu
4. I  Prove Adri Widiawan, PT Pertamina Drilling Service Indonesia
5. I  Prove Eko Bayu, PT Patra Niaga
6. FT  Prove Angin Mamiri, MOR VII Sulawesi

 

Hasil penjurian TKMPN XIX total tim yang meraih Peringkat Platinum sebanyak 61 Tim, 
Peringkat Gold sebanyak 134 Tim, Peringkat Silver sebanyak 61 Tim dan Peringkat Bronze 
sebanyak 2 Tim. Pertamina mendominasi peraihan penghargaan dalam forum ini. Dari 18 tim 
Pertamina yang mengikuti TKMPN XIX ini, sejumlah 19 Peringkat Platinum dan 9 Peringkat 
Gold berhasil diraih Pertamina.

Keberhasilan pengelolaan inovasi tidak lepas dari peranan manajemen puncak sehingga 
kegiatan inovasi dapat mendukung pencapaian kinerja perusahaan. Dengan adanya kegiatan 
inovasi, hal ini mendorong Pekerja untuk meraih prestasi tidak hanya di lingkungan perusahaan, 
bahkan di luar perusahaan hingga tingkat nasional dan internasional.•

Enam tim Pertamina 
raih peringkat Best 
Performance dalam 
TKMPN XIX.



TIPS
CaRa aMPUH 

PRodUKTIF KeRja 
MeSKI KURaNg TIdUR

Anda begadang semalaman tapi harus 
berangkat kerja di pagi hari? Hal ini adalah 
masalah umum yang biasa dihadapi oleh pekerja 
kantoran.

Untuk Anda para pekerja yang hanya tidur 34 
jam per harinya, ada tips untuk membuat anda 
tetap produktif di kantor walau mata Anda tetap 
terjaga semalaman dikutip dari laman philstar.com.

1. Jangan memperlama waktu tidur anda
Penelitian membuktikan bahwa memperlama 

waktu tidur, walau hanya 5 menit, tidak akan 
membuat rasa lelah Anda hilang.

2. pastikan anda sudah sarapan
Penelitian membuktikan bahwa sarapan 

sejam setelah bangun pagi akan meningkatkan 
mood Anda. Di pagi hari, Anda disarankan untuk 
tidak mengonsumsi makanan tinggi gula karena 
mungkin akan semakin menyebabkan kantuk. 
Isilah piring Anda dengan makanan berprotein 
tinggi.

3. berjalanlah keluar kantor
Rasakan matahari yang cerah di luar kantor 

Anda. Jangan pernah sekalikali pakai kacamata 
hitam karena cahaya matahari bisa sangat 
membantu membuat anda produktif bekerja.• 
http://bisnis.liputan6.com
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Pelatihan Perkoperasian untuk optimalisasi 
Keanggotaan KWP RU IV Cilacap

CiLaCap – Dalam rangka untuk menambah pengetahuan 
dan meningkatkan wawasan lembaga keuangan syariah, 
sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota, Ko
perasi Wanita Patra tingkat wilayah RU IV Cilacap 
me nyelenggarakan pelatihan perkoperasian (Pelatkop) 
dengan membawa tema sentral, “Optimalisasi Dwi Fungsi 
Anggota Menuju Keberkahan”. Pelatkop berlangsung di 
Gedung Persatuan Wanita Patra RU IV Cilacap, pada 
(15/10). Pe latkop diikuti oleh pengurus dan anggota KWP 
dengan menghadirkan narasumber dari tim pendiri KJKS 
BMT Bahtera Pekalongan, yang sudah terbukti sukses 
dengan berbagai bidang usahanya terutama di bidang 
keuangan syariah dengan diraihnya berbagai pencapaian 
prestasi dan penghargaan sudah diraih oleh KJKS BMT 
Bahtera Pekalongan.

Pelatkop secara resmi dibuka oleh Wakil Ketua PWP 
tingkat wilayah RU IV Cilacap Lia Dadi Sugiana.  Dalam 
sambutannya, Lia mengimbau kepada para peserta 
Pelatkop untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut hingga 
selesai, mengingat momen seperti ini merupakan waktu 
yang tepat untuk belajar karena materi yang diangkat 
menyangkut keberlangsungan KWP kedepannya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua KWP 
RU IV Cilacap Dewi Sri Hartati, SH. Ia menjelaskan, 
tuntutan ke depan tidak hanya sematamata mencari 
ke untungan sebanyakbanyaknya, akan tetapi perlu di
pertimbangkan unsur keadilan dan keberkahan. “Untuk 
mempelajari prinsipprinsip tersebut, dapat diperoleh me
lalui pengetahuan mengenai lembaga keuangan syariah 
yang dibahas dalam pelatkop ini. Harapannya ke depan 

KWP RU IV sudah mengarah ke syariah yang jauh lebih 
mengun tungkan kepada anggota.” ujar Dewi Sri Hartati.

Sementara itu, Budi Hardiansyah selaku Manager 
KJKS BMT Bahtera yang merupakan narasumber dalam 
pelatkop juga menegaskan bahwa lembaga keuangan 
syariah bukan lagi sebagai alternatif, akan tetapi menjadi 
pilihan utama sebagai mitra keluarga yang dapat 
memberikan ketenangan dan kenyamanan.

“Lembaga keuangan syariah juga bukan diperuntukkan 
untuk orang Islam saja, akan tetapi ber laku secara 
universal. Walaupun keuangan syariah se ring diidentikkan 
dengan Islam, namun pada prisipnya keuangan syariah 
lebih mengedepankan keharmonisan, kebersamaan dan 
keadilan para pihak tanpa melihat perbedaan keyakinan 
agama. Dengan mengikuti prinsip syariah tersebut, 
diharapkan para anggota dapat mencapai status 
sosial ekonomi yang lebih baik sehingga memberikan 
keuntungan bagi koperasi maupun bagi anggota,” jelas 
Budi Hardiansyah.• ru iV

Jakarta –  Semangat 
meningkatkan ketahanan 
energi nasional, baik dari segi 
suplai, distribusi, maupun 
cadangan energi, menjadi 
poin penting yang dibahas 
pada Pertamina Energy 
Forum 2015 di Ballroom 
Hotel Borobudur Jakarta 
pada 2425 November 2015.  
Dalam salah satu presentasi 
yang diikuti berbagai lapisan 
masyarakat, para pelaku, dan 
pemerhati energi nasional 
in i  membahas tentang 
Peran dan Tanggung Jawab 
Pertamina. 

Pada hari kedua perte
muan tersebut,  Direktur Pe
masaran Per ta mina Ahmad 
Bambang me ngatakan, 
j ika memang ditu gaskan 
pemerintah, Pertamina siap 
untuk me menuhi cadangan 
operasional energi nasional 
selama 30 hari. “Kalau masih 
30 hari, Pertamina masih 
sanggup meng-handle, 
kalau ditugaskan. Tetapi 

dukungan Penuh Pemerintah untuk Realisasikan Cadangan Penyangga dan 
Cadangan Strategis energi Nasional

kalau tidak ditugaskan, kami 
akan bersaing di angka yang 
paling efisien,” ucap Ahmad 
Bambang.

Adapun untuk c i ta
cita cadangan penyangga 
dan cadangan strategis 
( S t r a t e g i c  P e t r o l e u m 
Reserve) hingga 60 hari 
yang telah digunakan oleh 
banyak negara maju, Ahmad 
Bambang menekankan 
bahwa memang harus ada 
dukungan penuh dari pe
merintah sebagai pe megang 
kebijakan. “Stoknya mau 
berapa? Kalau diserahkan 
ke korporasi, jujur saja kami 
akan lari ke efisiensi, ke  17-
23 hari saja. Tetapi, kalau 
tugas pemerintah untuk 30 
hari, fine, kita akan jalankan,” 
ucap Ahmad Bambang.

Menurutnya, latar be
lakang penyiapan cadangan 
penyangga dan strategis 
energi nasional sendiri di
dasari karena memang ke
tahanan energi merupakan 

suatu hal yang penting ji
ka terjadi halhal yang ti
dak di inginkan, sepert i 
ben cana, berhentinya pa
sokan, maupun adanya 
perang. Selain menyiapkan 
cadangan energi sendiri, 
Ahmad Bambang juga 
meng ungkapkan, saat ini 
Per tamina sudah didukung 
dengan infrastruktur, berupa 
6 ref inery,  203  tanker , 
5.109 SPBU, pipeline di 
pulau Jawa, 192 Terminal 
BBM, 3 Pabrik Pelumas, 
Depo LPG dan BBM,  serta 
infrakstruktur lainnya.

Ia juga menjelaskan, 
bahwa untuk storage de
ngan kapasitas 30 hari, 
Pertamina membutuhkan 7 
juta KL untuk Gasoline dan 
Diesel. Sementara saat ini, 
Pertamina sudah menyimpan 
cadangan sebanyak 3,96 
juta KL. Namun, jika ter
masuk aviasi, diperkirakan 
sudah ada 5 Juta KL dalam 
cadangan operas iona l 

Pertamina saat ini. 
Ia juga menje laskan 

untuk memenuhi kebutuhan 
storage tersebut, pihaknya 
akan bekerja sama dengan 
perusahaan lain. “Dalam 
pengembangan kapasitas 
ini, sebetulnya Pertamina 
juga membuka kesempatan 
untuk kerja sama dengan 
swas ta,” ucapnya.

Sementara menurut 

salah satu pembicara dari 
Dewan Energi Nasional 
(DEN), Dr. Ir. Herman Darnel 
Ibrahim, M.Sc, cadangan 
energi nasional dibutuhkan 
untuk memberikan rasa 
aman pada masyarakat, 
yang dalam pengaadaannya 
merupakan kewajiban dari 
pemerintah. Karena itu ia 
juga berharap, Indonesia 
tidak hanya me nyiapkan 

cadangan ope rasional saja, 
namun harus juga memiliki 
cadangan penyangga dan 
bila perlu cadangan strategis 
karena sudah diatur dalam 
Undangundang. 

“Dalam UndangUn dang 
No. 30, sudah di atur me
ngenai cadangan pe nyangga 
ini. Di situ, inti nya pemerintah 
wajib me  nye diakan,” tegas 
Herman.•starFY

Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang dalam Pertamina Energy Forum menegaskan Pertamina siap untuk 
memenuh cadangan operasional energi nasional selama 30 hari jika memang ditugaskan oleh pemerintah.
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RU III  Terima Kunjungan CPNS BPH Migas
pLaJu –   Dalam rangka mempelajari bisnis pengolahan migas secara komperhensif, sebanyak 28 Calon 
PNS (CPNS) BPH Migas mengadakan kunjungan lapangan ke Refinery Unit III Plaju. Rombongan diterima 
oleh GM RU III, Mahendrata Sudibja di Conference Room. Mahendrata menyambut baik kunjungan 
yang dilakukan. Ketua rombongan, Saryono Hadiwijoyo, Komite BPH Migas, menyampaikan kunjungan 
merupakan bagian dari proses pendidikan para peserta untuk memperkenalkan proses bisnis migas bagi 
mereka. Kegiatan kunjungan diawali dengan presentasi proses bisnis RU III yang disampaikan oleh GM RU 
III, dan dilanjutkan dengan plant visit kilang Musi dan Sungai Gerong yang dipandu oleh Junior Engineer 
Secondary Process, Anindita Mahendra. Setelah itu, rombongan melanjutkan kunjungan lapangan ke 
TBBM Kertapati, MOR II Sumbagsel.•ru iii
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Courtesy Visit dubes aljazair ke direktur Utama Pertamina
Jakarta – Duta Besar Aljazair untuk Indonesia Abdelkader Aziria melakukan Courtesy Visit ke Pertamina, pada 
Rabu (18/11), di Kantor Pusat Pertamina. Duta besar Aljazair ini disambut oleh Direktur Utama Pertamina Persero 
Dwi Soetjipto dan Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam. Courtesy visit  tersebut merupakan salah satu bentuk 
ikatan Pertamina dengan negara Aljazair yang telah menjalin kerja sama dengan dibukanya salah satu lapangan 
minyak Pertamina di negara tersebut.•aditYo

