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THE CLEAN PROGRESS
Geliat energi baru dan terbarukan (EBT) semakin menun

jukkan pertumbuhan signifikan secara global. Hal ini terungkap 
dari kajian New Energy Finance 2016 yang baru-baru ini dirilis 
oleh Bloomberg.  Data Bloomberg menunjukkan, kapasitas 
pembangkit listrik berbasis EBT terus mengalami peningkatan 
hingga 10% tiap tahunnya. Pada 2010, kapasitas produksi EBT 
mencapai 88 GigaWatt (GW), namun pada 2016, kapasitas ini 
meningkat pesat menjadi 160 GW.

Saat ini, EBT tumbuh paling cepat di kawasan Eropa. 
Sekitar 25% - 30% listrik di Spanyol, Jerman, Italia dan Inggris 
telah diproduksi dari pembangkit listrik berbasis EBT. Menurut 
analis, hal ini mungkin terjadi karena adanya insentif atau 
subsidi untuk pengembangan EBT di negara-negara tersebut.

Selain itu, faktor lain yang turut mendukung pertumbuhan 
EBT adalah semakin murahnya biaya investasi pengembangan 
EBT. Kondisi ini berhasil menekan biaya investasi di bidang 
EBT secara global hingga sebesar 17%  dari US$ 349 miliar 
pada 2015, menjadi hanya US$ 287 miliar pada 2016. Dengan 
kondisi tersebut, tenaga surya kini menjadi sumber EBT yang 
paling murah.

 Turunnya biaya investasi EBT juga dibarengi dengan 
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Siswa SDN SDN Jatinegara 01 Pagi  Jakarta bersuka cita dengan 
relawan program Pertamina Energi Negeri. Tampak Salah satu pekerja 
Pertamina yang menjadi relawan pada program Pertamina Energi Negeri 
menggendong seorang siswa SDN Jatinegara 01 Pagi .

Pertamina Gandeng 
BIJB Bangun DPPU 
Bandara Kertajati
JAKARTA -  PT Pertamina (Persero) bersama dengan PT 
Bandarudara Internasional Jawa Barat (PT. BIJB) menan-
datangani  perjanjian kerja sama untuk rencana kerja 
sama pembangunan dan pengelolaan Depot Pengisian 
Pesawat Udara (DPPU)  di Bandarudara Internasional 
Jawa Barat (BJIB), Kertajati.

Perjanjian kerja sama di tandatangani ,  di Kantor Pusat 
Perta mina, Jakarta, pada (4/5), oleh Vice Pre sident  Aviasi 
Pertamina Da ni Adriananta dan Direktur Pe ngembangan 
Bisnis & Investasi BIJB Erwin Syahputra  yang disaksikan 
oleh Direktur Pe masaran Pertamina Mucha mad Iskandar 
serta Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra.

Sehubungan dengan akan dioperasikannya Ban-
dar Udara Internasional Jawa Barat pa da tahun 2018, 
Pertamina akan membangun DPPU sebagaimana 
bandara inter nasional lainnya. Di BIJB, Pertamina akan 
menerapkan proses peng isian bahan bakar melalui 
metode hydran system yang akan menggunakan sistem 
pipa  bawah tanah dari DPPU ke parking  stand di Apron 
seperti halnya di Soekarno Hatta, Ngurah Rai, Kuala 
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PojokManajemen

Sudah sejauh mana 
langkah Pertamina 
terhadap pengem-

bangan Clean Energy? 
Per ta mina sudah sejak lama 
berkomitmen untuk mendukung 
pencapaian target pemerintah 
terkait Peraturan Pemerintah 
Nomor 79 Tahun 2014 tentang 
Kebijakan Energi Nasional. 
Dalam kebijakan tersebut, 
target bauran EBT pada 2025 
disebutkan se besar 23%. 
Sedangkan, pa da 2050, 
pemanfaatan EBT diha rapkan 
sampai 31%.

Saat ini sudah ada memo-
randum dari Direktur Utama 
ke pada seluruh direksi dan 
anak perusahaan Pertamina 
untuk mendukung pemanfaatan 
energi bersih di seluruh 
area Pertamina. Bahkan 
diharapkan dalam waktu dekat 
akan ditingkatkan menjadi 
Surat Keputusan Dirut untuk 
mendorong pemanfaatan energi 
bersih di Pertamina. Dalam 
tahap awal ini kita akan fokus 
kepada Pembangkit Listrik 
Tenaga Surya (PLTS). 

Pengembangan teknologi 
apa saja yang dilakukan? 
Pada tahap awal kita 
menggunakan skema seleksi 
energi baru terbarukan yang 
memang dari sisi teknologi 
sudah proven. Seperti teknologi 
pembangkit listrik tenaga surya, 
angin dan biomassa dimana 
secara teknologi sudah proven 
sehingga tinggal menyesuaikan 

MENGGENJOT 
PEMANfAATAN 
ENERGI BARU 
TERBARUKAN

dengan kebutuhan market.
Di sisi lain untuk area-area 

teknologi baru yang terkait 
dengan energi baru terbarukan 
itu tetap menjadi perhatian kita, 
hanya masalahnya terletak pada 
skala prioritas. Kita akan 
mulai melakukan 
pengembangan yang 
intensif pada area 
dimana teknologinya 
sudah proven 
dan siap untuk 
dikomersilkan. 

Secara pararel kita 
juga akan bergerak kepada 
pengembangan teknologi yang 
memang perlu waktu dan 
investasi yang cukup besar 
dan ini menjadi bagian dari 
roadmap kita walaupun dalam 
tahap sekarang belum menjadi  
prioritas utama. 

Berapa investasi 
yang disiapkan untuk 
pengembangan energi baru 
terbarukan di tahun 2017 ini? 
Kami berterima kasih kepada 
jajaran direksi Pertamina, 
karena untuk pengembangan 
energi baru terbarukan tahun 
2017 ini sudah diakui nilai 
strategic-nya. Walaupun nilai 
investasinya berkisar 
US$ 11 juta dan 
sudah ditetapkan 
sebagai salah satu 
proyek investasi 
prioritas dan 
strategis Pertamina, 
bersanding 
dengan dengan 

proyek-proyek 
pengembangan 
sektor hulu yang nilai 
investasinya mencapai ratusan 
juta US$.

Kami juga melihat 
tingginya komitmen Pertamina 
atas hal tersebut dan teruji 
dengan adanya pengakuan 
pengembangan energi baru 
terbarukan sebagai suatu 
kegiatan yang dinilai strategis 
dan dibuktikan dengan 
beberapa keputusan dan 
dukungan yang telah diambil 
oleh management.

Investasi tersebut untuk 
proyek apa saja? Pada 
tahap ini kita masih 
fokus kepada 
pengembangan 
pembangkitan energi 
Solar PhotoVoltaic 
(PV) yaitu 
pengembangan listrik 
tenaga surya. Solar PV 
kita kembangkan di seluruh 
area operasi Pertamina, dimana 
saat ini kita awali pada area di 
operasi Hulu dari Sumatera, 
Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan 
Papua. 

Target pemanfaatan Solar 
PV selanjutnya akan kita 
perluas hingga implementasi 
pada seluruh area operasi 
di lingkungan Pertamina 
yakni Direktorat Hulu, Gas, 
Pemasaran, dan Pengolahan 
serta fungsi Aset Direktorat 
Umum. Saat ini kami terus 
berkoordinasi dengan 

fungsi-fungsi terkait untuk 
memastikan demand dan lahan 
yang tersedia untuk PLTS. 
Sebagai contoh yang 
sedang berjalan saat 
ini adalah PLTS Solar 
PV RU IV Cilacap 1 
MW, Solar PV di PT 
Badak NGL 1 MW, 
Rooftop di Kantor 
Pusat 0.2 MW. 

Apa benefitnya bagi 
Pertamina? Kita menargetkan 
area-area operasi yang 
pembangkitan listriknya 
menggunakan gas ataupun 
bahan bakar minyak itu akan 
kita ganti dengan menggunakan 
pembangkitan 
listrik Solar PV, 
sehingga diharapkan akan 
memberikan benefit 
berupa cost saving. 
Benefit lainnya adalah lebih 
bersifat intangible yaitu 
evidence atas komitmen 
Pertamina membangun 
energi bersih berbasis energi 
baru terbarukan ataupun 
peningkatan rating lingkungan 
terkait PROPER di area operasi 
Pertamina. 

Banyak pengembangan 
EBT lainnya yang dilakukan 
Pertamina seperti energi 
Angin, Mini Hydro, Biogas, 
Biomass dan Napier Grass. 
Kira-kira yang manakah 
yang lebih dulu menunjukkan 
hasil dalam waktu dekat 
ini? Pengembangan EBT 
ada 2 (dua) arah utama yaitu 
EBT untuk power atau listrik 
dan EBT untuk fuel atau 
bahan bakar transportasi. 
Pemanfaatan EBT 
untuk power saat 
ini baru berkisar 
19% (9,6GW), 
dan pemerintah 
menargetkan 
menjadi 34% (46GW) 
pada tahun 2025 
dan 38% (172GW) 
pada tahun 2050. 

Saat ini kami 
mengintesifkan pengembangan 
EBT untuk power, dimulai 
dengan Solar PV dan 
membangun kapabilitas atas hal 
tersebut. Diharapkan bisa kita 
peroleh accelerated learning 
process dan ke depannya 
bisa lebih mudah dan kita bisa 
speed up untuk pengembangan 
EBT lainnya.

Pengantar Redaksi :
Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) hingga kini masih belum maksimal karena masih 

didominasi oleh energi fosil. Pertamina sebagai perusahan energi tentu saja tidak hanya fokus 
kepada oil and gas namun juga melakukan pengembangan EBT sebagai sumber energi alternatif 
pengganti fosil di masa depan. Tantangan terbesar saat ini adalah menggenjot pengembangan 
dan pemanfaatan EBT dan mengendalikan penggunaan energi fosil. Berikut penuturan yang 
disampaikan oleh VP Clean Energy & Technology Development Pertamina, Moch.
Taufik Afianto, saat ditemui tim Energia dalam kesempatan Indonesia Energy Efficiency and 
Conservation Conference & Exhibition 2017, di JCC Jakarta, Selasa (9/5).

Dukungan seperti apa yang 
diharapkan agar target-
target pengembangan 
EBT bisa segera 
tercapai? Dukungan 
dari manajemen 
Pertamina atas 
pengembangan 
EBT sudah in 
place dan akan 
kita gunakan untuk 
mengakselerasi 
pengembangan 
EBT ini khususnya 
di lingkungan 
Pertamina.

Sementara itu, kami juga 
menyadari masih adanya 
tantangan eksternal yang cukup 
tinggi terkait regulasi yang 
belum sepenuhnya mendukung 
untuk pengembangan EBT 
secara masif. Untuk itu 
kami mengharapkan kiranya 
manajemen Pertamina dapat 
membuka akses lebih luas 
dan intens kepada stakeholder 
dan memberikan masukan 
guna penyempurnaan regulasi 
ataupun instrument lain 
yang bisa lebih mendukung 
akselerasi pengembangan dan 
pemanfaatan energi baru dan 
terbarukan.•IRlI KARMIlA

MoCH. TAufIK AfIAnTo
VP CLEAN ENERGy TECH. DEVELOPMENT PERTAMINA

Pengembangan EBT ada dua arah utama, yaitu EBT untuk 
power atau listrik dan EBT untuk fuel atau bahan bakar 
transportasi. Pemanfaatan EBT untuk power saat ini baru 
berkisar 19% (9,6GW), dan pemerintah menargetkan men-
jadi 34% (46GW) pada 2025 dan 38% (172GW) pada 2050.  



 
VISI

TATANILAI

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

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

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

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

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

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

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

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

Oleh : Rustam Aji   -  RU VI Balongan

MENGIJON KONSUMEN 
MASA DEPAN

Guru, Polisi, Pilot, Dokter, Presiden.
Lima profesi yang paling sering dijawab anak-anak 

ketika ditanya apa cita-cita mereka. Padahal, ada 
banyak jenis profesi yang bisa dijalani ketika generasi 
penerus ini beranjak dewasa. Sebut saja misalnya 
akuntan, wartawan, apoteker, desainer, dan lain-lain. 
Namun keterbatasan informasi bisa jadi membuat 
anak-anak hanya mengetahui segelintir profesi saja 
untuk menjadi cita-cita mereka.

Berangkat dari kondisi inilah, sebanyak 562 
pekerja Pertamina berinisiatif menjadi relawan di 
sejumlah sekolah dasar dan memberi informasi 
mengenai profesi yang dijalaninya. Pada kesempatan 
ini, para pekerja bercerita mengenai beragam profesi 
yang dijalaninya di Pertamina. Ada yang berprofesi di 
bidang penyimpanan dan penyaluran BBM, ada yang 
bertugas di kapal Pertamina, ada yang mengelola 
internal pekerja hingga yang berkomunikasi dengan 
masyarakat untuk membuat program CSR.

Dari program ini para siswa jadi mengetahui 
bahwa banyak profesi yang bekerja di Pertamina. 
Bahwa ada banyak  pihak yang terlibat dalam 
penyediaan energi untuk masyarakat, sehingga BBM 
bisa dibeli di SPBU dan LPG bisa sampai di warung di 
sekitar rumahnya.

Melalui kegiatan ini pula, diharapkan muncul 
rasa peduli dan kecintaan terhadap Pertamina 
sebagai perusahaan Indonesia yang menyediakan 
energi di negaranya sendiri. Perusahaan energi 
yang menyediakan produk-produk BBM, LPG dan 
pelumas, yang kualitasnya tak kalah – bahkan lebih 
bagus - dibandingkan dengan produk impor. Karena 
para siswa ini merupakan target pasar yang potensial 
ke depannya alias future market.

Jadi, program Pertamina Energi Negeri ini bukan 
semata mengedukasi awareness ribuan siswa 
mengenai Pertamina saat ini, melainkan merupakan 
investasi untuk mengijon konsumen masa depan.•

Bersosial Media sebagai Insan Pertamina
Anda mungkin pernah membaca kejadian nyata ini. Justine 

Sacco adalah seorang Direktur Public Relations dari sebuah 
perusahaan besar di Amerika. Akun twitter-nya hanya memiliki 
kurang dari 200 followers.

Suatu hari, sebelum perjalanan panjang untuk tugas ke 
Afrika, Justine menulis, “Going to Africa. Hope I don’t get 
AIDS. Just kidding. I’m white!” di linimasa twitter-nya. Ketika 
Justine tiba di Cape Town 11 jam kemudian, Justine mendapat 
SMS dari sahabatnya bahwa dia telah menjadi trending topic 
di twitter.

Apa yang sebenarnya terjadi? 
yang terjadi adalah salah satu follower twitter dari Justine 

mengirim tweet tersebut ke seorang jurnalis, dan jurnalis 
tersebut meretweet pesan itu ke 15.000 followers-nya.

Seketika, tweet bernada rasis dari Justine langsung jadi 
topik pembicaraan paling populer di twitter. Pengguna di 
twitter mulai berlomba-lomba untuk menghujat wanita malang 
tersebut. Setelah kejadian tersebut, Justine dipecat dari 
perusahaannya. 

Dengan jumlah pekerja dari generasi milenial (lahir setelah 
tahun 1980) di atas 51%, pastilah pekerja Pertamina tersebut 
memiliki media sosial. Apalagi, media sosial bukan monopoli 
anak muda saja. Pekerja yang hampir pensiun pun banyak 
yang masih aktif di media sosial.

Di satu sisi, pekerja Pertamina pengguna aktif media sosial 
berpotensi besar menjadi brand ambassador dan mengangkat 
citra positif perusahaan. Namun yang perlu dipahami, setiap 
pengguna media sosial, adalah individu yang memiliki brand 
masing-masing. Sehingga ketika identitas perusahaan sudah 
melekat padanya, pekerja Pertamina tidak boleh sembarangan 
bermedia sosial.

yang perlu diingat, bahwa setiap insan Pertamina telah 
setuju untuk mematuhi Pedoman Perilaku (Code of Conduct) 
Pertamina. Bahkan komitmen ini diperbarui setiap tahun 
sebagai bagian dari kepatuhan terhadap GCG. Pedoman 
perilaku tersebut dibuat untuk membantu insan Pertamina 
berperilaku sesuai dengan Tata Nilai Unggulan Pertamina.

Ada beberapa hal yang sebenarnya sudah disebutkan 
dalam pedoman perilaku, namun kadang kita abai ketika sudah 
mengetikkan jari kita di media sosial. 

Misalnya, insan Pertamina dilarang membocorkan data 
dan informasi rahasia apapun kepada pihak ketiga (baik 
secara langsung maupun tidak langsung) berkenaan dengan 
transaksi bisnis atau informasi internal perusahaan lainnya. 
Namun, mungkin supaya dianggap “exist” karena bisa tahu 
lebih dulu, ada yang membagikan informasi yang sebenarnya 
masih rahasia dan belum dipublikasikan. Awalnya ke salah 
satu grup whatsapp, kemudian tanpa disadari menyebar ke 
berbagai group. Atau mungkin tanpa sengaja, kita berfoto selfie 
dengan latar belakang presentasi yang bersifat rahasia. Atau, 
bahkan sekadar menuliskan status tentang kondisi tempat kerja 

atau rekan kerja yang kurang baik, bisa berdampak negatif ke 
perusahaan. 

Juga ketika musim pemilihan kepala daerah atau pemilihan 
umum, status yang tidak perlu, bahkan termasuk tidak etis, 
semakin bertebaran di lini masa media sosial. Pertamina 
menghormati hak berpolitik insan Pertamina. Karena itu insan 
Pertamina dibolehkan mengekspresikan aspirasi politiknya 
dengan cara-cara yang elegan, tidak mengganggu ketertiban 
dan tanggung jawab pekerjaannya, maupun pekerjaan 
insan Pertamina yang lain. Namun kita perlu berhati-hati 
mengungkapkan aspirasi dan pilihan politik kita, ketika brand 
sebagai insan Pertamina sudah melekat di diri kita. Misal, ketika 
insan Pertamina memasang foto profil dengan mengenakan 
seragam kerja, atau memiliki latar belakang simbol perusahaan.

