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Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi dan Vice President for Refining Petrochemicals, Commerce and Logistics of OJSC Rosneft 
Oil Company Didier Casimiro berjabat tangan usai menandatangani framework agreement terkait rencana kerja sama antara kedua perusahaan 
di sektor migas. Tampak hadir (kiri - kanan) Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, Dirjen Migas 
Kementerian ESDM IGN Wiratmadja, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, dan Duta Besar Rusia 
Mikhail Yurievich Galuzin menyaksikan penandatanganan tersebut.

Pertamina & OJSC Rosneft Oil Company 
Tandatangani Kerjasama Strategis 

lahan minyak dan gas yang 
belum dapat memenuhi ke-
butuhan, sehingga harus 
mengimpor hampir setengah 
dari total kebutuhan, terutama 
untuk gasoline. Melihat hal ini, 
Pertamina berkomitmen untuk 
meningkatkan kapasitas 
pengolahan untuk memenuhi 
kebutuhan dan GRR Tuban 
akan menjadi proyek penting 
dalam mencapai ketahanan 
energi nasional.

Di sisi lain, kapasitas 
produksi hulu minyak di In-
dones ia  saat  in i  mas ih 
belum sebanding dengan 
permintaan. Sebagai Badan 
Usaha Milik Negara yang 
memfokuskan pada bisnis 
minyak dan gas yang ter-
integrasi, Pertamina diha-

pt pertamina (persero) 
dan open joint-
stock company 
rosneft oil company 
menandatangani 
framework agreement 
terkait dengan rencana 
kerja sama antara 
kedua perusahaan di 
sektor minyak dan gas, 
termasuk proyek Grass 
Root Refinery tuban 
dan peluang kerja 
sama di bisnis hulu.

rapkan menjadi perusahaan 
energi global dan salah satu 
perusahaan minyak dan gas 
terintegrasi terbesar di dunia. 
Untuk mencapai tujuan ini 
tentu diperlukan peningkatan 
kapasitas produksi hulu baik 
di dalam negeri maupun di 
luar negeri.

Sete lah mela lu i  pro
ses se leks i  yang ketat 
dan komprehensif dalam 
pemilihan strategic partner, 
Pertamina memutuskan 
untuk melakukan kerja sa-
ma dengan perusahaan asal 
Rusia Rosneft, dimana kerja 
sama ini dipercaya akan 
menguntungkan kedua belah 
pihak, baik dari sisi perusahaan 

Pengo lahan  Pe r tam ina 
Rach mad Hardadi dengan 
Vice President for Refining 
Petrochemicals, Commerce 
and Logistics of OJSC Rosneft 
Oil Company Didier Casimiro. 
Selain itu, turut hadir Menteri 
Koordinator Perekonomian 
Darmin Nasution, Menteri 
BUMN Rini Soemarno, Dirjen 
Migas Kementerian ESDM 
IGN Wiratmadja, Dubes Rusia 
Mikhail Yurievich Galuzin, 
Komisaris Utama Pertamina 
Tanri Abeng beserta Di-
rektur Utama Pertamina Dwi 
Soetjipto menyaksikan pe-
nandatanganan tersebut.

Indonesia sebagai negara 
dengan perekonomian ter
besar d i  Asia Tenggara 
memiliki kapasitas pengo

Penandatanganan perjan-
jian ini dilakukan di Kantor 
Pusat Pertamina Jakarta pada 
Kamis (26/5), antara Direktur 



VISI

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

MISI

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia

PERKUAT 
BARGAINING POWER 
DENGAN KAPAL MILIK

2No. 22POJOK
manajemen

Tahun LII, 30 Mei 2016
SENIOR VICE PRESIDENT SHIPPING DIREKTORAT PEMASARAN PERTAMINA
mulyono

pengantar redaksi :
Pada akhir bulan Maret lalu, Pertamina-Shipping telah 

resmi menerima kapal MT Serui dan MT Sanana yang 
merupakan sister ship dari kapal MT Sanggau dengan bobot 
mati 40.000 Long Ton Dead Weight (LTDW). Ketiganya 
memiliki kapasitas angkut maksimal 315.000 barel yang 
artinya lebih efisien dibandingkan kapal-kapal seukurannya 
yang rata-rata hanya dapat menampung 200.000 barel. 

Dengan harga US$ 31 juta/kapal, kehadiran 3 kapal 
dengan nama-nama TBBM Pertamina di Papua, Maluku, 
dan Kalbar ini diharapkan mampu mendukung strategi 
efisiensi Pertamina serta mendukung program ramah 
lingkungan dengan adanya konsep Eco-ship dan faktor 
safety yang diimplementasikannya. Untuk mengetahui lebih 
lanjut mengenai pembelian kapal tanker milik Pertamina 
tersebut, berikut paparan senior Vice president shipping 
direktorat pemasaran pertamina mulyono.

apa makna pembelian kapal tangker pertamina 
yang baru ini? Ini adalah kapal yang ke-68 dan 69 dari 
sekitar 270 kapal-kapal yang kita operasikan. Angka ini 
belum termasuk kapal-kapal kecil atau ringan (tugboat, 
mooring boat, crew boat) yang totalnya bisa di atas 300 
kapal. Kita harapkan bisa mendukung kinerja Pertamina 
untuk membawa minyak mentah secara lebih efisien secara 
jangka panjang.

Pada kapal baru kita ini dilaksanakan pergantian bendera 
(reflagging) dari bendera Panama ke bendera Indonesia yang 
melambangkan adanya cinta tanah air yang terpatri di kapal 
ini, serta harapan yang besar, semoga keberadaannya bisa 
mendukung tujuan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo  
untuk menjadikan Negara Indonesia jaya di maritim. Termasuk 
dalam membangun tol laut, menghubungkan berbagai ribuan 
pulau yang ada di Indonesia untuk kese jahteraan bangsa.

mengapa harus memiliki kapal sendiri? Sesuai arahan 
Menteri BUMN pada saat kunjungan ke MT Serui dan MT 
Sanana, semestinya minimal 50% kapal yang dioperasikan 
Pertamina mengarah ke kapal milik. Sementara kondisi 
Pertamina dengan tekanan harga minyak yang cukup tinggi 
ini, sebetulnya tidak terlalu menguntungkan untuk Shipping 
sehingga untuk investasi kapal saat ini cukup sulit dilakukan.

Untuk mengatasi itu, sebenarnya ada beberapa jalan 
yang mungkin bisa ditempuh. Pertama, Shipping bisa 
mencari financing sendiri, yang artinya tidak memakai 
corporate financing. Kedua, dengan rencana pembentukan 
AP Shipping, sebenarnya salah satu tujuannya adalah untuk 
menjaring adanya Non-Recourse Financing untuk fleksibilitas 
dan kemudahan investasi. Jadi kapal itu akan dibayar dari 
hasil ketika kapal itu beroperasi, yang akhirnya nanti akan 
menjadi kapal milik.

Ketiga, dengan cara sewa beli atau istilahnya Bare Boat 
Hire Purchase (BBHP) yang selama ini sudah pernah kita 
lakukan. 

apa kelebihan ketiga kapal tersebut, mt sanggau, 
mt serui dan mt sanana? MT Sanana dan MT Serui adalah 
tanker untuk mengangkut crude oil ke kilangkilang Pertamina 
dengan teknologinya yaitu Eco-Ship. Jadi, kapal ini pemakaian 
bunker-nya bisa 10% lebih efisien. Kemudian sudah didesain 
dengan ramah lingkungan, dengan standar safety yang 
sudah memenuhi standar internasional, serta emisinya sudah 
memenuhi EURO II. Selain itu, Kapal ini dilengkapi dengan 
double bow chain stopper, serta crane dengan daya angkut 
hingga 15 ton, yang memang didesain khusus untuk angkutan 
di FSO Gagak Rimang. Ketiga kapal ini juga didesain shallow 
draft sehingga pada kondisi perairan dangkal, kapal ini bisa 
menyangkut 30% lebih banyak dibandingkan kapal sejenis.

kemana proyeksi pelayaran ketiga sistership ini? Jadi 
memang ketiga kapal ini dari awal sudah didesain khusus untuk 
mengangkut minyak mentah dari FSO Gagak Rimang, Cepu, 
ke kilang-kilang termasuk kilang Cilacap, kilang Balongan, bisa 
juga ke kilang Balikpapan.

apa tujuan jangka panjang shipping? Tujuan kita 
jangka panjang adalah kita ingin bangun kapal-kapal besar 
yang masih kita butuhkan. Masih ada tiga mimpi di Shipping, 
yakni kita ingin punya kapal LNG yang sampai sekarang kita 
belum pernah punya. Kedua, adalah ingin memiliki kapal VLCC 
yang dulu punya tapi belum sempat beroperasi, sudah dijual. 
Nah, sekarang kalau kita impor crude dari Arab itu kan pakai 
VLCC. Kalau itu punya sendiri, Shipping akan semakin jaya, 
dan itu akan mendukung Pertamina mendunia. Ketiga, dalam 
jangka 10 tahun ke depan Pertamina Shipping ingin masuk 
dalam jajaran 10 besar perusahaan pelayaran dunia. Saat ini, 
Pertamina Shipping telah masuk dalam 25 besar perusahaan 
pelayaran dunia. Ini suatu tantangan yang sangat mungkin 
untuk diraih karena Pertamina merupakan captive market 
untuk Shipping. 

apa harapan untuk pertamina shipping ke depan? 
Harapannya Pertamina Shipping dapat mendistribusikan 
BBM, minyak mentah, LPG, dan juga produk-produk lain 
dengan lebih efisien. Jadi pertama, kita ingin tidak tergantung 
dengan pihak ketiga yang mengurusi kapal. Dengan memiliki 
kapal sendiri, diharapkan kita memiliki bargaining power yang 
lebih besar. Kedua, Pertamina Perkapalan diharapkan bisa 
berkontribusi kepada bangsa ini khususnya untuk mendukung 
perkembangan galangan di dalam negeri. Saat ini ada delapan 
kapal dibangun di galangan dalam negeri. Galangan-galangan 
ini baru merasakan pengalaman pertama membangun kapal 
besar yang dipesan oleh Pertamina. Di sinilah kita berikan 
pengalaman pertama kali untuk bisa membangun kapal ukuran 
besar.

Hingga akhir tahun 2016, Pertamina direncanakan akan 
memiliki 72 unit kapal yang berstatus milik, dengan sebanyak 
34 unit kapal yang diproduksi oleh galangan nasional.•starfy
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EDITORIAL
Kuncinya dari Internal GM MOR III Dinobatkan sebagai 

Marketer of the Year Jabodetabek 2016Tim Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak 
baru berusia 1 tahun 3 bulan. Tapi gebrakannya 
membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
salut. Setidaknya itu yang disampaikan Direktur 
Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat mem-
berikan arahan dalam PTKAM Summit, Jumat 
(27/5) di Kantor Pusat Pertamina. 

Pahala Nainggolan menyampaikan keinginan 
KPK untuk menjadikan sistem penanganan losses 
yang dilakukan PTKAM sebagai role model bagi 
perusahaan lain baik di sektor migas maupun 
sektor lainnya. “Kami akan mereplikasi proses dan 
dokumentasi kegiatan PTKAM ini agar KPK bisa 
mempelajari lebih detil dan bisa dibawa ke sektor 
lainnya,” jelasnya.

Pandangan tersebut tentunya disampaikan 
bukan tanpa alasan. Setidaknya sejak awal PTKAM 
dibentuk pada Februari 2015, tugas utamanya 
adalah menekan losses sebagai salah satu 
bagian dari 5 prioritas strategis perusahaan dalam 
mendorong efisiensi. Sebuah gebrakan untuk 
men dorong efisiensi dengan cara memerangi 
losses. Terbukti pada tahun 2015, PTKAM berhasil 
me nekan losses hingga US$ 255 juta.