Fo
to

 : 
P

R
IY

O
Fo

to
 : 

R
u

 II

Pembuatan jamban untuk Warga Ulubelu
uLubeLu - Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PGE Khairul Rozag berbincang dengan Bupati Tanggamus Bambang 
Kurniawan S.T dan Danrem 043/Gagak Hitam Kolonel Infanteri Joko P Putranto saat meninjau rumah warga yang diberikan 
bantuan pembuatan jamban di kecamatan Ulubelu, Tanggamus, Lampung pada Senin (23/11). Pembuatan jamban tersebut 
merupakan rangkaian acara karya bhakti TNI Kodam II/Sriwijaya bersama PT Pertamina Geothermal Energy. ” PGE bekerja 
sama dengan TNI memberikan bantuan sebanyak 250 jamban untuk masyarakat sekitar Ulubelu, yaitu Pekon Karangrejo, 
Pekon Datarajan dan Pekon Pagar Alam,” ujar Dirgo Rahayu, GM PGE Area Ulubelu.• priYo

Sosialisasi Change agent Budaya RU II

Jakarta - Bertempat di Aula Diklat RU II dilaksanakan Sosialisasi Tim Management dan Upskilling Change Agent 
Budaya RU II, pada (19/11).  Acara ini dihadiri oleh GM, SMOM, dan Tim Manajemen RU II. Dalam acara kali ini, 
dipaparkan beberapa materi terkait dengan perubahan Budaya di Pertamina yang sedan diupayakan. Perubahan ini 
dimaksudkan demi mewujudkan Pertamina sebagai perusahaan energi kelas dunia. Dalam sambutannya, GM RU 
II Afdal Martha menyampaikan,  Change Agent adalah agen perubahan yang berkewajiban untuk membangkitkan 
perubahan untuk menuju ke arah yang lebih baik. Masing  masing individu memiliki kewajiban untuk menjadi motor 
penggerak roda perubahan yang sedang berlangsung. Diharapkan, dengan adanya momentum ini, dapat membawa 
perubahan yang lebih baik, khususnya bagi RU II Dumai.•ru ii
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Tim BaPoR PdSI Semarakkan ecoRun Pertamina
Jakarta – Tim PDSI yang dimotori oleh BAPOR PDSI mengirimkan 44 orang utusan untuk berpartisipasi 
memeriahkan Eco Run yang  digelar dalam rangka HUT ke58 Pertamina, pada (26/11). Tim yang berasal dari 
berbagai fungsi di PDSI membaur menjadi satu mengikuti lari yang berjarak 5 km dan 10 km itu. Kekompakan tim 
PDSI ini tampak sejak kedatangan hingga pulang yang bersamaan, karena difasilitasi oleh BAPOR. Dan semua 
peserta dapat menyelesaikan jarak tempuh masing-masing dengan baik hingga ke garis finish. Wajah-wajah ceria 
tampak terlihat jelas karena telah turut menyemarakkan acara ini. Dan bersyukur dapat membawa oleholeh tanaman 
buah untuk ditanam di rumah masingmasing sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, sekaligus 
menghijaukan lingkungan, menghijaukan Indonesia.•bk
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go live aplikasi Sistem 
operasi Terpadu II di PeP 
Poleng Field

Pge akan Ungguli Chevron di Tahun 2017

Jakarta - PT Donggi
Senoro LNG (“DSLNG”) dan 
PT GE Oil and Gas Indonesia 
menandatangani Perjanjian 
Kontrak Pemeliharaan Pera
latan Kilang LNG Donggi 
Senoro seni la i  102 juta 
euro atau sekitar Rp 1,5 
tri  liun. Perjanjian Kontrak 
Pe mel iharaan Pera latan 
Kilang LNG Donggi Senoro 
merupakan kontrak jangka 
panjang untuk menunjang 
keandalan dan kestabilan 
kinerja operasi kilang.

L i n g k u p  p e k e r j a a n 
GE Oil and Gas Indonesia 
adalah untuk memonitor dan 
merawat peralatan yang ada 
di kilang, baik yang diproduksi 
oleh GE maupun oleh fabrikasi 
lain, termasuk penempatan 
personil di lapangan untuk 
menjamin keberlanjutan dan 
keandalan pengoperasian 
kilang. 

“Tu juan utama kami 
adalah memastikan kilang 
dapat beroperasi dengan 
baik dan memproduksi LNG 
secara andal agar kami 

dapat memenuhi komitmen 
mengirim LNG kepada para 
pembeli sesuai dengan misi 
perusahaan. Kami ingin 
operasi kilang tidak terhalang 
karena kendala teknis.  Oleh 
sebab itu, kami menunjuk GE 
untuk mendukung operasi 
kilang LNG kami.  GE adalah 
perusahaan yang memiliki 
reputasi terpercaya sebagai 

Presiden Direktur PT DonggiSenoro LNG (DSLNG) Gusrizal menandatangani dokumen kerja sama pemeliharaan kilang 
disaksikan Presiden Direktur PT GE Oil and Gas Indonesia Iwan Chandra (kanan), dan Direktur Teknik DSLNG Nizoo Visram.

perusahaan dengan basis 
teknologi tinggi.  Produk 
GE dan jasa lanyanannya 
digunakan mayoritas kilang 
LNG di dunia sehingga kami 
yakin bekerja sama dengan 
GE, ” ujar Gusrizal, Presiden 
Direktur DSLNG, dalam acara 
penandatanganan kontrak di 
Jakarta, Senin (30/11).  

Kilang LNG Donggi Senoro 

dengan nilai investasi 2,8 
miliar dollar AS, berlokasi di 
Kabupaten Banggai, Sulawesi 
Tengah, telah memasuki ta
hap operasional sejak Juni 
2015 dan pengiriman kargo 
LNG  telah dilakukan sejak 
2 Agustus 2015 untuk pa
sar domestik maupun inter
nasional.•dsLng

poLeng - Pada 5 Nopember 2015 dilakukan 
Go Live Aplikasi Sistem Operasi Terpadu (SOT)
II di Pertamina EP Field Poleng. Aplikasi ini 
dapat diakses pada alamat http://10.12.4.155/
FlowQount/. Modul yang telah tersedia sebagai 
berikut dalam sistem tersebut, yaitu  Modul 
Diagram Explorer (untuk menggambarkan aliran 
data hidrokarbon dan titik input data), Modul Entry 
(input data profile Compressor & Pipe, Separator, 
Well Status, Oil Production, Gas Production, Water 
Production), Modul Entry Well Test, Modul Reporting 
(Tabel dan Grafik Production, Lifting, Stock, Low & 
Off Oil, Low & Off Gas, Pencapaian Oil, Pencapaian 
Gas), Modul Dashboard, serta Modul Daily Report. 

SOT adalah mekanisme untuk memastikan 
transparansi dan akuntabilitas kegiatan operasi 
produksi dilakukan dalam suatu tata kelola 
(governed process) dengan melibatkan personel 
yang kompeten (people) difasilitasi oleh aplikasi 
untuk pengelolaan pelaporan data operasi produksi 
(technology).

Sebelumnya PT Pertamina EP sudah 
mengimplementasikan SOT Tahap I pada Januari 
2015 yang memfasilitasi laporan data produksi, 
stock dan lifting. 

Production Manager EPT Ganda Asnanda 
menyampaikan terimakasihnya kepada PEP 
Poleng Field yang sudah melaksanakan persiapan, 
pemodelan, pengisian data serta pelatihan SOT II. 
“PEP Poleng Field sudah menjadi pilot project untuk 
SOT I dan kembali menjadi pilot project untuk SOT 
II. Ini menunjukkan bahwa proses administrasi di 
Poleng Field tertata dengan baik dan pekerjanya 
mampu beradaptasi dengan baik terhadap aplikasi 
baru,” ujar Ganda Asnanda. Ia pun berharap, 
setelah go live tetap dilakukan monitoring dan 
evaluasi terhadap aplikasi SOT II.

Acara tersebut juga dihadiri perwakilan fungsi 
ICT, OCOE dan Yayasan LAPI ITB sebagai pe
ngembang aplikasi.•pep poLeng FieLd

Jakarta – PT Pertamina 
Geothermal Energy (PGE) 
akan menjadi perusahaan 
panas bumi terbesar di 
Indonesia mengungguli 
Chevron di tahun 2017. 
Hal ini disampaikan oleh 
Direktur Utama PGE Irfan 
Zainuddin di Media Center 
Kantor Pusat Pertamina, 

pada Jumat (27/11). Ir fan 
mengatakan, kapasitas ter
pasang on going PGE di 
tahun 2017 direncanakan 
menjadi  682 MW atau 
me lebihi total kapasitas 
Geothermal Chevron yang 
saat ini di angka 647 MW. 

“Saat ini yang terbesar 
masih di Chevron dengan 
647 MW. Jadi, 2017 kita 
akan menyalip Chevron 
karena kita sudah install 
capacity 682 MW, dan ini 
sangat mungkin karena 
semua proyek yang kita buat 
ini on going,” ucap Irfan. 

Irfan juga optimis ka
pasitas pengelolaan sum
ber energi yang ramah 
lingkungan ini akan terus 
meningkat hingga 907 MW 
di tahun 2019. Selain itu, 
I r fan juga menekankan 
pen tingnya penggunaan 
ener gi panas bumi un tuk 
mendukung target pe
merintah 35.000 MW di 
tahun 2019 mengingat 40% 

dari cadangan global panas 
bumi berada di Indonesia 
yang belum sampai 5% nya 
dimanfaatkan. “Diharapkan 
nanti yang dari 35.000 MW, 
Geothermal bisa meraih 
sebanyak 1.791 MW, yang 
diantaranya melalui proyek
proyek PGE yang sedang 
berjalan,” kata Irfan.

PGE sendir i  saat ini 
memiliki beberapa wilayah 
ker ja  seper t i  Hu lu la is , 
Lahendong, Sungai Penuh, 
Kamojang, Ulubelu, Karaha 
Bodas, dan juga Lumutbalai. 
D i  s is i  la in ,  I r fan juga 
menjelaskan bahwa dalam 
usaha mencapai citacita 
ketahanan energi nasional 
dalam keadaan harga minyak 
dunia yang tidak mendukung 
ini, pengembangan ener gi 
panas bumi perlu diuta
ma kan. Selain secara glo
bal potensi panas bumi 
terbesar berada di negara 
in i ,  energ i  geothermal 
sendiri merupakan energi 

yang terbarukan. “Jadi ini 
adalah suatu potensi dan 
anugerah dari tuhan yang 
harus kita manfaatkan dan 
harus benarbenar kita 
gunakan sebaik mungkin,” 
harap Irfan. 

Dalam kesempatan yang 
sama, Irfan mengatakan 
bahwa tantangan PGE 
saat ini adalah bagaimana 
PGE mampu menemukan 
sumbersumber panas bumi 
yang potensial dan signifikan 
untuk dioperasikan yang 
se ring berada di wilayah 
kon servasi seperti hutan 
lindung yang diatur oleh 
undangundang. 

“Untuk perizinan sendiri 
mungkin sebagian sudah 
relatif cukup baik. Namun, 
ter kait mengenai hutan kon
sevasi, ini masih menjadi 
tantangan k i ta  karena 
sebagian besar panas bumi 
berada di daerah hutan, baik 
itu hutan lindung maupun 
konservasi,” kata Irfan.•starfy

pendopo – PT Pertamina EP Asset 2 
Pendopo Field menggelar Basic Security 
Training di Gedung ICT Pendopo Field 
(19/10). Acara yang diikuti oleh seluruh 
personil pengamanan Pendopo Field ini 
diselenggarakan oleh HSSE Pendopo Field 
dan HSSE Asset 2. 