Belum lagi ketika membagikan status terkait diskriminasi 
terhadap seseorang atau kelompok lain karena etnis, ras, 
kebangsaan, agama, jenis kelamin, atau alasan-alasan 
lainnya, seperti yang sering menjadi materi black campaign 
dalam beberapa pilkada. Padahal sudah menjadi komitmen 
perusahaan dan insan Pertamina untuk menjaga lingkungan 
kerja yang bebas dari diskriminasi dan pelecehan.

Bisa jadi, ketika Pertamina berniat bekerja sama dengan 
perusahaan dari negara tertentu, kemudian batal, karena 
khawatir lingkungan Pertamina tidak kondusif untuk bermitra. 
Ternyata karena ketika perusahaan tersebut berselancar di 
dunia maya, menemukan ada pekerja Pertamina, yang mem-
posting tulisan yang bersifat melecehkan agama, etnis, atau 
warga negara dari perusahaan tersebut.

Insiden Justine di awal tulisan ini mengingatkan kita kembali 
untuk lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial. Baca 
kembali tulisanmu sebelum kamu memposting segala sesuatu 
di internet, pahami segala konsekuensi yang mungkin muncul. 

Pembaca Energia, yang pasti punya akun media sosial, 
pasti bisa mencari sendiri di mesin pencari, dengan kata 
kunci “etika media sosial”. Namun mungkin, belum semua 
sempat membaca dan memahami Pedoman Perilaku (Code 
of Conduct) Pertamina, untuk dijadikan sebagai salah satu 
pedoman berperilaku, termasuk dalam bermedia sosial.

Insan Pertamina harus bijak dalam menggunakan media 
sosial dengan berpikir ulang atas informasi apa yang ingin 
dibagikan ke orang lain, yang nantinya akan dibagikan juga 
oleh orang lain tersebut. Apalagi dengan adanya UU ITE yang 
baru, telah dijelaskan bagaimana cara menggunakan media 
sosial yang benar. Berdasarkan data Southeast Asia Freedom 
of Expression Network (SAFEnet), sepanjang 2016 ada lebih 
dari 200 pelaporan ke polisi atas dasar tuduhan pencemaran 
nama baik, penodaan agama, dan ancaman, yang berbasiskan 
UU ITE. 

Dengan adanya Pedoman Perilaku dan UU ITE, sudah 
sepatutnya insan pertamina memahami hal apa saja yang boleh 
atau tidak boleh di-posting dan dishare, melalui media sosial.•
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Ratusan Pekerja 
Jadi Guru SD 
di 9 Kota
Ratusan pekerja 
muda Pertamina 
kembali menyebarkan 
semangat positif bagi 
anak-anak Sekolah 
Dasar di sembilan 
lokasi, yang tersebar 
di seluruh wilayah 
Indonesia. Selama  
satu hari, para pekerja 
meluangkan waktu 
untuk berpartisipasi dan 
bersentuhan langsung 
dengan dunia pendidikan 
sebagai wujud konkret 
keterlibatan pekerja 
dalam kegiatan sosial.

J A K A RTA  -  K e g i a t a n 
mengajar ini merupakan tahun 
kedua yang di kemas melalui 
program Pertamina Energi  
Negeri, dengan melibatkan 
562 pekerja dari  Kantor 
Pusat Pertamina Jakarta, Unit 
Operasi dan Anak perusahaan 
dari berbagai tingkat jabatan. 
Para relawan mengajar, men-
dokumentasikan seluruh 
kegiatan yang berlangsung 
secara serentak di 9 lokasi, 
yakni di  Palembang, Jakarta, 
I n d r a m a y u ,  S u r a b a y a , 
Semarang,  Ba l ikpapan, 
Makassar, Jayapura dan 
Sorong, pada (8/5).

Vice President Corproate 
Commu nication PT Pertamina 
(Persero) Adiat ma Sardjito 
m e n y a t a k a n ,  p ro g r a m 
Pertamina Energi Negeri 
menjadi agenda tahunan 
pekerja Pertamina sebagai 
kontribusi langsung kepada 
masyarakat untuk berbagi 
pengetahuan, mengenalkan 
profesi yang ada di Pertamina, 
menanamkan n i l a i n i l a i 
budi pekerti, serta budaya 
safety yang disampaikan 
dengan cara menarik dan 
menyenangkan. 

“P rog ram i n i  me ru -
pakan bagian kampanye 
perusahaan, yang kami rasa 
baik untuk membangkitkan 
semangat kecintaan anak-
anak kepada Indonesia. Para 
pengajar juga menanamkan 

tata nilai perusahaan yang 
diselipkan dalam pengajaran, 
seperti sikap jujur, berprestasi, 
percaya diri, dan lain-lain,” 
jelas Adiatma.

Sekolah yang menjadi 
sasaran adalah yang berada 
di  seki tar  wi layah ker ja 
Pertamina, sekolah dengan 
latar belajang ekonomi pra-
sejahtera, sekolah dengan 
latar kategor i  d i  bawah 
Sekolah Standar Nasional 
(SSN). Khusus di Jakarta, 
pekerja  mengajar di 10 SD, 
yakni SD Negeri Gambir 01 
Pagi, SD Negeri Bendungan 
Hil ir 01 Pagi, SD Negeri 
Kenari 08 Pagi, SD Negeri 
Buki t  Dur i  03 Pagi ,  SD 
Negeri Manggarai 05 Pagi, 
SD Negeri Rawamangun 07 
Pagi, SD Negeri Jatinegara 
01 Pagi, SD Negeri Semper 
Barat 01 Pagi, SD Negeri 
Tanjung Priok 02/03 Pagi 
dan SD Negeri Tugu Utara 
05 Pagi.

P e r t a m i n a  E n e r g i 
Negeri merupakan sebuah 
a j a k a n  k e p a d a  s e t i a p 
peker ja  Per tamina dan 
Anak Perusahaan untuk 
be rsen tuhan  l angsung 
dengan dunia pendidikan 
sebagai wujud ikut serta 
dalam kemajuan pendidikan 
s e r t a  m e n u m b u h k a n 
kecintaan terhadap Indo-
nesia. Kegiatan sukarela ini 
diinisiasi secara murni oleh 
pekerja muda Pertamina. 
Program ini pertama kali 
dilaksanakan di 10 sekolah 
dasar di wilayah Jakarta 
pada 22 Februar i  2016 
dan 29 Februari 2016, de-
ngan 129 pekerja Pertamina 
sebagai relawan pengajar 
dan dokumentas i  yang 
menginspirasi 3.528 siswa. 

“Keg ia tan  i n i  mur n i 
seba gai bentuk kepedulian 
pekerja Pertamina terhadap 
pengembangan aspek si
kap dan perilaku serta tin
dakan (budaya) anakanak 
usia pendidikan dasar, se-
kaligus melakukan akti vitas 
bermanfaat diluar jam kerja-
nya,”pungkas Adiat ma.•RIlIS
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Rubrik ini berisi 
mengenai kisah 
tokoh dunia dalam 
berperilaku Jujur, 
Tulus dan Amanah

Toko Bunga  
Sang Polisi

Cerminan Jujur 
menghindari 

konflik kepentingan

Hoegeng Imam Santoso 
14 Oktober 1921 - 14 Juli 2004

CerminJTA
sebagai istri seorang polisi yang penghasilannya pas-pasan, merry 

roeslani kemudian membuka usaha toko bunga. sebuah toko sederhana 

yang dibangun di garasi rumahnya. tujuannya pun sederhana, untuk menambah 

pemasukan agar bisa membiayai kebutuhan keluarganya.

sampai pada suatu hari, suami merry, Hoegeng imam santoso memintanya untuk 

menutup toko bunga tersebut. merry pun bingung. ia bertanya pada Hoegeng kenapa ia 

harus menutup toko bunganya?

Hoegeng pun menjelaskan bahwa esok harinya ia akan dilantik menjadi kepala 

Jawatan imigrasi. merry pun masih bingung. apa hubungannya pelantikan kepala 

Jawatan imigrasi dengan penutupan toko bunga?

“nanti semua orang yang berurusan dengan imigrasi akan memesan kembang 

pada toko kembang ibu, dan ini tidak adil untuk toko-toko kembang lainnya,” jelas 

Hoegeng.

di titik itulah merry mengerti. merry yang selalu mendukung suaminya untuk hidup 

jujur dan bersih memahami maksud permintaan Hoegeng. dengan suka rela ia pun 

menutup toko bunga yang sebetulnya sudah maju dan besar tersebut.

merry memahami bahwa Hoegeng tidak ingin orang-orang membeli bunga di toko 
istrinya karena memandang sang suami yang 

menjabat sebagai kepala Jawatan imigrasi. 

Jika toko bunga itu tetap buka, maka akan 

banyak pihak yang memesan bunga ke toko 

itu. selain tidak adil bagi toko bunga yang lain, 

Hoegeng juga menghindari adanya peluang 

gratifikasi meskipun tidak dalam bentuk uang.•

Pertamina Gandeng BIJB Bangun DPPU Bandara Kertajati...dari halaman 1
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KuPAng - Marketing Operation Region 
(MOR) V memperluas pema saran ba han ba-
kar non sub sidi Pertalite di wila yah Ku  pang, 
Nusa Tenggara Timur de ngan tersedianya 
Per ta lite di Terminal BBM (TBBM) Tenau 
pada awal Mei ini. Se belum nya bahan 
bakar  Perta lite untuk wilayah NTT disuplai 
dari TBBM Maumere dan TBBM Atapupu.

“TBBM Tenau merupakan TBBM utama 
pasokan BBM untuk Kupang. Dengan 
tersedianya Pertalite di TBBM Tenau ini, 
otomatis akan memudahkan perluasan 
pasar Pertalite untuk wilayah Kupang dan 
sekitarnya. Se be lumnya, suplai Pertalite 
untuk Kupang dipasok dari TBBM Atapupu 
melalui tanker kecil dengan jarak tempuh 
8-9 jam ” kata Marketing Branch Manager 
NTT Fanda Krismianto, pada (4/5).

Menurut Fanda, saat ini di Kupang baru 
ada 5 SPBU yang menye diakan Pertalite. 
Dengan tersedianya stok Pertalite di TBBM 
Tenau, pihaknya beren cana untuk me-

Pertamina Perluas 
Pasar Pertalite di Kupang

Marketing Branch Manager NTT Fanda Krismianto  melepas pengiriman Pertalite di Terminal BBM (TBBM) Tenau. 
Sebelumnya bahan bakar  Pertalite untuk wilayah NTT disuplai dari TBBM Maumere dan TBBM Atapupu.

nambah outlet Pertalite sebanyak 15 SPBU 
lagi di Kupang pada tahun ini. 

TBBM Tenau memiliki satu tangki khusus 
untuk Pertalite dengan kapasitas 2.500 kilo-
liter sehingga masyarakat tidak perlu khawatir 
dengan keter sediaan stok Pertalite. 

Area Manager Commu nication & Rela-
tions Pertamina Jatim Balinus Heppy Wulan-
sari menjelaskan, pada tri wulan I tahun 2017, 
kon sumsi Pertalite di NTT terealisasi se besar 
3.241 kiloliter. “Dengan tersedianya sarfas 
Pertalite di TBBM Tenau, kami optimistis bisa 
mencapai target pen jualan Pertalite di NTT 
sampai 48.418 kiloliter hingga akhir tahun,” 
ujar Heppy. 

Dari sisi perluasan SPBU dijelaskan 
jika dari total 66 SPBU di NTT, ditargetkan 
hingga akhir tahun ada penam bahan hingga 
50 SPBU yang menyediakan Pertalite. Selain 
TBBM Maumere, TBBM Ata pupu dan TBBM 
Tenau, Pertalite untuk wilayah NTT juga 
dipasok dari TBBM Reo.•MoR V

Sinergi Pertamina dan BIJB menjadi  komitmen bersama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa.
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Namu dan Juanda.
Direktur Pemasaran 

Per tamina Muchamad Is-
kandar menuturkan, pe-
nandatanganan ini meru
pakan komitmen Per-
tamina dan BIJB un tuk 
bersama me ningkatkan 
pertum buh an ekonomi 
bang sa. “Ini adalah im-
plementasi dari sinergi an
tar BUMN dan BUMD serta 
merupakan komitmen 

Pertamina dan BIJB me-
no pang per tumbuhan eko-
nomi na sional,” kata Is-
kandar.

PT BIJB merupakan 
BUMD ben tukan  Pe-
merintah Provinsi Jawa 
Ba rat dengan tugas me
nge lola, membangun, me -
ngembangkan BIJB Ker-
tajati, yang kini tengah di-
bangun. Dalam kontrak per-
janjian pengelolaan DPPU 

selama 30 tahun, Pertamina 
akan menyediakan Avtur 
sekitar 300 kl per hari. 

“Ini meru pakan kerja 
sama strategis untuk me
wu judkan ban dar  udara 
internasional ke banggaan 
rakyat Jawa Barat yang 
di ren canakan beroperasi 
pada tahun 2018,” ujar 
Direktur Utama PT BIJB 
Virda Dimas Ekaputra.•RIlIS

THE CLEAN PROGRESS< dari Halaman 1

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 

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

kian murahnya harga alatalat pen
dukungnya. Contohnya ada lah 
baterai penyimpanan. Pada ta-
hun 2010, harga baterai masih 
ber tengger di angka US$ 800/
KiloWattHour (kWh), namun harga-
nya diprediksi akan turun hingga 
US$ 73/kWh pada tahun 2030. 

Tak hanya itu, murahnya EBT 
juga berpotensi memicu pertum-
buh an mobil listrik. Saat ini, jumlah 
mobil listrik secara glo bal mencapai 
~1 juta unit dan di perkirakan akan 
meningkat hingga ~2.5 juta unit pada 2020. Pada tahun 2030, analis mem proyeksikan bahwa 
sekitar 30% mobil yang beredar di dunia akan ditenagai oleh listrik.

Tak bisa disangkal, energi dunia kini telah menuju ke arah yang lebih bersih dan hijau. Analis 
menilai, dalam beberapa dekade, EBT akan mampu menggeser dominasi minyak, gas dan 
batubara dalam penyediaan bahan bakar. Tentu hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak, 
terlebih korporasi yang bergerak di sektor energi.• 
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Berdayakan Anak 
Jalanan Jadi Pelatih 
Daur Ulang Sampah

17 Mitra Binaan Pertamina Ramaikan Inacraft 2017

JAKARTA - PT Pertamina 
Hulu Energi Offshore North 
West Java (PHE-ONWJ) 
mam pu mendorong anak 
ja lanan berkarya. Se telah 
me la  kukan pem ber dayaan 
se cara intensif dengan me-
man  faatkan sampah non-B3 
menjadi produk kreaktif yang 
bernilai tinggi, anak jalanan 
tersebut kini ada yang men
jadi trainer (pelatih) daur ulang 
sampah di berbagai daerah.

ONWJ yang beroperasi 
di sepanjang pantai utara 
Cirebon-Jakarta, telah lama 
mem berdayakan anak jalanan 
di Wilayah Tanjung Priok, Ja-
karta Utara.  Dari sekitar 461 
orang PMKS (Penyandang 

JAKARTA - Sebanyak 17 
mit ra b inaan Pertamina 
d a  r i  b e r  b a g a i  d a e  r a h 
di Indonesia mera maikan 
ajang pameran ter besar se
ASEAN, 19th Jakarta Inter-
national Handycraft Trade Fair 
(Inacraft) 2017 yang dibuka 
oleh Pre siden RI Joko Widodo 
di Jakarta Convention Center 
(JCC), pada Rabu (26/4).

Turut serta dalam pem
bukaan pameran prestisius 
ta hunan ini, Ibu Negara Iriana 
Jokowi dan istri Wakil Pre siden 
Indonesia Mufidah yusuf Kalla. 
Pada pameran INACRAFT ke-
19 yang ber lang sung pada 26 
- 30 April 2017 ini, Pertamina 
meng hadirkan karyakarya 
ke  rajinan mitra binaan terpilih 
dari seluruh nusantara.

Dalam sambutannya, 
Pre siden RI Joko Widodo 
men  jelaskan, masa depan 
Indo nesia akan berada pada 
industri kerajinan dan kreatif 
yang mana menurutnya saat 
ini berkembang pesat dan 
meng gembirakan.

“Industri kerajinan, industri 
kreatif Indonesia tumbuh 
dengan menakjubkan dan ini 
menggembirakan kita semua. 
Saya meyakini masa depan 
Indonesia akan ada di industri 
kerajinan, industri kre atif,” ujar 
Presiden Jokowi.

Namun menuru tnya , 

Masa lah Kese jahteraan 
Sosial) di Priok, se  banyak 
25 anak jalanan di antaranya 
diberikan pela  tihan untuk 
mengelola sam pah non-B3. 
Di Jakarta Utara, produksi 
sampah tiap hari nya lebih 
1.300 ton.

Sampah yang didaur 
ulang anak jalanan itu ada 
yang menjadi produk kreatif  
bernilai eko nomi tinggi. Pro-
duk itu antara lain, kertas 
daur ulang, tempat tissue, 
bingkai foto, undangan dan 
kreasi lain.

Dalam memberdayakan 
anak jalanan ini, PHE ONWJ 
b e  k e r j a  s a m a  d e n g a n 
yayasan Kumala, Tanjung 

Priok. yayasan yang didirikan 
tahun 2003 bertindak sebagai 
me diator, fasilitator, pendidik 
se kaligus wadah bagi anak 
jalanan agar dapat hidup se
cara mandiri.

