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Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump kembali 
membuat dunia gaduh. Kali ini, Trump mengumumkan bahwa AS 
akan keluar dari Paris Agreement, yaitu komitmen 195 negara dunia 
untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan mengurangi 
penggunaan bahan bakar fosil.

Trump berkilah bahwa Paris Agreement cenderung merugikan 
AS, terutama bagi perusahaan energi. Padahal, AS adalah ne
gara penyumbang 14.3% emisi karbon dioksida dunia, yang 
menempatkannya sebagai negara penyumbang emisi karbon 
terbesar setelah China (29.4%).

Keputusan ini tentu mengejutkan berbagai pihak, termasuk 
komunitas investasi global. Pasalnya, pelaku investasi sangat 
menghormati dan mendukung Paris Agreement, setidaknya karena 
tiga hal berikut. 

Pertama, Paris Agreement dinilai mampu memberikan 
kejelasan arah kebijakan pemerintah dunia di masa mendatang, 
khususnya di bidang migas dan energi terbarukan. Kepastian 
kebijakan sangat penting bagi investor dalam menentukan 
keputusan investasi.

Kedua, perjanjian multilateral ini  dan juga upaya lain untuk 
menanggulangi dampak perubahan iklim  sangatlah diperlukan 
untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan investasi. 

Ketiga, menurut lembaga investasi BMO Global Asset 
Management, Paris Agreement berhasil memenuhi ekspektasi 
investor akan komitmen para pemimpin global dalam menciptakan 
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Direktur Utama Pertamina Massa Manik bersama Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, dan 
Kapolda Jabar Irjen (Pol) Anton Charliyan meninjau Pos Terpadu Cikopo, pada (7/6), untuk memastikan ketersediaan BBM selama 
arus mudik Idul Fitri 1438 H.
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CILACAP - Peresmian ter
sebut dilakukan oleh Direktur 
Jen deral Pengendalian Pen
cemaran dan Kerusakan 
Lingkungan Kementerian 
Lingkungan Hidup Karlian
syah didampingi General 
Manager Refinery Unit (RU) 
IV Cilacap Nyoman Su ka
dana dan tim manajemen 
RU IV  yang ditandai dengan 
pelepasan burung merpati.

Dalam kesempatan ter
sebut GM RU IV Nyoman 
Sukadana menyampaikan 

RU IV Resmikan Penggunaan 
PLTS & Produksi Gasoline EURO 4 

of the weekQuote
Your life does not get better by chance, it gets better by change.
                                                                     Jim Rohn

Benahi oPerasi PengeBoran tuai 
Penghematan us$ 11,3 Juta 

DPlk tugu manDiri raih 
sertifikat iso 9001 : 2015 

 

Massa Manik Rangkul 
Pekerja TEPI dengan 
Jujur, Tulus, Amanah Sebagai salah 

satu bentuk 
komitmen terhadap 
pengembangan dan 
pemanfaatan energi 
baru terbarukan, 
Pertamina meresmikan 
penggunaan 
Pembangkit Listrik 
Tenaga Surya (PLTS) di 
perumahan Pertamina 
RU IV dan produksi 
Gasoline EURO 4.

P e r t a m i n a  ( P e r s e r o ) 
selalu berkomitmen untuk 
mendukung penuh upaya 
pemerintah menggenjot 
p e n g e m b a n g a n  d a n 
pemanfaatan Energi Baru 
dan Terbarukan (EBT) 
yang ditargetkan dapat 
mencapai  sek i tar  23% 
dari total bauran energi 
pada 2025. Komitmen 
in i  d iwujudkan dengan 
implementasi Pembangkit 
Listrik Tenaga Surya (PLTS) 

BALIKPAPAN -  Direktur Utama Perta
mina Massa Manik melakukan tatap mu
ka dengan seluruh tim manajemen dan 
pekerja Total E&P Indonesie (TEPI), di 
Ballroom Kantor TEPI, Balikpapan, pada 
(30/5). Massa di dampingi Direktur PT 
Pertamina Hulu Mahakam Ida Yusmiati, 
President & General Manager TEPI Arividya 
Noviyanto serta Kepala Divisi Sumber Daya 
Manusia & Sekuriti Operasi Minyak dan 
Gas Bumi, Bidang Dukungan Bisnis SKK 
Migas Budi Arman.

Pada acara yang dikemas dalam 
bentuk Townhall Meeting Mahakam PSC, 
Massa Manik memberikan arahan dan 
overview bisnis Pertamina. Ia mengatakan 
acara ini menunjukkan suatu komitmen 
Pertamina untuk Sumber Daya Manusia 
(SDM) TEPI yang akan menjadi bagian dari 

keluarga besar Pertamina, sehingga bisa 
bersamasama menggarap bisnis yang 
lebih baik lagi.

“Aspek yang paling penting itu adalah 
strategi, pengelolaan risiko dan manusia. 
Strategi boleh bagus, mengelola risiko 
sudah sangat bagus tapi yang terpenting 
adalah mengelola SDMnya,” ungkap 
Massa.

Seperti diketahui, Total E&P Indonesie 
(TEPI) akan mengakhiri kontraknya 
setelah hampir 50 tahun beroperasi di 
Mahakam PSC pada 31 Desember 2017. 
Setelah kontrak berakhir, pengelolaan 
Blok Mahakam pindah ke tangan PT 
Pertamina Hulu Mahakam. 

Dalam kesempatan tesebut Massa 
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Kinerja apa yang telah berhasil ditorehkan Nusantara Regas di tahun 2016? 
Sepanjang tahun 2016, volume penjualan gas dan jasa regasifikasi sebesar 78,830 BBTU. 
Perseroan mencatat realisasi laba bersih sebesar US$ 55,12 juta. Dalam Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan yang telah dilaksanakan pada 9 Mei 2016 telah menyetujui 
pembagian total dividen sebesar US$ 75.604.067 atau 100 persen dari laba bersih tahun 
2015. 

Perusahaan optimistis mampu meningkatkan tingkat penyerapan gas hingga maksimal 
di tahuntahun mendatang seiring daya serap pasar yang semakin tinggi dan tren 
penggunaan gas sebagai pengganti BBM pada PLTGU dan sektor industri lainnya yang 
semakin meluas.

Seperti diketahui kita mengalami penurunan harga untuk crude oil sejak pertengahan 
tahun 2014 dan sekarang di tahun 2017 sudah mulai mengalami kenaikan namun tidak 
sebesar pada tahun 2013 lalu sebelum kenaikan crude oil. Tetapi pencapaian target kita 
masih di atas RKAP yaitu 136% dari RKAP.

Tentu saja ada beberapa hal kenapa kita bisa mencapai target 136% dari RKAP. Hal itu 
karena kita melakukan efisiensi yaitu :
• Optimalisasi kapal LNG terhadap penjadwalan LNG melalui cool down sebesar US$ 2,75 

juta 
• Off hire LNGC Aquarius US$ 2,33 juta 
• Efisiensi pemakaian bunker BBM sebesar US$ 5,83 juta 
• Efisiensi biaya sewa pipa sebesar US$ 2,65 juta
• Efisiensi biaya overhead sebesar US$ 2,55 juta 

Total efisiensi yang kita lakukan sekitar US$ 16,11 juta. 
Itulah salah satu faktor pencapaian kita melebihi target. 
Yaitu efisiensi, mengurangi losses dan mengelola operasi.

Target di tahun 2016 itu adalah 28 kargo, laba dan pendapatan kita 137%. Artinya laba 
bersih kita US$ 55,12 juta dari target US$ 41 juta. Pendapatan memang menurun dari tahun 
sebelumnya, hal tersebut karena adanya penurunan jumlah kargo eksisting (sesuai kontrak) 
dari 22 kargo tahun sebelumnya menjadi 17 kargo. Regasification fee dari kargo eksisting ini 
lebih besar dibandingkan regasification fee kargo tambahan. Jadi, meskipun secara volume 
pengelolaan LNG bertambah (dari kargo tambahan) namun dikarenakan perbedaan fee tadi, 
pendapatan secara total menurun walaupun tetap tercapai di atas target.

Kinerja lainnya adalah NR menerima penghargaan Patra Nirbhaya Karya Pratama dari 
Dirjen Migas Kementerian ESDM untuk pencapaian 3 juta jam kerja aman. Kemudian 
pengiriman kargo ke100.

Apa tanggapan Dewan Komisaris NR dari hasil RUPS tersebut ? Dewan Komisaris 
mengapresiasi atas pencapaian kinerja di tahun 2016. Tentu saja yang utama adalah karena 
fasilitas utama kita itu adalah fasilitas yang menunjang pembangkit PLN untuk wilayah 
Jakarta, untuk itu kita dituntut  untuk lebih menjaganya agar tidak terjadi shutdown. Jadi kita 

KEJAR TARGET, 
TInGKATKAn 
EfISIEnSI

sudah membuat program plan maintenance fasiltas kita agar dapat  mengurangi terjadinya 
shutdown.

Bagaimana untuk target di tahun 2017 ini ? Untuk tahun 2017 ini, 
tentunya target kargo kita akan bertambah. Dari penjualan  
76 juta mmbtu menjadi sekitar 88 juta mmbtu atau naik 
12%. Target kedua adalah tidak hanya menjual kepada 
dua pembangkit yang ada yaitu Muara Karang dan Tanjung 
Priuk, tapi tahun ini kita harapkan bisa ke Muara Tawar 
juga.

Kita juga bersinergi dengan anak perusahaan Pertamina lainnya, yaitu Pertagas, untuk 
masuk ke gas industri. Untuk efisiensi akan terus kita tingkatkan lagi baik dalam efisiensi 
mengelola kapal dan losses gas.

Strategi apa yang akan disiapkan oleh Nusantara Regas untuk mencapai target 
tersebut? Kita mencoba mengatur schedule kapal sebaik mungkin dari segi management, 
kapan mesti kita gunakan BBM dan gas melihat pada situasinya, pendekatan kepada 
stakeholder kita selaku pembeli gas apakah bisa ditingkatkan dan selanjutnya kita bekerja 
sama dengan Pertagas untuk menjual ke gas industri.

Untuk ke depan kita akan menyiapkan jika ada yang ingin membeli LNG dalam skala 
kecil maka kita akan bisa menyediakannya.

Proyek baru apa yang tengah disiapkan oleh NR dalam waktu dekat ini ?  
Proyek baru yaitu pembangunan metering system untuk 
penambahan di Tanjung Priuk karena 2018 akhir akan 
ada dua pembangkit baru di PLN Muara Karang sehingga 
fasilitas kita juga perlu diitingkatkan.•IRLI

Pengantar Redaksi :
Nusantara Regas telah menempatkan posisi dan jati dirinya sebagai perusahaan Regasifikasi 
LNG pertama di Indonesia dan kedua di Asia Pasifik. Untuk itulah NR terus berupaya mengejar 
target-target perusahaan dan melakukan berbagai efisiensi disegala lini. Berikut pemaparan 
Direktur Utama PT Nusantara Regas Tammy Meidharma Sumarna terkait kinerja 
perusahaan NR yang berhasil dicapai.

TAMMy MEIDhARMA SUMARNA
DIREKTUR UTAMA PT NUSANTARA REGAS 

Untuk tahun 2017 ini, tentunya target kargo kita akan 
bertambah. Dari penjualan  76 juta mmbtu menjadi sekitar 
88 juta mmbtu atau naik 12%. Target kedua adalah tidak 
hanya menjual kepada dua pembangkit yang ada yaitu 
Muara Karang dan Tanjung Priuk, tapi tahun ini kita 
harapkan bisa ke Muara Tawar juga.



 
VISI

TATANILAI

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

Dalam mencapai visi dan misinya, Pertamina berkomitmen untuk menerapkan tata nilai sebagai berikut :

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

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

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

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

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

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

Customer Focus
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Royan nur Huda -  ITSM - CSS

MEnYAMBUT 
PEJUAnG EnERGI 
MAHAKAM

Pertamina telah mendapat penunjukan dari 
pemerintah sebagai pengelola Blok Mahakam. 
Operasional Blok Mahakam akan mulai dipegang 
Pertamina secara efektif per 1 Januari 2018. 

Sebagai langkah awal, Direksi Pertamina 
melakukan town hall meeting bersama para pekerja 
Total EP Indonesie Mahakam, baik yang ada di 
Jakarta dan Balikpapan. Ibarat tak kenal maka 
tak sayang, langkah ini adalah upaya perkenalan 
Pertamina sebagai “orang tua” kepada calon anggota 
keluarganya yang baru. 

Ya, dengan bergabungnya para pekerja Blok 
Mahakam maka artinya keluarga besar Pertamina 
akan bertambah. Hal ini tentu bisa memperkaya talent 
dan skill yang dimiliki oleh Pertamina, apalagi para 
pekerja Blok Mahakam ini telah memiliki pengalaman 
mengelola blok yang masuk kategori “menantang” 
sebelumnya. 

Jika dilihat dari sisi positifnya, ini adalah 
kesempatan untuk adanya transfer knowledge. 
Dimana pengalaman dan pengetahuan yang 
diterapkan di pengelolaan Blok Mahakam bisa 
memperkaya aset  pengetahuan yang sudah dimiliki 
Pertamina.

Di sisi lain, tentunya ini menjadi tantangan bagi 
Pertamina untuk mengelola blok migas dengan 
produksi gas terbesar saat ini. Bukan hanya dari sisi 
kompetensi SDM, namun juga pendanaan karena 
membutuhkan investasi yang cukup besar.

Namun Pertamina telah menyiapkan segala 
strategi untuk mengelola Blok Mahakam. Termasuk 
penawaran kepada para pekerja Blok Mahakam  
untuk bergabung ke Pertamina. Satu pesan yang 
disampaikan Direktur Utama Pertamina Massa Manik 
adalah, pengelolaan Blok Mahakam merupakan upaya 
untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia. Jadi 
terlibat dalam proyek ini juga merupakan bagian dari 
dedikasi untuk negara. 

Marilah kita sambut keluarga baru kita, para 
pejuang energi di Mahakam.•

Implementasi Paris Agreement, Seriuskah Kita? 
Seperti diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald 

Trump menyatakan, negara tersebut menarik diri dari ke
sepakatan bersejarah yang mengikat untuk mengatasi 
perubahan iklim atau lebih dikenal dengan Conference of the 
Parties (COP) 21, Paris Agreement, saat jumpa pers di Rose 
Garden, Gedung Putih, pada Kamis (1/6). Paris Agreement 
merupakan perhelatan yang dilaksanakan oleh PBB sebagai 
bentuk solidaritas mengatasi perubahan iklim atau lebih dike
nal dengan konvensi UNFCCC (United Nation Framework 
Convention on Climate Change). Kesepakatan Paris (Paris 
Agreement) yang dilakukan sejak tahun 1992 tersebut 
merupakan pengganti dari Protokol Kyoto (Kyoto Protocol) yang 
dilaksanakan di Paris 30/11/2015 – 12/12/2015. 

Setidaknya terdapat lima poin penting dalam kesepakatan 
Paris ini. Pertama, upaya mitigasi dengan cara mengurangi 
emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan 
suhu bumi yang disepakati, yaitu di bawah 2°C dan diupayakan 
ditekan hingga 1,5° C.  Kedua, sistem penghitungan karbon dan 
pengurangan emisi secara transparan. Ketiga, upaya adaptasi 
dengan memperkuat kemampuan negaranegara untuk meng
atasi dampak perubahan iklim. Keempat, memperkuat upaya 
pemulihan akibat perubahan iklim, dari kerusakan. Kelima 
bantuan dari negara maju, termasuk pendanaan bagi negara
negara berkembang dan rentan untuk membangun ekonomi 
hijau dan berkelanjutan.

Apabila kita lihat lebih lanjut dari poinpoin di atas, mungkin 
banyak dari para pembaca yang berpikir mengapa AS menarik 
diri dari tujuan mulia ini, padahal AS di bawah Presiden 
Barack Obama pada saat itu merupakan salah satu inisiator 
terlaksananya perjanjian ini? Selidik punya selidik, ternyata Trump 
melakukan ini sebagai bentuk untuk pemenuhan janji pada saat 
kampanye. Trump beranggapan hasil dari kesepakatan ini akan 
merugikan AS triliunan dolar Amerika dan meminta renegosiasi 
untuk mengusahakan syaratsyarat baru dengan kesepakatan 
yang adil untuk AS. Padahal, bersama Tiongkok (30%), AS 
merupakan penyumbang CO2 terbesar dari bahan bakar fosil 
dengan 15%, diikuti oleh Uni Eropa (9%), India (7%), Russia 
(5%), dan Jepang (4%). (sumber: EU Edgar database)

Keputusan ini mendapat banyak kecaman dari para pe
mimpin negara lain, seperti Perancis, Jerman, dan Inggris. Suara 
pertentangan kontradiksi juga disuarakan oleh para pebisnis 
dalam negeri Paman Sam, seperti Elon Musk, CEO dari Tesla 
Inc.,  yang menganggap keputusan Trump merupakan langkah 
yang akan mendiskreditkan AS di mata dunia terkait dengan 
langkah nyata industriindustri di dunia untuk menjaga iklim 
menjadi aman untuk generasi berikutnya. Musk pun mengancam 
akan meninggalkan kursi dewan penasehat di Gedung Putih 
sebagai bentuk protes akan keputusan Trump tersebut. (sumber: 
BBC Indonesia)

So, What’S Next?
Sebagai salah satu dari 174 peserta konvensi yang telah 

melakukan ratifikasi di tahun 2016, Indonesia berkomitmen 

menurunkan emisi gas buang sebesar 29% di bawah ambang 
batas, pada tahun 2030. Penurunan emisi tersebut, dilakukan 
dengan mengambil langkah di bidang energi berupa pengalihan 
subsidi BBM ke sektor produktif. Selain itu, Indonesia juga 
memiliki target peningkatan penggunaan sumber energi 
terbarukan hingga 23% dari bauran konsumsi energi nasional 
pada tahun 2025 (KEN). Rencana Indonesia untuk mengurangi 
emisi tercermin dalam Intended Nationally Determined 
Contributions (INDCs). Indonesia fokus pada emisi dari sektor 
energi yang meningkat semakin cepat.