Dalam bisnis migas secara umum angka losses 
yang masih ditoleransi sebesar 0,5 persen. Namun 
di Pertamina pada tahun 2015, sejak tim PTKAM 
bekerja, angka losses bisa ditekan menjadi 0,3 
persen. Kini di tahun 2016, ditargetkan losses bisa 
ditekan lahi menjadi 0,2%.

Kunci keberhasilan tersebut sebenarnya bukan 
pada alat ataupun sistem. Tetapi bagiamana me-
nanamkan kesadaran bersama seluruh pihak yang 
terlibat dalam Tata Kelola Arus Minyak dari hulu 
hingga hilir, menerapkan konsistensi proses, serta 
meningkatkan kepedulian terhadap serah terima 
minyak. Dan yang tak kalah pentingnya adalah 
memberikan pemahaman bahwa hilang satu tetes 
itu sangatlah berharga.

Dengan pemikiran yang sama, diikuti dengan 
leader yang bisa menjadi role model menjadi 
bukti bahwa di Pertamina banyak orang-orang 
bersih. Keinginan menjalankan bisnis yang clean 
dan menerapkan tata kelola perusahaan dengan 
baik, telah dibuktikan salah satunya oleh PTKAM. 
Tata nilai clean bukan sekadar slogan belaka. 
Tetapi menjadi bukti insan Pertamina tidak bisa 
mentolerir upaya-upaya yang mengarah pada 
kerugian perusahaan.

Keunikan-keunikan inilah yang menggelitik 
KPK saat melihat kesadaran pencegahan losses 
justru datang dari inisiatif internal, yang jarang 
dilihat di tempat lain. Apa yang baik dan sudah 
diterapkan di perusahaan ini, tentunya perlu di-
dokumentasikan dan disosialisasikan kepada lini 
bisnis lainnya.  Apa yang menjadi keberhasilan, 
tan tangan di lapangan serta penyelesaian ma-
salah, diharapkan bisa dibukukan agar kelak ti-
dak menjadi cerita masa lalu, tetapi menjadi best 
practice yang bisa dibagi kepada kalangan internal 
maupun perusahaan lainnya.•
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jakarta – General Manager 
Mar keting Operation Region 
(MOR) III Jumali dinobatkan 
sebagai Marketer of The Year 
Jabodetabek 2016, Sector 
Resources & Mining dalam 
ajang Jakarta Mar keting Week 
2016, pada Selasa (17/5). 
Penghargaan ini diberikan 
oleh Markplus Inc kepada 
in san yang memiliki spirit 
marketing dan berdampak 
positif bagi masyarakat dan 
lingkungannya. Markplus 
Inc merupakan konsultan 
pemasaran lokal berskala 
global yang memberikan 
penghargaan kepada se
jumlah marketer dan peru
sahaan dalam ajang Marketer 
of the Year/Jakarta Marketing 
Week 2016.

Penghargaan tersebut 
bertujuan untuk memacu 
para marketer agar terus 

berprestasi dalam me ma-
jukan perusahaan. Sekaligus 
memberikan penghargaan 
kepada para perusahaan yang 
memiliki brand dan aspek 
pemasaran yang kuat.

Keberhasilan Pertamina 
sebagai perusahaan dan 
insan Pertamina dalam ajang 
bergengsi itu membuktikan 
bahwa aspek market ing 
memiliki dampak yang besar 
bagi perkembangan suatu 
perusahaan. Pertamina juga 
telah mampu membuktikan 
diri sebagai brand yang kuat 
dan besar serta mampu 
bersaing di taraf internasional.

Pada kesempatan itu, GM 
MOR III  Jumali  mengaku 
bang ga atas apresiasi yang 
diberikan kepada Pertamina. 
Menurutnya, penghargaan 
ini tentunya berkat dukungan 
semua pihak di MOR III dan 

pimpinan Pertamina Pusat 
sehingga kerja sama dapat 
terjalin dengan baik. Ia pun 
berharap, penghargaan ini 
dapat memacu kerja sama 
yang lebih baik lagi.

“Ke depan,  semoga 
Pertamina dapat mem berikan 
pelayanan lebih baik lagi 
se hingga masyarakat akan 
lebih mengapresiasi. Dengan 
demikian, bisnis Per tamina 
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akan berjalan dengan lancar,” 
harap Ju mali.

Bag i  Juma l i ,  peng-
hargaan ini dilatarbelakangi 
atas upaya yang baik dari 
peru sahaan. Yaitu, Pertamina 
di akui kemampuannya untuk 
me menuhi kebutuhan BBM 
bagi masyarakat dan mampu 
meningkatkan pendapatan 
yang cukup signifikan,” te-
rangnya.•egha

GM MOR VII Ajak Hiswana Migas Sulawesi 
Tingkatkan Kesadaran Safety
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makassar– Kesadaran 
untuk selalu waspada akan 
bahaya kebakaran dan 
potensi kecelakaan serta 
pencemaran di area SPBU 
perlu mendapatkan perhatian 
khusus dari setiap anggota 
Hiswana Migas.Demikian 
pesan GM MOR VII Tengku 
Badarsyah dalam kegiatan 
aud iens i  Pemb ina  dan 
Pengurus  DPD VII His wana 
Migas Sulawesi 2016 - 2020 
di Ruang Pertamax MOR VII 
Sulawesi, pada (26/5). 

Pada kesempatan ini, GM 
MOR VII Tengku Badarsyah 
juga menyampaikan, ta hun 
depan akan ada penam
bahan point kelulusan SPBU 

Pasti Pas yakni SM KL (Sistem 
Mana j emen  Ke  aman  an 
Lingkungan) dan safety man. 
Point ini men syaratkan agar 
seluruh fasilitas keamanan 
di SPBU memenuhi standar 
ke amanan dan setiap SPBU 
memiliki satu orang petugas 
yang bertanggung jawab 
menjaga kemanan SPBU 
dari ancaman bahaya ke-
bakaran, kecelakaan mau pun 
pencemaran. 

Menanggapi hal ter sebut, 
Ketua DPD VII His wana Migas 
Hasbidin menyampaikan, 
Hiswana Migas berkomitmen 
men du kung penuh semua 
pro gram yang dijalankan oleh 
Pertamina, baik yang terkait 

dengan penjualan mau pun 
peningkatan ke was padaan 
di SPBU. Has bidin juga 
melaporkan, kepengurusan 
DPD VII  Hiswana Migas 
Sulawesi menyusun upaya 
peningkatan layanan ke 
konsumen melalui pe lun curan 
website DPD VII Hiswana 
Migas Sulawesi. Melalui 

website ini anggota Hiswana 
Migas, mitra ser ta masyarakat 
dapat meng  akses informasi 
ter kait produk Pertamina,  
utama nya produk bahan ba-
kar khusus dan Bright Gas. 
Diharapkan, dengan upa ya ini 
semakin banyak masyarakat 
yang menggunakan bahan 
bakar khusus.•mor Vii

dan negara. OJSC Rosneft Oil 
Company telah menunjukkan 
komitmen untuk membantu 
Per tamina dan Indonesia 
dalam mencapai tujuannya.

“Pertamina telah melaku-
kan proses seleksi yang 
ketat dan mendetail dalam 
memilih partner kerja sama 
yang dianggap paling sesuai 
untuk menjalankan proyek ini. 
Kami sangat mengharapkan 

kerjasama yang baik dengan 
OJSC Rosneft Oil Company 
sebagai mitra pada proyek 
GRR Tuban,” jelas Hardadi.

OJSC Rosneft Oil Com-
pany menawarkan data-
data eksklusif yang dapat 
mempercepat perkembangan 
proyek GRR Tuban serta hak 
eksklusif untuk bekerjasama 
di sektor hulu di Rusia. OJSC 
Rosneft Oil Company juga 

menunjukkan komitmennya 
memasok minyak mentah 
untuk proses pengolahan 
dengan harga paling kom
petitif.

Terkait belanja modal, 
proyek GRR Tuban akan 
di sesuaikan dengan hasil 
dari studi kelayakan, Basic 
Engineering Design (BED), 
dan Front-End Engineering 
Design (FEED). Nilai investasi 

proyek ini akan diputuskan 
setelah hasil analisa tuntas.

Adapun, proses kons-
truksi proyek GRR Tuban 
di targetkan dapat selesai 
pada 2021. Saat ini, ke-
dua perusahaan tengah 
ber diskusi secara intens 
mengenai aset hulu OJSC 
Rosneft Oil Company yang 
akan dikerjasamakan dengan 
Pertamina.•rilis

Pertamina & OJSC Rosneft Oil Company Tandatangani Kerja Sama Strategis... Sambungan dari halaman 1 



Marine Region VII Lakukan 
Drill Penanggulangan 
Tumpahan Minyak
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makassar –  Drill penanggulangan  tumpahan 
minyak dilakukan di lima lokasi Terminal BBM di 
lingkungan MOR VII, yaitu di TUKS TBBM Pare 
Pare pada 14 Maret 2016, Tersus TBBM Palopo 
pada 16 Maret 2016, Tersus TBBM Kolaka pada 
18 Maret 2016, TUKS Tonggala pada 25 April 
2016 dan TUKS Tolitolo pada 28 April 2016.

Drill penanggulangan tumpahan minyak 
dila kukan sesuai dengan program kerja Marine 
Region VII dalam rangka mendukung proses 
pem bongkaran maupun pengisian BBM baik 
di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) 
maupun Terminal Khusus (Tersus)  Terminal BBM 
di lingkungan MOR VII.

“Sesuai dengan kebijakan perusahaan, ke-
giatan drill ini merupakan bentuk mengutamakan 
aspek safety dalam semua kegiatan perusahaan. 
Terutama kegiatan handling BBM di perairan 
yang rentan terhadap risiko tumpahan minyak,” 
kata Marine Region Manager VII, Harris Abdi 
Sembiring M.

Marine Region VII merencanakan drill ini 
dilaksanakan di semua fasilitas terminal BBM di 
MOR VII. Dalam waktu dekat, drill akan diadakan 
di Terminal BBM Gorontalo dan Motong pada Juli 
2016 dan Terminal BBM Luwuk, Banggai dan 
Tahuna pada Agustus 2016.•mor Vii
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sungai gerong-Ko 
mit  men dan ke ser ius an 
RU III beserta unit peng-
o lah an lainnya dalam me-
ningkatkan leve l  im ple-
men  tasi International Sus-
tainabil ity Rating System 
(ISRS) ditunjukkan lewat pe-
nyelenggaraan Klinik ISRS 
8 selama dua hari. Klinik 
ISRS 8 yang diadakan di 
HSE TC Sungai Gerong 
dibuka oleh GM RU III Ma-
hendrata Sudibja, Rabu 
(13/4) di Gedung Arjuna HSE 
TC. Turut hadir perwakilan 
HSSE Direktorat Pengolahan, 
Advisor I Safety Sancoyo Budi 
Utomo serta tim manajemen 
RU III.

Klinik ISRS 8 ini diikuti 
oleh para PIC t im ISRS 
dari RU II Dumai sampai 
dengan RU VII Kasim, dengan 
mendatangkan narasumber 
dari DNV, yakni Eric Ross 
dan Ferry Sonnevil. Kegiatan 
Klinik ISRS 8 ditujukan untuk 
menyamakan persepsi dari 

Klinik ISRS 8 : Dorong Pencapaian Target ISRS Unit Pengolahan

“Untuk mencapi level 6 kita 
memerlukan pemahaman 
yang sangat mendalam dan 
persiapan yang mencukupi. 
Oleh karena i tu,  sangat 
tepat rasanya apabila pada 
kesempatan ini dilakukan 
Klinik ISRS,” ujarnya.

