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3 Sorot :
Holding bumn bantu tingkatkan investasi

laba pertamina melambung 
naik 209%
Sembilan bulan
pertama 2016, PT 
Pertamina (Persero) 
berhasil bukukan laba 
bersih sebesar US$ 
2,83 miliar atau naik 
209% dibandingkan 
dengan pencapaian 
pada periode yang sama 
tahun 2015 sebesar US$ 
914 juta. Peningkatan 
laba yang signifikan 
tersebut disokong oleh 
peningkatan kinerja 
operasi dan efisiensi dari 
berbagai inisiatif dan 
langkah terobosan yang 
dilakukan perusahaan 
melalui program 
Breakthrough Project.

rendah. Pencapaian itu bisa 
diraih karena Pertamina dapat 
meningkatkan kinerja operasi, di 
sisi lain terjadi pe nu runan biaya 
melalui efisiensi yang dilakukan 
berhasil memangkas biaya 
sekitar 27% selama sembilan 
bulan pertama tahun ini. 

Kinerja hulu pada perio
de triwulan III 2016 ini men
capai 646 ribu barel setara 
minyak per hari terdiri dari 309 
ribu barel per hari minyak dan 
1.953 mmscfd gas. Pencapaian 
tersebut menunjukkan pe
ningkatan sebesar 12,3% 
dibandingkan periode yang 
sama tahun 2015. Sementara 
pencapaian produksi listrik 
panas bumi mencapai 2.233 
GwH setara listrik.

Adapun, transportasi gas 
mencapai  393 BSCF dengan 
penjualan gas perusahaan 
mencapai 530 BBTU. Break
through Project 2016 yang 
ditargetkan mencapai US$1,64 
miliar hingga akhir tahun 2016,  
hingga akhir triwulan ke – III telah 
tercapai sebesar US$1,643 
miliar. Capaian tersebut berasal 
dari  efisiensi dan penciptaan 
nilai tambah serta proyek 
terobosan perusahaan.

Efisiensi biaya operasi hulu 
sebesar US$834 juta yang 
menjadi penyokong utama bagi 
realisasi Break through Project 
2016 men cerminkan strategi 
perusahaan untuk fokus pada 

14 Kiprah Anak Perusahaan :
launcHing pertamina enduro matic-g

JAKARTA  – “Sampai dengan 
akhir September atau triwulan 
ke3 ini, alhamdulil lah kita 
bisa melalui dengan kinerja 
yang cukup bagus dimana 
pendapatan yang kita peroleh 
US$ 26,62 miliar,” papar Di
rektur Utama Pertamina Dwi 
Soetjipto dalam konferensi 
pers, di Gedung Utama Kan tor 
Pusat Pertamina, pada Selasa 
(8/11).

Dwi menjelaskan, selama 
tiga kuartal pada 2016 laba 
bersih Pertamina mencapai 
US$2,83 mi l iar atau naik 
209% dibandingkan periode 
yang sama tahun lalu kendati 
terjadi penurunan pendapatan 
sebesar 16,8% karena harga 
minyak mentah yang relatif lebih 

Perjanjian Paris (Paris Agreement) mengenai perubahan 
iklim telah efektif berlaku sejak 4 November lalu. Perjanjian 
tersebut telah ditandatangani lebih dari 100 negara, dan 
bertujuan untuk mengekang emisi karbon dioksida dan gas 
rumah kaca lainnya guna menahan kenaikan suhu global di 
bawah 2 derajat Celsius. 

Seiring dengan hal itu, CEO dari 10 perusahaan migas 
global, yaitu BP, CNPC, ENI, Pemex, Reliance, Repsol, 
Saudi Aramco, Shell, Statoil, dan TOTAL berinisiatif untuk 
membentuk Oil and Gas Climate Initiative (OGCI). Misinya 
adalah secara bersamasama mencari upaya mendukung 
dan mengatasi perubahan iklim sambil tetap melakukan 
produksi migas. 

OGCI telah mengumumkan komitmennya untuk ber
investasi senilai US$1 miliar dalam 10 tahun mendatang. 
Investasi tersebut untuk mengembangkan teknologi carbon 
capture, use and storage (CCUS), mengurangi buangan gas 
metana serta meningkatkan efisiensi energi.

Namun, inisiatif investasi yang dicanangkan OGCI 
mendapat kritik dari pemerhati lingkungan. Mereka ber
anggapan bahwa dana yang akan dikeluarkan terlalu kecil 
bila dibandingkan dengan belanja modal tahunan peru
sahaanperusahaan tersebut. Karena, dalam rentang 10 
tahun ke depan, perusahaan OGCI secara total hanya akan 
mengeluarkan US$100 juta untuk investasi terkait insiatif 
perubahan iklim.

 

Meski demikian, kritikan itu ditepis oleh klaim bahwa 
anggota OGCI sudah mengurangi emisi gas rumah kaca 
mereka sampai 20% sejak tahun 2005. Mereka juga 
melakukan investasi di energi baru dan terbarukan, seperti 
Statoil yang berencana membangun offshore wind farm, Shell 
yang berinvestasi di Brazil untuk biofuel, serta TOTAL yang 
berinvestasi di tenaga surya.

Indonesia sendiri turut menandatangani perjanjian 
perubahan iklim Paris pada 22 April 2016 lalu di New York. 
Kemudian pada 10 Oktober 2016, DPR-RI telah meratifikasi 
perjanjian tersebut. Tentunya, pemerintah RI akan semakin 
mendorong pemain bisnis di Indonesia, termasuk perusahaan 
migas untuk memberikan kontribusi bagi lingkungan. Baik 
dari aspek diversifikasi produk, energi alternatif ramah ling-
kungan, maupun upaya penurunan emisi carbon. 

Bagaimana dengan Pertamina?•
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Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto berbincang dengan jajaran Direksi lainnya sebelum memberikan keterangan pers  tentang kinerja BUMN 
ini hingga triwulan III tahun 2016. Dalam kurun waktu sembilan bulan tahun ini,  PT Pertamina (Persero) berhasil bukukan laba bersih sebesar US$ 
2,83 miliar atau naik 209% dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama tahun 2015 sebesar  US$ 914 juta.

Bersambung ke halaman 5



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

profit,
profesional 
berintegritas
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Pengantar Redaksi :
Dalam rangka hari Antikorupsi sedunia yang jatuh pada 

tanggal 9 Desember 2016, serta dalam rangka HUT ke59 
Pertamina, maka kali ini, Direktorat SDM, Teknologi Informasi 
dan Umum bekerja sama dengan Fungsi Legal Counsel & 
Compliance serta didukung oleh Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) sebagai inisiator Program, pada 15 November 
sampai 2 Desember 2016 telah mengagendakan untuk 
mengadakan sosialisasi program PROFIT (Profesional 
Berintegritas). Berikut dukungan dan komitmen Direktur SDM, 
Teknologi Informasi dan Umum Dwi wahyu Daryoto 
dalam rangka implementasi profesionalisme dan integritas di 
perusahaan.

Menurut Bapak, mengapa kita perlu mendukung 
Program PRoFIT ini, apa tujuannya ? PROFIT, Profesional 
Berintegritas merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai pendekatan baru 
dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi bersama
sama dengan pemerintah dan swasta yang terfokus pada lima 
sektor utama, antara lain adalah sektor minyak dan gas bumi. 
KPK sendiri telah melaunching program PROFIT ini pada 17 
Oktober 2016.

Pertamina sebagai BUMN terbesar di Indonesia ditunjuk 
menjadi Pilot Project dalam implementasi program  budaya anti 
korupsi ini. Hal ini juga sejalan dengan tata nilai 6C khususnya 
aspek Clean, dengan melakukan praktek bisnis yang jujur, 
transparan dan berintegritas. Dengan program ini, diharapkan 
semua insan Pertamina turut berpartisipasi  aktif dalam gerakan 
pembangunan integritas bisnis yang diinisiasi oleh KPK dan 
dapat menjadi pembangun budaya kinerja tinggi dengan 
pekerja yang profesional dan berintegritas.

Bagaimana Bapak melihat implementasi tata nilai 
CLEAN sudah dijalankan di Pertamina? Kita memiliki 
Lima Prioritas Strategis yang saat ini sedang dijalankan oleh 
Perusahaan, dengan fondasi  Tata Nilai 6C,  yaitu Clean, 
Competitive, Confident, Customer Focus, Commercial dan 
Capable. Sebagai komitmen perusahaan dalam mendukung 
terciptanya tata nilai CLEAN, perusahaan telah menyediakan 
saluran pengaduan atau Whistle Blowing System (WBS) 
yang salah satunya dapat diakses melalui website https://
pertaminaclean.tipoffs.info/ untuk melaporkan unethical 
behavior yang dilakukan oleh insan Pertamina. Diharapkan 
melalui sistem tersebut, seluruh insan Pertamina turut 
berpartisipasi dalam mengawasi dan menciptakan lingkungan 
kerja yang bersih. Terhadap pengaduan yang terbukti me
langgar Peraturan Perusahaan, telah diberikan sanksi yang 
tegas sesuai dengan ketentuan perusahaan. Selama Januari 

– Oktober  2016, sudah masuk 58 laporan dari WBS. Ini pastinya 
akan ditindaklanjuti  untuk dilakukan telaah dan investigasi. Jika 
memang terbukti bersalah, maka akan ada sanksi sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku di perusahaan. 

Bagaimana Upaya Direksi untuk mendorong penerapan  
Profesionalisme Berintegritas ini? Perilaku profesionalisme 
dan integritas sudah ada dalam tata nilai kita. Integritas 
digambarkan dalam perilaku Clean, sedangkan profesionalisme 
menggambarkan perilaku dalam tata nilai lainnya : Competitive, 
Confident, Customer Focus, Commercial dan Capable. Nah 
untuk itu, perusahaan memastikan hal tersebut dijalankan 
oleh setiap Insan Pertamina, kita memiliki Program VBDP 
(Values Based Development Program) yang wajib diikuti oleh 
seluruh pekerja sebagai sarana untuk internalisasi tata nilai 6C, 
serta setiap 6 bulan sekali kita melakukan assessment untuk 
melihat gambaran perilaku 6C kita. Atasan harus menjadi role 
model  terhadap profesionalisme dan integritas ini, karena 
pekerja pasti akan melihat dan meniru apa yang dilakukan oleh 
atasannya. Saya menyadari bahwa penegakan tata nilai Clean 
tidaklah mudah tetapi bukan berarti bisnis harus terhambat, 
diperlukan komitmen bersama seluruh insan Pertamina. Mari 
kita jalankan proses bisnis ini secara profesional, menghindari 
benturan kepentingan, tidak mentolerir suap, menjunjung tinggi 
kepercayaan dan integritas serta berpedoman pada prinsip
prinsip tata kelola korporasi yang baik.  Apabila kita menemukan 
keraguraguan dalam menjalankan kegiatan operasional 
perusahaan, tanyakan kepada atasan dan pihakpihak terkait 
serta laporkan melalui Whistle Blowing System jika kita melihat 
adanya unethical behavior. 

Apa komitmen  Manajemen terhadap program PRo
FIT ini? Saya yakin untuk mewujudkan insan Pertamina yang 
Profesional Berintegritas  harus dimulai dari diri kita. Oleh ka
renanya, saya harap program ini dapat di implementasikan 
de ngan sungguhsungguh di perusahaan karena telah sejalan 
dengan tata nilai 6C yang kita miliki. 

Apa rencana ke depan terkait implementasi program 
PRoFIT ini? Tentunya program ini tidak hanya berhenti di 
Kantor Pusat dan Unit Operasi, melainkan akan dilanjutkan ke 
seluruh Anak Perusahaan, agar seluruh wilayah kerja Pertamina 
baik Unit Operasi maupun Anak Perusahaan Pertamina menjadi 
Zona Profesional Berintegritas. Saya akan meminta seluruh 
jajaran Direksi di Persero dan di Anak Perusahaan untuk 
mengimplementasikan program ini di lingkungannya masing
masing. Saya yakin Pertamina dan seluruh Anak Perusahaan 
mampu menjadi pelopor bagi BUMN dan perusahaan lainnya un
tuk penerapan program PROFIT. •DIT. SDM, TEKNoLogI INFoRMASI DAN UMUM



editorial
saling menopang

Di tengah kondisi keterpurukan harga minyak 
dunia, Pertamina selama sembilan bulan di tahun 
2016 ini justru mencatatkan laba bersih sebesar 
US$2,83miliar. Laba tersebut meningkat 209% 
dibandingkan dengan pencapaian pada periode 
yang sama tahun 2015.

Laba tersebut disokong oleh langkah efisiensi 
dan proyekproyek terobosan perusahaan yang 
gencar diterapkan, sejalan dengan strategi peru
sahaan menerapkan jurus lima pilar strategis dalam 
menghadapi turunnya harga minyak dunia selama 
beberapa tahun terakhir.

Proyekproyek terobosan atau breakthrough 
project yang ditargetkan sebesar US$1,64 miliar 
pada tahun 2016, ternyata sudah bisa tercapai 
di sembilan bulan ini. Disokong oleh efisiensi 
operasi hulu sebesar US$834 juta, terobosan di 
bidang pemasaran dengan Marketing Operation 
Excellence (MOrE) sebesar US$288 juta, sentralisasi 
procurement hydro, efisiensi pengadaan Hydro, 
Pem benahan Tata Kelola Arus Minyak (PTKAM) 
dan lainlain.

Capaian lain di sektor produksi migas, penghe
matan biaya produksi kilang, serta terobosan 
pemasaran dengan menciptakan produkproduk 
BBM alternatif bagi masyarakat menjadi bukti bah
wa untuk mencapai tujuan yang diharapkan sangat 
didukung oleh faktor konsistensi, motivasi tinggi 
serta lingkungan yang mendukung. 

Apa yang diraih selama sembilan bulan ini, 
menjadi bukti bahwa target tinggi yang dite
tapkan pemerintah di tengah kondisi yang k u rang 
bersahabat, bukanlah suatu beban yang me nyu
rutkan motivasi. Tetapi menjadi pemacu untuk 
menunjukkan yang terbaik.

Dan terbukti 5 pilar strategis yang dilaksanakan 
berkesinambungan sejak dua tahun terakhir, telah 
menjadi pembelajaran berbagai pihak. Dimana 
Pertamina yang selama ini dikenal sebagai 
perusahaan dengan sektor hulu sebagai tulang 
pung gung bisnisnya, ternyata bisa men-twist de
ngan memperkuat sektor hilirnya.

Bisnis Pertamina yang bergerak dari hulu 
hingga hilir menjadi salah satu keuntungan dimana 
satu sama lain saling mendukung dan menopang. 
Pasang surut harga minyak dunia, disikapi dengan 
semangat bersama untuk menjaga perusahaan 
yang menjadi penyokong energi negeri tetap eksis 
dan bertahan di tengah gejolak bisnis migas. 
Mengubah prioritas bisnis menjadi kuncinya tanpa 
melemahkan unit bisnis satu sama lain.

Meski tidak bisa dibandingkan apple to apple 
namun pencapaian kinerja selama sembilan bulan ini 
menjadikan Pertamina sebagai perusahaan energi 
yang bisa mencatat laba tertinggi dibandingkan 
perusahaan migas internasional lainnya. Bukan 
menyombongkan diri… tetapi krisis bisnis migas 
telah menjadi pembelajaran bagi Pertamina bahwa 
tak ada satu pun dari sektor bisnis yang dikelola 
Pertamina paling kuat dan menonjol. Semuanya 
sama dan saling memberikan kontribusi sesuai 
de ngan situasi dan kondisi saat ini.•
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JAKARTA  Keberadaan 
Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) sebagai entitas bisnis 
yang menguntungkan dan 
memberikan penerimaan 
bagi negara akan terus di
dorong. Upaya memperkuat 
BUMN yang sehat  dan 
meng untungkan dengan 
membentuk holding akan 
diwujudkan. Di sisi lain, BUMN 
sebagai agen pembangunan 
dalam mewujudkan Nawa 
Cita terus dikembangkan.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut, Menteri BUMN Rini 
M. Soemarno me ngatakan 
BUMN yang untung dan 
sehat serta mem berikan pe
masukan bagi kas Negara 
merupakan sesuatu yang 
harus terus diupayakan dan 
diwujudkan. Untuk mem 
perkuat pencapaian u paya 
ini,  holding  BUMN akan 
d i l a k sanakan .  Dengan 
demikian, peran BUMN se
bagai agen pembangunan 
yang membangun kawasan 
yang masih tertinggal di Tanah 
Air juga tetap dilakukan.

“Banyak yang mena
nyakan kenapa harus holding 
dan saya bingung kenapa 
holding dipermasalahkan. 
Contohnya Pertamina. BUMN 
ini sudah holding karena anak 
usahanya lebih dari 100. Tanpa 
PGN masukpun, Pertamina 
sudah holding,” ungkap Rini 
dalam kesempatan Forum 
BUMN 2016 di Ballroom Hotel 
Dharmawangsa,  pada (3/11).

Rini menjelaskan, rencana 
holding beberapa BUMN 
adalah untuk memperkuat 
dan meningkatkan per
modalan BUMN. Hal in i 
juga untuk mengurangi ke
tergantungan BUMN pada 
anggaran negara. Sehingga 

dengan adanya holding mem
permudah BUMN mencari 
pembiayaan.

Selain itu, tahun 2018 
Pe merintah menargetkan per
tumbuhan ekonomi sekitar 
6 persen. Permodalan yang 
besar diperlukan untuk mem
percepat pembangunan, se
perti infrastruktur.

“Tahun ini investasi kita 
Rp 285 triliun. Tahun depan, 
targetnya Rp 450 triliun dan 
tahun 2018 dicanangkan oleh 
Presiden Rp 895 triliun. Itu 
tidak boleh menggunakan 
dana APBN. Karena itu,  
BUMN kita harus sehat, 
kuat dan tangguh. BUMN 
yang paling sudah siap untuk 
holding adalah BUMN di 
sektor Migas, yaitu Pertamina 
dan sektor pertambangan,” 
papar Rini.

Saat ini, ada 118 BUMN  
yang memiliki peran dan 
potensi ekonomi dan bisnis 
yang cukup sig nifikan, de ngan 
total pen dapatan mencapai 
Rp1.997 triliun pada 2014 
dan menurun pada 2015 men
capai Rp 1.700 triliun. 

Dalam kesempatan ter    

sebut Rini juga menyam paikan 
apresiasi atas upaya Pertamina 
dalam mem bantu pemerintah 
untuk mewujudkan kebijakan 
BBM satu harga di Indonesia. 
Hal ini merupakan sebuah 
prestasi baru, karena BBM 
satu harga terwujud, setelah 
71 tahun Indonesia merdeka.

“Hal yang penting, ini 
tidak ada dana pemerintah, 
ini murni BUMN. Keuntungan 
Pertamina sudah banyak. Jadi 
meskipun sedikit rugi, tidak 
apaapa untuk membantu 
bangsa dan rakyat Indonesia,” 
kata Rini. 

Te rka i t  ha l  te rsebut 
Direktur Utama Pertamina 
Dwi Soetjipto mengatakan, 
investasi Pertamina untuk 
dapat menyeragamkan harga 
BBM di seluruh Indonesia 
dapat ditutupi dengan laba 
perseroan. “Jadi, biaya itu 
bisa ditutupi dengan efisiensi 
yang cukup. Sebenarnya 
biaya distribusi memang 
naik enam persen, tetapi itu 
masih bisa dipikul dengan 
langkah efisiensi Pertamina,” 
ungkapnya.