Akan tetapi sejumlah rencana Indonesia justru menunjukkan 
kontradiksi dalam upaya mengurangi emisi tersebut. Con
tohnya, rencana pemenuhan listrik 35.000 MW yang sebagian 
besar bahan bakarnya bersumber dari batubara. Batubara saat 
ini masih menjadi primadona sumber emisi utama dari sektor 
energi di Indonesia. Peningkatan emisi yang diakibatkan oleh 
batubara dari tahun 2000 hingga 2015 kurang lebih mencapai 
7 kali lipat.

Data Sign Smart yang didapatkan lewat pengukuran emisi 
di 514 kabupaten/kota di 34 provinsi mengungkap, tahun 
2000, emisi karbon dioksida dari batubara masih 444.738 ton, 
tetapi pada tahun 2015 mencapai 3.115.082 ton.

the ChalleNgeS
Pelaksanaan Kesepakatan Paris oleh Indonesia dipan dang 

masih menjadi tantangan. Pertama, di tingkat pemerintah 
sendiri, di mana keseriusannya masih diragukan.  Gas Rumah 
Kaca (GRK) Indonesia (sumber : SNC, 2009) sebanyak 60% 
disumbangkan oleh sektor kehutanan dan lahan gambut 
(LUCF and Peat Fire), sektor energi 20%. Namun upaya 
mengurangi emisi dari sektor lahan saja belum berhasil. Upaya 
menurunkan emisi GRK dengan konsep REDD+ (Pengu rangan 
Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) bisa berlangsung 
kalau pemerintah tegas mempertahankan hu tan yang tersisa 
dan menghutankan kembali hutan yang te lah rusak dengan 
melibatkan masyarakat daerah sekitar da lam pelaksanaannya.

Kedua, dampak perubahan iklim terlihat nyata. Para petani 
meng alami kebingungan karena anomali (kekacauan) cuaca. 
Musim tanam dan panen yang tak lagi bisa menjadi patokan 
karena musim hujan dan kemarau tak lagi seperti dahulu. 
Sementara para nelayan juga terdampak, karena berkurang 
atau berpindahnya spesies ikan akibat suhu laut yang juga 
berubah. Pengetahuan lokal tentang navigasi juga jadi kurang 
berfungsi karena tanda alam mulai menghilang.

Pertanyaan berikutnya adalah, mampukah Kesepakatan 
Paris tersebut diterjemahkan dengan baik, mulai dari kepala 
rumah tangga hingga tingkat kepala negara? Apabila dampak 
perubahan iklim yang sudah jelas di depan mata masih 
dianggap bualan belaka oleh Trump, apakah pemerintah 
Indonesia juga ragu untuk menunjukkan keseriusannya mela
kukan investasi di energi baru terbarukan untuk menjaga 
tem peratur bumi dan pengurangan emisi karbon? Fa aina 
tadzhabun?•
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Direktur Utama Pertamina Massa Manik berbicara di depan pekerja TEPI dan mengajak seluruh pekerja  untuk dapat bekerja dengan menerapkan 
tiga prinsip, yaitu ‘Jujur, Tulus, Amanah’. 

RU IV Resmikan Penggunaan PLTS & Produksi Gasoline EURO 4 ...
dari halaman 1

Massa Manik Rangkul Pekerja TEPI dengan Jujur, 
Tulus, Amanah .. dari halaman 1
mengajak seluruh pekerja TEPI 
untuk dapat beker ja dengan 
menerapkan tiga prinsip, yaitu ‘Jujur, 
Tulus, Amanah’. 

“Bekerjalah dengan hati yang 
lapang, maka segala persoalan akan 
terpecahkan karena kita merajut 
suatu tujuan untuk menuju ke 
arah yang lebih sempurna lagi. 
Contohnya, kita ingin mencapai 
100, bisa menjadi 200. Itulah yang 
terjadi jika kita bekerja dengan hati,” 
pesannya.

Hal senada juga disampaikan 
oleh Direktur PT Pertamina Hulu 
Mahakam (PHM) Ida Yusmiati. Ia 
berharap setelah dilakukan offering 
per 30 Mei 2017, yaitu pro ses 
integrasi  karyawan TEPI menjadi 
karyawan PHM, karyawan TEPI 
tetap bekerja secara fokus dan 
profesional. 

“Hal penting lainnya, HSSE yang 
selama ini diterapkan di TEPI terus 
menjadi core value sehingga nanti 
bisa ditularkan ke temanteman 
Pertamina. Pekerjaan masih sangat 
banyak, tantangannya juga luar bia
sa dan cukup high risk. Karenanya 

kami mengharapkan support dari 
TEPI,” kata Ida.

Sementara itu, President & 
GM TEPI, Ar iv idya Noviyanto 
menyampaikan paparannya terkait 
kinerja TEPI. Produksi gas (inlet) 
pada 2016 mencapai ratarata 1,64 
Billion Cubic Feet Per Day (BCFD) 
dan 64.000 Barrel of Day (BOD) 
likuid (minyak dan kondensat). 
Hingga 23 Mei 2017 ini, pencapaian 
produksi TEPI (YTD  Year To Date) 
untuk gas (inlet) 1,46  BCFD  dan 
56.000 BOD. 

“Kami memproduksi minyak 
dan gas di blok yang sudah mature, 
sehingga penurunan produksi 
secara alamiah adalah tantangan 
yang harus kami kelola. Namun TEPI 
telah berhasil menjaga produksi 
tetap baik,” kata Arividya. Prestasi 
lainnya yang berhasil ditorehkan 
oleh TEPI, yakni sepanjang tahun 
2016 tanpa Tidak Masuk Kerja 
Karena Cedera (Lost Time Injury/
LTI). 

“Kami secara ketat menerapkan 
prinsip Kesehatan, Keselamatan 
dan Kelestarian Lingkungan sebagai 
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dunia yang bebas emisi karbon. 
Karena pentingnya Paris Agreement, 

barubaru ini investor global yang ter
gabung dalam The Institutional Investors 
Group on Climate Change (IIGCC) 
secara resmi menyampaikan protesnya 
pada Trump. Sebagai informasi, IIGCC 
terdiri dari 130 lembaga investasi kakap, 
seperti BlackRock, HSBC, UBS dan lain 
sebagainya dan secara total mengelola 
dana global hingga €18 triliun (sekitar 
IDR14.978 triliun).

Dalam pernyataannya, IIGCC menilai 
Presiden AS telah salah mengambil 
ke putusan, dan pemerintah AS telah Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 

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

nilai utama. Perilaku dan budaya 
itu akan tetap kami teruskan tanpa 
mengenyampingkan penerapan 
good governance, compliance, 
serta operational excellence,” 
ungkap Arividya.

Dirinya berharap, pencapaian 
yang berhasil diraih tahun lalu  
akan berhasil juga pada tahun ini. 
“Kita pertahankan dalam transisi ini 
sampai akhir tahun dan setelahnya. 
Mudahmudahan motivasi kita 
semua tetap ter jaga, karena 
blok Mahakam adalah tempat 
kita berkarya dan siapapun yang 

akan menjadi operator tergantung 
dari apa yang kita kerjakan dan 
bagaimana kita termotivasi untuk 
melakukan itu,” lanjut Arividya.

Dalam kesempatan tersebut 
juga, Ketua Serikat Pekerja Nasional 
Total Indonesia (SPNTI) Budi Satria 
membacakan surat tertulis sebagai 
aspirasi dari para karyawan TEPI 
yang merasa bangga menjadi bagia 
dari kisah sukses operasi migas di 
Mahakam. Pihaknya berkomitmen 
untuk mendukung kelanjutan 
operasi di wilayah kerja Mahakam 
oleh PT Pertamina Hulu Mahakam 

dengan kemampuan terbaik yang 
dimiliki sebagaimana yang telah 
dibuktikan selama hampir 50 tahun 
beroperasi di TEPI. 

“Kami mengucapkan terima 
kasih atas komunikasi yang telah 
terbangun dengan SKK Migas dan 
Pertamina berjalan dengan baik 
sejak awal masa transisi. Semoga 
dengan kemudahan itu akan tercipta 
hubungan kerja yang lebih baik demi 
tercapainya target operasi migas di 
wilayah kerja Mahakam,” ungkap 
Budi.•IRLI

gagal dalam menyadari perlunya beralih 
dari bahan bakar fosil ke sumber energi 
rendah emisi. IIGCC juga meminta 
kepada negara lainnya untuk tetap 
menjaga komitmennya terhadap Paris 
Agreement.

Faktafakta di atas menunjukkan 
bahwa perhatian lembaga investasi pada 
isuisu climate change kian menguat. Hal 
ini perlu menjadi perhatian perusahaan 
energi, agar mulai memprioritaskan 
pengembangan energi bersih sebagai 
portfolio bisnisnya.• 

dan memproduksi High Quality Gasoline setara 
EURO IV.

“Direktorat Gas & Energi Baru Terbarukan 
(GEBT) Pertamina bersama RU IV Cilacap 
telah mengimplementasikan PLTS untuk 
kebutuhan listrik non kilang sebagai wujud 
energi yang ramah lingkungan. PLTS tersebut 
diimplementasikan pada Komplek Perumahan 
Pertamina (Komperta) Gunung Simping dan 
Rumah Sakit Pertamina/Pertamina Hospital 
Cilacap (PHC) dengan kapasitas mencapai 1 
Mega Watt (MW),” ujarnya.

Menurut Nyoman, PLTS ini telah memberikan 
dampak yang baik untuk lingkungan. Pada 
pengu kuran awal  d idapatkan dampak 
penurunan emisi gas CO2 7.430 kg/day, 
dan produksi l istrik 4.320 kWh/day atau 
ekuivalen dengan penghematan fossil fuel 
sebesar 2,8 ton/day. Selanjutnya RU IV akan 
mengembangkan PLTS ini hingga sebesar 4 
Mega Watt.

Lebih jauh Nyoman menyampaikan, RU IV 
juga memproduksi high quality gasoline setara 
Euro IV.  Pengembangan produk ini merupakan 
tindak lanjut dari Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 
No P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 
tentang Baku Mutu Gas Buang Kendaraan 

Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N, 
dan Kategori O. 

High Quality Gasoline setara kualitas EURO 
IV ini diproduksi melalui beberapa tahapan 
proses reaksi dan treating (pemurnian) di unit 
GHT RFCC RU IV Cilacap dengan kapasitas 
produksi sebesar 37.6 MBSD (million barel 
stream per day) dengan kandungan sulfur 
50 ppm (part per million) jauh lebih rendah 
dari kandungan sulfur pada gasoline yang 
dipasarkan saat ini yaitu 500 ppm. Sementara 
Research Octane Number (RON) 92 atau se
tara dengan RON Pertamax saat ini. 

Sementara itu, Direktur Jen deral Pe
ngen  dalian Pen cemaran dan Kerusakan 
L ingkungan Kementer ian L ingkungan 
Hidup Karlian syah sangat mengapresiasi 
pengembangan dua energi tersebut. “Apa 
yang dilakukan Pertamina RU IV Cilacap 
merupakan langkah nyata  perusahaan ini 
untuk mewujudkan komitmennya menjadi 
perusahaan minyak bumi yang berwawasan 
dan ramah lingkungan,” ujar Karliansyah.

Menurutnya, pemanfaatan PLTS di RU IV 
Cilacap sejalan dengan komitmen Indonesia 
pada dunia untuk dapat mengurangi emisi gas 
rumah kaca sebesar 29% pada 2030.•RU IV
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SOROT
Rubrik ini berisi 
mengenai kisah 
tokoh inspiratif 
dalam berperilaku 
Jujur, Tulus dan 
Amanah

Perjuangan Tangguh 
Jenderal Soedirman

Cerminan Tulus
rela berkorban 

demi bangsa dan negara

Jenderal Soedirman 
(1916- 1950)

CerminJTA
Jenderal soedirman merupakan salah satu 

pejuang dan pemimpin teladan bangsa yang 
memegang teguh pada prinsip dan keyakinan, selalu 
mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan 
bangsa di atas kepentingan pribadinya.

hal ini terlihat dari bagaimana perjuangan Jenderal soedirman 
ketika agresi militer ii. sang Jenderal  harus berhadapan dengan 
situasi genting.  Dimana Yogyakarta yang saat itu menjadi  ibukota negara 
republik indonesia berhasil  dikuasai oleh Belanda. Ditambah adanya penangkapan 
terhadap Presiden soekarno, mohammad hatta dan beberapa tokoh lainnya.

melihat kondisi seperti itu, naluri ‘pejuang’nya pun muncul. meskipun berada dalam kondisi sakit 
dan lemah lantaran hanya mengandalkan satu-satunya paru-paru yang masih berfungsi, namun tidak 
menghalangi dirinya untuk terus berjuang.

anjuran Presiden soekarno agar Jenderal soedirman tetap tinggal guna menjalani perawatan pun 
ditolaknya. menurutnya, perlawanannya kali itu karena dorongan hati dan bentuk tanggung jawabnya 
sebagai pemimpin tentara saat itu. Dalam keadaan sakit dan ditandu, ia memimpin juga memberi 
semangat pada prajuritnya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda.  medan hutan dan gunung 
menjadi ‘santapan’ sehari-hari dalam kurun waktu berbulan- bulan lamanya.

hingga pada akhirnya pasukan Belanda berhasil merangsek maju menguasai daerah perkotaan. 
tidak hanya itu, Belanda pun menganggap serangan yang dilakukan akan meluluhlantakan kekuatan 
tni. namun anggapan itu salah, di bawah kendali Jenderal soedirman, situasi justru berbalik hingga 
pada akhirnya tni melakukan serangan dan berhasil  menduduki  kota-kota yang sebelumnya dikuasai 
Belanda.

Puncaknya, Belanda mengakui  ketangguhan 
militer indonesia dan kemudian menyerahkan 
kepulauan nusantara sebagai republik indonesia 
serikat dalam konferensi meja Bundar tahun 1949 
di Den haag, Jenderal soedirman kembali ke Jakarta 
bersama Presiden soekarno, dan Wakil Presiden 
Mohammad Hatta..•
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JAKARTA – Fungsi Financial Accounting 
& Reporting (FAR) Keuangan dan fungsi 
Treasury bekerja sama denga fungsi IT 
Solution menyelenggarakan Go Live 
dan Training Aplikasi  Integrated Bank 
Guarantee System (IBGS) di Ruang 
Serbaguna Lantai 3 Kantor Pusat 
Pertamina EP, pada Selasa (16/5). 

Acara dihadiri oleh VP Financial  
Accounting & Reporting Pertamina 
Ari Marsudi, VP IT Solution Pertamina 
Lukito Suwarno, Direktur Keuangan dan 
Business Support  Pertamina EP Narendra 
Widjajanto, Direktur Keuangan dan 
Business Support PEPC Desandri, dan 
Manager Cash Management Muhamad 
Idris.  Peserta training berasal  dari fungsi 
Keuangan, Procurement dan IT berbagai 
Anak Perusahaan (AP) Bidang Hulu.  

Narendra Widjajanto dalam sam
butannya menyatakan, Pertamina EP 
se cara kinerja masih perlu meningkatkan 
upayanya, antara lain dengan melakukan 
efisiensi dan akurasi sistem informasi.  

“Sistem informasi ini menjadi penting, 
karena ada berbagai jenis informasi. Ada 
informasi yang kita bisa tunda untuk kita 
lihat mingguan atau bulanan. Tetapi ada 
informasi yang sangat penting, yang harus 
kita putuskan harian. Kadangkadang kita 
putuskan  hari ini produksinya sekian, apa 
yang harus kita lakukan, dan sebagainya. 
Termasuk soal pembukaan valuta asing. 
Kalau dia berubahnya signifikan, apa yang 
harus kita lakukan,” kata Narendra. 

Menurut Narendra, berbagai informasi 
tersebut harus dipi lah agar dapat 
dimanfaatkan sesuai dengan keputusan 
yang akan digunakan. “Salah satunya 
informasi untuk bank guarantee. Kalau 
tidak ada isu, ya tidak ada apaapa. Tetapi 
kalau ada kendala, barangnya sudah tidak 
bisa dimonitor, tertunda, terlambat, ini 
akan menghambat kita karena ada potensi 
kekurangan untuk menjadi ja minan,” 

Go Live dan Training Aplikasi  
IBGS di Anak Perusahan Hulu 

Direktur Keuangan dan Business Support  Pertamina EP Narendra Widjajanto memberikan sambutan pada  acara 
Go Live dan Training Aplikasi  Integrated Bank Guarantee System (IBGS) untuk AP Hulu.

paparnya.
 Narendra menambahkan, insan 

Pertamina tidak bisa berbisnis dengan cara 
konvensional. Informasi dibagi supaya semua 
orang bisa mengambil keputusan dengan 
tepat dan cepat.  “Dengan bank guarantee 
ini bisa membantu temanteman di fungsi 
Keuangan dan Pengadaan untuk menjaga 
jaminan dari vendor secara akurat. Sehingga 
tidak akan ada beban tambahan karena kita 
tidak punya jaminan,” tegasnya.

Sementara itu,  VP Financial  Accounting 
& Reporting Pertamina Ari Marsudi mengata
kan, harmonisasi dan implementasi aplikasi 
keuangan ini merupakan tindak lanjut da ri 
salah satu values Pertamina, yaitu con tinuous 
improvement. 

Menurutnya, selama ini semua AP  
sudah mempunyai aplikasiaplikasi, namun 
sayangnya belum dikomunikasikan secara 
baik  kepada AP  lainnya.  “Maka kita mencoba 
aplikasi unggulan untuk diimplementasikan  
di korporat dan seluruh AP, sehingga 
nantinya ada single aplikasi. Tidak berbeda
beda. Setiap AP akan mempunyai sistem 
aplikasi yang sama,” tegasnya. 

Ari mengakui, bahwa IBGS ini se
betulnya tidaklah murni dari korporat, tetapi 
merupakan pengembangan aplikasi dari 
AP,  korporat dan RU VI Balongan, yang 
dijadikan satu menjadi aplikasi unggulan  
untuk diimplementasikan di seluruh korporat 
dan AP. 