Acara dibuka oleh Pengawas Utama 
Sekuriti Pendopo Field Budi Sudarjanto, yang 
dilanjutkan mengisi materi training. Basic 
Security Training yang berlangsung selama 3 
hari ini dibagi menjadi 3 batch dan dipandu 
oleh Muhammad Ali dan Mayor Kav. Rony dari 
HSSE Asset 2.

Budi Sudarjanto berharap seluruh peserta 
dapat mengikuti training dan memahami 

PeP Pendopo Field gelar Basic Security Training
materimateri yang disampaikan sehingga 
bisa mengimplementasikannya dalam melak
sanakan tugas pengamanan. 

Basic Security Training ini dilaksanakan 
sebagai bentuk pembinaan kepada personil 
pengamanan di Pendopo Field, sekaligus 
mengupgrade pengetahuan dasar tentang 
pengamanan, baik aset, dokumen maupun 
personil. Masingmasing peserta diwajibkan 
mengikuti pre-test dan post test untuk me
ngetahui capaian masingmasing peserta 
dalam memahami materi yang diberikan. 
Dari hasil post test didapati seluruh personil 
sebanyak 75 orang peserta training dinyatakan 
lulus, dengan upgrade kemampuan ratarata 
50-80 persen.•pep pendopo FieLd
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SCM Workshop PHe Tahun 2015

mundu – Usaha untuk meningkatkan produksi di PT 
Pertamina EP Jatibarang Field  terus gencar dilakukan. Hal ini 
terlihat saat Asset 3 Jatibarang Field melaksanakan tasyakuran  
tajak sumur RDGPC di lokasi pengeboran yang berada di 
Desa Bongas Wetan, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten 
Majalengka, (28/10).

Hadir pada acara Tasyakuran tajak RDGPC tersebut 
Jatibarang Field Manager, Camat Sumberjaya, Kapolsek 
Sumberjaya dan Danramil Sumberjaya, tokoh agama, tokoh 

Sukses Tajak Sumur Rdg-PC, PeP jatibarang Field adakan Syukuran
masyarakat serta masyarakat yang berada di sekitar wilayah 
operasi sumur. 

Dalam acara tersebut, Jatibarang Field Manager Ceppy 
Agung Kurniawan mengapresiasi dukungan pemerintah 
daerah Majalengka serta peran aktif masyarakat sehingga 
kegiatan pengeboran sumur RDGPC ini dapat terlaksana 
dengan baik. 

Tasyakuran tajak RDGPC diisi dengan pemberian 
santunan kepada 50 anak yatim dan 50 kaum dhuafa yang 

berada di Desa Bongas Wetan. Santunan ini merupakan 
bentuk syukur dan perhatian perusahaan kepada masyarakat 
sekitar operasi khususnya bagi yang kurang mampu.

Tasyakuran ditutup dengan doa bersama dan pemotongan 
tumpeng secara simbolis oleh  Ceppy Agung Kurniawan yang 
diserahkan kepada anak yatim. Setelah kegiatan tasyakuran 
selesai Management Jatibarang Field mengajak aparat desa 
serta Muspika berkeliling lokasi pengeboran untuk melihat 
perkembangan hasil kegiatan pengeboran RDG-PC.• kie/putera

prabumuLih - Perma
salahan sosial dan kendala 
non teknis menjadi tantangan 
utama dalam meningkatkan 
produksi minyak dan gas 
di PT Pertamina EP Asset 
2. Terlebih lagi dengan me
rosotnya harga minyak dunia 
mencapai angka 45 dolar 
per barel. Hal ini ditegaskan 
Asset 2 General Manager 
Ekariza di hadapan Dewan 
Komisaris PT Pertamina EP, 
saat melakukan kunjungan 
kerja ke wilayah ini, Rabu 
(11/11). Tiga Dewan Ko
misaris PEP melakukan 
kunjungan, yakni M Hasan 
Alie, Leonards Tobing dan 
Sekretaris Dewan Komisaris 
Arsil S Yan. 

Ekariza yang didampingi 
segenap jajaran manajemen 
dan Field Manager yang ada 
di Asset 2 menilai kondisi 
perusahaan saat ini seakan 
berbanding terbalik dengan 
era sebelumnya. “Saya 
menilai permasalahan sosial, 
gangguan keamanan dan 

bandung - Dalam rangka menyusun program rencana kerja 
inisiatif tahun 20162018 PT Pertamina Hulu Energi (PHE), 
fungsi Supply Chain Management (SCM) PHE melakukan 
workshop yang bertujuan untuk konsolidasi kebutuhan 
barangjasa, sharing knowledge dan best practise di 
lingkungan PHE dan AP PHE. Acara digelar di Hotel Mercure 
Bandung 1113 November 2015 dengan mengundang Anak 
Perusahaan, Pertamina Afiliasi dan SKK Migas.

Mengusung tema “Meningkatkan Peran SCM Dalam 
Mempertahankan Keberlangsungan Operasional PHE Melalui 
Pengelolaan Kebutuhan Barang & Jasa Yang Lebih Efektif 
& Efisien”, Director Finance & Business Support PHE, Ari 
Budiarko menyambut baik terselenggaranya workshop ini.

 “Untuk tetap survive dan tingkatkan laba perusahaan di 
saat harga minyak terjun bebas seperti sekarang, kita harus 
dapat mempertahankan keberlangsungan operasional PHE, 
yakni dengan menjaga profit dan cashflow yang positif. Saya 
berharap kita bisa mencapai kondisi yang kita harapkan yaitu 
dengan melakukan strategi jitu dalam pengadaan barang dan 
jasa” imbuhnya.

“Lakukan aktifitas yang efektif dan efisien untuk 

kendala non teknis lainnya 
sa ngat memakan waktu, 
te naga dan pikiran insan
insan Pertamina di Asset 2. 
Sementara di sisi lain kita di
tuntut bagaimana menekan 
biaya produksi dengan terus 
meningkatkan produksi migas 
yang telah dicanangkan BOD,” 
tutur Ekariza.

Ia menambahkan, dengan 
kondisi harga minyak pada 
kisaran 45 dollar per barrel, PT 
Pertamina EP Asset 2 saat ini 
masih mengandalkan produksi 
gas yang memang terbesar 
p ro d u k s i n y a ,  t e r u t a m a 
dari Musi Timur dan Barat. 
“Produksi Asset 2 saat ini 
ditopang stabilnya harga jual 
gas ke konsumen. Tinggal 
bagaimana kita meningkatkan 
kinerja compressor, fasilitas 
produksi dan pendukung yang 
ada, sehingga harapan industri 
dan konsumen gas kita bisa 
terpenuhi. Sehingga menjadi 
andalan bagi PT Pertamina EP 
Asset 2 dalam meningkatkan 
revenue bagi perusahaan,” 

ungkapnya.
Ekariza menegaskan PEP 

Asset 2 dewasa ini terus 
mengejar target produksi 
migas dengan menjalankan 
empat konsep, yakni uta
makan HSSE/safety, ting
katkan produksi migas, per
kecil masalah sosial serta 
efektif dan efisienkan masalah 
anggaran. 

Ekariza juga menjelaskan 
tentang overview dan kinerja 
produksi migas PEP Asset 
2 dengan ragam perma
salahannya, terlebih dengan 
belum maksimalnya produksi 
minyak di wilayah ini yang di 
antara penyebabnya karena 
kendala non teknis. Namun 
pihaknya bersyukur saat ini 
kendala itu mulai berkurang 
dan kerja sama dengan se
mua pihak berjalan dengan 
baik.  

Dalam kesempatan ter
sebut, Dewan Komisaris PT 
Perta mina EP  melakukan pe
ninjauan ke Pusat Pengum pul 
Produksi (PPP) Prabumulih 

Field didampingi Asset 2 
General Manager Ekariza, 
Prabumulih Field Manager 
Heragung Ujiantoro,  HSSE 
Operation Manager Asmudin, 
SCM Manager Rachman 
Sa hab, para sisten manager 
dan  pengawas lapangan 
setem pat. 

Dewan Komisaris PEP ini 
banyak mendapat penjelasan 
tentang keberadaan PPP 
Prabumulih Field sebagai 
pusat fasilitas transfer minyak 
mentah terbesar di Asset 2. 
Dimana crude oil yang ada 
di Prabumulih Field, setelah 
melalui proses penyulingan 
dan bersih, selanjutnya migas 
di transfer ke RU III Plaju. 
Sementara gasnya diserap 
oleh konsumen dan industri 
besar yang ada di Sumsel.

Selain meninjau PPP, 
Dewan  Komisa r i s  PEP 
juga mengunjungi SP/SKG 
Lembak. Sumber gas yang 
diolah di SKG Lembak ini, 
sebagian besar berasal dari 
sumur migas di wi layah 

Lembak, Tapus dan Pandan 
dengan pangsa pasar dikirim 
ke RU III Plaju, PGN, PLN, 
perusahaan atau industri 
besar dan konsumen di 
Sumsel yang menggunakan 
bahan dasar gas.

Dewan Komisar is PT 
Pertamina EP  pun berkunjung 
ke Pemkot Prabumulih dan 
diterima oleh Wakil Walikota 
Prabumulih Andriansyah Fikri 
SH di ruang  kerjanya.  Ia 
menyampaikan apresiasi 
kepada PT Pertamina EP 
Asset 2 yang telah bekerja 
sama dan banyak membantu 
perkembangan dan kemajuan 

Kota Prabumulih, khususnya 
dalam penyediaan city gas 
untuk masyarakat  Kota 
Prabumulih dan menjadi 
satusatunya pilot project 
gas kota di Indonesia melalui 
pemasangan gratis dengan 
target 32 ribu KK akan segera 
dialiri gas rumah tangga. 

Terakh i r,  rombongan 
komisaris mengunjungi salah 
satu mitra binaan L&R Asset 
2, Limau Field Azizah Songket 
yang memproduksi kain 
song  ket  dan telah banyak 
meng ikuti pameran pada 
event-event besar.•pep asset 2 

berkontribusi mempertahankan profit serta cash flow yang 
positif dan efisiensi untuk tahun 2016 bisa dihitung sejak saat 
ini,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Sr. Manager SCM PHE Iman 
Bastari.  “Berbagai cara dilakukan untuk kelangsungan bisnis 
Perusahaan, diawali dengan diberlakukannya SSO (Share 
Service Organization) di PHE,” paparnya.

Iman Bastari menambahkan dengan kondisi seperti 
itu maka manajemen PHE menginginkan diadakannya 
keselarasan dan sinergi antar Anak Perusahaan maupun 
JOB/BOB dibawah PHE serta antara PHE dengan Pertamina 
maupun anakanak perusahaan dibawah Pertamina dengan 
tetap berpegang ke pada aturan yang ada.

Sehubungan dengan itu, maka SCM PHE harus melakukan 
transformasi yang diawali sejak tahun 2013 dimana awalnya 
SCM hanya menangani Procurement Head Office berubah 
dengan penambahan tugas melakukan sinergi di antara anak 
perusahaan dan monitoring aktivitas SCM AP/JOB/BOB 
dengan sasaran cost efficiency.

Kemudian dengan kondisi dan tantangan saat ini 
maka SCM PHE harus melakukan managing, controlling 

& performance terhadap demand strategy, business 
process, execution & close out dengan sasaran compliance, 
competitive, cost effective dan cost efficiency.