Menurutnya, hal tersebut 

merupakan salah satu bukti 
komit men Pertamina selain 
sebagai Energy Company juga 
se bagai alat negara dalam 
mewujudkan amanat Pasal 
33 UUD 1945. Pertamina 
merupakan alat negara untuk 
menciptakan kesejahteraan 
rakyat  sebaga i  amanat 
Konstitusi. 

Sebagai salah satu na ra
sumber di forum ter sebut, Dwi 
Soetjipto juga memaparkan 
sejauhmana Transformasi 
yang telah dila kukan dan 
langkahlangkah yang akan 
di ambil Pertaminadi masa 
yang akan datang untuk me
wujudkan Nawa Cita. 

Dwi mengatakan ada tiga 
filosofi perubahan mindset 
Pertamina.  Pertama, Perta
mina adalah Energy Company 
yang harus menjual energi 
dengan harga paling murah 
ke masyarakat .  Kedua, 
persaingan yang terbuka 
setelah subsidi dihilangkan 
maka market menjadi ter
buka sehingga akan lebih 
kompetitif. Ketiga,  se mangat 
Satu Pertamina un tuk meng
hilangkan silosilo.•IRLI

Senior Vice President Human Resources Pertamina Insan Purwarisya menjadi pembicara dalam Indonesia Human Capital 
Summit 2016.

JAKARTA – Human Resources Pertamina 
berkontribusi dalam ajang Indonesia Human 
Capital Summit (IHCS), pada 2728 Oktober 
2016, di Ritz Carlton Pacific Place Jakarta. 
IHCS dilaksanakan oleh Kementerian BUMN 
melalui Forum Human Capital Indonesia (FHCI) 
guna mendorong SDM BUMN agar memiliki 
keahlian dan keterampilan yang bersaing di 
level global. Stand HR Pertamina dipenuhi 
oleh para insan HR dari berbagai perusahaan 
untuk mendengarkan penjelasan mengenai 
strategi yang dilakukan oleh Pertamina dalam 
menciptakan SDM yang andal bagi perusahaan 
melalui berbagai program yang telah berhasil 
dijalankan.•IRLI 

stand Hr pertamina menjadi 
sorotan pengunjung
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JAKARTA  Seiring dengan semakin berkembangnya bisnis perkapalan, semakin tinggi 
pula risiko yang dihadapi oleh kapal serta pemiliknya.  Dalam rangka melakukan pengalihan 
sebagian risiko pemilik kapal, dibentuklah Protection & Indemnity (P&I) Club untuk meng
cover tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga akibat adanya kecelakaan kapal yang 
tidak terproteksi oleh asuransi Hull & Machinery (H&M). 

Saat ini Pertamina memiliki sejumlah 69 unit armada kapal dengan berbagai ukuran 
dari 1.600an sampai dengan 100.000an ton. Dengan banyaknya kapal maka Pertamina 
mengasuransikannya ke pihak ketiga dalam hal ini PT. Tugu Pratama Indonesia untuk H&M 
serta NOE & GARD untuk P&I. NOE & GARD termasuk salah satu dari International Group 
of 13 (IG 13) yang kredibilitasnya telah diakui dunia.

Mengapa asuransi P&I dibutuhkan? Selama kapal beroperasi, beberapa kemungkinan 
akan timbul yaitu risiko gugatan dari pihak ketiga yang didasari atas 3 hal:

1. Contractual Liability. Tanggung jawab yang timbul dari perikatan/persyaratan 
(contract of affreightment) baik berupa Bill Of Lading maupun charter party

2. Statutory Obligation. Peraturan baik lokal maupun internasional yang harus dipatuhi 
oleh setiap pemilik / pengelola kapal. Bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan 
ini akan menimbulkan sangsi berupa denda, pinalti, atau keharusan pembayaran 
ganti kerugian seperti: peraturan pelabuhan, bea cukai, peraturan perburuhan laut, 
peraturan karantina dan lainlain.

3. Third Party Liability. Keharusan 
pemi l i k /penge lo la  kapa l  untuk 
memberikan ganti rugi pada pihak 
ketiga yang timbul akibat kegiatan 
pengoperasian kapal berdasarkan 
putusan hukum, pengadilan atau 
Arbitrase, misalnya : kapal menabrak 
kapal lain; kapal menabrak jetty, floating 
object pihak lain; pengangkatan bangkai 
kapal ; tanggung jawab terhadap 
pekerja pelabuhan dan lainlain

Namun yang seringkali menimbulkan 
tanggung jawab hukum pihak ketiga dalam 
pengoperasian kapal adalah sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab hukum ter hadap 
“Seamen” (Nakhoda, Officers dan 
Crew). P&I Club menjamin tanggung 
jawab anggo  ta terhadap Nakhoda, 
Officer dan Crew yang meliputi: biaya 
pengobatan termasuk biaya rumah 
sakit, biaya penguburan dan biaya lain yang timbul akibat kecelakaan, sakit atau 
kematian; Hilangnya barang milik pribadi. Biaya pemulangan yaitu crew yang terpaksa 
ditinggal di salah satu pelabuhan untuk suatu pengobatan karena sakit, maka setelah 
sembuh memerlukan biaya untuk kembali ke kapal yang tidak dijamin. Ongkos 
pemulangan akibat kontrak perjanjian kerja berakhir; karena kapal dijual di luar negeri; 
P&I Club juga akan mengganti ongkos yang timbul akibat penggantian awak kapal 
yang sakit dengan awak kapal yang baru, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk 
singgah di pelabuhan. Ganti rugi akibat pengangguran karena kecelakaan kapal 
secara total loss (baik actual total loss atau constructive total loss), dimana crew 
terpaksa di non aktifkan sehingga mengalami kehilangan penghasilan. Apabila pemilik 
kapal mempunyai perjanjian secara hukum terhadap crew mengenai kehilangan 
penghasilan akibat tidak dapat dioperasikannya kapal karena kecelakaan, maka 
P&I Club akan mengganti penghasilan tersebut, dengan catatan harus dimintakan 
penutupannya sejak awal menjadi anggota.

2. Tanggung jawab hukum terhadap passengers (penumpang)
3. Tanggung jawab hukum terhadap ‘supernumeraries’ (orang yang berada di 

atas kapal atas persetujuan anggota). P&I Club memberikan jaminan yang sama 
terhadap orangorang yang telah disetujui oleh anggota untuk berada diatas kapal.

4. Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (Third Parties).  P&I Club 
memberikan jaminan akibat kecelakaan yang menimpa stevedores, pekerja 
pelabuhan atau orang yang kebetulan bertugas di sekitar kapal pada saat kegiatan 
bongkar muat kapal tersebut. Namun jaminan ini hanya diberikan bila kecelakaan 
terjadi akibat kelalaian petugas kapal.

5. Jaminan terhadap polusi  (pollution)
• Blue Cards adalah sertifikat yang dikeluarkan sebagai bukti bahwa P&I Club 

menjamin kapal tersebut telah lolos dari polusi yang disyaratkan. CLC blue card 
diperkenalkan pada tahun 1998 yaitu sertifikat berdasarkan “The International 
Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage” (1969) yang dikeluarkan 
oleh negara bendera suatu kapal sebagai jaminan dari pemilik kapal bahwa 

mereka bersedia menjamin biayabiaya polusi yang disebabkan oleh kapal 
miliknya. Pemerintah suatu negara baru akan menerbitkan CLC Certificate dengan 
berdasarkan Blue Card kapal.

• Bunker blue card, diperkenalkan pada tahun 2008 di 21 negara di dunia Bahamas, 
Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, Germany, Greece, Jamaica, Latvia, Lithuania, 
Hungary, Luxembourg, Norway, Poland, Samoa, Sierra Leone, Singapore, Slovenia, 
Spain, Tonga dan the United Kingdom. Merupakan tanggungjawab pemilik kapal 
atas polusi yang berasal dari bungker kapal yang berukuran di atas 1000GT.

• ToVALoP adalah Tanker Owner Voluntary Agreement concerning Liability for Oil 
Pollution. Dengan bergabung dalam TOVALOP, owner kapal akan mendapat fasilitas 
kompensasi untuk tanggung jawabnya kepada pihak ketiga akibat oil pollution 
sampai batas limit tertentu. Kompensasi ini dapat diberikan tanpa melalui prosedur 
hukum yang berkepanjangan.

• IToPF (International Tanker owners Pollution Federation) diperkenalkan 
pada tahun 1968 merupakan organisasi non profit bertujuan sebagai adminstrasi 
TOVALOP. Pada tanggal 20 Pebruai 1997 TOVALOP berhenti menjadi ITOPF.

6. Salvage / Penyelamatan Jiwa
7. Tanggung jawab hukum akibat tabrakan (collision). P&I Club akan mengganti 

setiap pengeluaran yang menjadi tanggung 
jawab anggotanya terhadap tuntutan pihak 
ketiga (menurut hukum) yang ditimbulkan oleh 
tabrakan ataupun benturan kapalnya dengan 
kapal lain. Namun demikian, penggantian 
yang diberikan oleh P&I Club hanyalah untuk 
kerugian atau biaya yang tidak dijamin oleh 
polis Hull & Machinery sesuai yang telah diatur 
oleh Running Down Clause (RDC). Tuntutan 
ini dapat meliputi : harta milik pribadi kapal 
lain, muatan cargo kapal lain, loss of life kapal 
lain, personal injury/illness kapal lain, ataupun 
pollution kapal lain.
8. Removal of wreck (Pemindahan 
bang kai kapal). P&I Club memberikan 
penggantian untuk ongkos pemindahan 
bangkai kapal yang tenggelam akibat suatu 
kecelakaan yang ditutup oleh Hull Policy, 
dimana pemindahan atau pengangkatan 
bangkai kapal tersebut diharuskan oleh yang 
berwajib.

9. Kerugian / kerusakan harta milik (property). P&I Club memberikan jaminan 
terhadap tuntutan pihak lain atas kerusakan bendabenda seperti dermaga, jetty, dock 
ataupun bendayang bergerak & tidak bergerak yang bukan merupakan kapal atau 
benda muatan lain akibat benturan dengan kapal yang ditutup P&Inya.

10. Denda (penalties). P&I Club memberikan penggantian terhadap denda akibat kapal 
membuang slop tanks di dekat pelabuhan yang membuat kotor pelabuhan. Demikian 
pula bila atas perintah yang berwajib kapal harus menjalani ‘karantina’, maka semua 
biayabiaya yang dikeluarkan akibat tindakan tersebut akan diganti oleh P&IClub, 
misalnya : ongkos desinfectants / obatobatan, port charges, extra bahan bakar, dsb.

11. general Average, Biaya Pengadilan, dll. 

Proteksi asuransi H&M dan P&I diwajibkan oleh International Maritime Organization (IMO) 
serta Ditjen Perhubungan Laut sebagai syarat kapal laik laut (mandatory). Tanpa proteksi 
asuransi H&M dan P&I kapal tidak akan mendapatkan ijin berlayar.

Dalam menangani kerugiankerugian P&I yang dialami oleh kapal anggotanya P&I 
Club memiliki divisi khusus. Kegiatan divisi khusus  dibantu oleh kantor perwakilan (Club 
Correspondents) yang tersebar di seluruh dunia. Perwakilan P&I Club (Club Correspondent) 
adalah perusahaan lokal yang memiliki pengetahuan mengenai kebiasaan, peraturan dan  
hukum negara setempat yang dapat membantu anggota (members).

Sementara itu di mutual P&I Club hampir tidak pernah terjadi kerugian (kecuali di akibatkan 
miss management) karena apabila salah satu anggotanya mengkontribusi kerugian klaim 
terhadap Club dan tingginya biaya operasional, maka secara tanggung renteng para anggota 
lain yaitu para ship owner akan di wajibkan membayar Suplementary Calls (contribution) dan 
atau Overspill Call atas kerugian tersebut. Pada dasarnya pengertian ini adalah tambahan premi 
yang harus dibayarkan kepada Club. Dan bila ada anggota club yang tidak memperpanjang 
covernya di mutual P&I tersebut maka anggota tersebut akan di kenalan Release Call.  Begitulah 
mekanisme kontribusi yang diterapkan di mutual P&I Club untuk menghindari kerugian finansial. 
Selama lebih dari 100 tahun mekanisme kontribusi seperti ini diterapkan dengan sangat 
baik.•[Shipping]

mengenal peranan protection & 
indemnity insurance dalam shipping bisnis
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JAKARTA  Senior Vice 
P res iden t  Human  Re
sources Pertamina, Insan 
Purwarisya menjadi salah 
satu  pembicara  da lam 
gelaran Indonesia Human 
Capital Summit 2016 yang 
diselenggarakan oleh Forum 
Human Capital Indonesia 
(FHCI). Acara dibuka oleh 
Men te r i  Badan  Usaha 
Milik Negara (BUMN) Rini 
Soemarno.

Mengusung tema Break
through Indonesia Talent 
Readiness to Win Global 
Competition, kegiat an terse
but bertujuan mening katkan 
ka pasitas dan kualitas Sum

menyiapkan sdm yang siap bersaing
ber Daya Manusia (SDM) 
In donesia serta membahas 
b e r b a g a i  i s u  s e p u t a r 
pengem bangan Human 
Capital di In donesia.

A jang  i n i  d i sambut 
antusias oleh hampir 1.000 
peserta dari berbagai ka
langan mulai dari pemimpin 
perusahaan, kalangan pro
fesional  pelaku Human 
Capital  dari  l ingkungan 
BUMN dan nonBUMN, serta 
mahasiswa. Para pembicara 
yang dihadirkan dari ber 
bagai kalangan untuk mem
berikan pemikiranpemikiran 
menarik dan insipratif bagi 
pengembangan Human 

Capital di Indonesia.
Dalam forum yang di

adakan di Ritz Carl ton 
Pacific Place Jakarta, Jumat 
(28/10) tersebut, Insan 
memaparkan bagaimana 
Pertamina mem persiapkan 
SDM dan meningkatkan 
kapabi l i tas SDM dalam 
upaya  mempersiapkan diri 
sebagai Holding Company 
pada bisnis masa depan 
agar mampu bersaing di 
tingkat global.

“Yang diper siapkan, di 
antaranya pengelolaan pro
ses bisnis  ke depan serta 
bagaimana menghadapi 
per u bahan yang terjadi.  Dan 

yang terpenting, persiapan 
para pekerjanya  dalam 
meng ant is ipas i  proses 
holding, meskipun holding 
itu sendiri masih menunggu 
ke putusan dari pemegang 
saham,” ungkap Insan.

Insan mengatakan, de
ngan banyaknya pekerja 
m u d a  d i  P e r t a m i n a , 
menjadikan perusahaan ini 
lebih siap untuk ber juang 
meng hadapi perubahan. 
“Pada saat mereka siap 
mene rima perubahan dan 
mereka yakin perubahan 
akan  member i kan  se
suatu yang terbaik, maka 
mereka akan lebih mudah 

menghadapi perubahan,” 
kata Insan

Dalam kesempatan yang 
sama hadir pula pembicara 
lain, yaitu Direktur Human 
Capital PT PLN, Muhammad 
Ali dan Associate Director 
of Mercer Indonesia, Denny 
Turner selaku konsultan 
SDM dan Keuangan yang 
berpusat di New York.

Kegiatan ini sekaligus 
menjadi kesempatan mem
perkaya informasi dan ber
diskusi antara para praktisi 
HR dari berbagai perusahaan 
terkait pengelolaan SDM 
dengan jumlah peker ja 
muda yang terus bertambah 
dan  tantangan yang akan 
dihadapi saat ini.•IRLI

laba pertamina melambung naik 209%... sambungan dari halaman 1
lapanganlapangan kerja yang 
memberikan dampak finansial 
besar bagi perusahaan. Inovasi
inovasi pemasaran produk dan 
layanan unggulan Pertamina, 
s e n t r a l i s a s i  p e n g a d a a n 
hydrocarbon dan non hydro-
carbon, penekanan losses dari 
program pembenahan tata 
kelola arus minyak, inisiatif
in is iat i f  pengolahan, baik 
efisiensi maupun optimalisasi 
bot tom p roduc ts ,  se r t a 
pemangkasan biaya operasi 
kantor pusat pada umumnya 
memberikan dampak finansial 
dalam pencapaian target.

Pertamina juga berhasil 
menekan biaya pokok produksi 
kilang yang berada di kisaran 
104,2% MOPS hingga Sep
tember 2015, turun menjadi 
98,2% pada periode yang sa
ma tahun ini, dan menjadikan 
harga produk kilang Pertamina 
lebih kompetitif. Yield valuable 
product kilang juga meningkat 
dari semula di kisaran 74,39% 
hingga September 2015, hing
ga September 2016 menjadi 
77,79%.

Adapun, penjualan BBM 
dan non BBM meningkat tipis 
dibandingkan dengan tahun 

lalu. Penjualan BBM pada 
triwulan III 2016 mencapai 
47,77 juta KL atau naik tipis 
sekitar 4,3% dari 45,81 juta KL 
pada periode yang sama tahun 
lalu. Sementara untuk penjualan 
Non BBM sampai dengan akhir 
September  2016 mencapai 
6,64 juta KL dari atau naik 4,8% 
dari periode yang sama pada 
tahun sebelumnya.

Pertamina telah berhasil 
melakukan penetrasi berbagai 
varian produk BBM, khususnya 
Bahan Bakar Khusus Pertamax 
Series yang meningkat 206% 
dari periode yang sama tahun 

2015, menjadi 6,21 Juta KL.
“Penjualan BBM yang 

me ningkat paling tinggi yakni 
Pertal i te yang mengalami 
kenaikan 611% dari 3.538 KL 
per hari pada Januari 2016 
menjadi 25.149 KL per hari 
pada September 2016,” papar 
Ahmad. Dengan demikian, 
komposisi penjualan Premium 
hanya sebesar 54,5%, Pertalite 
28,2%, Pertamax 16,5%, dan 
Pertamax Plus/turbo sebesar 
0,8%. Sementara,  untuk 
pen   jualan LPG nonsubsidi 
men  capai 43.271 ton pada 
kuartal III/2016,” papar Ahmad 

Bambang.
Sedangkan pengembangan 

infrastruktur terus dilakukan 
Perta mina baik infrastruktur gas, 
pengolahan dan pemasaran. 
Be berapa proyek seperti pipa 
gas GresikSemarang, Mua ra 
Karang – Muara Tawar dan Tegal 
Gede telah mencapai kemajuan 
hampir 70%. Pertamina me
nargetkan RDMP Kilang Balik
papan tahap I selesai pada 
Juni 2019 dan start up pada 
September 2019, sedangkan 
tahap I selesai medio 2021 
de ngan memenuhi standar 
Euro 5.

Sementara itu, New Grass 
Root Refinery (NGRR) Tuban 
yang merupakan Joint Venture 
antara Pertamina dan Rosneft 
Rusia akan selesai pada akhir 
2021 dengan standar Euro 5. 
Untuk RDMP Kilang Cilacap 
yang bekerja sama dengan 
Saudi Aramco selesai pada 
ak hir 2022 dengan spesifikasi 
standar Euro 5.

“Untuk NGRR Bontang 
sudah diputuskan menjadi pe 
nugasan kepada Pertamina dan 
tentatif akan selesai pada 2023, 
juga dengan standar Euro 5,” 
tutup Dwi Soetjipto.•IRLI/RILIS

JAKARTA  Pada Kamis, 27 
Oktober 2016 di auditorium 
KPK, telah berlangsung  soft 
launching pelaporan harta 
kekayaan secara elektronik 
(eLHKPN) yang mengacu 
pada Peraturan Komis i 
Pemberantasan Korupsi 
Republik Indonesia No. 07 
tahun 2016 Tentang Tata Cara 
Pendaftaran, Pengumuman 
dan Pemeriksaan Harta 
Ke kayaan Penyelenggara 
Negara. 

