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pertamina Siapkan pengeboran 
mahakam mulai 2017
PT Pertamina (Persero) 
siapkan investasi senilai 
US$180 juta pada masa 
transisi pengambilalihan 
Blok Mahakam pada 
2017. Investasi tersebut 
dimaksudkan untuk 
menjaga tingkat produksi 
blok tersebut setelah 
dilakukannya amandemen 
production sharing 
contract Mahakam.

JAKARTA  –  Direktur Utama 
Pertamina Dwi Soet j ipto 
menga takan amandemen 
pro duction sharing contract 
Blok Mahakam untuk periode 
2018-2038 dilakukan untuk 
menjadi jalan bagi Pertamina 
melakukan langkah transisi 
dengan baik mulai 2017. 
Aman  demen tersebut ditan-

hakam 2017 dan tengah 
di f ina l isas i .  Berdasarkan 
WP&B tersebut, dibantu oleh 
Total E&P Indonesie sebagai 
pelaksana, Pertamina Hulu 
Mahakam menyiapkan ke-
giatan pengeboran tahun 
2017 dengan target 19 sumur 
dengan nilai investasi sekitar 
US$180 juta.

SKKMigas tengah me-
nyiapkan petunjuk teknis pe-
laksanaan WP&B Pertamina 
Hulu Mahakam dengan prinsip 
kegiatan yang dilaksanakan 
oleh Total E&P Indonesie de-
ngan basis ‘no cost no profit’, 
dengan semua biaya dan ri-
siko kegiatan menjadi beban 
Pertamina Hulu Mahakam. 
Sumur pemboran ditargetkan 
mulai produksi pada 1 Januari 
2018.

Sementara itu, Pertamina 
Hulu Mahakam bersama 
Total E&P Indonesie dan In-
pex Corporation sedang me-
nyelesaikan perjanjian alih 
ke lola yang meliputi Transfer of 
Operatorship Agreement (TOA) 
dan Bridging Agreement (BA). 
TOA yang telah ditandatangani 
para pihak pada 29 Juli 2016 
akan diselaraskan dengan 
aman demen PSC Blok Ma-
hakam, sedangkan BA di-
perlukan terkait dengan ban-
tuan pelaksanaan kegiatan 
Per tamina Hulu Mahakam oleh 
Total Indonesie pada periode 
tahun 2017.

“Kami menargetkan pe-
nyelesaian Bridging Agreement 
dan amandemen TOA pada ak-
hir November 2016,” pungkas 
Dwi.•RILIS

14 Kiprah Anak Perusahaan :
pemerintaH tunJuk pdSi dan perta arun GaS 
Jadi penGeLoLa  puSat LoGiStik berikat

datangani oleh Pertamina Hulu 
Mahakam, anak peru sa ha an 
Pertamina, dan Sa tuan Ker ja 
Khusus Minyak dan Gas Bumi 
(SKKMigas), pada (25/10).

“Amandemen PSC in i 
me mungkinkan Pertamina 
untuk memulai langkah transisi 
pengelolaan Blok Mahakam 
lebih awal, yaitu per 1 Januari 
2017 dengan tujuan menjaga 
tingkat produksi dari wilayah 
kerja penghasil gas terbesar 
ini. Selanjutnya kami akan 
melakukan pembicaraan detail 
dengan Total E&P Indonesie 
sebagai operator saat ini guna 
memastikan transisi berjalan 
dengan baik,” kata Dwi.

Dia melanjutkan Pertamina 
Hulu Mahakam telah me-
nyu  sun Work Program and 
Budget (WP&B) Blok Ma-

Sejak harga minyak mengalami penurunan, perusahaan 
migas dipaksa untuk dapat melakukan efisiensi guna 
mempertahankan performanya. Efisiensi dilakukan tidak 
hanya dengan melakukan pemotongan anggaran, namun 
juga dengan menerapkan teknologi dalam proses bisnisnya. 
Beberapa perusahaan migas mulai menggunakan perangkat 
digital dan robotika untuk mendukung upaya efisiensi.

TOTAL misalnya, mulai menggunakan drone untuk 
melakukan inspeksi fisik atas platform migas lepas pantai 
di wilayah Elgin-Franklin, North Sea.  Sebuah sumber 
menyebutkan, TOTAL memangkas biaya hingga 90% dengan 
menggunakan alat ini. Sebelumnya, pekerjaan serupa harus 
dilakukan secara manual oleh 12 orang dalam 14 minggu. 
Dengan drone, pekerjaan tersebut tuntas hanya dalam 2 hari. 

Sementara Shell, ExxonMobil dan Statoil kini me-
manfaatkan big-data untuk mengontrol pengadaan barang 
dan material. Dengan menggunakan software, perusahaan 
memperoleh data akurat terkait jumlah kebutuhan material 
hingga pengaturan waktu pengiriman. Cara ini membantu 
perusahaan untuk mencegah terjadinya pemborosan akibat 
pembelian material yang berlebihan dan disinyalir dapat 
menghemat biaya pengadaan hingga 20%.

Hal yang dilakukan perusahaan migas tersebut, 
sejalan dengan hasil survei Upstream Oil and Gas Digital 
Trends yang dilakukan konsultan Accenture dan raksasa IT 
Microsoft di Januari 2016. Survey mengungkap beberapa 
tren penggunaan teknologi digital oleh kepada pelaku usaha 
migas. Menurut survei, 72% responden yakin digitalisasi akan 
mampu memangkas biaya operasi hulu migas, meningkatkan 
kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan, serta 
meningkatkan produktivitas karyawan. 

Dengan manfaat ini, 50% responden berencana akan 
meningkatkan investasi di bidang teknologi digital dalam 3-5 
tahun mendatang. Investasi dengan pertumbuhan tercepat 
akan terjadi pada bidang pengembangan teknologi robotik, 
drone dan kecerdasan tiruan, seperti dalam grafik berikut.

Tren digitalisasi tentunya tak terbatas di sektor hulu 
saja. Di sisi hilir, justru ada lebih banyak peluang, khususnya 
dalam proses interaksi dengan konsumen. Perusahaan migas 
seperti Pertamina juga dapat memanfaatkan peluang ini 
untuk optimalisasi sektor hilirnya. 

Because the Digital Age is already here.•
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PT Pertamina (Persero) akan optimalkan aset-aset PT Badak NGL untuk mendukung upaya percepatan pelaksanaan proyek New Grass Root 
Refinery (NGRR) Bontang, Kalimantan Timur. Pertamina menargetkan awal 2018 penyiapan lahan sudah bisa dimulai di awal 2018 sehingga 
pekerjaan fisik NGRR Bontang bisa dimulai tepat waktu pada akhir 2019 dan selesai pertengahan 2023. Berita terkait di halaman 3



ViSi

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

miSi

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia

menapaki era enerGi 
berSiH berkeLanJutan 
enerGi baru terbarukan
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Pengantar Redaksi :
Target pencapaian kebijakan bauran pemanfaatan energi nasional 

mulai menunjukkan pergeseran, bukan hanya menitik beratkan pada 
minyak dan gas bumi namun juga saat ini menargetkan energi baru 
terbarukan dengan porsi yang cukup besar. Tentunya tantangan yang 
dihadapi Pertamina tidak akan mudah terlebih Indonesia saat ini dapat 
dikatakan baru berada pada tahap yang sangat awal dalam pengembangan 
energi baru terbarukan. Berikut penuturan yang disampaikan oleh VP 
Clean Energy & Technology Development, Direktorat Gas, Energi 
Baru Terbarukan (GEBT) Moh.Taufik Afianto saat ditemui di ruang 
kerjanya di lantai 8 Oil Center, belum lama ini.

Dengan adanya Direktorat GEBT, Pertamina saat ini juga fokus 
pada Pengembangan Energi Baru Terbarukan, sebenarnya apa 
yang dimaksud dengan energi baru terbarukan (EBT) dan seberapa 
besar perhatian Pemerintah Indonesia dan Pertamina sendiri 
terhadapnya? Bila kita merujuk pada Undang-Undang RI No. 30/2007 
tentang Energi, disebutkan bahwa energi terbarukan bersumber dari energi 
yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain geothermal, wind, 
bioenergy, solar, hydro power, serta oceanic power. Sementara energi baru 
dihasilkan oleh teknologi baru, baik berasal dari sumber energi terbarukan 
maupun tak terbarukan, antara lain nuclear, hydrogen, coal bed methane, 
liquified coal dan gasified coal.  

Demi ketahanan energi di masa depan serta kualitas lingkungan 
yang lebih baik maka sumber EBT menjadi pilihan yang tepat. Pemerintah 
memberi perhatian besar atas hal tersebut melalui Peraturan Presiden 
No.79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dengan menetapkan salah 
satu prioritas pengembangan energi nasional  didasarkan pada prinsip 
memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan 
tingkat keekonomian. 

Target porsi energi terbarukan dalam Bauran Energi Nasional sebesar 
23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050, sementara saat ini porsi 
EBT baru 5%. Pengembangan dan pemanfaatan EBT utamanya adalah 
EBT untuk power/listrik dan EBT untuk fuel/bahan bakar. Pemanfaatan 
EBT untuk power saat ini baru berkisar 19% (9,6GW), dan ditargetkan 
meningkat menjadi 34% (46GW) pada tahun 2025 dan 38% (172GW) 
pada tahun 2050.

Pertamina diamanatkan mengembangkan hingga 1GW pembangkit 
listrik berbasis energi terbarukan pada tahun 2020. Sehingga, selain 
mendukung target bauran energi nasional juga dapat meningkatkan rasio 
elektrifikasi di Indonesia yang pada tahun 2015 baru mencapai 88%, masih 
tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain, seperti 
Vietnam, Malaysia, Thailand dan Singapura yang telah mencapai 97-100%.

Komitmen Manajemen Pertamina untuk mengembangkan 
EBT dengan target 1000 MW di tahun 2020. Jenis EBT apa saja 
yang akan menjadi fokus untuk dikembangkan Pertamina? De-
ngan mempertimbangkan potensi yang ada, pencapaian target 1,000 
MW berbasis energi terbarukan – di luar geothermal – dilakukan melalui 
implementasi pembangkitan energi Solar PV, Wind, Mini Hydro, Biogas, 
Biomass dan juga Sampah Kota, baik melalui kerjasama internal antar 
Direktorat Pertamina maupun dengan eksternal Pertamina.

Target Solar PV sebesar 480 MW pada tahun 2020, dengan short term 
adalah implementasi di lingkungan Pertamina yakni Direktorat Operasi baik 
Dit. M&T, Hulu dan Pengolahan serta fungsi Aset Direktorat Umum. Saat 
ini kami terus berkoordinasi untuk memastikan demand dan lahan yang 
tersedia untuk PLTS. Sebagai contoh yang sedang berjalan antara lain 
PLTS Solar PV Cilacap 2 MW, Solar PV di PT Badak NGL 1 MW, Rooftop 
di bandara Pondok Cabe 0.7 MW. 

Untuk Wind sendiri ditargetkan 248 MW pada tahun 2020, saat ini 
sedang dijajaki potensi pengembangan di Jeneponto dan Sulawesi Selatan. 
Mini Hydro ditargetkan 90 MW, sedangkan Biomass dan Biogas sebesar 
102 MW. Pertamina juga akan ikut ambil bagian mendukung program 
pemerintah terkait dengan penanganan sampah kota menjadi energi. 

Tantangan apa saja yang dihadapi dalam mengembangkan EBT 
terkait dengan tingkat harga minyak dunia saat ini ? Dapat dikatakan 
Indonesia baru merintis pengembangan EBT dan perkembangannya masih 

lambat. Tantangan yang dihadapi tidak mudah mulai dari kebutuhan atas 
aspek-aspek mendasar berikut utamanya kesiapan teknologi, dukungan 
kebijakan, dana investasi yang besar, sumber daya manusia yang memadai. 

Terlebih saat ini harga minyak mengalami tekanan hingga ke level di 
bawah US$ 50 per barel, tentunya keekononomian proyek EBT semakin 
berat. Dengan biaya investasi teknologi EBT yang tinggi serta harga jual 
energi yang rendah, tingkat pengembalian investasi tentunya sulit bahkan 
akan menjadi tidak kompetitif dibandingkan energi fosil. Kebijakan Feed 
In Tarif pembelian listrik berbasis EBT merupakan insentif tersendiri bagi 
pengembangan EBT, walaupun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya 
sesuai yang diharapkan.

Jika berpikir jangka pendek maka EBT ini tidak visible dan inefficient, 
tetapi untuk jangka panjang sangat menguntungkan jika ketersediaan energi 
konvensional berkurang drastis dan harga naik, sehingga EBT akan menjadi 
pilihan terbaik.

Persoalan mendasar lainnya adalah belum benar-benar berjalannya 
sinergi antar pihak pihak terkait pemangku kepentingan mulai dari Pemerintah 
(Kemenristek, KESDM, DEN, Pemda), Investor baik BUMN maupun swasta, 
Lembaga Pembiayaan, Akademisi, Praktisi dan masyarakat.

Terkait dengan peran pemangku kepentingan, seperti apa Sinergi 
yang diharapkan ? Ketika pelaku bisnis akan terjun dalam investasi energi 
terbarukan minimal ada tiga hal yang menjadi dasar pertimbangan yaitu 
keekonomian dari proyek, akses terhadap pendanaan dan ekonomi politik. 

Regulator, dalam hal ini melalui Pemerintah, diharapkan dapat 
membangun kondisi yang kondusif termasuk kebijakan yang memfasilitasi 
keekonomian proyek berupa penyediaan insentif berupa kebijakan fiskal, 
subsidi sebagaimana pada bahan bakar fosil, serta kebijakan investasi.

Beberapa instrument peraturan Pemerintah telah diterbitkan antara lain 
Permen Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK.011/2010 tentang pemberian 
fasilitas perpajakan dan kepabeanan untuk kegiatan pemanfaatan sumber 
energi terbarukan,  Permen ESDM Feed in Tarif tentang pembelian tenaga 
listrik oleh PLN dari beberapa pembangkit listrik berbasis EBT. Sejatinya 
hal tersebut seharusnya mampu mendorong pengembangan EBT, namun 
permasalahan klasik yang masih dihadapi adalah implementasi peraturan 
di lapangan yang terbentur banyak kendala baik teknis maupun non teknis. 

Pengembangan beberapa jenis EBT tertentu yang berkaitan investasi 
relatif tinggi juga membutuhkan fleksibilitas akses ke sumber pembiayaan 
dengan tingkat bunga yang wajar. Pemerintah Daerah juga dapat 
berkontribusi melalui kemudahan perizinan dan penyediaan lahan.

Kerjasama saling menguntungkan antara BUMN melalui pemanfaatan 
akses dan kompetensi masing-masing baik itu terkait feedstock, offtaker 
dari produk, teknologi maupun kemampuan finansial bisa menjadi kunci 
keberhasilan program pengembangan EBT nasional. Lembaga Penelitian 
dan Perguruan Tinggi diharapkan juga dapat berperan dalam menyediakan 
alternatif teknologi murah.

Pertamina perlu mengambil inisiatif proaktif dalam melakukan sinergi 
antar stakeholder dan BUMN. Beberapa inisiatif sinergi dengan pihak-pihak 
yang memiliki concern sama dalam pengembangan EBT telah mulai dirintis 
antara lain dengan Ditjen EBTKE, EMI (Energy Management Indonesia), 
SMI (Sarana Multi Instrastruktur), LEN (Lembaga Elektronika Nasional), 
PTPN dan PLN. 

Kami meyakini bahwa seluruh stakeholder telah memiliki perspektif dan 
pandangan yang lebih luas atas urgensi pengembangan EBT ini beserta 
karaketistik khasnya, dan secara bersama-sama akan melaksanakan 
pro gram berjangka panjang, berkesinambungan, dan berkeadilan, untuk 
semaksimal mungkin mencapai ketahanan energi.

Dari Internal Pertamina sendiri apa yang Bapak harapkan untuk 
percepatan pengembangan EBT? Dalam lingkup mikro internal Pertamina, 
dapat disebutkan salah satunya adalah perlunya kebijakan investasi 
khusus pengembangan EBT yang mampu mengakomodir karakteristik 
khas bisnis EBT saat ini. Ownership bersama atas pengembangan EBT di 
Pertamina menjadi modal berharga dan dasar tumbuhnya kerjasama dan 
kolaborasi antar fungsi. Kekayaan portfolio kompetensi dan akses pada 
beberapa sumberdaya internal dapat diberdayakan dan disinergikan untuk 
mendukung pencapaian pengembangan EBT di Pertamina yang nota bene 
juga merupakan komitmen manajemen.•IRLI
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Perkembangan dunia menjadi sebuah ‘global 
village’ yang tidak lagi memiliki batas waktu dan 
tempat yang jelas saat ini merupakan sebuah 
dampak dari berkembangnya sains dan teknologi 
yang begitu pesat. Segala hal yang berkaitan dengan 
kehidupan manusia sebagai makhluk ekonomi 
dan sosial di belahan dunia mana pun terakomodir 
dengan mudah dengan hadirnya teknologi canggih 
di berbagai bidang. Modernisasi peradaban ini sangat 
dipengaruhi dari seberapa besar sebuah negara 
menjembatani sains dan teknologi untuk berkembang 
dalam tataran kehidupan masyarakatnya.

Inilah yang dirasakan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.  Ia bersama 
Kementerian yang dipimpinnya akan membangkitkan 
karakter anak yang cinta sains dengan merumuskan 
pola pembelajaran baru di sekolah.

Tak dapat dipungkiri, perkembangan ilmu 
pengetahuan yang cepat menjadi tantangan 
tersendiri bagi generasi muda, sehingga negara 
berkembang seperti Indonesia perlu meningkatkan 
kualitas generasi muda melalui ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Generasi muda adalah aset bangsa 
dan harus terus dibina sebagai salah satu upaya 
membentuk posisi Indonesia di masa depan dan 
mendorong percepatan inovasi.

Dan Pertamina menyadari hal itu. Bahkan  sejak 
satu dekade lalu, BUMN terbesar di Indonesia ini 
merangsang para intelektual muda di kampus untuk 
mengikuti olimpiade sains. Dengan nama Pertamina 
Olimpiade Sains, mahasiswa perguruan tinggi 
nasional diajak mengasah kompetensi di bidang sains 
baik pada tataran teori maupun proyek. Terbukti, 
ajang ini telah banyak melahirkan generasi muda 
yang mampu menerapkan proyeknya hingga tahap 
aplikasi, khususnya di bidang pengembangan energi 
baru dan terbarukan.

Tak hanya mahasiswa, generasi yang lebih muda 
pun dirangkul untuk mulai menggemari sains. Bahkan 
pekan lalu, Pertamina mengadakan acara Pertamina 
Science Fun Fair dan mengundang  siswa dari SD 
hingga Perguruan Tinggi untuk mengirimkan proyek 
sains mereka untuk dilombakan. Selain itu, mereka 
juga belajar berbagai inovasi dengan cara yang lebih 
menyenangkan. 

Belum lagi upaya yang dilakukan Pertamina di 
internal perusahaan. Top manajemen perusahaan 
energi ini bahkan memacu para pekerjanya untuk 
terus berinovasi sebagai jawaban atas tantangan 
bisnis yang semakin kompetitif. Melalui ajang Forum 
Presentasi Continuous Improvement Program (CIP) 
yang rutin digelar setiap tahun, membentuk karakter 
dan mental pekerja Pertamina untuk menunjukkan 
kinerja ekselen dengan berbagai cara. Inovasi 
yang menghasilkan nilai tambah bernilai miliaran 
rupiah bahkan mampu membawa nama Pertamina 
dan Indonesia mengharum di kancah kompetisi 
internasional. Terakhir, September lalu, insan mutu 
Pertamina dari Marketing Operation Region VII meraih 
penghargaan best of the best dari seluruh kategori 
penghargaan dalam The International Exposition of 
Team Excellece Symposium di Singapura. 

Apa yang dilakukan Pertamina di atas merupakan 
segelintir bukti bahwa perusahaan ini sangat 
serius berpartisipasi membangun bangsa dengan 
membentuk karakter pro sains sejak sedini mungkin. 
Apa yang diupayakan Pertamina bukanlah untuk hari 
ini. Tetapi untuk masa depan Indonesia sebagai salah 
satu pemilik peradaban modern di ‘global village’.• 
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dukungan kepala daerah agar Subsidi LpG tepat Sasaran

kebut persiapan nGrr bontang, 
pertamina akan optimalkan aset badak nGL

JAKARTA - PT Pertamina 
(Persero) mendapat du-
kungan penuh dari para Ke-
pala Daerah terkait distribusi 
subsidi LPG tepat sasaran. 
S a l a h  s a t u  d u k u n g a n 
datang dari Wakil Gubernur 
DKI Jakarta, Djarot Saiful 
Hidayat. Dalam sambutannya 
pada Rapat Kerja Himpunan 
Wiraswasta Nasional Minyak 
dan Gas Bumi (Hiswana 
Migas) wilayah DKI Jaya 
di Jakarta, Rabu (12/10), 
Djarot menginstruksikan 
un tuk segera menerbitkan 
Surat Edaran kepada seluruh 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
di lingkungan Pemerintahan 
Provinsi DKI Jakarta agar 
tidak menggunakan LPG 3 
Kg bersubsidi.

Selain Wakil Gubernur 
DKI  Jakar ta ,  dukungan 
dari Kepala Daerah lainnya 
terus bermunculan. Seperti 
yang dilakukan pada bulan 
September lalu oleh Walikota 
Bogor, Bima Arya Sugiarto 
dan  Bupa t i  Sukabumi , 
Marwan Hamami di daerahnya 
mas ing-mas ing .  Kedua 
kepala daerah di Provinsi 
Jawa Barat tersebut juga 
menginstruksikan kepada 
seluruh PNS di lingkungannya 

SOROT

BoNTANG -  PT Pertamina 
(Persero) akan optimalkan 
aset-aset PT Badak NGL 
untuk mendukung upaya per-
cepatan pelaksanaan proyek 
New Grass Root Refinery 
(NGRR) Bontang, Kalimantan 
Timur.