Menurut Asisten Manager 
CSR PHE Agus Sudaryanto, 
program pemberdayaan 
yang dilakukan PHE melalui 
yayasan Kumala diharapkan 
bisa menjadi role model dalam 
program pem berdayaan anak 
jalanan dan ling kungan di kota 
besar lain nya.

“Jika program seperti ini 
dilakukan juga di kota-kota 
lain, maka akan membantu 

Gerakan Jamban Sehat 
untuk Masyarakat 
Bojonegoro
BoJonEgoRo - Gerakan Kepemilikan Jamban atau 
yang lebih dikenal dengan istilah Gerakan Desa Bebas 
ODF (Open Defecation Free), adalah sebuah usaha 
mening katkan derajat kesehatan masyarakat yang 
menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten 
Bojonegoro di tahun 2017. Melalui gerakan ini, diha-
rap kan dapat menciptakan lingkungan yang ber sih dan 
sehat, sehingga penyakit akibat lingkungan yang tidak 
sehat dapat dicegah. Di Bojonegoro jumlah penduduk 
yang belum memiliki jamban sehat terbilang masih 
cukup tinggi.

Data dari Dinas Kesehatan Bojonegoro dan Data 
TP PKK Kabupaten Bojonegoro, menunjukkan bahwa 
di desa sekitar area operasi PT Pertamina EP Cepu 
(PEPC), yaitu Desa Bandungrejo, Dolokgede, Pelem, 
dan Kali ombo, data kepemilikan jamban sehat warga 
masih sangat rendah. Tercatat 797 kepala keluarga 
dari 2.830 kepala keluarga di empat desa belum me-
miliki jamban.

Untuk itu, pada tahun 2017 PEPC berkontribusi 
un tuk merealisasikan Bojonegoro bebas ODF dengan 
melaksanakan Pro gram Peningkatan Kesehatan 
Masyarakat melalui Akses Sanitasi. Program ke-
masyarakatan berupa bantuan pem bangunan jamban 
di desa wilayah operasi mulai diso sialisasikan ke desa-
desa penerima program sejak 21 April 2017.

Melalui program ini akan dibangun 260 unit jam-
ban sehat di empat desa tetangga operasi proyek 
Jam baran-Tiung Biru, yaitu Desa Bandungrejo 
Kecamatan Ngasem, Desa Dolokgede Kecamatan 
Tambakrejo, serta Desa Pelem dan Desa Kaliombo 
yang terletak di Kecamatan Purwosari. Dalam proses 
pembangunan jamban sehat, warga terlibat secara 
aktif melalui musyawarah desa perencanaan, survei 
penentuan tempat, sampai dengan pelaksanaan. 
Penger jaan dilakukan oleh para tukang dan warga 
penerima program. Rencananya, dalam waktu empat 
bulan mendatang proses pembangunan jamban sehat 
kontribusi PEPC ini selesai dan dapat diman faatkan 
oleh warga.

Kepala Desa dan Muspika setempat sangat meng-
apresiasi upaya PEPC tersebut. Di tengah keterbatasan 
pendanaan desa, program ini sangat berarti karena 
dapat mewujudkan program Bojonegoro bebas ODF. 
Program ini juga terkoordinasikan dengan Ketua 
TP PKK Kabupaten Mahfudloh Suyoto dan Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Sebuah investasi 
sosial melalui program ke mas yarakatan yang sangat 
penting demi menjaga kelancaran proyek dan operasi 
perusahaan untuk waktu mendatang.•EA

SoCIAl Responsibility

pe me rintah memecahkan ma-
salah sosial dan lingkungan 
yang sekarang masih menjadi 
permasalahan perkotaan,” 
ujarnya. 

Menurut pendiri yayasan 
Kumala Abah Dindin, anak 
ja lanan yang dibina diberikan 
keterampilan, baik hard skill 
maupun soft-skill, seperti 
ke pemimpinan, komunikasi, 
loya litas dan integritas. “Pada 
saat keahliannya bertambah, 
anakanak tersebut berhenti 
jadi anak jalanan dan menjadi 
pengajar ketrampilan daur 
ulang di berbagai daerah,” 
tegasnya.RIlIS

krea ti vitas saja tidak cukup. 
Di perlu kan akses kepada 
buyers do mestik maupun 
inter nasi onal. Menurutnya, 
banyak potential buyers yang 
belum menge tahui bahwa 
se be nar nya produk kerajinan 
yang dia cari ada di Indonesia.

“Menurut saya, Inacraft 
ada  lah tempat yang terbaik 
untuk melakukan promosi,” 
pung kas Joko Widodo.

Sementara itu, VP Cor-
porate Commu nication Per-
tamina Adiatma Sardj i to 
men jelaskan, mitra binaan 
Pertamina yang berpartisipasi 
dalam Inacraft tahun ini bera-

sal dari Sumatera, Jawa, Bali, 
Kali mantan, Sulawesi dan 
Papua. 

“Sesuai dengan tema 
sentral Inacraft 2017, From 
Smart Village to Global Market,  
kami sengaja menghadirkan 
mitra terbaik kami yang dapat 
me wakili wajah kerajinan Indo-
nesia dengan harapan karya 
mereka makin dikenal peminat 
kerajinan dari dalam dan luar 
negeri. Sehingga se cara ti-
dak langsung men dorong 
ke majuan bisnis mitra kami,” 
jelas Adiatma. 

Kerajinan unggulan mitra 
bina an Pertamina tersebut 

an tara lain sulaman dan bordir 
khas Sumatera Barat yang 
diproduksi Ambun Sari, ke-
rajinan kain perca dari Jakarta 
yang diproduksi Fafa Quilts & 
Crafts, serta kerajinan batik 
dari Bogor, Jawa Tengah dan 
Jawa Timur yang diusung 
oleh Batik Bogor Tradisiku, 
Asri Batik Sukoharjo, dan 
Batik Retno Aji, Jombang. 
Se mentara dari wilayah ti
mur, hadir kerajinan batik 
sa sirangan Kalimantan, kain 
sutera Sulawesi, serta aneka 
kerajinan dan souvenir khas 
Kalimantan, Sulawesi dan 
Pa pua.•RIlIS/STARfy
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Perwakilan warga dari empat desa di Kabupaten Bojonegoro mengikuti 
sosialisasi program peningkatan kesehatan masyarakat melalui akses 
sanitasi.

Beberapa hasil karya anak-anak jalanan yang ada di yayasan Kumala menjadi 
bukti bahwa pembinaan PHE ONWJ kepada anak jalanan mampu membuat 
mereka berkarya maksimal.

Pertamina memfasilitasi 17 mitra binaannya mengikuti ajang pameran ter besar se-ASEAN, 19th Jakarta Inter national 
Handycraft Trade Fair (INACRAFT) 2017.
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JAKARTA – Sejalan dengan lang
kah PT Pertamina (Persero) dalam 
memaksimalkan investasi dan 
potensi bisnis, PT Pertamina Gas 
(Pertagas) menetapkan Break
through Project (BTP) tahun 2017 
melalui empat pilar strategis yaitu 
Revenue Generator, Cost Efficiency, 
Operational Excellence dan Pilar 
Fundamental. Keempat pilar tersebut 
kemudian diturunkan menjadi 
sembilan program BTP dengan 
target financial impact sebesar US$ 
28,2 juta.

Setelah pelaksanaan sosialisasi 
dan challenge session, penetapan 
tersebut dilakukan melalui penan
datanganan Commitment Board 
oleh seluruh Direksi dan Tim BTP 
Per tagas pada acara Kick-Off 
Implementasi BTP 2017 Pertagas 
pada Selasa, 25 April 2017, di Kantor 
Pusat Pertagas, yang dihadiri oleh 
jajaran Direksi, Dewan Komisaris, 
perwakilan Manajemen Direktorat 
Gas dan perwakilan PMo Korporat 
PT Pertamina (Persero).

“BTP adalah langkah inovasi 

KICK Off BTP PERTAGAS 2017

Pertagas Kejar Us$ 28,2 jUta 
MelalUi BreaKthroUgh Project

kah tepat dalam menentukan em pat 
pilar strategis, karena pilar terse but 
mencakup seluruh lini proses bis
nis Pertagas. Yang perlu applause 
khusus adalah Pilar Fundamental yang 
akan membangun pondasi dari keber
langsungan sebuah perusahaan, yakni 
sumber daya manusianya,” jelas Surat.

Dalam kesempatan yang sama,  VP 
Corporate Performance & Management 

yang dilakukan Pertagas dalam rang
ka meningkatkan pendapatan peru
sahaan,” papar President Director 
Pertagas Toto Nugroho. 

Menurutnya, BTP menjadi penting 
karena Pertagas tidak dapat hanya 
mengandalkan bisnis eksisting, yaitu 
transportasi gas dan niaga gas. 
“Diperlukan terobosan baru untuk 
mengembangkan bisnis Pertagas demi 
memaksimalkan pendapatan usaha 
perusahaan di tahun ini,” lanjut Toto.

Sementara itu, SVP Engineering, 
operation & Technology Development 
PT Pertamina (Persero) Tanudji meng
ingatkan, dalam menjalankan pilar Cost 
Efficiency, perusahaan tidak boleh 
melupakan pentingnya safety dan 
operation excellence. “Efisiensi bukan 
cutting cost, karena keselamatan kerja 
dan keandalan operasi harus tetap 
men jadi poin utama yang dijaga oleh 
Pertagas, ” tegasnya.

Surat Indrijarso mewakili Dewan 
Komisaris Pertagas juga menyam
paikan dukungannya terhadap pelun
curan BTP ini. “Saya melihat Direksi 
Pertagas sudah melakukan lang

Initiatives PT Pertamina (Persero) Ernie 
D. Ginting  sangat mengapresiasi 
langkah pertama Pertagas dalam 
menjalankan BTP. “Ini adalah langkah 
awal yang baik untuk memaksimalkan 
potensi perusahaan,” ujarnya. Ernie 
juga memotivasi manajemen dan tim 
BTP Pertagas untuk secara berkala 
ber koodinasi dan berkomunikasi de mi 
mencapai target yang telah ditetapkan.•

Konten rubrik ini diisi oleh Tim BTP Korporat

1. Optimalisasi Single Tarif Pengangkutan 
Ruas Sejajar

2. Optimalisasi dan Diversifikasi CNG Bitung

3. Pipa Distribusi Jawa Barat

1. Initiative Cost Efficiency

2. Utilisasi Material Surplus (ex-project)

1. Optimalisasi Sistem Dehidrasi & DHP 
Cilamaya

2. Proteksi Pipa Gas Rawan Longsor di 
Seluruh Area Operasi

Pilar Fundamental
Penyusunan Career Path Management Dashboard
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SHIPPING SAfETY CAMPAIGN,
ZERO NOA KITA BISA!

RENEGOSIASI HARGA SEWA KAPAL 
SALAH SATU UPAYA EfISIENSI PERTAMINA

Melihat kecelakaan yang terjadi di lingkungan Pertamina pada tahun 2016 
dimana masih mengakibatkan fatality atau kematian terhadap pekerja atau mitra 
Pertamina, maka pada tanggal 2 Maret 2017 jajaran Direksi dan Top Management 
Pertamina menandatangani “Komitmen HSSE Zero Fatality, Kita Bisa!”. 

Menindaklanjuti hal tersebut Pertamina Shipping sebagai urat nadi distrubusi 
BBM/BBG di laut mencanangkan target ZERO NOA KITA BISA! di tahun 2017. 
Sesuai dengan arahan langsung Senior Vice President Shipping Mulyono 
kepada seluruh manajemen Shipping untuk senantiasa mengedepankan aspek 
safety dalam setiap kegiatan di lingkungan Shipping, meningkatkan frekuensi 
Management Walk Through dan Safety Campaign, Safety Management 
Representatives (SMR) selaku fungsi HSE di lingkungan Shipping yang juga 
sebagai fungsi Designated Person Ashore (DPA) kapal milik secara rutin melakukan 
Safety Campaign ke atas kapal milik. 

Baru-baru ini SMR-Manager Joko Eko Purwanto melakukan kunjungan ke dua 
kapal pengangkut gas milik Pertamina, yaitu Gas Widuri dan Gas Arjuna. Dalam 
pelaksanaan Safety Campaign ini SMR-Manager menjelaskan strategi-strategi 
yang dapat digunakan demi terjaganya konsistensi aspek safety dan tercapainya 
target Shipping ZERO NOA di tahun 2017. Safety campaign dilakukan dengan 
terlebih dahulu melakukan tur keliling kapal baik di dek, kamar mesin, anjungan 
dan sekitar akomodasi termasuk galley (dapur), beberapa rekomendasi terkait 
dengan aspek HSE disampaikan kepada Nakhoda selaku penanggung jawab 
operasional kapal. Sebaliknya juga diberikan kesempatan kepada seluruh kru 
kapal untuk menyampaikan saran dan pendapat terkait dengan operasional 
kapal baik itu terkait dengan aspek HSE maupun sistem pengawakan. Dalam 
pengarahannya SMR-Manager menegaskan kembali bahwa Attitude (perilaku/
sikap) merupak hal paling penting, diibaratkan jika deret huruf (A,B,C,…..) diartikan 
sama dengan deret angka (1,2,3….); 

JAKARTA - Penurunan harga Indonesian Crude Price (ICP) yang sangat drastis 
sejak akhir tahun 2014 telah menempatkan perusahaan oil & gas pada kondisi 
krisis. Pertamina pun mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan. 
Untuk menghadapinya, Pertamina melakukan langkah antisipasi pengamanan 
diantaranya dengan menekan biaya operasi melalui upaya efisiensi di seluruh 
sektor. Tidak terkecuali Shipping sebagai penyedia angkutan laut dalam proses 
distribusi minyak dan gas, turut aktif dalam berkontribusi menurunkan biaya 
operasi salah satunya renegosiasi harga sewa kapal untuk menurunkan biaya 
sewa kapal time charter.

Proses renegosiasi dilakukan sejak tahun 2015 yaitu terhadap 65 perusahaan. 
Hasilnya  diperoleh penurunan sampai dengan 2%. Apabila dihitung menggunakan 
acuan kurs saat itu yaitu USD 1 = IDR 12.500, maka besaran efisiensi yang 
dihasilkan renegosiasi harga sewa kapal time charter sampai dengan Desember 
2015 mencapai IDR 21,45 miliar atau sebesar IDR 38,74 miliar (sampai dengan 
akhir periode sewa kapal time charter, termasuk pengambilan opsi sewa).  

Lalu bagaimana dengan tahun 2016?
Tidak hanya berhenti pada tahun 2015, sebagai bentuk tanggung jawab 

dan kepedulian terhadap keberlangsungan bisnis Pertamina, fungsi Chartering - 
Shipping masih terus berupaya melakukan pendekatan dan renegosiasi kepada 
perusahaan yang belum bersedia menurunkan harga sewa.     

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Chartering sebagai penanggungjawab 
proses pengadaan kapal charter Pertamina, maka proses renegosiasi untuk tahun 
2016 diprioritaskan kepada para pemilik kapal yang kapal-kapalnya disewa secara 

SHIPPIng

Maka : K+N+O+W+L+E+D+G+E = 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%
Dan : H+A+R+D+W+O+R+K = 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98% 
Keduanya sangat penting namun masih dibawah 100%.
Sedangkan A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%
Sebuah kebetulan yang juga kenyataan bahwasannya Safety is about Attitude, dengan perilaku 

yang aman selamat maka akan menciptakan kondisi yang aman pula tutupnya dalam pengarahan 
yang disampaikan kepada awak kapal pada kesempatan Safety Campaign.• ADE gunAwAn

Medium Term Time Charter (MTTC) dan Long Term Time Charter (LTTC) dimana periode kontrak 
utama adalah 5 – 10 tahun yang meliputi kapal tipe MR/GC (Medium Range Gas Carrier), VLGC 
(Very Large Gas Carrier) dan VLCC (Very Large Crude Carrier) dengan kapasitas tanki kapal 
(Cargo Oil Tank) sekitar 20,000 MT s.d 330,000 MT. Mekanisme renegosiasi dilakukan dengan 
2 (dua) cara yaitu melalui tatap muka dengan pemilik kapal dan surat negosiasi lanjutan secara 
tertulis. Dalam renegosiasi secara tatap muka ini, fungsi Chartering didukung penuh oleh seluruh 
jajaran top manajemen Shipping (SVP dan VP) sehingga Pemilik Kapal menyadari pentingnya 
upaya efisiensi yang saat ini dilakukan Pertamina untuk dapat bertahan dan melewati kondisi 
krisis global.

Selama proses renegosiasi ini juga disampaikan pesan dari manajemen Pertamina bahwa 
kesediaan pemilik kapal berkontribusi menurunkan harga sewa merupakan bukti bahwa pemilik 
kapal merupakan mitra strategis jangka panjang Pertamina yang patut dipertahankan dan dapat 
berpengaruh pada kebijakan pengadaan kapal pengganti yang akan habis masa sewanya, 
maupun pada saat pengambilan opsi sewa. 

Adapun prosentase penurunan harga sewa yang dihasilkan dari proses renegosiasi harga 
sewa kapal MTTC dan LTTC pada tahun 2016 berada di kisaran 0,92% s.d 5% dengan besaran 
efisiensi sampai dengan berakhirnya kontrak utama atau pengambilan opsi sewa kapal mencapai 
USD 2,998,065 atau ekuivalen IDR 38,97 miliar (asumsi kurs tukar US$ 1 = IDR 13.000).  