Selain itu dijelaskan juga SCM strategy dengan melihat 
potrait SCM selama 3 tahun, goal dan strategy yang dilihat 
dari 6 aspek, yaitu Asset/Inventory, Processs & Technology, 
Organization/People Development, Operation Capability, Risk/
Finance/Commercial Management dan Legal Standing.

Workshop SCM PHE kali ini berhasil menelurkan 30 
inisiatif, dimana SCM PHE beserta SCM AP PHE dituntut 
untuk bersinergi agar dapat menjalankan program kerja/
inisiatif yang diselaraskan dengan program kerja manajemen 
PHE Corporate.•phe
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PeP Cepu Field Fasilitasi 
layanan Kesehatan Pensiun

Jakarta –PT Pertamina 
Lubricant menjalin kerja sama 
dengan PT Pos Logistik In
donesia untuk peningkatan 
keandalan pengangkutan 
produk Pelumas ke seluruh 
daerah di Indonesia. Sinergi 
dua anak perusahaan BU
MN ini ditandai dengan di
tan datanganinya Nota Ke
sepahaman.

Penandatanganan yang 
berlangsung di Lantai 7 Kantor 
Pertamina Lubricant, Selasa 
(1/12) ini  dilakukan oleh 
Direktur Utama PT Pertamina 
Lubricant, Gigih Wahyu Hari 
Irianto dan Direktur Utama 
PT POS Indonesia, Hariyanto 
yang disaksikan oleh jajaran 
Dewan Komisaris Pertamina 
Lubricant. 

Gigih Wahyu mengatakan 
bahwa kerja sama ini se
baga i  wu jud  komi tmen 
Pertamina Lubricant untuk 
terus memberikan pelayanan 
dan produk yang berkualitas 
kepada konsumen. Untuk 
bisa memenuhi komitmen 
ter sebut, Pertamina Lubri
cant  membutuhkan du
kungan prima di sisi distri
bus i ,  khususnya  un tuk 
peng angkutan produk yang 
di hasi lkan maupun yang 
dibu tuhkan oleh Pertamina 
Lubricant.

“Kerja sama ini merupakan 
bagian dari sinergi BUMN 
untuk meningkatkan efisiensi 
dan optimalisasi terhadap 

sorong-Asset 5 General Manager (Asset 5 GM) PT Pertamina 
EP, Chalid Said Salim, melakukan kunjungan ke PEP Papua Field 
pada RabuJumat (2527/11). Dengan disambut oleh Papua 
Field Manager, Julfrinson A. Sinaga, dan tim manajemen PEP 
Papua Field, Asset 5 GM dan tim meninjau aktivitas operasi PEP 
Papua Field. Management walkthrough (MWT) diawali dengan 
meninjau Lapangan Produksi Klamono dan dilanjutkan dengan 
meninjau Lapangan Produksi Salawati dan Terminal Sorong. 
Rangkaian MWT ditutup dengan sharing dan diskusi antara 
Asset 5 GM dan tim dengan tim manajemen PEP Papua Field 
di kantor PEP Papua Field. 

Papua Production Operation Assistant Manager, Tommy 
Wahyu Alimsyah, dalam sesi sharing dan diskusi menyampaikan 
tantangan yang dihadapi dalam mengelola lapanganlapangan 
PEP Papua Field. “Terkait pengaturan lifting minyak di Terminal 
Sorong, stok minyak PEP Papua Field di akhir tahun akan 
lebih besar dari tahuntahun sebelumnya karena nominasi 
pengapalan akhir tahun hanya 30.000 barel. Sedangkan proyeksi 
stok minyak PEP Papua Field di akhir tahun mencapai 53.000 
barel. Disamping itu, kami mengalami kendala komunikasi antar 
pekerjamitra kerja di Lapangan Salawati karena keterbatasan 

Cepu – PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu 
bekerja sama dengan Yayasan Kesehatan 
Pertamina menyelenggarakan  “Sosialisasi 
Layanan Kesehatan Pensiunan Pertamina”. 
Sosialisasi ini ditujukan bagi para pegawai 
Pertamina yang sudah purna tugas, khususnya 
yang berdomisili di wilayah Cepu, Blora, dan 
sekitarnya. Layanan Kesehatan Pensiunan 
Pertamina ini merupakan salah satu wujud 
tanggung jawab serta komitmen PT. Pertamina 
EP pada kesejahteraan khususnya kesehatan 
para karyawan yang selama masa aktif kerjanya 
telah memberikan kontribusi bagi kemajuan dan 
kesuksesan perusahaan. 

Dalam acara sosialisasi yang berlangsung 
Rabu (18/11) di ruang aula lantai 2 PT Pertamina 
EP Asset 4 Field Cepu tersebut, Yayasan 
Kesehatan Pertamina yang diwakili oleh Dr. Siti 
Arum Alya selaku manajemen perencanaan dan 
evaluasi Yayasan Kesehatan Pertamina dan Vice 
President Keuangan Kadir Purwadi memberikan 
penjelasan mengenai fungsi dan peran Yayasan 
Kesehatan Pertamina dalam memfasilitasi pem
berian jaminan atau layanan kesehatan bagi para 
pegawai Pertamina yang sudah purna tugas. 

Acara diikuti 61 orang pegawai Pertamina 
purna tugas yang tergabung dalam Himpunan 
Pensiunan Pertamina (Himpana). Dalam kesem
patan tersebut dipaparkan mengenai ber bagai 
prosedur yang harus dilakukan apabila para 
pensiunan Pertamina ingin memperoleh pelayanan 
kesehatan saat diperlukan dan bagaimana 
yayasan kesehatan Pertamina juga bekerjasama 
dengan provider – provider layanan kesehatan lain, 
seperti : BPJS yang saat ini diberlakukan sesuai 
dengan kebijakan pemerintah. 

Selain berbagai prosedur yang harus dilakukan 
untuk memperoleh layanan kesehatan, para 
pe gawai Pertamina yang hadir dalam acara 
sosialisasi juga diberikan pengetahuan mengenai 
halhal yang harus dilakukan ketika ada situasi 
darurat yang mengharuskan para pensiunan 
pertamina untuk segera menerima layanan ke
sehatan. Pengetahuan berbagai jenis obat yang 
beredar serta pemberian obat yang tepat sesuai 
dengan indikasi dan penyakit yang diderita juga 
turut dipaparkan dalam sosialisasi tersebut.

Menjelang akhir acara sosialisasi, salah satu 
pegawai Pertamina purna tugas yang hadir me
nyampaikan apresiasi atas kemudahan layanan 
yang sudah tersedia sekaligus mengucapkan 
terimakasih kepada Pertamina yang peduli dan 
memberikan perhatian pada para pekerjanya 
bahkan hingga mencapai masa purna tugas.•pep 

Cepu FieLd

kinerja perusahaan yang 
saling menguntungkan para 
pihak,” ungkap Gigih.

Melalui kegiatan peng
angkutan produk Pelumas ke 
seluruh wilayah NKRI meng
gunakan jasa Pos Logistik 
Indonesia, diharapkan da
pat memberikan solusi ter
hadap tantangan terkait 
pengang kutan produk yang 
diproduksi atau dibutuhkan 
oleh Pertamina Lubricant.

Sebagai t indak lanjut 
dari Nota Kesepahaman 
ini, Gigih berharap tim kerja 
Pertamina Lubricant bersama 
Pos Logistik Indonesia akan 
merumuskan kerja sama 
dan pengembangan layanan 
jasa logistik serta jasa terkait 
lainnya dan sistem teknologi 
informasi untuk menunjang 

proses pengangkutan produk 
Pelumas.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
yang sama, Hariyanto juga 
mengungkapkan bahwa 
PT Pos Logistik memiliki 
kompetensi di bidang jasa 
warehouse dan logistik. Oleh 
karena itu kerja sama ini bisa 
memberikan benefit bagi 
kedua belah pihak.

“Wilayah Indonesia sangat 
kompleks dan ini menjadi 
mo dal dasar yang kami 
miliki bahwa jaringan PT Pos 
Logistik tersebar luas dimana 
kami bisa utiilisasi dengan 
coverage di daerahdaerah 
terpencil dan ini menjadi sa
lah satu nilai jual kami jika 
dibandingkan dengan peru
sahaan jasa logistik swasta 
lainnya,” ungkap Hariyanto.

Hariyanto menilai kerja 
s a m a  i n i  m e n y a n g k u t 
pekerjaan logistik dengan 
standarisasi yang sangat 
tinggi karena menyangkut 
oli yang menjadi kebutuhan 
masyaraka t  l uas .  O leh 
karena itu PT Pos Logistik 
memil ik i  komitmen yang 
kuat melakukan berbagai 
persiapan diantaranya yaitu 
meny i apkan  kapas i t a s 
operasi yang maksimal baik 
dari segi warehousing dan 
distribusinya. 

“Dalam waktu dua bulan 
ini kami sudah harus bisa 
me  metakan  kebu tuhan 
infra struktur, gudang, SDM, 
termasuk kebutuhan sistem 
sistem teknologi informasi 
yang bisa terkoneksi dengan 
Pertamina,” ucapnya.•irLi

fasilitas/sarana komunikasi,” ungkapnya.
Asset 5 GM, Chalid Said Salim, menyampaikan pentingnya 

untuk bersikap produktif di tengah kondisi turunnya harga 
minyak dan efisiensi penggunaan anggaran. “Para pekerja 
diharapkan untuk produktif dan ‘terus bergerak’. Di tengah 
kebijakan efisiensi penggunaan anggaran, PEP Papua Field 
mampu menekan operating cost menjadi USD 31 per barel,” 
ungkapnya menutup sesi sharing dan diskusi.•andi nJo
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Pertamina dukung Mercedes Benz Club Cirebon
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Sosialisasi gCg bagi Pekerja dan Mitra Kerja RU IV
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Cirebon – Dalam rangka 
meningkatkan awareness 
masyarakat terhadap pro duk 
Pertamax Series,  Marketing 
Operation Region (MOR) III 
memberi dukungan kepada 
MBCC  (Mercedes Benz 
Club Cirebon) yang turut 
serta pada Jambore Nasional 
Mercedes Benz Club keX 
yang dilak sanakan pada 27
29 November 2015,  di Parkir 
Timur Senayan, Jakarta. Se
lama acara berlangsung, 
MBCC diberangkatkan meng
gunakan Pertamax sebagai 
salah satu bahan bakar ung
gulan dari Pertamina sebagai 
bentuk kecintaannya terhadap 
produk dalam negeri. Seluruh 

CiLaCap – Dewasa ini, 
pentingnya pemahaman ten
tang tata nilai Good Cor porate 
Governance disadari oleh 
seluruh elemen perusahaan, 
mulai dari top management 
hingga pekerja. Berdasar hal 
tersebut, fungsi Legal RU IV 
Cilacap menyelenggarakan 
ke giatan edukasi bertajuk 
sosialisasi GCG bagi pekerja 
dan mitra kerja di lingkungan 
RU IV Cilacap pada 2930 
Oktober 2015 di Ge dung 
Patra Graha Cilacap.

Dalam kesempatan ter
sebut, GM RU IV Cilacap 
Nyoman Sukadana me
nyampaikan, perusahaan 
mempunyai tanggung ja
wab dalam terlaksananya 
etika bisnis yang tinggi dan 
mencegah timbulnya konflik 
kepentingan, kecurangan, 
serta penyimpangan pe rilaku 
lainnya. Karena itu, untuk 
me realisasikannya dilakukan 
berbagai upaya, diantaranya 
melalui penyusunan Pe
doman, Prosedur, dan Tata 

pLaJu -  Dicky Firmansyah secara resmi terpilih menjadi 
Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina (SPP) RU III periode 
tahun 20152018. Dikukuhkannya Dicky sebagai Ketua Umum 
berdasarkan perolehan 700 surat suara anggota SPP RU III 
yang terkumpul pada pemilihan Ketua Umum, (22/10), dalam 
rangkaian kegiatan Musyawarah Anggota SPP RU III ke VI, di 
Gedung Patra Ogan RU III, pada 2122 Oktober 2015.