Di rektur  Megaproyek 
Pengolahan dan Petrokimia 
Pertamina Rachmad Hardadi 
mengatakan, NGRR Bontang 
yang berkapasitas 300 ribu 
barel per hari merupakan 
pro yek dengan skema public 
private partnership dengan 
Pertamina selaku Penanggung 
Jawab Proyek Kerjasama 
(PJBK). Menurut dia, pemilihan 
Bontang sebagai  lokas i 
NGRR dimaksudkan untuk 
da pat melakukan akselerasi 
pembangunan.

Lokasi proyek di Bontang, 
katanya, berdampingan de-
ngan lokasi operasi  PT Ba-
dak NGL, anak perusahaan 
dengan 50% sahamnya 
di kuasai Pertamina, yang 
meng operas ikan  k i l ang 

LNG. Dia menjelaskan selain 
ketersediaan lahan yang sa-
ngat krusial, beberapa fasilitas 
dan infrastruktur pendukung 
operasi kilang LNG, seperti 
21 unit boiler kualitas ting-
gi, pembangkit listrik, tang-
ki penyimpanan, dan fa-
silitas umum lainnya dapat 
digunakan untuk mendukung 
pengoperasian kilang NGRR 
Bontang nantinya.

“Dari  s is i  lahan yang 
saat ini sangat krusial dalam 
pe laksanaan proyek, kami 
tidak perlu lagi melakukan 
pengadaan dan itu dapat 
menghemat waktu. Beberapa 
fasilitas berkelas dunia yang 
sekarang digunakan untuk 
Kilang LNG Bontang juga 
dapat dukung proyek kilang 
BBM. Jadi, kesimpulannya 
kami tidak perlu harus mulai 
dari nol. Dengan dilaksanakan 
di Bontang, Pertamina dapat 
memulai proyek dari titik 5 dari 
skala 10,” katanya kepada 
Pimpinan dan Anggota Komisi 
VII DPR RI dalam kunjungan 

kerjanya ke Bontang dan 
Ba likpapan.

Dengan dukungan kuat 
berbagai pihak, ter masuk 
DPR, pemerintah pu sat 
dan daerah, dia menga-
takan Pertamina sa ngat 
berkomitmen untuk me-
lakukan percepatan pem-
ba ngunan proyek kilang. 
Saat ini, katanya, Pertamina 
menunggu penetapan IFC 
sebagai konsultan yang akan 
ditunjuk pemerintah dalam 
pemilihan mitra.

Pemilihan mitra pem-
bangunan kilang, kata Har-
dadi, ditargetkan diper-
cepat menjadi akhir 2017. 
Pertamina, katanya, juga 
se  gera mempers iapkan 
bankable feasibility study 
(BFS) yang juga ditarget se-
lesai pada 2017.

“Kalau BFS sudah selesai, 
kami akan serahkan kepada 
pemerintah. Apabila proses 
lancar dan insentif di putuskan 
lebih cepat, harapan kami 
awal 2018 penyiapan lahan 

sudah bisa dimulai di awal 
2018 sehingga pekerjaan fisik 
NGRR Bontang bisa dimulai 
tepat waktu pada akhir 2019 
dan selesai pertengahan 
2023,” terangnya.

Wakil Ketua Komisi VII 
DPR RI Fadel Muhammad 
mengaku optimis dengan 
pem bangunan kilang baru di 
Bontang. Menurut dia, mem-
bangun infrastruktur sangat 
berat apalagi dengan per-
izinan yang sangat komplek.

“Namun kami melihat 
langsung kondisinya untuk 
NGRR Bontang Pertamina 
sudah setengah jalan dan 
pemda memberikan du-
kung an yang sangat kuat. 
Kami optimistis proyek ini 
bisa berjalan dengan baik. 
DPR juga akan memberikan 
dukungan yang diperlukan 
un tuk upaya percepatan 
pembangunan kilang ter-
sebut, termasuk untuk da-
pat meningkatkan keeko-
nomiannya,” terang Fa-
del.•RILIS

untuk menggunakan LPG non 
subsidi. Bahkan, Marwan 
menginstruksikan secara 
langsung kepada Sekretaris 
Daerah Kabupaten Sukabumi 
untuk memangkas Alokasi 
Dana Desa (ADD) bagi para 
Kepala Desa yang masih 
meng gunakan LPG 3 Kg 
bersubsidi.

Di samping mengam-
pa  nyekan  penggunaan 
LPG non subsidi di ka lang-
an PNS, Bupati Pur wakarta 
Dedi Mulyadi mempersilakan 
para pengusaha LPG yang 
tergabung dalam Hiswana 
Migas Purwakarta untuk me-
nempelkan spanduk imbauan 
langsung darinya di setiap 
kantor agen dan pangkalan.

“Kami sangat berterima 
kasih atas dukungan yang 
di berikan. Kami berharap 
masyarakat menjadi lebih 
paham dan bertanggung 
j a  wab  a t as  p i l i h annya 
meng  gunakan produk LPG 
bersubsidi,” kata Jumali, GM 
MOR III.

Sementara itu, di wilayah 
kerja Marketing Operation 
Region (MOR) V Jatim Balinus 
Bupati Badung I Nyoman 
Giri Prasta juga mendukung 
program pe merintah agar 

subsidi di sektor energi, 
khususnya sub sidi ba han 
bakar rumah tangga LPG 
tepat sasaran.

Hal tersebut terungkap 
ketika MOR V mengadakan 
sosial isasi dan imbauan 
penggunaan LPG Non Subsidi 
bagi para Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) Kabupaten Badung, di 
la pangan olahraga Puspem 
Badung, Bali, (14/10).

I Nyoman Gir i Prasta 
menga takan, sudah kewa jiban 
abdi negara untuk mendukung 
program pemerintah, apalagi 
jika program tersebut da pat 
mengurangi beban subsidi 
sehingga bi sa digunakan 
un tuk mem per cepat pem-
bangunan di Indonesia. “LPG 
3 Kg ber   subsidi ditujukan 

untuk masya rakat kurang 
mampu. Oleh karena itu, PNS 
Badung jangan menggunakan 
LPG 3 Kg bersubsidi yang 
memang bukan untuk kita,” 
tegasnya.

Operational Area Ma-
nager Domestic Gas MOR 
V Nyoman Sumarjaya  me-
nyampaikan apresiasi kepa da 
Bupati Badung yang telah 
mengajak seluruh ja jarannya 
meng gunakan LPG Non sub-
sidi.

Selain tersedia di 16 Agen 
dan 46 SPBU yang tersebar 
di Pulau Bali, LPG NPSO 
Bright Gas, dan LPG 12 Kg 
tabung biru juga tersedia di  
221 Indomaret di Denpasar, 
Badung, Gianyar dan Ta-
banan.•MoR III & MoR V
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Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta secara simbolis menerima tabung  Bright 
Gas sebagai tanda diberlakukannya penggunaan LPG non subsidi untuk PNS 
Kabupaten Badung.
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JAKARTA - Dipicu dengan semakin tingginya requirement fungsi pengguna Shipping: Integrated 
Supply Chain (ISC), Refinery Unit (RU), Supply & Distribution (S&D) serta fungsi lain atas tingkat 
layanan jasa angkutan laut minyak & gas di lingkungan Pertamina, maka di awal tahun 2014 
Fungsi Bunker & Operation Compliance (BOC), Shipping membentuk satu gugus tugas yaitu 
Tim Bunker & Cargo Loss (BUCARLO) dengan tugas utamanya melakukan inspeksi terprogram 
maupun mendadak /sidak kinerja kapal milik/charter meliputi konsumsi bunker, kinerja pompa & 
main engine, kondisi alat ukur, kesesuaian anatomi kapal, dan sebagainya. Di samping itu, Tim 
BUCARLO juga berbagi pengetahuan mengenai best practice maupun lesson learned khususnya 
terkait operasional & anatomi kapal serta berkoordinasi dengan tim witness yang berada di tiap-
tiap Terminal RU maupun S&D.

Seiring berjalannya waktu ketika standar tuntutan atas kehandalan kinerja kapal Milik/Charter 
semakin hari kian meningkat dengan kompleksitas semakin tinggi, maka secara tidak langsung 
mekanisme kerja dan struktur koordinasi Tim BUCARLO yang di awal pembentukannya masih 
sangat sederhana, turut mengalami perubahan dengan tujuan agar tetap dapat mengikuti dinamika 
fungsi pengguna.

BUCARLo 1.0 ( Juni 2014 -  Desember 2015)
Pada awal pembentukan, Tim BUCARLO 1.0 (versi awal) terdiri dari para pekerja lintas fungsi 

yang dibentuk berdasarkan surat perintah dari Manajemen Shipping. Fungsi yang terlibat antara 
lain BOC, Maritime Security, Own Fleet, Shipping Operation I (SO I), dan Shipping Operation II 
(SO II) yang kemudian dibagi ke dalam beberapa sub-tim dengan tanggung jawab pengawasan 
di wilayah yang telah ditentukan. Adapun lingkup tugas Tim BUCARLO saat itu adalah witness 
lapangan terhadap kapal yang terindikasi memiliki kinerja rendah dengan fokus pemeriksaan Cargo 
and Fuel Oil Tank, indikasi pocket bunker & cargo loss, serta ketidaksesuaian alat ukur maupun 
anatomi kapal. Di samping itu, tim BUCARLO juga melaksanakan witness gabungan bersama 
dengan Fungsi cargo owner (RU, S&D, ISC) terkait proses serah terima minyak dari loading port 
s/d discharging port yang dilaksanakan secara intensif pada tahun 2015 s/d 2016.

BUCARLo 2.0 (Jan - Des 2016)
BUCARLO 2.0 (versi kedua) ini merupakan tim BUCARLO dengan beberapa perbaikan atas 

permasalahan yang belum dapat ditangani pada Tim BUCARLO 1.0, antara lain kendala dalam 
penugasan anggota tim ketika pekerja yang bersangkutan sedang menjalankan tugas utama di 
fungsinya. Di samping itu, tingginya frekuensi permintaan dari fungsi Pengguna, terbatasnya SDM di 
fungsi BOC , serta jarak yang harus ditempuh untuk melaksanakan tinjauan lapangan berimplikasi 
pada terhambatnya operasional kapal dan tidak tertanganinya laporan kinerja kapal dengan baik.

Untuk itu dilakukanlah beberapa perbaikan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di 
atas melalui:

• Tahun 2015 telah dilakukan upskilling anatomi kapal dan mitigasi losses pada fungsi yang 
terlibat serah terima minyak (RU, S&D, ISC, & independent cargo surveyor) sebanyak 26 
Kali. Selanjutnya, pada tahun 2016, juga dilakukan upskilling pada fungsi Pengolahan, 
S&D, ISC, Marine sebanyak 24 Kali.

• Pemeriksaan pocket bunker dengan melibatkan Fungsi Marine pada Juni – Desember  
2015 dengan penemuan  2.961 MT dan Januari - Oktober 2016 dengan penemuan  4.988 
MT. Selanjutnya, dilaksanakan resetting bunker atau survey performance sesuai Part III 
Charter party dilakukan untuk memitigasi adanya penyalahgunaan bunker di atas Kapal.

• Model kerja sama koordinasi antara BUCARLO - BOC dengan BUCARLO - Marine 
Region yang diwakili PQC/MTSI dengan tujuan meningkatkan kecepatan dan cakupan 
pekerjaan yang harus ditangani. Guna mendukung kegiatan tersebut, Fungsi BOC telah 
mengadakan upskilling bagi pekerja PQC/MTSI dalam 3 batch yaitu Balikpapan pada 
25 – 30 April 2016, Cilacap pada 1-5 Agustus 2016, dan Plaju pada 26 – 30 September 
2016 sehingga tim BUCARLO Region dapat dipersiapkan terlibat langsung dalam kegiatan 
inspeksi kapal yang dilaksanakan bersama Tim Mitigasi Loss di tiap Terminal.

• Dengan berpegang pada slogan “Your Focus Determines Your Success”, maka Tim 
BUCARLO 2.0 dibentuk melalui kolaborasi antara Fungsi BOC dan Marine Region dengan 
fokus melaksanakan kegiatan inspeksi teknis. Adapun fungsi lain yang sebelumnya 
telah terlibat dalam tim BUCARLO versi awal (terutama fungsi pengguna) seperti SO I, 
SO II, RU, ISC, dan S&D akan diposisikan sebagai counterpart dalam kegiatan tinjauan 
lapangan/terminal. Sedangkan khusus untuk Security diposisikan sebagai counterpart 
ketika terdapat kasus fraud. Tujuan utama perubahan struktur koordinasi tim BUCARLO 
adalah agar kegiatan inspeksi kinerja kapal dapat termonitor efektivitasnya dan masuk 
ke dalam KPI masing-masing fungsi. 

• Mempercepat komunikasi dan berbagi ilmu antar anggota tim dengan cara membuat 
group social media BUCARLO BOC-Region.

• Agar tindak lanjut dari seluruh temuan tim dapat terjaga transparansi atas hasil akhirnya, 
maka dilakukan integrasi temuan tim BUCARLO dengan sistem penghargaan/sanksi 
bagi penyedia jasa yang hasil akhirnya akan ditampilkan dalam aplikasi Claim Tracking 

yang dapat diakses oleh fungsi pengguna.
• Pelaksanakan Rapat Dengar Pendapat 

(RDP) dengan pemilik kapal (ship owner)
dalam membahas beberapa kejadian pe-
ngapalan yang dititikberatkan terhadap 
supply loss yang tinggi, adanya indikasi 
fraud & indikasi pocket bunker, hal ini di-
tujukan untuk meningkatkan kepedulian 
pe milik kapal terkait kinerja kapal kapal yang 
dioperasikannya.

BUCARLo 3.0 (Jan 2017 dan seterusnya)
BUCARLO 3.0 (versi ketiga) merupakan perbaikan lebih lanjut dari kegiatan inspeksi kinerja 

kapal agar pelaksanaannya dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Pembenahan yang dilaksanakan 
berfokus pada digitalisasi proses permintaan layanan BUCARLO serta peningkatan Service Level 
melalui kolaborasi antara Fungsi BOC dengan Fungsi CSS. Adapun karakteristik utama pada Tim 
BUCARLO versi ini antara lain:
• Digitalisasi sistem permintaan inspeksi kinerja kapal dengan mengimplementasikan aplikasi BMC 

Remedy sebagai bentuk kerja sama antara fungsi BOC dan IT Korporat. Melalui implementasi 
aplikasi ini, maka pelaksanaan inspeksi BUCARLO dapat mendukung penerapan sistem 
pemberian penghargaan berdasarkan hasil kerja masing-masing inspector BUCARLO BOC-
Region yang melaksanakan tugas inspeksi ke kapal.

• Guna mempersingkat rantai birokrasi antara fungsi BOC dan fungsi marine Region I-VIII sehingga 
pelaksanaan inspeksi kinerja kapal dapat berjalan lebih cepat dan efektif, maka akan disusun 
Service Level Agreement (SLA) antara Marine dan Shipping Operation untuk menentukan 
wewenang dan tanggung jawab masing-masing fungsi (BOC dan Marine Region) dalam 
kegiatan inspeksi kapal.

• Pembuatan sistem Knowledge Management BUCARLO untuk meningkatkan penyebaran 
lesson learnt kejadian di masa lampau, update pengetahuan terkait operasional/anatomi kapal, 
teknik-teknik inspeksi kapal, dan lain-lain di antara inspector BUCARLO.

• Rencana upskilling tenaga Japom PQC Marine untuk meningkatan awareness  dan pengetahuan/
ketrampilan dalam hal menunjang pekerjaan terkait karakteristik Oil Tanker, Ship Design & 
Perhitungan Cargo/Bunker, Bunker Procedure, Ship Performance, Alat Ukur & Mitigasi Losses.

Dengan terlibatnya seluruh personel yang berhubungan langsung dengan proses distribusi mi-
nyak, harapannya angka losses dapat terus ditekan sehingga perusahaan dapat terus meningkatkan 
efisiensi dan mencapai target profit.• [Shipping]

tim bucarLo, LanGkaH nYata SHippinG 
menYukSeSkan tarGet 0.2% r4

Gambar 2. Ilustrasi Pelaksanaan Upskilling Pekerja S&D & RU

Gambar 3. Ilustrasi implementasi BMC Remedy dalam kegiatan BUCARLO
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JAKARTA - Dalam mening-
katkan kemampuan leader-
ship untuk generasi masa 
depan ,  PT  Pe r tam ina 
(Persero) membuka program 
kegiatan Pertamina Global 
Executive Development Pro-
gram (PGEDP) untuk pekerja 
dengan jabatan setingkat 
manajer dari semua Anak 
Perusahaan dan Kantor 
Pusat. PGEDP resmi dibuka 
oleh Direktur Sumber Daya 
Manusia dan Umum Dwi 
Wahyu Daryoto, di Executive 
Lounge Kantor Pusat Perta-
mina, (18/10).

PGEDP merupakan 
re-ward  untuk peserta 
yang terpilih berdasarkan 
success story melalui pro-
ses  seleksi oleh jajaran 

pertamina Global executive development program resmi dibuka
Di reksi Pertamina.Tentunya 
hal tersebut me rupakan 
kesempatan yang baik bagi 
30 peserta untuk mengikuti 
program tersebut.

“Program ini merupakan 
program kepemimpinan 
yang merupakan sebuah 
reward dari perusahaan 
be rdasa r kan  success 
story yang telah diseleksi 
o leh  j a ja ran  kami .  I n i 
adalah sebuah continuous 
improvement  bagi peserta 
dan PGEDP adalah final 
stage untuk menjadi pe-
mimpin yang lebih baik lagi,” 
ujar Dwi Wahyu Dar yoto.

Program yang dilakukan 
dengan total pelaksanaan 
9 bulan diharapkan da pat 
membentuk ke pemimpinan 

yang mempunya i  wa-
wasan secara  g loba l . 
Artinya, peserta dituntut 
u n t u k  m e n g g a l i  p o -
tensi kemampuan yang 
dimilikinya dan diminta ke-
seriusannya menjalankan 
program tersebut.

“Saya meminta kepada 
30 peserta untuk concern 
dalam program ini. Keluar-
kanlah kemampuan yang 
Anda miliki. Selama 9 bulan 
program ini akan berjalan. 
Semoga setelah selesai dari 
PGEDP, Anda dapat turut 
serta menjadi pemimpin 
masa depan peru sahaan 
ini,” ujarnya.

Sementara itu Direktur 
Pengolahan Pertamina 
Rachmad Hardadi turut me-

nyampaikan, peserta yang 
terpilih merupakan SDM 
terbaik Pertamina, sehingga 
dalam program tersebut 
akan diberikan jurus-jurus 
sakti untuk  menghadapi 
persaingan global secara 
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nyata.
“Peserta yang terpilih 

meng ikuti PGEDP adalah 
SDM terbaik kita. Program 
i n i  d i d e s a i n  k h u s u s 
agar tidak mengganggu 
pekerjaan di unitnya masing-

masing, namun nantinya 
harus dapat diterapkan 
sebaik-baiknya di unitnya 
masing-masing. Karena itu, 
pergunakan ke sempatan ini 
sebaik-baiknya,” pungkas 
Rachmad Hardadi.•hARI 

charterers owner meeting 2016 :
Spirit maju bersama melayani negeri
JAKARTA – Dalam rangka 
meningkatkan kinerja kapal 
yang dioperasikan oleh Per-
tamina, fungsi Perkapalan dan 
Shipping Operation Pertamina 
melangsungkan Charterers 
Owner Meeting yang dihadiri 
oleh para perwakilan pemilik 
kapal di Lantai M Kantor Pusat 
Pertamina, Kamis (20/10).

Dalam Charterers Owner 
M e e t i n g  t e r s e b u t  a d a 
enam prioritas yang mesti 
ditingkatkan bersama agar 
kinerja kapal lebih baik. yaitu, 
dengan semangat mem-
bangun Safety, Per for mance, 
Integrity, Re lia bility, Investment, 
Team work (SPIRIT). SPIRIT 
men jadi semangat baru ki-
nerja Perkapalan dalam men-
jalankan tugas dan tanggung  
jawabnya maju bersama 
melayani negeri.

Dalam kesempatan ter-
sebut Direktur Pemasaran 
Pertamina Ahmad Bambang 
menekankan pentingnya 
aspek Health, Safety, Security 
And Environment (HSSE) 
sehingga bisa beroperasi 
dengan baik. “Aspek Safety 
menyangkut citra kita bersama 
sebagai perusahaan maupun 
pemilik kapal. Kita harus bisa 
memproteksi atau melakukan 

usaha-usaha pencegahan 
semaksimal mungkin dengan 
mengikuti kaidah-yang ber-
laku,” tegasnya. 

Sementara itu, Senior 
Vice President Perkapalan 
Pertamina Mulyono menga-
takan, sebanyak 80% kapal 
yang dioperasikan oleh Per-
tamina adalah kapal charter. 
Karena itulah, 80% kinerja 
Perkapalan Pertamina diten-
tukan oleh kinerja para mitra. 

Mulyono menilai masih 
banyak penyimpangan yang 
terjadi, baik dari kapal maupun 
para kru kapal. Karena itu, 
pihaknya mengharapkan para 
mitra bisa menjalankan SPIRIT 
tersebut agar suplai BBM 
maupun energi dalam negeri 
bisa berjalan dengan baik dan 
lancar.

“Target utama kita dari 
tahun ke tahun tidak hanya 
andal, safety dan kinerja 
yang baik. Tetapi yang utama 
adalah efektif dan efisiensi  
biaya per liter angkutannya 
bisa rendah,” kata Mulyono.  