Tidak hanya berhenti di sini, sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian atas 
keberlangsungan bisnis Pertamina, fungsi Chartering sampai saat ini masih terus berupaya 
melakukan pendekatan dan renegosiasi kepada perusahaan-perusahaan yang belum bersedia 
menurunkan harga sewa, sehingga bisa tercapai nilai efisiensi optimal bagi Pertamina.•[Shipping] 

MT. gAS wIDuRI – 28 feb. 2017 – Terminal lPg Semarang

MT. gAS ARJunA – 21 April 2017 – Terminal lPg Pangkalan Susu
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Salah satu k i lang minyak 
Pertamina yang akan dikem-
bangkan dalam proyek RDMP 
(Refinery Development Master 
P lan )  ada lah  k i l ang minyak 
Balikpapan. Kapasitas produksi 
kilang minyak Balikpapan saat ini 
sebesar 260.000 barel per hari, 
dan akan meningkat menjadi 
360.000 barel per hari setelah 
RDMP selesai.  

Lahan yang akan digunakan 
untuk RDMP Ki lang Minyak 
Balikpapan seluas 75 hektar. Pe-
kerjaan persiapan RDMP Kilang 
Minyak Balikpapan sudah dimulai 
pada awal 2016, antara lain: pem-
bangunan apartemen bagi para 
karyawan dan perluasan serta 
peningkatan kapasitas dermaga. 

Karyawan Pertamina yang 
selama ini menempati rumah dinas, 
akan dipindahkan ke apartemen, 

RDMP Kilang Balikpapan Alami Kemajuan
dimana lahan perumahan lama akan 
digunakan sebagai lokasi proyek 
RDMP. Pembangunan apartemen 
sudah terlihat hasilnya, dengan 24 
lantai dengan 300 unit hunian.

Pembangunan apartemen ini di-
awali dengan  penandatanganan 
kontrak  yang dilakukan pada 25 Maret 
2016 di Kantor pusat PT Pertamina 
(Persero) oleh Rachmad Hardadi yang 
saat itu menjabat sebagai Direktur 
Pengolahan Pertamina, dan I Wayan 
Karioka selaku Direktur Pemasaran dan 
SDM PT Pembangunan Perumahan, 
dimana PT Pembangunan Perumahan 
(Persero) Tbk tersebut ditetapkan 
sebagai pelaksana pembangunan 
apartemen.

Untuk pekerjaan pengembangan 
tapak dan perluasan dermaga, Per-
tamina telah menetapkan PT Wijaya 
Karya (Persero) Tbk. sebagai pelaksana 
proyek. Penandatanganan kontrak 

dilakukan pada 1 Desember 2016 
oleh Direktur Mega Proyek Pengolahan 
dan Petrokimia Pertamina Rachmad 
Hardadi dan Direktur Operasi II Wijaya 
Karya Bambang Pramujo di Kantor 
Pusat Pertamina. 

Hardadi mengatakan RDMP Kilang 
Minyak Balikpapan dibangun sendiri 
oleh Pertamina dalam dua tahap, 
tahap pertama adalah peningkatan 

SoRoT

Peserta Sesdilu Angkatan 
IV Kemenlu Kunjungi 
Pertamina 
JAKARTA - Sejumlah 
diplomat senior RI dan 
d i p l o m a t  a s i n g  y a n g 
meng ikuti program Seko-
lah Staf Dinas Luar Negeri 
(Sesd i lu )  Angkatan IV 
Kemen terian Luar Negeri 
RI, mengunjungi Perta-
mina dan diterima Insti tu
tional Relations Manager 
Noviandri  di  Execut ive 
Lounge pada Kamis (27/4). 
Delegasi Sesdilu dipimpin 
oleh Direktur Sekolah Dinas 
Luar Negeri (Sekdilu) DR. 
Nana yuliana. Pro  g   ram ini 
diikuti 38 partisipan, ter-
masuk para diplomat asing 
dari negara sahabat, seperti 

Maroko, Suriname, Tunisia, 
Namib ia,  Bangladesh, 
Mozambik, Ethiopia, Irak, 
Pakistan, South Africa.  

Noviandri dalam sam-
butannya menyatakan 
dua poin penting dalam 
kunjungan ini. Per tama, 
Pertamina ingin berbagi 
informasi mengenai bisnis 
energi nya. “Apalagi tentang 
energy diplomacy from 
business perspective, yang 
nantinya bisa dijadikan 
a j ang  p romos i  un tuk 
Pertamina,” kata Novi  a ndri.

Pertamina juga ingin 
men  dapat masukan dari 
para diplomat tentang 

posisi Pertamina di dunia 
in te r  na  s iona l ,  apa lag i 
program ini diikuti beberapa 
diplomat asing. 

Sementara itu, Nana 
yu l i a n a  m e n y a   t a   k a n 
penting bagi para diplomat 
I n d o n e s i a  m e n g e n a l 
Pertamina, BUMN yang 
berbisnis dalam bidang 
energi. “Ini menjadi salah 
salah satu tanggung jawab 
kita semua, terutama dalam 
hal men ja min ketahanan 
energi. Apalagi saat ini 
Indonesia sudah berada di 
luar OPEC,” katanya. 

Karenanya, penting ba-
gi para diplomat untuk 

Peserta Sesdilu Angkatan IV Kemenlu foto bersama usai mendapatkan penjelasan tentang bisnis Pertamina.

menjalankan diplomasi 
energi agar Indo nesia bi sa 
terus meng amankan pa
sokan energi nya. 

Menurut VP Corporate 
Commu ni cation Pertamina 
Adiatma Sar djito, kunjungan 
ini dapat dimanfaatkan 
untuk menge tahui  ba
gaimana ke bi jakan energi 
Indonesia, seperti mengenai 
supply and demand bahan 
bakar minyak Indonesia, 
eks plo rasi dan produksi di 

hulu, dan juga bagaimana 
kalau terjadi konflik. 

Adiatma menegaskan, 
alasan Pertamina dikun  -
jungi oleh para diplomat 
senior ini adalah ka rena 
faktor pentingnya posisi 
Perta  mina dalam eksplorasi 
di sektor hulu dan distribusi 
di sektor hilir. “Perta mina 
ber hu bungan  sangat dekat 
dengan Kemen terian Luar 
Negeri, terutama untuk 
mengu  rus lapanganla

pangan minyak kita yang 
ber a  da di luar negeri,” pa-
parnya. 

Dia pun berharap para 
d ip lomat dapat  mem-
pro   mosikan Pertamina di 
negara tujuan penempatan, 
atau di negara asal untuk 
para diplomat asing.  

Acara diisi dengan pre-
sentasi mengenai bisnis 
Pertamina di sektor energi 
oleh Zainal Abidin dari fungsi 
Stake  holder Relations.•uRIP
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kapasitas pengolahan dari 260.000 
menjadi 360.000 barel per hari 
dengan kualitas produk sesuai 
EURO 2 pada tahap pertama, dan 
naik menjadi EURO 5 ketika tahap 
kedua tuntas. Pekerjaan RDMP 
Kilang Minyak Balikpapan tahap 
pertama ditargetkan selesai pada 
Februari 2020 dan akan segera 
disusul tahap kedua.•DIT. MP3

Pembangunan apartemen di Balikpapan sudah terlihat hasilnya, dengan 24 lantai dengan 300 unit hunian.
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Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com

Oleh: Senna Gumilar – fungsi QSKMKonten rubrik ini diisi oleh Tim QM Korporat

Oleh: QM RU V Balikpapan

Oleh : QM Upstream & Gas – QSKM - Dit. SDM & Umum

Beragam Kegiatan QM RU V Balikpapan : 
Perkokoh Sistem Integrasi 4 Pilar 

Keberhasilan Direktorat dan Anak Perusahaan (AP) Hulu dalam mengelola dan mengimplementasikan 
4 (empat) pilar kegiatan Quality Management patut menjadi contoh bagi Direktorat atau Anak 
Perusahaan lain. Sejumlah 5 dari 12 kategori 
penghargaan dan Best of The Best berhasil 
direbut pada Annual Pertamina Quality (APQ) 
Awards. 5 kategori yang dapat diraih tersebut 
adalah :

a. The Best Quality Agent (PT Pertamina 
EP)

b. The Best Quality Board (PT Pertamina 
Hulu Energi)

c. The Best Functional Team Improvement 
(FT-Prove Crocker – PT Pertamina EP)

d. The Best Project Collaboration Improvement (PC-Prove Janoko – PT Pertamina Drilling Services 
Indonesia)

e. The Best Innovation Expo (PT Pertamina Geothermal Energy)
Dalam penganugerahan APQ Awards tersebut, masih terdapat peluang yang perlu diperbaiki 

oleh Person In Charge (PIC) QM Direktorat dan AP Hulu khususnya dalam implementasi Knowledge 
Management (KOMET). Untuk optimalisasi implementasi KOMET  secara agresif di lingkungan Direktorat 
dan AP Hulu, Tim QM Upstream & Gas beserta seluruh PIC QM Direktorat dan AP Hulu konsisten 
melaksanakan forum berbagi pengetahuan (Forum KOMET) secara periodik setiap bulan. 

Sampai dengan akhir bulan April ini sudah terlaksana 14 kali forum KOMET online (webinar) dan 
14 kali forum KOMET offline dengan melibatkan narasumber mulai dari level Senior Vice President 
(SVP), Vice President (VP), General Manager/ Senior Manager,  Manager maupun Gugus Continuous 
Improvement Program (CIP) terbaik.  

Materi yang disampaikanpun beragam mulai dari strategi bisnis perusahaan, operasional ekselen, 
project management, keselamatan kerja hingga maintenance. Mengingat materi yang disampaikan 
sangat beragam, tidak heran jika saat pelaksanaan forum tersebut KOMET’er sangat tertarik untuk 
join dan mampu mencapai angka diatas 100 peserta. Suasana diskusi interaktif juga hidup, dimana 

Sejalan dengan upaya mewujudkan visi Pertamina untuk menjadi perusahaan energi nasional kelas 
dunia, serta misi Pertamina untuk menjalankan usaha minyak, gas, energi baru dan terbarukan secara 
terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat, maka RU V Balikpapan berkomitmen 
secara berkesinambungan untuk menerapkan dan memelihara Integrasi 4 Pilar Quality Management, 
terutama pilar Sistem Manajemen melalui rangkaian kegiatan ini.

Rangkaian kegiatan pelatihan, upskilling, dan workshop terkait Sistem Manajemen yang diusung 
oleh RU V Balikpapan ini berlangsung selama 8 hari, dari tanggal 25 April hingga 4 Mei 2017 di Kantor 
UP Balikpapan. Kegiatan ini mencakupi awareness, pelatihan auditor internal, pelatihan upskilling, 
serta workshop dokumentasi sistem manajemen terpadu ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, Sistem 
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan (SMK3) berdasarkan OHSAS 18001:2007 dan PP 50/2012 
serta Manajemen Keselamatan Proses (MKP).

Pada kegiatan ini General Manager (GM) 
RU V Balikpapan, yulian Dekri, menunjukkan 
komitmennya pada penerapan Sistem Manajemen 
melalui sesi pembukaan. Pada sambutannya, 
beliau menyatakan bahwa penerapan Sistem 
Manajemen tidak hanya sekedar dokumen 
atau catatan atau mendapatkan sertif ikat, 
namun yang terpenting adalah implementasi di 
lapangan yang efektif demi kepuasan pelanggan, 
pencegahan kecelakaan kerja, penyakit akibat 

kerja, perlindungan lingkungan hidup serta kegiatan operasional kilang  yang aman, andal dan efisien.
Pada tahun 2017, RU V Balikpapan mempersiapkan informasi terdokumentasinya di dalam format 

yang telah memenuhi ketentuan ISO 9001 dan ISO 14001 versi yang terbaru, yaitu terbitan tahun 
2015. Tidak hanya dari sisi dokumentasi, RU V 
Balikpapan juga mempersiapkan untuk menghadapi 
audit resertifikasi ISO 9001, ISO 14001 dengan versi 
tahun 2015, serta OHSAS 18001. Pada tahun 2017 
ini juga, RU V Balikpapan mengajukan resertifikasi 
untuk SMK3 sesuai PP No 50/2012, sebagai bentuk 
kepatuhan RU V Balikpapan dalam memenuhi 
persyaratan perundangan di Indonesia. Dimana 

peserta dan narasumber dapat saling menggali pengetahuan maupun memperkaya dengan saran 
dan ide terhadap materi/improvement yang sudah dilaksanakan. 

Dengan pelaksanaan Forum KOMET ini diharapkan dapat meningkatkan implementasi KOMET 
di seluruh Fungsi Direktorat maupun Anak Perusahaan Hulu yang selama ini belum pernah merebut 
kategori The Best KOMET’er dan The Best KOMET Agent pada APQ Awards. Tidak berhenti disitu, 
dengan adanya berbagi pengetahuan ini diharapkan mampu mendorong pencapaian target produksi 
hulu di tahun 2017. 

The more you share, the more you get. Let’s share knowledge !!!•SuSAnTICHAnDRA

KOMET Direktorat Hulu : Optimalisasi Proses Berbagi Pengetahuan

Progress Pelaksanaan dan Publikasi Forum Offline dan  Webinar

sebelumnya di tahun 2014, RU V Balikpapan berhasil memperoleh Sertifikat Emas dari Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Rangkaian kegiatan ini juga dalam 
rangka mempersiapkan personil RU 
V Balikpapan agar kedepannya dapat 
terlibat aktif dan memiliki pemahaman 
serta kompetensi yang memadai akan 
persyaratan standar Sistem Manajemen. 
Setelah mempunyai pemahaman yang 
sesuai, diberikan juga pembekalan untuk 
menjadi Auditor Internal yang mengerti dan 

dapat mengaplikasikan metode dan teknik Audit sesuai ISO 19011. Personil RU V Balikpapan juga 
diberikan kesempatan untuk memenuhi gap informasi terdokumentasi yang perlu dipertajam agar 
semakin memenuhi persyaratan ISO 9001 dan ISO 14001 tahun 2015.

Rangkaian pelatihan, upskilling, dan workshop ini diikuti dengan baik oleh manajemen puncak 
hingga frontline di RU V Balikpapan. Dengan penuh kesungguhan para manajemen dan frontline 
juga ikut menyimak materi yang disampaikan oleh trainer dan fasilitator. Peserta tidak hanya diajak 
memahami klausul, namun juga memahami bukti apa yang sudah dan belum dimiliki. Dengan 
demikian, setiap fungsi/bagian terkait dapat segera mengetahui apa yang harus dipersiapkan, 
terutama terkait migrasi persyaratan ISO 9001 dan ISO 14001 tahun 2015.• HuRIAnTo

Prestasi Direktorat dan AP Hulu 

Pembukaan oleh GM RU V Balikpapan, yulian Dekri

Situasi Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Pelatihan dan Workshop

Penyampaian Materi oleh Trainer

Dukungan Manajemen dan Frontline RU V Balikpapan
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WERRY PRAYOGI 
Channel Management Manager
Direktorat Pemasaran

GEMA IRIANDUS P.
Operation Supply Chain Manager 
Direktorat Pemasaran

EVIYANTI ROfRAIDA
Internal Communication Manager,

Corporate Communication,
 Corporate Secretary

KARANTINA MARHAENI
VP Pertamina Corporate University
Dit. SDM, TI & Umum

GATOT ROSENO 
S&D Region Manager III

Direktorat Pemasaran

  A. SANTANU BASUKI 
Non Key Account Industry & Marine Manager 

Direktorat Pemasaran
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AKSI PTKAM Proses Serah Terima Dibenahi – Supply Loss Dimitigasi – Perilaku Menyimpang DIbasmi – 
Keberhasilan Diapresiasi – Efisiensi Semakin Tinggi – Kinerja Perusahaan Sesuai Visi MisiPembenahan Tata Kelola Arus Minyak

Integrasi Segel: Langkah Nyata Pengendalian di Lapangan

Mengenal Insan Serah Terima 
Minyak: Loading Master

#kenallebihdalam
Dengan mengenal lebih dalam para key person 

yang terlibat dalam kegiatan serah terima minyak 
maka kita dapat mengetahui peranan orang tersebut 
dalam menjamin proses bisnis krusial di Perusahaan.

Loading Master merupakan salah satu kunci 
dalam proses serah terima minyak yang bertujuan 
untuk mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi 
eksekusi penerimaan dan penyaluran Bahan Bakar 
Minyak (BBM) dan Non BBM (NBBM). Kegiatan 
tersebut meliputi persiapan sarana fasilitas dan 
administrasi, perhitungan kuantitas produk, analisa 
discrepancy, penanganan produk tidak sesuai dari 
pelanggan, pemeliharaan serta menjamin akuntansi 
produk di storage guna mendukung kegiatan 
operasional di suatu Terminal BBM.

Loading Master bertindak sebagai pengambil 
tanggung jawab dalam pelaksanaan serah terima 
minyak. Secara eksternal, pekerjaan Loading Master 
berhubungan dengan pihak kapal tanker sebagai 
transportir, pihak bea cukai/Deperindag sebagai 

adminstratif negara, serta Laboratium sebagai 
validator mutu produk.

Di sisi internal, seorang Loading Master 

harus mampu berkoordinsasi dengan Receiving/
Storage/Distribusi TBBM, Marine TBBM, Technical 
Service TBBM, HSE TBBM, pihak kilang serta 
Terminal BBM  dalam rangka menjamin kelancaran 
proses serah terima kargo tersebut. 

Selain berkoordinasi, dalam rangka proses 
serah terima minyak, Loading master juga 
bertanggungjawab terhadap indikator keberhasilan 
proses yang termasuk biaya operasional proses 
serah terima, cost per Liter dari kargo, hingga 
utilisasi asset pada suatu TBBM. Thruput, kapasitas 
tangki, filling point serta hal hal lain terkait HSSE 
juga menjadi perhatian Loading Master pada saat 
proses serah terima tersebut berlangsung. 