GM RU III  Mahendrata Sudibja menyampaikan selama ini 
manajemen RU III dan SPP telah bersinergi positif dan menjadi 
partner satu sama lain. Karena itu, ia mengajak seluruh anggota 
SPP bersinergi untuk mengerahkan kemampuan terbaik bagi 
kemajuan perusahaan.•ru iii

mobil yang menggunakan 
Per tamax menggunakan 
stiker dan atribut Pertamax 
Series. 

Mercedes Benz Club 
Cirebon (MBCC) merupakan 
komunitas pengguna ken
daraan roda empat dari 
ATPM Mercedes Benz yang 
terdiri dari berbagai jenis 
dan tipe. MBCC meliputi 
ko munitas yang tersebar di 
wilayah Cirebon kota, Cirebon 
Kabupaten, Indramayu, dan 
Kuningan. Dalam kegiatan 
jambore ini, Mercedes Benz 
Club Cirebon (MBCC) turut 
meramaikan acara dengan 
m e m  b a w a  ro m b o n g a n 
touring sebanyak 40 unit 

ken daraan.
Jambore Nasional Mer

cedes  Benz  2015 me
ru pa kan agenda rutin dari 
komunitas Mercedes Benz 
Club Indonesia yang dilak
sanakan setiap tahun. Ke
giatan ini merupakan ajang 
konsol idasi dan berbagi 
pe ngalaman serta sharing 

informasi kepada sesama 
pengguna dan penggemar 
brand ini. 

Jambore Nasional X MBCI 
diikuti oleh 2.000 kendaraan 
klasik ataupun teranyar yang 
telah terdaftar di Mercedes 
Benz Club seluruh Indonesia 
dengan jumlah peserta lebih 
dari 3.000 anggota.•mor iii

Kerja yang dibutuhkan, dan 
menjadi tugas bersama untuk 
mengimplementasikannya se
cara konsisten dan sungguh
sungguh.

“Melalui kegiatan ini diha
rapkan dapat memberikan 
pe  mahaman kepada insan 
Per   tamina bahwa dalam 
menjalankan hubungan bisnis 
dengan para pelanggannya 
tetap harus memperhatikan 
etika dan prinsipprinsip tata 
kelola perusahaan yang baik,” 
tegasnya. 

Ia berpesan agar para 
insan Pertamina dapat meng
ikuti sosialisasi ini dengan 
se baikbaiknya.

Selama dua hari, sosialisasi 
dipandu oleh narasumber dari 
Legal Counsel & Compliance 
Pusat Agus Widhi Nurdoko 
yang menyampaikan materi 
me ngenai penerapan GCG 
d i  Pe r tam ina  yang  j u 
ga mencakup pedoman 
Code of Conduct, Conflict 
of Interest, pedoman gra
tif ikasi, pengelolaan dan 

pelaporan Whistle Blowing 
System (WBS), tata cara 
pe laporan harta kekayaan 
penyelenggaraan negara 
(LHKPN), serta Boundary KPI 
yang mencakup aspekaspek 
penerapan GCG perusahaan.

A g u s  m e m a p a r k a n , 
Prinsip Penerapan GCG di 
Pertamina menggunakan 
kon sep TARIF, yakni Trans-
parency, Accountability, Res-
ponsibility, Independency, 
dan Fairness. Untuk dapat 
menerapkan prinsipprin
s ip  GCG seca ra  ba i k , 
tentunya tidak terlepas dari 
implementasi budaya tata nilai 

perusahaan 6C, yakni Clean, 
Competitive, Commercial, 
Capable, Confident, dan 
Customer Focus.

“Pada dasarnya rating 
GCG Pertamina berdasarkan 
penilaian di antara BUMN 
lainnya sudah baik dan harus 
dipertahankan. Tahun 2014 
lalu, rating GCG Pertamina 
adalah sebesar 94.43% yang 
masuk dalam kategori Sangat 
Baik, diukur dari 6 aspek, 43 
indikator, dan 153 parameter 
berdasarkan keputusan 
sekre tar is  Kementer ian 
BUMN.” tambah Agus Widhi 
Nurdoko.•ru iV

dicky Firmansyah, Ketua Umum Baru SPP RU III
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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.

legacy yang Berarti, agar losses Tidak Kembali 

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

Rapat Koordinasi antara Pemilik Crude, Minyak Hitam dijaga Kualitasnya

Sindiran terhadap keberhasilan mengurangi losses yang saat ini dicapai “tidak akan langgeng”, 
memang perlu kita sikapi.  Konon menurut tradisi, losses akan kembali lagi,  kalau Tim Losses sudah 
tidak lagi unjuk gigi. Suasana terminal loading maupun discharging yang semula Tim Losses biasa 
mendatangi,   tidak lagi melayani berbagai pertanyaan dan bukti yang kadang tidak diantisipasi.  
Para crew kapal tidak lagi meladeni para pemburu losses yang kadang harus menyusuri semua 
sisi tanki dari ujung buritan hingga haluan.  Terasa bebas berlayar tidak harus ada yang mengiringi 
untuk ikut mengawasi sampai ke ujung destinasi. 

Itulah gumaman yang kadang harus dimaklumi, karena selama sepanjang sejarah memang 
selalu terjadi. Walaupun setelah itu tidak ada lagi yang melototi, tetapi awareness terhadap losses 
seharusnya tetap tinggi dan tidak terdegradasi. Kita hindari agar pengambil kebijakan tidak ribut 
lagi, garagara losses yang tinggi, apalagi kalau sudah muncul di laporan untungrugi. Fenomena 
inilah seharusnya kita hindari, dengan pembenahan tata kelola akan tetap ditindaklanjuti.

Marilah kita mulai dengan  melihat aturan yang sudah kita revisi, sudahkah mempunyai 
efek yang signifikan terhadap pengurangan losses atau hanya untuk melengkapi penyelesaian 
administrasi klaim yang mungkin masih memerlukan kekuatan negosiasi. Benarkah prosedur 
yang digunakan pada setiap loading port maupun discharging port sudah menjadikan panduan 
utama untuk menjalankan operasional secara terkendali, sehingga benarbenar menghasilkan 
penurunan losses yang berarti . Betulkah para crew kapal sudah bekerja dengan sungguhsungguh 
dan tulus untuk melawan losses, dengan mengikuti aturanaturan baru yang telah dibuat seperti 
pelipatgandaan segel, validasi alat ukur dan tank table maupun CCTV. 

Dari sisi lain, mari kita betulbetul peduli terhadap infrastruktur yang mempengaruhi kinerja 
supply loss secara signifikan.  Kalau ada disposisi loading port atau discharging port, maka tentu 
kita harus fokus terhadap metering system yang menjadi referensi utama dalam setiap transaksi, 
dari mulai surat ijin, kalibrasi, proving, repeatability, hingga deviasi yang  masih memadai secara 
custody. Demikian juga kalau  menggunakan Automatic Tank Gauging   ( ATG ), maka mulai ijin, 
standarisasi hingga kalibrasi tanki dari instansi yang berwenang selalu menjadi referensi. Apalagi 
kalau tanki tersebut digunakan untuk custody, maka menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. 
Juga sama halnya jika menggunakan Manual Dipping, maka kalibrasi tanki menjadi tolok ukur 
disamping kalibrasi terhadap Deep Tape, Termometer ataupun alat ukur lainnya. Belum lagi sarana 
perpipaan yang tidak kalah pentingnya untuk mencegah losses terjadi, seperti sarana linepacking, 
tidak ada passing maupun kebocoran lainnya. 

Demikian juga kalau berbicara masalah kapal,  maka syarat comply dalam  menjaga kargo 
agar tidak losses tetap menjadi komitmen utama. Tentunya bukan komitmen katakata yang 

Dalam rangka menekan losses yang terjadi secara kontinu maka diperlukan pemantauan 
secara kontinu juga dimana salah satu caranya adalah dengan menyelenggarakan rapat koordinasi 
(rakor) penanganan supply loss MM, Intermedia dan BBM Impor. Dari rakor yang dilaksanakan 
tanggal 2627 November 2015 di RU III Plaju, didapatkan beberapa hasil dan informasinya yang 
menggambarkan keseriusan dan kepedulian fungsifungsi di Pertamina akan loss yang terjadi.

Rakor ini diikuti oleh seluruh perwakilan yang berkecimpung dalam proses bisnis distribusi crude 
di Pertamina. Dari beragamnya para peserta rapat ini tentunya memunculkan ke permukaan para 
pengambil keputusan perihal masalah/success stories/dan isu yang harus segera diselesaikan. 
Tindak lanjut dari rakor ini adalah mengatasi permasalahanpermasalahan yang terjadi di Lapangan 
seperti terdaftar pada gambar di bawah.

Salah satu informasi yang menarik adalah penggunaan automatic inline sampler di RU IV 
Cilacap yang mana memberikan kontribusi terhadap penekanan loss khususnya loss yang terjadi 
akibat kenaikan kandungan S&W di terminal RU. Dengan penggunaan automatic inline sampler, 

kandungan S&W di penerimaan memiliki nilai yang tidak jauh beda dengan S&W B/L 
dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan pengambilan sampel yang dapat 
mempengaruhi angka S&W terima. Melihat keberhasilan ini, RU lain pun tergerak untuk 

indah saja ataupun tulisan diatas kertas yang dihiasi tanda tangan saja, tetapi komitmen nyata yang 
tulus untuk mengurangi losses, baik dari dalam maupun dari luar yang bisa menggrogoti.  Mampu 
menunjukkan tank table yang valid, kondisi kapal yang baik, dan alatalat ukur yang telah terkalibrasi 
dan terstandarisasi. Sekali lagi, meskipun banyak upaya yang telah diterapkan, tapi diharapkan 
bukan basabasi dan  harus tegas serta berani untuk  memberi sanksi.

Sedangkan kalau berbicara masalah people, maka kompetensi menjadi taruhan. Tidak ada 
lagi basabasi terhadap sekedar mengisi organisasi yang nihil, tetapi serah terima minyak harus 
dimengerti dan dipahami, bahkan harus bersertifikasi oleh lembaga yang sudah terakreditasi. Dari 
mulai juru ukur, loading master, surveyor, pengambil sample, analis laboratorium, bahkan hingga 
crew kapal yang menangani serah terima minyak juga sudah mempunyai sertifikasi yang diakui. Ini 
semua harus ditaati agar faktor manusia bisa diminimalisasi.

Saat ini PTKAM bergerak menuju tahap pengendalian dan konsistensi. Tidak lanjut yang harus 
diprioritaskan adalah inventarisasi peralatan, people dan prosedur. Semua untuk ditindaklanjuti, 
bukan sekedar daftar yang mati tanpa arti. Tetapi menjadi legacy yang penuh arti. Berbagai aturan 
sudah direvisi, infrastruktur sudah dilengkapi, manusianya semakin ahli, maka losses seharusnya  
jangan sampai terjadi lagi.•ptkam

menggunakan alat tersebut dan yang terdekat adalah RU VI Balongan dengan estimasi pengadaan 
dan instalasi di tahun 2016.

 Hal menarik lainnya adalah keberhasilan fungsi QA melaksanakan rapat mengenai pembebanan 
kinerja supply loss yang selama ini menjadi permasalahan di RU’s dan telah menjadi isu berulang 
di rakor supply loss. Tentunya keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kepedulian bersama yang 
terus dipantau dalam rakor supply loss bulanan.