Soft launching eLHKPN 
secara resmi dibuka oleh 
Ketua KPK Agus Raharjo dan 
dihadiri para pejabat KPK dan 
perwakilan dari Kementerian, 
Lembaga, Organisasi dan 
Pe merintahan (“KLOP”), ter
ma suk BUMN/D. 

Pada acara tersebut, 
KPK telah menunjuk dan 

soft launching laporan e-lHkpn tahun 2017
mengu kuhkan 15 KLOP 
dan BUMN/D untuk menjadi 
pilot project eLHKPN yang 
ditandai dengan penyerahan 
plakat kepada PT Pertamina 
(Persero) diwakili oleh Direktur 
SDM, Teknologi Informasi 
& Umum Dwi W. Daryoto, 
PT PGN Tbk, Kementerian 
ESDM, PT PLN (Persero), 
Kementerian Perhubungan, 
PT Pe layaran  Nas iona l 
Indonesia, Badan Inteligen 
Negara (BIN), Pemprov DKI, 
PT Telkom Tbk, Kementerian 
Kesehatan, Kementerian 
Keuangan, OJK, PT Bank 
BRI Tbk, Kementerian Dik
bud & Mahkamah Agung. 
Penunjukan ini dipilih ber
dasarkan data KPK atas 
pengelolaan LHKPN yang 
sudah terselenggara dengan 
baik dan tingkat kepatuhan 

yang  tinggi di masingmasing 
KLOP dan BUMN/D. 

Sebagai pelaksana Pilot 
Project eLHKPN, Pertamina 
diminta untuk melakukan uji 
coba pengisian eLHKPN.
Ada pun sasaran uji coba 
peng is ian  eLHKPN ini 
ditujukan kepada pejabat 
y a n g  b a r u  p e r  t a m a 
kali mengisi LHKPN dan 
pejabat yang akan me
masuki masa purna karya 
pada tahun 2017 dengan 
batas waktu pe laporan 
pada bulan JanuariMaret 
2017. Berkaitan dengan hal 
tersebut, Pertamina dan 
Lembaga yang menjadi pilot 
project akan memberikan 
masukan atas kendala dalam 
penggunaan eLHKPN yang 
akan dimulai diberlakukan 
tanggal 1 Januari 2017.

Dengan didahului grand 
launching eLHKPN oleh KPK, 
sesuai dengan Peraturan 
Komisi Pemberantasan Ko
rupsi Republik Indonesia 
No. 07 tahun 2016, mulai 
1 Januari 2017 pelaporan 
LHKPN akan menggunakan 
eLHKPN dengan beberapa 
ketentuan.

Pertama, waktu penyam
paian (pertama kali menjabat, 
berakhir masa jabatan/pen
siun, periodik setahun se
kali, pengangkatan kembali 
sebagai PN dan setelah 
ber akhi r  masa jabatan/
pensiun); jenis formulir (sa
tu jenis for mulir); dan me
dia penyimpanan (media 
pe ngumuman KPK, media 
pengumuman ins tans i , 
surat kabar yang memiliki 
peredaran nasional). 

Kedua, penyampaian 
LHKPN paling lambat 3 (tiga) 
bulan sejak pengangkatan 
per tama/pengangkatan kem 
bali/berakhirnya jabatan se
bagai penyelenggara negara.

Ketiga, penyampaian 
LHKPN selama penyelenggara 
negara menjabat dilakukan  
se cara periodik setiap satu 
tahun sekali atas harta ke
kayaan yang diperoleh sejak 
1 Januari sampai dengan 
31 Desember; penyampaian 
LHKPN disampaikan dalam 
jangka waktu paling lambat 
31 Maret tahun berikutnya.

Keempat, terhitung sejak 
1 januari 2017, bagi Wajib 
Lapor LHKPN yang baru 
diangkat atau Wajib Lapor 
LHKPN yang pensiun wajib 
menggunakan  Formu l i r 
LHKPN format baru untuk 

kemudian disampaikan ke
pada KPK paling lambat tiga 
bulan sejak pengangkatan 
kepada KPK;

Kelima, bagi Wajib Lapor 
LHKPN yang sudah pernah 
menyampaikan baik model 
KPKA atau model KPKB dan 
mengalami perubahan atau 
terkena kewajiban update dua 
tahunan maka harta kekayaan 
yang dilaporkan adalah per 
posisi 31 Desember 2017 
dan diserahkan kepada KPK 
paling lambat 31 Maret 2018.

D e n g a n  a d a n y a 
eLHKPN, KPK berharap 
d a p a t  m e m u d a h k a n 
penye l engga ra  nega ra 
dalam melakukan pengisian 
LHKPN dan meningkatkan 
kepatuhan penyelenggara 
negara terhadap pelaporan 
LHKPN.•CoMPLIANCE

Senior Vice President Human Resources Pertamina Insan Purwarisya menjadi 
pembicara dalam Indonesia Human Capital Summit 2016.
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JAKARTA – Dalam gelaran 
Pertamina Science Fun Fair 
2016 di Grand Atrium Kota 
Kasablanka, Sabtu (29/10) 
lalu, PT Pertamina (Persero) 
menghadirkan sosok Ilmuan 
kecil dari daerah pelosok 
Aceh bernama Naufal Raziq 
yang berhasil menemukan 
pohon Pijar se bagai sumber 
penghasil energi listrik ketika 
berusia 10 tahun. Siswa yang 
saat ini duduk di kelas 3 
MTs Negeri Langsa Lama 
Aceh ini dibantu oleh PT 
Pertamina EP Rantau Field 
da lam pendanaan  dan 
pengembangan Pohon Pi
jar untuk menerangi Kam
pungnya yang belum ter
sentuh jaringan listrik.

Pohon pijar karya Naufal 
saat ini telah mampu me
nerangi sekitar 40 rumah di 
kampungnya untuk kebu
tuhan pencahayaan lam
pu yang memang masih 
sa ngat kurang. Meskipun 
masih dalam volt yang ren
dah dan hanya cukup un
tuk menyalakan bola lampu 
pada malam hari, penemuan 

anak yang sudah berumur 
14 tahun ini, sangat mem
bantu l ingkungan sekitar 
kampungnya. Penemuan 
Naufal i tu menghasi lkan 
daya sebesar 0,51 Volt per 
elektroda yang ia pasang pa
da rangkaian pohon Kedon
dong Pagar yang ia pilih.

“Sementara baru untuk 
lampu saja. Di desa kan nyala 
hanya malam hari, siang 
istilahnya kita charge,” ucap 
Naufal.

Menu ru tnya ,  pohon 
Ke dondong Pagar dipil ih 
karena ketersediaannya yang 
melimpah di Kota Langsa, 
Nanggroe Aceh Darussalam 
(NAD). “Selain  itu, pohon ini 
kadar asamnya tinggi dan 
sangat kokoh,” jelas bo cah 
yang ingin kuliah di ITB ter
sebut.

Selain manfaatnya sebagai 
penghasil listrik, pohon pijar 
Naufal juga memiliki manfaat 
lain. Yakni, kulit getah yang 
bisa digunakan sebagai obat 
luka bakar serta daunnya 
yang tumbuh untuk makan 
ternak masyarakat kampung. 

berada di sekitar unit operasi 
tersebiut. 

Wianda mengungkapkan 
bahwa Per tamina akan 
t e rus  mendukung  dan 
mengembangkan penemuan 
di bidang energi dan inovasi 
yang dapat bermanfaat ba
gi ma syarakat khususnya 
yang berada di lingkungan 
tertinggal, termiskin, terluar.

“Naufal kan baru me
ngem  bangkan dalam skala 
yang kecil, nanti akan kita 

bantu pengembangannya 
ke depannya agar bisa ber
manfaat dengan skala yang 
lebih luas. Namun yang pa
ling penting saat ini adalah 
kita telah menginventarisir 
talentatalenta yang ada, 
dan menjadi tugas kita untuk 
mengecek jika ada temuan
temuan seperti ini yang bisa 
dikembangkan di wilayah 
lain. Siapa tau ada Naufal
Naufal lainnya,” pungkas 
Wianda.•Starfy

Naufal mengakui, sebelum 
menggunakan   Pohon 
Kedondong Pagar, ia sudah 
melakukan sekitar 60 kali 
percobaan dengan berbagai 
jenis pohon dan hasilnya 
gagal. “Awal eksperimen, 
saya pakai pohon mangga, 
tapi t idak menghasi lkan 
listrik. Sampai pada akhirnya 
saya menemukan pohon 
kedondong pagar yang ge
tahnya (bisa) menjadi listrik,” 
tutur Naufal.

P e n e m u a n  N a u f a l 
ini dapat dirasakan man
faatnya oleh warga sekitar. 
Ia mengungkapkan, po
hon tersebut akan terus 
mengalirkan listrik selama 
pohon tersebut masih hidup, 
dan dirawat oleh pemiliknya.

“Pohon ini terus meng
hasilkan listrik, selama masih 
hidup. Jadi perlu terus disiram, 
dan tidak kering (getahnya),” 
papar siswa yang bercitacita 
menjadi ilmuwan tersebut.

Naufal sangat senang 
bisa membantu warga di 
daerah tempat tinggalnya. 
Bahkan bersama Pertamina 

yang kini mendampingi dan 
mendukung penemuannya, ia 
telah mendapatkan beasiswa 
untuk jenjang SMA dan 
Kuliah.

Sementara i tu ,  V ice 
President Cor porate Commu
nication Per tamina Wianda 
P u s  p o  n e g o ro  m e n g a 
ta  kan, penemuan Naufal 
telah didukung oleh Anak 
Perusahaan Pertamina, PT 
Pertamina EP Rantau Field 
karena tempat tinggal Naufal  

pertamina bantu naufal raziq kembangkan pohon penghasil listrik 

“kelas inspirasi” 
di rumah cagar budaya dahor
BALIKPAPAN  Dalam rangka memperingati 
Hari Sumpah Pemuda, Refinery Unit 
(RU) V Balikpapan mengadakan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat bertajuk “Kelas 
Inspirasi Pertamina” pada  (28/10). Adapun 
kegiatan dilakukan di area  Rumah Cagar 
Budaya binaan RU V yang terletak di wilayah 
Dahor sebagai salah satu area penunjang 
industri RDMP. Acara yang diselaraskan 
dengan Program HUT ke59 Pertamina 
serta BUMN Mengajar tersebut antara 
lain diisi dengan Pameran Energi dan 
Produk, Kelas Hidroponik, Kelas Sketsa, 
yang melibatkan penerima manfaat CSR, 
veteran Balikpapan serta komunitas pecinta 
sejarah di Balikpapan. Dalam kegiatan 
tersebut, dibagikan paket Merah Putih bagi 
veteran Balikpapan yang hadir, serta Paket 
Pertamina Cerdas bagi penerima manfaat 
CSR Sobat Borneo. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Area Manager 
Communication and Relations Dian Hapsari, 
Area Manger CSR & SMEPP Kalimantan 
Prawito, Manager General Affairs Pertamina 
Eko Hernanto serta Koesman, wakil ve teran 
Balikpapan. 

Dalam kesempatan tersebut, Dian 
Hapsari menyatakan, kegiatan pem
ber dayaan masyarakat yang menyasar 

ge nerasi muda tersebut bertujuan untuk 
menginsipirasi para pelajar untuk mengisi 
kemerdekaan dengan kegiatan konstruktif, 
sembari memperkenalkan Pertamina sebagai 
salah satu BUMN yang menjaga kemandirian 
energi negeri.  Ia melanjutkan, dalam 
kegiatan tersebut juga melibatkan Culture 
Change Agents Pertamina yang memberikan 
edukasi terkait Refinery Development Master 
Plan Program, serta pengenalan produk 
Brightgas. 

Koesman, perwakilan veteran Balikpapan 
mengungkapkan apresiasinya atas kegiatan 
pemberdayaan masyarakat Pertamina yang 
dilakukan bertepatan dengan Hari Sumpah 
Pemuda. “Mewakili veteran Balikpapan, 
kami bersyukur atas atensi yang diberikan 
Pertamina terkait pentingnya memupuk 
jiwa nasionalisme bagi generasi muda. 
Semoga komitmen ini dapat terus berlanjut 
ke depannya,” tutup Koesman.•Keishkara hP 
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pelatihan gizi dan nutrisi 
berbasis masyarakat
SoRoNg  Perbaikan status gizi masyarakat 
menjadi hal yang prioritas dalam pe ning kat an 
kualitas kesehatan masyarakat. Masih tingginya 
kasus kekurangan gizi pada balita, kekurangan 
vitamin A, anemia akibat kurangnya zat besi, 
maupun gangguan akibat kekurangan sodium 
mendorong pemerintah untuk membe rikan 
perhatian lebih pada masalah gizi masya rakat. 

Menyikapi kondisi tersebut, JOB PPS 
mengadakan Pelatihan Gizi dan Nutrisi Berbasisi 
Keluarga pada 2728 September 2016 di 
SD Negeri Maralol Kampung Maralol, Distrik 
Salawati Tengah, Kabupaten Sorong. Pelatihan 
ini diikuti oleh 35 peserta yang berasal dari 
tiga kampung, yaitu Maralol (Distrik Salawati 
Tengah) serta Batbirouw dan Manoket (Distrik 
Salawati Selatan). Mayoritas peserta pelatihan 
adalah kaum perempuan. Pemilihan ini tidak 
terlepas dari pengamatan JOB PPS bahwa 
perempuan memiliki peran yang sangat besar 
dalam penyediaan makanan yang bergizi dan 
bernutrisi baik bagi keluarga.

Pelatihan Gizi dan Nutrisi Berbasis Keluarga 
ditujukan agar setelah mengikuti pelatihan, 
para peserta dapat memiliki pengetahuan 
me ngenai kecukupan gizi dan nutrisi dalam 
keluarga sesuai dengan budaya lokal sehingga 
tercipta kesehatan gizi masyarakat berbasis 
keluarga. Penyampaian materi dalam pelatihan 
ini menggunakan metode partisipatoris. Peserta 
dilibatkan secara interaktif mulai dari perumusan 

harapan peserta terhadap kesehatan melalui 
upaya peningkatan pengetahuan gizi dan 
nutrisi, ataupun sistem pangan di wilayah 
setempat. 

Materi pelatihan yang diberikan selama dua 
hari, yaitu Prinsipprinsip gizi dan nutrisi bagi 
tubuh dan Kebun Keluarga. Peserta diajak 
untuk mendalami studi kasus yang dihadapi 
dan dialami dalam hidup keseharian. 

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Field 
Manager JOB PPS Hananto Aji. Dalam 
sambutannya, ia menyatakan, kegiatan ini 
merupakan salah satu bentuk perhatian 
perusahaan pada problem kesehatan yang 
dihadapi oleh masyarakat sekitar perusahaan. 
“Sebagai perusahaan yang peduli pada ling
kungan, JOB PPS berinisiatif untuk memberikan 
kontribusi dalam peningkatan mutu kesehatan 
masyarakat,” ujarnya.

Turut hadir pula dalam kegiatan ini Pub lic 
Relations & Legal JOB PPS Sonratho Ma
rola.•KLP



7No. 45
Tahun LII, 14 November 2016editorialSOROT

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR 
terkait rdmp ru v balikpapan 
BALIKPAPAN – Komisi VII 
DPR yang membidangi Energi 
dan Sumber Daya Mineral 
melakukan Kunjungan Kerja 
Spesifik terkait perkembangan 
Refinery Development Master 
Plan (RDMP) Refinery Unit V 
Balikpapan pada 22 Oktober 
2016.  T im Rombongan 
yang dipimpin oleh Fadel 
Mu hammad tersebut mela
kukan tinjauan lapangan ke 
area kilang RU V Balikpapan, 
serta area hunian penunjang 
industri bersama Direktur 
Megaproyek Pengolahan dan 
Petrokimia PT Pertamina 
(Persero) Rachmad Hardadi. 
Tinjauan lapangan diawali 
dengan presentasi proses 
bis nis RU V oleh GM RU 
V Balikpapan Yulian Dekri 
dan update progress RDMP 
oleh RDMP RU V Project 
Coordinator Suwahyanto. 

Dalam kunjungan ter sebut, 
Fadel Muhammad meng
ungkapkan dukungannya 
ter hadap  progress RDMP 
yang  penyelesaian secara 
mekanik ditargetkan pada Juli 
2019 serta upayaupaya alih 

teknologi yang mengerahkan 
engineer Pertamina. “Atas 
nama Komisi VII DPR RI, ka
mi mendukung sepenuhnya 
program RDMP untuk men
capai kemandirian energi 
nasional, serta milestones 
yang dicapai dengan menge
rahkan engineer Indonesia. 
Tak ha nya mandiri untuk 
energi, kita pun mengejar 
mandiri se cara teknologi,” 
ujar Fadel Muhammad dalam 
tinjauan lapangan ke area 
hunian penunjang industri di 
wilayah Dahor, Balikpapan 
yang kini tengah dikerjakan 
oleh PT PP (Persero). 

Sementara itu, Direktur 
Megaproyek Pengolahan 
dan Petrokimia Pertamina 
Rachmad Hardadi menga

takan, Pertamina terus ber
gerak cepat untuk mereali sa
sikan RDMP RU V Balikpapan. 
Ia melanjutkan, Pertamina 
berpotensi melakukan perce
patan penyelesaian RDMP 
RU V Balikpapan dalam dua 
tahapan. Tahun 2019, proyek 
RDMP tahap pertama dengan 
investasi sebesar US$2,6 
miliar akan tuntas dengan 
spe sifikasi produk level Euro 
2 dengan peningkatan ka
pasitas pengolahan dari 260 
ribu barel per hari menjadi 
360 ribu barel per hari. Se
mentara, di tahap ke2, pem
bangunan kilang yang di
targetkan dimulai awal 2017 
dan diselesaikan tahun 2021 
mengejar spesifikasi produk 
Euro 5.•Keishkara hP
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dmip award 2016
change filling into smilling
SURABAyA  Sebagai bagian dalam ke
giatan Document Management Improve
ment Program, dilakukan acara penye
rahan penghargaan DMIP Award 2016 
Marketing Operation Region (MOR) 
V di Ruang Fastron lantai 3 Gedung 
Pertamina Jagir, Sura baya, pada (14/10).

Acara tersebut merupakan puncak 
dari rangkaian kegiatan perlombaan 
DMIP atau perlom baan penataan dan 
penyusunan arsip pa ling baik yang 
dilakukan di fungsifungsi yang ada di 
kantor MOR V Surabaya. Acara dibuka 
oleh GM MOR V Ageng Giriyono serta 
dihadiri oleh tamu undangan dari Tim 
DMIP Pusat Jakarta, Tim Arsip wilayah 
Surabaya, Tim Management MOR V, 
serta seluruh pekerja Kantor Unit MOR V.

Rangkaian perlombaan arsip atau 
DMIP Award 2016 dengan tema Change 
filling into smilling ini berlangsung pada 
(1014/10) merupakan kegiatan tahunan 
yang diselenggarakan oleh PT Pertamina 
di tingkat unit operasi. 

Kategori dan peserta yang dilom
bakan meliputi kategori sekretaris penata 

arsip terbaik, fungsi unit operasi penata 
arsip terbaik dan best performer dari 
presentasi yang disampaikan dihadapan 
dewan juri. Tercatat seluruh fungsi yang 
ada di kantor MOR V, yaitu sebanyak 18 
fungsi mengikuti rangkaian kegiatan DMIP 
Award 2016.