Mahendrata berharap 
dengan adanya Klinik ISRS, 
tidak terjadi gap yang timbul 
pada saat implementasi lanjut, 
khusus nya untuk proses 1, 
2 dan 15. “Mudah-mudahan 
apa yang ditargetkan oleh 
perusahaan khususnya di 
Direktorat Peng olahan benar-
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j a k a rta -  P e r t a m i n a 
berhasil meraih dua peng-
hargaan dalam ajang War-
ta Ekonomi-Indonesia Most 
Admired Companies Award 
2016, kategori Most Ad-
mired Company dan Most 
Admired Company Oil and 
Gas Category,  d i  Hote l 
Pullman, Jakarta, pada Kamis 
(19/5). Penghargaan yang 
diinisiasi oleh majalah Warta 
Ekonomi ini diberikan kepada 
20 perusahaan yang  sangat 
baik dalam menjaga citra 
positifnya dan diidamkan para 
pekerja.

Penghargaan diserahkan 
oleh Menteri PPN/Bappenas 
Sofyan Djalil yang didampingi 
oleh Founder Warta Ekonomi 
Fade l  Muhammad  dan 
Pemimpin Redaksi Warta 
Ekonomi Muhammad Ihsan 
dan diterima oleh Corporate 
Secretary Pertamina Wis-
nuntoro.

 W isnunto ro  sangat 
bangga atas peng har gaan 
yang diterima Perta mina. 
Pasalnya, prestasi yang diraih 
tidak terlepas dari kontribusi 
para pekerja maupun ma-
sya rakat atau pengguna 
produk Pertamina terbesar di 
Indonesia. 

Kriteria penilaian meng
gunakan quantitative research 

Pertamina Tetap Jadi Perusahaan Idaman

b e rd a s a r k a n  p re d i k a t 
perusahaan yang dikagumi 
dan menjadi tempat  kerja 
yang diidam-idamkan.

Pemberian penghargaan 
ini sangat bermanfaat untuk 
menilai sampai sejauh mana 
perusahaan menjaga citra 
po sitifnya di mata publik.  
Founder Warta Ekonomi 
Fadel Muhammad pun sangat 
mengapresiasi perusahaan 
yang memiliki nilai-nilai tinggi 
dalam memanage Corporate 
Image, Financial Image, 
HR Image, Product atau 
Service Image, dan Global 

Competitiveness Image yang 
baik.

“Jadi, pantaslah Perta-
mina dinobatkan menjadi 

jakarta - Fungsi Subsidiary & Joint Venture (SJV) 
Direktorat Keuangan Pertamina menyelenggarakan   
seminar setengah hari  “Aman  Berinvestasi di Pasar 
Modal dan Mitigasi Risikonya”, di Executive Lounge, 
Gedung Utama, Kantor Pusat Pertamina, pada (12/5).

 Tampil sebagai pembicara adalah Direktur 
Hukum, Risiko & Kepatuhan PT Manulife Aset 
Manajemen In donesia Justitia Tripurwasani dan Direktur 
Investasi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia Alvin 
Pattisahusiwa.             

Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman dalam 
sambutannya menyatakan, seminar setengah hari 
ini merupakan salah satu bentuk sharing knowledge 
bagi para pekerja Pertamina, terutama yang bekerja di 
sektor keuangan dari anak perusahaan,  Dana Pensiun 
Pertamina, dan Pertamina Dana  Ventura (PDV).  
Menurut Arief, pekerja harus memahami bagaimana 
berinvestasi di pasar modal dengan best effort yang 
risikonya terukur dan proses yang baik. “Masalahnya 
adalah investasi di pasar modal pasti ada risiko 
kerugian, sementara  BUMN tidak boleh mengalami 
kerugian. Inilah yang harus dipahami bersama,” ujar 
Arief.

Sementara VP SJV Mardijono Nugroho  menya-
takan, sharing ini bertujuan agar mereka dapat 
membangun governance yang bagus dengan mem-
bangun sistem dan SDM sesuai standar yang dilakukan  
oleh perusahaan keuangan lainnya. “Karena itu, sharing 
knowledge ini bisa dianggap sebagai  benchmark 
dengan perusahaan investasi seperti Manulife. 
Sehingga nanti kita memahami rambu-rambunya ketika 
harus berinvestasi di pasar modal,” tegas Mardijono.

Peserta seminar datang dari Dana Pensiun Per
tamina, PT Pertamina Dana Ventura, PT Tugu Pratama 
Indonesia, fungsi-fungsi Internal Audit, Legal Consel 
& Compliance (LCC), Strategic HR, Treasury, dan  
SJV.•urip

perusahaan yang paling di-
idam-idamkan oleh pekerja 
Indonesia,” tutur Fadel. •amalia 

ramadhani

setiap Champion dan PIC 
ISRS terhadap bedah protocol 
dalam masingmasing proses 
agar kesiapan dokumen dan 
implementasi ISRS sesuai 
dengan yang dipersyaratkan.

Dalam Klinik ISRS 8, para 
peserta akan melakukan 
b r a i n s t o r m i n g  a n t a r a 
implementasi eksisting atau 
yang sudah dilakukan dengan 
kesesuaian bedah protocol 
dan memastikan tidak ada 
gap yang timbul setelah 
Klinik ISRS 8 di lakukan. 
Adapun pada kesempatan 
ini, Klinik ISRS 8 dilakukan 
untuk leadership Fa mily, 
yaitu Process 1-Leader-
ship, Process 2-Planning & 
Administration dan Process 
15-Result & Review.

Mahendrata mengatakan, 
untuk tahun 2016, Di rek-
tur Pengolahan telah me
netapkan target yang sa-
ngat menantang dalam hal 
pencapaian ISRS, yakni 
ditargetkan pada level 6. 

benar  te rcapa i  dengan 
baik sehingga harapan kita 
semua akan terwujud dengan 
semakin baiknya bisnis yang 
ada di unitunit  operasi 
pengolahan,” harapnya.

Hal senada disampaikan 
Sancoyo dalam presentasinya. 
Kl in ik  ISRS merupakan 
sa lah satu kegiatan yang 
mendukung kebijakan Direksi 
dalam proses percepatan 
pencapaian target HSSE 
E x c e l l e n c e  D i r e k t o r a t 
Pengolahan dan target ISRS 
8 di Level 6 di Tahun 2016 dan 
di level 7 di tahun 2017.•ru iii

Seminar Investasi dan 
Mitigasi Risikonya
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jakarta -  Per tamina 
berhasil meraih  penghargaan 
dalam 6 kategori di ajang 
Indonesia Green Awards (IGA) 
2016 yang berlangsung di 
Taman Honda Tebet, Jakarta, 
pada Sabtu (21/5).  IGA 
2016 diselenggarakan oleh 
The La Tofi School of CSR. 
Keenam kategori tersebut, 
yaitu Penyelamatan  Sumber 
Daya Air, Pengembangan   
Energi Baru dan Terbarukan, 
Mengembangkan Keaneka-
ragaman Hayati, Pelopor Pen-
cegahan Polusi, Pengelolaan 

MOR VII Sulawesi 
Perluas Pelatihan Safety 
Pengusahan SPBU
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makassar  – Meyusul pelatihan HSSE (Health 
Safety Security Environment) yang sebelumnya 
diadakan di Sulawesi Utara, pelatihan untuk 
pemilik, manajer dan pengawas lembaga 
penyalur MOR VII kembali dilakukan di Makassar, 
Pare Pare dan Palopo (Sulawesi Selatan), dan di 
Palu (Sulawesi Tengah), pada (26/4).

“Diharapkan dengan keikutsertaan semua 
pihak termasuk pemilik SPBU, kesadaran akan 
pentingnya kedua aspek  itu menjadi lebih kuat 
dan menimbulkan komitmen dari pihak-pihak 
tersebut,” kata HSSE Area Manager Sulawesi 
Selatan Andri Prasetyanto. 

Bagi manajer dan pengawas SPBU, 
pemahaman aspek safety SPBU berguna untuk 
dapat mengambil tindakan cepat apabila terjadi 
risiko alami ataupun akibat ketidaksengajaan.

Dalam pelatihan yang diadakan di Sulawesi 
Selatan dan Sulawesi Tengah tersebut, lembaga 
penyalur yang sudah mendapatkan pelatihan 
safety berjumlah 328 lembaga penyalur. Dengan 
demikian, total lembaga penyalur yang sudah 
menerima pelatihan di Sulawesi berjumlah 466 
lembaga penyalur. 

Dalam waktu dekat pelatihan akan dilakukan 
di Gorontalo dan Sulawesi Tenggara. Ditargetkan 
dalam tahun 2016 seluruh lembaga penyalur 
di MOR VII Sulawesi mendapat pelatihan 
safety.•mor Vii
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indramayu – Refinery 
Unit (RU) VI Balongan mem-
peroleh penghargaan se
bagai Perusahaan BUMN 
Pertambangan (Minyak dan 
Gas) Pelaksana PK-BL/CSR 
Pengembang UMKM Terbaik. 
Malam penganugerahan 
“Dharmakrida Baraya Adikarya 
Anugraha bagi Pengembang 
UMKM” merupakan rangkaian 
aca ra  5th  UNS SME’s 
Summit and Awards 2016 
yang digelar di Auditorium 
Universitas Negeri sebelas 
Maret (UNS), Solo, pada 
(17/5). Penghargaan tersebut 
diserahkan oleh Rektor UNS 
Ravik Karsidi, dan diterima 
oleh Manager HSE Pertamina 
RU VI Balongan Johanes Pri 
Hartanto.

Rektor UNS Ravik Karsi di 
menjelaskan, penghargaan 
ini diberikan sebagai bentuk 
apresiasi yang tinggi kepada 
pemerhati dan pengembang 
unit mikro kecil menengah 

RU VI Raih Penghargaan sebagai Pengembang UKM Terbaik

Pertamina Berjaya di IGA 2016
Sampah Terpadu, dan Peng-
inspirasi Komunitas.  Dengan 
demikian, Pertamina juga 
meraih The Best Indonesia 
Green Awards 2016. 

“Tentunya ini akan men jadi 
penyemangat bagi teman-
teman  yang ada di unit 
operasi. Meskipun kita adalah 
perusahaan minyak yang 
sensitif terhadap polusi, tetapi 
kita bisa menerapkan prinsip-
prinsip  green management,” 
ujar Corporate Secretary 
Pertamina Wisnuntoro. 

Wisnuntoro mengakui, 
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pencapaian ini akan menjadi 
tantangan bagi Pertamina 
untuk meraih yang lebih 
baik ke depannya, minimal 
mempertahankannya. Ia 
pun mengaitkannya sebagai 
persiapan menuju ajang 
yang lebih prestisius, yaitu 
PROPER 2016.  

Sementara CSR Ope-
ration Manager Pertamina 
Agus Mashud menambahkan, 
a jang  in i  j uga  men jad i 
salah satu penilaian untuk 

unit operasi menuju ajang 
PROPER,  terutama program 
unggulan untuk mera ih 
PROPER Hijau dan Gold. 
“Program-program itu ki ta 
collect, identified, lalu di
ikutsertakan di ajang IGA 
2016 ini,” tutur Agus. “Inilah 
komitmen Per tamina Hijau. 
Dalam penyelenggaraan 
korporasi,  Pertamina se ba-
gai se buah entitas bisnis  ber-
komitmen dengan pelestarian 
lingkungan,”  ujarnya.•urip

(UMKM), seperti perusahaan, 
intansi ,  dan pendidikan 
ting gi yang terlibat dalam 
Pro  gram Kemitraan dan 
Bi na Lingkungan (PK-BL) 
ser  ta  Corporate  Soc ia l 
Responsibility (CSR). 