Dalam acara tersebut juga 
dilakukan penandatanganan 
komitmen bersama antara 
charterers dan owners yang 
dilakukan oleh SVP Shipping 
Pertamina  Mulyono sebagai 

perwakilan dari charterers 
dan Ketua P3Migas Darmadi 
sebagai perwaki lan dar i 
owners yang disaksikan oleh 
Direktur Pemasaran Pertamina 
Ahmad Bambang.

Komitmen tersebut me-
nyangkut dukungan kedua 
belah pihak dalam mengusung 
semangat SPIRIT, berupaya 
dengan sungguh-sungguh 
untuk meningkatkan aspek 
keselamatan, integritas dan 
teamwork, berupaya meng-
hindari terjadinya kecelakaan 
kerja baik di darat maupun 
di laut yang berakibat ke-
pada fatality dan menghindari 
perbuatan yang mengarah 
kepada t indakan f raud, 
perbuatan tidak terpuji dan 
perbuatan melawan hukum.

Pertamina Shipping juga 
memberikan penghargaan 
untuk kapal-kapal terbaik 

dengan kriteria kapal yang 
t i ngka t  k l a im  m in ima l , 
vessel tracking tidak pernah 
dimat ikan, pemasangan 
CCTV tidak bermasalah, tidak 
ada masalah dalam aspek 
alat ukur maupun tank table, 
tidak terkena kasus fraud, 
responsiveness owners dan 
tingkat pelaporan dari kapal 
ke programmer.

Penghargaan juga dibe-
r ikan kepada kapal  MT 
Angelia, MT Erawan-99 dan 
MT Sulawesi Palm. Selain 
itu, diberikan penghargaan 
kepada kapal OB Rejeki 
Kapuas atas dedikasinya 
membantu penyelamatan 
kargo saat MT. Minas kandas 
di Pontianak. Serta dari PT 
Pertamina Lubricant kepada 
PT Waruna Nusa Sentana 
sebagai  Best Customer 
2016.•IRLI
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Direktur SDM & Umum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto menegaskan seluruh peserta PGEDP fokus mengikuti program 
tersebut sebagai bekal menjadi pemimpin masa depan Pertamina.

Layanan distribusi avtur 
di bandara Silangit:

SIBoRoNG-BoRoNG - Seiring bertambahnya fre-
kuensi penerbangan di Bandara Silangit, Kabupaten 
Tapanuli Utara,  Marketing Operation Region (MOR) 
I Sumbagut terus melayani kebutuhan Avtur untuk 
mendukung peningkatan kunjungan wisata ke Danau 
Toba. Dengan didukung sarana 3 unit Refueller, saat ini 
Pertamina melayani kebutuhan sekitar 10 kilo liter bahan 
bakar Avtur untuk sejumlah penerbangan di Bandara 
Silangit antara lain Garuda Indonesia dan Lions Group 
(wings air).

Menurut Officer Communication and Relations 
MOR I Sumbagut Arya yusa Dwicandra, pihaknya telah 
membangun Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) 
di kawasan Bandara Silangit sejak 2012. Hal itu untuk 
memudahkan proses pengisian bahan bakar bagi 
tiap maskapai. Di DPPU tersebut, MOR I Sumbagut 
kini mampu menyediakan sekitar 10 kiloliter Avtur per 
hari.“Saat ini ada empat maskapai yang sudah beroperasi 
di Bandara Silangit, yakni Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, 
Wings Air dan Susi Air,” kata Arya, pada (17/10).

Untuk Bandara Silangit, pasokan Avtur dikirim dari 
DPPU yang ada di Bandara Kualanamu.•wali
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upaya pertamina 
dukung pariwisata 
danau toba
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JAKARTA – PT Pertamina 
(Persero) dan Anak Per-
usahaannya berhasil meraih 
penghargaan dalam ajang 
Nusantara CSR Summit & 
Awards tahun 2016. PT. 
Pertamina (Persero) me-
ndapatkan penghargaan The 
Best Program Nusantara 
Awards  2016 untuk ka-
t e g o r i  p e m b e r d a y a a n 
pengusaha keci l  melalui 
program Kawasan Ekonomi 
Masyarakat (KEM) PKBL 
Pertamina. Penghargaan 
diberikan oleh Chairman The 
La Tofi School of CSR La 
Tofi dan diterima oleh VP 
CSR & SMEPP Pertamina 
Kuswandi di Heritage I room 
Hotel Kempinski Jakarta, 
Selasa (18/10).

Selain itu, Anak Per-
usahaan Pertamina,  PT 
Pertamina Lubricant juga 
menyabet penghargaan lain 
untuk kategori peningkatan 
mutu pendidikan melalui 
Enduro Student Program 
(ESP) dan kategori pem-
berdayaan pengusaha kecil 
melalui program pengolahan 
drum bekas non B3 untuk 
dijadikan perabotan rumah 

yang diterima oleh Public 
Relat ions PT Pertamina 
Lubricants Intania Primasari 
Prionggo.

Tak kalah sukses, Anak 
Perusahaan lain, PT Pertamina 
EP juga meraih penghargaan 
untuk empat kategori ya-
kni peningkatan mutu pe-
ndidikan, perlindungan li-
ngkungan, pemberdayaan 
pengusaha kecil, dan pe-
ningkatan kesehatan, dengan 
penghargaan The Best 
Program untuk Wisata Alam 
Lirik yang diterima oleh Field 
Manager Pertamina EP Lirik & 
Kampar Alice Maylana.

The La Tofi School of CSR 
memberikan Nusantara CSR 
Awards kepada perusahaan 
yang memperbaiki kondisi 
daerah atau kepada peme-
rintah daerah melalui forum 
CSR yang di in is iasinya, 
untuk mendorong terjadinya 
perubahan ke arah yang lebih 
baik. Seluruh program yang 
diikutkan pada Nusantara 
CSR Awards dini lai ber-
dasarkan dampak positif 
yang ditimbulkan, inovasi-
inovasi, serta kemudahan 
untuk diterapkan dan diukur.

banyak lagi. Paling tidak untuk 
tahun 2017 bisa ada 100 
KEM, dan terus meningkat 
pada 2018,” pungkas Agus.

Tim penilai pada Nu-
santara CSR Summit &  
Awards 2016 , yaitu Chairman 
The La Tofi School of  CSR, 
La Tofi, Direktur Eksekutif  
Komisi CSR Nasional Wahyu 
Aris Darmono, dan Guru 
Besar Komunikasi Universitas 
Indonesia Ibnu Hamad. 

The Best Nusantara CSR 
Awards diberikan oleh The La 
Tofi School of CSR kepada 
perusahaan yang meliputi 
lima kategori penghargaan 
berupa Peningkatan Mutu 
Pendidikan, Perlindungan 
dan Perbaikan Lingkungan, 
Pemberdayaan Pengusaha 
K e c i l ,  P e n i n g k a t a n 
Kesehatan, dan Kemitraan 
Strategis melalui forum CSR 
daerah.•STARfY

VP CSR & SMEPP Perta-
mina Kuswandi mengatakan, 
penghargaan ini merupakan 
bukti dari keberhasilan CSR 
& SMEPP dari pihak luar dan 
masyarakat atas apa yang 
dilakukan Pertamina.

“Dengan penghargaan 
ini, merupakan bukti bahwa 
pengembangan CSR dan 
PKBL Pertamina diakui di 
luar dan di masyarakat. Dari 
perguruan tinggi juga, kami 
sudah banyak mendapatkan 
penghargaan. Artinya seluruh 
kegiatan yang kita laksanakan 
itu memang benar-benar 
diakui,” kata Kuswandi.

“Pertamina juga dapat 
berbangga karena banyak 
programnya yang diadaptasi 
dan ditiru oleh beberapa 
Pem da maupun masyarakat 
setempat. Banyak Pemda 
yang telah mengikuti program 
sejenis KEM yang dilakukan 
oleh Pertamina,” tambah 
Kus wandi.

Sementara, SMEPP Ope-
ration Manager Pertamina 
Agus Mashud menambahkan, 
salah satu alasan KEM PKBL 
Pertamina men da patkan 
penghargaan Nu santara 

Awards  karena memil ik i 
jangkauan program yang 
luas yakni telah mencapai 
32  Kawasan  Ekonom i 
Masyarakat (KEM) yang ter-
sebar di seluruh Indonesia. Ia 
berharap, ke depannya KEM 
akan berkembang semakin 
banyak, dengan target hingga 
100 KEM di tahun 2017.

“KEM saat ini ada di 32 
daerah. Ke depan kita tantang 
untuk bisa berkembang lebih 

kem pkbL pertamina raih best program nusantara cSr awards 2016

 VP CSR & SMEPP Pertamina Kuswandi  menerima penghargaan The Best Program Nusantara Awards dari Chairman 
The La Tofi School of CSR La Tofi.

discharge perdana minyak mentah 
impor di ru ii dumai
DUMAI - Refinery Unit (RU) II 
Dumai melakukan discharge 
perdana minyak mentah im-
por jenis ‘aseng’ asal Negara 
Guinea dari kapal MT Athinea, 
pada 16-17 Oktober 2016. 
Discharge tersebut dilakukan 
di area Jetty I ke tanki open 
access 945 T-301 dengan 
kuantitas 600 MB, dan ke 
tanki T 204 dengan kuantitas 
30 MB. Dalam pengolahannya 
kemudian, minyak mentah ter-
sebut akan diproses menjadi 
produk-produk dengan jenis 
yang berbeda-beda, antara 
lain Solar, LPG, Kerosene, 
Avtur, Premium, Pertalite, dan 
Green Coke.

Dalam rangka bersyukur 
atas pencapaian tersebut, ja-
jaran manajemen RU II Dumai  
mengadakan seremoni dan 
tasyakuran yang juga ikut 
disaksikan Bea Cukai Kota 
Dumai, surveyor independen, 
serta PT Pertamina Trans 
Kontinental sebagai anak 
perusahaan yang sangat 
ter kait dengan kegiatan pe-
nerimaan impor tersebut.

GM RU II Dumai, Mahen-
drata Sudibja menyatakan, 
per ist iwa in i  merupakan 
bagian dari sejarah perjalanan 
RU II Dumai yang diharapkan 
dapat memberikan manfaat 
secara maksimal. Mahendrata 
menambahkan, hal ini me-
nanda i  pengembangan 
sig nifikan untuk RU II Du-
mai  karena dapat leb ih 
fleksibel dalam penerimaan, 
pengelolaan, dan pengolahan 
operasional sehingga mem-
beri dasar yang lebih baik 
untuk proyek-proyek RU II 
Dumai selanjutnya.

Mahendrata menyampai-
kan harapannya atas proyek 
yang merupakan hasil kerja 
sama lintas fungsi internal 
RU II Dumai ini semoga dapat 

memberikan kepercayaan 
lebih dari Pusat kepada RU 
II Dumai.

Secara teknis,Mahen-
drata  juga menyampaikan 
bahwa proses discharge 
tersebut dapat dilihat sebagai 
bentuk pemanfaatan optimal 
dari proyek open access yang 
terdiri atas Jetty 1, De calter, 
dan Tanki Open Access. 

Sebagai penutup sam-
bu tannya ,  Mahend ra ta 
menegaskan, operasional 
RU II Dumai lainnya harus 
tetap mengutamakan aspek 
safety. “Cek dan ricek, pat-
roli operasional tetap dilak-
sanakan, dan terapkan prak-
tik kerja excellence,” pung-
kasnya.•RU II
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ru iii plaju Go Live 
port management System (pomS)
PLAJU - RU III meresmikan Go Live 
Port Management System (PoMS), yang 
dilakukan oleh Pjs. GM RU III, SMOM Djoko 
Priyono bersama tim manajemen di gedung 
OPI, (10/10).

Djoko menjelaskan, Port Management 
System merupakan salah satu improvement 
dalam upaya memonitor dan mengevaluasi 
realisasi port time di RU III melalui sistem 
yang real-time dan dimonitor secara on line. 
“Saat ini angka Integrated Port Time (IPT)
RU III Plaju masih tinggi (di atas 100 jam) 
sedangkan standar IPT internasional adalah 
63 jam sehingga perlu upaya kom prehensif 
menurunkan angka IPT ini,” ujarnya.

Djoko mengapresiasi fungsi OPI, 
Production, IT dan fungsi terkait RU III la-
innya yang telah menggagas pembuatan 
PoMS di RU III. PoMS akan menjadi salah 
satu upaya bertahap yang dilakukan RU 
III guna menurunkan angka IPT yang di-
sesuaikan dengan target KPI IPT RU III.

“Port Time RU III masih 114 jam. Karena 
itu, kita akan evaluasi bersama apa yang 
menyebabkan angka IPT kita menjadi besar. 
Melalui Port Management System ini kita 
monitor bersama dan melaksanakannya 
se cara konsisten,” harap Djoko.

Menurut Febrian Dwi Prastyo Sr. Spv 
Loading Master & Shipping usai Go Live 
Port Management System, akan dilakukan 

evaluasi bulanan terkait penyebab naiknya 
angka  IPT yang dihadiri seluruh PIC dan 
dikoordinir OPI. “Termasuk ide atau solusi 
dan keputusan yang diambil oleh ma-
najemen,” ujar Febrian.

Kegiatan go live PoMS ini ditandai 
dengan proses login PoMS oleh SMOM 
Djoko Priyono serta penandatanganan 
Statement of Commitment oleh Manajemen 
dan Section Head RU III.

“Semoga operasional per kapalan dan 
bongkar muat di pelabuhan menjadi lebih 
efisien dengan menggunakan tool PoMS 
sesuai target kinerja IPT serta ter capainya 
penataan lebih luas seluruh aktivitas kapal 
sejak kapal tiba, bongkar muat sampai 
berangkat guna menjamin kelancaran ope-
rasional pengolahan BBM dan Non-BBM,” 
imbuh Djoko.

Usai go live PoMS, para pekerja PIC 
PoMS turut mendapatkan upskilling terkait 
PoMS di Gedung Diklat RU III, (11/10).•CoMM 

& RELATIoNS RU III
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bumn mengajar:
pertamina Hadir untuk negeri
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sebut. “Kalian harus ber-
prestas i .  Be la jar  terus, 
karena masuk atau bekerja 
di Pertamina harus memiliki 
pendidikan minimal setingkat 
dari Diploma 3,” tambahnya.

Dia juga memberikan 
kesempatan kepada para 
siswa untuk bertanya ter-kait 
Pertamina yang disambut 
antusias oleh  mereka.

Sementara itu, Kepala 
Se kolah SMA Negeri 1 Sianjur 
Mulamula, Formen Gultom 
memberikan apresiasi dan 
ucapan terima kasih kepada 
Pertamina yang telah peduli 
kepada sekolah mereka.

“Program BUMN Mengajar 
ini sangat bermanfaat bagi 
para siswa yang telah men-
dapatkan pemahaman dari 
perusahaan besar seperti 

SAMoSIR & SIMALUNGUN- 
Sebagai bentuk kepedulian 
terhadap dunia pendidikan, 
Mar-keting Operation Region  
(MOR) I melalui program 
BUMN Mengajar memberikan 
wawasan kepada para siswa 
di SMP Negeri Hutabayu Raja, 
Simalungun dan SMAN 1 
Sianjur Mulamula, Kabupaten 
Samosir selama dua hari, 
pada 12-13 Oktober 2016 
mengenai ketahanan energi 
di Indonesia. Wawasan ten-
tang kemandir ian energi 
disampaikan oleh General 
Manager MOR I Romulo 
Hutapea di sambut antusias 
oleh para siswa.

“Pertamina memiliki ca-
kupan usaha yang cukup 
luas dari hulu ke hilir, se-
hingga penting bagi para 
siswa untuk mendapatkan 
informasi tersebut karena 
merekalah yang nantinya 
melanjutkan per juangan 
kami yang bertujuan un-
tuk mempertahankan ke-
berlangsungan energi di 
Indonesia,” ujar Romulo 
Hutapea. 

Romulo mengharapkan 
para siswa untuk belajar 
sungguh-sungguh hingga 
mencapai prestasi terbaiknya 
dan membantu Pertamina 
untuk mencapai tujuan ter-

Pertamina, sehingga mereka 
termotivasi untuk lebih giat dan 
belajar. Apalagi narasumber 
yang dihadirkan langsung GM 
MOR I yang merupakan asli 
warga Batak yang mengetahui 
asal-usul Batak,” ungkap 
Formen Gultom sete lah 
men dengarkan pemaparan 
Romulo Hutapea.

Hal  yang sama juga 
Kepala Sekolah SMP Negeri 
Hutabayu Raja, Simalungun 
Zainul Siagian.   Menurutnya, 
selain mengajar, Pertamina 
memberikan kepeduliannya 
sehingga program CSR 
mereka tepat guna. Karena 
me nurutnya sudah bisa 
mengu rangi kebutuhan di 
sa na.

Setelah memberikan pe-
maparan dalam program 

BUMN Mengajar, MOR I juga 
memberikan bantuan kepada 
SMP Negeri Hutabayu Raja, 
Simalungun dan SMAN I 
Sianjur Mulamula berupa 
komputer, proyektor dan 
printer senilai Rp50 juta de-
ngan total kedua sekolah 
ter sebut sebesar Rp100 juta.

Sementara itu, Wakil Bu-
pati Samosir Juang Sinaga, 
Anggota DPRD Samosir 
Jhonny Sagala, Plt Kepala 
Dinas (Kadis) Pendidikan 
Jabiat Sagala, Camat Sianjur 
dan Komite Sekolah turut 
hadir di BUMN Mengajar 
SMAN I Sianjur Mulamula, 
Ka bupaten Samosir.• WALI
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TEGAL - PT Pertamina Retail mengadakan Program 
CSR di bidang Pendidikan bertempat di SMK 1 
Negeri Adiwerna, Tegal pada Senin (10/10). Acara 
ini mengambil tema “Pertamina Mengajar” dan 
dihadiri oleh Direktur Utama PT Pertamina Retail, 
Toharso selaku narasumber, Suku Dinas Pendidikan 
Kota Tegal, Darmuji, Komite Sekolah SMK 1 Negeri 
Adiwerna, Abu Salim Sanusi.

Peserta program CSR yang terhimpun sebanyak 
450 orang. Direktur Utama PT Pertamina Retail, 
Toharso menjelaskan acara bidang pendidikan ini 
adalah sebagai bentuk komitmen PT Pertamina Retail 
terhadap kemajuan kualitas di bidang Pendidikan 
Anak Indonesia, khususnya di Tegal. Acara diisi 
dengan pengenalan produk Pertamina, cara 
menghadapi dunia profesional dan motivasi agar 
seluruh siswa SMK dapat menjadi pribadi yang 
tangguh dan tidak mudah menyerah.

“Saya mendorong teman-teman semua yang 
hadir saat ini untuk terus mengembangkan dirinya 
dan menjadi pribadi yang pantang menyerah. Jangan 
pernah takut untuk mecoba dan berusaha, saya yakin 
teman-teman akan menjadi orang yang sukses,” ujar 
Toharso.•PERTAMINA RETAIL

direktur utama pertamina retail 
mengajar Siswa Smk tegal 

beasiswa bdi pHe peduli 1438 H
JAKARTA  – Badan Dakwah 
Islam (BDI) PT Pertamina Hulu 
Energi (PHE) memberikan 
beasiswa kepada 116 siswa 
yang merupakan putera-
puteri pekerja Driver, Office 
Assistant, Cleaning Service 
dan Security yang bekerja 
di PHE dan AP PHE yang 
ber kantor di PHE Tower dan 
Arkadia Tower D & F, pada 
Jumat (21/10).

 “Terima kasih dan peng-
hargaan saya sampaikan 
kepada jamaah sho la t 
Jumat PHE Tower yang 
selalu memberi dan berbagi 
dengan menyisihkan re-
zekinya melalui kotak amal.  
Pemberian beasiswa ini 
adalah bentuk bantuan 
yang sumber dananya da ri 
hasil pengumpulan,” tutur 
Direktur Utama PHE, R. 
Gunung Sardjono Hadi 
pada kesempatan acara 
pe nyerahan simbolis kepada 
penerima beasiswa.

 Gunung menambahkan, 

“Pemberian beasiswa di-
berikan kepada siswa ber-
prestasi sebagai apresiasi. 
Saya harapkan anak-anak 
dapat terus berprestasi, 
bisa meneruskan sekolah, 
mendapatkan pekerjaan 
dan semoga bisa lebih baik 
dari kita sekarang yang 
ada disini. Ke depan, saya 
harapkan keba ikan in i 
dapat bergulir seperti bola 
salju yang terus bergulir, 
semakin besar dan yang 
merasakannya lebih banyak 

lagi,” tambahnya.
 Sumber dana beasiswa 

berasal dari kotak infaq 
sho lat  Jum’at  lanta i  2 
PHE Tower dengan total 
s e t a h u n  s e b e s a r  R p . 
244.200.000. Penerima 
beasiswa ini terdiri dari 70 
siswa tingkat SD dengan 
beasiswa Rp150.000 tiap 
bulan, 33 siswa SMP dengan 
beasiswa Rp200.000 tiap 
bulan dan tingkat SMA de-
ngan bea siswa  Rp250.000 
per bu lan.•PhE

tpi berikan pelatihan up Skill kader posyandu
JAKARTA - PT Tugu Pra tama 
Indonesia (TPI) melakukan 
pelatihan dan Up skill Kader 
posyandu serta pemeriksaan 
kesehatan Ibu & Anak di 
Aula Kantor Kelurahaan Se-
tia budi, pada (20-21/10). 
Kegiatan yang dilakukan se-
lama dua hari ini merupakan 
program Corporete Sosial 
Responsibility (CSR) dari hasil 
sinergi TPI dengan Pertamina 
yang melibatkan 30 orang 
kader dari 4 kelurahan, yaitu 
Gun tur, Setiabudi, Kuningan 
& Karet Kuningan. Sedangkan 
untuk pemeriksaan Ibu dan 
Anak diberikan untuk warga 
se kitar kelurahan.