Koordinasi ini diperlukan 
sebagai  ref reshment  dan 
penyelarasan kembali aksiaksi 
yang dilakukan oleh seluruh 
Pekerja di seluruh level dalam 
menjamin seluruh kargo dapat 
terdistribusi secara efektif 
dan tanpa cela. Dengan laju 
positif yang terlihat terhadap 
penekanan loss yang terjadi, 
diharapkan loss yang mungkin 
terjadi dapat diansitipasi sedini 
mungkin dan ditekan serendah
rendahnya.•ptkam
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Pertamina - garuda 
Bangun Kemitraan global
Jakarta – Bertempat di 
Gedung Kementerian BUMN, 
PT Pertamina (Persero) dan 
PT Garuda Indonesia (Persero) 
Tbk menandatangani Head 
of Agreement (HoA) untuk 
memanfaatkan aset bersama 
kedua perusahaan sebagai 
bagian dari sinergi dan strategi 
kemitraan global.

Penandatanganan 
HoA tersebut merupakan 
kelanjutan dari nota kese
pahaman yang sudah dise
pakat i  sebelumnya oleh 
Direk tur Utama Pertamina, 
Dwi Soetjipto dan Direktur 
Utama Garuda Indonesia 
Arif Wibowo. Selanjutnya pe
nan datanganan disaksikan 
langsung oleh Menteri BUMN 
RI, Rini Soemarno.

Kemitraan global dan 
sinergi ini melingkupi beberapa 
hal, antara lain pemanfaatan 
bersama asetaset aviasi 
kedua perusahaan, termasuk 
Banda r  Uda ra  Pondok 
Cabe milik anak perusahaan 
Pertamina, Pelita Air Service, 
penjualan produk Avtur dan 
BBM jenis lainnya seperti 
Biofufel, Pelumas, penyediaan 
jasa pendukung layanan aviasi 
kedua perusahaan, serta 
pemanfaatan promosi dan 
jaringan pelanggan bersama.

Menteri BUMN Rini Soe
marno menyambut baik kerja 
sama Pertamina dan Garuda 
Indones ia  yang se ja lan 
dengan program pemerintah 
untuk sinergi BUMN. Pada 
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prinsipnya, tutur Rini, sinergi 
BUMN dapat memberikan 
manfaat terbaik untuk BUMN 
dan negara.

“Sinergi yang telah dijalin 
dapat terus dikembangkan 
sehingga dapat mendukung 
peningkatan daya saing 
kedua BUMN tersebut baik 
di dalam pasar dalam negeri 
maupun luar negeri,” kata Rini, 
Senin (30/11).

Melalui sinergi ini, menurut 
Rini, operational cost akan 
lebih efisien dan bandara 
pun semakin optimal. Dari 
sekian banyak upaya yang 
bisa disinergikan, pihaknya 
berharap agar dapat ter
wujud s inergi  di  b idang 
mar keting. “Pertamina ini 
adalah perusahaan global 
sama seperti garuda dimana 
Pertamina punya lubricants 
yang mendunia. Nah, tentunya 
bagaimana Garuda dengan 
memanfaatkan lubricants bisa 
turut memasarkan ke seluruh 
airline lain,” paparnya.

Sementara itu, Direktur 
Uta ma Pertamina Dwi Soe
tjipto mengatakan sinergi 
antar BUMN telah menjadi 
salah satu perhatian uta ma 
jajaran manajemen Perta
mina sebagai dasar untuk 
membangun  kem i t raan 
global yang lebih luas. Si
nergi Pertamina dan Garuda 
merupakan salah satu bentuk 
konkret dukungan nyata 
Pertamina bagi kesuksesan 
program s inerg i  BUMN 

yang digulirkan Kementerian 
BUMN.

“Pertamina yakin de ngan 
adanya sinergi ini, dimana 
sa lah  satu  bag ian  dar i 
kerja sama tersebut ada lah 
pemanfaatan aset Bandar 
Udara Pondok Cabe. Upaya 
ini juga dapat mempercepat 
pengembangan Pelita Air 
Service (PAS) sebagai anak 
perusahaan Pertamina yang 
bergerak di bidang aviasi,” 
kata Dwi.

Dwi juga menekankan, 
kemitraan ini dapat segera 
direalisasikan menjadi kerja 
sama business to business 
yang lebih konkret dan sa
ling menguntungkan. Untuk 
itu, tim kerja antara kedua 
perusahaan harus dapat 
bekerja cepat sehingga man
faat dari kemitraan ini dapat 
segera dirasakan bersama.

Semen ta r a  D i rek t u r 
Uta ma Garuda Indonesia, 
M Arif Wibowo berharap 
kerja sama sinergi BUMN 
in i  dapat meningkatkan 
kinerja operasional kedua 
perusahaan dengan meng
optimalkan seluruh sumber 
daya dan aset yang dimiliki 
kedua perusahaan.

“Kerjasama ini sejalan 
dengan program Quick Wins 
yang tengah kami jalankan. 
Yaitu, Garuda terus berupaya 
untuk meningkatkan kinerja 
dan layanannya dengan me
ng optimalkan se luruh sum ber 
daya yang ada,” ujar Arif.•egha

paLembang – Sebagai salah satu 
rangkaian perayaan HUT ke58 Pertamina, 
Marketing Operation Region II melakukan 
kegiatan donor darah di Kantor Unit MOR 
II Palembang, pada (3/12). 

Dalam kegiatan tersebut terkumpul 
138 kantong darah yang kemudian 
disum bangkan kepada PMI Unit Donor 
Darah Palembang.

Kegiatan Donor Darah dibuka ber
samasama oleh GM MOR II, Herman M 
Zaini dan Direktur Unit Donor Darah PMI 
Palembang, dr. Anton Suwindro.

Dalam sambutannya, dr. Anton 
menga takan, “Darah adalah satusatunya 
yang alat dalam tubuh manusia yang tidak 
dapat direproduksi di luar tubuh sehingga 
pendonor darah memiliki jasa yang pen
ting bagi pasien yang membutuhkan.Oleh 
karenanya PMI berterima kasih ke pada 
Pertamina yang telah membantu meng
kordinir para pendonor.”    

Herman mengatakan, semua darah 
yang terkumpul akan disumbangkan 
kepada PMI. Acara ini merupakan salah 

HUT Pertamina, MoR II Sumbang 
138 Kantong darah untuk PMI

satu wujud rasa syukur Pertamina yang di 
umurnya yang ke58 dapat berprestasi dan 
berkontribusi untuk sesama.

Selain kegitan Donor Darah, Marketing 
Operation Region II juga mengadakan 
ber bagai kegiatan olahraga dalam mem
peringati HUT Pertamina ke 58. Kegiatan 
yang sudah terlaksana di antaranya per
tandingan bad minton (2728/11) dan tennis 
(2829/11). 

Rangkaian kegiatan akan diteruskan 
dengan pertandingan futsal (56/12), fun 
bike (6/12) dan tabligh akbar (9/12) dan 
su natan massal (17/12). Puncak kegiatan 
HUT akan dilaksanakan dengan syukuran 
(10/12) dan gathering fun walk MOR II 
(13/12).•mor ii
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Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi berjabat tangan dengan Senior Vice President Bechtel International Inc. 
Scott R. Johnson usai menandatangani Master Service Agreement (MSA) For Project Engineering Service Group. (PESG), 
di Washington DC, AS, pada (26/10).

washington dC - Direk to
rat Pengolahan akan meng ek 
sekusi beberapa mega proyek 
dengan nilai total lebih dari 30 
miliar dolar Amerika  dalam 
kurun waktu 5 sampai 8  tahun 
ke depan, sehingga untuk itu 
diperlukan pengembangan 
sumber daya dari aspek 
kemampuan keenjiniringan 
dan manajemen mega proyek.

Untuk mewujudkan ren
cana tersebut, telah dilakukan 
penandatanganan Master 
Service Agreement (MSA) 
antara Direktur Utama Per
tamina yang diwakili oleh 
Direktur Pengolahan Rach
mad Hardadi dan Senior 
V ice  Pres ident  Bechte l 
Inter national, Inc  Scott R. 
Johnson, di hadapan  Presiden 
RI Joko Widodo di Washington 
DC, USA pada  26 Oktober 

2015. Penandatanganan ini 
merupakan upaya  Pertamina 
untuk melakukan lompatan 
da  lam mengembangkan 
kom   petensinya menangani 
pe rencanaan dan eksekusi 
proyekproyek investasi ki
lang nya.

Direncanakan  PESG 
(Project Engineering Service 
Group )  yang merupakan 
peng gabungan dari  divisi  
Engi neering Center (EC) 
dan divisi Refining Project 
(RP) Direktorat Pengolahan 
ditambah beberapa fungsi 
supporting akan berkolaborasi 
selama 5 tahun dengan 
Bechtel International yang 
merupakan perusahaan 
enjiniring dan manajemen 
proyek kelas dunia untuk 
menjadi in-house center of 
excellence dengan dua tu

juan utama, yaitu  build deep 
internal capabilities and plays 
role of owner’s representative 
and safeguard project delivery.

PESG akan bertindak 
sebagai in-house Engineering 
Procurement & Constructor 
Management (EPCM) dan 
dirancang akan memiliki ke
kuatan 150180 pekerja tetap 
dengan total tenaga kerja 
lebih dari 800 orang  pada 
kondisi puncaknya. PESG 
akan memainkan perannya 
pada semua proyek yang 
ada di Direktorat Pengolahan, 
dimulai dari proyek PLBC 
Cilacap dan SPL/SPM Ba
longan. Proyek selanjutnya 
yang akan menyusul, yaitu 
RDMP Balikpapan, RDMP Ci
lacap dan Grass Root Refinery  
Bontang & Tuban.•dit. pengo-

Lahan

Jakarta – Kondisi krisis harga minyak sejak medio 2014 terus membuat perusahaan
perusahaan yang bergerak di bisnis hulu migas mengubah strateginya agar tetap bertahan. 
Salah satu, strategi bijak yang ditempuh di tengah anjloknya harga crude dunia adalah 
mengambil langkahlangkah percepatan pengembangan proyekproyek yang profit 
driven, diantaranya memonetisasi temuantemuan cadangan gas. “Dalam situasi krisis 
harga minyak seperti saat ini, proyek pengembangan lapangan gas semakin mendapat 
pembenaran,” ujar General Manager Paku Gajah Development Project (GM PGDP), Musalam 
Latuconsina, saat wawancara (30/11).

Berdasarkan paradigma tersebut maka percepatan monetisasi lapanganlapangan gas 
temuan eksplorasi di strukturstruktur Kuang, Pagardewa, Prabumenang, Tasim, Pagardewa 
Selatan, Karangdewa, Pemaat, Piretrium, dan Lavatera serius dijalankan melalui PGDP. 
“Semula namanya Pagardewa Development Project. Namun, atas pertimbangan yang 
dikaitkan dengan strategi penjualan gas maka diganti menjadi Paku Gajah Development 
Project,” terang Musalam menjelaskan latar belakang penamaan proyeknya. 

Menurut Musalam, istilah Paku Gajah adalah akronim atau singkatan dari namanama 
struktur temuan eksplorasi, yakni Pagardewa, Kuang, dan Gajah Beringin. Saat ini, total 
produksi gas di area Paku Gajah berasal dari 14 sumur ratarata mencapai  45 juta kaki 
kubik gas per hari (MMSCFD)  dan 1.000 barel kondensat per hari (BCPD). Produksi 
tersebut di ambil dari fasies batugamping Formasi Baturaja, yang diproduksikan melalui 
Early Production Facility (EPF) sewa di SP Pagardewa. 