Paada DMIP MOR V tahun ini,  peserta 
terbaik kategori Sekretaris juara satu 
diraih oleh Sekretaris General Manager 
(GM), diikuti sekretaris dari fungsi Internal 
Audit (IAD), dan fungsi Legal sebagai 
juara kedua dan ketiga. Sedangkan untuk 
kategori fungsi, juara satu diraih oleh 
fungsi HSSE, sedangkan juara kedua dan 
ketiga diraih fungsi IT, dan fungsi Retail 
Fuel Marketing.•MoR V
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Kecelakaan yang diakibatkan karena terjatuh, terpeleset, ataupun tersandung sangat 
memungkinkan terjadi di semua area kerja seperti perkantoran, bengkel/workshop, 

Gudang, dan area kerja lainnya. Dampak yang ditimbulkan akibat kecelakaan juga bisa 
bervariasi dari luka ringan sampai fatal. Tentunya ini akan mengakibatkan banyak kerugian 
baik bagi pekerja maupun bagi perusahaan. Kecelakaan yang disebabkan oleh tersandung, 
terjatuh, dan terpeleset sebanrnya bisa dicegah.

Apa itu Terpeleset,Tersandung dan Terjatuh?
Terpeleset

Terpeleset diakibatkan oleh terlalu sedikitnya faktor gesekan antara alas kaki dengan 
lantai kerja sehingga menyebabkan pekerja 
kehilangan keseimbangan. Penyebab ter
peleset antara lain:
1. Produk basah atau tumpahan di lantai 

kerja. Contohnya adalah lumpur, sabun, 
minyak, dan air.

2. Produk kering yang menyebabkan lantai 
kerja licin. Contohnya adalah akrilik,kaca, 
kayu, serbuk, granula dan plastik.

3. Bahan lantai yang terlalu licin.
4. Cairan yang sudah membeku.
5. Alas kaki yang tidak memiliki permukaan luas untuk bergesekan dengan lantai. 

Contohnya sandal jepit, sepatu berhak, slipper dan lain lain.

Tersandung
Tersandung terjadi ketika kaki menabrak sebuah benda dan pada saat bersamaan, 

tubuh kita tetap bergerak sehingga kita akan kehilangan keseimbangan.Tersandung juga 
bisa terjadi ketika kita kehilangan keseimbangan pada saat turun ke tingkat yang lebih 
rendah. Penyebab tersandung antara lain:
1. Kabel, selang, kawat ataupun benda lain yang melintang 

di area pejalan kaki.
2. Laci yang terbuka.
3. Pergantian ketinggian yang tidak memiliki tanda di 

ujungnya.
4. Bagian lantai yang hilang.
5. Tangga yang rusak atau ketinggian tangga yang tidak 

sama.

Terjatuh
Terjatuh terjadi ketika pekerja kehilangan keseim

bangannya. Terjatuh dibagi menjadi 2: jatuh di Level yang 

sama atau jatuh di level yang di bawahnya. 
Terjatuh bisa diakibatkan dari:
1. Tidak adanya pembatas (railing) yang menahan agar orang tidak jatuh.
2. Tidak adanya alat pelindung diri yang menahan orang dari jatuh.
3. Tidak dilakukannya 3 point contact (1 tangan dan 2 kaki bertumpu pada titik yang 

kuat).

Bagaimana Cara Mencegah Kecelakaan karena terpeleset,tersandung dan terjatuh?
Banyak cara untuk mencegah kecelakaan karena terpeleset,tersandung dan terjatuh. 

Beberapa cara antara lain:
1. Hentikan kontaminasi di lantai. Caranya :

1. Gunakan pelapis di lantai.
2. Perbaiki kebocoran gedung yang menimbulkan resiko licin.
3. Pastikan pabrik dan peralatan dipelihara dengan baik.
4. Desain tugas kerja untuk meminimalkan tumpahan.
5. Rencanakan rute pejalan kaki dengan baik untuk menghindari area yang 

terkontaminasi.
6. Gunakan metode membersihkan yang benar.

2. Gunakan metode membersihkan dengan baik. Caranya : 
1. Pastikan metode membersihkan telah efektif untuk lantai yang kita pakai.
2. Jangan menambah resiko baru ketika pembersihan sedang dilakukan.
3. Pastikan lantai yang halus tidak dilalui ketika sedang dibersihkan.
4. Bersihkan tumpahan.
5. Gunakan campuran deterjen dengan konsetrasi yang benar.

3. Perhatikan pilihan lantai dan lingkungan kerja. 
1. Periksa lantai yang tidak rata dan rusak. Ganti segera bila diperlukan.
2. Pilih lantai yang tidak licin untuk area kerja yang memang ditujukan untuk bekerja 

dengan banyak cairan seperti di ruang pencucian atau di dapur.
3. Pastikan pencahayaan cukup sehingga sepatu dan langkah kaki bisa jelas terlihat.
4.  Jaga agar area jalan bebas dari halangan apapun.

4. Pastikan alas kaki tepat.
1. Ketika lantai tidak bisa dijaga agar bersih dan kering, alas kaki anti licin dapan 

membantu mencegah kecelakaan.
2. Sebelum memillih alas kaki, pastikan alas kaki telah dicoba dan telah cocok serta 

nyaman dipakai.
5. Pertimbangkan tentang faktor manusia dan organisasional.

1. Pertimbangkan bagaimana pekerjaan diorganisir dan diatur, hindari untuk terburu
buru, pekerjaan yang terlalu padat atau kabel yang melintang.

2. Pastikan pekerja terlibat dalam pengambilan keputusan yang berefek kepada 
mereka seperti pilihan APD atau penggantian dalam metode membersihkan.•

slip, 
trip & 
fall
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ru vi gelar simulasi 
tangani keadaan darurat
INDRAMAyU – Pada Rabu (2/11), tibatiba Naphta Processing 
Unit (NPU) di Refinery Unit (RU) VI Balongan terbakar. Asap tebal 
tampak membumbung di atas unit Kilang Langit Biru Balongan 
(KLBB), mengarah ke desa yang berbatasan langsung dengan 
Kilang Balongan. Karena tidak terima setelah beberapa warga 
menderita sesak nafas hingga pingsan, warga berbondong
bondong menutup pintu masuk RU VI Balongan, menuntut 
penjelasan dan kompensasi. Dalam situasi yang kacau tersebut, 
ada yang mengancam bom di salah satu gedung perkantoran 
RU VI Balongan.

GM RU VI Balongan Afdal Martha langsung mengambil alih 
komando penanggulangan kondisi darurat. Koordinasi dengan 
pihak internal dan eksternal segera dilakukan. Sesuai Standard 
Operating Procedure, Tim Pemadam Kebakaran Fungsi Health 
Safety & Environment (Fire Fighting HSE), dibantu Tim Bantuan 
Keadaan Darurat (TBKD) meluncur ke lokasi kebakaran untuk 
memadamkan api. Koordinasi dengan fungsi lain juga dilakukan 
agar kebakaran tidak tersebar lebih luas.

Tim Security RU VI Balongan juga segera berkoordinasi 
dengan aparat keamanan, untuk mengamankan area kilang, 
termasuk antisipasi tuntutan warga yang mengarah ke anarkis
me. Pekerja di gedung yang mendapat ancaman bom segera 
dievakuasi, sebelum Tim Gegana diturunkan. Fungsi terkait pun 
dengan sigap melakukan penanganan terhadap korban yang 
ada, baik dari internal pekerja, mitra, maupun warga sekitar.

“Pasokan BBM merupakan prioritas kami agar masyarakat 
tetap bisa mendapatkan BBM untuk kegiatan seharihari. 
Pada saat yang bersamaan, kami tetap berupaya melakukan 
pemadaman  kebakaran di unit NPU Kilang Balongan,” ujar GM 
RU VI Balongan Afdal Martha kepada wartawan.

Setelah kebakaran, aksi unjuk rasa, dan ancaman bom 
dapat diatasi, kegiatan operasional di RU VI Balongan kembali 
berjalan normal dan tidak sampai terjadi gangguan pasokan 
BBM. RU VI Balongan sendiri bertugas memasok kebutuhan 
BBM ke Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Skenario itulah yang ada dalam Simulasi Keadaan 
Darurat (Major Emergency Drill), yang dilaksanakan di 
Pertamina RU VI Balongan, dari pagi hingga siang. Simulasi 
merupakan latihan rutin yang dilakukan oleh Pertamina untuk 
mengantisipasi berbagai kondisi darurat. Melalui latihan seperti 
ini, Pertamina memastikan kesiapan personil dan sarfas di 
wilayah operasionalnya ketika menghadapi kondisi darurat 
yang sesungguhnya.

Selain itu, diharapkan terjalin silaturahmi yang lebih 
baik dengan stakeholder RU VI Balongan, baik dari unsur 
pemerintahan, aparat keamanan, masyarakat di sekitar RU VI 
Balongan, serta media. 

“Hal ini penting karena Pertamina mengelola objek vital 
nasional terutama BBM dan LPG. Sehingga apabila terjadi 
keadaan darurat, maka kami harus bisa menanganinya dalam 
waktu yang cepat dan dengan cara yang tepat agar pelayanan 
ke masyarakat tidak terganggu, juga meminimalkan dampak 
ke stakeholder di sekitar kilang,” ujar Afdal Martha.•Rustam Aji
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grand final forum presentasi cip - ru iv cilacap : 
value creation 462 miliar rupiah Yang luar biasa

Sesuai Code of Pertamina Quality Management System No.Kpts31/C00000/2012S0 bahwa 
Continuous Improvement Program telah ditetapkan sebagai System/tools dalam penyelesaian 
permasalahan pekerjaan dan ide inovasi dengan metode PDCA & DELTA. 

Sejalan dengan keputusan diatas para insan mutu RU IV pada tahun ini telah mendaftarkan secara 
online dan mempresentasikan ide inovasi sebagai sharing knowledge kepada seluruh pekerja dan Tim 
Management, sebanyak 237 gugus yang terdiri dari 51 FTP/PCP/IP pada forum presentasi mutu CIP I 
bulan Maret 2016, 54 FTP/PCP/IP pada forum presentasi mutu CIP II bulan Mei 2016, 132 FTP/PCP/
IP pada forum presentasi mutu CIP III yang dilaksanakan pada bulan September 2016 dan sebagai 
puncaknya adalah peringkat I/II dan III FTP/PCP/IP dari masingmasing forum CIP I/II/III telah dilakukan 
Forum Grandfinal pada tanggal 10 - 12 Oktober 2016 yang kemudian telah terpilih peringkat terbaik yang 
akan mengikuti ajang forum presentasi tingkat Korporat, Nasional  bahkan Internasional sesuai harapan 
Pjs,General Manager Dadi Sugiana dalam sambutan Clossing Forum presentasi mutu Grandfinal tersebut.

Menyelesaikan masalah pekerjaan atau ide inovasi dengan konsep CIPmemakai  metode PDCA 
(PlanDoCheckAction) di setiap kegiatan dan proses karena dapat dilakukan    dengansederhana dan 
mudah dalam pelaksanaannya. 

Hal ini sudah dirasakan manfaat untuk menyelesaikan permasalahan, merupakan solusi dalam 
penyelesaian problem solving, throubleshooting dan merupakan budaya bagi insan mutu RU IV terbukti dari 
237 gugus FTP/PCP/IP pekerja yang terlibat sebanyak 1168 ( 82%) dari total pekerja RU IV sebanyak 1422  
pekerja dan value creation sejumlah Rp 462 milyard lebih.Para insan mutu RU IV berharap hasil inovasi ini 
dapat direplikasi oleh internal RU IV yang memiliki permasalahan yang sama karena RU IV merupakan kilang 
yang memiliki kompleksitas tinggi dan  lebih jauh mereka berharap juga dapat direplikasi oleh Unit Operasi 
Pertamina.Team Management dan Perusahaan telah memberikan apresiasi yang tinggi kepada insan mutu 
RU IV terbukti setiap tahun tidak pernah absen dalam mengikuti ajang Forum CIP tingkat International.

Insan Mutu…Semangat!!! hebat!!!
Pertamina…Jaya!!!Jaya!!!

presentasi komet di direktorat pajak : 
tunjukkan eksistensi km pertamina sebagai best practice

Kiprah Knowledge Management Pertamina (KOMET) di Indonesia sepertinya sudah tidak perlu 
diragukan lagi. Didaulatnya KOMET untuk menjadi Narasumber dalam sebuah forum di Direktorat 
Jendral Pajak merupakan salah satu bukti bahwa Pertamina dipandang memiliki keunggulan 
terutama dalam pengelolaan pengetahuan Perusahaan. 

Pada tanggal 7 November 2016 bertempat di Kantor Pusat Gedung Utama Direktorat Jendral 
Pajak, tim KOMET melakukan sharing tentang bagaimana Perusahaan mengelola pengetahuan, 
mulai dari perjalanan awal, lesson learned yang pernah dialami serta kisah suskses sehingga 
penghargaan forum skala Nasional dan Internasional seperti Most Admired Knowledge Enterprise 
(MAKE) Award dapat menjadi “langganan” mampir ke tangan Pertamina.

VP Quality, System & Knowledge Management, Faisal Yusra didaulat untuk menyampaikan 
perjalanan panjang KOMET dan pengalamannya dalam membangun KOMET dari tahun 2009 
hingga mencapai tahap seperti saat ini. Faisal Yusra juga menyampaikan dukungannya kepada para 

penggerak knowledge management di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk menggalakkan 
kegiatan pengelolaan pengetahuan. Beliau juga mencontohkan bahwa kesuksesan sosialisasi Tax 
Amnesty di suatu tempat dapat menjadi success story yang harus ditangkap dan direplikasi untuk 
dapat ditularkan sehingga mampu menuai kesuksesan program serupa di tempattempat yang lain.

Dihadiri oleh sekitar 30 orang karyawan dan Manajemen, para peserta sangat aktif dan antusias 
untuk bertanya dalam rangka menggali lebih jauh kiatkiat mengelola pengetahuan perusahaan. 
Mereka ingin mengetahui bagaimana Pertamina mampu menggerakkan KOMET hingga ke seluruh 
area, Unit, Region dan Anak Perusahaan dengan Sumber Daya Manusia yang sangat terbatas. 
Kuncinya adalah komitmen manajemen dan keterlibatan seluruh insan Pertamina.

Manajemen Pertamina dinilai memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk mendukung kegiatan 
berbagi pengetahuan. Hal tersebut secara otomatis akan menjadi motor penggerak bagi Pekerja 
untuk secara aktif terjun menjadi bagian dari budaya berbagi pengetahuan yang saat ini sudah 
memasuki tahap replikasi, utilisasi dan berbasis pemanfaatan teknologi.

Mari kita terus elaborasi inovasi yang mampu mengakselerasi semakin meluasnya budaya 
berbagi pengetahuan tidak hanya untuk penghargaan dan kejayaan semata namun untuk semakin 
memperkokoh daya saing serta mewujudkan kedaulan energy di bumi Indonesia.•

Gambar 1.2.3 Situasi sharing dan peserta yang antusias berdiskusi

Gambar 4. Para Peserta Tim Knowledge Management Pertamina

oleh: tim knowledge management pertamina (komet)
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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.

vetting plus: proses approval kapal yang tidak silo-silo

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

Setiap kapal tanker yang akan beroperasi di lingkungan 
Pertamina haruslah lolos dari serangkaian proses pemeriksaan 
yang berkaitan dengan aspek safety dan aspek teknis. 
Pemeriksaan aspek safety, Vetting, bertujuan  melindungi 
perusahan dari kerugian akibat kecelakaan kapal dan potensi 
kerusakan terminal. 

Proses ini juga memastikan kapal yang digunakan 
Pertamina dan/atau yang bersinggungan dengan bisnis 
Pertamina memenuhi standard keselamatan. Disamping 
itu, terdapat pemeriksaan aspek teknis bertujuan melihat 
kesesuaian kondisi dan kinerja aktual peralatan di kapal 
dibandingkan dengan design.

Landasan dasar pelaksanaan Vetting adalah “Kebijakan 
Vetting Kapal dan Assesment Oil Terminal” yang disahkan 
oleh Direktur Utama Pertamina pada 16 April 2010, di mana 
dinyatakan Perusahaan menetapkan dan memberlakukan : 
Vetting untuk semua kapal tanker, baik kapal milik maupun kapal charter yang dioperasikan 
oleh Perusahaan dan/atau semua kapal tanker yang akan menggunakan sarana terminal 
khusus minyak/oil terminal milik Perusahaan dan Assesment untuk seluruh Terminal khusus 
minyak/oil terminal milik Perusahaan dan/atau dikelola Perusahaan.

Saat ini, pemeriksaan aspek safety (vetting) yang dilakukan oleh Inspector Fungsi Safety 
Management Representative (SMR) – Shipping, meliputi tiga rangkaian proses, yaitu : Inspeksi, 
Analysis, dan Decision. 

Kegiatan Inspeksi, yang membutuhkan waktu 6 – 10 jam, adalah memeriksa dan menilai 
pemenuhan terhadap 12 item pemeriksaan yang  meliputi : General Information; Certification 
& Documentation; Crew Management; Navigation; Safety Management; Pollution Prevention; 
Structural Condition; Cargo & Ballast System; Mooring; Communication; Engine & Steering 
Compartment; dan General Appearance & Condition. 

Pada tahap Analysis dilakukan perhitungan bobot pemenuhan 12 item pemeriksaan dan 
dikurangi dengan faktor usia kapal dan jenis lambung kapal. Hasil pemeriksaan akan dihitung 
sebagai persentase kesesuaian terhadap aspek safety atau tingkat resiko safety pada kapal 
yang diperiksa dan dikelompokkan atas tingkat resiko : high risk (0 – 55%), medium risk 
(55%  80%) dan low risk (> 80%). 

Pada tahap Decision, yang merupakan tahap akhir dari 
proses Vetting, adalah disetujui atau ditolaknya pemberian 
Pertamina Safety Aproval (PSA) terhadap kapal yang diperiksa. 
Kebijakan saat ini adalah PSA diberikan kepada kapal yang 
tingkat resikonya low dan medium risk (bobot pemenuhan 
terhadap aspek safety > 55%). 

Aspek lain yang juga menjadi diterima atau ditolaknya 
kapal bersandar di Pelabuhan/Terminal adalah pemenuhan 
dalam aspek teknis, yaitu kesesuaian kondisi dan kinerja aktual 
peralatan kapal terhadap dengan design. Dalam hal ini yang 
diperiksa adalah : general arrangement, system pemompaan, 
compartment, tank table, alat ukur, dan lainlain. Pemeriksaan 
yang membutuhkan waktu antara 1 – 2 hari ini biasanya 
dilakukan saat kapal baru dikontrak atau selesai docking.

Saat ini, pemeriksaan aspek safety yang dilakukan oleh 
Inspector SMR dilakukan secara terpisah dari pemeriksaan 

aspek teknis yang dilakukan oleh Fungsi BOC sehingga bisa terjadi kapal yang sudah memiliki 
PSA ditolak bersandar di Terminal karena belum memenuhi aspek teknis. Untuk menghindari 
hal yang demikian, maka akan diinisiasi Vetting Aspek Safety dilaksanakan paralel dengan 
pemeriksaan Aspek Teknis, yang disebut dengan istilah Vetting Plus. Tentu saja program 
ini akan efektif bila disertai perumusan mekanisme dan proses Vetting Plus, penyesuaian 
organisasi, serta pembinaan dan pengembangan SDM.