Ia pun memaparkan, ada beberapa bank 
guarantee yang tidak termonitor dengan 
baik. Sehingga ketika terjadi kasus, dimana 
kontraktor atau vendor tidak bertanggung 
jawab, bank guarantee yang ada sudah 
tidak bisa dimanfaatkan lagi, atau tidak bisa 
dicairkan lagi, karena sudah tidak valid. 
“Tugas kita, kawankawan dari Keuangan 
dan Procurement, adalah menjaga bank 
garansi ini masih valid, sehingga jika terjadi 
halhal yang tidak diinginkan,  bisa kita cair
kan,” tegasnya.•URIP

RU VI Balongan Terima 
Indonesian Green Awards 2017
JAKARTA - Refinery Unit 
(RU) VI meraih penghargaan 
Indonesia Green Awards 
2017 dari The LaTofi School 
Of CSR. Penghargaan 
d i se rahkan  o l eh  I r j en 
Kemen terian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Imam 
Hendargo kepada GM RU 
VI Afdal Martha, di  Jakarta, 
pada 3 Mei 2017.  

Imam Hendargo mem
berikan apresiasi kepada 
seluruh pihak yang telah 
me lakukan perubahan 
lingkungan menjadi lebih 
baik.  “Salah satu contoh 
peru bahan yang patut 
kita publikasikan adalah 
pasar ekologis argo, Desa 
Gar i ,  Kecamatan Wo
nosari Kabupaten Gunung 
Kidul Yogyakarta yang di
resmikan pada April la lu. 
Kawasan tersebut sebe
lumnya merupakan lokasi 
be kas tambang batu jam
ping yang dipulihkan un
tuk meningkatkan kesejah

teraan masyarakat desa,” 
ujar Hendargo.

Di akhir sambutannya 
Imam Hendargo menyam
paikan, dengan diadakannya 
acara Green Awards ini 
semakin banyak perubahan
perubahan yang dilakukan 
untuk perbaikan kualitas 
ling kungan di masa depan.  

“Pemerintah pusat, pe
merintah daerah dan ko
munitas lingkungan dapat 
bersinergi dalam melakukan 
berbagai upaya dan aksi 
nyata pengolahan l ing
kungan yang lebih baik,” 

imbaunya.
Ia juga mengucapkan 

se  l amat  kepada  pa ra 
pemenang Green Awards 
2017  atas semua yang 
telah diupayakan sehingga  
dapat dapat dirasakan 
manfaatnya oleh bangsa 
dan negara.

I n d o n e s i a  G r e e n 
Awards (IGA) merupakan 
p e n g h a r g a a n  y a n g 
diberikan terutama kepada 
perusahaan dan jajaran pe
me rintah yang melakukan 
p e r b a i k a n  f a s i l i t a s 
lingkungan hidup.•RU VI
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GM RU VI Afdal Martha menerima Indonesian Green Awards 2017 dari Irjen 
Kemen terian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Imam Hendargo.
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Marine Peduli Lingkungan dan Masyarakat
CILACAP - Fungsi Marine Region IV 
Cilacap menyelenggarakan acara Fun 
Saturday Marine bertema Marine Peduli. 
Acara yang berlangsung di Benteng 
Pendem Cilacap, pada (13/5), diisi 
dengan kegiatan bersihbersih pantai 
dan pemberian santunan untuk anak 
yatim.  Bersihbersih pantai dilakukan 
di sepanjang Pantai Teluk Penyu Taman 
Hiburan Rakyat (THR) Cilacap, yang diikuti 
oleh pekerja Marine dan keluarga. 

Menurut Manager Marine Region IV 
Cilacap, Yudi Yanurwinda, bersihbersih 
pantai dan berbagi santunan kepada 
anak yatim merupakan bentuk kepedulian 
fungsi Marine terhadap lingkungan dan 
masyarakat, dengan harapan akan terjalin 

SOCIAL Responsibility

Bibit Pohon untuk 
Kota Balikpapan
BALIKPAPAN - Dalam me
nyam but Hari Lingkungan 
Hidup Sedunia, Pertamina 
memberikan 23.680 bibit 
pohon untuk Kota Balikpapan. 
Secara simbolis bibit pohon 
tersebut diserahkan oleh GM 
RU V Yulian Dekri kepada 
Pemerintah Kota Balikpapan.  

“Pertamina selalu men
dukung kegiatan yang ber
hubungan dengan l ing
kungan, terutama kegiatan 
di Kota Balikpapan. Hal ini 
sejalan dengan visi RU V 
Balikpapan menjadi kilang 
kelas dunia yang kompetitif 

dan berwawasan lingkungan,” 
ujar Yulian Dekri pada aca
ra  penanaman bibit po
hon di daerah Bendali 4, 
sebagai bagian dari se
mangat penghijauan di Kota 
Balikpapan, pada (19/5). 

Peringatan Hari Ling
kungan Hidup di Kota Balik
papan ini sejalan dengan 
se  mangat Pertamina yang 
telah banyak mem beri kan 
kon tribusi pada pe ngem
bangan lingkungan hidup 
di Kota Balikpapan. “Hal ini 
sejalan dengan pilar kegiatan 
CSR Pertamina yang terdiri 

dari lingkungan, pendidikan, 
kesehatan dan kemandirian 
ekonomi,” ujar Dekri.

Dalam kegiatan tersebut, 
Pertamina juga melaksanakan 
penandatanganan perjanjian 
kerja sama pengelolaan hutan 
kota Sepinggan dengan 
Pemerintah Kota Balikpapan 
melalui Dinas Lingkungan 
Hidup Kota Balikpapan.

Seperti diketahui, pa da 
2016, Perta mina menanam 
sekitar 9.400 pohon di seluruh 
wilayah Kota Balikpapan. 
Dalam satu tahun terakhir 
telah terlaksana kegiatan 

harmonisasi dengan lingkungan dan masya
rakat di sekitar area kerja Marine. 

“Fungsi Marine tidak bisa terlepas 
dengan namanya laut. Di laut, alamnya 
sangat ganas dan banyak sekali risiko, 
sehingga kami harus tetap waspada dan 
tetap menjaga kearifan dengan tidak 
berbuat ceroboh pada saat berada laut. 
Karena mayoritas aktivitas Marine Cilacap 
berada di perairan laut selatan yang terkenal 
keganasannya. Selain tetap menjaga safety, 
salah satunya adalah pertolongan dari sang 
pencipta. Untuk itu, doa juga menjadikan 
faktor utama yang dapat menjamin 
keselamatan kita semua,” pungkas Yudi 
Yanurwinda saat memimpin doa dan potong 
tumpeng di acara tersebut.•RU IV
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GM RU V Yulian Dekri secara simbolis menyerahkan bibit tanaman kepada Pemerintah Kota Balikpapan. Tahun ini, Pertamina 
Kalimantan memberikan 23.680 bibit pohon untuk Kota Balikpapan.s

penanaman Mang rove , 
pekerjaan pembangunan 
lapangan parkir, gapura, 
dan dinding pengamanan di 
daerah Tepian Lestari dan 
pe nanaman Mangrove di Ka
wasan Pemukiman Atas Air. 

Atas dasar berbagai 
ke giatan tersebut,  Perta
mina di  Bal ikpapan sa

ngat mengapresiasi dan 
menyambut baik penye
lenggaraan Hari Lingkungan 
Hidup Sedunia tahun ini 
bersama dengan Pemerintah 
Kota Balikpapan.

Peringatan Hidup Sedunia 
dihadiri oleh Walikota Balik
papan Rizal Effendi,  Wakil 
Walikota Balikpapan Rahmad 

Mas’ud, Forkopimda  Kota 
Balikpapan, GM RU V Yulian 
Dekr i  dan GM MOR VI 
Mohammad Irfan. 

Kegiatan ini juga diramai
kan oleh siswa SD Patra 
Dhar ma 3, SMP Patra Dhar
ma 2, Green Generation, dan 
Duta Lingkungan Hidup Kota 
Balikpapan.•RU V

KSM Adeli’s, Binaan RU II Ramaikan 
Dumai Expo 2017
DUMAI - Dalam rangka 
turut memeriahkan hari 
ulang tahun ke18 Kota 
Dumai, KSM (Kelompok 
Swadaya Masyarakat ) 
Adeli’s sebagai binaan RU 
II Dumai turut ambil bagian 
dalam acara Dumai Expo 
2017.

Menurut Ketua KSM 
Adeli’s, Nofliyarni, anggota 
Adeli’s begitu antusias dan 
merasa bangga ka rena RU 
II memberikan kepercayaan 
kepada mereka untuk bi
sa memperlihatkan dan 
men jajakan hasil karyanya 
kepada masyarakat umum. 
Dengan mengolah barang 
bekas dan sampah rumah 
t a n g g a ,  K S M  A d e l i ’s 
membuat kerajinan tangan 
seperti tas dan tempat tisue.

Pada acara Dumai Expo 
2017 yang berlangsung 
se lama 7 har i ,  Adel i ’s 
tidak hanya menampilkan 
kera j inan  tangan dar i 
barangbarang bekas, 
melainkan juga bros jilbab, 
mukena, bordir pakaian 
wanita, bordir tutup gelas 
yang habis terjual, dan 
kaos olahraga sekolah yang 

dijahit khusus oleh anggota 
Adeli’s.

M i n a t  p e n g u n j u n g 
Dumai Expo terhadap hasil 
kera j inan tangan KSM 
Adeli’s yang beranggotakan 
24 ibu  rumah tangga 
ini, sangat tinggi. Mi nat 
tinggi tersebut tidak ha
nya dalam hal transaksi 
jualbeli saja, namun juga 
karena ketertarikan untuk 
memahami lebih jauh.

Di antaranya, banyak 
anakanak sekolah yang 
membeli kerajinan tangan 
berupa tempat tisu yang 
di buat langsung di stand 
pameran. Melihat hal ter
sebut, banyak pengunjung 

yang ingin belajar langsung 
tentang tata cara membuat 
kerajinan menarik tersebut. 
Selain itu, ada juga sekolah 
yang memesan seragam 
olahraga.

Selama Dumai Expo 
ber  langsung se jak  27 
April hingga 3 Mei 2017 
silam, keuntungan yang 
didapat dari hasi l pen
jualan kerajinan tangan 
ini mencapai Rp 2 juta. 
Ke depannya, Nofliyarni 
berharap agar anggota KSM 
Adeli’s lebih giat berusaha 
menghasilkan kreativitas 
yang baru agar jumlah 
pembeli meningkat.•RU II
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Dalam rangka membudayakan pemanfaatan teknologi secara 
tepat guna, Corporate Shared Service (CSS) Direktorat SDM, 
tI dan Umum melaksanakan Kick Off BtP It Infrastructure 
Efficiency, pada Kamis, 6 April 2017, di Jakarta. Kegiatan 
tersebut dilatarbelakangi belum terstandarisasinya teknologi 
informasi serta belum transparannya biaya It, baik biaya per 
pekerja maupun operasi internal di perusahaan. 

terdapat tiga KPI yang ingin dicapai dari BtP Infrastructure 
Efficiency, yaitu implementasi managed service, efisiensi global 
partnership dengan principal, dan implementasi It charging 
system. Dalam waktu dekat program yang akan dijalankan 
antara lain managed printing service, optimalisasi peremajaan 
server, efisiensi layanan komunikasi dan perangkat network, 
perangkat desktop, pengadaan CCtV, dan It supplier menjadi 
terpusat. Selain itu, akan diberlakukan standarisasi perangkat It. 
Penyeragaman ini akan memudahkan pemeliharaan perangkat 
dan mening katkan kecepatan pemberian solusi. 

Kick Off BTP Infrastructure Efficiency diresmikan oleh SVP 
CSS Jeffrey tjahja Indra. Ia menekankan,  target financial impact 
BtP It Infrastructure Efficiency sudah jelas yaitu sebesar US$ 10 
juta. “Perusahaan ingin kita lebih hemat namun tetap efisien dan 
efektif. Bukan berarti asal hemat, tapi kita ingin cost effective,” 
tegas Jeffrey.

Sementara  itu, VP It operation Pujo Lastono selaku Project 
leader dari  BTP Infrastructure Efficiency menegaskan, “Mu lai 
sekarang, setiap hal yang kita lakukan dalam melak sanakan 
proses bisnis dan mendukung kebutuhan operasi terkait It harus 
memiliki efisiensi. Kita harus bekerja keras dan cerdas, tidak lagi 
menerapkan hal-hal rutin dan bekerja seperti yang biasa kita 
lakukan. Kini, mengelola infrastruktur tidak lagi menggunakan 
cara-cara sektoral.”

Harapannya, dengan dilakukan efisiensi, penggunaan 
perangkat It menjadi lebih optimal, SDM Pertamina menjadi cost 
minded, dan menjadi referensi benchmarking bagi perusahaan 
lain. Manfaat lain yang diharapkan dari efisiensi tersebut adalah 
biaya It akan terukur dengan baik, pengguna dapat memahami 
konsekuensi biaya setiap layanan yang diminta. Hasilnya, kinerja 
fungsi IT dapat diukur dengan mudah dari struktur biaya.• 

              
	 	 [PMO	BTP	IT	Infrastructure	Efficiency/ITCM]

KICK OFF BTP 
IT INFRASTRUCTURE 

EFFICIENCY 2017

Seiring dengan jatuhnya harga minyak mentah pada tahun 2014,  peru sahaan 
oil and gas dunia berlomba-lomba untuk melakukan efisiensi di semua lini 
bisnisnya tanpa kecuali efisiensi pada infrastruktur IT.  Salah satu perusahaan oil 
and gas dunia yang sudah menerapkan sistem Ma naged Printing Service dalam 
rangka efisiensi infrastruktur IT adalah Enduro Resource Partners LLC, sebuah 
perusahaan yang berbasis di Dallas, texas USA yang fokus pada eksplorasi 
minyak dan gas. Enduro terus mengikuti perkembangan teknologi terbaru 
yang mendukung dan memajukan pertumbuhan Perusahaan. Ketika teknologi 
Managed Printing Service muncul, Enduro dengan cepat mengadopsi teknologi 
tersebut.

Sebuah perusahaan yang sedang berkembang dengan pesat mem butuhkan 
dukungan dari berbagai faktor. Dan aspek terpenting adalah teknologi terbaru 
dan terbaik. Pada umumnya, perusahaan minyak dan gas cenderung lambat 
dalam mengadopsi teknologi terbaru, namun Enduro tidak seperti itu. Inilah yang 
membedakan Enduro, selalu fokus untuk me miliki teknologi terbaik.

Selain untuk mendukung rencana efisiensi perusahaan, sistem ini juga dapat 
menunjang  pertumbuhan perusahaan melalui fitur utama seperti double-sided 
scanning dan scan-to-email. Fitur tersebut memudahkan karyawan untuk 
mengirimkan faktur ke printer melalui email, kemudian meneruskan ke bagian 
akuntan untuk memberi kode, lalu mengesahkan dan memasukkannya ke dalam 
sistem penagihan.•

SVP CSS memberikan sambutan saat peresmian Kick Off BTP IT Infrastructure Efficiency.

benchmark corner 

Efisiensi Exploration Company dengan 
Teknologi Managed Printing Service

Dalam waktu dekat, CSS akan mengimplementasikan teknologi managed 
print services (MPS) sebagai suatu langkah efisiensi di bidang IT infrastructure. 
Fitur-fitur utama MPS, antara lain mendukung produktivitas dengan beberapa 
pilihan fitur seperti scan-to-email dan double-sided scanning, kualitas cetak 
yang baik dan tahan lama, secure printing menggunakan ID card, enkripsi data, 
dokumen softcopy lebih terlindungi, mobile printing, kegiatan printing lebih 
fleksibel dari sisi lokasi

Manfaat bagi bisnis yang paling terlihat adalah dari sisi efisiensi biaya printing 
korporat. Penerapan ini otomatis akan mengurangi kertas yang terbuang akibat 
kesalahan printing, meningkatkan tingkat otorisasi penggunaan mesin printer, 
sekaligus dapat meningkatkan kontrol atas biaya printing per masing-masing 
fungsi.
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SAfETY DRILL 
MT EnDURO

Dalam rangka menerapkan kebijakan perusahaan 
mengenai perihal K3LL serta imbauan keselamatan dari 
Management Shipping, dilakukanlah kegiatan safety 
drill. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu, 20 Mei 2017 
bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional dan diikuti 
oleh seluruh crew kapal, Technical Superintendent Own 
Fleet, beserta semua pekerja galangan yang terlibat 
dalam proses pengerjaan docking repair MT Enduro.

Pelaksanaan simulasi safety drill di MT Enduro 
yang sedang dalam proses docking repair di salah 
satu galangan kapal yang berada di daerah Batam. MT 
Enduro memulai docking repair pada awal  Mei 2017 
dan direncanakan selesai pada Juni 2017 untuk kembali 
on-hire demi menunjang kegiatan operasional distribusi 
BBM Pertamina. 

Simulasi yang diagendakan adalah terjadinya 
kebakaran di area cargo pump room MT Enduro dan ada 
pekerja yang terjebak di dalamnya. Crew kapal beserta 
tim safety galangan bekerja sama dalam melakukan 

ShIPPING

upayaupaya evakuasi meninggalkan kapal secara aman, 
seperti melakukan pendataan seluruh crew & pekerja, upaya 
pemadaman titik api dengan menggunakan emergency fire 
system di kapal maupun mobil pemadam dari galangan, 
serta upaya penyelamatan pekerja yang terjebak di dalam 
cargo pump room.

“Safety drill  ini bertujuan untuk melatih kesiapan seluruh 

Pendataan crew & semua pekerja.

crew kapal maupun pekerja yang terlibat dalam pekerjaan 
docking repair ini dalam menghadapi situasisituasi 
darurat yang mungkin terjadi selama proses docking 
repair berlangsung,” ucap Budi Utomo selaku Technical 
Superintendent MT Enduro. 

Hal senada disampaikan Nakhoda MT Enduro, Capt. 
Muhardi.  “Di tengah kesibukan pekerjaan saat kapal 
docking dengan target dan schedule yang sangat ketat, 
biasanya kita lupa dan kurang memperhatikan  aspek 
safety. Emergency safety drill seperti ini menjadi sangat 
penting dan baik untuk dijadikan SOP pada saat kapal 
melaksanakan docking repair,” tegasnya.