Penganugerahan ter
se but merupakan kerja sa-
ma antara Pusat  Stud i 
Pendampingan Koperasi dan 
UMKM (PSP KUMKM) LPPM 
UNS, Kementerian Koperasi 
dan UKM RI, dan Asosiasi 
Bus iness  Deve lopment 
Service Indonesia (ABDSI). 
Proses penyeleksian untuk 
penghargaan in i  diawal i 
dengan seleksi administrasi 
yang selanjutnya dilakukan 
kunjungan ke para nomi-
nator tiaptiap kategori peng
hargaan. 

Selain menerima peng
hargaan, Pertamina RU VI 
Balongan juga membuka 
stand pameran berisi pro-
duk olahan UKM yang men-

jadi mitra binaan. Selain 
menjadi sarana edukasi bagi 
pengunjung, pameran ini 
juga menjadi sarana untuk 
mempromosikan UMKM 
binaan RU VI Balongan.

Sa lah satu  program 
pemberdayaan masyarakat 
yang dilaksanakan RU VI 
Balongan, adalah Program 
Pembinaan & Peningkatan 
UMKM. Sasaran utamanya 
adalah Kelompok UMKM yang 
berada di Ring 1 dan Ring 
Pengembangan Pertamina 
RU VI Balongan. Diantaranya 
adalah yang beranggotakan 
TKW Purna yang ada di 
Kabupaten Indramayu. 

Tujuan dari program ini 
adalah untuk mengurangi 
jumlah TKW Purna yang 
kembali bekerja diuar negeri, 
mendorong masyarakat 
untuk menjadi wirausaha 
mandiri, dan meningkatkan 
kemampuan masyarakat 
dalam mengelola kelompok 

UMKM. Beberapa aktivitas 
yang dilakukan  di antaranya 
pendampingan aktivitas sosial 
dan produksi, pembinaan dan 
pelatihan manajemen usaha, 
pengemasan, dan pemasaran 
produk secara online. Selain itu 
juga dilakukan pendampingan 
uji laboratorium dan sertifikasi 
halal, serta pendampingan 
pengajuan HKI (Hak Kekayaan 
Intelektual). 

RU VI Balongan juga 
memfasilitasi terbentuknya 
Hawa Kreasi ,  kelompok 
usaha bersama yang dibentuk 
dengan menyatukan 6 (enam) 
kelompok UMKM Binaan yang 
sudah ada sebelumnya. Dalam 
melakukan  pendampingan 
tek nis kepada UMKM binaan, 
Tim Pertamina menganalisis 
kebutuhan, potensi dan 
per masalahan yang ada di 
kelompok. 

Pelatihan keterampilan 
ditujukan agar UMKM bi-
naan mampu memenuhi 

penghargaan  dalam 6 kategori mencakup 
program-program sebagai berikut.

penyelamatan sumber daya air : 
(1)  Program Air Bersih Ende
(2) Program Penyaringan Air Bersih Ciliwung 
(3) Program Konservasi Air Terpadu (PGE Area Kamojang) 

pengembangan energi baru dan terbarukan : 
(1) Program Integrasi Ternak Sapi 
(2) Program Biogas Jambisari (PEP Jatibarang) 
(3) Pemanfaatan Energi Panas Sebagai Sumber Listrik dan  Pemanfaatan Energi Panas 
    Bumi untuk Pemberdayaan Masyarakat (PGE Area Kamojang). 

mengembangkan keanekaragaman hayati : 
(1) Green Refinery (RU VI Balongan)
(2) Konservasi Bekantan Pulau Bakut, Kalimantan Selatan 
(3) Konservasi Elang Kamojang dan Nursery  serta Penanaman Pohon Endemik 
     Kamojang (PGE Area Kamojang). 

pelopor pencegahan polusi : 
(1)  Pencegahan Polusi Udara dari Pembakaran Limbah Pelepah Sawit (PEP Field 
      Rantau)

pengolahan sampah terpadu : 
(1) Program Dulu Sampah Sekarang Berkah (MOR VII Makassar)
(2) Program  Karanganyar Hijau  (PEP Jatibarang)
(3) Program Kampung Hijau Jagir (MOR V Surabaya) 
(4) Pengolahan Sampah terpadu Berbasis Masyarakat (PGE area Kamojang). 
 
penginspirasi komunitas : 
(1) Ali Mansyur – Upaya Penyelamatan Kawasan Pesisir Pantai (PEP Field Cepu)
(2) Peran Isan Setiawan Sebagai Tokoh Penggerak Masyarakat Pesisir Dalam       
     Pengelolaan  Hutan Mangrove Berkelanjutan (PHE ONWJ). 

standarisasi, baik dari segi 
kebersihan maupun kualitas 
produk. Sedangkan pelatihan 
manajemen pembukuan 
sederhana dilakukan untuk 
membantu kelompok dalam 
menghitung biaya produksi 
dan keuntungan yang didapat. 
Selain itu, dilakukan kegiatan 
monitoring dan evaluasi pro-

gram setiap akhir tahun. 
Apresiasi ini merupakan 

bukti komitmen RU VI untuk 
berkontribusi maksimal bagi 
pembangunan Kabupaten 
In dramayu. Keberadaannya 
telah memberikan multiplier 
effect untuk pertumbuhan 
eko nomi di Kabupaten In-
dramayu dan sekitarnya.•ru Vi

Rektor UNS Ravik Karsidi menyerahkan penghargaan sebagai Perusahaan BUMN 
Pertambangan (Migas) Pelaksana PK-BL/CSR pengembang UMKM Terbaik 
kepada RU VI Balongan. Penghargaan diterima oleh Manager HSE RU VI Balongan 
Johanes Pri Hartanto.
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SHIPPING 
Workshop Mini LNG Carrier & ECOship Design dari Class DNV-GL

jakarta - Berlangsung di ruang rapat 
lantai 7, Gedung Baru Pertamina Shipping 
pada tanggal 25 April 2016, fungsi New 
Ships Project Coordinator mengadakan 
workshop yang dibawakan oleh badan 
klasifikasi DNV-GL. Workshop ini dilaksanakan 
sehubungan dengan persiapan Pertamina 
untuk pembangunan mini LNG carrier, dan 
secara umum  terkait tuntutan pembangunan 
kapal yang ramah lingkungan dengan biaya 
operasional yang efisien (desain ECOship) 

yang saat ini sedang dikembangkan oleh Pertamina. 
Ses i  pe r tama  workshop 

mengangkat topik mengenai LNG 
market update secara umum yang 
dipresentasikan oleh Johan Petter 
Tutturen, Vice President Business 
Director Gas Carrier DNV-GL. 
Dari paparannya, yang menarik 
untuk digarisbawahi adalah bahwa 
waktu delivery kapal terbaik bagi 
pemilik kapal yang ingin melakukan 
pemesanan kapal LNG adalah pada 
tahun 2019-2022 karena diproyeksikan akan mendapatkan harga kapal yang cukup 
kompetitif. Hal ini dipengaruhi dari  tren penambahan cargo LNG dunia, tren kapasitas 
liquefaction terbaru, penundaan beberapa project liquefaction, turunnya order book baru 
LNG, serta pengaruh dari penurunan harga crude. 

Masih dibawakan oleh 
pe materi yang sama, sesi 
ke dua membahas produk 
“LNGreen” yang merupakan 
hasil penelitian desain kapal 
LNG yang dikembangkan 
oleh DNV-GL. Desain kapal ini 
menitikberatkan pada aspek 
memaksimalkan volume kargo 

LNG dan meminimalkan BOG rate, memaksimalkan performa hidrodinamik, serta 
meningkatkan efisiensi dari sistem permesinan dan perpipaan. Desain ini memenangkan 
CWC LNG Technological Innovation Award pada tahun 2015. Johan Petter Tutturen 
menjelaskan bahwa penggunaan kecepatan tinggi sebesar 19,5 knot yang biasanya 
digunakan pada desain kapal LNG adalah karena pada saat kapal LNG pertama 
dibangun, teknologi tank containment system masih belum baik. Saat ini ketika desain 
tank containment system sudah semakin berkembang, pemilik kapal diingatkan supaya 
lebih bijak dalam menentukan desain kecepatan kapal, pemilihan kapasitas main engine 
dan pemanfaatan BOG sebagai fuel/bahan bakar, sehingga kapal menjadi lebih efisien 
sesuai dengan kebutuhan operasional yang ada.

Sesi ketiga, Gunnar Rød- Senior Principal 
Specialist DNV-GL mengangkat topik mengenai 
update aturan IGC (International Code for the 
Construction and Equipment of Ships Carrying 
Liquefied Gasses in Bulk) code yang akan 
diaplikasikan pada kapal yang keel laying setelah 
01 Juli 2016. Pembaharuan aturan IGC Code 
ini penting untuk diketahui Pertamina sebagai 
pemilik dan pengelola sembilan unit kapal LPG.

Lian Gee Chua, Business Development 
Manager dari DNV-GL, menyampaikan materi 
desain kapal VLCC yang telah dikembangkan oleh DNV-GL yang diberi nama “Triality” 
yang dimaksudkan untuk mengurangi emisi gas buang dari kapal, membuat kapal dengan 
desain simple tetapi memenuhi aspek teknikal, serta menarik secara harga. Dalam 
kesempatan ini, Lian Gee Chua juga membagikan beberapa langkah yang dapat dilakukan 
oleh pemilik kapal untuk meng
op t ima l kan  penggunaan 
bahan bakar kapal tanker yaitu 
dengan mengurangi hambatan 
air serta udara dari kapal, 
meningkatkan efisiensi propulsi 
kapal, meningkatkan efisiensi 
power plant, dan meningkatkan 
efisiensi operasional.

Terkait upaya-upaya untuk 
mengoptimalkan penggunaan 
bahan bakar telah dilakukan 
Pertamina Shipping melalui 
desain ECOship, khususnya terkait Eco-nomic design telah diterapkan pada kapal Aframax 
size-Gamsunoro dan 3 kapal ukuran Medium Range (MR) yang baru saja di-delivery pada 
awal tahun ini (Sanggau, Sanana, Serui). 

Workshop ini diakhiri dengan upskilling pengetahuan peserta terkait klasifikasi Floating 
Storage and Regasification Unit (FSRU) oleh Gunnar Rød. Gunnar Rød menjelaskan 
teknologi yang digunakan pada FSRU yang ada di dunia saat ini, dan juga terkait beberapa 
hal yang harus diperhatikan pemilik kapal jika berencana melakukan konversi kapal tanker 
menjadi FSRU. Sebagaimana diketahui Pertamina juga telah memiliki pengalaman untuk 
melakukan konversi dari kapal tanker menjadi kapal Floating Storage and Offloading 
(FSO), yaitu kapal FSO Aberkha. Upskilling terkait FSRU ini akan menambah pengayaan 
ilmu bagi peserta workshop. 

Pelaksanaan workshop ini diharapkan dapat membantu peserta workshop yang 
terdiri dari pekerja yang ada di lingkungan Shipping Pertamina, Direktorat Gas dan Energi 
Baru Terbarukan (GEBT), serta PT Pertamina Trans Kontinental, dimana ketiga instansi 
Pertamina ini merupakan pengelola dan/atau pemilik kapal-kapal Pertamina, untuk lebih 
memahami mengenai desain mini LNG carrier yang telah ada di dunia, serta mempelajari 
langkah-langkah perbaikan sistem yang dapat diterapkan demi menciptakan efisiensi 
biaya operasional di fungsinya masing-masing.• [shipping] 
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Mengelola Talent dari Perspektif Bisnis
jakarta - “RPSDM adalah suatu perubahan yang sangat 
luar biasa di dalam pengelolaan SDM di Pertamina. Kalau 
selama ini ada dua golongan di Pertamina, ada golongan 
upah dan golongan jabatan, maka dengan RPSDM hanya 
ada satu, yaitu nilai dari jabatan yang ada.”