Ibarat sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampaui, maka Vettting Plus yang 
mengkombinasikan pemeriksaan safety dan teknis secara bersamaan minimal setiap 1 tahun 
sekali, pada saat kapal selesai melakukan proses docking maupun kapal baru akan bergabung 
di Pertamina Shipping, akan dapat mengefisienkan waktu dan efektifitas pemeriksaan sehingga 
dapat mengurangi loss time untuk keperluan inspeksi.

Pelaksanaan Vetting sendiri dilakukan pada saat kapal akan mulai dioperasikan atau 
dikontrak dan divetting ulang setiap 1 tahun sekali untuk kapal dengan usia <  5 tahun dan 
6 bulan sekali untuk kapal yang berusia > 5 tahun. Dengan diperolehnya PSA maka kapal 
tanker dapat beroperasi di seluruh wilayah operasi dan Terminal/Pelabuhan Pertamina.

Semoga inisiasi vetting plus ini dapat menjamin operasi serah terima yang jauh lebih 
efektif serta tidak tersilo-silo. •PTKAM

cargo owner ikut berlayar, losses pun buyar
Yang terjadi pekan kemarin dalam aktivitas pekerja yang terlibat dalam usaha memitigasi 

losses adalah sebuah kejutan. Dua tanker  (MT MP dan MT HS) yang menjadi pilot project “cargo 
owner” dari L/P ke D/P via laut, memberikan angka perbaikan yang fantastis bagi Perusahaan.

Baru dua kapal carter (MT MP dan MT HS) yang dinaiki cargo owner (Pertamina) 
untuk ikut berlayar dari L/P (Cilacap) ke D/P (Manggis) dan dari L/P (Balikpapan) ke D/P 
(Wayame) membawa BBM, ketika dihitung hasil proses serah terima minyaknya, benarbenar 
mencengangkan. Kalau sebelumnya angka toleransi losses R1 di L/P dan R4 di D/P   di atas 
ambang batas yang diizinkan (0,3%) maka loading different dan supply different yang dibukukan 
dalam Program Cargo Owner Ikut Berlayar (PCOIB) ini sungguh dahsyat.

Padahal, bila dilihat “track records”  MT MP selama kurun waktu Sembilan Bulan 
Sebelumnya, sangat menyesakkan dada. Sebagai contoh, R1 0,29% dan R4 1,11% (9/3); 
R1 0,63% dan R4 1,78% (25/6); R1 0,77% dan R4 2,16% (15/7); serta R1 1,09% dan 1,2% 
(10/8). Angkaangka losses yang dibukukan di L/P dan D/P ini luar biasa nilai rupiahnya. 

Lebih memprihatinkan lagi, selama ini kalau terjadi losses diambang batas toleransi di 
L/P (R1) dan di D/P (R4)  seperti yang pernah disampaikan Project Leader PTKAM dalam 
beberapa kesempatan  “Pertamina (selaku pemilik) minyak, hanya bisa mengklaimnya 
kepada Tuhan”. 

Bagi fungsi Kapal, yang bertugas mengangkut minyak dari L/P ke D/P telah diberi rambu
rambu R2. Semenjak kapal selesai isi muatan di L/P (keluarnya SFAL) kemudian berangkat, 
dan sampai kapal yang bersangkutan tiba kemudian pelabuhan, pasang connection hose di 
D/P (SFBD) mereka terkena “hukuman” (klaim) bila terjadi diskrepansi hasil perhitungan minyak 
(R2) >0,1% (bahkan >0,07%).

Bila minyak yang diangkut kapal dari L/P ke D/P ada ramburambu pengikat untuk tidak 
boleh melebihi batas toleransi R2, bagaimana kalau yang melebihi batas toleransi 
tersebut ada di R1 dan R4? Yang membikin “pecahnya kepala” para akivis PTKAM 
selama ini, bahwa R2 selalu terjadi sangat bagus (< 0,07%), tapi R1 ketika kapal tersebut 

isi minyak di L/P sangat tidak bagus, dan…ketika kapal tersebut membongkar minyak yang 
sama di pelabuhan D/P R4nya pun sangat tidak bagus. Kalau kondisi seperti ini didiamkan 
saja, atau dikeluarkan kalimat penghibur diri : “diklaim kepada Tuhan saja nilai rupiahnya yang 
hilang”, apa kata dunia?

Ternyata aturan main dalam bisnis jasa angkutan laut yang bernama Time Charter 
Party (TCP) sudah ada pasal yang sangat bisa untuk mengobati kegundahan cargo owner. 
Selama ini, Hak Penyewa (TCP pasal 18) tersebut belum pernah digunakan oleh cargo owner 
(Pertamina).

Dengan adanya problem R2 yang selalu baik, tapi R1 dan R4 selalu buruk, kalau memang 
ingin losses ajaib dari L/P ke D/P  tidak melebihi ambang toleransi, memang harus dikawal. 
Cargo owner ikut berlayar naik kapal yang disewanya (mengangkut minyak miliknya). 

Maka di awal November 2016, pasal 18 ayat 2 (Pengawas Muatan) pun diimplementasikan 
oleh Pertamina selaku cargo owner. Ayat yang berbunyi, “bahwa Penyewa berhak untuk 
menempatkan para Pengawas muatan atau pegawai lainnya di Kapal sesuai dengan 
akomodasi yang ada, maksimum untuk 2 (dua) orang pada setiap pelayaran yang dilakukan 
berdasarkan Perjanjian Sewa ini” menggelinding dalam proses bisnis jasa angkutan laut 
Pertamina.

Hasil dari PCOIB pada MT MP sungguh mencengangkan. R1 ketika loading di Cilacap 
0,07%, R2 dari Cilacap ke Manggis 0,47%, R3 ketika discharge TBBM Manggis 0,59 dan 
R4 diterima tangki darat 0.19%. 

Begitu pula dengan MT HS. R1 ketika loading di Balikpapan 0,22%, R2 dari Balikpapan ke 
Wayame 0,09%, R3 ketika discharge TBBM WYM 0,29 dan R4 diterima tangki darat 0.02%.

Terima kasih para pekerja Shipping Pertamina yang ikut PCOIB. Terima kasih teman
teman Surveyor, Loading Master di RU dan di MOR. Dengan ikut berlayarnya cargo owner 
membuktikan buyarnya losses yang selalu tersetel.

Ternyata dengan kebersamaan yang solid angka 0,2% itu bisa kita wujudkan….!!! •PTKAM
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penganugerahan duta 
pertamina 2016
JAKARTA  – Ikhwan Aryan Aditantra dan Quranisya 
Ikhtiardani dinobatkan sebagai Duta Pertamina 2016 
setelah menyisihkan 10 finalis lainnya, pada (8/11). Setelah 
dinobatkan, mereka berdua secara resmi menjadi utusan 
Pertamina untuk mengikuti Duta BUMN 2016.  Acara 
penganugerahaan Duta Pertamina 2016 diselenggarakan 
di Sea Grain, Double Tree Hotel dan dihadiri Plt Wakil 
Direktur Utama Ahmad Bambang serta Direktur Sumber 
Daya Manusia, Teknologi Informasi & Umum Dwi Wahyu 
Daryoto. Selain Ikhwan dan Quranisya, Gilang Dony 
Pradana dan Sawitry Apriati dinobatkan sebagai juara II 
atau Wakil Duta Pertamina I, serta Ahmad Huzair dan Fitria 
Pranandari sebagai juara III atau Wakil Duta Pertamina II.

Duta Pertamina 2016 diikuti 70 peserta dari semua 
unit dan anak perusahaan di seluruh Indonesia, dengan 
kriteria penilaian Confident, Public Speaking, Bahasa 
Asing, Attitude, Pertamina Knowledge, dan Common 
Knowledge.  Setelah dilakukan penilaian, terpilih 12 finalis 
yang mengikuti proses coaching dan penilaian dari sisi 
Brain, Beauty, Behavior sehingga terpilih Duta Pertamina 
2016. 

Direktur Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi & 
Umum Dwi Wahyu Daryoto berharap para pemenang Duta 
Pertamina dapat menjadi berperan sebagai role model 
bagi pekerja Pertamina lainnya maupun insan BUMN 
dengan menunjukkan kinerja maksimal.•hARI

fat loss program di ru iv
CILACAP  Penyakit Metabolik merupakan salah 
satu penyebab terbesar penurunan kualitas hidup 
dan produktifitas para pekerja. Salah satu faktor risiko 
Penyakit Metabolik adalah kegemukan/obesitas. Menurut 
data medical check up tahun 2015, 53% pekerja RU IV 
mengalami obesitas dan 25%nya masuk ke obesitas 
II.  Karena itulah, Pertamina Hospital Cilacap bekerja 
sama dengan HR RU IV mengadakan Fat Loss Program. 
Program ini berlangsung selama 90 hari dan resmi di buka 
oleh Director Of Hospital Cilacap dr. Sugeng Santoso 
pada (8/10). Pelaksanaan Program ini PHC melibatkan 
Master Juli Triharto, Pakar HypnoLangsing Founder 
Mindslim Program, dan dibantu oleh dr. Susiana Sp.KO 
dan dr. Madya Ardi, MSi. Program ini diikuti 30 pekerja 
RU IV dengan menggunakan program Mindslim, yaitu 
pemrograman pikiran untuk menurunkan berat badan 
dengan cara yang mudah dan menyenangkan.•hAN RUIV

konsiyering usulan 
perubahan pkb 2017-2019 di 
mor v  
SURABAyA  Sebagai inisiatif untuk terus menciptakan 
hubungan industrial yang harmonis di Pertamina, sehingga 

pekerja dapat dengan fokus mendukung targettarget 
perusahaan, Fungsi Human Resources MOR V dan 
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) 
menggelar Konsinyering Usulan Perubahan PKB 2017
2019. Kegiatan Konsiyering usulan perubahan PKB 
20172019 dilakukan pada tanggal 2223 September 
2016, di ruang Fastron lantai 3 Gedung Pertamina 
MOR V, Surabaya. Acara dihadiri oleh Presiden FSPPB 
Noviandri beserta pengurus FSPPB dan seluruh ketua dan 
perwakilan Serikat Pekerja Pertamina seluruh Indonesia. 
Konsinyering bertujuan mendapatkan masukan serta 
usulan yang akan tertuang di PKB 2017-2019.• MoR V

ru iv pastikan 
seluruh pekerja 
isi online 
assessment 6c
C I L A C A P  –   U n t u k 
membentuk cul ture mindset 
para pekerja dan role modeling 
pimpinan berlandaskan 6C,  
Pertamina mengembangkan 
program pengembangan 
berbasiskan tata nilai atau 
dikenal dengan VBDP (Values 
Based Development Program) 
yang memiliki tiga langkah, 
ya i tu t ra in ing Pertamina 
Values, berlatih mempraktikkan 
perilaku 6C di tempat kerja dan 

mengukur perilaku 6C melalui online assessment 6C. 
Terkait dengan hal tersebut, Refinery Unit (RU) IV Cilacap 
pada 1114 Oktober 2016 menggelar KIOSK 6C di area 
parkir head office RU IV. Kegiatan yang diprakarsai oleh 
Tim Culture Change Agent (CCA) RU IV ini secara resmi 
dibuka oleh HR Area Manager Didin Mujahidin. “ Dengan 
melakukan pengukuran ini akan didapatkan profil perilaku 
6C individu hasil dari self review dan penilaian 360° dengan 
melibatkan empat orang reviewer, yang juga dibandingkan 
dengan benchmarking ratarata pekerja Pertamina”, 
ujarnya.•AJIRUIV

seminar Healthy talk 
dan kontes bye fat be 
fit
INDRAMAyU – Dalam rangka menyambut 
HUT ke59 Pertamina, RU VI Balongan 
pada Kamis (20/10) mengadakan seminar 
Healthy Talk yang bertema “ Bye Fat Be 
Fit“, di gedung pertemuan Patra Ayu, Peru
mahan Bumi Patra, Indramayu. Pertamina 
Hospital Balongan (PHB) menghadirkan 
narasumber seorang Psikolog Monica 
Kumalasari. Psychoterapis & live coach 

ini membahas enam hal yang harus 
menjadi tanggung jawab individu, 
yaitu pikiran, tubuh, kesehatan, 
pekerjaan, keluarga, dan masa 
depan. PHB juga menghadirkan 
Practitioner Nutritionis, Anche  yang 
menjelaskan cara menghitung berat 
badan yang ideal serta menjelaskan 
cara menghitung kebutuhan kalori 
harian. Pada kesempatan tersebut, 
GM RU VI Balongan Afdal Martha 
mengatakan, faktor terbesar 
yang mempengaruhi kesehatan 
seseorang adalah perilaku dan 
lingkungan. Afdal Martha berharap 
para pekerja RU VI dan keluarga 

bisa sadar akan pentingnya gaya hidup sehat. Untuk 
meningkatkan kebugaran dan mengurangi tingkat 
obesitas, PHB juga menyelenggarakan Healthy Challenge 
Competition antar fungsi setara manager diantaranya  
lomba peduli sehat antar fungsi dalam kontes bye fat 
be fit, serta lomba membuat desert pangan sehat antar 
fungsi. Lomba ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan 
sehat pertamina baik dari pola pikir perilaku sehat secara 
psikologis dan menurunkan angka obesitas. •Riki hamdani

kunjungan mahasiswa telkom 
university bandung
JAKARTA – Sekitar 100 Mahasiswa Jurusan Ilmu 
Komunikasi konsentrasi Marketing Communication 
dan Broadcast Telkom University Bandung, melakukan 
kunjungan ke Pertamina sebagai rangkaian dari Kuliah 
Kerja Lapangan dalam rangka untuk mengetahui lebih lanjut 
bagaimana proses bisnis yang dilakukan oleh Pertamina 
sebagai perusahan Badan Usaha Milik Negera (BUMN) 
terbesar di Indonesia. Dalam kunjungan yang berlangsung 
di Lantai 21 Kantor Pusat Pertamina, Rabu (26/10) 
tersebut, para mahasiswa mendapatkan pembekalan 
dari Pertamina terkait company profile Pertamina, visi 
dan misi Pertamina. Selain itu para mahasiswa  juga 
diberikan pembekalan materi oleh Ast. Manager PSO Pln & 
Relationship Pertamina mengenai proses bisnis pemasaran 
yang dilakukan oleh Pertamina.•IRLI

antusiasme pendaftaran eco 
run di cfd senayan
JAKARTA  – Pertamina eco run tinggal beberapa minggu 
lagi, kali ini pendaftaran eco run dilakukan di Car Free Day 
(CFD) Sekitar Senayan pada hari minggu (30/10) yang 
dihibur oleh atraksi komunitas rollerblade, photobooth 
berlatar green screen dengan tema hayati dan games. 
Antusiame pengunjung CFD cukup tinggi yang ingin 
mendaftar sekaligus mengikuti lomba lari untuk meraih 
tiket gratis mengikuti eco run dalam dua pekan ke depan 
pada Minggu, 20 November berlokasi di The Breeze BSD 
City Tangerang.•ADITyo
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ANAK PERUSAhAAN

JAKARTA   Per tamina 
Lubr icants meluncurkan 
pro duk terbarunya, Enduro 
MaticG, di ajang Indonesia 
Motorcycle Show (IMOS) 
2016 di Jakarta Convention 
Center, (5/11). Peluncuran 
dilakukan oleh Direktur Sales 
& Market ing Per tamina 
Lubricants Andria Nusa. 

Enduro MaticG dengan 
spesifikasi SAE 20W-40 API 
SL JASO MB didesain  khusus 
untuk penggunaan sehari
hari  pada mesin  sepeda 
motor dengan transmisi oto
matis (CVT) seperti Yamaha 
(Mio, Aerox, NMax), Honda 

launching pertamina enduro matic-g 
(Vario, BeAT, Scoopy, PCX), 
Suzuki (Adress, NEX). Pe
lumas ini memiliki kualitas  di 
atas genuine oil pada umum
nya dengan harga lebih bersa
habat dengan bahan baku sin
tetik, wangi dan telah di desain  
untuk perlindungan ter hadap 
keausan, konsumsi BBM dan 
akselerasi optimal. 

Andria Nusa yang ditemui 
usai acara menyatakan,  En
duro MaticG SAE 20W
40 API SL JASO MB me
rupakan varian yang ter baru 
diperuntukkan kon su men 
peng guna sepeda motor 
matic, yang banyak bergerak 

di perkotaan yang macet. 
“Kelebihan produk ini, tahan 
panas karena dengan viscocity 
multigrade dan baseoil yang 
synthetic, membuatnya tahan 
panas dan cocok digunakan 
saat kondisi macet,” katanya.

Tahun pertama ini, target 
penjualannya sekitar 5.000 
KL per tahunnya.  Sedangkan 
target pasar yang ingin dikua
sai 10%  15%.  Enduro Ma
ticG sudah bisa  didapat 
di seluruh Indonesia, dan  
men jadi  salah satu backbone 
pen jualan pelumas Per ta mina 
yang meningkat  23 kali lipat 
setiap bulannya.•URIP
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pep papua field pererat Hubungan dengan media
SoRoNg  PT Pertamina 
EP Asset 5 Papua Field (PEP 
Papua Field) menggelar media 
gathering, uji kompetensi 
wartawan (UKW), dan site visit 
pada (31/103/11). Kegiatan 
ini merupakan kolaborasi 
PEP Papua Field dengan 
Perwak i lan  SKK Migas 
Wilayah Papua dan Maluku 
(SKK Migas Pamalu) dan 
KKKS di Papua dan Maluku. 

Sebanyak 30 wartawan 
media cetak dan elektronik 
mengikuti kegiatan media 
gathering pada hari pertama 
yang menghadirkan nara
sumber Kepala Bagian Hu
mas SKK Migas Taslim Z. 
Yunus, Pemimpin Redaksi 
Metro TV dan praktisi media, 

JAKARTA  Masyarakat di 
wilayah Indonesia Timur kini 
semakin mudah mendapatkan 
akses perlindungan asuransi 
jiwa dari Tugu Mandiri dengan 
hadirnya Kantor Keagenan 
Tugu Mandiri di Kompleks 
Ruko Ramayana Blok Dia
mond No.17 Makassar, Sula
wesi Selatan. 

Sebelumnya Tugu Mandiri 
juga telah membuka akses 
untuk pasar individu di kota 
Yogyakarta dan Malang 
dengan meresmikan Kantor 
Keagenan di jalan Gayam 
No .18 ,  Bac i ro ,  Gondo 
Kusuman, DIY, dan di Ruko 
Pandanwangi Green Sulfat 

tugu mandiri Jadikan makassar sebagai pionir 
pemasaran produk tmpower link 

Residence No.4 jalan Simpang 
LA Sucipto, Pandanwangi, 
Blimbing, Malang. 

Direktur Utama Tugu 
Mandiri, Donny J. Subakti  saat 
meresmikan pengoperasian 
Kantor Keagenan Makassar di 
Makassar (28/10) menyatakan 
kantor keagenan Tugu Mandiri 
di Makassar ini merupakan 
kantor pertama Tugu Mandiri 
di wilayah Indonesia bagian 
timur dan menjadi wujud 
dari semangat perusahaan 
dalam “Mengasuransikan 
Indonesia” . 

“Dengan jumlah pen
duduk mencapai 1,7 juta 
jiwa dan pertumbuhan eko

nomi mencapai 9,6% pada 
tahun  2015,  Makassar 
ada lah pionir yang bakal 
mendorong perluasan pasar 
dan pertumbuhan bisnis 
baru Tugu Mandiri di wilayah 
bagian timur Indonesia,” jelas 
Donny J. Subakti.     