Sebagaimana imbauan dan arahan dari SVP 
Shipping tentang budaya kerja yang aman dan selamat, 
ke depannya emergency safety drill seperti ini akan 
dilaksanakan secara rutin pada saat kapal yang sedang 
melaksanakan docking repair, baik untuk kapal milik 
maupun kapal charter di lingkungan Shipping. Sehingga 
target ZERO NOA (Number of Accident) Shipping dapat 
diimplementasikan dengan baik.•ShIPPING

Simulasi penyelamatan korban.

Bantuan mobil pemadam galangan.

DPRD Provinsi Gorontalo Dukung 
Pemakaian Bright Gas 5,5 Kg
GORONTALO - Dalam rang
ka mengampanyekan peng
gunaan produk nonsubsidi, 
MOR VII mendapat dukungan 
penuh dari DPRD Provinsi 
Gorontalo untuk penggunaan 
Bright Gas 5,5 kg. Dukungan 
tersebut diutarakan di se la
sela rapat paripurna DPRD 
Provinsi, Selasa (30/5). Du
kungan Bright Gas 5,5 kg 

dideklarasikan oleh Ketua 
DPRD Provinsi Gorontalo 
Paris Jusuf bersama sejumlah 
anggota legislatif lainnya di
dam pingi Sales Executive 
Gorontalo, Adeka Sangtraga 
Hitapriya.

Paris Jusuf menegaskan, 
pihaknya meng apresiasi 
langkah Pertamina yang 
meluncurkan Bright Gas 5,5 

kg. “Sekarang ini, banyak 
masyarakat kelas menengah 
ke atas yang menggunakan 
LPG 3 kg, padahal produk itu 
khusus untuk warga mis kin. 
Karena itu, saya mengimbau 
agar aparatur sipil negara 
menggunakan LPG 5,5 kg,” 
tegasnya. 

Ia meminta Pertamina 
dapat menjamin ketersediaan 

stok Bright Gas 5,5 kg. 
Menurut Sales Executive 

Gorontalo Adeka Sangtraga 
Hitapriya, saat ini warga 
Gorontalo dapat membeli 
Bright Gas 5,5 kg secara 
langsung di agen resmi yang 
ada, yaitu PT Togo Jaya dan 
PT Tinelo Mitra Gas. 

“Selain itu, kami meng
gan deng pangkalan LPG 3 

kg dan modern outlet seperti 
Indomaret untuk dapat mem
bantu menyediakan Bright 
Gas 5,5 kg,” jelasnya. 

Adeka men je laskan, 
Bright Gas 5,5 kg yang telah 

beredar di Kota Gorontalo 
telah mencapai hampir 4.000 
tabung/hari. “Sementara 
untuk tingkat isi ulang sudah 
men capai 1 ton per Bulan”, 
lanjut Adeka.•COMMREL SULAWESI

SOROT
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No. 24 TAHUN LIIIInfO MEGAPROYEK KILANG Rubrik ini berisi tentang info perkembangan revitalisasi dan 
pembangunan kilang baru menuju kemandirian energi.

Cilacap  adalah kota kabupaten di Jawa Tengah yang selama ini dikenal sebagai 
kota kecil namun  memiliki kilang minyak  terbesar di Indonesia dengan kapasitas 
pengolahan 348 MBPD.  Dalam rangkaian pengembangan kilang Pertamina, Kilang 
Cilacap merupakan salah satu dari Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP), 
yang akan digarap untuk meningkatkan kapasitas pengolahan menjadi  400 MBPD 
dan meningkatkan kualitas produk dari Euro 2 menjadi Euro 5.  Setiap tahapan dalam 
pembangunan kilang sudah dilaksanakan secara detil dengan semangat yang tinggi oleh 
pekerja Direktorat Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia. Tahapan Feasibility Study 
(FS) sudah lengkap selesai di tahun 2015, dan tahapan Basic Engineering Design (BED) 
dan tahapan Front End Engineering Design (FEED) ditargetkan selesai di bulan Juni  
2017 ini. Sementara tahapan Mechanical Completion untuk  Engineering Procurement 
Contractor (EPC) ditargetkan selesai pada Juni 2019. Kilang RDMP Cilacap diharapkan 
dapat mulai beroperasi pada tahun 2023.

Sejalan dengan pembangunan pengembangan kilang ini, dibutuhkan fasilitas hunian 
untuk bertambahnya pekerja kilang Pertamina ke depan. Pembangunan apartemen 
adalah satusatu nya pilihan yang paling efektif untuk menyiapkan fasilitas hunian 
pekerja kilang dimaksud.

Sebagai tambahan informasi saat pelaksanaan pembangunan RFCC, terjadi antrian 
pekerja kilang RUIV Cilacap yang belum mendapatkan fasilitas bantuan perumahan dari 
perusahaan sejumlah + 400 pekerja  versus 1.600 pekerja total.  Jumlah ini semakin 
bertambah saat RFCC mulai dioperasikan, dibutuhkan tambahan pekerja 80120 
pekerja lagi. Sehingga saat itu jumlah antrian menunggu mendapatkan perumahan 
sebanyak  500 pekerja. Bisa dibayangkan saat PLBC nanti di medio 2018 selesai, 
bertambah lagi   100 pekerja, dan saat RDMP selesai akan bertambah lagi  400600 
pekerja, sehingga total  1.200 pekerja yang akan antre. Melihat hal tersebut Direktur 
Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Rachmad Hardadi yang saat itu menjabat 
sebagai Direktur Pengolahan memutuskan harus dilakukan pengaturan yang strategis 
tanpa harus melakukan pembebasan/pembelian lahan baru, yaitu dengan paradigma 
“Pembangunan Hunian Baru yang Tumbuh Vertikal”.

Direncanakan akan dibangun 4 set tower yang masingmasing terdiri dari 250 – 300 
unit hunian. Pembangunan direncanakan bertahap sesuai dengan jumlah pertambahan 
pekerja untuk kilangkilang baru tersebut.

Dengan melakukan kontrak kerja sama dengan PT. Pembangunan Perumahan 
(Persero) Tbk pada tanggal 7 Juni 2016, tepat dalam waktu satu tahun,  2 tower 
apartemen cantik milik Pertamina di Cilacap sudah selesai dan siap dihuni, tepatnya 
pada tanggal 6 Juni 2017.

Apartemen cantik milik Pertamina ini tidak hanya menjadi kebanggan Pekerja 
Pertamina Cilacap, namun juga menjadi kebanggaan  kota Cilacap. Dengan adanya 
Apartemen cantik ini  menambah mantapnya slogan Kota Cilacap sebagai “Kota 
Industri, Bercahaya, Kota Wisata”.•DIT. MP3

Apartemen Cilacap Siap Huni

1.400 Peserta Ikuti Ujian Masuk 
Univesitas Pertamina Gelombang 2
JAKARTA - Setelah sukses pada pelaksanaan 
ujian masuk periode pertama yang digelar di 
9 kota besar di Indonesia pada 15 April lalu, 
Universitas Pertamina kembali mengadakan 
ujian masuk periode ke 2 yang dilaksanakan 
se rentak di lima kota besar, yaitu Me dan, 
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Malang, 
pada (20/5).

Pada periode dua ini jumlah peserta 
mencapai 1.400 pendaftar berasal dari 
berbagai lulusan SMA/SMK baik dalam 
maupun luar negeri. Di Jakarta, ujian masuk 

Universitas Pertamina tahap 2 diikuti oleh 767 
peserta dan dilaksanakan di dua tempat, yaitu 
di SMA Negeri 29 Jakarta Selatan dan di di 
SMA Labschool kebayoran.

Universitas Pertamina yang memiliki enam 
fakultas ini juga menyiapkan program beasiswa 
ekonomi bagi mahasiswa yang mengalami 
kesulitan ekonomi dan diperuntukkan bagi 
lulusan SMA /sederajat tahun 2017, 2016, 
2015 dan telah lulus ujian masuk periode April 
dan Mei.• Kuntoro

SOROT

Fasilitas Apartement meliputi : 
Jumlah Hunian :  252 Unit
Type A  : 108 Unit @ 55 m2
Type B  : 126 Unit @ 110 m2
Type C  :   18 Unit @ 145 m2
Luas Podium  : 11.500 m2

Fasilitas Apartemen berdasarkan 
Penghuni : 
• Private parking, lokasi di basement 

area : 1620 m2
• Public parking, disekeliling Gedung 

(Tamu) : 5.320 m2
• Internet, Telephone & TV
• Acces Card (Parking Area, Public Area, 

Lift & Hunian) 

Fasilitas Apartemen terintegrasi : 
1. Integrated Building Management 

System (IBMS) : Fire Alarm, 
Public Announcent, Security 
System, CCTV, GPON, IPTV, IP 
Phone, BAS, BEMS, Solar Cell 
Monitoring, Lift. 

2. Public Area (Podium) :
• Meeting Room 2 Unit, @ 122 m2
• Ruang Serbaguna 1 Unit : 349 m2
• Fitness Room 1 Unit : 28 m2
• Toilet : 88 m2
• Tenant (Lantai Dasar @ Gedung) : 

Luas Area tenant 1 Gedung : 1150 
m2
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Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com

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

Quality Management Assessment: 
Upaya Peningkatan Kinerja Tiada Henti

Keberhasilan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mencatatkan kinerja produksi minyak bumi hingga 
Maret 2017 yang mencapai 63 ribu barel per hari atau 99% dari target yang ditetapkan sebesar 64 ribu 
barel per hari. Sedangkan produksi gas bumi  mencapai 723 MMSCFD atau sebesar 94% dari target 
sebesar 769 MMSCFD. Kinerja positif tersebut tidak luput dari peran kinerja anak perusahaan PHE, 
salah satunya adalah PT PHE Offshore North West Java (PHE ONWJ). 

PHE ONWJ berhasil menaikkan produksi minyak dari Blok ONWJ sehingga ikut mendorong kenaikan 
produksi minyak bumi PHE. Pencapaian kinerja tersebut adalah buah hasil dari improvement dan inovasi 
yang terus dilaksanakan oleh seluruh pekerja PHE ONWJ. 

Dari data tahun 2016, 68 tim improvement 
PHE ONWJ berkontribusi aktif dalam Forum 
Continuous Improvement Program (CIP) 
yang dilaksanakan oleh PHE Holding. Tim 
improvement mendominasi AP PHE yang 
juga ikut serta dalam forum dimaksud. Dari 
segi kualitas tidak perlu diragukan lagi, 1 Tim 
Improvement PHE ONWJ berhasil meraih 
Gold Award dalam International Convention 
on Quality Control Circles (ICQCC) tahun 2016 
di Thailand. 

Melihat semangat berCIP yang begitu luar 
biasa dari para pekerja PHE ONWJ, Fungsi QHSSE PHE ONWJ menyelenggarakan Forum CIP PHE 
ONWJ pada tanggal 22 – 24 Juni 2017 lalu. Forum CIP ini adalah Forum AP Hulu yang perdana, dimana 
pelaksanaannya dalam rangka pemantapan dan penggalian lebih dalam terhadap improvement atau 
inovasi yang dilakukan oleh pekerja PHE ONWJ. Tidak hanya itu, tim improvement juga dibekali dengan 
masukanmasukan dan coaching terhadap improvement / inovasi yang sudah atau sedang dilaksanakan 
dalam rangka mempersiapkan tim ke jenjang forum selanjutnya (forum CIP PHE Holding). 

Tercatat 72 tim improvement ikut serta dalam Forum CIP PHE ONWJ ini dan dari hasil penilaian 
oleh Tim Juri diperoleh hasil 29 tim mendapat kategori gold, 33 tim mendapat kategori silver dan 10 tim 
mendapat kategori bronze. Selain itu, tercatat value creation unaudited sebesar 3 triliun rupiah dihasilkan 
dari 72 CIP tersebut. Dukungan penuh manajemen puncak PHE ONWJ maupun PHE Holding dalam 

pelaksanaan forum ini ditunjukkan dengan hadirnya Presiden Direktur PHE Holding – R. Gunung Sardjono 
Hadi dan GM PHE ONWJ – Irwansyah pada sesi Pembukaan serta hadirnya Direktur Development PHE 
Holding – Bambang Manumayoso dalam sesi Penutupan Forum CIP PHE ONWJ dimaksud.   

Dengan pelaksanaan Forum CIP PHE ONWJ ini diharapkan dapat mendukung upaya PHE untuk 
dapat mendorong peningkatan kinerja secara konsisten dan berkesinambungan. Tidak hanya itu, 
diharapkan Forum CIP PHE ONWJ ini dapat mendorong PHE ONWJ memulai untuk menjadi yang terbaik 
dan mendorong PHE Holding untuk mendapatkan kembali predikat “BEST OF THE BEST” dalam ajang 
Annual Pertamina Quality (APQ) Awards tahun 2018. Semoga! •Susanti Chandra

forum CIP PHE OnWJ : 
Memulai untuk Menjadi yang Terbaik

Oleh: Tim QMC – Quality, System & Knowledge Management

Sesuai dengan pasal 26 ayat 1 Junto (a) code of Pertamina Quality Management System menyatakan 
bahwa perusahaan wajib melaksanakan kegiatan Quality Management Assessment (QMA) yang termasuk 
pelaksanaan asesmen berbasis kriteria kinerja ekselen bagi organisasi, maka pada April 2017 lalu, tim 
QMA melakukan siklus QMA tahun 2017 dalam rangka upaya peningkatan kinerja tiada henti dari tahun 
sebelumnya. 

QMA adalah proses asesmen terhadap kinerja perusahaan yang berbasis Kriteria Kinerja Ekselen 
Pertamina (KKEP), dalam upaya menjaga fokus kinerja ekselen perusahaan agar dapat menjalankan 
misi dan mencapai visi yang telah ditetapkan, memudahkan penentuan targettarget yang realistis dan 
actionable, serta menjadi indikator awal bagi berhasil tidaknya Unit Bisnis/Unit Operasi/Anak Perusahaan 
dalam mencapai apa yang diharapkan.

Pada asesmen QMA, proses dilakukan secara tersiklus dari mulai pembuatan dokumen aplikasi 
(Dokumen Kinerja Ekselen/DKE dan worksheet), proses on-desk review, site visit review, pembuatan 
feedback report hingga penyelesaian OFI menjadi AFI. 

Asesmen QMA tahun 2017 dimulai dengan melakukan review terhadap kinerja tahun 2016 yang 
dituangkan dalam Dokumen Kinerja Ekselen (DKE) dan worksheet dari 15 aplikan, yang terdiri dari Fungsi, 
Anak Perusahaan Pemasaran (AP) dan AP lain, yang dilanjutkan dengan site visit untuk melakukan  
verifikasi dan klarifikasi.

Pada pelaksanaannya, asesmen dilakukan dalam 2 batch, mengingat jumlah aplikan yang cukup 
banyak serta ketersediaan examiner. Batch 1 dilaksanakan pada tanggal 15 – 19 Mei 2017, sementara 
batch berikutnya dilaksanakan pada tanggal 28 Mei – 2 Juni 2017.

Pada QMA kali ini, secara serentak dan spartan para examiner, yang merupakan pekerja dari 
Direktorat dan Anak Perusahaan, melaksanakan seluruh kegiatan consensus review, opening, site visit 
hingga closing, yang  melibatkan para Direksi dan Manajemen Puncak aplikan yang sangat antusias 
untuk memastikan rekomendasi examiner berupa OFI akan dapat meningkatkan kinerja organisasinya.

Meskipun dilaksanakan pada bulan Ramadhan dan beberapa tim memulai di hari Minggu, para 
examiner  tetap semangat dalam mengikuti kegiatan asesmen bersama dengan aplikan yang turut serta 
sebagai narasumber di sesi consensus review. 

Semangat pun terus terasa meskipun disela oleh hari libur nasional pada 1 Juni 2017, para examiner 
tetap cadas melaksanakan kewajibannya dalam memastikan seluruh hasil asesmen dapat berguna dan 

mampu meningkatkan kinerja di organisasi aplikan.
Penyelesaian jadwal opening – site visit – closing pun dilaksanakan secara serentak di seluruh 

aplikan tanpa terkecuali. Hal ini juga dilakukan dengan tetap mempertimbangkan biaya pelaksanaan, 
yang ditunjukkan dengan penurunan sebesar 23% dari tahun lalu.

Dengan adanya pelaksanaan secara seragam ini, diharapkan hasil feedback report dapat dikeluarkan 
secara tepat waktu sehingga menjadi salah satu dasar penyusunan RKAP Fungsi dan Perusahaan 
masing-masing di tahun 2018. Seluruh hasil asesmen ini harus terlebih dahulu difinalisasi dan diuji oleh 
para Sidang Dewan Judge pada bulan Juli 2018 nanti.

QMA berusaha 
menjadi yang ter
b a i k  d e n g a n 
be ru   saha  men -
d e l i v e r  k i n e r j a 
terbaiknya tahun 
in i .  Semoga ke

berkahan Ra madan 
menjadi jalan bagi 
berkahnya hasi l 
ases men da lam 
kinerja para aplikan 
sebaga i  bag ian 
dari peningkatan 
upaya kinerja tanpa 
henti.•Senna Gumilar

***QMA Bisa

Suasana pembukaan, sesi penilaian serta penghargaan Forum CIP PHE ONWJ.

 Oleh : QM Upstream & Gas – QSKM - Dit. SDM & Umum
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AKSI PTKAM Proses Serah Terima Dibenahi – Supply Loss Dimitigasi – Perilaku Menyimpang DIbasmi – 
Keberhasilan Diapresiasi – Efisiensi Semakin Tinggi – Kinerja Perusahaan Sesuai Visi MisiPembenahan Tata Kelola Arus Minyak

Peran Sekuriti dalam Serah Terima Minyak: 
Mitigasi Diskrepansi Perilaku

Dalam melaksanakan distribusi seluruh kargo energi, PT 
Pertamina (Persero) mengelola berbagai kapal sebagai salah 
satu alat angkut serah terima minyak. Penjagaan keamanan 
maupun pelaksanaan tata kelola yang baik dalam proses 
pelaksanaan kapal ini pun harus senantiasa dilakukan secara 
baik.