Dengan besarnya tanggung jawab yang harus 
diemban seorang Loading Master maka dibutuhkan 
orang yang cakap dan ahli di bidangnya. Hal ini lah 
yang membuat posisi Loading Master harus diisi 
oleh insan serah terima minyak yang professional 
serta berintegritas pada pekerjaannya. Kapabilitas 
dan kapasitas Loading Master tersebut haruslah 
mumpuni sehingga mampu memenuhi indikator 
finansial, non-finansial serta aspek keselamatan 
dari proses serah terima minyak. 

Lalu bagaimana kenyataannya di lapangan? Masih 
terdapat beberapa kekosongan sehingga beberapa 
Loading Master pekerjaannya harus dirangkap oleh 
pejabat lain. Hal inilah yang harus menjadi perhatian 
agar Loading Master dengan fungsi strategisnya harus 
diimbangi dengan sistem reward dan consquences 
yang mumpuni demi menjamin proses operasi yang 
ekselen dalam setiap kegiatan serah terima minyak. 
Suatu proses yang langsung berkontribusi pada neraca 
perusahaan di akhir tahun.

#kenallebihdalam hadir sebagai bentuk awareness 
bagi seluruh pekerja yang terlibat dalam kegiatan serah 
terima minyak (insan serah terima minyak). Diharapkan 
dengan informasi ini, seluruh pekerja dapat mengetahui 
siapa saja insanserah terima minyak yang langsung 
berkontribusi langsung pada operasional proses yang 
utama di perusahaan.

#kenallebihdalam•Sg

***PTKAM 0.2

Semangat untuk memberantas losses sudah 
dibuktikan dengan berbagai aksi para insan serah 
terima minyak sepanjang 201 hingga Mei 2017 ini. Hal 
yang cukup menarik adalah usaha tersebut dilakukan 
dengan tidak menggelontorkan investasi yang cukup 
tinggi. ya, bukan investasi, melainkan optimalisasi 
saranaprasarana yang sudah existing beroperasi.

Penggandaan pemasangan segel di kapal 
menginspirasi agar pengalihan muatan melalui 
berbagai saluran dapat dicegah. Meskipun dipandang 
sebagai hal yang sangat simpel, tetapi terobosan yang 
bersifat elementer di atas seharusnya tetap dilakukan 
dengan sepenuh hati. 

Hal tersebutlah (Implementasi pelipatgandaan 
segel) yang berhasil meningkatkan pemakaian segel, 
dari semula ± 30 – 35 titik penyegelan menjadi  ± 
80 – 120 titik segel. Pelipatgandaan pemasangan 
segel tersebut menunjukkan kontribusi dan hasil yang 
memuaskan. Hal ini terbukti dari penurunan total 
supply loss yang semula 0,34 % pada tahun 2015 
menjadi 0,16% pada tahun 2016 atau setara dengan 
penghematan sebesar US$ 141 Juta.

Perlu kesadaran akan upaya untuk menekan 
losses menjadi perhatian di seluruh lini dengan melihat 
kepentingan korporasi. Bukan lagi menjadi obyek yang 

menjadi kepentingan pribadi ataupun hanya untuk 
memenuhi kewajiban pekerjaan yang bersifat 
sektoral fungsi.

Dalam mendukung hal ini, maka tim ISC 
melakukan pengadaan segel secara terintegrasi 
yang melibatkan fungsi Supply & Distribution 
(untuk seluruh Marketing Operation Region), 
Planning & Optimization (untuk Unit Pengolahan), 
Perkapalan, dan Procurement Excellence Group. 

Proses pengadaan ini dibebankan melalui cost 

Figure 1 Bentuk Segel Penjaga Kargo

center dan cost element masing-masing fungsi pengguna 
segel tersebut. Kombinasi antara segel twister kawat dan 
sticker Brittle (Unit Pengolahan) direncanakan diadakan 
dalam bentuk upaya pengendalian nyata di lapangan 
serah terima minyak.

Hal ini diharapkan mendukung salah satu kebijakan 
pelipatgandaan segel, mampu telusur administrasi serta 
mempermudah tugas surveyor dalam memastikan semua 
potensi pencurian kargo dapat termitigasi dengan baik.

Usaha meminimasi losses akan terus berjalan tanpa 
henti. Berbagai cara satu demi satu terinovasi, semakin 
lama semakin terinspirasi. Meskipun banyak halangan 
yang selalu dihadapi, tetapi semangat insan serah 
terima minyak tetap tinggi. Apalagi kita tahu tantangan 
tahun ini, bukan basa-basi, nol koma dua persen 
menjadi angka yang harus dimitigasi, agar losses dapat 
dikurangi. Pengadaan terintegrasi sebagai langkah nyata 
di lapangan untuk pemenuhan energi negeri.•Sg

***PTKAM 0.2

Figure 2 Mengukur Bersama-sama dan menghitung masing-masing perlu dilakukan demi transparansi akuntansi minyak yang baik

Figure 1 Loading Master Menjamin Pelaksanaan Proses Serah Terima Minyak di Lapangan

Konten rubrik ini diisi oleh Tim PTKAM Korporat
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JAGA DATA RAHASIA, 
HINDARI PENYADAPAN

HSSE
Rahmah Adisty (752136) - Corporate Security
Disusun oleh :

Pertamina mengelola 164 titik objek vital nasional (obvitnas) yang mencakup sumber 
daya minyak, gas, energi baru dan terbarukan. Besarnya obvitnas yang dikelola Pertamina 
tentunya melibatkan banyak data rahasia di perusahaan ini.

Di sinilah diperlukan peran pekerja untuk sama-sama menjaga kerahasiaan data 
perusahaan sehingga tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. 
Perusahaan sudah menyediakan fasilitas untuk menjaga daa-data perusahaan, termasuk 
bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara. Selanjutnya, adalah tugas pekerja untuk 
menaati peraturan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan Keputusan Presiden no. 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital 
Nasioal yang dimaksud dengan objek vital nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan 
dan atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara yang 
bersifat strategis sehingga dapat dinilai sebagai sumber dan kekuatan nasional. 

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, sebagai pengelola sebagian besar objek vital 
nasional tersebut, Pertamina membutuhkan rasa aman. Dengan keamanan yang terjaga 
maka akan menjamin keberlangsungan usaha, meningkatkan produktivitas, mencegah 
kerugian, membangun reputasi & citra perusahaan, serta keunggulan daya saing bagi 
Pertamina. Salah satu kegiatan pengamanan yang sangat penting untuk dilaksanakan 
adalah pengamanan informasi yang bersifat rahasia. 

Menurut ISO/IEC 17799:2005 tentang information security management system 
bahwa keamanan informasi adalah upaya perlindungan dari berbagai macam ancaman 
untuk memastikan keberlanjutan bisnis, meminimalisir risiko bisnis, dan meningkatkan 
investasi dan peluang bisnis.

Sebagai obyek vital nasional yang menjalankan bisnis strategis dan sangat luas di 
bidang sumber daya minyak, gas, energi baru dan terbarukan tentu Pertamina 
memerlukan pengamanan sistem informasi yang andal. Terkait pengamanan 
Sistem Informasi, Pertamina telah memiliki Nota Kesepahaman 
(Memorandum of Under standing) dengan Lembaga Sandi Negara No. 07/
I00000/2014-S0 dan No : PERJ.49/SU/KH.02/01/04/2014 tentang Kerja 
Sama Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi yang mengatur kerja sama kedua belah pihak yang 
tertuang dalam lima ruang lingkup kerja sama, antara lain: 
1. Pengembangan dan Pengamanan teknologi informasi dan 

komunikasi,
2. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan persandian,
3. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) 

persandian dan teknologi informasi, 
4. Pemberian bantuan peralatan sandi dan layanan keamanan informasi,
5. Kerja sama lainnya. 

Pada 2016, fungsi Security Strategic bersama dengan Lembaga Sandi Negara telah 
melakukan kegiatan kontra penginderaan guna memastikan informasi yang bersifat 
rahasia di Pertamina aman dari penyadapan dan pembobolan data. Kegiatan kontra 
penginderaan ini dilakukan dengan cara pembersihan dari kemungkinan adanya alat 
sadap menggunakan peralatan dan bantuan dari tim Kontra Penginderaan Lembaga 
Sandi Negara (Lemsaneg). Di tahun 2017, kegiatan kontra penginderaan tetap akan 
dijalankan.

Kontra penginderaan dilaksanakan dengan metode bugging guna mendeteksi pe–
rangkat elektronik yang digunakan sebagai media penyadapan, pemindaian frekuensi/
sinyal ruangan menggunakan peralatan digital signal analyzer, pemeriksaan jalur telepon 
dan pengabelan menggunakan peralatan telephone line analyzer, pemeriksaan unit 
perangkat elektronik (telepon, fax, kamera, dan personal komputer) dan pemeriksaan 
fisik menggunakan non-linear junction detector. 

Kontra penginderaan merupakan langkah preventif untuk menghindari penyadapan 
dan pembobolan informasi pada media-media komunikasi seperti telepon, handphone, 
wireless microphone maupun di ruang kerja dan ruang rapat. Dengan dilakukannya 
kegiatan kontra penginderaan ini maka dapat mendeteksi apakah media komunikasi 
dana  ruang tersebut aman dan bebas dari penyadapan. Hal yang perlu menjadi per–
hatian bersama dari hasil kegiatan ini adalah :
1. Perlunya memelihara dan meningkatkan kesadaran tentang esensi pengamanan 

informasi sehingga dapat meminimalisir kebocoran informasi yang berasal dari 
manusia (human error) seperti kelalaian, kecerobohan atau bahkan penggalangan 
oleh pihak lawan (social engineering)

2. Sistem pengkabelan diberikan box (dfucting cable) guna mencegah terjadinya 

penyadapan yang memanfaatkan induksi kabel.
3. Selalu mengawasi atau mendampingi personel yang akan melakukan renovasi atau 

perbaikan dan penggantian barang-barang guna mencegah pemasangan alat penyadap 
di dalam ruangan.

4. Dalam rangka mengamankan informasi berklasifikasi pada saat rapat terbatas/rahasia 
hendaknya mengoptimalkan peralatan jammer. Hal ini diperlukan untuk mencegah 
penyadapan dan kebocoran informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab pada 
saat pelaksanaan rapat.

5. Menghindari penggunaan wireless phone untuk komunikasi yang bersifat terbatas, karena 
wireless phone memancarkan frekuensi yang mudah dideteksi dengan menggunakan 
frekuensi scanner sehingga informasi yang dikomunikasikan dapat terdengar.

6. Perlu diperhatikan dan diwaspadai apabila menerima souvenir atau kenang-kenangan 
khususnya handphone karena dapat dengan mudah dimanfaatkan menjadi media 
penempatan bug atau penyadap.

7. Agar tidak menggunakan fasilitas email public (seperti yahoo mail, google mail, rocketmail 
dan lainnya) untuk bertukar informasi menyangkut informasi sensitif terkait kedinasan, 
karena pengelolaan server dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak terjamin integritas dan 
keamanannya.

Selain melaksanakan kegiatan kontra penginderaan ini, diimbau pula kepada setiap pekerja 
Pertamina agar senantiasa waspada dan berhati-hati dalam memberikan informasi penting 
yang bersifat rahasia perusahaan agar jangan sampai diketahui pihak lain guna menghindari 
kebocoran data yang bersifat rahasia. •
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CSR PDSI Raih Indonesia Green 
Awards 2017
JAKARTA - Komitmen dan 
ke pedulian PDSI terhadap 
ling kungan mendapatkan 
per  hatian dan apresiasi dari 
La Tofi School of CSR. Pro-
gram Pem binaan Komunitas 
Bank Sampah DUSPRA 
oleh PDSI di Prabu mulih 
mendapatkan peng  hargaan 
Indonesia Green Award 
(IGA) 2017 un tuk kategori 
P e n g e l o l a a n  S a m p a h 
Terpadu. 

Penghargaan diserahkan 
oleh Inspektur Jenderal Ke-
men terian Lingkungan Hi-
dup dan Kehutanan Imam 
Hendargo kepada Direktur 
Utama PDSI Lelin Eprianto, 
Rabu (03/05) di Kempinski 
Hotel Jakarta.

Indonesia Green Awards 
2017 merupakan peng-
hargaan lingkungan tahunan 
yang telah memasuki penye
lenggaraan ke-8. Pada tahun 
ke-8 ini, Indonesia Green 
Awards mensyaratkan setiap 
inisiatif merupakan “cerita 
peruba han” yang bermakna 
po sitif bagi masyarakat dan 
lingkungan. Setiap perusa-
haan diharuskan untuk 
menceritakan sebelum dan 
sesudah inisiatif atau inovasi 
itu dilakukan dan dampak 
positif yang dirasakan.

Keberadaan komunitas 
Bank Sampah PDSI in i 
ber awal dari keprihatinan 
terhadap lingkungan hidup 
yang semakin dipenuhi oleh 
sampah. Jumlah sampah 
di kota Prabumulih yang 
ter angkut setiap harinya 
ha nya berkisar pada 189 

m3/hari, sedangkan jumlah 
pen duduk yang menerima 
la yanan pengangkutan sam
pah dari Dinas Keber sihan 
dan Pertamanan hanya se-
kitar 25%. Warga juga ter-
biasa untuk kurang mem 
per   hatikan tercecernya sam-
pah dimanamana yang 
meng ganggu kesehatan 
dan keasrian lingkungan. 
Ko mu nitas Bank Sampah 
ini berhasil pula mengolah 
sam  pah organik menjadi 
pupuk cair yang digunakan 
untuk berbagai tanaman, 
ter  masuk hidroponik yang 
dibudidayakan dan me miliki 
nilai ekonomi untuk keman-
dirian komunitas.

Komunitas Bank Sam-

pah ini digerakkan oleh 
anakanak muda yang ke
mudian menyosialisasikan 
kepada masyarakat hingga 
akhirnya kini terjaring 100 
partisi pan aktif di komunitas 
Bank Sampah Duspra. Para 
pe ngurus dan kader ling
kungan di jar ing melalui 
kegiatan sosialisasi rencana 
pelak sanaan program. Pe-
serta sosialisasi yang tertarik 
kemu dian memperoleh pem  -
bekalan dan pelatihan me
ngenai pemilahan sampah, 
penge  lolaan bank sampah 
dan pertanian organik de-
ngan ske ma hidroponik. 

Tidak hanya pemerintah 
daerah yang memberi per
hatian terhadap komunitas 
ini, tetapi juga beberapa 
lem baga dan perguruan 
t inggi serta perorangan 
melakukan pe nin jauan dan 
studi banding atas upaya 
yang telah dilakukan.

Kini kerja cerdas anak-
anak muda Prabumulih itu 
membuahkan hasil. Ling-
kung an menjadi bersih, 
warga mendapatkan tam
bahan peng   hasilan, be-
berapa kali panen sayuran 
sehat, dan men dapatkan 
peng hargaan lingkungan.•BK

PHE ONWJ & PHE WMO 
Berbagi Cerita Kehumasan

fGD Gross Split untuk Optimalisasi 
Produksi Migas

JAKARTA - PHE ONWJ 
& PHE WMO menjadi host 
pertemuan bulanan Ke-
humasan SKK Migas – KKKS 
untuk bulan April 2017.  Acara 
tersebut dilangsungkan di 
Ruang Serbaguna Lantai 
2 PHE Tower pada (27/4) 
dan dihadiri oleh sekitar 75 
perwakilan fungsi Humas dari 
seluruh KKKS di Indonesia. 

Acara dibuka oleh VP 
Legal & Relations PHE Edy 
Sunaedy dan turut dihadiri 
oleh GM PHE WMO Sri 
Budiyani dan Sekretaris SKK 
Migas Budi Agustyono. 

Edy Sunaedy menyam
paikan prof i l  PHE dan 
mem per ke nalkan tim yang 
tergabung di dalam Shared 
Service Or ganization (SSO) 
fungsi Media & Relations.  

Per temuan Bulanan 
Ke   humasan SKK Migas – 
KKKS merupakan forum 
res mi insan Humas KKKS 
untuk membahas masalah 
terkini terkait dengan fung-
si kehumasan dalam pe

MEDAn - Dilatarbelakangi 
adanya Peraturan Menteri 
ESDM no 8 tahun 2017 
tentang kontrak bagi hasil 
gross split yang diberlakukan 
di PT Pertamina Hulu Energi 
(PHE), maka Direktorat 
Keuangan Pertamina menye-
leng garakan Focus Group 
Dis    cus sion Production Sha-
ring  Contract (PSC) Gross 
Split, di Medan (20/4).

SVP Controller Pertamina 
yudi Wahyudi yang membuka 
forum diskusi mengata kan, 
sesuai dengan tema diskusi 
yaitu bersama mencari solusi, 
diharapkan usai acara ini baik 
di Pertamina maupun para 
stakeholders memiliki pema
haman yang sama mengenai 
PSC gross split.

Dalam acara yang di hadiri 
Direktorat Jenderal Ke ka-
yaan Negara (DJKN), Direk-
torat Jenderal Pajak (DJP), 
Badan Kebi jakan Fiskal 
dan perwakilan SKK Migas, 
Direksi PHE menyampaikan 
pre sentasi mengenai skema 
gross split baik keekonomian 
maupun perpajakan.

President Director PHE 

Direktur utama PDSI Lelin Eprianto menerima penghargaan Indonesia Green 
Awards (IGA) 2017 untuk kategori Pengelolaan Sampah Terpadu yang diserahkan 
oleh Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Imam 
Hendargo, di Kempinski Hotel, Jakarta, pada (3/5).
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Gunung Sardjono Hadi 
menyam paikan, PHE me ne -
rima penugasan dari peme
rintah untuk menerap kan 
skema kontrak bagi hasil 
gross split. Namun eva
luasi kebija kan baru ini terus 
dievaluasi agar PSC gross 
split bisa dijalankan dengan 
keekonomian yang baik, 
bagi kontraktor mau pun 
pe me rintah. Karena untuk 
beberapa wilayah kerja yang 
akan segera habis masa 
kontraknya pemerintah akan 
mem berikan penugasan ke
pa da Perta mina dengan 
me kanis me PSC gross split.