Optimisme tersebut di
sambut positif Chief Marketing 
Officer Tugu Mandiri, Gus 
Imron Gunasendjaja dengan 
menegaskan bisnis Tugu 
Mandiri di kota Makassar 
akan bertumbuh signifikan. 

”Produk TMPowerLink 
yang kita pasarkan ini mem
berikan keuntungan investasi 
yang optimal dan di  nobatkan 
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sebagai  “Bintang Lima” 
Infobank Unit Link Award 
2016 predikat “Sangat Bagus” 
untuk produk unit link Saham 
Kinerja 3 Tahun dan 1 Tahun,” 
jelasnya. 

Terkait kompetisi bisnis 
asuransi di kota Makassar, 
Regional Sales Manager 
Tugu Mandiri, Riki Markiano 
menegaskan dengan produk 
yang bagus, sales force yang 
profesional, serta strategi yang 
dimiliki, Kantor Keagenan Tugu 
Mandiri Makassar dipastikan 
mampu berkompetisi dan  
meramaikan bisnis asuransi 
di kota Makassar. 

Menurutnya, kesadaran 

masyarakat Makassar ter
hadap pentingnya per lin
dungan asuransi jiwa cukup 
tinggi. Terbukti pada tahap 
awal peresmian, Kantor 
Keagenan Makassar telah 
berkontribusi  lebih 500 
Surat Pengajuan Asu ransi 
Jiwa (SPAJ). “Ini tentu awal 

yang sangat  ba ik  bag i 
pertumbuhan produksi pre mi 
kami di tahaptahap beri
kutnya,” jelasnya. “Kami juga 
memberikan kesempatan 
kepada masyarakat luas untuk 
meningkatkan kesejahteraan 
dengan bergabung sebagai 
Agen Tugu Mandiri.”•M. Syarief

Suryopratomo, serta dosen 
Universitas Indonesia dan 
praktisi kehumasan, Dian 
Anggraeni Umar. 

Hari kedua dan ketiga 
diisi dengan kegiatan UKW. 
Para wartawan mendapat 
banyak ilmu baru, baik dalam 
pemberitaan, penul isan, 
maupun manajemen pers. 

Setelah mendapat materi, 
para wartawan diuji oleh para 
penguji berpengalaman dari 
Lembaga Pers Dr. Soetomo.

Hari terakhir rangkaian 
media gathering diisi dengan 
site visit ke Lapangan Kla
mono yang dikelola PEP 
Papua Field.•Andi Njo

JAKARTA  PT Pertamina Training & 
Consulting (PTC) bersama PT Pelita Air 
Service (PAS) menyelenggarakan Work
shop “Fundamental Enterprise Risk Ma-
na gement”, pada 1718 Oktober 2016 di 
Kantor Pelita Air Training Center, Ja karta. 
Penyelenggaraan workshop ini sebagai 
bentuk sinergi anak perusahaan Pertamina 
yang dibuka oleh Manajer Strategic 
Enterprise Risk Management  Pertamina 
Ninik Retno Wijayanti.

Kegiatan yang diikuti 35 peserta ini 
bertujuan sebagai program upskilling 
pengetahuan dan keterampilan penge
lolaan Enterprise Risk Management di 
Lingkungan Anak Perusahaan Finance 
& Services. Acara difasilitasi oleh tim 
Manajemen dari fungsi Enterprise Risk 
Management dan Fungsi HSSE Pertamina 

kerja sama ptc dan pas dalam fundamental 
enterprise risk management workshop

Ari Saptama.
 Dengan materi Enterprise Risk Mana

gement, risiko K3LL, dan penyusunan 
Risk Register,  peserta workshop yang 
berasal dari PIC Risk Management tiap 
fungsi/divisi PTC dan PAS tersebut dapat 
memperkuat pengelolaan risiko secara 
korporat di ling kungan Pertamina Group 
serta meningkatkan per formance anak
anak perusahaan Pertamina, khususnya 
anak perusahaan Finance & Services.•
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tim eksplorasi pHe analisis model 
geologi di area citatah
CITATAh  PHE Directorate Exploration 
telah melakukan field-work di area Citatah, 
Padarang, Jawa Barat, pada 30 Oktober 
sampai dengan 1 Nopember 2016 
yang diikuti oleh Fungsi Eksplorasi PHE 
dan beberapa anak perusahaan PHE. 
Kegiatan ini merupakan kelanjutan program 
pembinaan dan peningkatan kompetensi 
pekerja, dengan tema dan tantangan 
analisis yang lebih tinggi jika dibandingkan 
dengan field-work di area Ciampea, Bogor. 

Dalam field-work di area Citatah, 
Padarang, Jawa Barat, peserta diberikan 
tantangan analisis Model Geologi untuk 
reservoir  Carbonat dan Petroleum 
Sistem. Field-work dilakukan di lima area 
pengamatan yang meliputi Desa Batu 
Nunggal, Batu Asih dan Stone Garden.

Pada field-work kali ini digunakan 
sebuah metode pembelajaran dengan tema 
“Dari Kita Untuk Kita” dimana bertindak 
sebagai leader kegiatan Sri Hartanto dan 
Darmawan Budi P. Dibawah komandonya, 
para peserta diminta untuk berperan aktif 
menganalisis dan mengevaluasi model 
reservoir karbonat di Area tersebut.

Agar analisis dan evaluasi yang dila
kukan lebih tajam dan terarah,  field-work 
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tim g & g subsurface pHe observasi ke aceh utara dan timur
ACEh   Sejak pengambilalih
an 100% interest atas dua 
Wilayah Kerja (WK) Blok B 
dan Blok NSO (offshore) dari 
ExxonMobil pada 1 Oktober 
2015, PHE NSB & PHE NSO, 
sebagai operator yang baru 
terus melakukan beberapa 
inisiatif guna mencapai tar 
get jangka pendek, me ne
ngah dan panjang bagi ke
langsungan beroperasinya 
kedua aset tersebut secara 
mengun tungkan ,  se r ta 
mem  pertahankan dan me
ningkatkan value dari aset, 
antara lain dengan semboyan  
“securing the future”, yaitu 
me lalui usaha eskplorasi 
hidro karbon di kedua WK.

Studi G&G (Geologi dan 
Geofisika) dipakai dalam 
usaha eksploras i  untuk 
mencari potensi ca dangan 
h idrokarbon baru  yang 
kemungkinan besar masih 
terdapat pada kedua WK 
ini, dan dipakai pula un tuk  
evaluasi dan reasssess
ment strukturstruktur dis
covery  (2C) yang belum 
dikembangkan.

Melalui usaha Eksplorasi, 
diharapkan masih akan da
pat ditemukan cadangan
cadangan  h id roka rbon 
ba ru, baik pada play-play 
existing maupun pada play 
Eksplorasi baru, antara lain 
pada reservoirreservoir yang 

digunakan dalam Studi G&G 
Pore Pressure Regional. 
Contoh batuan tersebut 
nantinya akan dianalisa untuk 
mendapatkan property rock-
mechanicsnya. Dari hasil 
studi tersebut diharapkan 
dapat menunjukkan daerah 
dan zona kedalaman yang 
terdapat anomaly pada pore 
pressure yang berkaitan 
dengan penyebaran fluida dan 
mekanisme terperangkapnya 
fluida pada reservoir-reservoir 
yang berpotensi mengandung 
hidrokarbon.

Pencarian dan peng
ambilan sampel formasi Baong 
dan Keutapang dilakukan di 
tiga  lokasi yang tersebar di 

juga dihadiri oleh Director Exploration PHE 
Rudy Ryacudu, VP Exploration East Area & 
NCH Budi Tamtomo dan para Jajaran SM 
Exploration PHE.

Pada kesempatan ini, Direktur Eksplorasi 
PHE Rudy Ryacudu menyampaikan, 
kegiatan field-work  dengan konsep “Dari 
Kita Untuk Kita” adalah sebuah budaya 
baru untuk lebih terbuka dan egaliter, berani 
untuk berbeda pendapat dan memberikan 
argumentasi. Kemampuan berpendapat 
dan berargumentasi ini tentunya harus 
diimbangi dengan kemampuan untuk 
mendengarkan pendapat orang lain agar 
suatu permasalahan dapat dilihat dari 
berbagai sisi sehingga menghasilkan 
analisis yang obyektif dan merangsang rasa 
ingin tahu yang lebih jauh.

Tantangan eksplorasi kedepan adalah 
untuk mencari temuan baru yang saat 
ini makin kompleks. Kegiatan field-work 
ini sangat berguna untuk meningkatkan 
pengetahuan dan mempertajam kemam
puan analisis para eksplorasionis PHE 
sehingga diharapkan dapat meminimalkan 
risiko subsurface. Pada akhirnya, dapat 
me nambah sumber daya temuan hidro
karbon.•PhE

forum kehumasan & csr-cid 
pHe grup tahun 2016
BANDUNg  PT Pertamina 
Hulu Energi (PHE) menggelar 
F o r u m  K e h u m a s a n  & 
CSRCID PHE Grup Tahun 
2016 di Patra Jasa Hotel, 
Bandung, 2628 Oktober 
2016. Agenda tahunan fungsi 
Corporate Secretary PHE 
dihadiri oleh VP Corporate 
Communication Pertamina 
W i a n d a  P u s p o n e g o ro , 
SMEPP Operation Manager 
Pertamina Agus Mashud, 
Community and Social Re
lations Manager SKK Migas 
Yapit Saptaputra, Direktur 
Utama PHE R. Gunung 
Sardjono Hadi, Corporate 
Secretary PHE Edy Sunaedy, 
Senior Manager Relations 
PHE Ifki Sukarya dan diikuti 
oleh seluruh humas AP PHE.

Wianda Pusponegoro 
menyambut baik kegiatan 
ke humasan ini. “Saya sebagai 
Corporate Communication 
Pertamina menyambut baik 
kegiatan ini. Pertamina se
bagai induk perusahaan ber
peran sebagai fasilitator bagi 
anak perusahaannya dan 
PHE sebagai salah satunya. 
Saya harapkan kegiatan ini 
terus menerus dilakukan”.

“Kita sebagai t im ko
mu nikasi harus terus ber
koor dinasi karena kita satu 
keluarga besar, Pertamina. 
Kita punya misi yang sama di 
Pertamina grup, bagaimana 
melakukan penyebaran in
for masi yang lugas, lang
sung dan berkelanjutan 
ser ta memberikan akses 

informasi secara luas kepada 
masyarakat,” imbuhnya.

W ianda  juga  meng
h a r a p k a n  h u m a s  P H E 
dapat bergerak dengan 
cepat, tepat guna dan jitu 
agar pesan utama seperti 
peran Pertamina membantu 
masyarakat di daerah sekitar 
operasi dan peran vital Per
ta  m ina  da lam men jaga 
ketahanan energi nasional 
bisa tersampaikan dengan 
baik kepada masyarakat.  
“Diperlukannya koordinasi tim 
komunikasi karena kita adalah 
aktor utama di lapangan yang 
juga harus bisa memberikan 
informasi yang baik dan terus 
serta berkelanjutan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan 
Direktur Utama PHE.  “Sangat 
bagus kegiatan seperti ini. 
Sebagaimana saya harapkan, 
setiap tahun berjalan kita 
eva luasi dan membuat stra
tegi ke depannya. Dengan 
dikumpulkannya seluruh AP 
maka akan ada standarisasi 
dan arahan dari Manajemen, 
Direksi serta Pertamina Pusat 
supaya memberikan petunjuk 
agar program kerja antar anak 

perusahaan Hulu dan anak 
perusahaan yang ada di PHE 
meiliki keselarasan,” tukas 
Gunung. 

Gunung pun mengingat
kan pentingnya peran media 
bagi perusahaan. “Media 
sangat penting, sangat power 
ful l. Sebuah perusahaan 
ke depan sangat penting 
untuk merangkul media se
bagai partner. Rakor kali ini 
juga membahas critical dan 
strategi ke depan agar citra 
perusahaan bagus, terkait 
ke humasan, hubungan ke 
ma sya rakatpemerintah, serta 
CSR. Saya berharap ke depan 
tidak hanya kehumasan dan 
CSR saja, namun juga stake
holder management untuk 
mem  buat mapping agar har
monis antar stakeholder, CSR 
dan kehumasan,” tambahnya.

Pada Forum Kehumasan 
& CSRCID PHE Grup Tahun 
2016 kali ini diisi dengan 
pre sentasi masingmasing 
AP PHE terkait kinerja Ke
humasan, Media, CSR tahun 
2016 dan rencana kerja tahun 
anggaran 2017.•PhE

VP Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro memberi 
sambutan dalam Forum Kehumasan & CSRCID PHE Grup Tahun 2016.

terletak lebih dalam (deeper) 
di bawah reservoir Arun 
Limestone di WK Blok B, 
seperti Fractured reservoirs 
dar i  Belumai l imestone, 
Bruksah/ Parapat clastics, 
dan Basement, serta play 
Keutapang clast ics dan 
Fractured Tampur Dolomite 
di wilayah Blok NSO offshore.

Selama lima  hari, 17
21 Oktober 2016 yang lalu 
tim G&G dari Subsurface 
PHE NSB & NSO melakukan 
“blusukan” ke beberapa lokasi 
di pedalaman Aceh untuk 
men cari  dan mengambil 
con toh (sampel) batuan dari 
Formasi Keutapang dan 
Formasi Baong yang akan 

Wilayah Kabupaten Bireun 
dan Kabupaten Aceh Timur, 
tepatnya di daerah Bireun, 
Peudada dan Kuala Simpang, 
yang diharapkan terdapat 
lokasi singkapan permukaan 
(outcrops) dari kedua formasi 
batuan yang dicari. 

Keg i a t an  peke r j aan 
geologi lapangan diawali dari 
PointA Field Office yang 
berlokasi tepat di atas struktur 
lapangan gas Arun yang 
dijadikan sebagai base untuk 
kegiatan hari ke1 s/d ke3 
yaitu di lokasi sekitar Bireun 
dan Peudada. 

Kegiatan hari ke4 & 5 
dilakukan di sekitar Kuala 
Simpang, Kab. Aceh Timur 

yang berlokasi di perbatasan 
antara Aceh dan Propinsi 
Sumatera Utara, atau sekitar 
4 jam perjalanan dari PointA.

Seluruh pekerjaan la
pangan berjalan dengan 
lancar, aman  dan baik se
suai dengan perencanaan, 
dan  T im G&G berhas i l 
memperoleh sampel batuan 
yang diperlukan, yang terdiri 
dari 2 sampel Baong shales, 
1 sampel Keutapang sands, 
dan 1 sampel Keutapang 
shales. Seluruh sampel telah 
dikirim ke PUDC (Pertamina 
Upstream Data Center) untuk 
di katalog terlebih dahulu 
sebelum dikirim untuk analisa 
lab.•PhE
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B E N g K U L U    M u a r a 
dari seluruh kegiatan hulu 
adalah penge boran. Maka, 
dalam rangka mening katkan 
efisiensi di segala li ni ke
lambatan operasi penge
boran,  apa lag i  sampai 
ga gal sesuatu yang tabu 
dan tidak boleh terjadi. Se
bab, aktivitas pengeboran 
merupakan kegiatan dengan 
biaya, teknologi, dan resiko 
paling tinggi. 

Salah satu masalah yang 
selama ini kerap terjadi dalam 
kegiatan pengeboran adalah 
non productive tim (NPT). 
Problem, ini merupakan 
wu jud dari inefisisiensi yang 
cukup signifikan, dan pada 
umumnya  d i sebabkan 
oleh ma salah stuck pipe. 
Kasus dimaksud harus bisa 
dihindari agar tidak memakan 
biaya investasi yang pada 
gilirannya akan menghambat 
pertumbuhan korpors i . 
“Pe       nge boran merupakan 
action pa mungkas dalam 
upaya peningkatkan pro
duksi maupun menambah 
cadangan baru migas dan 
panas bumi,” demikian 
pesan Direktur Hulu, Syamsu 
A l am da l am be rbaga i 

Atasi Inefisiensi Pengeboran Agar Tumbuh Berkelanjutan 
kesempatan. “Karena itu, 
semua proyek pengeboran 
Pertamina harus dilakukan 
dengan efektif dan efisien,” 
imbuhnya. 

Menyikapi arahan dari 
Direktur Hulu maka dalam 
rangka meningkatkan upa
ya mengurangi kerugian 
bi a ya pengeboran yang 
disebabkan oleh stuck pipe, 
fungsi Dril l ing Upstream 
Technology Center (UTC) 
menyenggalarakan Kick 
Off dari rangkaian Training 
Stuck P ipe Pre vent ion 
Campa ign  20162017 
di Hotel Mutiara, Curup, 
Bengkulu (2728/10). Ajang 
tersebut bertujuan untuk 
mem  berikan pengetahuan 
dasar dan membangun 
kerjasama kepada seluruh 
lapisan pekerja pada proyek 
pengeboran, baik di lokasi 
sumur migas maupun panas 
bumi. “Hampir setengah dari 
total kerugian NPT operasi 
pengeboran disebabkan 
oleh stuck pipe,” ungkap 
Pranefo Maaruf, Chief Drilling 
UTC di hadapan peserta 
acara itu. 

Lebih jauh, Pranefo men
jelaskan bahwa manajemen 

Direktorat Hulu berharap 
dari campaign ini dapat 
mengurangi permasalahan 
stuck pipe yang terjadi pada 
kegiatan pengeboran selama 
ini, yakni di PGE (56%), PEP 
(22%), dan PHE (20%) dari 
total NPT. Melalui campaign 
dimaksud, fungsi drilling UTC 
bersama perwakilan fungsi 
drilling Anak Perusahaan 
Hulu (APH) berkomitmen 
untuk melakukan langkah
langkah yang termaktub 
dalam 8 program stuck 
pipe prevention,  meliputi : 
analisis detail data historis 
insiden stuck pipe, stuck 
pipe awareness campaign, 
perbaikan pola komunikasi 
dan kerjasama tim, stuck 
pipe prevention guidelines, 
s tuck  p ipe  p revent ion 
training, mengembangkan 
realtime stuck pipe warning 
system di rig, analisa dan 
mitigasi stuck pipe dalam well 
planning & drilling program, 
dan standarisasi stuck pipe 
repor t ing,  postmortem 
analysis, & implementation of 
lesson learned. “Kami akan 
melakukan 7 kali campaign, 
yaitu 2 di PGE, 3 di PEP, 
dan 2 di PHE dari 2016, 

ini sampai 2017,” tambah 
Pranefo.

S e m e n t a r a  i t u , 
Direktur Utama Pertamina 
Geothermal Energi (PGE), 
I r f a n  Z a i n u d i n  d a l a m 
kesempatan yang sama 
mengharapkan adanya hasil 
konkrit dari pelatihan ini. 
“Insiden stuck pipe yang 
selalu menjadi masalah 
utama dalam pengeboran 
panas bumi harus bisa 
d i a n t i s i p a s i ,  m i n i m a l 
berkurang,” tegas Irfan. 
Menurut catatan Irfan, dari 
total pengeboran sumur 
panas bumi di lingkungan 
PGE hanya 25% saja yang 
tidak mengalami kasus stuck 
pipe. Hal ini, menyebabkan 

banyak kerugian, terlebih 
lagi j ika terpaksa harus 
melakukan pengeboran 
ba ru di lokasi yang sama. 
“Kami menginginkan se
luruh pekerja yang terlibat 
dipengeboran dapat me
nya makan frekuensi dalam 
menghadapi masalah yang 
terjadi,” ucap Irfan.