Peranan Fungsi Security bertugas dalam memastikan 
seluruh unsur pengamanan pada semua ranah serah terima 
minyak maupun lingkungan Perusahaan berlangsung. Fungsi 
ini memiliki tugas dalam penjagaan keamanan, penanganan 
kasus, serta program pengembangan di luar penyelesaian KPI 
organisasi lainnya. Kejahatan aset tanah seluruh Pertamina 
Group di dalam dan luar negeri, dokumen, kebocoran do kumen, 
penanganan aset  juga merupakan lingkup kerja dari fungsi ini.

Saat ini, fungsi Security Korporat diperluas cakupannya 
hingga melingkupi seluruh pengamanan dan pelayanan kasus 
hingga di kapal sebagai alat angkut. Integrasi dari lingkup ini 
tentunya menimbulkan konsekuensi tersendiri dimana fungsi 
Security haruslah menampilkan layanan prima untuk seluruh 
lingkupnya saat ini.

Berbicara mengenai lingkup, lingkup dan cakupan layanan 
security dalam melaksanakan tugas di atas terbilang cukup 
luas. Security di Refinery Unit harus memastikan keamanan 
personil baik pekerja, VIP, mitra kerja dan tamu yang berada 
di lokasi tersebut, dan selain itu pengamanan perumahan dan 
informasi perusahaan berkaitan dengan core business. Hal ini 
semua merupakan tanggung jawab yang wajib dilaksanakan 
security sebagai bagian pengamanan objek vital nasional mulai 
dari eksplorasi minyak dan gas di offshore, onshore hingga 
ke distribusi hingga ke masyarakat. Sebagai penggambaran, 
3 orang staf pekerja Security di Marketing Operation Region 
harus mampu memonitor  pengamanan di 2428 lokasi TBBM.

Beragamnya objek vital tersebut memberikan tantangan 
bagi staf Security untuk melingkupi seluruh kebutuhan 
komunikasi dengan dua Panglima Daerah Militer dan tiga hingga 

empat Kepala Kepolisian Daerah dalam rangka meminimasi 
gangguan ataupun ancaman pada jalur distribusi/rantai 
pasok energi di Pertamina. Tantangan lain yang dihadapi 
adalah keterbatasan tenaga security yang telah disiasati 
dengan dukungan sistem informasi dan teknologi.

Selain pengamanan objek vital nasional maupun 
pe layanan kasus di seluruh lingkup sekuriti tersebut, 
pengelolaan manajemen sistem standar The International 
Ship and Port Facility Security Code  ISPS Code di 
bawah IMO, memerlukan penanganan tersendiri dimana 
memerlukan banyak sumberdaya yang memahami bidang 
pengamanan di kapal dan fasilitas pelabuhan. Koordinasi 
pun dilakukan dengan fungsi Safety Management 
Representatives, meski masih banyak upaya yang dilakukan 
dalam menjaga status sertifikasi ISPS Code tersebut. Hal 
ini menunjukkan bahwa pemenuhan syarat akan ISPS 
Code dilakukan dalam memastikan operasional bisnis di 
lingkungan perkapalan berjalan dengan lancar.

Terkait dengan terbatasnya personil yang ada di fungsi 
sekuriti tersebut, diperlukan peran serta seluruh pekerja 
terkait dalam memastikan ketaatan akan aturan/regulasi 
keamanan hingga pemenuhan syarat Sistem Manajemen 
Pengamanan dan ISPS code tersebut. 

Namun itu semua belum cukup. Perilaku dari para 
Pekerja terutama insan serah terima minyak akan kesadaran 
keamanan harus ditingkatkan. Security awareness pekerja 
dan insan serah terima minyak merupakan salah satu 
mitigasi terjadinya diskrepansi tidak hanya dalam kegiatan 
serah terima minyak, namun keamanan perusahaan secara 
keseluruhan. 

Pengamanan terhadap Obvitnas Pertamina adalah  
tanggung jawab seluruh pekerja di lingkungan masing
masing dalam menjamin keberlangsungan operasi 
bisnis per usahaan tetap ekselen sekaligus nyaman bagi 
penghuninya. Whistle Blowing System dan komunikasi 

langsung ke fungsi Security Korporat dapat menjadi sarana dalam 
menerapkan hal ini. 

Seluruh pekerja dan insan serah terima minyak dapat ikut 
serta menjaga lingkungannya dengan Lebih peka terhadap 
lingkungan serta ikut memantau perilaku yang tidak wajar dan 
mencurigakan entah sesama pekerja Internal maupun eksternal 
(tamu). Saling mengingatkan dalam rangka pemenuhan 
kegiatan tersebut juga merupakan salah satu anjuran dalam 
ikut andil menjaga pengamanan 167 obvitnas, yaitu 6 obvitnas 
di Pengolahan, 86 obvitnas di Pemasaran, 72 obvitnas di  Aset 
Anak Perusahaan) termasuk pengelolaan tenaga security serta 
pengamanan pekerja. 

Peran serta masyarakat juga dibutuhkan dalam menjamin 
kenyamanan warga sekitar. Menghubungi 1500000 atau 
langsung ke kantor MOR terdekat adalah tindakan paling bijak 
dalam turut serta memitigasi tidak hanya diskrepansi namun 
keamanan objek vital negara tercinta kita.

Terima kasih atas peran serta masyarakat, pekerja dan insan 
serah terima minyak Pertamina. Mari terus jaga pengamanan  
objek vital nasional kita!•SG

              ***PTKAM 0.2

Konten rubrik ini diisi oleh Tim PTKAM  Korporat

ditempatkan 2 orang cargo owner di dua  kapal yang terindikasi 
memiliki discrepancy (R4) relatif tinggi, yaitu MT HS dan MT MP. 

Selama 3 bulan cargo owner ikut berlayar, data menunjukkan 
terjadi perbaikan yang signifikan. Untuk kedua kapal yang menjadi 
pilot project (MT HS dan MT MP) terdapat efisiensi yang sangat 
signifikan penurunan hingga 96% dan 62% dari sisi volume yang 
diiringi dengan penghematan potensi operational hingga  US$ 
70,333 untuk kedua pengapalan tersebut.

Dari data kinerja diskrepansi yang turun dibandingkan antara 
sebelum dan sesudah penempatan cargo owner maka dapat 
di simpulkan bahwa penempatan dua orang cargo owner di 
ma singmasing kapal sangat efektif untuk menekan diskrepansi 
dan memenuhi  harapan seluruh stakeholder, baik pemilik kapal 
dan pemilik kargo.

Untuk itu, penempatan cargo owner di kapalkapal yang 
diskrepansinya relatif tinggi di atas 0.2% perlu dilanjutkan 
mengingat biaya yang dikeluarkan untuk membayar cargo 
owner jauh lebih rendah dibandingkan dengan kerugian akibat 
kehilangan cargo yang terjadi. Efektivitas keberadaan cargo 
owner terukur nyata karena membawa dampak positif dengan 
berkurangnya discrepancy minyak sesuai rencana.• Ph

                 
                ***PTKAM 0.2

Guna  mencegah konsekuensi yang buruk bagi 
pemilik kapal sebagai salah satu stakeholder perusahaan 
tersebut, salah satu upaya yang dilakukan Pertamina c/q 
Direktorat Pemasaran selaku pemilik cargo adalah dengan 
menempatkan Perwira Pekerja Pertamina (crew kapal 
Pertamina yang sedang sign off) dari Fungsi Crewing – 
Shipping untuk ikut berlayar bersama di atas kapal charter 
dan berperan sebagai super cargo atau cargo owner (Crown).

Tugas utama cargo owner adalah memastikan bahwa 
selama dalam pelayaran dari loading port hingga ke 
discharging port tidak terjadi perpindahan muatan kapal ke 
tempat yang tidak diinginkan atau hal lain yang merugikan. 
Di samping itu, cargo owner juga berfungsi memantau, 
mencatat dan melaporkan semua aktivitas awak kapal, 
pelaksanaan Sistem Tata Kerja (STK) sebagaimana mestinya, 
menyaksikan penyegelan tool box dan tempattempat yang 
diperkirakan dapat digunakan untuk mengeluarkan minyak, 
serta memantau penggunaan alat bantu monitoring kapal 
(CCTV dan vessel tracking).

Program penempatan cargo owner di kapal charter 
ini dimulai pada akhir Oktober 2016 sampai dengan akhir 
Januari 2017 (selama 3 bulan) dan/atau minimum 5 voyage 
untuk melihat efektivitas program. Pada tahap pertama 

PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan migas yang 
terintegrasi dari hulu hingga ke hilir memiliki lingkup bisnis 
yang luas dan kompleks. Mulai dari mencari dan memproduksi 
minyak mentah, mengolah minyak mentah menjadi produk 
BBM dan Non BBM, hingga melakukan pendistribusian minyak 
sampai ke end user.

Kapal sebagai alat angkut diharapkan mampu membawa 
minyak Pertamina tersebut secara utuh tanpa ada setetespun 
minyak yang hilang dalam pelayaran dari loading port hingga 
ke discharging port di seluruh penjuru negeri. 

Namun diskrepansi masih cukup banyak terjadi. Sayangnya, 
dengan menilik Pertamina Time Form I (charter party) Pasal 10 
point 3 yang menyatakan bahwa semua klaim yang muncul 
yang diakibatkan modifikasi pada kapal dan mempengaruhi 
perhitungan Bill of Lading - Actual Receipt akan ditanggung 
oleh pemilik kapal.

Lebih jauh dalam pasal 19 huruf (d) disebutkan : “Terdapat 
indikasi penyalahgunaan muatan sebagaimana yang diatur 
pada pasal 10.3 atau ditemukan perubahan anatomi/
perlengkapan/dokumen kapal yang berhubungan dengan 

muatan dan bunker, atau pemilik menolak tim investigasi 
Pertamina. Setiap kejadian tersebut mengakibatkan hak 

penyewa untuk menyatakan kapal di luar sewa”.
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PEnJAMAH MAKAnAn fIT DAn SEHAT, 
HInDARI KOnTAMInASI MAKAnAn 

HSSE

Penyakit yang ditularkan melalui makanan menurut WHO 
me nyebabkan 1 dari 10 orang jatuh sakit setiap tahunnya, dan 
menyebabkan kematian pada 420.000 orang. Penyakit yang 
paling sering ditimbulkan dari kontaminasi makanan ada lah 
diare. Diare bertanggung jawab terhadap lebih dari separuh 
jumlah kasus sakit yang disebabkan oleh makanan, dan 
menyebabkan 550 juta orang jatuh sakit serta 230.000 kematian 
setiap tahun. Diare sering kali disebabkan akibat mengonsumsi 
daging atau telur yang tidak dimasak dengan matang, bahan 
makanan segar dan produk olahan susu yang terkontaminasi 
oleh Norovirus, Campylobacter, Salmonella Non Thypoid serta 
E. Coli Pathogen. Kontributor besar lain dari penyebab penyakit 
akibat makanan adalah Hepatitis A, cacing pita, demam thypoid 
dan aflatoxin (dihasilkan oleh jamur yang tubuh pada bijibijian 
yang tidak disimpan dengan tepat).

Risiko penyakit akibat makanan paling besar terdapat di 
negaranegara dengan pendapatan rendah dan menengah, 
yang dikaitkan dengan penyiapan makanan dengan air yang 
tidak aman, hygiene personal dan lingkungan yang buruk, 
kondisi yang tidak memadai pada proses produksi maupun 
penyimpanan, tingkat pengetahuan dan pendididikan yang ren–
dah, serta implementasi regulasi yang tidak memadai. Negara
negara Afrika dan Asia Tenggara memiliki angka kesakitan yang 
paling tinggi karena banyaknya kontaminasi dalam makanan.

Biaya yang ditimbulkan dari penyakit akibat makanan diper–
kirakan menghabiskan biaya ratarata per tahun US$ 6,534,9 
juta yang berasal dari biaya penanganan medis dan kehilangan 
pro duktivitas tanpa memperhitungkan biaya yang timbul akibat 

dampaknya pada sektor publik dan industri. 
Di Pertamina, risiko paling tinggi terhadap munculnya penyakit 

akibat makanan adalah pekerja yang mendapatkan konsumsi ma–
kanan dari catering yang disiapkan oleh perusahaan maupun kantin 
yang berada di lingkungan perusahaan. Di Refinery Unit, pekerja 
shift mendapatkan makanan yang disediakan oleh perusahaan. 
Jika terjadi kontaminasi pada makanan dan mengakibatkan diare 
pada pekerja shift, akan berpotensi mengganggu operasional 
kilang karena dampaknya yang akan mengenai banyak pekerja 
shift. Apalagi jika pekerja tersebut menangani instrumeninstrumen 
kritikal untuk pengoperasian kilang. Tidak kalah pentingnya juga 
pekerja harian yang sebagian besar makan dari lingkungan kantin 
di sekitar perusahaan. Contohnya, pekerja di lingkungan Kantor 
Pusat Pertamina yang sebagian besar mengonsumsi makanan dari 
kantin yang berada di lingkungan Kantor Pusat. Kontaminasi pada 
makanan yang disiapkan oleh kantin dapat menyebabkan terjadinya 
episode diare massal pada pekerja yang berpotensi mengganggu 
produktivitas perusahaan. 

Oleh karena itu, untuk mencegah penyakit yang diakibatkan 
dari makanan terkontaminasi, diperlukan usahausaha terpadu 
yang meliputi penyiapan air bersih yang aman, inspeksi pada area 
penyimpanan dan proses produksi, peningkatan pengetahuan dan 
kesadaran tentang keamanan pangan dengan melakukan fasilitasi/
asistensi food safety, implementasi regulasi (Permenkes 1096 tahun 
2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga, Kepmenkes 1098 tahun 
2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi untuk Restoran dan 
Rumah Makan), serta pemeriksaan kesehatan fit untuk bekerja bagi 
tenaga penjamah makanan.

Untuk menghindarkan terjadinya kontaminasi makanan dari 
hepatitis A, bakteri E. Coli, Salmonela thpoid, dan lainlain, maka 
perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi tenaga penjamah 
makanan. Di lingkungan Kantor Pusat Pertamina, pemeriksaan 
kesehatan bagi tenaga tersebut telah dilakukan pada tanggal 
13 April 2017 kepada 86 tenaga penjamah makanan kantin 
La Patra, Kantin Pejambon dan Kantin Area Simprug. Selain 
mencegah kontaminasi, pemeriksaan ini juga bertujuan untuk 
memastikan bahwa tenaga penjamah makanan berada dalam 
kondisi fit untuk bekerja di lingkungan Kantin Kantor Pusat 
Pertamina.  

Jenis pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan 
fisik, pemeriksaan laboratorium, kultur apusan rectum dan pe–
meriksaan rontgen dada. Dari hasil pemeriksaan kesehatan 
tersebut didapatkan data  bahwa 68 orang tenaga penjamah 
makanan dinyatakan fit untuk bekerja, 14 orang fit untuk bekerja 
namun memerlukan tindak lanjut pengobatan dan 4 orang 
dinyatakan tidak fit untuk bekerja sebagai penjamah makanan. 

Dengan dilakukannya pemeriksaan kesehatan fit to work 
bagi tenaga penjamah makanan ini diharapkan dapat mencegah 
terjadinya penularan penyakit akibat makanan terhadap pekerja 
yang mengonsumsi makanan di kantin lingkungan Kantor Pusat. 

Pemeriksaan kesehatan bagi tenaga penjamah makanan 
ini akan dilakukan secara rutin dan dilanjutkan dengan imple–
mentasi regulasi hygiene sanitasi jasa boga dan keamanan 
pa ngan dengan inspeksi secara berkala, pemeriksaan penggu–
naan air bersih, dan sosialisasi tentang food hygiene bagi pe–
ngelola kantin setiap 6 bulan.•

Penulis : Ramdhan Lukiswara. 
Occupational Health Strategy and Audit – HSSE Corporate

Pemeriksaan tekanan darah. Pemeriksaan laboratorium. Persiapan pemeriksaan rontgen.

•	Pada	pemeriksaan	fisik,	yang	diperiksa	adalah	:	tekanan	darah,	personal	hygiene,	dan	indeks	massa	tubuh
•	Pemeriksaan	laboratorium	dan	rontgen	dilakukan	terutama	untuk	mendapatkan	data	penyebab	penyakit	hepatitis	A,	Thypoid,	kolera,	diare,	TBC	dan	penyakit	paru	lainnya.

RU IV Lakukan Audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas
CILACAP -  Pada 15
17 Mei 2017,  Tim Inde
pen   den  Pengenda l ian 
Keselamatan Migas (TIP
KM) Direktorat Jenderal 
Mi gas Kementerian ESDM 
melaksanakan au dit sistem 
manajemen ke selamatan 
migas di Refinery Unit (RU) 
IV Cilacap. Kegiatan ini 
diawali dengan opening 
meeting dan diskusi operasi 

serta kinerja HSSE yang 
diikuti oleh tim manajemen 
RU IV Cilacap di ruang 
rapat flamboyan head office 
RU IV, (15/5). 

Audi tor  Soehatman 
Ramli menyampaikan, ke
giatan ini bertujuan untuk 
meng audit, menganalisa 
dan mengevaluasi sistem 
manajemen keselamatan 
kerja yang dilaksanakan di 

RU IV serta memberikan 
rekomendasi perbaikan dari 
hasil audit yang dilakukan.

Tim Audit terdiri dari 
7 auditor TIPKM dan 2 
inspektur migas. Mereka 
melakukan penilaian mulai 
dari penerapan sistem ma
na jemen K3 yang meliputi 
komitmen manajemen ter
hadap aspek HSSE hingga 
security system dan aspek 

reliability yang mencakup 
program inspeksi peralatan 
hingga aspek STK.

General Manager RU 
IV Nyoman Sukadana me
nyambut baik dilakukannya 
audit ini dan mendukung 
penuh dengan memberikan 
data dan informasi yang 
dibutuhkan dalam kegiatan 
audit. Karena hasil dari 
ke giatan ini memberikan 

man faat bagi improvement 
RU IV.