Acara yang dihadiri Di-
rektur Pemasaran TPI Si git 
Suciptoyono bersama tim CSR 
TPI serta pejabat setempat 
ini pun dijadikan salah satu 
komitmen TPI dalam me-

nurunkan angka kematian 
ibu dan anak melalui pe-
ningkatan kemampuan/skill 
dan pengetahuan kader 
Posyandu. Lebih lanjut Sigit 
menuturkan, pelatihan Up skill 
kader posyandu ini sebagai 
sarana/upaya meningkatkan 
citra positif perusahaan dalam 
menjalin hubungan yang lebih 
erat dengan masyarakat se-
kitar perusahaan.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
lain, para kader pelatihan 
komprehensif juga men-
dapatkan bingkisan berupa 
susu, thermometer digital dan 
permainan anak untuk tiap 
peserta. TPI berharap para 
kader bisa lebih baik dalam 
meningkatkan pelayanan 
ser ta semakin mengert i 
ten tang ilmu penanganan 
keposyanduan.•TPI
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StrateGi penGamanan aSet
Sumber : Security Strategy – HSSe dit. Sdm  umum

Bagi perusahaan, aset pada umumnya diartikan sebagai barang, baik barang bergerak 
atau tidak bergerak, barang berwujud atau tidak berwujud, yang menjadi milik (properti) 
perusahaan. Aset merupakan sesuatu yang sangat penting bagi perusahaan karena aset bisa 
menjadi alat utama maupun alat pendukung untuk menjalankan proses bisnis perusahaan. 
Oleh karena itu diperlukan manajemen pengelolaan aset perusahaan yang mampu 
menjadikan proses bisnis perusahaan dapat berlangsung secara berkesinambungan. 
Realitas di lapangan menunjukan banyaknya kasus terkait aset yang sebenarnya justru 
dimulai dari kesalahan dalam pengelolaan atau pengurusan aset, sehingga berdampak pada 
kerugian materi yang tidak sedikit. Oleh karena itu diantara lingkup manajemen pengelolaan 
aset perusahaan yang harus diperhatikan implementasinya dalam hal ini adalah lingkup 
pengamanan aset (asset security). Agar kegiatan pengamanan aset perusahaan dapat 
mencapai sasaran dan berjalan efektif maka diperlukan strategi pengamanan aset yang 
mampu mencegah terjadinya gangguan terhadap keamanan aset tersebut.

Salah satu aset milik perusahaan yang sering mendapat gangguan keamanan, baik 
yang berasal dari internal maupun eksternal adalah aset berupa tanah atau  bangunan. 
Gangguan keamanan terhadap aset tanah atau bangunan ini terjadi karena aset jenis ini 
biasanya mempunyai nilai ekonomi yang tinggi serta karena penguasaannya tidak cukup 
dengan hanya dikuasai secara fisik saja, namun juga harus dikuasai secara hukum. Terlebih 
lagi jika aset tanah atau bangunan tersebut berada di lokasi yang sangat strategis sehingga 
mempunyai nilai capital gain yang tinggi, maka tingkat kerawanan gangguan keamanan 
terhadap aset tanah atau bangunan tersebut juga akan semakin tinggi apabila tidak 
diimbangi dengan penguasaan secara fisik dan penguasaan secara hukum yang memadai. 
Oleh karena itu prinsip dasar dalam mengamankan aset perusahaan berupa tanah dan 
bangunan harus dilakukan secara simultan dan proporsional antara pengamanan secara 
fisik (phisycal security) dengan pengamanan secara hukum (legal security). 

Secara umum strategi pengamanan fisik terhadap aset perusahaan berupa tanah atau 
bangunan adalah setiap upaya dalam rangka mendeteksi, menghalangi, menghambat atau 
merespon segala gangguan yang mengarah pada penguasaan fisik aset oleh pihak lain yang 
dilakukan secara ilegal. Penguasaan fisik secara ilegal oleh pihak lain ini biasanya dilakukan 
terhadap aset tanah atau bangunan kosong yang tidak ada penjaga atau penghuninya. 
Mereka berani melakukan hal itu bisa jadi karena mengetahui jika pihak yang selama ini 
mengklaim sebagai pemilik tanah atau bangunan kosong tersebut ternyata tidak memiliki 
bukti hak kepemilikan yang sah atau memiliki bukti hak kepemilikan namun diragukan 
keabsahannya. Selain itu bisa jadi mereka berani melakukannya karena mereka merasa 
lebih berhak secara hukum atas aset tanah atau bangunan yang akhirnya menjadi sengketa 
kepemilikan. Oleh sebab itu agar  pengamanan fisik aset tanah atau bangunan dapat 
berjalan efektif maka harus ditunjang dengan unsur petugas keamanan yang mumpuni, 
kebijakan atau Standard Operating Procedures (SOP) pengamanan fisik yang jelas dan 
lengkap, serta adanya peralatan pengamanan yang memadai dan berbasis teknologi. 

Strategi pengamanan hukum terhadap aset perusahaan berupa tanah atau bangunan 
pada dasarnya adalah setiap usaha untuk mencegah dan melindungi kepemilikan aset 
dari segala bentuk klaim atau gugatan secara hukum yang dilakukan oleh pihak yang 
merasa lebih memiliki hak atas tanah atau bangunan tersebut. Sama halnya dengan 
penguasaan fisik, hal-hal yang melatarbelakangi pihak ketiga sampai berani melakukan 
gugatan hukum atas kepemilikan suatu tanah atau bangunan bisa jadi karena mereka 
merasa lebih berhak secara hukum atas aset tersebut atau mereka tahu jika pihak yang 
digugat tidak memiliki bukti hak kepemilikan yang sah atau memiliki bukti hak kepemilikan 
tapi diragukan keabsahannya. Pengamanan secara hukum atas aset tanah yang dimiliki 
oleh perusahaan harus dilakukan dengan cara mensertifikatkan tanah tersebut atas nama 
perusahaan. Oleh karena itu harus diambil langkah-langkah konkret, terukur dan inovatif 
untuk mempercepat pelaksanaan sertifikasi aset berupa tanah, yang selanjutnya disebut 
dengan kebijakan sertifikasi aset yang dalam penyelesaiannya harus selalu berkoordinasi 
dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Selain pengamanan fisik dan pengamanan hukum, strategi pengamanan aset tanah 
atau bangunan juga perlu ditambah dengan melakukan pengamanan administratif. Dalam 
pengamanan administratif ini dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan 
pengendalian (controlling) atas asset tanah atau bangunan. Selain berfungsi sebagai alat 
kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen 
perusahaan, baik dalam tahap perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, 
maupun penghapusan aset. Pengamanan administratif terhadap asset tanah dan bangunan 
dilakukan dengan cara pencatatan atau inventarisasi, penyelesaian pengurusan bukti 
kepemilikan aset seperti Sertifikat Hak Atas Tanah dan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), 
Akte Jual Beli (AJB), Berita Acara Serah Terima Aset dan dokumen pendukung lainnya.

Kegiatan pengamanan aset tanah dan bangunan secara fisik, hukum dan administratif  
harus dilakukan secara terintegrasi dan saling mendukung agar aset tanah dan bangunan 

Salah satu contoh pengamanan fisik terhadap aset perusahaan adalah dengan mendeteksi, menghalangi, menghambat 
atau merespon segala gangguan yang mengarah pada penguasaan fisik aset oleh pihak lain yang dilakukan secara ilegal.

yang dimiliki perusahaan dapat digunakan atau dimanfaatkan secara optimal mendukung 
proses bisnis perusahaan serta dapat terhindar dari upaya penyerobotan, pengambilalihan 
atau klaim dari pihak lain. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Pascasarjana 
Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gajah Mada (UGM) yogyakarta tentang 
pengamanan aset tetap milik sebuah Pemerintah Daerah (Pemda) menyimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh pengamanan administratif terhadap pengamanan fisik, pengamanan 
administratif terhadap pengamanan hukum dan pengamanan fisik terhadap pengamanan 
hukum, di mana keduanya secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan. Di antara variabel independen yang secara parsial berpengaruh terhadap 
pengamanan aset tetap, maka variabel pengamanan fisik adalah variabel yang memiliki 
pengaruh paling kuat terhadap pengamanan aset tetap milik Pemda tersebut. Hasil 
penelitian juga menyebutkan bahwa strategi kebijakan yang dianggap paling penting 
oleh responden adalah pengamanan administratif berupa pencatatan/inventarisasi dan 
penyelesaian bukti kepemilikan aset.

Contoh implementasi strategi pengamanan administratif dan pengamanan hukum 
terhadap aset berupa tanah adalah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI 
Jakarta. Strategi ini ditempuh setelah melihat banyaknya sengketa hukum kepemilikan tanah 
dengan pihak ketiga yang dialami oleh Pemprov DKI beberapa waktu lalu. Pemprov DKI 
dalam hal ini telah menggandeng pihak BPN untuk kerja sama dalam kegiatan inventarisasi 
dan pengamanan aset tanah milik Pemprov DKI. Menurut Wakil Gubernur (Wagub) DKI 
Djarot Saiful Hidayat  bahwa sinergitas Pemprov DKI dengan BPN dimaksudkan agar aset 
tidak bergerak (tanah) milik Pemprov DKI dapat terdata dengan baik, karena Pemprov 
DKI sering mengalami kekalahan di pengadilan setiap kali menghadapi sengketa hukum 
kepemilikan tanah. Faktor utama penyebab kekalahannya menurut Djarot karena minimnya 
data/dokumen pendukung aset tanah yang dikuasai oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah 
(SKPD) DKI sehingga bukti kepemilikan tanah di sidang pengadilan menjadi lemah atau tidak 
jelas. Contohnya adalah kekalahan Pemprov DKI atas sengketa hukum kepemilikan tanah 
pada kasus bekas Kantor Walikota Jakarta Barat yang dimenangkan oleh pihak Swasta. 
Tidak hanya itu, Pemprov DKI juga harus membayar Rp 40 miliar ke pihak Penggugat 
sebagai ganti kerugian. Penyebab lain kekalahan Pemprov DKI dalam sengketa hukum 
kepemilikan tanah menurut Djarot karena adanya kuasa hukum dari Biro Hukum DKI yang 
bermain di dua kaki serta karena adanya mafia tanah.

Pertamina sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki aset 
tanah dan bangunan yang sangat banyak tentunya harus mempunyai strategi dan dan 
kebijakan pengamanan aset perusahaan yang komprehensif. Penyusunan strategi dan 
penerapan kebijakan pengamanan aset tersebut harus berujung pada satu target bahwa 
aset tanah dan bangunan milik Pertamina benar-benar harus aman secara fisik, aman 
secara hukum dan aman secara administratif. Selain itu strategi dan kebijakan pengamanan 
aset milik Pertamina harus ditunjang oleh SDM yang profesional dan amanah. Profesional 
dalam arti memahami dan menguasasi secara teknis pengelolaan dan pengurusan aset 
milik perusahaan yang baik dan benar. Amanah dalam arti tidak tergoda atau terpengaruh 
untuk melakukan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dan pengurusan aset milik 
perusahaan, baik yang dilakukan secara sendirian maupun yang dilakukan dengan bekerja 
sama dengan pihak lain. Dengan pola seperti ini diharapkan di lingkungan Pertamina tidak 
akan terjadi berbagai permasalahan hukum terkait dengan pengelolaan dan pengurusan 
aset yang mengarah pada kerugian finansial perusahaan. Semoga.•
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Hampir semua ahli dan profesional di industri migas 
sepakat bahwa kinerja perusahaan migas dunia mempunyai 
korelasi positif yang sangat kuat dengan harga minyak dunia. 
Ketika harga minyak dunia sangat tinggi maka perusahaan 
migas dapat mencatat kinerja keuangan dan operasional yang 
sangat baik. Namun jika harga minyak dunia mengalami pe
nurunan, maka hampir seluruh perusahaan migas dunia men
catat anjloknya kinerja keuangan dan operasional. “Boom-
and-Bust Cycle” pada perusahaan migas, serta harga minyak 
tersebut sudah terjadi sejak tahun 1859 hingga saat ini. Dari 
berbagai siklus “boom” dan “bust” tersebut maka ada banyak 
hal yang pelajaran yang diperoleh oleh berbagai perusahaan 
migas dunia untuk dapat terus bertahan di tengah tidak 
menentunya harga minyak dunia.  

Mengutip artikel dari salah satu konsultan global dalam 
bidang manajemen & strategi, the Boston Consulting Group 
(BCG), yang berjudul “Maximizing Value in Upstream Oil & 
Gas”*, maka hal yang dapat dilakukan untuk dapat mengu
rangi pengaruh turunnya harga minyak terhadap kinerja 
k euang an dan operasional perusahaan adalah dengan cara 
“memanage sebaik mungkin variabelvariabel uncontrollable” 
dan “mengendalikan sebaik mungkin variabelvariabel yang 
bersifat controllable” yang ada pada suatu perusahaan migas. 
Mengenai definisi variabel uncontrollable dan controllable 
dari suatu perusahaan migas, dalam artikel tersebut, BCG 
mengidentifikasi setidaknya terdapat 3 variabel uncontrollable 
dari suatu perusahaan migas, yaitu :
1. Harga minyak (oil prices), 
2. Turunnya cadangan minyak & gas 
    (declining access to oil & gas resources), dan 
3. Fluktuasi beberapa komponen biaya-biaya (fluctuating 

costs), seperti charter rates for rigs & supply vessels, field-
ser vice & project-management costs, raw material costs, dan 
technical-personnel costs. 

Perusahaan tidak dapat mengontrol ketiga variabel di 
atas, dan perubahannya seringkali berakibat pada penurunan 
kinerja perusahaan secara dramatis.

Walaupun perusahaan tidak memiliki kontrol atas variabel
variabel uncontrollable di atas, tapi perusahaan memiliki 2 
variabel utama bersifat controllable yang berada dalam kendali 
perusahaan, yaitu memperbaiki kinerja recovery efficiency 
(improving recovery efficiency) dan melakukan efisiensi biaya 
(squeezing out costs). 

“Improving recovery efficiency” dapat dilakukan dengan 
cara menemukan titik yang paling optimum antara biaya yang 
dikeluarkan atas suatu teknologi untuk menemukan cadangan 
dan mengusahakan produksi versus nilai (value) dari penemuan 
cadangan dan produksi yang diperoleh. Untuk mencapai titik 
optimum dalam kurva “recovery efficiency” seperti pada 
gambar 1, perusahaan harus dapat menjawab dua pertanyaan, 
yaitu kapan penambahan spending harus dilakukan untuk 
meningkatkan penemuan cadangan dan produksi? Serta, pa
da point apa penambahan biaya (incremental costs) adalah 
jauh lebih besar daripada nilai (value) yang dihasilkan dari 
penambahan cadangan dan produksi. 

Sedangkan, “Squeezing out cost” adalah variabel kedua 
yang dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk dapat me
maksimalkan nilai perusahaan. Untuk dapat melakukan efi-

siensi biaya (squeezing out cost) yang baik maka perusahaan 
dapat memulainya dengan menguraikan setiap kegiatan 
ke dalam tiga driver biaya utama, yaitu “workload”, “pro-
ductivity” dan “factor costs”. 

Yang dimaksud dengan “workload” adalah seberapa 
sering suatu aktivitas dilakukan; “productivity” adalah 
seberapa banyak resources digunakan untuk menyelesaikan 
suatu aktivitas; dan “factor costs” adalah biaya yang di
butuhkan untuk manpower, goods, services & equipment.  
Dengan mengidentifikasi ketiga driver tersebut dengan baik 
maka perusahaan dapat mengetahui dengan lebih baik hal

hal apa saja yang dapat diefisienkan sehingga penurunan biaya 
dapat dihasilkan. Sebagai contoh, pada gambar 2 ditunjukkan 
bagaimana kegiatan pengeboran sumur diuraikan ke dalam 
tiga driver biaya, dan dari masingmasing driver biaya tersebut 
ditemukan beberapa opportunities efisiensi yang dapat di-
usahakan.

Tentu saja apa yang menjadi tulisan di atas bukanlah 
pakem absolute untuk menjamin tercapainya kinerja terbaik 
dari suatu perusahaan migas. Akan tetapi, dengan mengetahui 
caracara yang tepat untuk mengendalikan berbagai variabel 
controllable dari suatu perusahaan migas maka diharapkan 
dapat mengurangi dampak negatif dari turunnaiknya harga 
minyak dunia yang seringkali terjadi dengan tidak menentu. 

•Fanditius

* Uwe Gunther. 21 Juni 2007. Maximizing Value in Upstream Oil & Gas. The Boston Consulting Group.

 

Penurunan harga minyak dunia mendorong berbagai peru
sahaan migas di seluruh dunia mengoptimasi struktur biaya & 
kegiatan operasionalnya. Optimasi struktur biaya dan operasional 
tersebut menjadi penting karena pada akhirnya menentukan ke
berlangsungan kegiatan bisnis perusahaan di masa mendatang. 
PT Pertamina (Persero) dan anakanak perusahaan hulu juga ikut 
merasakan dampak dari penurunan harga minyak dunia tersebut, 
sehingga optimasi struktur biaya dan kegiatan operasional di 
sektor hulu adalah bagian yang tidak bisa ditawartawar lagi. 

Salah satu inisiatif yang dilakukan untuk dapat mengoptimasi 
struktur biaya PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaan hulu 
adalah melalui pelaksanaan BTP Inisiatif Efisiensi Hulu. BTP 
Inisiatif Efisiensi Hulu ini dilakukan oleh seluruh Anak Peru
sahaan Hulu bersamasama dengan fungsi Upstream Strategic 
Planning, Operation & Evaluation, Direktorat Hulu. Program BTP 
yang dikawal langsung oleh SVP Upstream Strategic Planning, 
Operation & Evaluation Meidawati dan VP Planning & Portfolio 
R. Panji Sumirat ini mempunyai target untuk mengusahakan 
efi siensi Biaya Anggaran Biaya Operasi (ABO) di berbagai Anak 
Perusahaan Hulu sebesar US$ 850 Juta sampai dengan akhir 
tahun 2016. Untuk mencapai efisiensi tersebut maka terdapat 
4 hal utama yang dilakukan oleh berbagai Anak Perusahaan 
Hulu, yaitu:
a. Cost & Program Optimization
b. Cost Saving Procurement
c. Asset & Facility Optimization
d. Redesign / Reengineering
e. Lower Cost Substituted-Activity

Lingkup kegiatan efisiensi dari BTP ini mencakup berbagai 
anak perusahaan hulu, seperti Pertamina EP (PEP), Pertamina 
Hulu Energi (PHE), Pertamina EP Cepu (PEPC), Pertamina EP 
Cepu Alas Dara Kemuning (PEPCADK), Pertamina Drilling Ser
vice Indonesia (PDSI), Pertamina Geothermal Energi (PGE) & 
Pertamina International Exploration & Production (PIEP). Masing
masing Anak Perusahaan Hulu tersebut memberikan kontribusi 
yang cukup signifikan bagi efisiensi Anggaran Biaya Operasi 
(ABO) di tahun 2016. Pada tahun 2016 ini, dari berbagai target 
efisiensi biaya ABO maka PHE memberikan kontribusi target 
efisiensi terbesar yaitu US$311 Juta, sedangkan PEP memberikan 
kontribusi target efisiensi terbesar kedua yaitu sebesar US$285 
Juta, disusul oleh PIEP dengan kontribusi target efisiensi sebesar 
US$ 106 Juta. Sedangkan, untuk Anak Perusahaan Hulu lainnya 
ditargetkan memberikan kontribusi efisiensi sebesar USD 1 Juta 
hingga US$93 Juta.

Dari target yang diberikan, BTP Inisiatif Efisiensi Hulu sudah 
memberikan kontribusi realisasi yang cukup memuaskan. Sampai 
dengan bulan Agustus 2016, BTP Inisiatif Efisiensi Hulu sudah 
memberikan realisasi efisiensi sebesar US$ 834 Juta versus target 
yang ditetapkan di bulan Agustus 2016 sebesar US$ 547 Juta, 
atau sebesar 152% dari target yang ditetapkan.  

Upstream Strategic Planning Manager Direktorat Hulu Edy 
Karyanto selaku PMO Leader dari BTP Inisiatif Efisiensi Hulu me
nyampaikan bahwa keberhasilan pencapaian efisiensi di sektor 
hulu ini merupakan hasil peran serta dari seluruh pekerja di Anak 
Perusahaan Hulu dan Direktorat Hulu. Akan tetapi, walaupun 
realisasi efisiensi biaya ABO di seluruh Anak Perusahaan Hulu 
sudah sangat memuaskan tapi seluruh pekerja diharapkan agar 
tetap disiplin dalam melakukan program-program efisiensi yang 
sudah berlangsung sehingga kita mampu menjaga konsistensi 
realisasi efisiensi sampai dengan Desember 2016. Selain itu, 
efisiensi yang sudah dilakukan diharapkan mampu sustainable 
secara jangka panjang sehingga program-program efisiensi yang 
dilakukan benarbenar mampu mengoptimalkan kegiatan opera

sional serta struktur biaya di sektor hulu Pertamina.

•Fanditius, Prayudi Herdiyanto



        
 

10No. 43
Tahun LII, 31 Oktober 2016DINAMIKA

TRANSfoRMASI
SOROT

ru iV Gelar Sosialisasi 
fraud awareness
CILACAP –  General Manager Refinery Unit (RU) IV Cilacap 
Nyoman Sukadana membuka sosialisasi Fraud Awareness, 
di Griya Patra Cilacap (22/9). Hadir pada kesempatan ini  
Vice President Investigation Audit Budhi Dermawan, tim 
manajemen  dan pekerja RU IV.