Hal tersebut dikatakan oleh SVP HR Development 
Insan Purwarisya L. Tobing ketika membuka forum Talent 
Development Acceleration (TDA) Mid Level, Senin (18/4), di 
lantai  21 Gedung Utama. Hadir pula VP People Management 
Yudo Irianto dan jajaran  HRD lainya. 

Insan menjelaskan,  dua sistem golongan yang diterapkan  
dahulu dimaksudkan untuk pengembangan pekerja agar fit 
kom petensi yang bersangkutan dengan kompetensi dari 
jabatan yang ada. Namun selama hampir 30 tahun, antara 
kompetensi pekerja dengan kompetensi jabatan tidak pernah 
fit. “Kita selalu berharap  selalu ada delta di antara golongan 
upah dan golongan jabatan,” kata Insan.  

“Sekarang, sistem itu diubah. Antara kompetensi jabatan 
dan kompetensi yang dimiliki oleh pekerja itu fit. Sehingga 

hanya akan ada nilai jabatan saja. Hal ini dibuat agar kita 
mampu mengukur diri kita sendiri dengan tepat,” papar Insan.

Inilah  kemudian yang melatarbelakangi penyusunan  
Talent Development Acceleration (TDA) sejak 2013, yang 
terdiri dari entry level, mid level dan high level. 

Sementara Yudo Irianto  menyatakan, dalam sukses 
tidaknya suatu bisnis, ditentukan oleh faktor talent SDM-nya. 

“Organisasi dan bisnis tidak akan maju kalau talent atau orang  
yang ada di dalamnya biasa saja. Barcelona tidak akan seperti 
sekarang kalau tidak punya Messi, Suarez dan Neymar,” kata 
Yudo sembari memberi perumpamaan. 

Yudo mengakui, pengelolaan SDM selama ini tidak fokus 
pada pengembangan kompetensi, tetapi  lebih kepada 
layanan kepada karyawan untuk meningkatkan motivasinya. 
“Namun meningkatkan motivasi itu tidak sama dengan mem-
bangun capability. Ini dua hal yang sangat berbeda,” tegas 
Yudo. 

Layanan kepada karyawan  kurang memberi dampak pada 
aspek bisnis, sehingga  fungsi  operasi bekerja terlalu keras 
untuk meningkatkan bisnis. Dengan sudut pandang yang 
baru, diharapkan HR juga bisa memberikan kontribusi nyata 
pada peningkatan kapabilitas pekerja dan bisnis.  “Karena itu 
menjadi sangat penting HR atau pengelolaan talent ini dilihat 
dari perspektif bisnis. Dan kebutuhan bisnis yang utama 
adalah talent readiness. Kalau  kita siapkan talent itu, maka 
business impact-nya luar biasa,” tutur Yudo.•urip
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jakarta – Pada aca
ra penganugerahan Ke
selamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3 Awards 2016) 
yang diselenggarakan oleh 
Kementerian Ketenagakerjaan 
RI, Refinery Unit (RU) IV 
Cilacap meraih dua buah 
peng hargaan, yaitu kategori 
gold untuk penghargaan 
Sistem Manajemen K3 dan 
kategori platinum untuk peng
hargaan pencegahan dan 
pe nanggulangan HIV/AIDS di 
lingkungan kerja, pada (18/5).

Penghargaan ini dise
rah kan oleh Menteri Ke te na-
ga kerjaan Hanif Dhakiri dan 
diterima oleh General Manager 
RU IV Nyoman Sukadana. 

Hanif Dhakiri menyampai-
kan, K3 Awards merupakan 
bentuk apresiasi pemerintah 
pusat terhadap pengusaha 
dan pemer intah daerah 
yang telah berhasil menye-
lenggarakan dan menerapkan 
K3 dengan baik. Dikatakannya, 
penganuge rahan  yang 
diberikan meliputi kategori 
penghargaan nihil kecelakaan 
kerja, penghargaan SMK3, 
p e n g h a r g a a n  p ro  g r a m 
pencegahan dan penang

Corporate Secretary Gelar 
Seminar International

Fo
to

 : 
 W

AH
YU

jakarta  – Pertamina menyelenggarakan  
Seminar internasional  bertema “Developing Inter-
national Business Strategy and Firm Capabilities 
to be a World Class Energy Company”, (23/5), di 
Lantai Mezzanine, Kantor Pusat Per tamina.

Seminar internasional yang menyampaikan 
materi  mengenai globalisasi dan pengaruhnya 
terhadap sektor energi ini turut dihadiri oleh se
luruh jajaran direksi anak perusahaan beserta 
pekerja Pertamina.

Acara seminar ini merupakan agenda Cor-
porate Secretary bekerja sama dengan Pertamina 
Corporate University (PCU) untuk menghadirkan 
pembicara  Dr. Pervez N. Ghauri – Professor 
and Chair of International Business Kings 
College London and University of Birmingham 
UK. Pembicara tersebut juga menjadi dosen 
pembicara di Universitas Pertamina.

Seminar yang dibuka oleh Corporate Secretary 
Wisnuntoro ini diharapkan dapat menjadi sarana 
sharing dan diskusi, karena saat ini Pertamina 
banyak melaksanakan kegiatan bisnis berskala 
internasional.•amalia ramadhani 
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jakarta - PT Pertamina 
(Persero) menerima kunjungan 
dari PT Tambang Batubara 
Bukit Asam (Persero) Tbk. 
untuk studi banding Unit 
Pengen dal ian Grati f ikasi 
Bukit Asam. Studi banding ini 
dipimpin oleh Senior Manager 
Bukit Asam, Novian Suri. 
Pelaksanaan benchmark 
dilakukan pada 14 Maret 
2016, di ruang rapat besar 
Ge dung Annex Lt. 7, Kantor 
Pusat Pertamina.

VP Compliance Pertamina, 
Tina Amalia, Compliance Ethic 
& Fraud Management Manager 
Pertamina, Irfan Setiadi, be-
serta tim Compliance Per-
tamina menyambut baik kun-
jungan Bukit Asam.

Implementasi Unit Pe
ngendalian Gratifikasi di Bukit 
Asam merupakan tekad dan 
inisiatif dari manajemen Bukit 
Asam, dengan Pertamina 
se bagai pilihan benchmark 
oleh Bukit Asam atas saran 
dari Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK).

Studi Banding Unit Pengendalian Gratifikasi 
Bukit Asam ke Pertamina

RU IV Raih 2 Penghargaan di K3 Awards 2016 
gulangan HIV AIDS di tempat 
kerja serta pembina K3.

“Salah satu indikator 
da lam pembangunan ke-
tena gakerjaan adalah pe-
ningkatan perlindungan Ke
selamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3). Secara filosofi K3 
ditujukan untuk melindungi 
keselamatan dan kesehatan 
para pekerja dalam menja-
lankan pekerjaannya, melalui 
pengendalian potensi bahaya 
di tempat kerja,” ujar Menaker.

Hanif Dhakiri mengatakan, 
perlindungan atas keselamatan 
dan kesehatan kerja men-
cakup juga pencegahan 
dan penanggulangan HIV/
AIDS di tempat kerja. HIV/
AIDS merupakan salah sa tu 
penyakit yang menjadi ma-
salah besar di dunia termasuk 
di Indonesia, dan jumlah 
pengidapnya terus meningkat 
secara signifikan. HIV/AIDS 
bukan hanya berdampak 
pa da masalah kesehatan 
saja, tetapi juga berdampak 
luas pada masalah ekonomi, 
bisnis dan sosial yang dapat 
mempengaruhi produktivitas 
perusahaan.

Di tahun ini, ada 840 
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peru sahaan yang mem per-
oleh penghargaan nihil ke
celakaan kerja (zero acci dent). 
Sedangkan SMK3 diberikan 
kepada 780 perusahaan dan 
untuk program pencegahan 
HIV/AIDS diberikan kepada 
100 perusahaan.

Saat diwawancarai secara 
terpisah, GM RU IV Nyoman 
Sukadana menyampaikan 
penghargaan yang diperoleh 
RU IV Cilacap dalam K3 
Award tahun ini merupakan 
salah bukti bahwa perusahaan 
sangat peduli terhadap kese
lamatan dan kesehatan kerja 
para pekerjanya.

“RU IV menerapkan SMK3 
yang sudah terintegrasi dalam 
Sistem Manajemen Terpadu 
(SMT). Sedangkan untuk 
program pencegahan dan 
penanggulangan HIV/AIDS 
pun telah dilakukan, meliputi 
adanya peraturan perusahaan 
tentang HIV yang tertuang 
dalam PKB dan komitmen 
manajemen. Selain itu RU IV 
juga telah memiliki tim layanan 
HIV yang secara kontinyu 
men dapatkan pelatihan serta 
telah melakukan sosialisasi 
dan pemeriksaan HIV kepada 
pekerja dengan kaidah VCT. 
•aji-ru iV

KPK menyarankan Per -
tamina sebagai pilihan bench-
mark Bukit Asam karena 
Pertamina dipandang dapat 
dijadikan tempat pembelajaran 
dalam pengelolaan Unit Pe
ngendalian Gratifikasi. Se-
lain itu, Unit Pengendalian 
Gratifikasi Pertamina dinilai 
oleh KPK sebagai Unit Pe-
ngendalian Gratifikasi yang 
baik di antara BUMN lain-
nya, dibuktikan dengan pe-
nerimaan penghargaan pe
ngendalian gratifikasi Per
tamina sebagai BUMN dengan 
Unit Pengendali Gratifikasi 
Terbaik Tahun 2015.

Selain saran dari KPK, 
Bukit Asam sendiri sangat 
antusias untuk belajar banyak 
dar i  Pe r tam ina  ka rena 
Pertamina merupakan salah 
satu BUMN besar di Indonesia. 

Novian menceritakan me-
ngenai implementasi Good 
Corpora te  Gover nance 
(GCG) yang sudah dilakukan 
di Bukit Asam, termasuk 
persiapan pembentukan Unit 

Pengendalian Gratifikasi.  
S e m e n t a r a  i t u ,  t i m 

Com p l i ance  Pe r tam ina 
memaparkan business pro-
cess  Unit  Pengendal ian 
Gratifikasi Pertamina yaitu 
sejak menerima laporan 
sampai dengan penetapan 
status kepemilikan barang 
gratif ikasi oleh KPK dan 
m e  n a m b a h k a n  b a h w a                
aspek GCG selalu menjadi 
perhatian dari Chief Legal 
Counsel  & Compl iance, 
Genades Panjaitan, dengan 
tindak lanjut atas setiap 
laporan/pengaduan melalui 
Whistle Blowing System men
jadi prioritas.

“Diskusi yang sangat me-
narik serta tukar pikiran yang 
berlangsung hangat, sehingga 
kami memperoleh banyak 
ilmu serta informasi melalui 
studi banding ini. Selain 
merupakan salah satu cara 
untuk memperat silaturahmi 
dan sal ing memperbarui 
informasi antar BUMN, kami 
berharap dapat segera meng-
aplikasikannya pada peru-
sahaan,” ungkap Novian.