Selanjutnya akan dilaku
kan pem bahasan lebih lanjut 
dengan seluruh stakeholder 
untuk segera menghasilkan 
per  aturan pemerintah se
bagai dasar ope rasi PSC 
gross split, yang diharapkan 
ter bit di semester  II Tahun 
2017.

Hasil evaluasi ini diharap-
kan bisa ce pat diselesaikan, 
karena akan menen tukan 
langkah PHE ONWJ untuk 
meng  ajukan amandemen 
kontrak di bidang migas 
yang akan memperbaiki ke
ekonomian PHE ONWJ.•PHE
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rannya untuk mendukung 
operasi hulu migas.  Dalam 
kesempatan tersebut, PHE 
WMO berbagi pengalaman 
mengenai usaha fungsi 
humas dalam mendukung 
perolehan PROPER EMAS 
di tahun 2016 yang lalu 
yang disampaikan oleh T. P. 
Pasaribu dan Ulika. 

Sedangkan PHE ONWJ 
mendatangkan na rasumber 
dari DNV.GL, Eric Roos untuk 
men   jelaskan mengenai 
ISRS dan pent ingnya 
men  j a l ankan  ope ras i 

pe rusahaan  dengan 
tetap memperhat ikan 
aspek sustainability yang 
sesuai dengan standar 
internasional. Di tahun 
2017 ini, PHE ONWJ akan 
melaksanakan assess-
ment ISRS (level 7-8) yang 
dilakukan oleh DNV.GL. 

Mela lu i  forum in i , 
diharapkan fungsi humas 
KKKS dapat secara mak-
simal dan efektif men du-
kung operasi hulu migas 
guna mencapai target 
produksi nasional.•PHE

Direktur utama PHE Gunung Sardjono Hadi memaparkan tentang penugasan dari 
pemerintah untuk menerapkan skema kontrak bagi hasil gross split kepada PHE.

VP Legal & Relations PHE Edy Sunaedy membuka acara  Forum Ke-
humasan SKK Migas – KKKS untuk bulan April 2017.

Komunitas Bank Sam pah ini digerakkan oleh 
anak-anak muda yang menyosialisasikan 
kepada masyarakat hingga akhirnya terjaring 
100 partisi pan aktif di komunitas Bank 
Sampah Duspra. Pe serta sosialisasi yang 
tertarik dibekali pelatihan me ngenai pemilahan 
sampah, penge  lolaan bank sampah dan 
pertanian organik de ngan ske ma hidroponik. 
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Town Hall Meeting I Tahun 2017 RU II Dumai
DuMAI - Refinery Unit (RU) 
II Dumai melaksanakan Town 
Hall Meeting pertama tahun 
2017 di Balai Pertemuan 
Sasana Mitra (BPSM), Kom-
plek Perumahan Bukit Datuk, 
pada (31/3). Dalam kegiatan 
ini, selu ruh pekerja yang hadir 
men  dapatkan pemaparan 
oleh GM RU II Mahendrata 
Sudibja, menge nai Target 
Ki nerja 2017. Antara lain, 
KPI, Strategi Pencapaian 5 
Fokus Program SROE, Stra  -
tegi Pencapaian ISRS-8 Level 
7, dan PROPER Emas. Selain 
itu, ia menyampaikan arahan 
un tuk mencapai visi dan misi 
perusa haan.

Mahendrata mengimbau 
agar seluruh pekerja RU II 
menghindari konflik kepen-
tingan. “Kita harus tetap 
merefor masi dir i dengan 
m e  l a k u k a n  p e r u b a h a n 
mind set, mengembangkan 
jiwa memberi, mengetahui 
prioritas, serta berkolaborasi 
semua pihak untuk menjaga 
komit men, jujur, tulus, dan 
amanah,” ujar Mahendrata.

Acara tersebut juga diisi 

Simulasi Keadaan 
Darurat di DPPU 
Bandara Internasional 
Minangkabau
PADAng PARIAMAn - Seluruh pekerja mendadak panik 
dan mencari perlindungan saat gempa bumi berkekuatan 
8,8 skala richter dengan potensi tsunami tiba-tiba terjadi 
sehingga operasional Depot Pengisian Pesawat Udara 
(DPPU) Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang 
dikelola Marketing Operation Region I (MOR I) Sumbagut 
terhenti, pada Kamis (4/5).

Sirine berbunyi sebagai tanda bahaya telah terjadi 
gempa serta keadaan darurat. Tim penanggulangan 
keadaan darurat dari fungsi Health Safety Security 
Environment (HSSE) dengan sigap mengevakuasi dan 
mengamankan puluhan pekerja sesuai dengan prosedur. 
Prosedur pengumpulan para pekerja di titik berkumpul 
aman atau assembly point dijalankan. Tim Evakuasi dengan 
sigap mencatat dan menghitung jumlah pekerja yang 
selamat dari bencana.

Tidak lama terdengar teriakan berasal dari lokasi 
shelter parkiran motor yang roboh serta kobaran api 
terpancar berasal dari filling shed di area tanki avtur DPPU 
BIM menambah kepanikan. Bantuan diturunkan untuk 
memadamkan api di filling shed sehingga pe ma dam 
kebakaran dari Tim Pertolongan Kecela kaan Penerbangan 
dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Angkasa Pura 2 
dikerahkan untuk melakukan pema daman. Dalam waktu 30 
menit, api yang sudah sempat menjalar dari pipa distribusi 
berhasil dipadamkan dengan kesigapan para pemadam. 
Tim First Aid DPPU BIM dengan sigap melakukan evakuasi 
korban yang terluka serta membantu petugas yang 
mengalami luka bakar untuk selanjutnya dibawa ke rumah 
sakit terdekat untuk menjalani perawatan. Setelah keadaan 
kondusif dan seluruh pekerja serta korban berada di tempat 
evakuasi akhir, Operation Head (OH) DPPU BIM, Ridwan 
menyatakan keadaan telah aman dan status keadaan 
darurat dihentikan.

Suasana itu berlangsung sekitar 90 menit yang menjadi 
bagian dari simulasi keadaan darurat penanggulangan 
gempa dan tsunami. Ridwan mengungkapkan, simulasi 
keadaan darurat merupakan salah satu upaya antisipasi 
jika terjadi bencana alam atau keadaan bahaya yang 
terjadi. Selain itu simulasi ini bisa melatih SDM di Pertamina, 
khususnya tim penanggulangan keadaan darurat dalam 
menggunakan alat-alat keselamatan.

“Bekerja sama dengan Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat, simulasi 
ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penanganan 
keadaan darurat di DPPU BIM. Dengan adanya latihan ini 
diharapkan kami dapat siap dan siaga jika sewaktuwaktu 
terjadi keadaan darurat seperti gempa, tsunami, dan 
bencana lainnya,” ungkap Ridwan. Ia pun menambahkan 
bahwa antisipasi perlu dilakukan mengingat bahwa 
Pertamina merupakan objek vital nasional yang perlu dijaga 
aset dan keberadaannya.•MoR I

Edukasi Perkembangan Bisnis Energi untuk 
Mahasiswa Universitas Sebelas Maret
SuRAKARTA - Dalam rangka 
memberikan edukasi tentang 
per kembangan bis nis energi 
di dunia, Direktur Pe masaran 
Pertamina Muchamad Is-
kandar mengisi kuliah umum 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
(FEB) Universitas Se belas 
Maret, pada Jumat, 21 April 
2017. Pada kesem patan 
tersebut, Muchamad Iskandar 
didampingi oleh GM MOR IV 
Ibnu Chouldum, GM MOR III 
Djumali dan Vice President 
Domestik Gas Kusnendar. 

Pada kuliah umum ter-
sebut, Iskandar mema parkan 
mengenai prospek energi 
masa depan. “Tantangan 
industri migas di era global 
ini dihadapkan pada produksi 
yang semakin menu run, 
sementara seperti kita tahu 
bahwa kebutuhan energi 
semakin meningkat,” ujarnya.

Diproyeksikan laju per-
tum  buhan Produk Domestik 
Bruto (PDB) berkisar rata-
rata 6,9% per tahun serta 
kebutuhan energi pada ta
hun 2050 naik menjadi 7,6 
kali lipat terhadap kebu tuh an 
energi tahun 2014. Melihat hal 

tersebut Perta mina melihat 
muncul nya disruption pada 
perkembangan era seka
rang ini. 

“Zaman seka rang adalah 
era teknologi ber kembang, 
teknologi semakin murah, 
efisien, dan mudah. Industri 
migas akan banyak evolusi 
ke  a r ah  au toma t i sas i .  
Perkembangan yang sede-
mi kian pesat dari energi 
terba rukan seperti gas, mobil 
listrik, hidrogen, solar atau 
angin dapat menggeser atau 
meng gantikan konsumsi 
minyak dan gas. Perusahaan 
migas harus mulai mencari 
peluang di bidang energi 
ter barukan. Kita harus dapat 
melihat potensi ter sebut 
untuk di jadikan pe luang 
perkembangan bisnis,” jelas 
Iskandar.

Menurut Iskandar, untuk 
mengantis ipasi keadaan 
tersebut pihaknya terus 
berinovasi. Salah satunya 
dengan menerapkan mar
keting 3.0 yang berfokus 
pada 3P(People, Profit, & 
Planet), yang akhirnya me
lahir kan program TRI SULA/

dengan sharing session dari 
Manager HSE RU VI Balongan 
J. Pri har tanto  untuk berbagi 
success stories RU VI dalam 
mencapai ISRS 8 Level 7 dan 
PROPER Emas. 

Selain itu, kegiatan ini 
juga diisi dengan sosialisasi 
aspek kepatuhan terhadap 
GCG yang disampaikan oleh 
M.R. Kun Tauchid, salah satu 
champion pene ga kan GCG 
RU II.

Menutup kegiatan kali ini, 
dilakukan acara penyerahan 
peng hargaan, baik dari pihak 

eksternal kepada Pertamina 
RU II maupun penghargaan 
di lingkungan internal RU 
I I yang diberikan selama 
kuar  ta l  pe r tama 2017. 
yaitu, sertif ikat Apresiasi 
Pengawasan Penaatan Per-
izinan Lingkungan Hidup dari 
Penegak Hukum (Gakum) 
Kemen terian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
dan Dinas Lingkungan Hidup 
(DLH) Kota Dumai, sertifikat 
Apre siasi Predikat Terbaik 
Kategori Temuan Losses 
Ter baik di Refinery Unit Tahun 

2016 dari Tim Losses RU II, 
Apresiasi Peringkat Platinum 
Performance Supply Losses 
Crude Tahun 2016, serta 
Apresiasi ke pada pekerja 
yang ber prestasi pada ajang 
APQ Award 2017 dengan 3 
tim memperoleh peringkat 
Gold, yakni: PC Prove Dejavu, 
PC-Prove STEAM, dan FT-
Prove Infrared.

Selain itu, tiga tim mem-
peroleh pering kat silver, yakni 
FT-Prove Catridge, I-Prove 
Hanif, dan I-Prove Mare.•Ru II

Tim First Aid DPPU BIM melakukan evakuasi dan pertolongan pertama  
korban yang terluka.

Trident Innovation,” paparnya.
Penerapan Trident Inno-

vation dilakukan melalui ino-
vasi produk subtitusi, ino vasi 
produk kualitas tinggi dan 
inovasi BBM satu harga. Hal 
ter sebut berdampak besar 
bagi masyarakat yang mem
buat anggaran subsidi turun 
sangat signifikan, tersedia 
banyak pilihan BBM yang ber-
kualitas tinggi yang siap me
menuhi standar BBM kualitas 
dunia. Selain itu, dengan 
me ne rapkan BBM satu harga 
dapat menciptakan kestabilan 
ekonomi nasional.

“Tantangan yang ka-

mi hadapi merupakan pe
l uang bukan ancaman. 
Pertamina akan menargetkan 
pengembangan Energi Baru 
dan Terbarukan dengan tar
get tercapainya 1.000 MW 
pada tahun 2020 melalui per-
panduan penerapan teknologi 
energi matahari dan angin,” 
jelas Iskandar.

Selain itu, dengan di du-
kung program PSM (Per-
tamina Spiritual Marketing), 
Pertamina tidak hanya me-
ngejar profit namun men cip-
takan value serta bertanggung 
jawab secara sosial dan 
lingkungan.•MoR IV
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GM RU II Mahendrata Sudibja dan seluruh pekerja RU II bersemangat meneriakkan ye-yel dalam townhall meeting RU II .

Direktur Pemasaran Pertamina Muchamad Iskandar menjelaskan tantangan 
industri migas di era global pada kuliah umum di FEB Universitas Sebelas Maret 
pada 21 April 2017. 
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RESUME 
                                            PEKAN INI

Harga 
Minyak Dunia 
Melemah
(liputan6.com, 10 Mei 2017) -   Harga minyak 
dunia melemah seiring permintaan melambat dan 
dolar Amerika Serikat (AS). Selain itu, produksi minyak 
AS meningkat sehingga mempengaruhi keyakinan 
investor apakah OPEC atau negara pengekspor 
minyak mampu seimbangkan pasar.
Harga minyak Brent melemah 61 sen atau 1,2 persen 
menjadi US$ 48,73 per barel. Sementara itu, harga 
minyak West Texas Intermediate  (WTI) tergelincir 55 
sen atau 1,2 persen menjadi US$ 45,88 per barel. 
Harga minyak itu turun ke level terendah sejak 4 
Mei. Penguatan dolar AS mempengaruhi laju harga 
minyak. Dolar AS menguat 1 persen terhadap 
sejumlah mata uang asing lainnya. Ini menekan harga 
minyak.

Sentimen lainnya data produksi dan pasokan 
minyak AS mingguan juga membayangi pasar. 
Ditambah laporan bulanan permintaan dan 
persediaan minyak dan OPEC dan US Energy 
Information Administration (EIA) pada pekan ini. 
Diharapkan data tersebut menjelaskan lebih detil 
seberapa cepat pasokan minyak global turun. Analis 
memperkirakan pasokan minyak AS turun pada 
pekan kelima yaitu sekitar 1,8 juta barel hingga 5 
Mei. “Kami membutuhkan sejumlah data untuk 
mengetahui seberapa besar pasokan global turun. 
Tidak ada tanda pertumbuhan permintaan,” ujar Ole 
Hansen, Senior Manajer Saxo Bank, seperti dikutip 
dari laman Reuters, Rabu (10/5).

Meski OPEC memangkas produksi, produksi 
minyak AS naik lebih dari 10%sejak pertengahan 
2016 menjadi 9,3 juta barel per hari pada 2017. 
Diperkirakan pasokan minyak naik menjadi hampir 10 
juta barel pada 2018 yang didorong sektor shale dan 
produksi minyak Rusia dan Arab Saudi.

“Produksi minyak AS di luar harapan, dan 
mencoba naik. Ini didorong dari perluasan momentum 
pengeboran. Kami melihat harga minyak di antara 
US$ 45-US$ 50 per barel secara fundamental, 
konsekuensinya kami menaikkan peringkat dari turun 
menjadi netral. Ada tambahan pasokan pada Juni 
kelihatannya juga akan menjadi pertanyaan,” jelas 
Norbert Ruecker, Kepala Riset Julius Baer.•

LPP: “Tanggung Jawab Badan Usaha Berbadan Hukum 
dan Non Badan Hukum”
SEMARAng - Sebagai suatu badan usaha, Pertamina 
kerap melakukan kegiatan bisnis dengan berbagai 
pihak. Kegiatan bisnis yang dilakukan oleh Pertamina 
tersebut tentu menghasilkan hak dan kewajiban yang 
mengikat para pihak, sehingga penting kiranya bagi 
pekerja Pertamina untuk memahami hubungan yang 
terjadi antara Pertamina dengan pihak lainnya dalam 
kegiatan bisnis untuk menghindari kemungkinan yang 
akan terjadi yang berdampak pada kerugian bagi 
Perusahaan. 

Guna menjawab persoalan tersebut dan memberikan 
pengetahuan serta pemahaman kepada pekerja 
Pertamina, Legal Counsel MOR IV mengadakan 
kegiatan Legal Preventive Program (LPP) dengan tema 
“Pengertian, Tanggung Jawab, dan Akibat Hukum 
Badan Usaha (Berbadan Hukum dan Non Badan 
Hukum),” yang dilaksanakan di Ruang Serbaguna 
Lantai 3 Kantor Pertamina MOR IV, Semarang, pada 
Selasa (11/4). 

Kegiatan yang merupakan program edukasi aspek-
aspek hukum dari Chief Legal Counsel & Compliance 
(CLCC), Genades Panjaitan ini menghadirkan 
narasumber, yakni Dosen Fakultas Hukum Universitas 
Gadjah Mada, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum. Acara 
ini diikuti oleh pekerja Kantor Unit dan TBBM MOR IV.

Sebelum membahas mengenai akibat hukum/
tanggung jawab badan usaha, Sulistiowati terlebih 
dahulu menjelaskan kepada peserta mengenai 
perusahaan. Penjelasan tersebut dimulai dari bentuk-
bentuk perusahaan dan penjelasan masingmasing 

legal Counsel & Compliance

bentuk perusahaan sampai dengan kelebihan dan 
kekurangan antara badan usaha berbadan hukum 
dengan badan usaha non badan hukum. 