Nyoman menyampaikan,  Pertamina selalu berkomitmen 
untuk menerapkan pedoman perilaku 6C dalam setiap 
aktivitas bisnisnya khususnya “Clean”. Hal ini mendasari 
digelarnya sosialisasi Fraud Awareness sebagai sebuah 
langkah pencegahan. “Fraud atau praktik kecurangan itu 
ibarat suatu fenomena gunung es. Sekian kasus yang 
diketahui hanyalah sebagian kecil dari puncak gunung es 
yang kelihatan. Sedangkan bongkahan es yg di bawah 
permukaan yang merupakan akar dan paling mendasar 
justru tidak tampak atau belum terekspos,” ujar Nyoman 
beranalogi. 

Menurut Nyoman, kecurangan sangatlah merugikan peru -
sahaan maupun perekonomian secara makro. Selain dam-
pak kerugian finansial, kecurangan juga dapat berdampak 
pada rusaknya reputasi perusahaan, hilangnya kepercayaan 
masyarakat/konsumen, turunnya moral pekerja, bahkan 
kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan hilangnya 
nyawa seseorang. “Kecurangan menjadi salah satu risiko 
yang memiliki potensi dampak yang signifikan,” tegasnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Vice President 
Investigation Audit Budhi Dermawan dan Agus Widhi 
Nurdoko selaku pembicara. Dipresentasikannya bahwa 
terdapat beragam praktik fraud dalam perusahaan atau di 
lingkungan kerja. Dari praktik mengubah jam kerja lembur 
hingga yang merugikan tri liunan rupiah.  

Menurut Budhi, praktik fraud yang paling umum diketahui 
yaitu korupsi. Korupsi ini dapat berupa penerimaan suap 
atau gratifikasi, konflik kepentingan, serta penyalahgunaan 
jabatan. Selain itu ketidakdisiplinan, ketidakjujuran, dan 
budaya kerja yang tidak kondusif juga berkontribusi terhadap 
munculnya bibit fraud di lingkungan kerja. 

“Para pekerja yang tidak jujur dan koruptif cenderung 
akan mempengaruhi pekerja lainnya untuk ikut berbuat 
curang dengan segala pembenaran/rasionalisasi untuk 
menjustifikasi kecurangan yang mereka lakukan,” ujar Budhi.

Di akhir acara,  seluruh jajaran RU IV yang hadir 
menandatangani komitmen bersama RU IV dalam 
mengimplementasikan program budaya anti korupsi di 
lingkungan perusahaan. •AJI-RUIV 
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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

forum presentasi dit. non teknis dan kp : bukti cip eksis di Semua Lini

oleh : tim cip – fungsi QSkm – dit. Sdm, teknologi informasi dan umum

Tahun 2016 adalah tahun ke-8 bagi Forum Direktorat Non Teknis dan Kantor Pusat.  perdana diadakan pada tahun 
2009, kegiatan CIP tumbuh dan berkembang pesat. Jumlah tim CIP yang awalnya hanya 6 tim di tahun tersebut, perlahan 
bertambah tiap tahunnya: 11 tim (2010), 16 tim (2011), 17 tim (2012), 33 tim (2013), 44 tim (2014), dan 58 tim (2015) 
dan tahun ini tembus mencapai 75 tim akan berbagi pengalaman mereka akan keberhasilannya dalam menyelesaikan 
permasalahan pekerjaan menggunakan metode CIP yang berorientasi pada value creation. 

Hal ini sesuai dengan Kebijakan Sistem Manajemen Mutu Pertamina yang di sah kan oleh Direktur Utama pada 
8 Juli 2015 dimana sampai dengan tahun 2015 tercatat value creation sejumlah 10.2 triliun rupiah dan laporan KPI 
Knowledge Sharing and Innovation per triwulan III lalu mencapai secara korporat (include Unit Operasi dan Region) dan 
Anak Perusahaan sebesar 647 Juta USD dan keterlibatan pekerja tahun ini s/d TW III sebanyak 25% dari 1115 risalah yg 
sudah diselesaikan di TW III. Sedangkan untuk fungsi di lingkungan Kantor Pusat tercatat 95 gugus telah selesai namun 
yang telah memenuhi persyatan kelengkapan Forum Presentasi sebanyak 75 team.

Sejumlah 75 Tim (dibagi dalam 5 stream), yang terdiri dari : Fungsi Legal Counsel, Audit Executive, ISC, HR Operation, 
HR Refinery, Strategic HR, Finance (FAR, Financing, SJV, CSG), UBD, LNG, CSS, Petkim& Domgas, Aset Management, 
Retail Fuel Marketing, Supply & Distribution, dan Technical Services. Forum Presentasi CIP Dit Non Teknis dan KP ini 
makin banyak fungsi non teknis yang terlibat sebagai bukti nyata bahwa CIP Eksis di Semua Lini.

Forum Presentasi CIP yang bertema “Kontribusi Nyata Insan Mutu Pertamina melalui Penciptaan Inovasi dan 
Improvement guna Mendukung Kedaulatan Energi Nasional dilaksanakan selama 3 hari yaitu Senin – Rabu/ 24-26 Oktober 
2016. Berbagai kegiatan dilakukan pada hari pertama, diantaranya opening 
yang diikuti oleh Tim Manajemen.

Dilanjutkan dengan sharing session oleh Wakil Direktur Utama PT 
Pertamina (Persero) – Ahmad Bambang yang memaparkan tentang D’Gil 
dan marketing 3.0 yang tengah diterapkan di Direktorat Marketing.

Sharing session dari Radyum Ikono M.Eng selaku Chief Operating Officer 
Nano Center Indonesia, yg memiliki 2 paten dan telah memonetisasi 14 paten 
di Anak Perusahaan yang telah didirikan selain itu juga pernah menjadi Dekan 
Termuda di sebuah universitas di Indonesia juga memberikan sharing session 
yang sangat menginspirasi para anggota gugus yang akan mengikuti Forum.

Selanjutnya dilakukan wawancara dr 75 gugus.di depan para Juri 
yang dilaksanakan di setiap stream, sesi tersebut memiliki bobot tertinggi 
dari seluruh rangkaian acara karena tim juri inti yang dibentuk berdasarkan 
SP Juri dari Direktur SDM & Umum No Prin-029/K00000/2016-S0 akan 
memastikan CIP yg telah diselesaikan dilihat berdasarkan kriteria penilaian 
CIP yang sudah disusun awal tahun 2016 hasil review dari kriteria CIP 2013.

Hari kedua seluruh gugus melakukan sharing session berupa presentasi keberhasilan masing-masing di setiap stream 
dimana dapat disaksikan oleh Pekerja lain sebagai sarana sharing knowledge antar Pekerja dan di-challenge oleh tim 
manajemen sebagai juri management yang menilai dari sisi content secara general maupun performance.

Hari terakhir,tiba saatnya untuk Pengumuman & Penganugerahan kepada seluruh gugus atas 
hasil penyelesaian masalah Pekerjaan masing-masing menggunakan metode CIP.

Direksi mengimbau agar seluruh jajaran Manajemen ikut terlibat dalam kegiatan penciptaan 
budaya berkelanjutan ini dengan memberikan dukungan dan membangun suasana kerja yang 
kondusif bagi terciptanya ide-ide inovasi yang akan menjadi aset pengetahuan strategis Perusahaan 
tidak hanya di lingkungan Pekerja namun juga menyeluruh melibatkan mitra kerja. Pola kolaborasi 
dalam CIP menjadi wajib untuk dikembangkan. Kegiatan perbaikan berkelanjutan atau CIP sebagai 
kegiatan salah satu infrastruktur dalam mengimplementasikan 5 arahan strategis Perusahaan 
terutama dari aspek efisiensi wajib menjadi budaya kerja yang embedded dalam kegiatan 
operasional sehari-hari. CIP sebagai gerakan aksi nyata, menyelesaikan masalah pekerjaan dan 
ide inovasi berbasis CIP yg telah membuktikannya dg value creation yang siginifikan.

Perusahaan saat ini telah memiliki sistem pengelolaan segala jenis hasil karya Pekerja baik 
yang berupa improvement maupun inovasi yang berpotensi untuk menjadi kekayaan intelektual 
Perusahaan yang dilindungi secara hukum dan peraturan perundangan. Hal ini merupakan 
komitmen dan dukungan nyata dari Perusahaan untuk menciptakan dan menghargai kekayaan 
intelektual Pekerja, mendorong budaya perbaikan berkelanjutan yang pada akhirnya akan semakin 
menguatkan posisi kompetitif Perusahaan.

Sampai Jumpa di Forum Presentasi CIP Direktorat Non Teknis dan KP 2017
 Keep Improving!!! Keep Innovating!!!
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bagi pekerja yang memiliki pengetahuan, pengalaman & informasi terkait dengan tata kelola dan serah terima minyak, dapat menyerahkannya dalam bentuk 
tulisan maksimal 2 lembar halaman a4 melalui email ptkam@pertamina.com yang akan dimuat di kolom ini.

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

Serah terima minyak mentah: perbaikan proses Yang Harus Jadi prioritas
Ada yang menarik ketika PTKAM Officer ikut rapat lintas fungsi 

di ISC Lantai-5 Kantor Pusat Pertamina, Oktober 2016 yang lalu. 
Dalam pertemuan tersebut pelaku serah terima minyak mentah 
(MM) dari offshore ke kapal  membicarakan losses yang terjadi 
pasca loading. 

Loading loss (R1) MM yang dibawa MT. E-99 (DWT 105.715) 
cukup fantastis. Diskrepansi sebesar 1.12%, meningkatkan 
awareness pihak lapangan yang dihadapkan dengan target PTKAM 
tahun ini. 0.2%. Meskipun diskrepansi ini merupakan transaksi antar 
Pertamina dengan Anak Perusahaan. Namun tindakan tegas tetap 
dilakukan dalam menjamin perbaikan proses yang menjadi prioritas.

Menindaklanjuti hal ini, Fungsi ISC selaku requester minyak 
mentah mengajak rapat PT. Pertamina Hulu Energi Offshore 
North West Java (PHE-ONWJ) dengan PT. Geoservices (fungsi 
independen) sebagai surveyor pada saaat proses serah terima 
minyak.

ISC menyatakan, bahwa hasil perhitungan mass balance, terdapat selisih karena angka B/L Obs 
lebih besar daripada angka perhitungan mass balance. Dalam verikasi ulang yang dilakukan kapal, 
terdapat kenaikan volume pada tangki nominasi lifting FSO (pada tangki 3 P/S) sebesar 1,225.0 Bbls. 
Hal ini disebabkan adanya kegiatan tarik-isi guna mempersiapkan pemuatan ke kapal berikutnya. 
Kegiatan tarik-isi ketika sebuah kapal sedang isi muatan (loading) tersebut potensi adanya kargo yang 
pindah antar tangki di FSO sangat besar.

Dengan hasil verifikasi ini, PHE-ONWJ diminta melakukan koreksi B/L lifting MT. E-99 (30/9/16) 
sebesar angka tersebut sehingga R-1 sebesar 1.12% bisa turun menjadi 0.21%.

Namun, pihak PHE-ONWJ tidak sependapat dengan dugaan adanya kargo yang passing (pindah) 
ke tangki non nominasi, karena perhitungan waktu loading yang ditulis oleh ISC 14,4 jam seharusnya 
15,4 jam (14.36 proses loading ditambah 1 jam waktu pengukuran tangki). Kemudian, asumsi 
adanya tarik-isi ketika proses loading pada MT. E-99, tidak bisa diterima. Kegiatan tarik isi di FSO 
dilakukan setelah completed loading dan disetujui serta disaksikan oleh SKK Migas Representative 
dan Independent Surveyor. Oleh karena itu, untuk melakukan koreksi B/L adalah sesuatu hal yang 

tidak mungkin. 
Lalu bagaimana? 
Fungsi independen yang ikut melakukan dan 

menyaksikan serah terima minyak dari FSO ke tanker 
MT. E-99 telah pula memberikan kesaksiannya, lengkap 
dengan Berita Acara dan surat pendukung. Selaku 
Surveyor selesai serah terima minyak, ketika ditemukan 
perbedaan angka perhitungan antara pihak FSO dengan 
pihak kapal, sudah dilakukan verifikasi tiga kali (sesuai 
prosedur yang berlaku). Saksinya lengkap, SKK Migas, 
Chief Offier dan Loading Master.

yang menjadi masukan untuk dipertimbangkan ke 
dua belah pihak (Pertamina dengan PHE-ONWJ) adalah 
catatan dari Surveyor pada (29/9) jam 14.00-17.00. Saat 
itu terjadi selisih rate yang cukup besar karena penerimaan 
di MT. E-99 lebih kecil dari terminal.

Meski pihak independen telah memberikan masukan guna dipertimbangkan dalam 
menyamakan persepsi dalam menyikapi adanya angka loading loss (R1) MM yang besarannya 
1.12%, namun pihak PHE-ONWJ bertahan dengan hasil pencatatan dan pengukurannya.

Nah, rencana ISC sebelum membawa “ketidaksamaan hasil penghitungan” serah terima 
dari FSO ke kapal ini ke pihak luar, adalah dengan merapatkan antara “ibu dengan anak” 
ternyata mengalami jalan buntu. Terkait dengan hal tersebut, maka jalan keluarnya adalah 
membawa ke “pihak yang berwewenang” yaitu melapor kepada Internal Audit untuk diteruskan 
ke SKK Migas.

ISC semakin bersemangat, ketika minyak mentah dari FSO tersebut dibongkar habis di 
RU-IV Cilacap (13/10), angka penerimaan di Kilang (R-4) adalah 1.09%. Padahal menurut 
standar baku dalam Tata Kelola Serah Terima Minyak, bila losses yang terjadi di L/P sama 
dengan yang terjadi di D/P maka dapat disimpulkan memang minyaknya yang kurang diterima 
oleh kapal. Nah, Perbaikan proses dibutuhkan sebagai prioritas dalam menjamin kegiatan 
serah terima minyak tetap dalam rentang kendali yang telah ditetapkan.•PTKAM 0.2 Bisa
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aksi Sosial donor darah 
pt pertamina retail
JAKARTA  – PT Pertamina Retail kembali menggelar 
kegiatan donor darah, pada Jumat (21/10), di Ruang 
Pertamax Racing Kantor Pusat PT Pertamina Retail. 
Aksi sosial tersebutberhasil mengumpulkan 40 kantong 
darah dari 46 pendonor. Corporate Secretary Ivan Asmara 
mengatakan, pihaknya selama ini memang sangat 
konsisten membantu Palang Merah Indonesia (PMI) yang 
kesulitan mencari darah untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat. PT Pertamina Retail rutin melaksanakan 
kegiatan ini empat kali dalam setahun.• PERTAMINA RETAIL

pepc Lestarikan kesenian 
ketoprak mustiko budoyo
BoJoNEGoRo - PT Pertamina EP Cepu (PEPC) bekerja 
sama dengan Pemerintah Desa Bandungrejo, Kecamatan 
Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, menampilkan 
pergelaran Ketoprak Mustiko Budoyo yang berasal 
dari Tempuran, Blora, Jawa Tengah, pada Senin (3/10). 
Acara yang diselenggarakan di perempatan jalan desa 
tersebut sangat meriah dihadiri masyarakat setempat. 
Penyelenggaran pergelaran kesenian ketoprak dengan 
lakon “Joko Tingkir”  ini merupakan salah satu bentuk 
kepedulian PEPC terhadap kesenian daerah sekaligus 
untuk memperingati HUT ke-71 Kemerdekaan RI dan 
Hari Jadi ke-339 Bojonegoro.•PEPC

koppermart, koperasi pekerja 
pHe resmi dibuka
JAKARTA – Toko Kopper PHE, KopperMart PHE yang 
terletak di P2 secara resmi dibuka oleh Presiden Direktur 
PHE R. Gunung Sardjono Hadi, Rabu (19/10). Syukuran 
peresmian KopperMart PHE ditandai dengan pemotongan 
tumpeng dan dihadiri Director Financial & Business 
Support PHE Ari Budiarko, Director Development PHE 
Bambang Manumayoso, Director Exploration PHE Rudy 
Ryacudu serta pengurus dan pengawas Kopper PHE 
dan perwakilan OK dan LKS PHE. Gunung berharap 
Kopper PHE bisa menjadi mitra perusahaan dan dapat 
menyejahterakan seluruh pekerja yang menjadi anggota 
Kopper PHE. Diharapkan dukungan penuh dari seluruh 
manajemen dan pekerja kepada Kopper PHE.•PhE

kunjungan mahasiswa unsoed 
ke ru iV
CILACAP – Mahasiswa Universiatas Jenderal Soedirman 
Ilmu Admisnistrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu 
Politik Purwokerto melakukan kunjungan ke Refinery Unit 
(RU) IV Cilacap, pada (4/10). Sebanyak 60 mahasiswa 
disambut oleh General Affairs Manager Dasaf Tamzil UBW 
serta Head Of Comrel Ristanto Heru Widodo di Gedung 
PWP.  Dalam kesempatan tersebut, mereka mendapatkan 
pengetahuan tentang produk Pertamina dari Wahyu 
Aditya, bagian Process Engineering RU IV.  Ia juga 

menjelaskan kegiatan operasional RU IV sebagai  kilang 
minyak terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara,  yang 
memasok 60% kebutuhuan BBM pulau jawa di pasok 
dari sini dan 30%  kebutuhan BBM Indonesia.•han RU IV

Jet 88 Sport center, Lapangan 
olahraga mor V Surabaya 
SURABAYA – Sebagai bagian dari upaya meningkatkan 
kebugaran tubuh para pekerja dan sebagai fasilitas 
rekreasi untuk menghilangkan penat kerja, para pekerja 
Marketing Operation Region (MOR) V Surabaya kini 
bisa menyalurkan hobi bermain futsal dan Voli dengan 
diresmikannya Lapangan Futsal dan Voli di  JET 88 Sport 

Center Kantor Pertamina MOR V, pada 
(14/10). Peresmian dilakukan oleh GM 
MOR V JatimBalinus  yang melakukan 
pemotongan tumpeng dan diberikan 
kepada penanggung jawab Bapor Futsal 
MOR V Femto Nur Pratama dengan 
di saksikan oleh pekerja MOR V Jatim 
Balinus yang mengikuti senam pagi.•MoR V

Jalan Sehat Sadar 
pajak 2016  
MALANG - Jalan Sehat Sadar Pajak 
2016  yang digelar Dinas Pendapatan 
Daerah (Dispenda) Kota Malang kembali 

mendapat sambutan antusias dari masyarakat Kota 
Malang. Jalan sehat yang dipusatkan di Alun-alun Tugu 
depan Balai Kota Malang ini diikuti puluhan ribu peserta, 
Minggu (16/10). Pada event kali ini PT Pertamina Retail 
memberikan dukungan dan mem buka gerai  Bright Store 
dan bekerja sama dengan Pertamina, PT Pertamina 
Lubricant dan Fungsi Domestic Gas Pertamina berupa 
program promo. East Java, Bali, Nusa Tenggara Area 
Region Head PT Pertamina Retail Ahmad Hariz Musmar 
pun hadir dalam acara tersebut.•PERTAMINA RETAIL

Jantung Sehat, produktivitas 
kerja terjaga
PLAJU – Bertempat di Gedung Patra 
Ogan, Senin (19/9), RU II I  melalui 
fungsi Medical menggelar penyuluhan 
kesehatan dengan tema “Jantung Sehat”. 
Penyuluhan dibuka oleh GM RU III Eman 
Salman Arief dengan dihadiri manajemen 
RU III serta seluruh pekerja dan mitra 
kerja dengan narasumber Dr. dr. H. 
Taufik Indrajaya SpPD K-KV. Finasim dari 
Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Eman 
berharap, sosialisasi yang dilakukan dapat 
memberikan pengetahuan, pemahaman 
serta motivasi bagi pekerja tentang 
perlunya menjaga kesehatan jantung.•Comm 

& Relations RU III

presiden direktur 
pep resmikan Sp 
ramba Landing, 
Graha ramba 
utama dan ramba 
Sports center
RAMBA - Presiden Direktur PT 
Pertamina EP(PEP) Rony Gunawan 
meresmikan fasilitas di Ramba Field 
dalam kunjungan kerjanya ke daerah 
operasi tersebut, pada (16/8). 
Rony bersamatim manajemen 
PEP lainnya mengunjungi lapangan 

Bentayan dan memeriksa Gathering Station Ramba 
Landing dalam rangka peresmian fasilitas produksi yang 
siap menampung hingga 4.000 BOPD itu. Ramba Landing 
adalah fasilitas produksi existing yang telah lama tidak 
digunakan dan direnovasi secara mandiri oleh Ramba 
Field. Fasilitas tersebut dapat menampung minyak 
dari Babat Kukui dengan target 1.600 BOPD sehingga 
diharapkan pro-duksi minyak dari Ramba Field dapat 
meningkat 800 BOPD dengan target RKAP 6.070 BOPD. 
Adapun saat ini produksi Ramba Field pada angka 5.186 
BOPD.  Selain Ramba Landing, Rony juga meresmikan 
Graha Ramba Utama dan Ramba Sports Center. Graha 
Ramba Utama adalah proyek pembangunan mess 
pekerja dengan kapasitas 18 kamar sebagai solusi 
atas keterbatasan akomodasi di Camp Staff. Adapun 
Ramba Sports Center merupakan lapangan futsal untuk 
meningkatkan kesehatan dan mengakrabkan para 
pekerja.•IM

pertamina Sorong Gelar 
first aid training
SoRoNG - Unit operasi Pertamina di Sorong menggelar 
pelatihan first aid bagi pekerja dan mitra kerja pada Kamis-
Jumat (13-14/10). Bertempat di Rumah Sakit Pertamina 
Sorong (RSPS), tidak kurang dari 40 orang ikut terlibat 
dalam pelatihan tersebut. Peserta pelatihan berasal dari 
PT Pertamina EP Asset 5 Papua Field (PEP Papua Field), 
RU VII, MOR VIII, Dockyard Sorong, dan RSPS. Empat 
instruktur pelatihan first aid berasal dari Pertamedika. 
Pelatihan hari pertama diisi dengan pemaparan materi 
penanganan pertama pada berbagai kondisi darurat. 
Pelatihan hari kedua diisi dengan praktik bantuan hidup 
dasar, pembidaian dan imobilisasi, serta evakuasi.