“Kegiatan ini juga dapat 
kami jadikan sebagai tolak 
ukur, sejauh mana berjalannya 
sistem pengendalian gratifikasi 
di BUMN,” jelas Irfan.•wahyu

Nonton Bareng Laga Rio 
di Grand Prix Spanyol
jakarta – Untuk mendukung Race ke5 
Rio Haryanto di Formula 1 yang berlangsung 
di Sirkuit De Barcelona, Catalunya, Spanyol, 
15 Mei 2016, PT Pertamina Lubricants 
mengadakan nonton bareng bertajuk “Fastron 
Nobar Spain Grand Prix”, di Munchies Resto & 
Bar, Kota Kasablanka (15/5). Acara ini dihadiri 
oleh Direktur Umum Pertamina Dwi Wahyu 
Daryoto, Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad 
Bambang, Direktur Sales & Marketing PT 
Pertamina Lubri cants Andria Nusa, Corporate 
Secretary Pertamina Wisnuntoro dan VP 
Komunikasi Pertamina Wianda Pusponegoro. 

Selain nonton laga Rio Haryanto di  Sirkuit 
De Barcelona, pada kesempatan yang sama 
Pertamina Fastron mengadakan talk show 
dengan pengamat Roy Dayroni dan Chief Repre-
sentative Wilson Engineering serta rangkaian 
games berhadiah dua buah baju bertandatangan 
Rio Haryanto untuk dua orang yang beruntung 
yang hadir hingga akhir acara.• wnr
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MOR VII Tanam 70.000 Mangrove di Sulawesi Selatan
makassar –  SMEPP Operation Manager Ajar Purwanto dan 
Walikota Makassar  Moh. Ramdhan Pomanto menandatangani 
MOU Kerja Sama Pengelolaan Kawasan Konservasi 
Mangrove untuk Mangrove Center Makassar, pada (29/5). 
Penandatanganan dilakukan di Rumah Dinas Walikota 
Makassar didampingi GM Marketing Operation Region  (MOR) 
VII Sulawesi Tengku Badarsyah.

Dalam MOU tersebut disebutkan bahwa Pertamina dan 
Pemerintah Kota Makkassar akan bersama-sama melakukan 
kerja sama di bidang konservasi keanekaragaman hayati, pe-
nelitian, pariwisata, pengabdian kepada masyarakat dan kerja 
sama lain yang diperlukan. 

GM MOR VII Tengku Badarsyah mengatakan, “Kerja sa-

Mitra Binaan Pertamina : Bunda Tamiang, dari Berkumpul Membawa Berkah
aceh – Tidak biasanya 
La pangan Blang Padang, 
Banda Aceh ramai, dengan 
dipenuhinya tenda-tenda 
sebagai tanda adanya acara. 
Seperti saat ini, kelompok 
pe ra j in Bunda Tamiang, 
Mitra Binaan Pertamina dari 
Desa Alur Manis, Kecamatan 
Rantau, Kabupaten Aceh 
Ta miang ikut memeriahkan 
acara  Pekan JKPI (Jaringan 
Kota Pusaka Indonesia) dan 
Banda Aceh Expo 2016. 
Acara yang berlangsung sejak 
7-11 Mei 2016 dibuka oleh 
Walikota Banda Aceh Hj. Illiza 
Sa’aduddin Djamal, SE.

Kelompok perajin  Bunda 
Tamiang  yang  d ike tua i 

oleh Syarifah Aini ini, juga 
memberikan pelatihan bagi 
para tamu yang hadir untuk 
melihat stand Bunda Tamiang 
serta merasakan makanan 
yang dijual.

Syar i fah A in i  meng-
ung kapkan,  Bunda Ta-
miang menjual beberapa 
produk yang dibuat oleh 
kelompoknya. Pertamina 
sudah membina 15 anggota 
kelompok ini sejak 2013 
dengan 15 dengan diberi 
ban tuan 3 unit mesin bordir.

Kini,  Bunda Tamiang 
sudah memiliki galeri yang 
dike lo la o leh ke lompok 
mereka hingga memperoleh 
penghasilan puluhan juta 

setiap bulannya. Bahkan 
kelompok Bunda Tamiang 
juga sudah memiliki anggota 
hampir 50 orang.

“Bunda Tamiang ini ber-
mula dari beberapa orang 
dengan beberapa unit menit 
bordir dan pembinaan dari 
Pertamina,” ungkap Syarifah.

Bahkan Syarifah juga 
mengatakan, Bunda Tamiang 
yang memproduksi aneka 
bordir, sulaman pita, dan 
tas ini juga sering mengikuti 
pameran di luar kota, seperti 
Riau dan Jakarta, untuk mem-
perkenalkan produk yang 
me reka buat.

“Tercatat ada lebih dari 
50 stand yang mengikuti 

pameran Banda Aceh Expo 
2016. Hanya mitra binaan 
Pertamina yang mengajak 
tamunya untuk ikut membuat 
bordir,” tambah Syarifah.

Bukan hanya aneka 
bord i r,  su lam p i ta  dan 
tas, Bunda Tamiang juga 
mengembangkan usahanya 
dengan memproduksi kue 
bawang dan snack, seperi 
keripik pisang dan peyek 
jamur yang disebut snack 
anti galau.

pertamina raih stand 
terbaik juara 1

Dalam kesempatan ini, 
selain mengajak kelompok 
Bunda Tamiang, CSR & 
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SME Partnership Program 
Sumbagut mengikutsertakan 
Blang Rakal yang mem-
produksi olahan daging sapi 
di pameran tersebut. 

Pada akhir acara, Panitia 
KPI (Jaringan Kota Pusaka 

Indonesia) dan Banda Aceh 
Expo 2016 memberikan 
peng hargaan kepada stand 
Pertamina sebagai stand 
terbaik. Kriteria ini dinilai untuk 
kategori BUMN, BUMD dan 
Swasta.•wali

ma dalam pelestarian Mangrove ini merupakan salah satu 
kontribusi Pertamina dalam pelestarian lingkungan di sekitar 

wilayah operasi.” 
Saat ini sudah 70.000 Mangrove yang ditanam Pertamina di 

kota Makassar, dari total 110.000 yang ditanam di Sulawesi dan 
lebih dari 2 juta Mangrove yang sudah ditanam se-Indonesia.

Penanaman Mangrove tersebut  menambah luasan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar sekitar 1,2 Ha yang 
terletak di Kelurahan Untia dan Kelurahan Bira.

Tengku juga menyampaikan agar kegiatan ini menjadi 
kegiatan yang berkelanjutan dan memberi dampak dalam 
banyak aspek kehidupan masyarakat. “Yang pertama kesiapan 
masyarakat untuk menjadi kawasan wisata dan yang kedua 
adalah membangun kearifan lokal untuk menjaga ekosistem,” 
jelasnya.• mor Vii

Fo
to

 : 
A

b
d

IW
A

N

bangkalan - Dalam rangka 
persiapan menuju PROPER 
Emas, jajaran pimpinan PHE 
melakukan kunjungan  ke 
program Comdev unggulan 
yang berada di sekitar wilayah 
operasi PHE WMO. Hadir 
dalam kunjungan tersebut 
Direktur Operasi & Produksi 
PHE Beni J. Ibradi, Vice 
President QHSSE PHE Iwan 
Jatmika, Sr. Manager Relations 
PHE Didik Budi Hartono, Vice 
President HSSE PHE WMO 
TP. Pasaribu, dan Community 
Development Manager PHE 
WMO Sudaryoko.

Pada Rabu, 11 Mei 2016 
kunjungan dilakukan ke lokasi 
Program Taman Pendidikan 
Mangrove  ( TPM)  Desa 
Labuhan, Kec. Sepulu, Kab. 
Bangkalan. Dalam kunjungan 
tersebut, dilakukan peninjauan 
p e m b a n g u n a n  a u l a 

PDSI Adakan Khitanan Massal
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jakarta – Direktur Utama PDSI Lelin Eprianto 
menghadiri acara khitanan massal yang dilaksanakan di 
Gedung Graha PDSI, Matraman, Jakarta pada (14/5), 
dalam Rangka Hari ulang tahun yang ke-8. Acara yang 
merupakan kerja sama Badan Dawah Islam PDSI 
dengan Rumah Sakit Pertamina Jaya tersebut diikuti 
oleh sekitar 80 anak yang tinggal di sekitar lingkungan 
kantor PDSI, Depok dan juga Bekasi. Menurut Lelin, 
acara seperti ini merupakan bantuan sosial yang dapat 
dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. 
“Tujuan kita untuk memberikan kontribusi sosial kepada 
masyarakat sekitar lingkungan PDSI. Kita berharap kita 
dapat maju bersama dengan lingkungan sekitar,” ujar 
Lelin.•priyo

Dukung Pencapaian Target PROPER Emas,
BOD PHE Kunjungi Program CSR PHE WMO

pertemuan dan pembangunan 
t r e c k i n g  m a n g ro v e  d i 
Kawasan TPM Labuhan. 
Rombongan bertemu dan 
berdiskusi dengan Kepala 
Desa Labuhan Supriyadi 
dan Kelompok Tani Cemara 
Sejahtera. Pada kunjungan 
tersebut, Pimpinan PHE juga 
melakukan penanaman bibit 
Cemara Laut di Kawasan TPM 
Labuhan.

Pada hari kedua Kamis, 
12 Mei 2016 kunjungan 
dilanjutkan dengan mengun-
jungi Program Sidorukun 
Sumber Rejeki di Desa Si-
dorukun, Gresik yang berlokasi 
di dekat area ORF PHE WMO. 
Kunjungan pertama dilakukan 
dengan menilik Pengelolaan 
IPAL di RT 01/ RW 06 Desa 
Sidorukun yang telah berjalan 
sejak tahun 2013, termasuk 
menilik lokasi pemanfaatan 

IPAL untuk pengembangan 
usaha masyarakat berupa 
pengembangan tanaman 
hidroponik dan budidaya 
lele oleh warga RT 01/ RW 
06. Dengan didampingi 
Kepala Desa Sidorukun 
Markan Hendarsyah dan 
jajarannya serta beberapa 
Tokoh Masyarakat setempat, 
kunjungan dilanjutkan dengan 
mengun jung i  beberapa 
program pemberdayaan 

la in  yang ada  d i  Desa 
Sidorukun. Diantaranya UKM 
Menjahit, Catering & Wedding 
Organizer, Kelompok Daur 
U lang  Sampah Ker tas , 
serta pengelolaan sampah 
(kompos).

Semoga segala masukan 
dan arahan yang diperoleh 
dari kunjungan ini dapat se-
makin memacu semangat 
dan karya kita untuk meraih 
PROPER Emas.•phe wmo
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Kereta Operasional untuk PMI Cilacap
cilacap – Wilayah Kabu-
paten Cilacap khususnya 
Cilacap Barat, yang secara 
geografis berada di daerah 
sungai dan perbukitan, masuk 
ke dalam kategori wilayah 
rawan bencana, sehingga 
diperlukan ketersediaan 
pera latan penanganan ben-
cana yang mencukupi. Ter-
kait dengan hal tersebut, 
Refinery Unit (RU) IV Cilacap 
memberikan bantuan satu 
buah kereta operasional 
p e n a n g a n a n  b e n c a n a 
(anhang) untuk Pa lang Merah 
Indonesia (PMI) Cilacap. 
Bantuan diserahkan oleh 

GM RU IV Nyoman Sukadana 
kepada Ketua PMI Cilacap 
Bambang Tuj iono,  usa i 
dilaksanakannya upacara 
Hari Kebangkitan Nasional, 
di lapangan sepakbola Kom-
perta Donan, pada (20/5).

GM RU IV  Nyoman 
Suka dana berharap, ban-
tuan kereta operasional ini 
da pat mempermudah ope
rasional PMI dalam mem-
bawa berbagai peralatan 
dan bantuan yang akan 
didistribusikan di lokasi ben-
cana.