Lebih jauh disampaikan 
berbagai kinerja posit i f 
RU IV di bidang HSSE, 
seperti jam kerja aman telah 
mencapai 27,3 juta sejak 
Mei 2015, telah meraih 
PROPER Biru, sertifikat 
SMP dari Kapolri dan ISRS 
8 berada pada level 6. 

Sete lah  me lakukan 

audit, pada saat closing 
meeting (17/5), tim audit 
memaparkan ,  seca ra 
umum pengelolaan kilang 
RU IV tampak baik, bersih 
dan tera wat. Penerapan 
HSSE juga dilaksanakan 
dengan baik dan kompre
hensif yang meliputi se
luruh aspek HSSE dan 
Se curity.•RU IV

SOROT
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KIPRAh Anak Perusahaan

PTK Terus Tingkatkan Investasi

Employee Gathering Satukan 
Semangat PDSI

DPLK Tugu Mandiri Raih 
Sertifikat ISO 9001 : 2015 

BATAM - PT Pertamina Trans 
Kontinental (PTK) melakukan 
kee l  l ay ing  a tas  kapa l 
small tanker II 6500 LTDW 
bernama Transko Antasena, 
pada  9 Mei 2017. Acara  
tersebut dilaksanakan di ASL 
Shipyard, Batam. Hadir pada 
acara tersebut Direktur Utama 
PTK Giri Santoso, Direktur 
Operasi PTK Siswoyo, Pre
sident Director ASL Shipyard 
Indonesia  Ang Kok Eng, 
Manager ClassNK Jakarta 
Yusihiro Senga, Manager 
C lassNK Batam Armyn 
Rahadi,  dan ClassNK Sur
veyor Batam Ichwan.

Dalam sambutannya, 
Giri Santoso menyampaikan 
rasa syukur karena dapat 
berkunjung ke galangan 
ASL dan mengingatkan 
agar pembangunan kapal 
sma l l  t anke r  i n i  dapa t 
diselesaikan dengan tepat 
mutu, tepat biaya dan tepat 
waktu.  Se h ingga dapat 
m e m e n u h i  k e b u t u h a n 
operasional PTK maupun 
pencharter. Sedangkan dari 

JAKARTA - Setelah melalui tahapan 
standarisasi, Dana Pensiun Lembaga 
Keuangan (DPLK) Tugu Mandiri berhasil 
mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015 
dari Lloyd’s Registered Quality Assurance 
(LRQA) karena telah memenuhi standar 
internasional bagi kualitas sistem mana
jemen dan mutu layanannya. 

Sertifikat ISO 9001:2015 ini sekaligus 
menjadi sertifikat pertama yang dimiliki 
industri DPLK Indonesia. Karena itu, 
sertifikat yang dimiliki DPLK Tugu Mandiri 
ini dapat menjadi acuan bagi DPLK lain 
untuk meningkatkan standar layanannya 
sehingga kepercayaan masyarakat ter
ha dap industri Dana Pensiun semakin 
meningkat. 

Sertifikat ISO diserahkan oleh LRQA 
Sales Manager Basuki Rahmat kepada 
Direktur Utama Tugu Mandiri  Donny J. 
Subakti di Kantor Pusat Tugu Mandiri, 
Jakarta (29/5), disaksikan oleh Direktur 
Keuangan dan Investasi  Daneth Fitrianto 
dan Pelaksana Tugas DPLK Tugu Mandiri 

small tanker II 6500 LTDW 
kali ini PTK bekerja sama 
dengan  ClassNK untuk 
meng  awasi pembangunan 
kapal .  Tu juannya untuk 
meng hasilkan produk kapal 
berkualitas guna memenuhi 
spesifikasi dari customer PTK 
sehingga sesuai dengan visi 
dan misi PTK untuk menjadi 
perusahaan pelayaran ber
standar internasional. Se lain 
itu, agar dapat mem berikan 
revenue bagi PTK.•PTK

President Director 
PEP Sambangi 
Pekerja Asset 5
BALIKPAPAN -  President Director 
PT Pertamina EP (PEP) Nanang Abdul 
Manaf, blusukan ke kantor PT Pertamina 
EP Asset 5 (PEP Asset 5) di Balikpapan, 
pada (30/5). Dalam kunjungan tersebut, 
Nanang didampingi oleh Production & 
Operation Director Chalid Said Salim, VP 
Exploitation Wit Mulya, VP Legal & Relation 
Edy Sunaedy, Public Relation Manager 
Muhammad Baron, Government Relations 
& Formalities Manager Asep Sulaeman, 
dan staf Legal & Relations Tommi W. 
Swasono. Mereka disambut oleh Asset 5 
General Manager Irwan Zuhri beserta para 
field manager di wilayah operasi Asset 5. 

Kunjungan diawali dengan office 
tour dan menyapa para pekerja di PEP 
Asset 5, dilanjutkan dengan salat zuhur 
bersama pekerja, dan diakhiri dengan 
diskusi dengan pekerja. Sekitar 70 pekerja 
mengikuti pengarahan President Director 
PEP.

Dalam diskusi dengan pekerja, Nanang 
Abdul Manaf menegaskan pen tingnya 
fokus pada hal yang sedang dikerjakan. ”Di 
dalam bekerja, kita perlu menentukan wildly 
important goals. Semua yang kita kerjakan 

JAKARTA - Kemeriahan 
suasana halaman belakang 
Graha PDSI tampak begitu 
nyata. Ramainya pasukan 
berseragam loreng tentara 
yang memadati halaman 
parkir i tu bukanlah dari 
kesatuan TNI melainkan para 
pekerja PDSI yang sedang 
memperingati hari jadi ke9 
PT. PDSI. Peringatan HUT 
PDSI ini diisi, antara lain 
dengan ke giatan employee 
gathering yang mengusung 
konsep army look. 

Menurut Ketua Panitia 
HUT ke9 PT. PDSI Teddya
nus Rozarius, selain em-
plo yee gathering, kegiatan 
p e r i n g a t a n  H U T  d i i s i 
dengan aksi donor darah, 
pertandingan o lahraga, 
peringatan hari Kartini, PDSI 
Got Talent dan seminar. 
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penting, namun di antara hal tersebut pasti 
ada yang jauh lebih penting untuk dikerjakan. 
Goal yang sangat penting untuk kita raih 
adalah peningkatan produksi,” ujar Nanang.  

Menurutnya, lapangan Bunyu masih 
menyimpan potensi produksi yang besar. 
Namun grafik produksi menunjukkan am-
plitudo produksi Lapangan Bunyu cukup 
besar. “Karena itu, kita perlu memfokuskan 
bagaimana caranya agar amplitudo produksi 
Lapangan Bunyu semakin kecil. Sedangkan 
untuk lapanganlapangan lain yang amplitudo 
produksinya kecil, kita percayakan kepada 
field manager dan tim untuk mengelolanya,” 
ujar Nanang.

Sebelum menutup pengarahan, Nanang 
juga berpesan kepada seluruh pekerja agar 
mempelajari kesuksesankesuksesan yang 
pernah diraih PEP. “Kita petakan polanya, 
kita pelajari dan pahami kondisinya. Dengan 
memetakan, mempelajari, dan memahami, 
diharapkan kita bisa mengulangi kesuksesan
kesuksesan itu di masa yang akan datang,” 
tukasnya.•PEP ASET 5

Dengan tema  “Together 
we surv ive and be the 
best”, kegiatan tersebut 
dimaksudkan agar persepsi 
dan misi yang dijalankan 
perusahaan tetap terjaga 
sama sehingga target yang 
telah dicanangkan dapat 
tercapai.

Employee gathering kali 
ini diisi dengan kegiatan team 
building, performance pekerja, 
best kostum, selfie groupie, 
dan hiburan. Seluruh pekerja 

dan Direksi berbaur menjadi 
satu dengan semangat ega
litarian namun elegan.  Ajang 
ini menjadi sarana yang baik 
untuk memperkuat jalinan 
ker ja sama antarfungsi , 
menyamakan visi dan soliditas 
teamwork.  

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut  juga d isa j ikan 
hiburan segar yang diisi oleh 
pekerja PDSI dalam bentuk 
musik dan lagu, parodi, dan 
sulap.•PDSI
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Direktur Utama PTK Giri Santoso dan Pre sident Director ASL Shipyard Indonesia  
Ang Kok Eng menandatangani kesepakatan antara kedua belah pihak.
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sisi ga langan sendiri dapat 
memenuhi ekspektasi dari 
Tim Pengadaan Kapal PTK 
sehingga dapat mempunyai 
kesempatan untuk menjadi 
relasi/partner PTK dalam 
jang ka yang panjang (long 
term).

Keel laying atau peletakan 
lunas atas kapal merupakan 
hari dan tanggal kelahiran 
kapal. Itu artinya, umur kapal 
akan mulai dihitung sejak 
keel laying dilaksanakan. 
Pada pembangunan kapal 

Maya Susiana.  
ISO 9001 : 2015 merupakan standar 

sistem manajemen mutu yang diakui 
secara internasional, menjamin kepuasan 
nasabah, reputasi organisasi, keterlibatan 
para pemangku kepentingan, manfaat 
kom petitif dan telah teruji. ISO juga 
merupakan salah satu faktor penentu 
daya saing perusahaan secara global dan 
memenangkan kompetisi pasar. Dengan 
adanya ISO, maka kualitas produk dan 
yang ditawarkan kepada nasabah lebih 
terjamin. 

Selama tiga bulan DPLK Tugu Mandiri 
melakukan berbagai improvement dalam 
meningkatkan standar sertifikasi dari 
ISO 9001:2008 ke 9001:2015, seperti 
sistem dokumentasi, pemenuhan gap 
persyaratan ISO, training mengenai ISO 
kepada karyawan, training internal auditor,  
perubahan manual mutu, dan beberapa 
hal lainnya, termasuk dilakukan proses 
audit hingga akhirnya dinyatakan layak 
mendapatkan ISO 9001:2015.•TUGU MANDIRI
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Direktur Utama PHE Tinjau Lokasi JOB PPEJ
TUBAN - Direktur Utama 
PT Pertamina Hulu Energi 
(PHE) Gunung Sardjono Hadi 
melakukan management 
walkthrough (MWT) ke Joint 
Operating Body Pertamina
PetroChina East Java (JOB 
PPEJ), Rabu (31/5).

Kegiatan ini bertujuan 
untuk s i laturahmi antar 
Direksi dengan pekerja di 
anak perusahaan (AP) PHE 
dan memastikan operasinal 
di lapangan berjalan lancar. 

MWT dilakukan ke bebe
rapa lokasi di antaranya 
Lengo wangi Gas Plant di Gre
sik, Lamongan Shore Base, 
kantor PT Gasuma sebagai 
konsumen dan puncak acara 
safram di Field Office JOB 
PPEJ, Tuban, Jawa Timur.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut, GM JOB PPEJ 
Akbar Syah mengungkapkan 
opt i  mismenya terhadap 
kinerja pro duksi JOB PPEJ. 
“Saat ini produksi JOB PPEJ 
hingga 26 Mei 2017 mencapai 
106%. Lapangan Sukowati 
tercatat mencapai 10.500
10.800 bopd dan lapangan 
Mudi sebesar 1.1001.200 
bopd. Harapan kami hingga 
akhir tahun semua berjalan 
baik dan prooduksi tetap 
men capai 106%,” ujarnya.

Menyikapi berakhirnya 
kontrak JOB PPEJ di Blok 

Tuban Februari 2018, Akbar 
yakin dapat menyelesaikannya 
hingga sampai akhir kontrak. 
“Saat nanti kembali ke Perta
mina, kami semua me ma hami, 
manajemen akan memberikan 
yang terbaik,” harapnya.

Sementara itu, Direktur 
Utama PHE R. Gunung Sar
djono Hadi  meminta kepada 
peker ja JOB PPEJ me
manfaatkan Bulan Ramadan 
sebaikbaiknya. “Ini bulan 
yang sangat suci dan penuh 
berkah, mari  ber lomba
lom ba berbuat kebaikan.
Ke sempatan bulan puasa, 
kita berbuat baik se banyak
banyaknya,” ujar nya.

Gunung juga meng apre

siasi kinerja JOB PPEJ karena 
hingga April lalu mampu 
melampaui target 106%. 
“Sa ya harap apa yang telah 
dicapai bisa dipertahankan 
bahkan ditingkatkan sampai 
akhir tahun,”pintanya.

Gunung menambahkan, 
potensi Blok Tuban memang 
sangat terbatas, dengan 
lapangan Mudi, Sukowati, 
Lengowangi, South Bungoh, 
Bogomiring dan Gondang. 
Ini kesempatan untuk menun
jukkan eksistensi eks plorasi. 
Karena jika diper panjang, 
ter minasinya habis pada 
Februari 2018. “Jika kita tidak 
melakukan apaapa, itu berarti 
kita menuju perusahaan yang 

PEP Asset 5 Tingkatkan 
Watermanship Skill Pekerja
BALIKPAPAN - BAPOR Olahraga Air PT Pertamina 
EP Asset 5 (PEP Asset 5) menyelenggarakan pelatihan 
watermanship bagi pekerja dan mitra kerja. Pelatihan rutin 
dilaksanakan pada Jumat, Sabtu, dan Minggu di kolam 
renang Patra Jasa Balikpapan Residence. Tidak kurang 
dari 20 peserta mengikuti pelatihan dimaksud.

Pelatih renang, Bayu, menyampaikan 2 kunci utama 
agar peserta dapat meningkatkan watermanship skill
nya dengan cepat. “Peserta menguasai teknik dasar 
berenang, yaitu teknik pernapasan dan ketenangan di 
dalam air. Tidak jarang orang panik di dalam air. Kepanikan 
ini yang berpotensi mencelakai diri sendiri,” ujar Bayu.

Salah satu peserta, Saifudin Zuhri, menyampaikan 
bahwa pelatihan ini sangat memberikan manfaat. “Pela
tihan ini meningkatkan rasa percaya diri, utamanya ketika 
di dalam air. Apabila kita ditugaskan di area offshore dan 
terjadi kecelakaan, paling tidak kita bisa menguasai diri. 
Apalagi ditambah dengan pelatihan sea survival dan 
helicopter underwater exit training, membuat kita lebih 
percaya diri menghadapi situasi emergency,” ujarnya.•ANDI NJO

KIPRAh Anak Perusahaan

PGE Berhasil Uji Produksi 
Sumur Bukit Daun A/1
BENGKULU- PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) 
berhasil melakukan uji produksi sumur BDNA/1. Sumur 
BDNA/1 ini merupakan sumur eks plorasi pertama di 
Proyek Bukit Daun, Propinsi Bengkulu (18/5). Uji Produksi  
dilaksanakan dengan menggunakan metode buka datar 
dan berdasarkan uji tersebut sumur BDNA/1 diperkirakan 
berpotensi dapat memproduksikan sekitar 57 Megawatt 
(MW).

Proyek Bukit Daun ini terletak di Kabupaten Lebong dan 
Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. PGE menargetkan 
untuk dapat mengoperasikan PLTP berkapasitas 3 x 30 
MW bertahap mulai pada tahun 2021 dengan skema 
total project, dimulai dari sisi hulu (lapangan uap) sampai 
dengan sisi hilir (pembangkit). Berdasarkan evaluasi kajian 
survei eksplorasi, Bukit Daun mempunyai luas daerah 
prospek sekitar 17 km², temperatur reservoir sebesar 
280°C (geotermometer gas), dan memiliki estimasi potensi 
sumber daya mencapai ~155 MW. 

Proyek Bukit Daun merupakan proyek eksplorasi yang 
dimulai pada pertengahan tahun 2015, pengeboran sumur 
pertama BDNA/1 ini selesai pada tanggal 22 Februari 
2017. Saat ini, pengeboran sumur kedua BDNB/1 
sedang berjalan (tajak pada 2 April 2017). Sementara 
sumur BDNC/1 direncanakan akan tajak pada awal 
Agustus 2017. Kegiatan eksplorasi Proyek Bukit Daun ini 
direncanakan berlangsung selama 3 tahun dan diharapkan 
dapat ditingkatkan menjadi proyek pengembangan untuk 
pemenuhan kebutuhan energi listrik di Sumatera bagian 
Selatan.•PGE

dying,” ujarnya.
U n t u k  i t u ,  G u n u n g 

berpesan agar seluruh insan 
PHE mampy menerapkan 
empat etos ker ja,  yai tu 
profesional, melalukan yang 
terbaik, kerja sama dan 
integritas agar blok ini bisa 
terus berkembang untuk 
anak bangsa sehingga roda 
perekonomian terus bergulir.

Mengusung tema “Rama
dan Membentuk Pribadi Jujur, 
Tulus, Amanah & Profesional”, 
kegiatan ini  juga diisi dengan 
pemberian santunan kepada 
anak yatim piatu yang berada 
di sekitar wilayah operasi, dan 
Ustad Syamsul Huda sebagai 
penceramah.•PhE
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RESUME 
                                            PEKAn InI

Jonan 
Tugaskan 
Pertamina Bangun 
Tangki BBM dan LPG
Liputan6.com, 8 Juni 2017 - PT Pertamina 
(Persero) mendapat penugasan membangun dan 
mengoperasikan tangki penyimpanan Bahan Bakar 
Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) dari 
Kementerian ESDM.

Seperti dikutip dari situs resmi Direktorat Jenderal 
Migas Kementerian ESDM, Kamis (8/6/2017), 
penugasan tersebut diberikan Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan 
dengan mengeluarkan Keputusan Menteri No. 2157 
K/ 10/ MEM/ 2017, tentang penugasan kepada 
PT Pertamina (Persero) dalam pembangunan dan 
pengoperasian tangki penyimpanan BBM dan LPG.

Pembangunan infrastruktur tangki penyimpanan 
BBM dan LPG bertujuan meningkatkan cadangan 
dan mendukung ketersediaan BBM dan LPG 
nasional sebagai perwujudan ketahanan energi 
nasional. Pertimbangannya lainnya, Pertamina 
dinilai layak sebagai badan usaha pelaksana 
penugasan pembangunan dan pengoperasian tangki 
penyimpanan BBM dan LPG.