Lebih lanjut, Musalam menyampaikan bahwa produksi gas di area Paku Gajah itu 
berasal dari beberapa struktur, baik yang masuk di dalam put on development (POD) 
maupun masih dalam status put on production (POP). Strukturstruktur yang masuk 
di dalam POD antara lain struktur Pagardewa, struktur Prabumenang, struktur Tasim, 
struktur Pagardewa Selatan, serta struktur Karangdewa. “Untuk struktur Kuang Selatan 
masih belum diproduksikan oleh PGDP karena menunggu pembangunan fasilitas produksi 
permanen Stasiun Pengumpul Gas Kuang selesai. Selain itu, sumur dengan status POP 
adalah struktur Pemaat,” imbuh Musalam. 

Kehadiran CO2 sampai 20 % dalam kandungan gas produksi lapanganlapangan 
yang berkontribusi untuk PGDP merupakan masalah tersendiri. Karena, 
menurut perjanjian jualbeli gas dengan Perusahaan Gas Negara (PGN), 
batas kandungan  CO2 yang ditoleransi tidak lebih dari 10 %. Maka, untuk 
mengurangi kandungan CO2 supaya menjadi di bawah 10 % dilakukan 
mixing produksi Paku Gajah dengan produksi gas dari lapangan Musi dan 
Merbau di SP metering Pagardewa. “Dengan menempuh kiat tersebut 
gas yang diproduksi oleh Paku Gajah layak jual ke PGN,” terang Musalam 

menunjukkan kiat jajarannya mengatasi problem di lapangan.  
Cadangan gas dan kondensat di area Paku Gajah cukup menjanjikan. Untuk cadangan 

yang tercatat di dalam POD Paku Gajah Phase1 menggunakan perhitungan dari model 
dinamik sebesar 100,46 milyar kaki kubik (BSCF). Sedangkan berdasarkan hasil analisis 
material balance P/Z yang dilakukan di strukturstruktur yang sudah diproduksikan, maka 
diperoleh cadangan di tempat, initial gas in place (IGIP) untuk POD tersebut sebesar 
201,2 BSCF. “Terdapat kenaikan cadangan lebih dari 100 persen untuk strukturstruktur 
yang masuk di dalam POD Paku Gajah Phase1,” ungkap Musalam. Adapun perhitungan 
cadangan lapangan Kuang Selatan didasarkan pada hasil perhitungan material balance 
maka diperoleh hasil IGIP sebesar 99,64 BSCF. 

Wilayah kerja proyek Paku Gajah secara geografis terletak dalam dua Kabupaten yaitu 
Muara Enim dan Ogan Komering Ulu (OKU), berjarak kurang lebih sekitar 50 km dari Kota 
Prabumulih, Sumatera Selatan. Kegiatan eksplorasi di sana  telah berlangsung sebelum 
Indonesia merdeka. Dimulai sejak 1940, eksplorasi di wilayah itu menghasilkan penemuan 
Struktur Kuang sebagai struktur minyak dan gas. Eksplorasi selanjutnya sepanjang lebih 
enam dekade (rentang 19402008) menemukan beberapa struktur lainnya di area tersebut 
yaitu: Pagardewa, Prabumenang, Tasim, Pagardewa Selatan, Karangdewa, Pemaat, 
Piretrium, dan Lavatera.•dit. huLu
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Predikat terbaik dalam mengelola lingkungan hidup, menjadi impian setiap perusahaan. termasuk 
bagi Pertamina, yang sudah lebih dari satu dekade mengikuti program PRoPER,  yakni Program 

Penilaian Peringkat  Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan hidup. Keseriusan Pertamina 
dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut, tertuang dalam Key Performance Indicator (KPI) 
perusahaan, dimana perolehan PRoPER sejak tahun 2010 menjadi KPI hingga tingkat Direksi. 
 

Keselarasan Bisnis dengan 
Lingkungan dan Masyarakat

tahun ini Pertamina meraih 6 PRoPER Emas dan mendapatkan apresiasi dari wakil Presiden Jusuf 
Kalla saat mengumumkan anugerah Proper pada Senin (23/11). “Dari 12 perusahaan penerima 
PRoPER Emas, Pertamina meraih enam PRoPER Emas, atau 50%. artinya, Pertamina sukses dalam 
pengelolaan lingkungan hidup di kegiatan operasinya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 
sekitar wilayah operasinya,” kata wakil Presiden Jusuf Kalla.
 
Group Pertamina yang meraih penghargaan PRoPER di antaranya Pt Pertamina Geothermal Energy 

Kamojang, PT Badak NGL, PT Pertamina EP Field Subang, PT Pertamina EP Field Rantau, Refinery 
Unit VI Balongan dan tBBM Rewulu.

 
Beberapa di antaranya telah meraih PRoPER hingga 5 kali berturut-turut, seperti 

Pt PGE area Kamojang dan Pt Badak NGL. Sementara tBBM Rewulu untuk 
ke-3 kalinya meraih PRoPER Emas, dan tiga lainnya baru pertama kali. 

Mendapatkan predikat PRoPER Emas menjadi tantangan bagi para penerima 
untuk terus mempertahankan. Bagaimanapun juga operasional perusahaan 
harus bisa selaras antara bisnis, lingkungan dan masyarakat. Berikut kami 
ulas profil daerah operasi yang meraih PRoPER Emas tersebut.•dsu 



Lima kali Pertamina Geothermal 
Energy (PGE)  area Kamojang men-
dapatkan peringkat PRoPER Emas. 
Mempertahankan hingga lima tahun 
berturut-turut bukanlah hal mudah. 
tak jarang peringkat PRoPER Emas 
yang sudah diraih, tiba-tiba bisa turun 
pada tahun berikutnya.  

Karena itu, Direktur Utama Pt PGE 
Irfan Zainuddin membuka rahasia  prestasi perusahaan panasbumi itu dalam mendorong 
pengembangan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup pada operasional sehari-hari. 

Menurutnya PRoPER sebagai salah satu mekanisme penilaian kinerja penataan 
lingkungan dan sosial, telah mendorong PGE untuk terus mempertahankan pengelolaan 
lingkungan terbaik dengan mengembangkan berbagai inovasi baik dari segi pengembangan 
kegiatan operasional yang ramah lingkungan, pemanfaatan sumber daya yang optimal, 
juga mengembangkan inovasi pengembangan energi terbarukan untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat.  hal tersebut sejalan dengan moto perusahaan “Memanfaatkan 
Energi, Mengembangkan Sinergi, Menguatkan Kemandirian Ekonomi”. 

 Inovasi yang dilakukan antara lain, pengembangan sumber listrik panas bumi skala 
kecil yaitu portable turbine berkapasitas 750 watt, dan bladeless turbine dengan kapasitas 
3200 watt. yakni pemanfaatan energi uap panas bumi dari jalur bleeding untuk penyediaan 
energi listrik di sekitar daerah operasional. ada juga inovasi lampu thermoelectric yang 
memanfaatkan perbedaan suhu di sekitar jalur pipa uap untuk diubah menjadi energi listrik 
alternatif sebagai penerangan lingkungan. Inovasi ini bahkan mendapatkan penghargaan 
Satya Lancana wira Karya dari Presiden Republik Indonesia.

 Sementara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, inovasi yang dilakukan yak-
ni pemanfaatan uap geothermal untuk budidaya anggrek dan  pengembangan alat penge-
ring kopi. “PRoPER  juga mendorong kami untuk mewujudkan sinergi dengan alam se-
kitar dalam menjaga kelestarian lingkungan. Seperti melalui program green school (seko lah 
berwawasan lingkungan) dan program pengembangan bank sampah berbasis masyarakat,” 
paparnya.

 
 Sinergi stakeholder diwujudkan melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bandung melalui program pengembangan Desa wisata Geothemal Kamojang. 
Kegiatannya meliputi pengembangan Geothermal Information Center (GIC) sebagai pusat 
informasi dan edukasi geothermal, pengembangan kuliner, pelestarian Domba hias (plasma 
nutfah), pengembangan taman wisata alam Kawah Kamojang, dan Danau Pangkalan. 

 Selain dengan pemerintah daerah, PGE juga bekerja sama dengan BBKSDa (Balai Besar 
Konservasi Sumber Daya alam) Jawa Barat untuk Pengembangan Pusat Konservasi Elang 

di Kamojang, serta Pengembangan 
taman wisata alam Kawah Ka mojang.

“Dengan adanya PRoPER se -
makin membuktikan pengem bang -
an bisnis geothermal da pat dilakukan 
selaras dengan peles tarian lingkungan 
dan so sial,” ka ta Irfan. Gemilang emas 
Ka mojang menjadi bukti PGE menja-
lankan bisnisnya se nantiasa menge  de-
pankan prin sip-prinsip berkelanjutan 
dan berwawasan lingkungan.• dsu

Gemilang Emas 
Kamojang

Menjadi satu tanggung jawab bagi Pt. Pertamina (Persero) khususnya 
terminal BBM (tBBM) Rewulu dalam pengelolaan lingkungan yang lebih baik 
disetiap lini bisnisnya. Program PRoPER yang telah diikuti oleh tBBM Rewulu 
semenjak tahun 2007 dan mendapatkan emas semenjak tahun 2013 yang 
menambah semangat dalam memberikan banyak hal yag bermanfaat bagi 
lingkungan internal dan eksternal.

tBBM Rewulu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar dengan selalu 
peduli terhadap lingkungan dan edukasi terhadap masyarakat. Salah satu 
program yang digulirkan adalah program Sistem tanaman tabungan Sekolah 
(SttS). Program ini mengedukasi siswa untuk melakukan perawatan tanaman di 
Dusun Sumbergamol yang termasuk wilayah Ring I tBBM Rewulu. hasil penjualan 
tanaman tersebut digunakan sebagai tabungan pendidikan oleh siswa. Program 
SttS berhasil mengedukasi siswa SDN Gamol untuk cinta terhadap lingkungan 
dan melatih kemandirian. tabungan pendidikan tersebut dapat dimanfaatkan 
oleh siswa kurang mampu untuk membantu memenuhi kebutuhan sekolah.

Program integrasi beberapa CSR tBBM Rewulu  telah menghasilkan program 
Kascing dan Rintisan Kampung wisata herbal. hasil Program Kascing mampu 
mengintegrasikan program CSR tBBM Rewulu (Program Peternakan Kambing 
Peranakan Etawa, Program Pertanian organik, dan Program Perikanan) yaitu 
pemanfaatan kotoran kambing sebagai pupuk di pertanian, dan hasil cacing 
digunakan sebagai pelet ikan. 

tBBM Rewulu yang berlokasi di Jl. Raya wates KM. 10, Sedayu, Bantul, DI 
yogyakarta telah menjadi Center of Enviromental Excellence mulai tahun 2014. 
Pada tahun ini Research & Development Pt. Pertamina (Persero) telah melakukan 
pengembangan jenis BBM Diesel menjadi Bahan Bakar yang lebih ramah 
lingkungan di tBBM Rewulu, bahan bakar baru ini masih dalam tahap penelitian 
dan mampu menurunkan beban emisi Nox sebesar 50 ppm. 

Dalam bidang lingkungan, tBBM Rewulu berkomitmen untuk melakukan 
kegiatan operasional secara efisien berupa Inovasi Smart Exhaust Air Conditioning 
(aC). Inovasi berupa pemanfaatan exhaust aC mampu menghasilkan listrik 155 
kwh/tahun/aC dan bisa diterapkan seluruh ruang perkantoran. Secara total pada 
tahun 2015, tBBM Rewulu berhasil melakukan konservasi energi listrik sebesar 
23.919 Kwh.