Dikatakannya, RU IV di 
berbagai kesempatan selalu 
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j a k a r ta – J i k a  k i t a 
mengenal sosok Ki Hajar 
Dewantara yang menjadi 
Bapak Pendidikan, saat ini 
kita juga memiliki Rusmaidah, 
yang dirasa pantas untuk 
menyandang ge la r  Ibu 
Pen didikan. Setidaknya, 
semangat dan dedikasi 
yang sama, telah ditunjukkan 
wanita kelahiran Barabai ini, 
dalam memajukan pendidikan 
dan kualitas belajar mengajar 
di Sekolah Dasar Negeri 
Kebun Bunga 5, Kota Ban-
jarmasin, Kalimantan Selatan.

R u s m a i d a h  m a s i h 
ingat, 6 tahun silam saat ia 
berkunjung ke SDN Kebun 
Bunga 5 untuk pertama 
kalinya. Panca inderanya 
cukup dikagetkan dengan 
kondisi sekolah yang sangat 
memprihatinkan. Karena 
sekolah ini didirikan di atas 
tanah resapan, pada waktu 
itu sekolah sudah terendam 
air setinggi 40 cm. Di sisi 
lain, tempat pembuangan 
sampah yang letaknya di 
depan sekolah, menimbulkan 
aroma yang tidak sedap.

“Pada waktu itu hati saya 
sangat tergerak. Saya lihat 
langsung kondisi ini dan 
bertanya-tanya, bagaimana 
para siswa dapat belajar 
dengan baik di tempat seperti 
ini? Setelah berbincang 
dengan pihak sekolah, salah 
satu guru juga mengatakan 
bahwa bangunan sekolah 
sudah berumur 40 tahun 

dan kayunya banyak yang 
sudah lapuk. Kondisinya 
sangat memprihatinkan dan 
membuat saya sedih,” jelas 
Rusmaidah.

P e m b u a t a n  d a e r a h 
resapan menjadi solusi per-
tama yang ditawarkan oleh 
Rusmaidah yang sekarang 
ditunjuk menjadi Kepala SDN 
Kebun Bunga 5. Peninggian 
halaman sekolah menjadi 
langkah selanjutnya, agar 
air hujan dapat mengalir ke 
daerah yang lebih rendah. 
Setelah itu, aplikasi mesin 
drainase  dirasa penting 
untuk mengalirkan air yang 
menggenang di halaman 
sekolah ke daerah resapan 
yang telah dibuat. Saat ini, 
daerah resapan tersebut 
dijadikan kolam Ikan Nila, 
Ikan Patin dan Ikan Lele.

“ S e t e l a h  s e m u a 
perbaikan selesai, muncul 
tantangan la in.  Karena 
sekolah dekat dengan rawa, 
kualitas air masih sangat 
keruh. Kami membuat dua 
tandon untuk menjernihkan 
air. Pada tandon pertama 
ada penyaring berisi ijuk, 
kerikil, arang tempurung 
yang dialirkan ke tandon 
kedua berisi kaporit. Hal 
i n i  b e r m a n f a a t  u n t u k 
mengurangi 20% tagihan 
air ledeng bulanan sekolah 
kami,” tambah Rusmaidah.

Selang 3 tahun, Rus-
ma idah  be rhas i l  men-
transformasi SDN Kebun 

Bunga 5 menjadi 
sebuah  seko lah 
y a n g  b e r  k a c a 
pada pe mahaman 
ramah lingkungan. 
T i d a k  b e r h e n t i 
disitu, wa nita yang kini 
memiliki tiga orang anak 
dan seorang cucu tersebut 
juga turut ambil bagian 
da lam pengembangan 
l i terasi dan kemampuan 
baca anak dan warga 
Ban jarmasin yang dirasa 
masih kurang. Pembuatan 
pendopo belajar, serta pojok 
baca yang tersebar luas di 
berbagai lokasi diadakan, 
demi melibatkan seluruh 
masyarakat untuk belajar dan 
membaca.

“Para murid juga kami 
ajarkan cara mengelola 
sampah yang baik. Setiap 
hari, kami minta mereka 
membawa sampah domestik 
serta memilahnya menjadi 
sampah basah dan sampah 
kering. Sampah basah kami 
kelola menjadi  kompos 
untuk taman sekolah kami, 
sedangkan sampah kering 
kami kumpulkan di Bank 
Sampah untuk dibuat ke-
terampilan,” jelas Rusmaidah.

Karena komitmen dan 
kontribusi nyata tersebut, 
Rusmaidah dianugerahi 
penghargaan Local Hero 
kategori “Pertamina Cerdas” 
o l eh  Pe r tam ina ,  pada 
tahun 2015 lalu. Pertamina 
menilai, apa yang telah dila-

kukan Rusmaidah sangat 
menunjukkan kontr ibusi 
komi te  seko lah  da lam 
meningkatkan manajemen 
sekolah dasar negeri di 
kecamatan.

U n t u k  m e n d u k u n g 
program ini, pada tahun 
2015, PT. Pertamina (Persero) 
memberikan bantuan berupa 
pembangunan anjungan 
baca, penyediaan buku-
buku, serta pembuatan 
taman gantung di halaman 
sekolah. Kini SDN Kebun 
Bunga 5 menjadi sebuah 
sekolah EcoGreen, dan telah 
menjadi sekolah pertama 
d i  B a n j a r m a s i n  y a n g 
mendapatkan penghargaan 
Adiwiyata Nasional dan Go 
Nasional. Pada tahun 2015, 
sekolah ini juga menerima 
Piala Adiwiyata Mandiri di 
Istana Bogor.

Dari sebuah sekolah yang 
terendam banjir, kini sekolah 
ini dijadikan tujuan studi 
banding lingkungan; tidak 
hanya oleh sekolah-sekolah di 
Kalimantan, tapi juga dari luar 
negeri, seperti Uzbekistan, 
Tashkent, Korea Selatan, 
Filipina, dan Jerman untuk 
belajar mengadopsi metode 
yang telah dilakukan.•rilis/dsu

Rusmaidah Ubah Sekolah Kumuh Jadi 
Sekolah Adiwiyata Nasional

PTK Membantu Sesama 
melalui Donor Darah

Fo
to
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jakarta  – PT Pertamina Trans Kontinental 
(PTK) mengadakan kegiatan donor darah, pada 
(12/4), di Ruang Serba Guna Lt. IV, Gedung PTK 
Pusat. Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta 
Pusat seperti tahun sebelumnya dipilih sebagai 
partner Fungsi PR & Administrasi PTK dalam 
memfasilitasi kegiatan tersebut. Kegiatan ini 
merupakan salah satu wujud nyata kepedulian 
pekerja PTK serta PT Pertamina Patra Niaga dan 
PT Pertamina Gas yang turut berpartisipasi aktif 
memenuhi undangan PTK untuk memberikan 
setiap tetesan darahnya guna menolong sesama. 
Karena setetes darah yang diberikan sangat 
berarti bagi kehidupan orang lain.  

Pada donor darah tahun ini, PMI berhasil 
mendapatkan 78 kantong darah dari peserta 
yang mendaftar sebanyak 99 orang. Karena PMI 
sendiri memiliki beberapa persyaratan kondisi 
darah calon pendonor, tidak semua pendonor 
dapat diambil darahnya meskipun sudah 
diniatkan untuk melakukannya. 

Kegiatan donor darah ini diakhiri dengan 
pe nyerahan cinderamata dari Manager PR & 
Administration Komaruddin kepada perwakilan 
PMI Jakarta Pusat. Sesuai rencana kerja Fungsi  
PR & Administrasi, kegiatan ini akan dilakukan 
sebanyak 2 kali dalam setahun. 

Berdasarkan info dari PMI Jakarta Pusat, 
kebutuhan darah setiap harinya mencapai 100 
kantung bahkan lebih.• ptk

bersinergi dengan pemerintah 
Kabupaten Cilacap dalam 
menangani bencana yang 
terjadi baik berupa banjir, 
keku rangan  a i r  be rs i h 
maupun tanah longsor.

Pada kesempatan ini 
Ketua PMI Cilacap Bambang 
Tujiono menyampaikan rasa 
ter ima kasihnya kepada 
Pertamina yang telah me-
nun jukkan kepeduliannya 
kepada masyarakat Cilacap 
dengan memberikan ber-
bagai bantuan, seperti mobil 
ambulance dan operasi ka
tarak gratis yang digelar baru 
baru ini.• aji-ru iV GM RU IV Nyoman Sukadana menyerahkan bantuan kereta operasional Ketua PMI Cilacap Bambang Tujiono.
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INTEGRATED SECURITY SYSTEM SEBAGAI TOOLS 
DALAM UPAYA PENINGKATAN PENGAMANAN 
Isu terkait dengan keamanan semakin populer beberapa waktu 

terakhir menyusul banyaknya kejadian teror yang terjadi di 
berbagai belahan dunia yang berdampak besar bagi umat 

manusia, baik dari aspek social maupun ekonomi. Peristiwa yang 
menimpa gedung World Trade Centre (WTC) pada 11 September 
2001 (9/11), seakan menjadi tonggak bagi semua negara, untuk 
lebih concern dalam aspek keamanan, khususnya terkait dengan  
sistem pengamanan untuk gedunggedung tinggi (high risk 
building)  dan objek vital lainnya, agar dapat meminimalisir kerugian 
yang mungkin terjadi.

Sistem keamanan pada gedung merupakan standarisasi yang 
harus diterapkan sebagai fasilitas keamanan untuk melindungi 
aset-aset yang melekat pada perusahaan, baik itu manusia, proses 
bisnis, material, dokumen maupun informasi. Kebutuhan keamanan 
tersebut dapat dipenuhi salah satunya dengan menggunakan 
Access Control, Visitor Management  System (VMS), dan 
cctV, dengan sistem keamanan yang terintegrasi (integrated 
security system) tersebut sangat membantu perusahaan dalam 
meminimalisir kerawanan dan menekan angka risiko kerugian 
yang mungkin akan terjadi. 

1. Access control
Suatu sistem yang dapat membatasi pemakai untuk terhubung 

satu ruang/tempat dengan meletakkan system piranti kontrol pada 
pintu atau pembatas lainnya. Dalam Akses kontrol pintu, kontrol 
akses mengacu pada praktik membatasi pintu masuk ke properti, 
bangunan, atau ruangan untuk orang yang berwenang.

Akses kontrol biasanya digunakan untuk memberikan 
perlindungan baik untuk properti maupun karyawan. Umumnya 
akses kontrol lebih sering digunakan pada segi pengelolaan pintu. 
Namun sering juga penggunaannya meluas ke area publik yang 
menggunakan pintu putar, gerbang, penghalang lain (barrier gate), 
atau daerah yang sangat sensitif ketika digabungkan dengan 
biometrik. Dengan mengintegrasikan akses kontrol dengan sistem 
lain, akan banyak keuntungan yang dapat direalisasikan seperti:
o Integrasi untuk mengetahui di mana karyawan pada waktu 

tertentu.
o Mengetahui pintu/daerah mana yang dimasuki karyawan, atau 

mencoba untuk masuk.
o Menghubungkan gambar CCTV dengan peristiwa pada akses 

kontrol
o Menghubungkan pemantauan waktu kehadiran.
o Menghubungkan pemantauan pengunjung dengan akses 

kontrol & CCTV.
o Meningkatkan keamanan sistem melalui sistem seperti akses 

kartu ganda atau akses menggunakan teknologi biometrik.
o Integrasi system akses kontrol dengan fungsi sistem alarm.

Sistem akses kontrol pintu yang digabungkan dengan kunci 
(lock) sekarang ini sudah banyak mengalami perkembangan seperti 
dipadukan dengan sistem kartu (card) umpamanya RFID (Magnetic 
Card), Smart Card atau kartu yang lain atau yang lebih canggih 
serta lebih tinggi tingkat keamanannya seperti sistem biometrik 
seperti sidik jari (fingerprint) , muka (face) atau dengan retina.