Papua Field Manager, Julfrinson A. Sinaga, me nyam-
paikan, pelatihan first aid bagi pekerja dan mitra kerja akan 
sangat berdampak bagi operasional perusahaan. “Apabila 
terjadi sesuatu di area kerja kita dan ada korban, minimal 
kita tahu apa yang harus dilakukan. Terlebih apabila lokasi 
kerja kita jauh dari fasilitas rumah sakit atau puskesmas. 
Minimal kita bisa memberikan pertolongan pertama bagi 
rekan kerja kita dan bagi keluarga kita,” ujarnya.•ANDI NJo
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BoJoNEGoRo - Pertamina 
EP Cepu (PEPC) berpartisipasi 
da l am Pem i l i han  Du ta 
Wisata  Bojonegoro. Hal 
tersebut dibuktikan dengan 
memberikan pembekalan 
kepada 10 f ina l is  Duta 
Wisara Bojonegoro. Dalam 
kesempatan tersebut, hadir 
waki l  PEPC dar i  fungs i 
Publ ic and Government 
Affairs (PGA), Edy Purnomo, 
Pandu Subiyanto, dan Wulan 
Purnamawati. 

Materi yang disampaikan 
oleh Edy Purnomo berupa 
pengenalan dan wawasan 
tentang keberadaan industri 

partisipasi pepc pada pemilihan duta Wisata bojonegoro 2016

JAKARTA - Sejak Maret 
2016, melalui Kementerian 
Ke uangan, pemerintah melun-
curkan fasilitas Pusat Logistik 
Berikat (PLB).  PLB dianggap 
positif oleh Bank Dunia karena 
mendukung proses distribusi 
logistik yang murah dan efisien, 
men dukung pertumbuhan in-
dustri dalam negeri, serta 
men jadikan Indonesia sebagai 
hub logistik di kawasan Asia 
Pasifik.

Hal ini dinyatakan oleh 
Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati pada acara Jakarta 
International Logistics Summit 
and Expo (JILSE) 2016, 
sebagai rangkaian event 
Indonesia Transport Supply 
Chain and Logistics 2016, 
JIExpo Kemayoran, Jakarta 
Pusat, (19-21/10). Sri Mulyani 
mengatakan, ke bijakan Ke-

pemerintah tetapkan perusahaan pengelola pLb
menterian Keuangan dapat 
diaplikasikan dalam bentuk 
instrumen fiskal demi ter-
wujudnya hub logistik.

“Pemerintah mendorong 
pertumbuhan jumlah Pusat 
Lo gistik Berikat, peningkatan 
volume barang yang ditimbun 
di Pusat Logistik Berikat, 
pertumbuhan pemasok luar 
negeri yang menyimpan ba-
rang di Pusat Logistik Berikat, 
dan optimalisasi pencapaian 
tujuan Pusat Logistik Berikat  
(PLB) sebagai hub logistik di 
Asia Pasifik,” kata Sri Mulyani.

Pada kesempatan ter-
sebut, secara resmi peme-
rintah menunjuk  PDSI   dan 
Perta Arun Gas (PAG) bersama 
dengan 15 perusahaan 
lain nya sebagai pengelola 
PLB. Menteri Keuangan  Sri 
Mulyani Indrawati didampingi 

M e n k o  P e r e k o n o m i a n 
Darmin Nasution dan Menteri 
Perdagangan Enggartiasto 
Lukita menyerahkan sertifikat 
yang  merupakan  buk t i 
penunjukan secara resmi 
sebagai pengelola Pu sat 
Logistik Berikat tersebut. 
Sertifikat diterima oleh Direktur 
Utama PDSI Lelin Eprianto 
dan Presiden Direktur Perta 
Arun Gas Teuku Khaidir, pada 
Kamis (19/10).  Dengan begitu 
PLB PDSI Pertamina Drilling 
yang berlokasi di Pondok 
Cabe, Pamulang, Tangerang, 
Provinsi Banten resmi bero-
perasi.  Sedangkan PAG 
secara resmi menjadi satu-
satunya pengelola PLB untuk 
produk LNG di Indonesia.

Bagi PDSI ini  adalah 
peluang bisnis baru. Di 
tengah kelesuan harga minyak 
belakangan ini, pengadaan 
gudang multifungsi yang 
dapat  d igunakan untuk 
menampung atau menyimpan 
barang-barang ex impor 
maupun ekspor bisa menjadi 
andalan dan sebuah tero-
bosan bagi penambahan 
pendapatan PDSI. PLB PDSI 
yang berada di areal Pondok 
Cabe Tangerang dapat di-
manfaatkan oleh anak-anak 
pe rusahaan  Pe r tam ina 
yang memil iki hubungan 
de  ngan PDSI, atau vendor 
yang berhubungan dengan 
PDSI dan anak perusahaan 
Pertamina lainnya. Anak 
perusahaan Pertamina lainnya 
dapat melakukan pengu-
rangan biaya penyimpanan 
barang dan penghematan 
waktu proses pengadaan 

barang jika memanfaatkan 
PLB PDSI. Hal ini sejalan 
dengan pernyataan Dirjen 
Bea dan Cukai Heru Pambudi. 
“PLB telah membuat biaya 
logistik menjadi lebih efisien 
karena pembayaran pajak bisa 
dibayar belakangan. Hasilnya, 
biaya timbun rata-rata di PLB 
lebih murah dibanding barang 
yang ditimbun di pelabuhan, 
dengan penghematan rata-
rata 25 persen,” ujarnya.  

Sementara itu, Production 
Planning & Process Engi-
neering PT Perta Arun Gas 
Surkani Manan menjelaskan, 
dengan disahkan PLB LNG 
ini,  PAG menaruh harapan 
besar dalam pemanfaatan 
aset yang saat ini idle berupa 
dua unit Tangki LNG di Kilang 
PAG Ex PTA yang berlokasi 
d i  Lhokseumawe Aceh 
Utara dengan total kapasitas 
LNG Storage  +/- 210.000 
m3 (netto). “Nantinya akan 
difungsikan sebagai LNG 
Hub untuk perdagangan 
international (multi source 
LNG/customer) seperti peran 
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yang selama ini dijalankan oleh 
Singapore LNG.  Di samping 
itu, diharapkan PLB LNG 
ini dapat berperan sebagai 
penyangga ketahanan energi 
nasional,” ujarnya.

Terkait kesiapan ope-
rasional PLB LNG, PAG saat 
ini sedang menyelesaikan 
beberapa pekerjaan perbaikan 
Tangki termasuk penyediaan 
sarana IT/Inventory mana-
gement  sys tem  sesua i 
yang disyaratkan oleh Bea 
Cukai. Melalui PT Pertamina 
(Persero), beberapa pe-
lang gan potensia l  te lah 
menyampaikan minat yang 
serius untuk menggunakan 
fasilitas LNG Hub ini dan telah 
melakukan site survey ke PAG 
Plant Site untuk mencapai 
ta hapan yang lebih serius, 
yaitu kesepakatan /perjanjian 
penggunaan fasilitas LNG 
Hub.

PLB LNG Arun ditargetkan 
akan dioperasikan pada 
tahun 2017 dan menjadi 
penambah pendapatan 
bagi PAG. Penunjukan PAG 

sebagai Pengelola PLB LNG 
semakin melengkapi peran 
PAG sebagai penyedia jasa 
Regasifikasi LNG dan operator 
Gas Processing Plant yang 
bersumber dari gas lapangan 
Arun milik PHE NSO NSB.

Selama pameran JILSE 
tiga hari tersebut, PDSI dan 
PAG juga membuka stan 
bersama dengan perusahaan 
PLB dan perusahaan jasa 
logistik lainnya. Stand PAG 
banyak d ikun jungi  o leh 
peserta pameran yang tertarik 
mengenal lebih jauh dengan 
PLB produk LNG.Sedangkan 
s t a n  P D S I  d i g u n a k a n 
menyosialisasikan layanan 
yang akan ditawarkan, seperti 
warehouse management, 
integrated logistic services, 
project logistic dan shore base 
management. 

PLB PDSI ini lebih terfokus 
pada layanan dukungan 
industri energi migas, panas 
bumi, perlengkapan berat, 
perlengkapan rig, power 
generation, pertambangan 
dan lain-lain.•PDSI & PAG

BoNTANG - Badak LNG 
menerima piagam peng-
hargaan dari Walikota Bon-
tang atas partisipasinya da-
lam kegiatan “Pe nanganan 
Darurat Demam Berdarah 
Dengue (DBD) di Kota Bontang 
Tahun 2016”. Penghargaan 
diserahkan oleh Walikota 
Bontang Neni Moerniaeni 
usai upacara HUT ke-17 Kota 
Bontang, (12/10).

Komitmen Badak LNG 
mendukung Pemer intah 
Kota Bontang dalam me-
nanggulangi wabah penyakit 
Demam Berdarah Dengue 
(DBD) diwujudkan dengan 
melakukan “Program Pe nang-
gulangan DBD, Sosialisasi, 
Kerja Bakti, dan Fogging” di 
wilayah Kelurahan Gunung 
Telihan (21/8) serta fogging 
di enam kelurahan yaitu 
Satimpo, Berbas Tengah, 
Berbas Pantai ,  Kanaan, 
Tanjung Laut Indah, dan 
Tanjung Laut. Fogging dila-
kukan secara bertahap mulai 
(29/8) di kelurahan Satimpo 
hingga (10/9) di Kelurahan 
Tan jung Laut. Total wilayah 
yang sudah di-fogging adalah 
enam kelurahan, 194 RT, dan 
242.900 Ha. Pelaksanaan 
fogging di wilayah sekitar 
operasional  peru sahaan 
m e l i b a t k a n  k o o r   d i n a s i 

badak LnG terima 
penghargaan penanganan 
darurat dbd

dengan Dinas Ke sehatan Kota 
Bontang, Puskesmas I dan II 
Bontang Selatan, Puskesmas 
Bontang Barat, serta kelurahan 
terkait.  Pelaksanaan fogging 
dilakukan oleh 25 tenaga dari 
HRHS (Human Resources 
Health Support) Section 
HR&D Department Badak 
LNG. Selain fogging, Badak 
LNG juga  member i kan 
bubuk abate sebagai upaya 
pen cegahan terhadap per-
sebaran penyakit DBD.

Program penanggulangan 
DBD merupakan salah satu 
kegiatan CSR bidang ”Badak 
LNG Peduli Kesehatan”. 
Sebe lumnya,  beberapa 
u p a y a  j u g a  d i l a k u k a n 
Badak LNG, di antaranya 
pembangunan Posyandu di 
Berbas Pantai dan Pagung 
dan pembangunan MCK di 
Pagung bekerja sama dengan 
Ikatan Dokter Indonesia 
(IDI).•BADAK LNG

minyak dan gas di Bojonegoro. 
Para finalis yang mayoritas 
pelajar, diberikan pemahaman 
mengenai Kontraktor Kontrak 
Kerja Sama (KKKS) beserta 
wi layah operasinya. Edy 
juga menjelaskan tentang 
pembagian hasil migas antara 
operator dengan pemerintah. 
Komod i t i  m inyak ,  bag i 
hasilnya adalah 85% untuk 
pemerintah dan sisanya untuk 
KKKS, termasuk di dalamnya 
operator migas. Sedangkan 
komoditi gas, 75% untuk 
pemerintah dan 25% untuk 
KKKS. 

“Adanya industri migas di 

Bojonegoro patut disyukuri, 
karena dampaknya dirasakan 
oleh masyarakat, baik untuk 
meningkatkan pendapatan 
dae rah  maupun  un tuk 
masyarakat yang ikut terlibat 

dan berpartisipasi langsung. 
Termasuk kegiatan CSR 
perusahaan migas dalam 
berbagai bentuk yang dapat 
d i  n ikmat i  masyarakat , ” 
pungkasnya.• PEPC
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Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan sertifikat PLB kepada Direktur Utama PDSI Lelin Eprianto dan dilanjutkan 
kepada Presiden Direktur Perta Arun Gas Teuku Khaidir.
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forum diskusi percepatan proses penghapusan & pelepasan aset 
BoGoR - PT Pertamina 
Hulu Energi (PHE) menggelar 
workshop “Forum Diskusi 
Percepatan Proses Peng-
hapusan dan Pelepasan Aset,” 
di Hotel Aston Bogor, 10-11 
Oktober 2016. Workshop ini 
bertujuan untuk memberikan 
wawasan kepada Anak 
Perusahaan (AP) PHE ten-
tang proses penga juan 
Form Usulan Penghapusan 
& Pelepasan (FUPP) Aset, 
termasuk kendala yang ter-
jadi pada instansi terkait 
serta penyelesaian dari per -
masalahan pengajuan FUPP 
sampai didapatkan per se-
tujuan.    Diha rapkan peserta 
mendapatkan pembekalan 
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solusi saat pengajuan FUPP 
sehingga tercapai efisiensi 
aset dan inventory di seluruh 
AP PHE.

Acara yang dibuka oleh 
Direktur Finance & Business 
Support PHE Ari Budiarko turut 
dihadiri Kadin Pengelolaan 
Aset & Kepabeanan PRS SKK 
Migas, Firera, Kepala Pusat 
PPBMN Kementerian ESDM 
Zainal Arifin, Direktur PNKNL 
Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara Kementerian Ke-
uangan, Purnama Sianturi 
dan Kasub Direktorat Stan-
dardisasi Penilaian Properti 
Kementer ian  Keuangan 
Kesatria Purba serta diikuti 
oleh peserta dari SCM PHE 

dan seluruh AP PHE (Fungsi 
SCM & Finance).

Dalam paparannya, Ari 
Budiarko menjelaskan kon-
sekuensi jika tidak segera 
dilakukan penghapusan aset. 
“Cost storage material yang 
tinggi, biaya sekuriti, issue 
sosial terkait kepemilikan 
material di lapangan, mem-
berikan kontribusi terhadap 
rendahnya nilai Inventory 
Turn Over Ratio, Additional 
cost untuk AP PHE yang 
sudah relinguish,“jelasnya. 
Hal ini menjadi concern terkait 
safety dalam penyimpanan 
material di warehouse, dan 
adanya keter batasan space di 
warehouse untuk menyimpan 

material FUPP.
Dalam pelaksana annya 

terdapat kendala yang di-
hadapi pada proses per-
setujuan FUPP, di antaranya 
status permohonan FUPP 
yang diajukan t idak ter-
update, tidak ada contact 
person yang tetap dapat 

dihubungi setiap saat di ins-
tansi terkait, masa berlaku 
izin prinsip untuk lelang yang 
terlalu singkat, jadwal inspeksi 
material FUPP yang terbatas 
dan dilakukan SKK Migas 
& ESDM dalam waktu yang 
berbeda dan proses FUPP 
yang relatif lama antara 1-2 
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Skor kriteria kinerja ekselen pHe capai 457
JAKARTA - Dalam acara 
Apresiasi dan Sosialisasi 
Feedback Repor t  QMA 
yang dilaksanakan pada 19 
Oktober 2016 di Multifunction 
Room lantai 2 PHE Tower, 
Direktur Utama PT Pertamina 
Hulu Energi (PHE) R. Gunung 
Sardjono Hadi meyampaikan 
k e b a n g g a a n  s e t i n g g i -
t ing g inya atas pres tas i 
yang dito rehkan oleh Tim 
Penyusun Dokumen Kinerja 
Ekselen berbasis Kriteria 
Kinerja Ekselen Pertamina 
(DKE KKEP) sehingga PHE 
mencapai skor KKEP yang 

cukup tinggi yakni 457 de-
ngan predikat “Emerging” 
dan meraih “The Highest 
Incremental Improvement”, 
sebesar 20% di antara se-
lu ruh Anak Perusahaan (AP) 
Pertamina yang di-assess 
tahun 2016.

Dengan skor 457, PHE 
dinilai telah menunjukkan 
pencapaian kinerja yang 
mu lai menjadi acuan bagi 
perusahaan sejenis lainnya 
dimana sistem telah selaras 
dengan visi dan sasaran 
stra tegis perusahaan dan 
sebagian hasil kinerja fokus 

strategis (level dan tren) telah 
menunjukkan pencapaian 
yang positif sesuai dengan 
target/proyeksi yang telah 
ditetapkan.   

Percepatan perubahan 
budaya maupun operasional 
PHE dalam mewujudkan  Visi 
dan Misi, diperlukan peng-
ukuran kinerja perusahaan 
secara s is temat is  yang 
menga cu kepada KKEP.  
DKE KKEP PHE merupakan 
wujud nyata dari komitmen 
dan dukungan PHE terhadap 
pelaksanaan program Quality 
Management Assessment 

(QMA). Seluruh masukan dan 
saran perbaikan (Opportunity 
for Improvement - OFI) dari 
asesor Pertamina tertuang 
da lam feedback repor t 
menjadi upaya dan program 
perbaikan yang berkelanjutan.

Pada kesempatan ter-
sebut, Gunung Sardjono Hadi 
mengungkapkan, “PHE dapat 
meraih lebih dari skor 457 
jika berbicara real, sehingga 
ke depannya kita tidak harus 
membatasi capaian yang 
diraih. DKE KKEP tahun ini 
menjadi momentum untuk 
melakukan perbaikan se-

hingga harapan ke de pannya 
kita dapat mencapai nilai yang 
lebih tinggi lagi”. 

Untuk mencapai target 
ter sebut maka dibutuhkan 
satu pemahaman, fokus dan 

mengetahui persis segala 
kekurangan untuk melakukan 
pembenahan secara teru-
ku r  seh ingga  akh i r nya 
PHE dapat bertahan dan 
berkembang.•PhE
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tahun, serta belum semuanya 
mempunyai tata waktu untuk 
tahapan proses FUPP.

“Kami berharap terca-
pa i  percepatan  proses 
per   setujuan FUPP di AP 
PHE hingga tahapan pen-
jualan,”pungkas Ari.•

menggadang potensi Gas di ogan komering 
JAKARTA  - Joint Operating Body Pertamina-Talisman Ogan 
Komering Ltd (JOB PTOK) sebagai perusahaan di bawah 
Pertamina Hulu Energi (PHE) dan Talisman (OK) Ltd. berhasil 
melakukan beberapa langkah kebijakan dan kegiatan teknis 
sehingga berhasil memangkas operasinya dengan biaya 
sangat efisien. Kebijakan yang dilakukan di tengah turunnya 
harga minyak tersebut di antaranya adalah melakukan ne-
gosiasi dengan beberapa vendor dan melakukan efisiensi 
kegiatan operasional perusahaan. Selain itu,  kegiatan teknis 
juga tetap dilakukan untuk menambah cadangan migas.

Kegiatan teknis yang membanggakan dari perusahaan 
ini adalah usahanya untuk tetap berkinerja tinggi. JOB PTOK 
baru-baru ini, pada 18 Juli 2016  mendapat penghargaan 
Cinta Karya Nusantara dari pemerintah melalui Kementrian 
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), atas kinerjanya 
dalam penggunaan produk dalam negeri pada setiap kegiatan 
usaha hulu migas. Sebagaimana diketahui, penghargaan ini 
hanya diberikan kepada 12 Kontraktor Kontrak Kerja Sama. 

Dalam kegiatan pengeboran eksplorasi sumur NRM-
1X, JOB PTOK juga meraih penghargaan berupa “Best 
Performance  2015 Exploration Well Onshore NRM-1X 
JOB PTOK”. Penghargaan ini diberikan terhadap proses 
kegiatan pengeboran yang paling efisien dari sisi pembiayaan 

dan hari operasi. Sebagai gambaran, untuk kegiatan serupa 
dengan tingkat kedalaman dan kesulitan yang sama biaya yang 
diperlukan sekitar US$ 2,851,976 dengan perencanaan dan 
estimasi harga yang bagus, JPTOK dapat melakukannya hanya 
dengan US$ 1,974,876 dengan perhitungan yang cukup detail. 

Terkait dengan penemuan cadangan migas oleh JOB PTOK, 
patut diberikan apresiasi karena telah berhasil menemukan 
dan menambah cadangan sumberdaya gas dari sumur JTB-
1 di wilayah kerja JOB PTOK dan saat ini sudah dilakukan uji 
produksi sumur. 

Dari hasil uji produksi sumur JTB-1, estimasi sumberdaya 
(2C) yang berhasil ditemukan sebesar 57.7 BCF (9.6 MMBOE) 
dari lapisan reservoir Formasi Air Benakat dan 47.97 BCF (7.99 
MMBOE) dari reservoir Formasi Gumai yang merupakan new 
play Eksplorasi pada blok ini. 

Selain sumur JTB-1, JOB PTOK juga sedang melakukan uji 
produksi sumur Eksplorasi NRM-1 untuk mengkonfirmasi lebih 
lanjut tentang kemenerusan lapisan reservoir pada Formasi Air 
Benakat dan Gumai dan mengkonfirmasi indikasi hidrokarbon di 
Formasi Talang Akar dan Baturaja yang berpotensi mening katkan 
jumlah sumberdaya gas dan minyak di blok ini.

Melalui empat interval tes yang dilakukan di sumur JTB-1, 
tiga interval tes menghasilkan hydrocarbon. yaitu,  pada lapisan 

Upper Gumai menghasilkan laju alir 2.5 MMSCFD dengan 
tekanan reservoir 1.157 psi pada jepitan 56/64 inch,  pada 
lapisan Lower Air Benakat  berupa gas dengan rate optimum 
laju produksi sebesar 10.5 MMSCFD  dengan tekanan pori 
reservoir sebesar 966 psi  pada jepitan 64/64 inch, serta 
lapisan terakhir Upper Air Benakat berupa gas dengan rate 
5.4 MMSCFD dengan tekanan pori reservoir sebesar 290 psi 
pada jepitan 64/64 inch. 