Selanjutnya, Irfan me
nambahkan bahwa ke
giatan Stuck Pipe Prevention 
Campaign ini akan terus 
diimple mentasikan pada 
setiap evaluasi program 
sebelum melakukan penge
boran sumur panas bumi. 
PGE sendiri dalam waktu 
dekat akan melakukan 
pengeboran sumur eks

plorasi panas bumi pertama 
di Bukit Daun Kabupaten 
Rejang Lebong Bengkulu. 
“Proyek ini akan berlanjut 
apabila pengeboran sumur 
sukses ,  ba ik  dar i  s i s i 
operasional, pengeboran, 
maupun dari segi hasilnya, 
nanti,” pungkas Irfan.

Acara Kick Off dan Train
ing Stuck Pipe Prevention 
Campa ign  20162017 
tersebut juga dihadiri oleh 
Agus A Zuhro (Pjs. Vice 
President Dri l l ing PGE), 
berikut 50 peserta dari 
seluruh lapisan pekerja yang 
terlibat dalam proyek penge
boran sumur eksplorasi pa
nas bumi di Bukit Daun.•DIT. 

hULU

Direktur Utama PGE, Irfan Zainudin saat memberikan sambutan di acara Kick Off & Training Stuck Prevention Campaign 20162017 di Curup – Bengkulu.”
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negara pionir pengekspor 
LNG di dunia. Masih banyak 
lagi kontribusi yang sudah 
Indonesia sumbangkan untuk 
industri migas. 

“Pertanyaannya 
adalah,  apakah dengan 
semua torehan prestas i 
itu dapat menjamin bahwa 
keberlangsungan industri 
migas Indonesia otomatis 
terjamin? Jawabannya adalah 
tergantung bagaimana kita 
b isa memet ik  pe la jaran 
dari sejarah keberhasilan, 
mengerti situasi dan kon

yogyAKARTA   Kamis 
(29/10) bertempat di Ball 
Room Hotel Grand Cokro 
Yogyakarta, Direktur Utama 
(Dirut) PT Pertamina EP 
Cepu (PEPC) Adriansyah, 
memberikan orasi ilmiah pada 
acara sidang senat terbuka 
wisuda sar jana per iode 
genap 2015/2016 Universitas 
Proklamasi 45 Yogyakarta. 
Pada kesempatan tersebut 
Dirut PEPC me nyampaikan 
orasi ilmiah dengan judul “Ma
sa Depan Migas Indonesia”.

D a l a m  k e s m e p a t a n 
tersebut Adriansyah mema
parkan sejarah panjang in
dustri migas di Indonesia 
telah meno rehkan beberapa 
benchmark  kelas dunia, 
di antaranya wireline log-
ging pertama di dunia, pro
duction sharing contract 
(PSC) yang merupakan ide 
anak Indonesia, steam flood 
enhance oil recovery pertama 
di dunia, dan Indonesia adalah 

orasi ilmiah direktur utama pepc di up 45 Yogyakarta

disi saat ini, serta dapat 
mempergunakan semua 
informasi untuk menjawab 
dan menata industri migas 
Indonesia di masa depan,” 
ujar Adriansyah.

Tahun 2016 diperkirakan 
kebutuhan konsumsi minyak 
bumi Indonesia mencapai 
1,6 juta barel per hari, se
h ingga 50% kebutuhan 
k i ta  tergantung minyak 
impor. Prediksi ke depan 
untuk minyak bumi, tren 
penurunan akan berjalan 
terus sejalan dengan umur 

lapangan yang semakin tua. 
Pengembangan terakhir 
adalah lapangan Banyu 
Urip yang mulai berproduksi 
tahun 2015, dan saat ini 
belum terlihat adanya rencana 
pengembangan lapangan 
minyak baru yang cukup 
besar. Data ini menunjukkan 
bahwa ketergantungan In
donesia terhadap minyak 
impor akan semakin besar.  

“Kondisi diperparah lagi 
apabila kita lihat Pertamina 
sebagai National Oil Cor
poration (NOC) Indonesia 
hanya  menguasa i  20% 
dari total aset produksi di 
Indonesia. Persentase ini 
adalah persentase kepe
milikan NOC terhadap aset 
domestiknya yang paling 
rendah di dunia,” ujarnya. 

Ia juga memaparkan Data 
dari BP Statistical Review 
of Energy bahwa cadangan 
terbukti minyak di Indonesia 
terus menyusut, sementara 

cadangan terbukti gas tahun 
2015 adalah 2,6 triliun kubik 
feet. Dengan laju produksi 
saat ini, jika tidak ada temuan 
eksplorasi yang baru, maka 
cadangan minyak kita akan 
habis dalam waktu 12 tahun, 
sementara cadangan gas 
akan habis dalam waktu 38 
tahun. Pertamina meskipun 
hanya  menguasa i  20% 
lapangan berproduksi di 
I ndones ia ,  akan  te tap i 
memiliki jumlah cadangan 
terbesar jika dibandingkan 
operator lain. Penemuan 
cadangan baru hanya dapat 
dilakukan apabila aktivitas 
eksplorasi terus dilakukan.
Oleh karena sifatnya yang 
tidak terbarukan, dibutuhkan 
kebijakan dan kecerdikan 
agar suplai kebutuhannya 
dapat d i lakukan secara 
berkesinambungan tanpa 
membuat ringkih ketahanan 
energi nasional Indonesia.

Meskipun saat ini kebu

tuhan energi primer Indonesia 
masih didominasi energi fosil 
yang tidak terbarukan, akan 
tetapi ke depan pemerintah 
harus memberi prioritas untuk 
pengembangan energi non 
fosil yang terbarukan, agar 
kesinambungan suplai energi 
Indonesia dapat berlangsung 
permanen. “Sehingga tan
tangan kita sesungguhnya 
adalah bukan bagaimana 
masa depan migas, akan 
tetapi masa depan energi 
Indonesia,” teganya. 

Di akhir acara sidang 
senat terbuka wisuda sarjana 
periode genap 2015/2016 
Universitas Proklamasi 45 
Yogyakarta, PEPC mem
berikan bantuan berupa 
buku yang berjudul “Tanya 
Jawab Seputa r  M igas” 
sebanyak 200 eksmplar 
untuk para wisudawan dan 
seluruh civitas akademika 
Universitas Proklamasi 45 
Yogyakarta.•PEPC
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up close and personal with ridwan kamil :
kepemimpinan terbaik adalah dengan keteladanan
JAKARTA – Fungsi Culture & 
Transformation Management 
HR Per tamina  kemba l i 
melaksanakan Up Close and 
Personal di Lantai M Kantor 
Pusat  Pertamina,  Rabu 
(9/11). Kali ini menghadirkan 
Walikota Bandung, Ridwan 
Kamil. Turut hadir dalam 
acara tersebut, Wakil Direktur 
Utama Pertamina Ahmad 
Bambang, Direktur Keuangan 
dan Strategi Perusahaan 
Arief Budiman serta Direktur 
SDM, Teknologi Informasi dan 
Umum Dwi Wahyu Daryoto. 

D ikena l  sebaga i  so
sok yang cerdas dalam 
me ngeluarkan ideide dan 
inovasi, itulah yang menjadi 
pertimbangan Pertamina 
untuk mengundang Ridwan 
Kami l  da lam acara  Up 
Close and Personal. Dalam 

acara tersebut, para pekerja 
dapat berinteraksi langsung 
dengan sosok yang mampu 
memberikan inspiratif. 

Pada kesempatan itu, 
Ridwan Kamil berbagi penga
laman hidupnya baik secara 
pribadi maupun sebagai 
seorang pemimpin. Suasana 
Up Close and Personal jauh 
dari kesan formal. Sebagai 
seorang tokoh inspirasional, 
R i dwan  Kam i l  d i k ena l 
sebagai sosok yang banyak 
membawa perubahan bagi 
masyarakat Bandung.

Begitu banyak cerita yang 
penuh guyonan dilontarkan 
oleh Ridwan Kamil sehingga 
banyak mengundang gelak 
tawa para pekerja yang hadir. 
Namun dibal ik guyonan 
ter sebut banyak nilainilai 
kehidupan yang mengundang 

makna. Banyak gebrakan 
lain yang dibawa oleh Sang 
Walikota Bandung ini. Belum 
lagi dengan dirinya yang 
aktif berinteraksi lewat so
sial media. Canda dan gu
yonannya menjadikannya fa
vorit di kalangan anak muda.

“Kepemimpinan yang ter
baik adalah kepemimpinan 
dengan keteladanan, perilaku 
Anda adalah dakwah anda. 
Keteladanan Anda adalah 
Leader ship Anda. Jadi itu
lah yang saya lakukan se
bagai seorang pemimpin,” 
ungkap R idwan Kami l . 
Dirinya selalu belajar, mulai 
dari pemanfaatan teknologi 
hingga pemanfaatan ling
kungan agar lebih efektif dan 
produktif.

Walikota Bandung yang 
akrab disapa dengan sebutan 
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Kang Emil ini menilai bahwa 
‘Nawaitu’ sangatlah penting 
dalam bekerja. Namun harus 
bisa balance artinya boleh 
me miliki target tinggi tapi 
harus melihat apakah balance 

dengan halhal yang lainnya. 
Di akhir acara, Perta

mi na menyerahkan ban
tuan  Corpora te  Soc ia l 
Responsibility (CSR) berupa 
290 unit sepeda kepada 

Ridwan Kamil sebagai bentuk 
dukungan dari Pertamina bagi 
program lingkungan hidup Pe
merintah Kota Bandung agar  
tercipta kota Bandung yang 
bersih dan nyaman.•IRLI

pertamina selenggarakan upacara peringatan Hari pahlawan
JAKARTA – Sesuai amanat Menteri Sosial Republik Indonesia dan bentuk penghargaan 
atas jasa para Pahlawan Indonesia, PT Pertamina (Persero) menyelenggarakan Upacara 
Peringatan Hari Pahlawan tahun 2016 di Lapangan Parkir Kantor Pusat Pertamina, Kamis 
(10/11).

Dengan tema “Satukan Langkah Untuk Negeri”, Direktur Utama Pertamina Dwi 
Soetjipto, selaku Pembina Upacara berharap para pekerja Pertamina dapat lebih bersatu 
dan menghilangkan silosilo yang ada antar fungsi, unit, maupun Direktorat untuk mencapai 
citacita  kedaulatan energi nasional.

“Marilah kita samasama meresapi tema Peringatan Hari Pahlawan kali ini, untuk 
membangun negeri. Hanya bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya yang akan 
menjadi bangsa yang besar. Maka untuk dapat membangun kedaulatan energi nasional, kita 
perlu bersatu padu untuk mencapai visi Pertamina menjadi perusahaan energi nasional kelas 
dunia. Jadilah pahlawan bangsa dengan menjadi karyawan produktif Pertamina,” ucap Dwi.

Selain itu, selaku Pembina Upacara, Dwi juga berharap semangat perjuangan tanpa 
pamrih pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kesejahteraan Indonesia perlu 
dicontoh oleh seluruh pekerja Pertamina dalam rangka khususnya membangun ketahanan 
energi nasional.

Hadir dalam upacara tersebut Komisaris dan Direksi PT Pertamina (Persero), jajaran 
Manajemen Anak Perusahaan Pertamina, dan seluruh pekerja Pertamina area sekitar 

Jakarta. Upacara yang diisi dengan prosesi pengibaran bendera Merah Putih,  dilanjutkan 
pembacaan Pancasila, pembukaan UUD ‘45 ini, dan pesan pahlawan berlangsung dengan 
khidmat, tertib dan sederhana.•STARFy
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sosialisasi amnesti pajak di mor v surabaya
SURABAyA  Untuk lebih 
memahami kebijakan pe
m e r i n t a h  m e n g e n a i 
pengam punan Pajak atau 
Tax Amnesty, Marketing 
Operation Region (MOR) 
V bekerja sama dengan 
Kantor Pelayanan Pajak 
Madya Surabaya, menggelar 
sosialisasi amnesti pajak 
di ruang Fastron lantai 3 
Ge dung MOR V Surabaya, 
Jawa Timur, (1/9).

yang disampaikan bagi 
wajib pajak yang mendapat 
pengampunan pajak dapat 
dirahasiakan.

Sejak UndangUndang  
No. 11 Tahun 2016 tentang 
Pengampunan Pajak mulai 
berlaku sejak 1 Juli 2016, 
untuk memperoleh informasi 
mengenai hal tersebut,  maka 
Kantor Pelayanan Pajak terus 
gencar melakukan sosialisasi 
khususnya ke kantorkantor 

Kepala Kantor Pelayanan 
Pajak Madya Surabaya, 
Agus Mulyono menjelaskan, 
amnesti pajak merupakan 
pengampunan pajak bagi 
wajib pajak. Keuntungannya 
yakni, penghapusan pajak 
terhutang, penghentian 
sank si administrasi, peng
hentian pidana pajak bagi 
wajib pajak sepanjang ber
kas belum dinyatakan sem
purna (P21). Selain itu, data 

pemerintahan dan BUMN.
Acara dibuka oleh GM 

MOR V Ageng Giriyono dan 
dihadiri oleh seluruh tim 
Management MOR V dan 
para pekerja mau pun mitra 
kerja MOR V. 

Diharapkan nantinya se
luruh pekerja maupun mitra 
kerja yang ada di lingkungan 
kantor MOR V menjadi lebih 
paham dan mengerti halhal 
apa saja yang terkait dengan 

peraturan perundangun
dangan pengampunan pa

jak, yang merupakan hak 
setiap wajib pajak.•MoR V
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BAghDAD, IRAK Indo
nesia berpartisipasi pada 
pameran  perdagangan 
tahunan terbesar  yang 
d i s e l e n g g a r a k a n  K e 
menter ian Perdagangan 
Irak, Baghdad International 
Fair ke43, yang diadakan 
pada 110 November 2016.
Pertamina sebagai BUMN 
Migas terbesar Indonesia 
mendukung penuh kegiatan 
pameran tersebut.  

Sebanyak 450 peru
sa haan dari berbagai ne
gara mengikuti kegiatan 
tersebut. Dalam sambutan, 
Pelaksana Tugas Menteri 
Perdagangan Irak, Salman 

partisipasi pertamina dalam baghdad international fair ke-43

alJumaili, mewakili Perdana 
Menteri Haedar alAbadi, 
menyampaikan penghargaan 
atas keikutsertaan Indonesia 
dan negara lain, perusahaan 

lokal maupun internasional, 
guna menyukseskan pa
meran.

Di pameran tersebut, 
anjungan Indonesia tam
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p i l  beda dengan yang 
lain. Anjungan Indonesia 
dirancang dengan gaya 
modern de ngan sentuhan 
ornamen Da yak Kalimantan. 
K o n s e p  b a n g u n a n 
merupakan kom binasi tiang 
V rig laut, kapal, dan stasiun 
pengisian bahan bakar umum 
(SPBU).

D i d o m i n a s i  w a r n a 
merah dan putih, selain 
menun jukkan ident i tas 
kebangsaan Indo nes ia, 
juga menunjukkan dina mika 
dan kegairahan Indonesia 
bermitra dengan Irak.

Dalam Pameran ini Per
tamina bekerja sama dengan 

KBRI Irak, Duta Besar Luar 
Biasa dan Berkuasa Penuh 
(LBBP) Republik Indonesia 
u n t u k  R e p u b l i k  I r a k , 
Bambang Antarikso turut 
hadir di booth Pertamina. 

Booth Pertamina me
nampilkan posterposter  
berisi proses bisnis Pertamina, 
produk mitra binaan (dari 
Sulawesi dan Jawa Bagian 
Barat), musik dan kesenian 
tradisional Indonesia, ser
ta  produkproduk dar i 
Indonesia yang masuk di Irak 
bekerja sama dengan Ke
menterian Perdagangan dan 
Kementerian Luar Negeri. 

Perwakilan Pertamina 

yang had i r,  ya i tu  G2G 
Business Initiatives Manager 
Bayu Kristanto, Upstream 
HSSE Manager  Nepos 
Mangaranap Tua Pakpahan, 
President Director PT Indo 
Thai Trading Iwan Hartawan, 
Expert of Patra Badak Arun 
Solusi Mochammad Ilham 
Pratopo, serta Area Manager 
CSR & SMEPP Sulawesi 
Syarifuddin. 

Selain menampilkan Per
ta mina  sebagai pendu kung 
utama, juga dihadirkan logo 
“Trade with Remarkable 
Indonesia” dan berbagai 
con toh produk unggulan In
donesia.•PANJI

JAKARTA  “Kami akan 
membuat program bahwa 
aparatur Kementerian ESDM 
akan kami tempatkan di 
semua KKKS sesuai de
ngan bidang keahliannya. 
Tujuannya supaya mereka 
belajar bagaimana kerjanya 
operator. Supaya ket ika 
mereka kembali, mereka pu
nya perspektif yang berbeda.”

Hal tersebut dikatakan 
Menteri Energi & Sumber 
Daya Mineral Ignasius Jonan 
dalam acara Bincangbin
cang Sektor ESDM, di Ge
dung Kementerian ESDM, 
Kamis (3/11). Acara tersebut 

menteri esdm Jonan Janjikan perbaikan pelayanan dan perizinan
merupakan perkenalan Men
teri Jonan dengan para pim
pinan BUMN, KKKS, dan 
pengusaha bidang  energi, 
migas dan pertambangan. 

H a d i r  d a l a m  a c a r a 
tersebut seluruh jajaran eselon 
I Kementerian ESDM. Hadir 
pula menteri ESDM beberapa 
periode sebelumnya, seperti 
Prof. Soebroto, Sudirman 
Said, dan wakil menteri Susilo 
Siswoutomo. Sementara 
dari Pertamina hadir Direk
tur Utama Pertamina Dwi 
Soet j ipto, Direktur Hulu 
Pertamina Syamsu Alam dan 
Direktur Gas Pertamina Yenni 

Andayani.
Menurut Jonan, pe nem

patan ini, atau semacam 
tu kar tempat penugasan, 
untuk memberi pengalaman 
aparatur Kementerian ESDM 
tentang bagaimana  operasi 
minyak dan gas dijalankan. 
Karena selama ini mereka 
hanya berkutat di belakang 
meja  saja.  “Regulator itu, 
paling berbahaya kalau dia 
tidak paham. Kalau dia tidak 
paham, dia tidak akan kerja,” 
tandas Jonan.  

Di sisi lain, Jonan juga 
menjanjikan akan melakukan 
penyederhanaan perizinan 

untuk berusaha, karena 
perizinan yang rumit dapat 
menghambat investasi di 
sek tor  energi, migas dan 
pertambangan. “Pekerjaan 

saya adalah untuk membuat 
sistem birokrasi ini lebih 
responsif kepada perubahan 
zaman dan pasar,”  tukasnya.  

Acara dilanjutkan dengan 

tanya jawab yang lebih banyak 
menyangkut persoalan  per
izinan dan tata kelola  bisnis 
sektor ESDM.•URIP
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ru v audiensi dengan bupati penajam paser utara
BALIKPAPAN  – Refinery Unit 
V (RU V) mengadakan audiensi 
dengan Bupati  Penajam 
Paser Utara, Yusran Aspar, 
(8/11). Rombongan ma na
jemen yang dipimpin oleh GM 
RU V Yulian Dekri tersebut 
melakukan kunjungan un
tuk meningkatkan tali silatu
rahmi dan menciptakan 
ker ja sama yang baik an
tara Pertamina dengan pe
merintah Penajam Paser 
Utara. Dalam kesempatan 
tersebut, Bupati Penajam 
menyatakan dukungannya 
terhadap rencana pem ba
ngunan fasilitas penunjang 
program Refinery Deve-
lopment Master Plan (RDM) 
di Kabupaten Penajam Pa
ser Utara yang memiliki nilai 
strategis nasional dalam me
nunjang kemandirian energi. 