Di akhir pemaparannya, ia menjelaskan bahwa 
akibat hukum/tanggung jawab setiap badan usaha 
kepada pihak ketiga berbedabeda tergantung bentuk 
badan usahanya. Pada badan usaha non badan 
hukum, seperti perusahaan perorangan, persekutuan 
perdata, dan firma, tanggung jawabnya tidak terbatas, 
sedangkan persekutuan komanditer (CV), tanggung 
jawabnya tergantung pada kedudukan sekutu, apabila 
sekutu pasif tanggung jawabnya sebesar jumlah 
kontribusinya pada CV, sementara itu sekutu aktif 
tanggung jawabnya tidak terbatas.

Berbeda dengan badan usaha non badan hukum, 
badan usaha berbadan hukum, seperti koperasi, 
tanggung jawab koperasi terbatas pada simpanan 
pokok dan simpanan wajib anggota. Lain pula 
halnya dengan Perseroan Terbatas, tanggung jawab 
pemegang saham sebatas kontribusi sahamnya, kecuali 
ada kondisi untuk menerapkan Piercing the Corporate 
Veil (Pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas).

Besar harapan CLCC agar para pekerja Pertamina 
dapat terusmenerus mempertajam pengetahuannya 
mengenai aspek hukum perusahaan, terutama 
tanggung jawab badan usaha yang dijadikan mitra 
Pertamina. Hal ini krusial karena diperlukan untuk 
memitigasi risiko hukum yang dapat terjadi di kemudian 
hari.•lCC
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MOR III Adakan Sosialisasi 
Safety is Our Culture
JAKARTA - Sebagai bentuk kesadaran dan kepedulian 
ter hadap keselamatan di lingkungan kerja, MOR 
III melaku kan sosialisasi Health, Safety, Security, 
Environment (HSSE) Zero Fatality, Kita Bisa! yang 
menekankan pada aspek kese lamatan. Bertempat di 
Lantai 2 Patraloka Gedung Annex, sosialisasi dibuka 
oleh GM MOR III Jumali, pada (26/4). Ia menjelaskan, 
seluruh insan Pertamina wajib untuk concern kepada 
HSSE, di mana aspek safety harus lebih ditingkatkan 
dan menjadi prioritas secara serasi dalam bekerja.

Menurut VP HSSE Tengku Badarsyah, aspek 

ke se  lamatan harus terus diting katkan sebagai  salah 
satu upaya untuk menjadikan Perta mina sebagai 
perusahaan energi nasional kelas dunia. “Kita harus 
selalu mengimplementasikan HSSE agar tidak terjadi 
sesuatu yang tidak diinginkan,” jelas Badarsyah pada 
pema parannya. 

Dalam sosialisasi tesebut, pekerja MOR III juga 
diberikan motivasi agar dengan penuh kesadaran untuk 
mengimplementasikan HSSE golden rules sehingga sis
tem manajemen HSSE dapat ber  fungsi secara efektif. 
“Mulai dari tumbuh keyakinan, memberikan beberapa 

Konten rubrik ini diisi oleh Tim LCC
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motivasi dan juga berpartisipasi aktif,” ujarnya.
Acara ditutup dengan sesi tanya jawab inter aktif oleh 

peserta sosialisasi dan dilanjutkan dengan penan datanganan 
Komitmen oleh General Manager MOR III Jumali beserta seluruh 
management MOR III JBB.•CoMRElMoR III

VP HSSE Tengku Badarsyah memberikan motivasi kepada pekerja MOR III untuk 
mengimplementasikan HSSE golden rules di manapun.
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Sinergi MOR VIII dengan Polda Papua
JAyAPuRA - Dalam rangka 
meningkatkan sinergitas dan 
koordinasi dengan Polda 
Papua, GM MOR VIII Maluku 
Papua melakukan kunjungan 
sila tu  rah mi  ke Kapolda Papua 
Irjen (Pol) Boy Rafli Amar.

Melalui pertemuan ter-
sebut, GM MOR VIII Made 
Ad i  Put ra  mema parkan 
kondisi terkini imple mentasi 
BBM Satu Harga di Papua, 
beser ta  kenda la  da lam 
pendistribusian BBM sam-
pai ke lembaga penyalur di 
wilayah terpencil. Perta mina 
juga mengucapkan terima 
kasih atas bantuan Polri  dalam 
memberikan pengamanan se
hingga penyaluran BBM dan 
pelayanan kepada para pe

Pertamina Selenggarakan PLDP Pertama Tahun 2017
JAKARTA - Sebanyak 21 
assistant manager dan ma-
nager muda Pertamina meng-
ikuti pelatihan People Leaders 
De velopment Pro gram (PLDP) 
angkatan XI atau angkatan 
per tama tahun 2017, di Hotel 
Patra Jasa Jakarta, (17/4).

Mengawali PLDP Tahun 
ini, program dibuka oleh 
Vice President Pertamina 
Corporate University (saat 
menjabat) Ihsanuddin Usman. 
Ber langsung selama dua 
minggu, program training yang 
me rupakan rangkaian Talent 
Development Acceleration 
(TDA) Mid Level ini, diharapkan 
dapat menyiapkan kebutuhan 
manajer berkualitas di Perta-
mina di masa mendatang.

“Ini suatu program yang 
dikhususkan untuk asisten 
manajer atau manajer yang 
baru diangkat di ling kungan 
Pertamina, artinya termasuk 
anak perusahaan. Hal ini 
dilakukan untuk memastikan 

Training dan Go Live Aplikasi Arsip Online
JAKARTA - Fungsi Financial 
Accounting and Reporting 
(FAR) menye lenggarakan 
Training dan Go Live Apli kasi 
Arsip Online, di Lantai Ground 
Kan tor Pusat Pertamina, pada 
Kamis (27/4). Acara dibuka 
oleh VP Financial Accounting 
& Re porting Ari Marsudi, dan 
diisi dengan pre   sentasi oleh 
Account Payables Manager 
Catur Der mawan. Hadir pula 
VP Bu siness & Demand CSS 
Gustini.

temanteman manajer dapat 
menjalankan perannya de
ngan kepemimpinan yang 
efektif,” ujar  Ihsanuddin. 

PLDP merupakan pro-
gram yang mengawali penu
gasan pada rangkaian Talent 
Development Acceleration 
(TDA) selama setahun penuh. 
Beberapa hal yang dipelajari 
dalam program PLDP kali 
ini, di antaranya strategi 
pen de legasian tanggung 

jawab, perencanaan dan 
peng or ganisasian program, 
kemampuan dan kompetensi 
memberikan coaching/pe-
latih an kepada bawahan, dan 
lain sebagainya.

“Kami berharap para 
manajer yang baru bisa 
menun juk  kan perannya 
sebagai coach yang baik 
sehingga me munculkan 
motivasi bagi timnya untuk 
te rus  berkembang dan 

meningkatkan kapabilitas 
me reka masing-masing,” 
jelas Ihsan.

P L D P  Ta h u n  2 0 1 7 
s e  b a g a i  b a g i a n  d a r i 
succession planning akan di
selenggarakan sebanyak tujuh 
hingga delapan angkatan 
untuk tahun ini, dimana akan 
diikuti oleh para successor 
untuk jabatan manajer yang 
belum mengikuti program 
TDA Mid Level.•STARfy

langgan bisa berjalan lancar.
“Setelah diresmikannya 

Pro   gram Satu Harga BBM di 
yahukimo oleh Presiden pada 
Oktober tahun lalu, tahun ini 
MOR VIII akan menambah 10 
lembaga pe nyalur di Pa   pua,” 
ujar Made.

Sementara itu, Kapolda 
Pa pua Irjen (Pol) Boy Rafli 
Amar menyam paikan ke-
siapan untuk selalu mem
back up Pertamina se ba gai 
salah satu objek vital nasional 
dan  meng  i n fo rmas ikan 
update kondisi keamanan di 
Papua sekitarnya. 

Hasi l  dari pertemuan 
ter  sebut dilakukan Rapat 
Koor dinasi oleh tim mana-
jemet MOR VIII dan perwira 

utama Polda Papua yang 
dihadiri oleh RFM Manager, 
S&D  Mana   ge r,  Ma r i ne 
Manager, Aviasi Manager, 
Karo Ops, DirSabhara, Dir-
Reskrimsus dan DirPolair. 
Ra kor tersebut membahas 

ren   cana pengawalan dan 
peng amanan distribusi BBM 
sam pai ke lembaga penyalur 
serta penguatan hubungan 
antara Polri dengan Perta-
mina.•MoR VIII

Ar i  Marsud i  menya-
takan, go live aplikasi arsip 
online dilakukan setelah 
melalui berbagai challenge 
selama satu tahun. “Ini yang 
terbaik saat ini. Kita akan 
kembangkan terus untuk le
bih baik lagi,” katanya. 

Menurut VP Bu siness 
& Demand CSS Gustini,  
program ini meru pa kan pro-
gram ber sama CSS dan 
Direktorat Keuangan & Stra-
tegi Perusahaan. 

Awal nya adalah banyak-
nya aplikasi di luar SAP 
yang digunakan di korporat. 
“Fungsinya sama, tetapi apli-
kasinya banyak sekali,” kata 
Gustini yang menye but kan 
ada sekitar 700 aplikasi di 
luar SAP.

Gustini  menegaskan, 
penyatuan aplikasi ini agar 
memudahkan pembuatan 
laporan/report untuk level 
manajemen puncak. Hal yang 
sama terjadi dalam menyusun 

cor  porate  dashboard. 
“Semoga ini  menjadi lang-

kah awal untuk menya tu kan 
apli kasiaplikasi keuangan 
lain nya, hing ga terbentuk 
Financial Inte  grated System 
yang dipakai oleh per sero dan 
anak perusa haan,” ujarnya.

Sementara Catur Der-
mawan mengakui, fungsi 
FAR mem buat aplikasi ini 
de ngan mengadopsi dari 
masu kan unit-unit di daerah. 
Dengan adanya aplikasi Arsip 

Online diharapkan dapat di
pergunakan karena inline de
ngan sistem yang lama. 

Langkah selanjutnya ada-
lah menyeragamkan kodi-
fikasi dari arsip-arsip yang 

terkait dengan finansial.  
Pelatihan ini diikuti wakil-

wakil dari fungsi Keuangan 
MOR I hingga MOR VIII serta 
perwakilan  dari RU II  hingga  
RU VII.•uRIP

RU IV Gelar Pelatihan 
Keselamatan Kerja
CIlACAP - Refinery Unit (RU) IV Cila cap berkomitmen 
untuk menyuk  ses kan program “Zero Fatality Kita 
Bisa” yang sudah digulirkan oleh Direksi Pertamina. 
Ber bagai program dilaksanakan, salah satunya 
pelatihan Occu pational Health (OH) & Indu strial 
Health (IH) bagi pekerja dan mitra kerja RU IV. Pela-
tihan digelar di Gedung Patra Graha sebanyak dua 
ang katan, pada 18 dan 19 April 2017. 

Mengawali pelatihan ini, Section Head OH RU IV 
Arjon Siagian menyampaikan, kegiatan ini  bertujuan 
untuk mem berikan pemahaman ke pa  da pekerja dan 
mitra kerja mengenai bahaya yang dapat timbul di 
ling kungan kerja serta pengaruhnya terhadap tubuh 
ma nusia. “Jika sudah menge tahui bahayanya, kita 
dapat mela kukan pengendalian bahaya sehing ga 
tidak terjadi accident di tem pat kerja,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Arjon juga mem-
presentasikan mengenai kese hatan kerja. Menurutnya 
ada beberapa potensi bahaya kerja yang dapat mem-
pengaruhi kesehatan, yaitu bahaya kimia, bahaya 
fisik, bahaya biologis, dan bahaya ergo nomic.

Para peserta juga mendapat materi tentang 
ergonomi dan good house keeping dari HSE RU IV. 
Dikata kan bahwa lingkungan kerja yang aman dan 
nyaman dapat meminimalisasi terja dinya insiden. 
Untuk itu, RU IV secara rutin melakukan good house 
keeping di area kilang maupun perkantoran.

Tim Perta mina Hospital Cilacap juga me  nyam -
paikan  cara men jaga kesehatan personal di ling  -
kungan kerja.•AJI-RuIV
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Vice President Pertamina Corporate University (saat menjabat) Ihsanuddin Usman memberikan sambutan pada pembukaan 
pelatihan People Leaders De velopment Pro gram (PLDP) angkatan pertama tahun 2017.

GM MOR VIII Maluku Papua Made Adi Putra menerima cenderamata dari Kapolda 
Papua Irjen (Pol) Boy Rafli Amar.

VP Bu siness & Demand CSS Gustini memberikan sambutan pada go live aplikasi 
Arsip Online.
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Pekerja RU IV mengikuti pelatihan agar semakin menyadari pentingnya 
keselamatan kerja dalam mencapai target  “Zero Fataliity Kita Bisa”.
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Peringatan Hari Kartini : 
Jangan Pernah Berhenti 
untuk Berkarya
JAKARTA – Kesederhanaan mewarnai peringatan 
Hari Kartini yang berlangsung di Lantai M Kantor 
Pusat Pertamina, Kamis (27/4). Hari Kartini tidak hanya 
dimaknai untuk kaum perempuan, namun kali ini kaum 
lakilaki pun turut memperingatinya untuk mengenang 
kembali perjuangan Kartini dalam mempertahankan 
kesetaraan gender di semua bidang.

“Kartini sudah menanamkan pondasi untuk kita 
semua. Karena itu, kita harus mampu memanfaatkan 
ke sempatan yang ada bersama-sama. Pertamina 
mem berikan kesempatan yang sama bagi pekerja 
perempuan dan laki-laki,” ucap Direktur Gas Pertamina 
yenni Andayani dalam sambutannya.

yenni mengatakan, di berbagai perusa haan inter-
nasional sudah ada suatu sistem yang ditujukan  untuk 
membantu pengembangan karier pekerja pe rem puan. 
Menurutnya, perempuan harus bisa mengem bangkan 
potensi yang ada dalam diri mereka, berani membuka 
diri untuk berkompetisi dan bisa mengembangkan diri 
untuk berkarier.

“yang akan menghentikan kita untuk berkarya 
adalah diri kita sendiri yang menghentikannya. Mudah-
mudahan kaum perempuan bisa terus berkarya di 
Pertamina sesuai dengan motto Jujur Tulus Amanah 
yang pada dasarnya merupakan karakter yang tertanam 
pada diri perempuan.  Kita tinggal memanfaatkan 
supaya bisa mendapatkan hasil yang sangat baik untuk 
perusahaan,” pungkas yenni.

 Peringatan Hari Kartini juga diisi dengan talkshow 
yang meng hadirkan Ibu ‘Generasi Halilintar’ Lenggogeni 
Faruk, dan Mahmudah sang ‘Awak Mobil Tangki 
Perempuan’ yang dimoderator oleh Alvin Adam.•IRlI

SMAN 4 Cirebon Belajar Dunia 
Migas ke PEP Asset 3
CIREBon - Sekitar 400 pelajar SMAN 4 Cirebon 
yang didampingi oleh guru pembimbing mengunjungi 

Persatuan wanita Patra

Musyawarah Khusus 
Persatuan Wanita Patra

PWP MOR I Peringati Hari 
Kartini

JAKARTA - Persatuan Wanita Patra (PWP) menggelar 
musyawarah khusus ke VII tahun 2017 di Gedung Wanita 
Patra, Simprug, Jakarta, pada Rabu 5 April 2017.

Musyawarah khusus ini digelar dengan agenda serah 
terima jabatan Ketua Umum PWP dari Handini Dwi Soetjipto 
kepada Anna Massa Malik serta pengukuhan Ketua PWP 
Tingkat Pusat Direktorat Megaproyek Pengolahan & 
Petrokimia beserta pengurusnya.

Dalam kesempatan ini turut hadir pula Direktur SDM IT 
dan Umum PT Pertamina (Persero) Dwi Wahyu Daryoto yang 
memberikan arahan terkait organisasi PWP.•TRISno

MEDAn - Dalam rangka mem peringati Hari Kartini, Per-
satuan Wanita Patra (PWP) Ting kat Wilayah Marketing 
Operation Region I (MOR I) meng adakan rangkaian ke  giatan 
yang ditujukan untuk seluruh perem puan di ling kungan 
kantor Medan, baik pekerja mau pun istri para pekerja, di 
ruang per temuan PWP Kantor Medan pada Jumat, (21/4). 
Acara dibuka oleh GM MOR I Eldi Hendry serta Ketua PWP 
Tingkat Wilayah MOR I Hamsia Eldi Hendry dan dihadiri oleh 
tim manajemen MOR I. 

Dalam sam butannya, GM MOR I Eldi Hen dry menyatakan,  
perayaan hari Kartini dapat ditunjukkan dengan keman dirian 
dan kesetaraan di berbagai bidang bagi kaum perempuan.  

Hal senada juga disampaikan Ketua PWP Tingkat 
Wilayah MOR I Hamsia Eldi Hendry. “Kami berharap dengan 
adanya ke giatan ini dapat meningkatkan motivasi dan 
pemikiran baru bagi perempuan di Perta mina agar dapat 
menjadi perempuan yang tangguh, cerdas, dan mandiri,” 
ujar Hamsia.  

Rangkaian acara dimeriahkan dengan berbagai lomba 
peragaan busana Kartini tempo dulu, lomba kreasi hijab, 
dan lomba mengupas nanas. Acara juga diisi dengan 
pengenalan produk Bright Gas 5,5 kg, yang lebih ekonomis, 
lebih ringan, dan lebih aman digunakan. Acara ditutup 
dengan tarian nusantara dilanjutkan pemberian doorprize 
bagi peserta.•MoR I

PT Pertamina EP Asset 3. Kunjungan rombongan 
pelajar berseragam ini dilaksanakan pada Kamis (20/4) 
pagi. Bertempat di halaman depan Balai Pertemuan 
Pancaka Braja, ratusan pelajar dari kelas X dari jurusan 
MIPA dan IPS diterima oleh fungsi Asset 3 Legal & 
Relation PEP.