Penugasan tersebut dilaksanakan dengan 
menggunakan anggaran biaya investasi Pertamina 
dan dalam melaksanakan pembangunan 
tangki penyimpanan BBM dan LPG, Pertamina 
mengutamakan daerahdaerah yang sangat 
membutuhkan.

Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, payung 
hukum penugasan sebelumnya, yaitu Keputusan 
Menteri ESDM Nomor 806 K/12/MEM/2016 dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku.•

BUK Migas akan Kelola Penuh 
Sektor Migas nasional
(kontan.co.id, 6 JUNI 2017) - Babak baru revisi 
UndangUndang No.22/2001 tentang Minyak dan 
Gas Bumi segera berjalan. Pada Senin (5/6) Komisi 
VII DPR RI resmi mengajukan draf revisi Rancangan 
UndangUndang No 22/2001 tentang Minyak dan 
Gas Bumi (Migas) ke Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Salah satu poin penting yang ada di dalamnya 
adalah pengajuan Pertamina menjadi Badan Usaha 
Khusus (BUK) Migas. Badan khusus ini akan 
mengelola penuh, sektor migas nasional. Dalam draf 
RUU Migas yang diterima KONTAN, Pasal 44 ayat 1 
menyebutkan, BUK Migas merupakan badan usaha 
yang dibentuk secara khusus berdasarkan undang
undang. BUK bertanggung jawab ke Presiden. 
BUK Migas akan diberikan lex specialis. Yaitu, hak 
kerjasama dengan KKKS akan diberikan kepada BUK 
Migas. 

Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan menyatakan, 
Komisi VII memang mengusulkan melalui RUU 
tersebut sub sektor migas supaya dikelola oleh satu 
badan usaha khusus. Ia tak menampik, yang akan 
dijadikan BUK Migas tersebut adalah Pertamina. 
Pasalnya, kata Gus, saat ini kewenangan Pertamina 
sebagai BUMN hanya mengelola satu sektor migas 
saja. Padahal, sektor migas menyangkut hajat hidup 
orang banyak.•

Pendalaman dan Komitmen Champion GCG 
untuk Peningkatan Integritas Pekerja
JAKARTA -  Legal Counsel & Compliance (LCC) 
menye lenggarakan acara “Pembentukan Champion 
GCG” di lingkungan PT Pertamina (Persero) Marketing 
Operation Region II – Palembang (MOR II) dan Refinery 
Unit III – Plaju (RU III) bertempat di Gedung Patra Ogan, 
pada Selasa (9/5). Tujuan acara ini adalah pendalaman 
dan komitmen Champion Good Corporate Governance 
(GCG) untuk peningkatan integritas pekerja. 

Kegiatan ini sebagai tindak lanjut atas arahan Plt. 
Direktur Utama Pertamina, Yenni Andayani, terhadap 
pe nyelenggaran acara sejenis yang diselenggarakan 
oleh Refinery Unit II – Dumai pada 9 Februari 2017, 
yaitu pelaksanaan Upskilling Champion GCG di seluruh 
unit/area.

Arahan Plt. Direktur Utama Pertamina pada waktu itu 
juga selaras dengan arahan Direktur Utama Pertamina 
saat ini, Massa Manik. Sesuai sambutan Direktur 
Utama, Massa Manik, dalam rekaman video, beliau 
menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan 
pelatihan Champion GCG. Pelatihan ini sebagai salah 
satu upaya untuk percepatan pencapaian soliditas 
dan internalisasi nilainilai integritas, karena soliditas 
dan integritas merupakan ciri khas pembeda dan 
menjadi fondasi bagi kelangsungan bisnis Pertamina. 
Selain pelatihan, juga diperlukan komitmen yang 
sungguhsungguh dari seluruh Insan Pertamina dan 
penerapan Jujur, Tulus, Amanah yang merupakan 3 
pilar utama untuk menegakkan soliditas dan integritas 
Perusahaan.

Turut hadir dalam acara ini Chief Legal Counsel 
& Compliance, Genades Panjaitan, GM MOR II, 
Erwin Hiswanto, GM RU III, Eman Salman Arief, VP 
Compliance, Tina Amalia, dan Sr. Manager Operation 
& Manufacturing RU III, Djoko Priyono. 

Pada penghujung acara Genades memberikan 
arahan dengan fokus untuk memaparkan mengenai 

Legal Counsel & Compliance

datadata hasil implementasi GCG di Pertamina. 
Pertama, data mengenai tingkat pelaporan Wajib 

Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Ne
gara (LHKPN), baik Wajib Lapor LHKPN yang berada di 
Kantor Pusat maupun Anak Perusahaan, yang belum 
mencapai 100%.

Kedua, data mengenai jumlah laporan gratifikasi. 
Data tersebut menunjukkan jumlah laporan gratifikasi 
yang semakin menurun pada tahuntahun selanjutnya. 
“Semoga data tersebut menunjukkan bahwa Pertamina 
semakin Clean, bukan para pekerja Pertamina yang 
semakin enggan untuk melapor,” ujar Genades. 

Terakhir, data mengenai jumlah laporan Whistle-
blowing System (WBS) yang didominasi oleh pe
langgaran hukum dan peraturan Perusahaan beserta 
sanksi atas pengaduan WBS yang telah diberikan oleh 
Perusahaan, berupa surat teguran, surat peringatan, 
demosi, dan pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Datadata tersebut di atas menunjukkan masih 
tingginya jumlah laporan WBS dan rendahnya tingkat 
pelaporan Wajib Lapor LHKPN. Hal ini mengindikasikan 
mengenai masih perlunya peningkatan implementasi 
GCG di Pertamina.

Pada akhir pemaparan, Genades menyampaikan 
harapannya agar para Champion GCG MOR II dan 
RU III dapat melakukan internalisasi dan sosialisasi 
apa yang diperoleh dari acara ini, termasuk praktik
praktik GCG, kepada seluruh pekerja di unit kerjanya 
masingmasing, sehingga seluruh pekerja MOR II dan 
RU III dapat berkomitmen untuk menegakkan soliditas 
dan integritas Perusahaan dengan mendukung dan 
memperbaiki kinerja GCG Pertamina.

Di akhir acara seluruh peserta melakukan pe
nandatanganan Komitmen Champion GCG, yang 
di saksikan oleh Chief Legal Counsel & Compliance, 
GM MOR II, dan GM RU III.• LCC

Konten rubrik ini diisi oleh Tim LCC

Chief Legal Counsel & Compliance, Genades Panjaitan memberikan sambutan pada “Pembentukan Champion GCG” di 
lingkungan PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region II – Palembang (MOR II) dan Refinery Unit III – Plaju (RU III).
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Buka Puasa Bersama Anak Yatim :
Direktur Utama Pertamina 
Berbagi Motivasi Inspiratif
BALIKPAPAN - Direktur 
Utama Pertamina Massa 
Manik dan Direktur Mega 
Proyek Pengolahan & Petro
kimia Rachmad Hardadi be
serta tim manajemen lainnya   
berbuka puasa bersama de
ngan anakanak dari Panti 
Asuhan yang berada di sekitar  
wila yah unit kerja Pertamina 
Balik papan, pada (30/5).   
    Dalam kesempatan buka 
puasa bersama tersebut, 
Massa berbagi motivasi 
ins  p i rat i f  kepada anak
anak panti asuhan dengan 

GM MOR VII Safari Ramadan ke TBBM Luwuk
LUWUK -  GM MOR VII Joko Pitoyo 
beserta segenap tim manajemen MOR 
VII melaksanakan Safari Ramadan ke 
Terminal BBM Luwuk, Sulawesi Tengah 
(2/6). Safari Ramadan dihadiri oleh se ge
nap keluarga pekerja dan pekarya di unit 
operasi setempat, serta turut di me  riahkan 
dengan kehadiran sekitar 50 anakanak 
ya tim piatu dari Yayasan Aisyah dan Ya
yasan Salahmulfalah.

Dalam kesempatan tersebut, MOR VII 
memberikan santunan kepada anakanak 
yatim piatu dan berbagi cerita. Tim CCA 
MOR VII sengaja dihadirkan ke Terminal 
BBM Luwuk untuk berinteraksi dan belajar 
bersama, memberikan inspirasi kepada 

harapan mereka menjadi lebih 
semangat dan rajin belajar 
dengan kesungguhan hati 
demi  meraih kesuksesan. 
Massa mengatakan, me
lakukan sesuatu dengan 
sungguhsungguh, maka 
keberhasilan akan diraih. 

“ B e l a j a r l a h  d e n g a n 
sungguhsungguh  karena 
akan menghasilkan penge
tahuan yang dapat membuat 
kita mampu berkarya. Jika kita 
memiliki ilmu pengetahuan 
yang tinggi, maka hidup kita 
akan nyaman. Jangan melihat 

kekayaan itu hanya dari materi, 
karena kaya secara intelektual 
akan lebih bermanfaat untuk 
mencapai keberhasilan di 
masa mendatang,” pesan 
Massa.

Usa i  ber ta tap muka 
dengan orang no mor satu di 
Pertamina tersebut, mereka 
yang berada di bawah bim
bingan Yayasan Asmaul Hus
na dan Yayasan Nurul Jannah 
mendapatkan bingkisan tas 
sekolah dan santunan uang 
tunai. Selain itu, Pertamina 
juga memberikan bantuan 

anakanak yatim piatu tersebut untuk te
rus berkarya.  

Joko Pitoyo juga menyempatkan 
un tuk melaksanakan management walk-
through di Terminal BBM Luwuk dan DPPU 
Bubung.•COMRELL SULAWESI

Silaturahmi Ramadan ke Stakeholder di Tarakan
TARAKAN - Direktur Pengembangan PHE Bambang Manumayoso memberikan santunan 
kepada anak yatim piatu saat melakukan Safari Ramadan 1438 H di Hotel Tarakan Plaza, Tarakan, 
Kalimantan Utara, Selasa (6/6). Sebelumnya, didampingi General Manager JOB PertaminaMedco 
E&P Simenggaris Sugeng Haryanto dan Manager Relations PHE Nunukan Company Eka Soerono, 
Manumayoso  juga melakukan kunjungan ke  Museum Migas dan Museum Perang Dunia ke2 
yang berdekatan dengan Islamic Center. Rombongan disambut oleh Walikota Tarakan Sofian 
Raga. Diharapkan ke depan hubungan antar PHE dan Pemda Tarakan akan semakin erat lagi.•IRLI

Membangun Kebersamaan 
di Bulan Penuh Berkah
JAKARTA -  Ramadan 
adalah bulan penuh rahmat, 
ampunan, dan berkah. Seluruh 
umat muslim berlomba meraih 
pahala sebesarbesarnya dari 
Allah SWT. Dalam kesem
patan Ramadan ini, PT Per
tamina EP Cepu (PEPC) be 
kerja sama dengan ibuibu 
Persatuan Wanita Patra (PWP) 
PEPC mengadakan acara 
buka puasa bersama dengan 
anakanak yatim piatu, pada 
Jumat (2/6),  di gedung Patra 
Jasa.

Dalam kesempatan ter
sebut, Direktur Utama PEPC, 
Adriansyah menye rahkan  
san  tunan secara sim bolis ke
pada perwakilan anak yatim.

Dalam sambutannya, 
Ancha, panggi lan akrab 
Adriansyah, mengatakan 
bahwa buka puasa bersama 

ini merupakan acara yang rutin 
digelar setiap tahun dengan 
tujuan untuk mempererat 
silaturahmi antar pekerja di 
lingkungan PEPC dan ber bagi 
kebahagiaan dengan me
ringankan beban anak yatim. 

Jelang berbuka pua sa, 
Ustadz Abu Hanif mem
berikan tausyiahnya. Ia meng
ingatkan agar di bulan suci 

ini memperbanyak ibadah. 
Menurutnya, puasa mem
butuhkan kemurnian hati 
(ikhlas dan ridho). “Hanya 
Allah SWT yang mengetahui 
ibadah puasa kita. Oleh 
karena itu, Allah memberikan 
ganjaran pahala yang amat 
besar kepada orang yang 
melakukan ibadah puasa,” 
ujarnya.•PEPC
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Direktur Utama Pertamina Massa Manik berbincang dengan salah satu anak asuh panti asuhan yang menunjukkan hasil 
karya kerajinan tangan yang mereka hasilkan.
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infra struktur, sarana dan 
prasarana penunjang kegiatan 

untuk panti asuhan Ainun 
Salsabila yang diserahkan 

secara secara simbolis oleh 
Massa Manik.•IRLI
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Tingkatkan Etos Kerja Selama Ramadan
CILACAP - Keluarga besar 
RU IV antusias menyambut 
Ramadan. Seluruh masjid 
yang berada di komplek 
perumahan Pertamina Refinery 
Unit IV Cilacap dipenuhi oleh 
jamaah. Mewakili perusahaan, 
Production III Manager Joko 
Pranoto menyampaikan 
sambutan awal Ramadan di 
Masjid Baiturrahim Komperta 
Gunung Simping.

Joko berharap, pekerja RU 
IV Cilacap dapat menjadikan 
Ramadan sebagai momentum 
refleksi dalam meningkatkan 
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etos kerja dan etos juang yang 
tak pernah surut.

“Marilah jadikan puasa 
ini sebagai katalisator me
ningkatkan semangat juang, 
agar dapat menyelesaikan 
program kerja yang tengah 

kita lakukan saat ini,” ujarnya.
Selama bulan ini, BDI RU 

IV menggelar sholat ta ra
wih, ta darus Quran, tau siyah, 
ba zar Ramadan, san tunan, 
pem bagian zakat serta sholat 
Idul Fitri.• RU IV
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Persatuan Wanita Patra

Perlombaan Menyambut HUT ke-17 PWP

Ramadan, PWP RU VI Bagikan Sembako

Program Bedah Rumah dari PWP RU IV

JAKARTA - Menyambut HUT ke17, 
Persatuan Wanita Patra (PWP) Tingkat 
Pusat ke17 mengadakan berbagai lomba 
di Gedung Wanita Patra, pada (18/5). 
Dengan tema “Wujudkan Persatuan 
Wanita Patra yang Amanah dan Peduli 
Sesama”, acara tersebut dihadiri Ketua 
PWP Dit. Hulu Atu Syamsu Alam, Ketua 
PWP Dit. Pemasaran Yanti Iskandar, 
Ketua Dit. Pengolahan Netty Toharso, 
serta Ketua Dit. Mega Proyek Pengolahan 
dan Petrokimia Dhanik Rachmad Hardadi.

Adapun perlombaan yang diadakan 
pada tahun ini, yaitu lomba menghias 
tumpeng mini, lomba jelly art, lomba 
menyanyi dengan lagu genre pop, dan 
lomba suporter terheboh. Perlombaan 
diikuti oleh anggota PWP dari seluruh 
direktorat.

Ketua PWP Direktorat Hulu Atu 
Syamsu Alam berharap perlombaan  ini 
da pat menjadi sarana mengasah potensi 
dan kreativitas anggota PWP di berbagai 
bidang keterampilan.

BALONGAN - Menyambut Ramadan 
1438 Hijriah,  Persatuan Wanita Pat
ra (PWP) Tingkat Wilayah RU VI Ba
longan menggelar bakti sosial dengan 
memberikan bingkisan kepada masyarakat 
kurang mampu di sekitar desa penyangga 
kilang RU VI Balongan, (26/5).

Bantuan sembako tersebut dise
rahkan  ke lima tempat, yaitu Pondok 
Pesantrean Darun Nahwi Singajaya,  
Pondok Pesantren Raudlatul Muta’alimin 
Desa Singaraja, Panti Wredha Kasih Ibu 
Desa Balongan dan  Rumah Yatim MT 
AlUrwatul Wutsqo Desa Karanganyar.

Ketua PWP RU VI Balongan Nurhanilda 

CILACAP - Raut haru dan bahagia 
tampak pada keluarga Maman pada saat 
menerima kunci rumah yang diserahkan 
oleh Ketua Persatuan Wanita Patra (PWP) 
RU IV Cilacap, Ketut Nyoman Sukadana. 
Kunci tersebut diserahkan ke Maman 
setelah rumahnya direnovasi oleh PWP 
RU IV pada program bedah rumah tidak 
layak huni dalam rangka HUT ke17 PWP.  
Camat Cilacap Selatan Agung Widodo, 
Kepala Desa Tegalkamulyan dan tokoh 
masyarakat setempat ikut menyaksikan 
penyerahan kunci.

Dalam sambutannya Ketut Nyoman 
Sukadana menyampaikan, program 
bedah rumah ini disesuaikan dengan 
program pemkab Cilacap, yaitu “Bangga 
Mbangun Desa” yang sedang digalakkan 
oleh Pemkab Cilacap.