Dengan adanya penemuan sumber hidrokarbon dari 
new play eksplorasi di masa akhir kontrak ini, maka potensi 
untuk pengelolaan blok pasca terminasi PSC akan semakin 
terbuka lebar. GM JOB PTOK Indra Shahab berharap kegiatan 
eksplorasi ini akan mengulang kesuksesan penemuan ca-
dangan sumberdaya minyak dan gas bumi hidrokarbon yang 
telah dilakukan tim JOB PTOK di Air Serdang.• (Team JPToK)
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compliance program: 
perlindungan Whistleblower dan 
dilema pengungkapannya
JAKARTA - Sebagai upaya 
Legal Counsel & Compliance 
(LCC) untuk meningkatkan 
pemahaman para pekerja 
mengenai pentingnya pe-
la  poran Whis t leb lower 
(WB) bagi perusahaan dan 
jaminan perlindungan yang 
diberikan oleh perusahaan 
kepada pelapor, LCC me-
nyelenggarakan Com plian ce 
Program (CP), pada Ra-
bu (12/10). Hadir sebagai 
pem bicara adalah Abdul 
Ha ris Semendawai, S.H., 
L.LM., Ketua Lembaga Per-
lin dungan Saksi dan Korban 
Re publik Indonesia (LPSK 
RI).

CP dibuka oleh Genades 
Pan ja i tan,  Ch ie f  Lega l 
Counsel  & Compl iance 
(CLCC). CLCC mengimbau 
bahwa apabila kita menge-
tahui adanya suatu kecu-
rangan/pelanggaran etika 
bisnis, kita harus berani 
meniupkan peluit. Untuk 
melaporkannya, kita sudah 
memil iki Whistleblowing 
System (WBS). WBS akan 
berhasil/bermanfaat apabila 
kita yang berada di sini 
dan stakeholders Pertamina 
memanfaatkannya. “Sistem 
sudah dibentuk dan kita 
d i tantang untuk dapat 
me manfaatkan ini untuk 
me majukan perusahaan,” 
ujarnya. Di akhir sambutan 
Genades menyerukan, “Ma-
ju dan bersihlah Pertamina!”  

Abdul Haris menyam-
paikan bahwa LPSK RI sa-
ngat mengapresiasi kegiatan 
yang dilaksanakan oleh LCC 
PT Pertamina (Persero), 
ke mudian CLCC sudah 
men  jelaskan bagaimana di-
lema pengungkapan suatu 
ke curangan/pelanggaran 
hu  kum yang terjadi di satu 
ins ti tusi, tetapi problemnya 
ada lah apakah mau diam 
saja atau mau menyuarakan 
berbagai kecurangan tadi. 
Oleh karena itu, berangkat 
dari problem yang dike mu-
kakan, saya diminta untuk 
men jelaskan beberapa hal 
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me ngenai WB, WBS, dan 
dinamika perlindungan ter-
hadap WB.

Dalam sesi pemaparan, 
Ketua LPSK RI menjelaskan 
bahwa WB memegang 
peran dalam membongkar 
bermacam pelanggaran 
hukum atau kejahatan, mal-
administrasi, kecurangan, 
mismanajemen/salah pe-
ngurusan, dan kelalaian 
yang memi l ik i  dampak 
yang merugikan bagi pub-
lik, sedangkan potret rea-
litas WB antara lain: (1) 
Ketika WB berbicara untuk 
mengungkap praktik-praktik 
tidak sah yang dilakukan 
atasan, rekan, mitra bisnis, 
atau klien mereka, mereka 
mempertaruhkan pekerjaan, 
pendapatan, dan keamanan 
mereka, (2) banyak WB 
h a r u s  m e n g h a d a p i 
k e t i d a k p e d u l i a n  a t a u 
ke t idakpercayaan  dan 
dalam banyak kasus laporan 
mereka tidak diselidiki/ditin-
daklanjuti secara benar, dan 
(3) seringkali WB berakhir 
dalam proses hukum dan 
selama bertahun-tahun 
untuk memperjuangkan 
hak-hak mereka sendiri atau 
untuk kasus yang dilaporkan 
oleh mereka agar dapat 
diproses dengan benar, 
dan (4) hasilnya, para WB 
kerap mendapati berbagai 
masalah dan nestapa: dipi-
dana, ancaman intimidasi 
yang kemudian mengurangi 
kese jahteraan mereka, 
depre si, dan pensiun dini, 
bah kan pembunuhan. 

Abdul Haris juga me-
nerangkan bahwa dalam 
Pasal 5 ayat (2) Undang-

Undang No. 13 Tahun 2006 
jo. Undang-Undang No. 31 
Tahun 2014 (UU 13/2006 
jo. UU 31/2004) diatur 
bahwa hak saksi dan korban 
diberikan kepada saksi dan/
atau korban tindak pidana 
dalam kasus tertentu sesuai 
keputusan LPSK RI. Jika kita 
membaca lebih lanjut pasal 
5 ayat (3) UU 13/2006 jo. 
UU 31/2004, hak tersebut 
juga dapat diberikan kepada 
saks i  pe laku,  pe lapor, 
dan ahli, termasuk pula 
orang yang dapat mem-
berikan keterangan yang 
berhubungan dengan suatu 
perkara pidana meskipun 
tidak ia dengar sendiri, tidak 
ia lihat sendiri, dan tidak ia 
alami sendiri, sepanjang 
keterangan orang itu ber-
hubungan dengan tindak 
pidana. 

Dalam sesi tanya jawab, 
lulusan Master of Laws 
(L.LM.) University of Chicago 
ini memberikan tanggapan 
b a h w a  d a l a m  r a n g k a 
mem-perbaiki kesalahan 
masa lalu, yaitu perlakuan 
terhadap WB yang tidak 
tepat. Saat ini pemerintah 
dan  perusahaan  te lah 
membangun dan mem-
ber lakukan WBS untuk 
memperbaiki kesalahan 
m a s a  l a l u .  B e b e r a p a 
m a n f a a t  W B S  a d a l a h 
memperoleh informasi yang 
sangat penting dan critical, 
membuat orang enggan 
melakukan pelanggaran, 
mende teks i  da r i  d i n i , 
mengurangi r is iko, dan 
mengurangi biaya dalam 
hal sudah terjadi akibat. 
Se cara otomatis, dengan 

kita memahami manfaat 
WBS, kita terdorong un-
tuk menc iptakan WBS 
yang kredibel yang dapat 
melindungi para pelapor. 
B a h k a n ,  W B  y a n g 
melapor akan mendapat 
p e n g h a r g a a n  d a n 
perl indungan, kemudian 
bisa dijadikan pahlawan. 
“Orang yang menjadi pah-
lawan bagi perusahaan 
ka rena dia sudah menye-
lamatkan perusahaan dari 
tin dakan-tindakan yang da-
pat merugikan perusahaan 
tersebut,” ujarnya.

Di penghujung acara 
di bacakan mengenai hasil 
survei yang telah diisi oleh 
para peserta CP. Salah satu 
hasil survei yang cukup 
menge jutkan adalah 60% 
pe serta CP menyatakan 
keragu-raguannya bah wa 
perusahaan telah mem-
berikan perlindungan ke-
pada pelapor yang mela-
porkan pelanggaran melalui 
WBS.  Se ja lan  dengan 
arahan Genades bahwa 
VP Compliance diminta 
untuk menindaklanjuti CP ini 
dengan penandatanganan 
Memorandum of Under-
standing (MoU) antara PT 
Pertamina (Persero) dengan 
L P S K  R I ,  d i h a r a p k a n 
agar MoU dapat menjadi 
salah satu solusi untuk 
mengurangi keraguan para 
pekerja Pertamina tersebut, 
malah sebaliknya para pe-
kerja Pertamina semakin 
aktif untuk melapor setiap 
pe langgaran/kecurangan 
me  lalui WBS karena yakin 
bah wa perusahaan akan 
me lindungi WB.•LCC
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BALIKPAPAN - Sebagai wujud komitmen perusahaan 
untuk menjalankan Good Corporate Governance 
(GCG), Refinery Unit V (RU V) melalui program budaya 
menyelenggarakan acara bertajuk “Peningkatan 
Implementasi GCG sebagai Upaya Pencegahan 
FRAUD di Tempat Kerja”, pada (13/10).  Acara yang 
dikoordinasi oleh fungsi Operational Performance 
Improvement (OPI) RU V ini dikemas dengan 
melibatkan seluruh Culture Change Agents fungsi dan 
dilaksanakan di  Dining Room, area kilang RU V. Dalam 
kesempatan tersebut, General Manager RU V yulian 
Dekri berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait  
pentingnya menumbuhkan jiwa kepemimpinan sesuai 
tata nilai perusahaan, salah satunya adalah Clean. 

Menurut yulian Dekri, pencegahan fraud (tindakan 
kecurangan) melalui internalisasi budaya adalah 
penting mengingat masalah fraud tidak berkisar pada 
aturan dan standar Operasional Prosedur (SOP) saja, 
tetapi juga komitmen dan atensi insan Pertamina dalam 
mencegah potensi terjadinya resiko dari fraud.  “Visi 
misi perusahaan tak akan dicapai jika tidak diilhami 
dengan salah satu tata nilai perusahaan yaitu Clean. 
Diharapkan, setiap Culture Change Agents dapat 
menjadi role model yang menunjukkan komitmennya 
untuk menjalankan proses bisnis sesuai prinsip TARIF.
Transparent, Accountable, Responsible, Independent, 
dan Fairness,” ujarnya. 

Dalam sesi ini, yulian Dekri yang hadir menjadi 
narasumber bersama Area Manager Legal & Counsel 
Anton Sumartono tersebut juga melakukan dialog 
interaktif dimana para CCA RU V yang hadir dapat 
memberikan ide-ide inovasi terkait pencegahan fraud. 

CCA Coordinator RU V Riny Utami menilai 
antusiasme CCA RU V terlihat dari ide-ide yang 
dilontarkan dalam acara. “Ke depannya, ada masukan 
untuk membuat Klinik Fraud. Hal ini tentu sesuai 
dengan komitmen GCG yang harus dilakukan secara 
berkelanjutan,” ujar Riny. 

Adapun strategi internalisasi budaya anti fraud di 
RU V dilakukan sejalan dengan imbauan KOMPAS 
Budaya Pertamina yang bertujuan meningkatkan 
high performance culture. “Seperti kita ketahui, dalam 
Theme-o-meter survey 2015, ditemukan budaya 
kinerja sudah terbentuk dari  pola pikir dan kebiasaan 
pribadi. Ini perlu ditingkatkan menjadi kebiasaan 
organisasi untuk membentuk budaya kinerja tinggi. 
Salah satunya, dengan pelibatan manajemen atas, 
seperti GM RU V sebagai narasumber bersama 
tim manajemen lainnya,” ujar Hermawan Bayu, OPI 
Manager RU V. 

Dalam sesi sosialisasi, juga dilakukan upskilling 
terkait kasus-kasus GCG yang dapat terjadi di 
lingkungan kantor, serta sistem GCG yang telah 
diterapkan di Pertamina. Diharapkan pemahaman yang 
didapat melalui sosialisasi dapat diimplementasikan 
dalam pekerjaan sehari-hari.• Keishkara

ru V inisiasi komitmen 
anti fraud lewat culture 
change agents 
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SEMARANG - Dalam rangka menyambut perundingan 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2017-2019, HR 
Pertamina dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu 
(FSPPB) mengadakan workshop mengenai Hubungan 
Industrial yang berlangsung, pada (14/10). Acara tersebut 
dihadiri oleh jajaran tim manajemen, pengurus serikat 
pekerja dan perwakilan pekerja dari berbagai fungsi 
di MOR IV.  Workshop ini diselenggarakan di Ruang 
Serbaguna Lantai 3 MOR IV dan dibuka oleh GM MOR 
IV Kusnendar. 

Dalam sambutannya, Kusnendar menyampaikan 
sinergi yang harmonis antara pekerja dengan perusahaan 
sangatlah penting dan harus terus diupayakan semaksimal 
mungkin. 

Acara diisi Setyo Wardono dan pembicara tamu dari 
Direktur Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis 
Diskriminasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Sri Nurhaningsih. 

Sebagai sesi pembuka, Setyo menjelaskan sebagai 
hasil sinergi antara perusahaan dan federasi serikat 
pekerja, Perjanjian Kerja Bersama haruslah dapat 
mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak yang 
sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. 

“PKB merupakan bentuk kesepakatan kerja antara 
perusahaan dan pekerja yang harus dipatuhi bersama. 
Walaupun tidak tergabung dalam Serikat Pekerja, seluruh 
pekerja di perusahaan harus mengikuti pasal-pasal yang 
diatur dalam PKB”, ujar Setyo. 

Sementara itu, Sri Nurhaningsih memaparkan di-
na  mika penanganan pekerja dalam perusahaan, ter-
masuk mengenai penanganan pekerja alih daya.  Ia 
ju ga menyampaikan, hubungan yang baik antara pe-
ker ja dan perusahaan harus terus dijaga karena dapat 
mempengaruhi kinerja perusahaan. 

Dengan adanya workshop ini diharapkan para 
anggota serikat pekerja mampu menguasai peraturan 
perundangan lebih baik dan mampu menghadapi tan-
tangan permasalahan yang terjadi pada internal maupun 
eksternal perusahaan.•
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JAKARTA – Dalam rangka 
meningkatkan kualitas SDM 
yang siap untuk menjadi pe-
mimpin dan mampu mem-
bawa visi perusahaan, Di-
rektorat SDM & Umum kem-
bali melaksanakan Talent 
Development Acceleration 
Program bagi para asisten 
manajer  berupa People 
Leader Development Program 
(PLDP) Angkatan VII tahun 
2016.

“Program PLDP ini men-
jadi suatu program yang 
me mang sangat diperlukan 

pLdp angkatan  Vii tahun 2016 :
calon pemimpin bisnis pertamina di masa depan

untuk kepentingan bisnis 
perusahaan. Hanya 14 persen 
yang akan menggantikan 
46 persen karena kita tidak 
me lakukan rekrutmen dari 
1991 sampai dengan 2001. 
Pada tahun 2020, 95 persen 
level manager ke atas sudah 
purnakarya. Artinya pada 
tahun 2020 tinggal 5 persen 
manager ke atas masih ada”. 

Demikian dikatakan oleh 
Vice President Pertamina 
Corporate University, Ihsa-
nuddin Usman dalam pem-
bukaan program PLDP Ang-

katan VII di ruang Kuda Laut 
Hotel Patra Jasa Jakarta, 
Senin (17/10).

Lebih lanjut Ihsanuddin 
mengatakan,  tanggung 
jawab Pertamina semakin 
be sar sebagai BUMN untuk 
menjaga ketahanan energi 
nasional. “Karena itulah, 
betapa pen tingnya program ini 
untuk masa depan Pertamina 
karena para peserta yang 
mengikuti program inilah yang 
akan menjadi pimpinan masa 
depan Pertamina,” tegasnya.

Sebanyak 31 pekerja 

men jad i  pese r ta  PLDP 
Angkatan VII Tahun 2016. 
Mereka berasal dari ber bagai 
direktorat, anak perusahaan 
dan unit bisnis Pertamina di 
seluruh Indonesia.  

Pada program ini, Para 
peserta diberikan kesempatan 
untuk mengem bangkan diri 
melalui interaksi aktif dengan 
para pimpinan perusahaan, 
pejabat pemerintah dan aka-
demisi di bidang masing-ma-
sing. 

Pada akhir  program, 
diha rapkan kualitas SDM 
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industrial fuel marketing Selenggarakan 
re-energizing Sales force 2016 dan d’Gil competition
BALI - Sejalan dengan ak si 
pemasaran yang dila kukan 
di Pertamina melalui berbagai 
kegiatan seperti Marketing 
Opera t ioan  Exce l l ence 
(MorE), d’Gil atau ide gila 
pemasaran yang menembus 
batas, Fungsi Industrial Fuel 
Marketing menyelenggarakan 
program “Re-Energiz ing 
Sales Force 2016 dan D’Gil 
Competition”. Bertempat di 
Bali, acara yang berlangsung 
pada 6 – 7 Oktober 2016 lalu 
meng ambil tema “The Power 
of Sinergy” dengan maksud 
dalam proses pencapaian 
target kinerja seluruh sales 
force harus mengerahkan 
seluruh source yang dimiliki 
serta bergerak secara har-
moni bersama anak peru-
sahaan, yaitu Patra Niaga 
sehingga target tinggi yang 
ditetapkan oleh perusahaan 
dapat tercapai ber sama. 

Dalam sambutannya, 
Vice President Industrial 
Fuel Marketing Giri San-
toso menyampaikan, sebagai 
sales yang merupakan ujung 
tombak perusahaan, insan 
pemasaran Pertamina harus 
bera ni melakukan tindakan-
tindakan di luar kebiasaan 
atau tindakan “gila” untuk 
dapat mencapai bahkan 
melebihi target kinerja. 

Sementara itu, Senior 
Vice President Fuel Mar keting 
& Distribution Pertamina 
Muchammad  I s kanda r 
dalam pengarahannya me-

negaskan, Pertamina harus 
tetap menjadi market leader 
dalam bisnis pemasaran 
BBM, terutama untuk ka-
langan Industri dan Marine. 
“Hendaknya seluruh sales 
harus merasa optimis dalam 
merebut pasar maupun men-
cari pasar baru bekerja sama 
de ngan anak perusahaan, 
yaitu Patra Niaga, sehingga 
Fungsi Industrial Fuel Mar-
keting dan Patra Niaga 
merupakan kesatuan yang 
tidak terpatahkan untuk terus 
bergerak maju menembus 
pasar di Indonesia atau beat 
the market,” tegasnya.

Hal tersebut disepakati 
oleh Direktur Utama PT Per-
tamina Patra Niaga, Gan dhi 
Sriwidodo. Ia menyampaikan 
bahwa sales team-nya siap 

mendukung penuh pro-
gram Pertamina dalam me-
ngem bangkan pasar dan 
mengalahkan kompetitor.

Guna memberikan se-
mangat dan membuka wa-
wasan untuk ide-ide gila 
atau anti mainstream, turut 
diundang dalam acara ter-
sebut motivator yang terkenal 
dengan ide-de gilanya dalam 
pemasaran atau Marketing 
Revolution yaitu Tung Desem 
Waringin.  

Dalam kesempatan ter-
sebut, ia memaparkan, dalam 
marketing ada lima hal pokok 
yang harus dikuasai oleh 
sales. yaitu, menciptakan 
tawaran menarik, bisa di-
pe r   caya ,  dengan  ca ra 
yang tepat, menawarkan 
pada target market yang 

tepat, serta  menciptakan 
ketergantungan konsumen 
pada kita.

Sebagai puncak acara, 
d i se l engga rakan  D’G i l 
Competition. Para sales baik 
dari Kantor Pusat maupun 
Region mengikuti kompetisi 
untuk menyampaikan ide-
ide gila yang belum pernah 
dilaksanakan atau merupakan 
terobosan program kerja un-
tuk mencapai kinerja me-
lebihi dari target yang telah 
ditetapkan, dengan juri Tim 
Manajemen Fungsi Industrial 
Fuel Marketing. Pemenang 
dalam D’Gil Competition 
tersebut diraih oleh Fungsi 
Industrial Fuel Marketing 
Re gion I I I  dengan judul 
“GADIS”.•Marketing & Technical 

Support – IfM

Senior Vice President Fuel Marketing & Distribution Pertamina Muchammad Iskandar menegaskan Pertamina harus tetap 
menjadi market leader dalam bisnis pemasaran BBM.

Pertamina level Assistant 
Manager dapat meningkat 
sehingga mampu mening-
katkan pengelolaan Pertamina 
dan menjaga sustainability 

transformasi Pertamina di 
tengah usaha yang semakin 
kompetitif  yang menuntut 
perusahaan  harus lebih 
efisien dan efektif.• IRLI

Hubungan industrial 
pengaruhi kinerja perusahaan
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JAKARTA - Rendahnya har-
ga minyak mentah dunia 
men jadi tantangan bagi 
perusahaan di bidang bisnis 
hulu Migas untuk mencapai 
target yang telah ditetapkan. 
Dampak turunnya harga mi-
nyak mentah tidak hanya 
dirasakan oleh perusahaan 
hulu migas, namun juga 
berimbas pada perusahaan-
perusahaan penun jang 
yang bergerak di bidang 
ba rang dan jasa pengeboran 
dan produksi minyak, yaitu 
kelesuan aktivitas pengeboran 
akibat penghematan baik un-
tuk investasi maupun ope-
rasi. Kondisi ini dialami oleh 
Petrochemical Trading, salah 
satu unit bisnis PT Pertamina 
(Pesero)  yang bergerak 

optimalisasi penggunaan Smooth fluid pertamina
dalam penyediaan produk 
Smooth Fluid sebagai salah 
satu komponen pembuatan 
lumpur pengeboran berbahan 
minyak (Oil Base Mud).

Dalam rangka melakukan 
identifikasi terhadap kondisi 
tersebut di atas, perlu adanya 
kolaborasi yang berkelanjutan 
antar pemangku kepentingan.
Untuk itu, Vice President 
Petrochemical Trading Supri-
yanto Dwi Hutomo melakukan 
pertemuan dengan Kepala 
Divisi Survey & Pengeboran 
SKK Migas Ngatijan di dam-
pingi Kepala Dinas Reali-
sasi Survei & Pemboran Pe-
ngembangan Dedi Suryadi, 
pada (19/10), di Jakarta. 

Dalam pertemuan ter-
sebut, Supriyanto menyam-

paikan ap resiasi kepada SKK 
Migas yang telah mendukung 
penggunaan barang, jasa, 
dan  SDM dalam negeri, 
untuk kegiatan eksplorasi 
dan produksi dimana produk 
Smooth Fluid-05 pada 7 
Oktober 2015 telah memiliki 
Tingkat Komponen Dalam 
Neger i  (TKDN) sebesar 
51,06% dan telah digunakan 
di beberapa  lapangan minyak 
KKKS di Indonesia.