Program penurunan beban pencemaran telah dilakukan oleh tBBM Rewulu. 
Pada tahun 2015 emisi berhasil diturunkan sebesar 79,51 tonCo2eq. tBBM 
Rewulu berinvestasi dengan pemasangan Oil Water Separator Compact di saluran 
air limbah dan mampu mengurangi beban pencemaran air limbah sebesar 20 
mg/liter. Selain itu, aplikasi Eco Driving dikembangkan berbasis sistem informasi 
dimana pengguna aplikasi Eco Driving bisa melihat rekam jejak emisi yang telah 
dikurangi. Sampai dengan bulan oktober 2015 tercatat 251 pengguna dengan 
total emisi yang dikurangi sebesar 7,64 kgCO2eq.•tbbm rewuLu

Sinergi Bersama 
Wujudkan Kesejahteraan



Dua tahun berturut-turut mendapatkan predikat proper hijau, menjadi 
modal bagi Pertamina Refinery unit VI Balongan untuk terus meningkatkan 
harmonisasi pengelolaan operasional dan bisnis sebagai pemasok energi 
bangsa, dengan tatakelola lingkungan yang baik serta berkontribusi 
terhadap pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagai unit pengolahan yang menjalankan operasinya senantiasa 
bersentuhan langsung dengan lingkungan, Refinery Unit VI Balongan tiada 
henti melakukan berbagai inovasi untuk mengurangi berbagai dampak 
lingkungan yang timbul dari kegaitan operasinya.

Salah satunya inovasi pengelolaan gas buang menjadi Propylene. 
“Awalnya gas buang di sisa proses kilang dibakar di flare stack. Kini 
kami memanfaatkan teknologi Olefin Cenversion Technology (oCt) yang 
mengubah gas buang menjadi produk bernilai tinggi propylene dan 
mampu mereduksi emisi setara 84.900 ton CO2 eq,”jelas GM Refinery Unit 
VI Balongan yulian Dekri.

Inovasi lainnya yakni pengurangan limbah B3 (Bahan Berbahaya 
dan Beracun) dengan cara modifikasi mudwash. Sebuah upaya untuk 
mengurangi sludge atau limbah pengolahan minyak yang terakumulasi 
dalam desalter dengan mendesign ulang mudwash nozzle sehingga dapat 
mengurangi terakumulasinya sludge. Upaya ini bisa mengurangi limbah 
B3 hingga 163 ton per tahun.

Direktur Pengolahan Rachmad hardadi menyatakan pencapaian 
peringkat PRoPER Emas di Unit Pengolahan Balongan menunjukkan 
komitmen dan konsistensi Pertamina dalam mengelola operasi dan 
bisnisnya senantiasa memperhatikan keseimbangan lingkungan dan 
masyarakat. 

Salah satu upaya yang terjalin dengan baik dalam mengelola 
lingkungan dan masyarakat adalah pengembangan kawasan Karangsong 
di Indramayu, sebagai Pusat Unggulan Mangrove berbasis Edupark.

Bermula dari upaya merehabilitasi pantai di Indramayu melalui 
penanaman Mangrove pada tahun 2010. “Keberhasilan penanaman 
mangrove khususnya di area Karangsong menginspirasi kami untuk 
merancang roadmap pengembangan Ekowisata dengan menjalin 
sinergitas bersama pemerintah Kabupaten, masyarakat serta dinas 
terkait,”jelas yulian Dekri.

Ekowisata Mangrove Karangsong pun terus berkembang sampai saat 
ini, yang didukung dengan pembangunan fasilitas jalur jalan ke dalam 
hutan. Geliat ekonomi masyarakat mulai terasa melalui lahirnya berbagai 
usaha  yang mendukung fasilitas ekowisata. Seperti perahu wisata, 
kelompok tani pembuat produk pangan berbagan dasar mangrove dan 
lain-lain.•dsu

Wujudkan Kilang Hijau 
untuk Masyarakat Berjaya untuk Kelima Kali

Untuk ke lima kalinya Pt Badak Natural Gas Liquefaction (Pt Badak NGL) meraih 
peringkat PRoPER Emas. Peringkat tersebut merupakan wujud dari keberhasilan 
dalam membina mitra binaan Badak LNG serta paten inovasi teknologi yang dilakukan 
selama tahun 2015.

President Director & CEo Badak LNG, Salis S aprilian, mengatakan PRoPER 
Emas tahun ini membuktikan bentuk kerja sama dengan baik dalam hal pengelolaan 
lingkungan, keamanan serta pemberdayaan masyarakat yang dilakukan selama ini.

PRoPER Emas adalah wujud dari keberhasilan dalam membina mitra binaan 
Badak LNG dan mendapatkan enam paten inovasi teknologi. “Ini merupkan bukti 
keberhasilan mengembangkan masyrakat,” katanya lagi.

Lebih jauh Salis mengaraibawahi bahwa kunci dari penghargaan ini adalah sinergi 
tiga elemen. yakni Pemkot Bontang, Badak LNG, dan masyarakat Bontang. Karena tak 
hanya soal ekonomi, namun aspek kegiatan operasi yang berwawasan lingkungan pun 
perlu disinergikan dan dikelola dengan baik.

“Ke depan, mitra binaan akan dilepas. Diharapkan, mereka bisa menjadi mitra 
binaan lain karena dampaknya sangat besar terhadap lingkungan,” katanya.

Pt Badak Natural Gas Liquefaction (Pt Badak NGL) merupakan perusahaan 
penghasil Liquified Natural Gas (LNG) dan Liquified Petroleum Gas (LPG).Perseroan 
menaruh kepedulian yang tinggi terhadap aspek lingkungan. Ini terbukti dari sederet 
prestasi yang diperoleh, yakni penghargaan PRoPER Emas, Properda Emas Provinsi 
Kalimantan timur, Indonesia Coastal awards, Penghargaan Pelestarian hutan 
dari Kementerian Kehutanan, dan Indonesian Green award. Implementasi Sistem 
Manajemen Lingkungan (SML) menjadi kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan Pt 
Badak NGL, telah mendapatkan Sertifikat ISO 14001 sejak 2000. 

hal yang paling membanggakan, Pt Badak NGL merupakan perusahaan minyak 
dan gas pertama di dunia yang berhasil mendapatkan International Sustainability 
Rating System (ISRS) Series 8 Level 8 dari Lembaga Internasional DNV, serta 
direkomendasikan sebagai a world LNG Plant Reference.

tidak berhenti sampai di situ, pentingnya menjaga aspek lingkungan turut 
diaplikasikan dalam proses produksi. Salah satunya upaya efisiensi energi dengan 
memodifikasi Expansion Joint Saluran Gas Buang Tug Boat. Langkah itu mampu 
menurunkan kebocoran saluran gas buang dan menghasilkan peng hematan jumlah 
pemakaian energi sebesar 402,84 Mwh/tahun sebagai dampak penurunan heat 
loss 10% dari total power mesin kapal Tug Boat atau setara dengan 402.8 Mwh per 
tahun. hasil inovasi itu digadang gadang belum pernah diimplementasikan di kilang 
LNG lainnya di seluruh dunia. Dengan kata lain, Pt Badak NGL menjadi pionir dalam 
mekanisme tersebut.

Selain itu, sebagai perwujudan terciptanya budaya inovasi, Pt Badak NGL telah 
memperoleh enam paten dari Direktur Paten Ditjen hKI Kemenkumham RI. tahun 2014 
berhasil mendapatkan 3 hak paten di bidang Energi dan Emisi (T-Plug Installer), Limbah 
B3 (Drying Oven), Limbah Non B3 dan Keanekaragaman hayati serta Pemberdayaan 
Masyarakat (Biskuit dari tepung Cangkang Kepiting). Pada tahun 2015 kembali 
memperoleh tambahan tiga hak paten di bidang Energi dan Emisi serta 3R Limbah 
non B3 antara lain: “Metode Baru Menurunkan Gas Flaring dari Proses Cooldown”, 
“Modifikasi Expansion Joint Saluran Gas Buang Tug Boat”, dan “Recovery Gas Flaring 
dan Mencegah Thermal Shock Saat Shutdown”.•dsu



Kebutuhan akan energi semakin hari terus meningkat 
seiring dengan kemajuan zaman menuju modernisasi 
yang begitu cepat. Pertamina EP pun menjawab tan-
tangan tersebut dengan terus berinovasi dalam upaya 
meningkatkan cadangan dan produksi energi minyak dan 
gas.

Dalam menjalankan aktifitas eksplorasi dan produksi 
migas Pertamina EP tidak serta merta melupakan 
masyarakat dan lingkungan sekitar wilayah operasi yang selama ini selalu 
dianggap sebagai salah satu kunci kesuksesan perusahaan dalam mencapai 
target yang dicanangkan.

Setiap tahunnya Pertamina EP menargetkan PRoPER Emas untuk menegaskan 
bahwa komitmen perusahaan terhadap kelestarian lingkungan merupakan fokus 
utama yang harus dikejar selain peningkatan produksi migas. Dan tahun ini, 
dua lapangan operasi Pt Pertamina EP meraih peringkat PRoPER Emas, yakni 
Pertamina EP Subang Field serta Pertamina EP Rantau Field.

President Director Pt Pertamina EP Ronny Gunawan menuturkan berbagai 
program yang dicanangkan secara konsisten dilakukan Pertamina EP yang 
tergabung dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) . Misalnya dalam 
pemberdayaan masyarakat perusahaan melakukan pembinaan budidaya ikan lele 
yang dilakukan Rantau Field di wilayah aceh tamiang. Program lainnya adalah 
pembinaan anyaman tepas, budidaya rumput laut, budidaya tanaman hidroponik 
dan invovasi yang fenomenal yakni penemuan pohon listrik.

Sementara Subang Field memiliki beberapa program andalan dan ketekunan 
dalam meningkatkan kemandirian masyarakat sekitar wilayah operasi. Program 

unggulannya antara lain PKBM assolahiyah yang terbukti mampu meningkatkan 
pendidikan dan perekonomian warga Cilamaya. Beberapa lulusan PKBM 
assolahiyah berhasil menjadi Kepala Desa, anggota BPD dan yang terpenting 
adalah tingkat putus sekolah di wilayah cilamaya sedikit demi sedikit menunjukkan 
tren penurunan.

Program CSR juga menyentuh bidang konservasi dan kelestarian 
keanekaragaman hayati. Konservasi hewan hampir punah menjadi fokus di bidang 

Kemandirian Masyarakat
Berbuah EMAS

pelestarian fauna seperti konservasi tuntung Laut, Bekantan, Burung Maleo, 
owa Jawa, Kodok Merah dan berbagai konservasi lainnya di berbagai Field 
yang tersebar diseluruh wilayah nusantara.

Kemandirian masyarakat menjadi penilaian yang sangat penting dalam 
PRoPER, sehingga program tersebut menjadi fokus yang dilakukan Pertamina 
EP dalam mendukung perubahan ekonomi dan kesadaran masyarakat di 
sekitar daerah operasinya “Program kemitraan yang ada di Pertamina EP 
menjadi sarana umtuk mengenalkan dan memberikan pemahaman bahwa 
industrial migas tidak selamanya ada karena migas dapat habis. Maka, 
kita harus melakukan progam kemandirian agar masyarakat tidak memiliki 
ketergantungan dengan Pertamina EP,” papar Rony.

Pertamina EP berprinsip apa yang telah dicapai oleh Subang dan Rantau 
Field tentu juga dijalankan oleh seluruh lapangan. Karena pada hakikatnya 
seluruh jajaran manajemen Pertamina EP mendorong setiap lapangan 
untuk dapat melakukan perbaikan secara terus menerus dengan selalu 
memperhatikan standar aturan dari kementerian lingkungan hidup dan 
kehutanan.

Upaya untuk terus tumbuh bersama masyarakat akan terus diusahakan 
Pertamina EP. tentu itu semua butuh usaha, kerja keras dan kerja sama 
dari seluruh elemen perusahaan. Pertamina EP yakin keseimbangan antara 
peningkatan produksi dan kelestarian lingkungan masyarakat akan terus 
berjalan karena memang itulah cita-cita perusahaan yakni untuk mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat Indonesia.•humas pep/dsu