Peringatan Hari Lahir 
Pancasila di Lapangan 
Jambaran-Tiung Biru
BOJONEGORO  –  Hari lahir Pancasila 
yang jatuh pada 1 Juni diperingati oleh PT 
Pertamina EP Cepu (PEPC) bersama kontraktor 
PT Pembangunan Perumahan (PP) dengan 
menggelar upacara bendera, pada (1/6), di 
lokasi proyek pengembangan lapangan gas 
JambaranTiung Biru (JTB). Acara tersebut 
diikuti oleh para pekerja proyek JTB dan 
dipimpin oleh Site Project Manager Early 
Civil Work (ECW), Baginda, yang bertindak 
sebagai inspektur upacara. Sementara Site 
Security Coordinator, Hafid, bertindak sebagai 
komandan upacara. Upacara bendera yang 
berlangsung khidmat ini ditutup dengan doa 
bersama. Setelah upacara, para pekerja 
kembali melaksanakan aktifitas kegiatan proyek 
seperti biasa.•PEPC

Mahasiswa S2 Akuntansi 
UGM Kunjungi Pertamina
JAKARTA - Sebanyak 30 mahasiswa program 
magister Akuntansi Fakultas Ekonomika 
dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), 
melakukan kunjungan ke Pertamina dalam 
rangka untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana 
proses bisnis yang dilakukan oleh Pertamina 
dari Hulu hingga Hilir. Para mahasiswa dan 
jajaran dosen pembimbing disambut oleh Vice 
President Stakeholder Relations Teuku Mirasfi 
di Kantor Pusat Pertamina, Selasa (23/5). 
Sesuai dengan bidang studi, mereka diberikan 
pembekalan terkait proses penyusunan 
laporan keuangan konsolidasi Pertamina yang 
terintegrasi hingga ke anak perusahaan dan 
cucu perusahaan yang jumlahnya lebih dari 100 
perusahaan.•IRLI

President Director PHE Jadi 
Pembicara pada Energy 
Talk Dinner Series  
JAKARTA– President Director PT PHE , 
R. Gunung Sardjono Hadi menjadi salah 
satu narasumber dalam acara Energy 
Nusantara Dinner Talk Series bersama Deputy 
Procurement SKK Migas Djoko Siswanto. 
Forum yang mengangkat tema “Skema PSC 
Gross Split dan Implikasinya terhadap Industri 
Minyak dan Gas” ini bertujuan memberikan 

pemahaman kepada para stakeholder dan 
publik mengenai skema ini, terutama bila 
diterapkan di blok migas lain.•PhE

Siswa SD IT Luqman 
Al Hakim Balikpapan 
Belajar tentang Migas
BALIKPAPAN – Siswa SD IT Luqman Al 
Hakim Balikpapan melakukan karya wisata 
ke sumur Mathilda dan ke Rumah Cagar 
Budaya Dahor, pada (12/5). Pada kesempatan 
tersebut mereka ditemani oleh gurugurunya. 
Dalam kegiatan kunjungan ke sumur 
Mathilda, anakanak SD IT Luqman Al Hakim 
mendapatkan penjelasan mengenai sejarah 
sumur Mathilda yang merupakan sumur 
minyak pertama di Kota Balikpapan.  Mereka 
sangat antusias menyimak dan memberikan 
pertanyaan mengenai salah satu peninggalan 
sejarah di Kota Balikpapan tersebut.
Setelah mengunjungi Sumur Mathilda, 
rombongan melanjutkan kegiatan karya wisata 
menuju Rumah Cagar Budaya Dahor, yang 
merupakan salah satu rumah tinggal yang 
berumur tua di Balikpapan.•PEP ASET 5

Archery Tag, Olahraga 
Baru naungan RU VI 
BALONGAN- Badan Pembina Olahraga 
(Bapor) RU VI memperkenalkan olahraga 
baru yang bernama arhecry tag, di Lapangan 
Perumahan Bumi Patra Indramayu, Minggu 
(16/4). Permainan yang diadopsi dari olahraga 
panahan ini mempunyai peraturan permainan 
yang hampir mirip seperti paintball atau airsoft 
gun.  Tapi, di Archery Tag ini, para peserta 
diharuskan memanah sebuah lingkaran 
yang terletak di sebuah kotak tebal. Namun, 
untuk memanah lingkaran tersebut peserta 
mendapatkan rintangan berupa panah dari 
musuh. Supaya bisa memanah lingkaran 
tersebut, peserta diperbolehkan  memanah 
musuh dan jika anak panah mengenai lawan, 
maka lawan diharuskan keluar dari arena.
Anak panah yang digunakan juga aman 
karena ujungnya tumpul tidak seperti  
panah yang biasa dipakai berburu, namun 
demikian setiap peserta diharuskan memakai  
pengaman wajah agar permainan berjalan 
aman.

Pengurus Archery Tag RU VI, Muhammad 
Ramdhan mengatakan, klub panahan di RU 
VI ini sudah terbentuk sejak 7 Mei 2016 yang 
bermula dari RU VI Archery Club. Pengurus 
membuka lima kelas Archery Tag, yaitu kelas 
anakanak, putri remaja dan istri pekerja/
karyawati, putra remaja dan pekerja pria, 
serta profesional archery, dan kelas perang 
panahan.•RU VI

Afdal Martha  menyampaikan bakti sosial 
ini digelar dengan tujuan untuk berbagi 
kebahagiaan kepada seluruh warga.  Ia juga 
berharap masyrakat dapat mendoakan agar 
kilang RU VI Balongan terus beroperasi dengan 
baik sehingga keberadaannya terus dapat 
bermanfaat bagi semua pihak.•RU VI

Sementara itu, Camat Cilacap Selatan 
Agung Widodo menyambut baik dan mem
berikan apresiasi  atas peran serta PWP RU 
IV Cilacap, yang peduli kepada masyarakat 
kurang mampu, dengan mengubah kondisi 
rumah tidak layak huni menjadi rumah yang 
nyaman sehat dan menyenangkan. “Semoga 
ke depannya jumlah rumah tidak layak huni 
di kabupaten Cilacap semakin berkurang,” 
harapnya.•RU IV

LINTAS
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Di akhir acara diumumkan para pemenang 
lomba. PWP Dit. Pemasaran menjadi juara 1 
lomba menghias tumpeng mini, disusul PWP 
Dit. Pengolahan dan PWP Dit Mega Proyek 
Pengolahan & Petrokimia. Lomba membuat 
jelly art dimenangkan oleh PWP Dit. Mega 
Proyek Pengolahan & Petrokimia, PWP Dit. 
Pengolahan, dan PWP Dit. Pemasaran. 
Sedangkan Dit. Pengolahan berjaya pada 
lomba menyanyi lagu pop, disusul oleh PWP 
Dit. Keuangan, dan PWP Dit. Hulu.  Untuk 
lomba supporter terheboh, tim PWP Dit. 
Pengolahan,  tim PWP Dit. Mega Proyek 
Pengo lahan & Petrokimia, dan tim PWP Dit.
Pemasaran unggul dibandingkan tim lainnya 
dalam menyemangati peserta lomba.•ADITyO
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Benahi Operasi 
Pengeboran, 
Tuai Penghematan 
US$ 11,3 Juta 

HULU TRAnSfORMATIOn CORNER

JAKARTA - Dalam menyikapi tanggung jawab terhadap 
ketahanan dan kemandirian energi dalam negeri khususnya 
minyak dan gas bumi (migas) serta geothermal, Pertamina 
seIaku BUMN bidang energi milik anak negeri, terus berupaya 
dengan segala daya meningkatkan produksi dan penambahan 
cadangan. Untuk itu, Direktorat Hulu Pertamina bersama 
anakanak perusahaan rumpun hulu (APH) setiap tahun 
harus melakukan aktivitas pengeboran sebagai kegiatan 
inti pekerjaan hulu. Betapa krusialnya kegiatan pengeboran 
dalam proses bisnis hulu migas dan panas bumi terbaca 
dari besarnya anggaran yang dialokasikan untuk investasi 
di kegiatan tersebut. Tidak kurang dari 60% sampai 70% 
Rencana Anggaran Belanja (RAB) Direktorat Hulu setiap 
tahun dibelanjakan untuk menunjang aktivitas pengeboran 
baik ekplorasi maupun produksi.  “Pengeboran merupakan 
action pamungkas dalam upaya peningkatkan produksi 
maupun menambah cadangan baru migas dan panas bumi,” 
demikian tegas Direktur Hulu, Syamsu Alam dalam berbagai 
kesempatan. 

Menurut Alam (demikian ia akrab disapa), problem utama 
yang sering terjadi pada setiap kegiatan pengeboran selama 
ini adalah non productive time (NPT). Masalah tersebut harus 
bisa dihindari atau setidaknya ditekan seminimal mungkin. 
Terutama, dalam situasi krisis harga minyak saat ini yang 
berkisar sekitar US$ 50 per barel. Sebab, aktivitas pengeboran 
merupakan kegiatan dengan biaya, teknologi, dan risiko paling 
tinggi. Karena itu, semua proyek pengeboran Pertamina 
harus dilakukan dengan efektif dan efisien. Agar bisa efektif 
dan efisien maka Pertamina memerlukan people yang andal, 
mampu berinovasi dan konsisten dalam melakukan perbaikan, 
aktif dalam meningkatkan pengetahuan, serta taat azas 
dalam mengikuti best practice process. “Kita sudah memiliki 
Pertamina Drilling Way, ikuti saja panduanpanduan yang ada 
di situ agar dapat melaksanakan aktivitas pengeboran secara 
best practice,” imbuh Alam, kembali mengingatkan.  

Lebih lanjut, Alam mengharapkan agar seluruh jajaran 
Direktorat Hulu dan APH, baik yang bekerja di kantor pusat 
maupun di lapanganlapangan migas serta panas bumi, 
di seantero pelosok negeri supaya terus berusaha untuk 
mene kan tingginya angka NPT. Permintaan itu direspon 
lewat pembentukan sebuah system manajemen pengeboran 
yang disebut sebagai Pertamina Drilling Way (PDW). Upaya 
implementasi PDW pada proyekproyek pengeboran di setiap 
asset APH  dievaluasi oleh Tim Gugus Kendali Mutu PC Prove 
D’Way yang diketuai oleh Yoga Ristman Siahaan. “Dengan 
PDW, diharapkan biaya pengeboran dapat dioptimalisasikan 

dan dipergunakan seefektif mungkin dalam 
rangka meningkatkan cost efficiency dengan 
performa pengeboran yang excellence dalam 
jangka panjang,” terang Yoga. 

Yoga menjelaskan bahwa substansi PDW 
itu merupakan suatu guideline dalam sebuah 
proses Quality Management Pengeboran. 
Proses itu dimulai dari perencanaan/portofolio 

hingga operasi pengeboran itu sendiri. Hal tersebut di eja
wantahkan dalam langkahlangkah berupa Roadmap to 
Operation Excellence, Standarisasi Drilling Performance, 
serta kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap hasil 
implementasi PDW di seluruh aktivitas manajemen pengeboran 
di APH. “Sebagai contoh, kami melakukan simulasi dengan 
menggunakan PDW berhasil menurunkan NPT di Pertamina 
EP (PEP) dari sebesar 19,4% menjadi 7,3% sehingga dapat 
mengoptimalkan biaya investasi pengeboran sekitar US$ 11,3 
juta,” ucap Yoga mewartakan total efisiensi yang bisa dipetik. 

Penghematan tersebut didapat dari upaya memperbaiki 
sistem bisnis proses pengeboran yang tidak berjalan se
mestinya dan sub-surface problem. Perbaikan sistem bis nis 
proses pengeboran melalui inspeksi lebih detail oleh approved 
inspector yang ada di dalam PDW, sehingga meminimalisasi 
potensi kerusakan alat. Selain itu, juga diadakan review dan 
challenge secara korporasi untuk program Rencana Kerja (RK) 
pengeboran setiap APH. 

Pada 2015 yang lalu, PEP melakukan pengeboran 
sebanyak 49 sumur (rencana 70 sumur) dengan NPT rata
rata sebesar 19,4% dari toleransi NPT 18%. Menurut analisa 
Tim Yoga, berdasarkan data NPT tersebut menggambarkan 
kinerja pengeboran masih belum efektif. Ujungnya, tentu akan 
berdampak pada kenaikan total biaya sumur sebesar US$ 
18,2 juta. Yoga menambahkan, kinerja operasi pengeboran 
tersebut disebabkan terjadinya bisnis proses pengeboran yang 
tidak berjalan semestinya dan sub-surface problem. “Kami 
melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pengeboran 
operasi dengan menerapkan PDW, nilai NPT berhasil dite
kan menjadi 7,3% dari target 14,9 %. Dari kalkulasi angka 
ca paian tersebut membuahkan biaya investasi yang dapat 
di optimalkan sekitar US$ 11,3 juta,” ucap Yoga. Satu hal 
yang menggembirakan, menurut Yoga, lewat penerapan PDW 
biaya pengeboran yang semula sebesar US$ 928/feet dapat 
ditekan menjadi US$ 704/feet. Atas kesuksesan tersebut 
PEP mendapatkan dua penghargaan dari SKK Migas.Yaitu,  
penghargaan TerbaikI Kategori Pengeboran Eksplorasi di 
Darat dan penghargaan TerbaikII Kategori Pengeboran 
Pengembangan di Darat. 

Pada 2016 kemarin, PEP telah melakukan pengeboran 
sebanyak 36 sumur pengembangan, 139 sumur kerja ulang 
(work over), dan well intervention pada 139 lokasi sumur. 
Kinerja produksi minyak dan gas PEP sepanjang tahun lalu, 
cukup memuaskan dengan produksi minyak sebesar 84 ribu 
barel minyak per hari (BOPD) atau 98,82 persen dari target 
revisi 2016 sebesar 85 ribu BOPD. Sedangkan produksi gas 
sebesar 989 juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD) atau 
96,96% dari target revisi 2016 sebesar 1.020 MMSCFD. 
Dari kegiatan pengeboran eksplorasi pada 2016, berhasil 
memperoleh sumber daya migas (2C) sebesar 111 juta barel 
setara minyak (MMBOE), terdiri atas sumber daya minyak 55 
MMBO dan sumber daya gas sebanyak 323 miliar kaki kubik 
(BCFG).•DIT.hULU

Kegiatan pengeboran sumur JAS2 di PEP Asset 3 Subang Field.



2020 Halaman • Terbit Setiap Senin
12 JUNI 2017

No. 24 TAHUN LIII

MEnJAGA KETAHAnAn 
STOK BBM nASIOnAL

Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara nasional telah mencapai 75 
juta kiloliter per 2016 sesuai data yang disampaikan oleh BPH Migas. Konsumsi 
BBM cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan peningkatan 
jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat. Ditinjau dari sisi 
peluang, maka Indonesia tentu saja menjadi pasar yang potensial untuk sektor 
hilir migas karena banyaknya konsumen yang siap untuk menyerap produk 
BBM. Namun, apabila ditinjau dari sisi risiko, maka hal ini menjadi sesuatu yang 
kritikal karena jika terjadi gangguan pada produksi dan distribusi BBM dapat 
memicu gejolak di masyarakat, mengganggu ketahanan stok BBM nasional, 
dan menjatuhkan kredibilitas pihakpihak yang terkait dengan pengelolaan 
sektor hilir migas nasional.

Pertamina sebagai salah satu pemain dalam sektor hilir BBM akan terpapar 
berbagai macam eksposur yang berkaitan dengan produksi dan distribusi BBM 
nasional dan secara langsung dapat berdampak pada ketahanan stok BBM 
nasional. Pertamina sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah diberikan 
kewajiban oleh negara untuk mengelola sektor migas nasional, mulai dari 
hulu hingga hilir. Menurut Perpres No. 191 Tahun 2014 pasal 19, Pertamina 
diamanahi untuk berperan dalam penyediaan dan pendistribusian jenis BBM 
Khusus Penugasan, seperti bensin (Premium) RON 88 di wilayah penugasan. 
Selain itu, Pertamina juga memiliki sejumlah Terminal BBM/Depot yang menjadi 
gerbang dalam penyaluran BBM di seluruh wilayah Indonesia.

Mengingat pentingnya peran Pertamina dalam menjaga ketahanan 
produksi dan distribusi BBM nasional, BUMN plat merah tersebut memiliki 
serangkaian strategi dan perencanaan guna menjaga sustainabilitas produksi 
dan distribusi BBM nasional, di antaranya revitalisasi kilangkilang lama dan 
pembangunan kilang baru. Sebagai upaya Pertamina untuk melakukan 
revitalisasi kilang adalah dengan menjalankan program Refinery Development 
Masterplan Program (RDMP). Program RDMP tersebut akan menyasar 
beberapa kilang nasional di Cilacap, Balongan, Dumai, dan Balikpapan. 
Dengan adanya RDMP, ditargetkan dapat meningkatkan kapasitas dan mutu 
produk dari kilangkilang tersebut sehingga mampu memenuhi kebutuhan 
BBM nasional secara berdikari. Selain upaya revitalisasi kilang lama, Pertamina 
telah menggandeng perusahaan lain untuk membangun kilang baru (New 
Grass Root Refinery/NGGR). Namun, perlu menjadi pertimbangan bahwa 
kedua program tersebut harus diperhatikan dari sisi aspek risikonya. Perlu 
diupayakan pengelolaan risiko yang komprehensif dan terintegrasi dari 
berbagai pihak, terutama di internal Pertamina dalam menjalankan kedua 
program tersebut. Serangkaian aktivitas manajemen risiko, seperti identifikasi, 
asesmen, dan penanganan risiko harus dijalankan secara pararel dengan 
aktivitas operasionalnya sehingga akan terjadi sinkronisasi antara target bisnis 
dan risikonya sehingga akan meningkatkan jaminan ketercapaian target yang 
telah ditetapkan.

Selain kedua program tersebut, Pertamina juga melakukan upaya untuk 
menjaga suplai minyak mentah di kilangkilang yang merupakan bahan baku 
utama dalam produksi BBM. Saat ini hampir sebagian besar minyak mentah 
berasal dari impor sehingga kelancaran suplai minyak mentah tersebut sangat 
bergantung dari sisi transportasi, terutama melalui kapal tanker. Adanya 
gangguan dalam transportasi kapal tersebut, seperti terjadi cuaca buruk 
dapat mengganggu jadwal sandar dan bongkar muat kapal sehingga dapat 
menghambat suplai minyak mentah di kilang dan salah satunya menimbulkan 
potensi risiko demurrage. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pengelolaan 
risiko yang terstruktur dan efektif guna mencegah halhal yang dapat 
menghambat kelancaran suplai minyak mentah di kilang, seperti melakukan 
koordinasi dengan pihakpihak terkait baik internal maupun eksternal.

Perwujudan ketahanan stok BBM nasional tidak hanya menjadi tanggung 
jawab Pertamina sendiri, melainkan menjadi tanggung jawab berbagai pihak 
yang memiliki kepentingan dalam mewujudkan hal tersebut, seperti pemerintah 
yang menjadi pengambil kebijakan dan penentu regulasi, masyarakat sebagai 
konsumen yang diharapkan dapat menggunakan BBM secara bijak agar stok 
BBM tidak tergerus dengan cepat, dan pihakpihak lainnya. Perlu adanya 
upaya edukasi kepada pihakpihak lain mengenai pentingnya secara bersama
sama menjaga ketahanan stok BBM sehingga keberlangsungan ketahanan 
nasional dapat terjaga.•

Sumber : Strategic Planning Risk Management – Dit. Keuangan & Stretagi Perusahaan
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