Pada kesempatan ter-
sebut, Kepala Divisi Survey 
& Pengeboran, Ngatijan me-
nyambut baik kunjungan 
Per tamina. Ia menyampaikan, 
apabila Smooth Fluid telah 
memiliki TKDN 51,06%, ma-
ka pada dasarnya produk 
tersebut wajib dipergunakan 

dalam kegiatan eksplorasi 
dan produksi. Namun, Nga  -
tijan mengingatkan,  be-
be rapa hal yang perlu di-
per hatikan oleh Pertamina, 
di antaranya kontinuitas 
suplai, perbaikan kualitas, 
kemasan, dan informasi stok 
yang dapat menjadi acuan 
perusahaan migas.  

“Dalam rangka me ning-
katkan efisiensi penga daan 
barang dan jasa pada industri 
hulu migas, kami dan KKKS 
te lah  mengembangkan 
pangkalan data (database) 
penyedia jasa terintegrasi 
yang diberi nama Contractor 
Integrated Vendor Database 
(CIVD). Diharapkan produk 

Smooth Fluid Pertamina 
dapat terdaftar dalam sistem 
CIVD tersebut,” ujar Ngatijan.

Pada akhir kunjungan, 
Supriyanto berjanji untuk 

VP Petrochemical Trading Supriyanto Dwi Hutomo menyerahkan cinderamata 
kepada Kepala Divisi Survey & Pengeboran SKK Migas Ngatijan, di Jakarta (19/10).

Fo
to

 : 
P

E
TR

O
C

H
E

M
IC

A
L 

TR
A

D
IN

G

        
 

perSatuan Wanita patra

peringati 10 muharam, pWp ru iii berbagi Sesama anak Yatim
SUNGAI GERoNG -  PWP RU IV bersama Majelis 
Taklim Muslimah RU III menyelenggarakan Peringatan 
10 Muharam 1438 Hijriah dengan berbagi bersama anak 
yatim, di Masjid Darurrahmah Komperta Sungai Gerong, 
Selasa (11/10).

Dalam kesempatan ini, Ketua PWP RU IV sekaligus 
Pembina Majelis Taklim Muslimah RU III Wiwiek Djoko 
Priyono didampingi Ketua Majelis Taklim Muslimah RU 
III Nuraini Hamiri menyantuni 40 anak dari Panti Asuhan 
Darurrahmah dan Pondok Pesantren Tijaratul Lantabul.

Wiwiek mengatakan,  santunan yang diberikan 
diharapkan dapat meningkatkan ketakwaan, keagamaan 
dan kepedulian sosial para ibu yang tergabung dalam 
majelis taklim terhadap anak yatim piatu.

“Anak-anak yatim piatu adalah bagian dari masyarakat 
yang membutuhkan uluran tangan kita. Mereka sudah 

ditinggal kedua orang tuanya sejak kecil, bahkan ada yang 
sejak dalam kandungan sudah ditinggal oleh orang tuanya. 
Hal ini patut menjadi perhatian bagi kita semua untuk dapat 
menyantuni para anak yatim,” ujarnya.

Nuraini menjelaskan, kegiatan ini juga menjadi media 
dalam menjalin kebersamaan. “Kegiatan sosial ini sudah 
menjadi agenda tahunan Majelis Taklim Muslimah RU III, 
tidak hanya terbatas pada 10 Muharam, namun juga pada 
hari-hari besar Islam lainnya,” jelasnya.

Selain menyantuni anak yatim, ibu-ibu yang tergabung 
dari tiga masjid di lingkungan Komplek Pertamina Plaju dan 
Sungai Gerong ini juga bersilaturahmi dengan muslimah 
yang baru pulang menunaikan ibadah haji dan diisi dengan 
tausiyah oleh Ustadz Syarif Husin.•Comm & Relations RU III

Fo
to

 : 
R

U
 II

I

selalu menjalin komunikasi 
dan komitmen dalam men-
dukung kegiatan di sektor 
hulu migas.•PETRoChEMICAL 

TRADING

        
 tbbm pematangsiantar Layani bbm 
empat kabupaten/kota di Sumatera utara
PEMATANGSIANTAR - Dalam upaya 
mendukung kelancaran distribusi BBM 
di wilayah Sumatera Utara,  Marketing 
Operation Region (MOR) I memiliki 
beberapa Terminal Bahan Bakar Minyak, 
salah satunya di Kota Pematangsiantar. 
Dengan menempati lahan seluas 2 
hektar, TBBM ini beroperasi semenjak 
1957 dan melayani sebanyak 22 SPBU 
yang tersebar di empat kabupaten/kota di sekitarnya yaitu Kota Pematangsiantar, 
Kabupaten Asahan, Samosir dan Simalungun. Selain itu TBBM ini juga melayani konsumen 
industri dan TNI/Polri.

Salah satu keunikan TBBM Siantar dibanding TBBM lainnya adalah fasilitas penerimaan 
pasokan BBM yang menggunakan Rail Tank Wagon (RTW) dari Terminal BBM Medan Group. 
TBBM Siantar juga memilki enam tangki timbun produk BBM yang terdiri dari Premium, 
Solar dan Fame serta didukung fasilias mobil tangki sebanyak 11 unit.

“Di Sumatera Utara hanya dua Terminal BBM yang menggunakan RTW ini, yakni di 
Pematangsiantar dan Asahan. Kami bekerja sama dengan PT.KAI. Dengan RTW ini, pasokan 
yang dikirim malam sudah sampai di sini pada pagi hari,” ungkap Operation Head Terminal 
BBM Pematangsiantar, Isharuddin.

Dengan total personel sekitar 40 orang, Terminal BBM ini bertugas sebagai penerima, 
penimbun dan penyalur BBM ke 22 unit SPBU yang tersebar di empat kabupaten dan 
kota di Sumut. Terminal BBM Pematangsiantar menerima pasokan BBM sebanyak 476 
kiloliter tiap harinya untuk didistribusikan. Jumlah tersebut terdiri atas BBM jenis Premium 
sebanyak 306 kiloliter dan BBM jenis Solar sebanyak 170 kiloliter.•WALI

pertamina raih penghargaan 
kerja nyata dipenda Jawa timur
SURABAYA - Marketing 
Operation Region (MOR) V 
meraih penghargaan Kerja 
Nyata dari Dinas Pendapatan 
Daerah (Dipenda) Provinsi 
Jawa Timur pada malam 
penghargaan Kerja Nyata 
D ipenda  un tuk  Inovas i 
P e l a y a n a n  P u b l i k  d a n 
Pembangunan Jawa Timur, 
Minggu (2/10).Gubernur Jawa 
Timur Soekarwo menyerahkan 
penghargaan tersebut kepada 
GM MOR V Ageng Giriyono.

Penghargaan diberikan 
kepada MOR V karena dinilai 
berhasi l  meningkat pen-
dapatan daerah melalui pajak 
daerah melalui penjualan 
bahan bakar kendaraan 

bermotor, khususnya bahan 
bakar non subsidi. 

G M  M O R  V  A g e n g 
Giriyono dalam sambutannya 
menyampaikan, penghargaan 
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tersebut merupakan apresiasi 
besar kepada Pertamina 
sebaga BUMN terbesar di 
In donesia.•MoR V

SOROT
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6c ta awards 2016 : 
apresiasi untuk pekerja ru iV
CILACAP - Sebagai bentuk apresiasi 
perusahaan kepada kinerja pekerja RU 
IV yang terlibat Turn Around (TA) Kilang 
II,  RU IV menggelar 6C TA Awards 
2016, di gedung PWP Cilacap (30/9). 
Penghargaan ini dilaksanakan atas 
inisiasi tim Culture Change Agent (CCA). 

Di hadapan seluruh pekerja yang 
hadir, GM RU IV Nyoman Sukadana  
menyampaikan apresiasinya kepada 
seluruh pekerja RU IV yang sudah 
memberikan kinerja terbaiknya pada 
TA 2016 sehingga Kilang II semakin 
andal. Menurutnya, strategi maintenance 
Kilang yang baik sangat menentukan 
kondisi operasi Kilang.

Pada kesempatan ini penghargaan 
diberikan kepada pekerja yang ber-
prestasi dengan dua kategori utama 
yaitu ter-customer focus dan ter-
capable. Sebagai juara satu frontliner ter-
customer focus dari Fungsi Operation & 
Maintenance yaitu Vischa Sanjaya, diikuti 
Endra Kurniawan dan Andi Wibowo. 
Juara satu supervisor ter-customer focus 
dari Fungsi Operation & Maintenance 
yaitu Sugeng Priyadi, diikuti Surasto 
Teguh dan Agus Sutrisno. Sedangkan 
dari Fungsi Supporting yang berhasil 
menjadi juara satu sebagai frontliner ter-

budayakan pola Hidup Sehat melalui 
Weight Loss & diet challenge program
MEDAN – Untuk membudayakan 
hi dup sehat, Marketing Operation 
Region (MOR) I melaksanakan Program 
Weight loss and Diet Challenge. 
Program ini dijalankan mulai Agustus 
- Oktober  2016 ini diinisiasi fungsi 
Medical Sumbagut. Fungsi medical 
menggandeng konsultan gizi dari 
Rumah Sakit Murni Teguh Medan, 
Vergi Ryoto S.gz yang bertugas 
mendampingi para pekerja untuk mem-
berikan konsultansi gizi.

Menurut Area Manager Medical 
Sumbagut, Dr.Sindu Agung Lesmana, 
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customer focus yaitu Nidlom Muddin, 
diikuti  Rudiyanto dan Susanto Pudji 
N. Dilanjutkan supervisor ter-customer 
focus, yaitu Suparman, Widodo dan 
Rusdiyansyah.

Untuk kategor i  ter-capable 
dari frontliner Fungsi Operation & 
Maintenance diraih Sakiyun Widodo, 
Eko Prasetyo, dan Galih Kharisma. 
Supervisor ter-capable, yaitu Ade 
Suprapto, Sugiyanto K.A, dan 
Rumanto. Sedangkan dari Fungsi 
Supporting, berhasil menjadi frontliner 
ter-capable, yaitu Dzuhazhim Azhim, 
Refika Hanum, dan Harry Hutapea. 
Sedangkan supervisor ter-capable 
diraih Vinela Scornicov, M. Nur Said 
dan Herwin Tejaningrum.

Ketua Tim CCA RU IV Datuk 
Fachrul Razy berharap apresiasi ini 
dapat memotivasi para pekerja  RU IV 
untuk bekerja lebih baik lagi dengan 
menghasilkan kualitas pekerjaan yang 
terbaik dan zero accident.  Ia juga 
menjelaskan, tim CCA turut terlibat 
langsung dalam pelaksanaan TA 
sebagai salah satu bentuk kegiatan 
edukasi dan internalisasi tata nilai 6C 
terutama customer focus dan ca-
pable. •AJI-RUIV

program weight loss & diet challenge 
diselenggarakan mengacu pada 
hasil Medical Check Up Pertamina 
MOR I yang memperlihatkan 70% 
pe-kerja MOR I mengalami obesitas. 
Ia berharap, dengan program ini 
pekerja MOR I mendapatkan edukasi 
yang baik mengenai pengaturan 
menu makanan yang seimbang dan 
dikombinasi dengan aktifitas fisik 
terukur yang hasil nya dapat dilihat 
setelah dua bulan kegiatan berjalan.

Program ini juga dilengkapi de  ngan 
latihan yoga dan body balance.•MoR I
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JAKARTA -  Industri minyak dunia mengalami masa-masa 
sulit dalam 2 tahun belakangan. Penyebabnya, terpicu oleh 
harga miyak mentah dunia yang terjun bebas dari sekitar US$ 
100 per barel menjadi antara US $ 40 – US $ 50 per barel 
sejak pertengahan 2014 lalu. Kondisi tersebut mendorong 
perusahaan-perusahaan minyak, baik nasional maupun 
multinasional untuk melakukan efisiensi disegala lini. Kebijakan 
yang sama, juga dengan ketat dilakukan oleh PT Pertamina 
(Persero) supaya kinerjanya tidak terimbas krisis tersebut 
secara sinifikan. Menyikapi kondisi itu Direktur Hulu, Syamsu 
Alam dalam berbagai kesempatan mendesak seluruh jajaran 
pekerja bidang hulu migas supaya mengubah pola pikir lama 
yang memproduksikan migas dengan cara at any cost, kini 
harus lebih arief dalam memilah, memilih, dan menetapkan 
program mana yang  hendak dieksekusi.  

Di tengah kegalauan harga crude di pasar dunia, itu 
aset-aset sepuh milik PT. Pertamina EP (PEP) bertambah 
rendah tingkat keekonomiannya. Lebih 50% program 
pengeboran RK 2016 direevaluasi dan atau ditangguhkan. 
Inovasi operasi hanya dilakukan pada lokasi-lokasi lama 
untuk sekedar menahan laju penurunan produksi secara 
alami (natural decline rate). Langkah-langkah tersebut tanpa 
kecuali dengan sekuat tenaga dijalani oleh PEP Aset 1 Rantau 
Field. Komitmen Rantau Field dalam mempertahankan 
produksi di era sulit dilakukan dengan segala daya. Hal, ini 
ditunjukkan lewat berbagai terobosan dan inovasi operasi. 
Tidak bisa dipungkiri pemotongan anggaran biaya produksi 
sangat mempengaruhi gerak kinerja Rantau Field dalam 
2 tahun terakhir. Fakta itu terlihat dalam capaian produksi 
hingga September 2016 sebesar 2.396,061 barel minyak per 
hari (BOPD) atau 89,2 persen terhadap target. Sedangkan 
produksi gas berada pada level 3,61 juta kaki kubik atau 
102,9 persen dari target. 

Sadar tertinggal, manajemen Rantau 
Field melakukan langkah-langkah akselerasi 
operasi dalam mengatasi problem klasik 
lapangan tua, seperti masalah tingginya 
laju natural decline rate, tekanan reservoir 
yang terus mengecil, ting ginya tingkat low 
and off, masalah kepasiran, maraknya aksi 

ilegal pada trunk line, serta gangguan fasilitas sumur oleh pihak 
yang tidak bertanggung jawab. “Untuk sand problem, kami 
mengatasinya dengan penggunaan sand screen/tubing screen. 
Penggunaan sand screen tersebut dapat memperpanjang 
lifetime sumur, sehingga mengurangi frekuensi perawatan sumur 
(PES)”, ungkap Richard Muthalib, Rantau Field Manager. 

Selanjutnya Richard menjelaskan, untuk menahan laju decline 
rate management Rantau Field harus giat dalam melakukan 
intervensi sumuran, baik itu well services maupun reaktivasi 
sumur. Upaya ini dilakukan secara selektif dan memprioritaskan 
pekerjaan dengan pertimbangan aspek low cost, low risk, and 
high gain. Divsamping itu upaya pencarian potensi-potensi 
by pass oil menggunakan aplikasi Reservoir Saturation Tools 
(RST) dan PNX juga dilakukan. “Tools ini sangat membantu 
kami untuk mengetahui zona-zona mana yang masih memiliki 
saturasi minyak dan bisa diproduksikan. Ini menjadi strategi jitu 
untuk mengejar ketertinggalan produksi minyak Rantau Field,” 
imbuh Richard mewartakan kiat-kiatnya. Hingga akhir September 
2016 kegiatan reaktivasi sumur suspended dilakukan sebanyak 
15 sumur, melalui kegiatan pindah lapisan, additional perforasi, 
konversi injeksi, reopening, dan reaktivasi. Hasilnya tambahan 
produksi total sebanyak 225 bopd telah diraih. Kegiatan reaktivasi 
tersebut merupakan hasil review dan evaluasi data sub surface 
secara terintegrasi baik data seismik, geologi, dan data sumur. 
Langkah-langkah telaah ulang dimaksud memperoleh hasil 
berupa zona-zona reservoir baru yang berpotensi mengandung 
hidrokarbon, terutama minyak bumi. 

Selain itu, efisiensi dan efektifitas operasi juga menjadi 
fokus perhatian management, berbagai terobosan diciptakan 
diantaranya: (1) Meningkatkan perolehan recover minyak dengan 
metode swab menggunakan Pompa MHR-01. (2) Penghematan 
biaya sewa well head compressor dengan mengalihfungsikan 
compressor idle SP/SK XIII menjadi onsite compressor untuk 
mempertahankan kontinyuitas produksi cluster Sumur P-423. 
(3) Mengurangi loss produksi yang disebabkan oleh Overheat 
Engine Kompressor dengan pemanfaatan Heat Exchanger Idle 
Kompressor Ajax sebagai heat exchanger compressor ariel 
di SP/SK-XII. (4) Meningkatkan Keekonomian Sumur P-140 
dengan melakukan Optimalisasi Aset Melalui Pemanfaatan 
Limbah Padat Non B3. (5) Penghematan biaya pipa dan sewa 

vacuum truck untuk mempertahankan produksi Sumur KST-
22 dengan menggunakan tangki penampung di SP-X. (6) 
Peningkatan kapasitas Pompa Injeksi air Asin dari 22.000 
BWPD untuk memitigasi kenaikan air terproduksi dengan 
mengalihfungsikan feed pump menjadi pompa Booster 
Injeksi di WIP Alur Bamban. “Masih banyak inovasi yang 
lainnya, tetapi intinya dari berbagai inovasi tersebut kami 
berhasil menghemat production cost hingga Rp. 96.9 miliar,” 
terang Richard. 

Di sisi lain, upaya menjaga kelestarian alam sebagai 
perwujudan etika bisnis industri ekstraktif, PEP Asset 1 
Rantau Field, tahun lalu berhasil meraih Proper Emas 
untuk pertama kalinya. Perolehan tersebut membuktikan 
komitmen perusahaan dalam pengelolaan lingkungan dan 
pemberdayaan masyarakat sekitar daerah operasi tidak 
pernah alpa. Salah satu program unggulan Rantau Field 
adalah upaya Perlindungan Keaneka Ragaman Hayati, 
yaitu membantu pelestarian satwa langka tuntong laut 
(Batagur borneoensis). Hewan, ini merupakan satwa 
endemik yang masuk dalam daftar satwa langka sesuai 
Red List International Union for Conservation of Nature 
(IUCN). Berkerjasama dengan LSM yayasan Satu Cita 
Lestari Indonesia, PEP Rantau Field akan melepas liarkan 
666 ekor tukik tuntong laut yang berhasil ditetaskan hingga 
September 2016. Habitat hewan sejenis penyu tersebut, di 
dunia hanya ada 2, salah satunya adalah di kawasan muara 
Sungai Tamiang, Seruey, Kabupaten Aceh Tamiang wilayah 
kerja PEP Aset 1 Rantau Field.•DIT. hULU

Water Treatment injection Plant (WTIP), Rantau Field.

BALIKPAPAN – PT Per-
t a   m ina  (Pe r se ro )  s i ap 
mengakselerasi penye lesaian 
proyek Refinery De velopment 
Master Plan RU V Balikpapan 
menjadi 2021 dengan kualitas 
produk se tara Euro V.

Direktur Megaproyek 
Pengolahan dan Petrokimia 
Pertamina Rachmad Har-
dadi mengatakan RDMP 
RU V Balikpapan semula 
Pertamina bermitra dengan 
JX Nippon. Namun, tutur-
nya, dalam perjalanan pem-

Spesifikasi Produk Euro 5 Pertamina 
percepat rdmp ru V balikpapan

bahasannya akhirnya Per-
tamina memutuskan untuk 
membangun sendiri kilang 
tersebut.

“Fokus  kam i  dapa t 
me  nyelesaikan proyek itu 
dengan anggaran yang 
rasional dan tenggat waktu 
sesuai dengan target yang 
sudah ditetapkan. Setelah 
Pertamina evaluasi, akhirnya 
diputuskan kami bangun sen-
diri,” tutur Hardadi.

Bahkan, lanjut dia, Per-
tamina berpotensi me la kukan 

percepatan pe nye lesaian 
RDMP RU V Balikpapan 
dalam dua tahapan. Juni 
2019, katanya, proyek RDMP 
tahap per tama dengan 
investasi se besar US$2,6 
miliar akan tuntas dengan 
spesif ikasi produk level 
Euro 2 dengan peningkatan 
kapasitas peng o lahan dari 
260 ribu barel per hari menjadi 
360 ribu barel per hari.

“Ka l au  b i sa  cepa t , 
mengapa harus lambat. 
Bah  kan sesuai  dengan 

per  kembangan terakhir, di 
mana terdapat aspirasi un-
tuk produksi BBM dengan 
spesifikasi Euro 5 dan ka mi 
akan penuhi aspirasi ter sebut 
bahkan dengan target waktu 
yang lebih cepat,” katanya.

Dia mengungkapkan 
untuk pembangunan ki-
lang dengan produk ber-
spesifikasi Euro 4 atau 5 tidak 
jauh berbeda spefisikasinya 
pun juga tidak seberapa 
besar perbedaan biayanya. 
Oleh karena itu, katanya, 

RDMP RU V Balikpapan 
tahap kedua akan dimulai 
awal 2017 dan diharapkan 
selesai paling lambat pada 
pertengahan 2021 dengan 
spesifikasi produk Euro 5.

Dalam perkembangan 
la in,  Rachmad Hardadi 
mengungkapkan pelaksa-
naan RDMP RU V Balikpapan 
saat ini telah memasuki 
tahapan demolisi beberapa 
fasil itas pergudangan di 
atas lahan yang akan di-
gu nakan sebagai lokasi 

RDMP RU V Balikpapan. 
Selain itu, katanya, terdapat 
perkembangan signifikan 
pada pembangunan fungsi 
hunian yang dibangun oleh 
PT PP (Persero) Tbk.

“Pembangunan fungsi 
hunian tersebut telah sampai 
di level 16 dari 24 lantai 
yang direncanakan. Secara 
persentase, pekerjaan ter-
sebu t  t e l ah  mencapa i 
28,4% atau sedikit ahead 
schedule dari target 28,3%,” 
terangnya.•RILIS