“Audiensi ini untuk me
ningkatkan silaturahmi dan 

s inerg i  yang se lama in i 
telah terjalin dengan baik 
antara Pertamina dan Bupati 
Penajam,” ungkap Yulian 
Dekri yang hadir bersama 
jajaran manajemen RU V dan 
Refinery Development Master 
Plan (RDMP). 

Yusran  Aspar  meng
apresiasi upaya pengem
bangan kilang Pertamina 
yang sudah memperhatikan 
aspek Amdal, serta sosialisasi 
kepada masyarakat menyusul 
dibangunnya Single Point 
Mooring (SPM) . 

“Sebelum melanjutkan 
Pertamina sudah melakukan 

Sosialisasi Amdal baik di 
wilayah Balikpapan dan Lawe
lawe sebagai upaya kami 
mengakomodasi keterlibatan 
masyarakat dalam proses 
Amdal RDMP Pertamina,” 
ung kap Dian Hapsari Firasati, 
Area Manager Commu
nications & Relations RU V.  
Adapun konsultasi publik 
di Konsultasi Publik Lawe
Lawe dilakukan pada  (5/10)
di Aula Kelurahan LaweLawe 
Kabupaten Penajam Paser 
Utara dan di Balikpapan 
diadakan (4/10) di Aula Kantor 
Kecamatan Ba l i kpapan 
Barat.•Keishkara hP

Fo
to

 : 
R

O
M

I

opi ru vi adakan upskilling psm angkatan ii
CIREBoN  Fungsi OPI RU VI Balongan 
menyelenggarakan upskilling Process Safety 
Management (PSM) untuk pekerja operator 
dan teknisi RU VI. Kegiatan diadakan pada 
13 – 15 Oktober 2016 di Hotel Santika, 
Cirebon.  Acara dibuka oleh Safety Section 
Head Sri Indra Bodi.

Peserta yang hadir pada pe latihan 
angkatan II ini merupakan pekerja dari 
berbagai fungsi, di antaranya fungsi Produksi 
I, Produksi II, MPS, ME, HR, IT, Marine, PHB 
dan GA  berjumlah 41 orang.

Upskilling diadakan dengan tujuan untuk 
mem berikan bekal tentang Process Safety 
Management kepada pekerja operator 
dan teknisi RU VI. Selain itu, upskilling 
bertujuan untuk meningkatkan awareness 
pekerja operator dan teknisi tentang 
implementasi Process Safety Management 
serta menjelaskan bagaimana mencapai 
process safety excellent, mengendalikan 
risiko, dan memenuhi peraturan pemerintah 
demi mencegah insiden. 

Materi yang diajarkan oleh para instruktur 
di antaranya tentang Kesehatan Lingkungan 

Kerja yang disampaikan oleh Section 
Head OH Mulyadi, Elemen PHA (Process 
Hazard Analysis) oleh Krisna dari Process 
Engineering, Element Operating Procedure 
oleh Suparman dari produksi I, Alignment 
dan Overview PSM dan CSMS oleh Rudi 
Koswandi dari Safety, serta materi tentang 
Management of Change (MOC) yang di
sam paikan Karpin dari fungsi Reliability.

Seperti diketahui, upskilling PSM 
sangat dibutuhkan dalam pencapaian 
ISRS 8 (International Sustainability Rating 
System) yang merupakan instrumen untuk 
audit implementasi Mutu, Lingkungan, 
keselamatan dan kesehatan kerja.•Riki 

hamdani
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MEDAN  Guna menambah wawasan dan 
memberikan pemahaman bahaya akan narkoba 
pada anakanak, Pengurus Persatuan Wanita 
Patra (PWP) Tingkat Wilayah MOR I menggelar 
Sosialisasi Nar koba dengan tema “Generasi 
Cerdas Berani Tolak Semua Narkoba” di SMP 
Al Washliyah 26, Selasa (8/11). 

Sosialisasi yang diikuti oleh ratusan siswa 
sekolah dari SMP Al Washliyah 26 Me dan 
Marelan, SMU Budi Agung, SMU Yos Sudarso, 
SMU Harapan Marelan VI, SMU AlHikmah, dan 
SMPN 38 ini dihadiri oleh Ketua PWP Tingkat 
Wilayah MOR I, Lisbeth Romulo, Camat Medan 
Marelan,  dengan narasumber dari BNN Pro vinsi 
Sumatera Utara, AKBP Saudara Sinuhaji. 

Sementara itu, kepala sekolah SMP Al 
Washli yah, Eko Prasetyo berterima kasih ke
pada PWP MOR I atas penyelenggaraan so 
sialisasi anti narkoba. “Setiap pelajar perlu diberi 
motivasi un  tuk meningkatkan tanggung jawab 
dan di siplin dengan menjauhkan diri dari bahaya 
narkoba”, ungkap Eko.

pwp mor i sosialisasi bahaya 
narkoba bagi pelajar
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persatuan wanita patra

legal school: tingkatkan pengetahuan dan kapabilitas 
pekerja legal counsel & compliance
BANDUNg – Bertempat 
di Hotel Patra Jasa, Legal 
Counse l  &  Compl iance 
(LC&C) dibantu Pertamina 
Corporate University (PCU) 
telah menyelenggarakan 
Legal School: Indonesian 
Upstream Oil & Gas Law pada 
tanggal 26–28 September 
2016.

Hadir sebagai peserta 
Legal School adalah para 
pekerja LC&C Kantor Pusat 
dan para pekerja Legal di Anak 
Perusahaan Hulu. Beberapa 

pemater i  Lega l  Schoo l 
adalah Dosen Universitas 
Padjajaran atau yang lebih 
dikenal dengan singkatan 
Unpad, termasuk Dr. An An 
Chandrawulan, S.H., LL.M. 
se laku  Dekan Faku l tas 
Hukum Unpad. Unpad juga 
menggandeng Widyawan 
(dari Widyawan & Partners), 
Agustiawan (dari Wiriadinata 
& Saleh Law Offices), dan 
Didi Setiarto (dari SKKMigas) 
untuk menjadi pemateri Legal 
School.

Da lam keg ia tan  i n i , 
Legal Planning Manager PT 
Pertamina (Persero) Benny 
Andre Kusuma hadir untuk 
membuka Legal School. 

“Saya berharap forum diskusi 
pada Legal School ini dapat 
menjadi lebih aktif karena 
sebagian besar temanteman 
sudah terlibat aktif dalam 
kegiatan operasional legal di 
Pertamina,” ujarnya.

Dengan diselenggarakan
nya Legal School ini diha
rapkan para peserta men
d a  p a t k a n  p e m a h a m a n 
me ngenai aspek hukum 
mi gas nasional Indonesia, 
khususnya terkait dengan 
beberapa jenis perjanjian/

kontrak di bidang hulu migas 
Indonesia sebagai dasar 
kegiatan usaha hulu migas.

Mater i  da lam Lega l 
School ini, antara lain me
ngenai Istilahistilah teknis 
dalam industri minyak dan 
gas bumi;  Konsep pe
nguasaan negara terhadap 
minyak dan gas bumi ; 
Per bandingan antara sis
tem konsesi dan sistem 
kon trak dalam kegiatan 
usaha hulu migas;  Joint 
Operating Agreement (JOA); 

Production Sharing Contract 
(PSC); Kontrak Kerja Sama 
Operasi (KSO); dan Technical 
Assistance Contract (TAC).

Legal School merupakan 
salah satu program kerja Chief 
Legal Counsel & Compliance                          
PT Pertamina (Persero) Ge
nades  Pan j a i t an  un tuk 
meningkatkan pengetahuan 
dan kapabilitas hukum para 
pekerja, khususnya lawyers 
LC&C, dengan pengajar yang 
dihadirkan adalah ah li terhadap 
materi yang di sampaikan.•LCC

Sementara itu, AKBP Saudara Sinuhaji 
memaparkan 80 persen tahanan berasal 
dari kasus narkotika. Karena itu, BNN giat 
menyerukan Pencegahan dan Pem   berantasan 
Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba 
(P4GN).  “Narkoba tidak ha nya merugikan fisik, 
tetapi juga dapat me nyebabkan gangguan 
mental dan kejiwaan serta mempengaruhi 
susunan syaraf,” ujarnya.•MoR I

pwp mor ii berikan bantuan untuk 
panti asuhan al-umroh palembang
PALEMBANg  Sebagai  perwujudan ke pe
dulian terhadap anakanak yatim piatu, PWP 
Tingkat Wilayah MOR II Sumbagsel memberikan 
sejumlah bantuan kepada Panti Asuhan Al
Umroh yang berada di Rimba Kemuning, Lo
rong Kemang Bakti Palembang. Penyerahan 
ban tuan dilakukan oleh Ketua PWP MOR II Lia 
Herman MZ didampingi GM MOR II Herman M 
Zaini kepada Pembina Panti Asuhan AlUmroh 
Dahlia, (5/9). 

Terpilihnya Panti Asuhan AlUmroh sebagai 
penerima bantuan didasari atas lokasinya yang 
cukup terpencil, serta kondisi bangunan yang 
memang cukup memprihatinkan. 

Selama ini PWP MOR II selalu fokus pada 
pemberian bantuan bagi panti asuhan maupun 
posyandu. Paket bantuan yang diberikan cu kup 
bervariasi, mulai dari tempat tidur, kipas angin, 

karpet, printer, lemari es, sembako serta 
peralatan sekolah dan per lengkapan lainnya. 

Ke depan, Panti Asuhan Al Umroh ini akan 
menjadi binaan PWP Tingkat Wila yah MOR 
II, sehingga akan dilakukan mo nitoring dan 
pemberian bantuan lanjutan se cara continue. 
PWP juga memberikan kesempatan kepada 
panti asuhan lain yang memerlukan bantuan. 
“Silakan ajukan proposal, nanti dilakukan 
survei,” tutup Lia.•MoR II
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JAKARTA   Krisis harga crude di pasar dunia yang terjadi 
sejak pertengahan 2014 lalu mendorong semua perusahaan 
minyak dan gas bumi (migas) untuk meningkatkan efisiensi 
baik anggaran investasi maupun biaya operasi. Menghadapi 
kondisi tersebut, PT.Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai 
salah satu anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) yang 
bergerak di bidang hulu migas terus berbenah diri, utamanya 
dalam mencari berbagai terobosan dan inovasi agar mampu 
bertahan dari hantaman badai krisis dimaksud. “Dalam masa 
krisis seperti sekarang ini, kita tidak hanya dituntut untuk bekerja 
keras, berpikir cerdas, dan ikhlas semata namun perlu lebih 
kreatif dalam menggali dan menciptakan berbagai peluang baru 
dengan tingkat efisiensi tinggi,” demikian ucap Direktur Utama 
PHE, Gunung Sardjono Hadi dalam berbagai kesempatan.

Menyambut apa yang disampaikan oleh Dirut PHE, itu 
maka jajaran PHE North Sumatra B (NSB) Block  dan PHE 
North Sumatra Offshore (NSO) Block yang baru bergabung 
dengan PHE sejak 1 Oktober 2015 terus melakukan upaya 
peningkatan efisiensi di segala lini, supaya mampu bertahan 
serta tumbuh berkelanjutan. “Menindaklanjuti arahan Dirut 
PHE agar bekerja cerdas dan lebih efisien, PHE NSB dan PHE 
NSO berhasil menekan anggaran hingga sekitar US$ 35 juta,” 
papar Adi Harianto, General Manager PHE NSB dan PHE NSO. 
Menurut Hadi, kesuksesan tersebut didapat dari renegosiasi nilai 
kontrak dengan vendor berdasarkan fakta kondisi iklim industri 
migas saat ini, diskusi dengan SKKMigas agar dapat dilakukan 
penundaan dan pengurangan kewajiban di akhir masa kontrak, 

serta pengurangan kegiatan yang tidak 
berkaitan langsung dengan produksi. 
“Reevaluasi kegiatan yang direncanakan 
pada 2016 untuk menentukan prioritisasi 
dan peringkat dari kegiatankegiatan yang 
sudah disetujui, sehingga kami dapat 
menunda aktivitas yang tidak critical dan 
berdampak besar terhadap penghematan 

JAKARTA  Pertamina meraih penghargaan Living 
Legend Companies Award 2016 kategori Gold, 
yang dilangsungkan di Hotel Pullman, Jakarta, 
pada Jumat (28/10). Penghargaan diterima oleh 
VP Stakeholder Relation Pertamina Syahrial 
Mukhtar dari pendiri Majalah Warta Ekonomi 
Fadel Muhammad dan Pemimpin Redaksi Warta 
Ekonomi Muhammad Ihsan.  

Syahrial Mukhtar k menyatakan, di usia yang 
masuk 59 tahun, Pertamina ingin menunjukkan 
selalu survive  dan  senantiasa berusaha maju 
dan berkembang. “Dengan kondisi seperti saat 
ini, dimana harga minyak sedang rendah, kita 
menunjukkan bahwa kita tetap mampu  perform 
dan menyesuaikan diri sehingga perusahaan kita 
tetap bisa mempertahankan kinerja yang ada 
serta menghasilkan laba yang cukup  baik,” kata 
Syahrial. 

anggaran,” imbuh Adi.
Lebih lanjut Hadi manembahkan, strategi yang ditempuh 

jajaran PHE NSB dan PHE NSO ternyata ampuh dalam menjaga 
dan menyiasati dinamika operasi di aset sepuh kedua blok 
tersebut. Dari sisi kinerja, blok-blok itu berkontribusi signifikan 
terhadap capaian angka produksi PHE. Hingga Triwulan keIII/2016 
produksi minyak kedua blok dimaksud sebesar 1.789 barel minyak 
per hari (BOPD) atau 162 % dari target, produksi gas 115,07 
juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD) atau 73% dari target, dan 
kondensat sebanyak 2.072 barel kondensat per hari (BCPD), 
atau 156,8% dari target. “Kondensat melebihi target karena ada 
perbaikan system pemisahan kondensat dari gas (Condensate 
Recovery Unit / CRU) dan pembersihan pipa produksi (pigging) 
di NSOA,” terang Hadi. 

Terkait dengan raihan produksi kondensat setinggi itu, Hadi 
mengatakan karena keberhasilan inovasi dalam reaktivasi CRU 
dengan cara memasang unit redundant pada suction strainer dan 
kontrol otomatis untuk level kontrol tangkitangki penampung air 
terproduksi. Pengaktifan kembali CRU tersebut, telah memberikan 
tambahan produksi kondensat sebesar minimal 240 BCPD, sejak 
Maret 2016 sampai sekarang. “Inovasi ini hanya mengeluarkan 

biaya tidak sampai US$ 10 ribu,” tambah Adi.
Selain itu, produksi di NSB naik dengan cara menurunkan 

tekanan flowline yang semula 30 psia ke 25 psia. Kapasitas 
produksi NSB dan NSO lebih besar dari kebutuhan pasar saat ini, 
sehingga perlu dilakukan strategi memaksimalkan produksi Arun di 
NSB karena mempunyai kandungan kondensat (CGR) lebih besar. 
“Berhubung gas dari Lapangan NSOA termasuk dry gas maka 
produksinya pun sebagai swinger saja. Yakni, berproduksi hanya 
untuk melengkapi kekurangan Lapangan NSB dalam memenuhi 
kebutuhan pasar,” ucap Adi.

“Selaku corporate citizenship, PHE NSB dan PHE NSO 
terus mengembangkan langkahlangkah untuk mastikan 
kesinambungan operasi yang berdampingan harmonis dengan 
lingkungan, terutama dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, 
kami aktif melakukan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
(TJSP),” ujar Adi. Program tersebut masih melanjutkan dan 
memperkuat programprogram yang dijalankan oleh ExxonMobil 
Indonesia selaku operator sebelumnya dengan fokus utama 
pada bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, pengembangan 
ekonomi lokal, dan pembangunan infrastruktur. “Anggaran TJSP 
PHE NSB dan PHE NSO 2015, lalu berjumlah US$ 470.500, yang 
terserap hingga 94%.  Sedangkan anggaran TJSP sepanjang 
2016, ini sebesar US$ 276.000, yang pelaksanaan program
programnya masih sedang berjalan hingga akhir tahun. 

PHE NSB dan NSO berusaha merevitalisasi dan menaikkan 
produksi dengan seefisien mungkin tanpa mengeluarkan biaya 
capital. Hal ini dilakukan karena perpanjangan Blok yang akan 
berakhir pada 2018 masih dalam proses dan kebutuhan pasar 
dibawah kemampuan produksi yang ada. PHE NSB dan PHE 
NSO telah mencapai 1,2 juta jam kerja tanpa celaka (incident free 
manhours) sejak 1 Oktober 2015. “Warisan budaya kerja  dan 
pengelolaan HSSE oleh operator lama yang berkualitas dunia 
hingga saat ini telah begitu melekat dalam keseharian pekerja 
PHE NSB dan PHE NSO. Karena itu, kami tinggal menjaga dan 
merawat semaksimal mungkin agar tidak kendor,” pungkas Adi 
menutup pembicaraan.

Blok NSB terletak di daerah Aceh Utara, dikelola oleh Mobil 
Exploration Indonesia Incorporation (MEII), sementara Blok NSO 
berlokasi di kawasan lepas pantai Bireun, Lhoukseumawe (Aceh 
Utara), dan Aceh Timur dengan operator Exxon Mobil Oil Indonesia 
Incorporation (EMOI). Blok B mulai berproduksi pada 1977  dengan 
puncak produksi 3.400 MMSCFD. Sedangkan Blok NSO mulai 
berproduksi sejak 1996 dengan puncak produksi 400 MMSCFD. 
Produksi utama kedua blok ini berupa gas dan kondensat yang 
menjadi feedstock kilang LNG PT. Arun NGL, ketika kilang LNG 
tersebut masih beroperasi sejak 1978 sampai 2014.• DIT. hULU

Syahrial mengakui bahwa bertambahnya usia 
per usahaan akan membuat perusahaan lebih baik, 
adalah harapan semua orang.  Namun hal tersebut 
membutuhkan dedikasi dan kerja keras semua 
pekerja. “Penghargaanpenghargaan seperti ini 
menjadi pengingat bagi kita bahwa semakin ke 
depan maka akan semakin besar tantangan yang 
ada. Penghargaan itu bukan berarti kita berpuas 
diri lalu berhenti, karena tantangan itu semakin 
besar dan pesaing pun terus berusaha mengejar 
kita. Kita harus maju untuk bisa tetap di depan,” 
tukas Syahrial. 

Living Legend Companies Award diberikan 
oleh majalah Warta Ekonomi kepada perusahaan
perusahaan yang sudah mencapai usia tertentu. 
Kategori Silver untuk usia 25 tahun, kategori 
Golden untuk 50 tahun dan Diamond untuk usia 
75 tahun.• URIP   Fo
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Fasilitas produksi di Cluster Arun Blok North Sumatra Onshore

Kegiatan operasi di fasilitas produksi Cluster Arun Blok North Sumatra Onshore.

Salah satu anjungan fasilitas produksi Blok North Sumatra Offshore di Lepas Pantai Bereun.