Para pelajar menyimak pemaparan sekilas tentang 
profil perusahaan dengan metode yang berbeda 
yang disampaikan Public Relation Analist, Taufik 
Riyadi. Kegiatan dilakukan tidak di dalam ruangan 
melainkan secara outdoor. Rombongan diajak 
mengelilingi Taman Bramantia yang berisikan aneka 
monumen dan peralatan pengeboran asli yang sudah 
tidak terpakai. Dengan melihat Taman Bramantia 
didampingi Government Relation Analyst, Zuraida 
Saputri, para pelajar dapat melihat secara langsung 
seperti peralatan untuk mengebor minyak mentah yang 
digunakan oleh Pertamina.Rom bongan kemudian 
melanjutkan perjalanan ke Balongan.•zr

Pengajar SMK Dr Soetomo 
Cilacap Kunjungi RU IV
CIlACAP – Selasa, 4 April 2017, sejumlah pengajar di 
SMK Dr Soetomo Cilacap  mengunjungi Refinery Unit 
IV Cilacap. Rombongan tamu diterima oleh General 
Affairs Manager RU IV Dasaf Tamzil UBW di ruang 
rapat head office.

Dasaf menyampaikan, kilang RU IV memproduksi 
BBM untuk memenuhi 60% kebutuhan BBM di pulau 
Jawa dan 32% nasional selain juga memproduksi 
petrokimia, asphalt dan lube base. “Karena itu, 
Pertamina sebagai perusahaan milik negara yang 
keberadaannya harus dijaga oleh seluruh komponen 
bangsa, termasuk mahasiswa.

Dasaf menyambut baik kegiatan kunjungan 
industri ini dimana tenaga pegajar para guru di SMK 
Dr Soetomo diharapkan dapat turut menyosialisasikan 
arti penting kehadiran Pertamina dan bagaimana 
melakukan budaya hemat energi. 

Usai menyimak video company profile RU IV, 
staff pengajar diberikan kesempatan untuk bertanya 
mengenai dunia migas secara umum dan bagaimana 
mengolah minyak mentah menjadi produk BBM 
maupun petrokimia dengan narasumber dari Process 
Engineering dan Ristanto Heru Widodo dari Comm 
& Rel yang diawali dengan presentasi overview RU 
IV. Rombongan  juga diajak meninjau kilang RU IV 
Cilacap .

“ Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar 
besarnya kepada Pertamina yang sudah memberi 
kesempatan untuk melihat langsung kilang sehingga 
dapat menambah wawasan pengajar kami,” ujar Kepala 
Sekolah SMK Dr Soetomo Drs Eko Widodo.•AJI- Ru IV
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Direktur Utama Pertamina Apresiasi 
Pemenang Kompetisi d’Gil 2017

JAKARTA - Upaya Pertamina memberikan 
pelayanan yang memuaskan pelanggannya kembali 
mendapatkan apresiasi dari salah satu stakeholder.  
Dalam acara 2017 Suzuki Indomobil Motor Vendor 
Conference and Awarding di Hotel Mulia Senayan 
(26/4), Pertamina menerima penghargaan sebagai 
Best Performance Vendor 2017 bidang energi. 
Penghargaan ini diberikan oleh Mr. Shuji Oishi selaku 
President Director PT Suzuki Indomobil Motor kepada 
Putut Panji Akhmadi Sales Executive Industry III 
Pertamina. 

Suzuki Indomobil Motor Vendor Conference 
and Awarding 2017 ini merupakan perhelatan 
penghargaan yang diadakan tiap tahun guna 
memberikan apresiasi kepada vendor atas kontribusi 
dalam menjalankan lini bisnis usaha bersama Suzuki 
Motor Indonesia. 

Tahun ini, tema yang diangkat adalah “Supplier 
Quality Up”. Penghargaan ini menunjukkan bahwa 
kualitas produk dan pelayanan Pertamina terus 

JAKARTA - Direktur Utama Pertamina Massa Manik 
sangat mengapresiasi Pertamina d’Gil Competition 
2017 yang berhasil merangkul para inovator dari 
berbagai kalangan di bidang pe ngem bangan energi 
baru terbarukan. Hal tersebut diungkapkannya ketika 
bertemu pada jamuan ma kan malam bersama para 
inovator yang berjaya di Pertamina d’Gil Competition 
2017. 

Menurut Manik, saat ini energi fosil semakin sulit 
untuk dicari. Karena itu,  ia se nang dengan ide lomba 
ini yang fokus pada energi baru dan ter  ba rukan. “Kami 
percaya, kerja sama seperti ini semakin kita butuhkan 
untuk menghadapi se mua tantangan yang ada di de
pan,” tegas Manik. 

Sementara, Direktur Pemasaran Pertamina 
Muchamad Iskandar menjelaskan, ini meru pa kan 
lom ba untuk eksternal yang pertama kali dan ter-
in tegrasi. Sebelumnya, dua tahun berturut-turut 
Pertamina mengadakan lomba sejenis namun hanya 

untuk internal Perta mina.  “Sekarang sudah mulai 
diintegrasikan. yang kami tekankan adalah bagaimana 
ide ini tidak sekadar ikut lomba, namun  dapat 
diimplementasikan ke depannya sampai ke tingkat 
komersial,” ujar Iskandar.

Dalam jamuan makan malam yang diadakan di 
Executive Lounge Kantor Pusat Pertamina, pada (2/5),  
hadir 10 peserta (pe menang dan fi nalis)  Pertamina 
d’Gil Com petition 2017.  Hadir pula di acara ter sebut 
Corporate Secretary Pertamina Syahrial Mukhtar, VP 
Corporate Communication Adiatma Sardjito, Wakil  
Ketua Panitia Waljiyanto dan Ketua Tim Dewan Juri 
Harsono  Budi.  

Pertamina d’Gil Competition  tahun ini mengusung 
tema Energy : New Renewable Energy. Dari 6.000 
pendaftar awal, tersaring 10 finalis dalam dua kategori 
perlombaan, yaitu Ide Bisnis Inovatif dan Tero   bosan 
Produk.  Para finalis berasal dari kalangan siswa SMA 
hingga akademisi.•uRIP

me ning kat sehingga dapat memberikan nilai lebih 
kepada stakeholder, khusus nya kepada PT Suzuki 
Indomobil Motor.•CoMMREl MoRIII

Pertamina Raih Penghargaan 
Best Performance 2017 dari 
Suzuki Indomobil Motor

President Director PT Suzuki Indomobil Motor Mr. Shuji Oishi 
menyerahkan penghargaan untuk Pertamina sebagai Best Performance 
Vendor 2017 yang diterima oleh  Putut Panji Akhmadi, Sales Executive 
Industry III Pertamina.
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Finalis dan pemenang  Pertamina d’Gil Competition 2017 foto bersama dengan Direktur Utama Pertamina Massa Manik dan Direktur Pemasaran 
Pertamina Muchamad Iskandar.
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DAMPAK KEBIJAKAN 
GLOBAL TERHADAP 
USAHA SEKTOR MIGAS

Setelah beberapa tahun mengalami tarik ulur 
pelaksanaan rencana pemangkasan produksi 

minyak, akhirnya pada November 2016, OPEC memutuskan 
untuk mengurangi produksi sebesar 1.2 juta bbl per hari. 
Pemangkasan produksi ini menjadi yang pertama sejak 
tahun 2008. Langkah pengurangan produksi juga diambil 
oleh negara non OPEC, seperti Rusia yang mengurangi 
angka produksi hingga 600 ribu bbl per hari. Kebijakan 
pemangkasan ini telah berlaku efektif sejak Januari hingga 
Juni 2017. 

Pemangkasan produksi OPEC mendorong harga 
minyak dunia, Brent dan WTI, untuk mengalami peningkatan 
hingga menyentuh level USD 50 per bbl. Beberapa analis 
pasar, seperti Pierre Andurand dari Andurand Capital, 
memperkirakan bahwa kebijakan yang diambil oleh OPEC 
akan mampu mendorong harga minyak dunia hingga 
menembus level USD 60 per bbl. Sedangkan menurut 
Wood Mackenzie, akan terjadi tren kenaikan harga minyak di 
sepanjang 2017. Peningkatan harga di 2017 diprediksi tidak 
akan bertahan lama di tahun 2018 karena geliat produksi 
shale oil di Amerika Serikat akan semakin meningkat dengan 
seiring meningkatnya harga minyak dunia. Selain itu, salah 
satu kebijakan politik presiden Amerika Serikat, Donald 
Trump, yang menghapus program terkait perubahan iklim 
akan mendorong peningkatan produksi migas Amerika 
Serikat. 

Menilik dari fluktuasi harga minyak yang cukup sensitif 
terhadap perkembangan global, perubahan yang terjadi 
dapat meningkatkan ketidakpastian terhadap pencapaian 
pendapatan untuk sektor hulu dan biaya di sektor hilir di 
industri minyak dan gas. Bagi perusahaan migas yang 
mayoritas usahanya bergerak di sektor hulu, peningkatan 
harga minyak akan menjadi peluang untuk meningkatkan 
pendapatannya sehingga perlu adanya respon yang cepat 
untuk berupaya menambah produksi minyaknya. Sebaliknya, 
bagi perusahaan migas yang bergerak di sektor hilir, kenaikan 
harga minyak akan berdampak pada kenaikan biaya produksi 
sehingga perlu direspon dengan melakukan efisiensi di 
segala lini.

Pertamina sebagai perusahaan yang bergerak di bidang 
hulu dan hilir migas perlu melakukan beberapa upaya 
antisipasi dan mitigasi risiko terkait dampak akibat perubahan 
kebijakan global. Untuk dampak berupa fluktuasi harga 
minyak, perlu adanya koordinasi internal yang intensif antara 
unit usaha di sektor hulu dan unit usaha di sektor hilir dalam 
rangka optimalisasi pencapaian revenue konsolidasi. Selain 
itu, perlu dilakukan monitoring perubahan parameter harga 
minyak (ICP, Brent dan WTI) secara berkala agar dilakukan 
analisis yang komprehensif sebagai dasar pengambilan 
keputusan. Upaya alternatif yang perlu dilakukan berupa 
diversifikasi usaha dengan pengembangan bisnis energi 
terbarukan dan inisiasi untuk melakukan hedging komoditas.

Adanya risiko terkait kebijakan global, dalam hal ini 
kebijakan pemangkasan produksi OPEC, menunjukkan 
bahwa usaha di sektor migas rentan terhadap perubahan 
isu-isu global yang menyangkut kebijakan dan politik global 
tersebut. Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi perhatian bagi 
Pertamina dalam menghadapi risiko-risiko perusahaan dalam 
rangka mendukung visi perusahaan untuk menjadi World 
Class National Energy Company.•

Sumber : Strategic Planning Risk Management – Dit. Keuangan

R!SK upd@te

JAKARTA - Setelah berhasil mencatatkan kinerja 
produksi positif sepanjang 2016 yang lalu, meski 
harga crude dunia masih belum menggembirakan, 
PT Pertamina Hulu Energi (PHE) kembali mampu 
mempertahankan prestasi tersebut pada Kuartal I/ 
2017 dengan produksi minyak sebesar 63 ribu barel 
minyak per hari (BOPD) dan produksi gas  sebanyak 
723 juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD). “Jumlah 
produksi minyak sama dengan pencapaian Kuartal 
- I tahun lalu. Sementara produksi gas mulai 
menunjukkan peningkatan meski belum signifikan, 
yakni sebesar 723 MMSCFD  dari 722 MMSCFD 
pada kuartal pertama tahun lalu,” ucap R. Gunung 
Sardjono Hadi, Presiden Direktur PHE beberapa 
waktu yang lalu.

Gunung mengungkapkan keberhasilan produksi 
minyak diperoleh dari kenaikan share PHE Offshore 
North West Java (ONWJ) setelah masa terminasi 
bulan Januari lalu, serta peningkatan produksi Joint 
Operating Body Pertamina Talisman Jambi Merang 
(JOB PTJM) dan PHE NSO. Sedangkan tambahan 
produksi gas disumbang oleh PHE West Madura 
Offshore (WMO) dan PTJM. “Pada 2016 kemarin 
revenue PHE sangat tergantung dari kinerja 5 
Wilayah Kerja unggulan, yakni ONWJ, WMO, Senoro 
Toili, Jambi Merang, dan Grissik,” imbuh Gunung. 

Sebagai salah satu dari 5 WK contributor utama 
PHE tahun lalu, JOB PTJM terus bergiat mencari 
berbagai kiat untuk mempertahankan capaian 
pada 2017, ini. Hal tersebut dapat diurut dari 
tampilan kinerja JOB PTJM priode Triwulan-I/2017 
dengan raihan produksi sebesar 73 MMSCFD dari 
target year to date (yTD) Rencana Kerja Anggaran 
Perusahaan (RKAP) 2017 sebesar 87 MMSCFD 
(tahun lalu 84 MMSCFD). Sedangkan produksi 
kondensat sekitar 3.700 barrel kondensat per 
hari (BCPD) dari target yTD RKAP 2017 sebesar 
4.049 BCPD (pada 2016 sejumlah 4.100 BCPD). 
“Target produksi JOB PTJM ditetapkan berdasarkan 
kemampuan penyerapan dari masingmasing 
pembeli. Sementara kemampuan maksimal produksi 
JOB PTJM adalah 155 MMSCFD dan 6.000 BCPD 
atau setara dengan 32.724 BOEPD,” papar Kukuh 
Kuncoro, General Manager JOB PTJM. Lebih lanjut 
Kukuh menjelaskan, JOB PTJM sejak jatuhnya 
harga minyak dunia pada pertengahan 2014 
lalu telah melakukan berbagai langkah strategis 
supaya penyerapan gas oleh para buyer tetap 
berjalan maksimal. Kebijakan tersebut, terutama 
mengoptimalkan serapan oleh anchor buyer (PT 
PLN) serta mengusulkan realokasi gas yang tidak 
terserap kepada pembeli baru. “Menteri ESDM, sejak 
Desember 2016 telah menyetujui alokasi baru gas 
JOB PTJM kepada PT Pertamina (Persero) dan PT 
PGN (Persero),” terang Kukuh mewartakan kebijakan 
perluasan pasar yang diambilnya. 

Terkait dengan kebijakan upaya peningkatan 
efisiensi di segala lini, JOB PTJM terus melakukan 

berbagai langkah yang rekam jejaknya 
terlihat dari penurunan cost per barel 
setiap tahunnya. Pada 2016, lalu JOB 
PTJM berhasil melakukan efisiensi 
sebesar 16% dengan menekan angka 
cost per barel original RKAP 2017 
sebesar US$ 8.5/BOE menjadi US$ 

Fasilitas produksi Sungai Kenawang Gas Plant JOB PTJM – Sumatera Selatan

7.1/BOE (outlook 2017). Program efisiensi yang 
ditempuh antara lain dengan melakukan renegoisasi 
terhadap kontrak-kontrak yang sedang berjalan, 
monitor secara berkala terhadap pengeluaran 
biaya, rekalkulasi program dan berbagai struktur 
biaya baik investasi maupun operasi, melakukan 
kebijakan eksekusi hanya pada program yang 
memberikan gain besar dan quick yielding. “Meski 
melakukan efisiensi disegala lini bisnis, kami tidak 
menomorduakan HSSE (Health, Secure, Safety, 
Environment) dalam melaksanakan kegiatan,” aku 
Kukuh menggambarkan betapa pentingnya aspek 
HSSE. Menurut Kukuh, sejak 2004 hingga 2016 
total keselamatan jam kerja di JOB PTJM mencapai 
31.106.952 jam, serta tidak ada kasus LTI (Lost 
Time Injury), Fatality, dan TRIR (Total Recordable 
Incident Rate).

PRoPER EMAS
Di samping terus berupaya menjaga produksi, 

Kukuh menjelaskan bahwa JOB PTJM juga sangat 
peduli pada lingkungan, baik lingkungan fisik 
terkait dengan sampah, limbah polusi, dan upaya 
pelestarian lingkungan, maupun lingkungan sosial. 
Program-program yang mencerminkan kepedulian 
perusahaan terhadap lingkungan sekitar turut andil 
membantu kelancaran operasi JOB PTJM dalam 
peningkatan produksi yang berkelanjutan. Lewat 
program manajemen pengelolaan lingkungan, pada 
2016 lalu JOB PTJM berhasil mempersembahkan 
Proper Emas, yang dianugerahkan oleh Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Prestasi 
tersebut diraih melalui program andalan, Sekolah 
Cinta Bumi di SDN 3 Berau yang fokus pada 
peningkatan kualitas pendidikan di sekolah sekitar 
daerah operasi hingga memperoleh predikat 
sebagai Sekolah Percontohan Tingkat Kabupaten. 
“Tahun ini, kami terus mengembangkan program 
yang telah berjalan dan melakukan replikasi ke desa 
lain di sekitar wilayah operasi, serta terus berinovasi 
dalam melakukan empowerment masyarakat,” 
jelas  Kukuh.

Kukuh menambahkan di samping program 
unggulan tersebut, kebijakan community em-
powerment juga dilakukan melalui program On 
the Job Training, Budidaya Tanaman Obat dan 
Sayur Keluarga (TOSGA) serta Pojok Sulam 
Tenun Kreatif yang telah menghasilkan paten 
motif Jelutung. “Kegiatan ini terbukti mampu 
memberikan pendapatan tambahan bagi keluarga 
dan meningkatkan kemampuan kaum wanita di 
desa binaan sekitar wilayah operasi JOB PTJM,” 
pungkas Kukuh.•DIT.Hulu

Fo
to

 : 
D

oc
. J

O
B

 P
er

ta
m

in
a 

– 
Ta

lis
m

an
 J

am
bi

 M
er

an
g