Terdapat beberapa metode verifikasi pada sistem Access 
Control yang umumnya digunakan pada saat ini,  yaitu :

a. Metode Verifikasi Access control  menggunakan 
mesin kartu strip Magnetic. Untuk jenis kartu ini memuat strip 
magnetic yang berisi informasi mengenai informasi pemegang 
kartu. Untuk setiap pengguna kartu jenis ini diberikan ID unik  dan 
berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Contoh jenis kartu 
ini mungkin anda bisa melihat pada jenis kartu ATM yang anda 
miliki. Dewasa ini penggunaan jenis kartu serta mesin tersebut pada 
sistem Access Control sudah jarang ditemui, dikarenakan untuk 
verifikasi kartu ini harus digesek pada bagian mesin, sedangkan 
teknologi pada saat ini sudah tergantikan dengan metode swipe/ 
tempel kartu dengan menggunakan Proximity Card/Smart Card.

b. Metode Verifikasi Access control menggunakan mesin 
scanner Biometric. Jenis sistem ini mengharuskan pengguna/ 
user untuk memasukkan informasi menggunakan aspek biologis 
yang melekat pada pengguna/user. Contoh dari jenis ini yang 
umum dan banyak digunakan adalah mesin Access Control 
yang menggunakan verifikasi menggunakan Sidik Jari/Fingerprint 
dan juga deteksi Wajah/Face ID. Selain itu ada juga mesin yang 
menggunakan verifikasi yang lain seperti retina mata ataupun suara. 
Hanya saja untuk tipe mesin ini masih membutuhkan investasi yang 
cukup tinggi baik dari segi biaya dan pengadaannya.

c. Metode Verifikasi Access control menggunakan me-
sin kartu Proximity/Smart Card. Pada sistem ini biasanya user 

dapat memasukkan kode tertentu pada keypad/reader  untuk masuk ke 
ruangan ataupun wilayah yang diproteksi. Keypad/Reader Elektronik ini 
tidak mudah untuk diutak-atik, karena untuk memprogram sebuah kartu 
ke dalam sistem biasanya ada kode tertentu yang unik dan berbeda 
antara mesin keypad yang satu dengan mesin keypad yang lainnya. 
Akan tetapi perlu pengubahan kode akses secara periodik dari kode 
akses aslinya (standar pabrik), untuk mencegah kebocoran informasi 
kode akses dari pihak-pihak yang tidak berwenang dan berkepentingan. 
Berbeda dengan mesin yang menggunakan strip magnetic, informasi 
user terkandung di dalam sebuah microchip, sehingga cenderung lebih 
aman terhadap kerusakan akibat berdekatan dengan benda-benda 
yang memiliki sifat magnetik. Selain itu penggunaan jenis kartu ini 
cukup mudah, hanya ditempelkan saja di depan keypad/reader, tidak 
perlu digesek seperti halnya mesin yang menggunakan kartu magnetic.

Manfaat yang didapatkan dari sistem Access Control ini di 
antaranya:
a. Mengurangi Biaya Operasional Keamanan, seperti penjagaan ruangan 

dengan menyewa jasa security/petugas keamanan.
b. Membatasi Public Area dan Staff Area Only.
c. Kemampuan untuk mencatat Record/Log History masuk dan keluar 

akses.
d. Kemampuan untuk melindungi daerah yang sensitif/diproteksi

2. Visitor MAnAGeMent systeM
Visitor Management System adalah sebuah sistem yang 

dipergunakan untuk melakukan managemen tamu atau pengunjung, 
yang biasanya diterapkan pada high rise building, perkantoran, 
instansi umum atau pemerintahan yang fungsi utamanya adalah untuk 
mengurangi risiko yang tidak diiinginkan, baik berupa unsur kriminal, 
terorisme, dan tindakan yang bersifat negatif lainya. 

Visitor Management System merupakan sebuah cara terbaik 
untuk saat ini untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan, yang 
ditempatkan pada porsi membantu sistem keamanan dan pengamanan 
sebuah instansi yang sudah ada sebelumnya, tetapi tidak untuk 
mengganti yang sudah ada.

3. cctV
CCTV (Closed Circuit Television) adalah penggunaan kamera 

video untuk mentransmisikan signal video ke tempat spesifik, dalam 
beberapa set monitor. Berbeda dengan siaran televisi, sinyal CCTV tidak 
secara terbuka ditransmisikan. CCTV paling banyak digunakan untuk 
pengawasan pada area yang memerlukan monitoring seperti bank, 
bandara, hotel, gudang, tempat umum, dan tempat-tempat tertentu 
yang dianggap rawan dan perlu di menggunakan CCTV.

Sistem CCTV biasanya terdiri dari komunikasi fixed (dedicated) 
antara kamera dan monitor. Teknologi CCTV modern terdiri dari sistem 
terkoneksi dengan kamera yang bisa digerakkan (diputar, ditekuk, 
dan dizoom), dapat dioperasikan jarak jauh lewat ruang kontrol, dan 
dapat dihubungkan dengan suatu jaringan baik LAN, Wireless-LAN 
maupun Internet.

Close Circuit Television (CCTV) merupakan suatu perangkat 
pengawas (surveillance) yang memonitor keadaan sekitar melalui 
kamera pengintai. Kegunaan CCTV secara umum adalah untuk 
mendeteksi seluruh kejadian di tempat umum yang ingin kita pantau, 
bahkan ke tempat terjauh sekalipun, tanpa kita harus berada di tempat 
tersebut, sehingga semua situasi dapat dipantau dan dikendalikan.

Kegunaan CCTV secara khusus tergantung pemakai (user) misalnya 
untuk :

a. Pemantauan (monitoring).
b. Pencegahan (deterrence).
c. Penyelidikan (Investigation).
d. Barang Bukti (Evidence).
e. Keamanan (Security).

Berikut ini adalah beberapa jenis dari kamera CCTV yang sering 
digunakan di masa kini:

1. Bullet camera
CCTV dengan kamera jenis ini dapat digunakan baik indoor maupun 

outdoor. Biasanya digunakan untuk menangkap suatu gambar dengan 
sudut pandang yang konstan atau tetap. Bullet Camera dilengkapi 
dengan material yang tahan air sehingga tidak perlu khawatir jika 
terkena hujan saat dipasang di luar ruangan (outdoor). Pemasangannya 
biasanya di dinding gedung atau di langit-langit gedung. Sayangnya, 
CCTV Samsung dengan kamera ini tidak dapat melakukan proses 
pan tilt/zoom control sehingga tidak dapat digunakan untuk deteksi 
benda secara detail.

2. Day-Night Camera
Kamera ini unggul dalam kondisi lingkungan berintensitas 
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cahaya yang berlebihan seperti sinar matahari. Kamera ini dapat 
menyesuaikan kondisi cahaya sehingga dapat merekam gambar 
dengan jelas sekalipun pada kondisi yang terlalu terang. Biasanya 
dipasang di luar ruangan dengan lokasi dengan pencahayaan 
berlebihan dan malam hari dengan cahaya yang minim.

3. Infrared Camera
CCTV dengan kamera ini lebih sering dikenal dengan Night 

Vision Camera. Diberikan julukan tersebut karena kamera ini dapat 
merekam gambar pada malam hari atau kondisi gelap gulita tanpa 
cahaya sedikitpun dengan lampu infrared yang dimilikinya. Kamera 
ini akan menunjukkan gambar hitam-putih (grayscale) saat benar-
benar tidak ada cahaya atau gelap gulita.

4. Board Camera
Kamera ini biasanya tertanam pada komputer atau laptop 

yang dikenal sebagai webcam. Biasanya digunakan untuk aplikasi 
teleconference standar. Kamera jenis ini biasanya berkualitas 
gambar rendah dan respon yang tidak begitu bagus. Pencahayaan 
yang dimiliki kamera ini hanyalah seperti kamera biasa pada 
umumnya.

5. PtZ camera
PTZ (Pan Tilt Zoom) Camera memiliki 3 fitur unik seperti 

yang tercantum pada namanya. Dengan fungsi Pan, kamera 
berkemampuan untuk bergerak secara horizontal (kiri-kanan), 
sedangkan Tilt berarti kamera dapat bergerak secara vertikal 
(atas-bawah). Sedangkan fungsi Zoom adalah seperti yang anda 
ketahui pada umumnya, yaitu kamera dapat memperbesar gambar 
berkali-kali lipat untuk memperjelas gambar yang diperoleh. Karena 
dapat bergerak ke segala arah ditambah dengan proses zoom, 
kamera ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas sehingga sering 
digunakan oleh sekuriti dalam mengecek kondisi lingkungan sekitar.

Pergerakan kamera ini tidak secara otomatis, tetapi dengan 
menggunakan controller yang dikendalikan oleh user kamera ini. 
Kamera ini tidak dilengkapi dengan fungsi Night Vision sehingga 
walaupun ruang lingkup luas, dalam gelap kamera ini tidak dapat 
merekam gambar dengan jelas.

6. Box camera
CCTV dengan kamera ini sering digunakan untuk melihat 

gambar-gambar yang jauh sehingga sering digunakan di luar 
ruangan. Kamera ini dilengkapi dengan kemampuan zoom yang 
jauh lebih tinggi dengan PTZ Camera. Pemasangan Kamera ini 
biasanya dipasang di media yang vertikal. Kamera ini memiliki 
kelemahan, yaitu membutuhkan pencahayaan yang kuat agar 
dapat menangkap gambar dengan jelas. Kamera ini akan 
mendekati sempurna apabila dilengkapi dengan infrared.

7. Ip Camera / Network Camera
Kamera CCTV IP ini membutuhkan jaringan internet untuk 

dapat mengirimkan gambar yang direkamnya ke monitor. Se-
baliknya, karena menggunakan internet sebagai media pe-
ngiriman, penggunaan kabel yang biasanya menyusahkan proses 
pemasangan dan maintenance tidak lagi diperlukan. Dan lagi, 
kamera ini memiliki tingkat resolusi gambar yang sangat tinggi dan 
lebih unggul dari CCTV analog. Karena membutuhkan internet, 
diperlukan alat penguat penerima sinyal jika lokasi router terlalu 
jauh, jika sinyalnya memburuk maka gambar akan rusak dan 
kadang kala tidak melakukan pengiriman gambar. Oleh karena itu 
gunakan saja CCTV IP Samsung, karena CCTV buatan Samsung 
mempunyai kualitas yang baik dalam pemancaran dan penerimaan 
sinyal sehingga tidak masalah dalam penggunaan Kamera CCTV IP.

8. Dome camera
Bentuk kamera ini seperti kubah (Dome), bentuk ini bertujuan 

agar CCTV tersembunyi atau sulit dilihat oleh mata sehingga cocok 
untuk digunakan untuk melakukan penyergapan dan penyelidikan. 
Kamera ini hanya mengarah ke satu arah saja sehingga sudut 
pandangnya cukup terbatas. Tetapi sekarang ini sudah muncul 
Dome Camera yang memiliki kemampuan berputar secara cepat, 
bernama Speed Dome.

Semua peralatan di atas dapat membantu mempertinggi 
performa pengamanan di suatu lokasi. Namun yang perlu diingat 
adalah aspek pengamanan bukan hanya bertumpu pada alat. 
Aspek pengamanan juga bukan hanya bertumpu pada segelintir 
orang yang berada pada suatu lokasi, melainkan perlu dukungan 
dan peran dari semua stakeholder. Karena security without U is 
nothing.•
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Pada bulan April 2015, Pemerintah telah menunjuk Per

tamina sebagai pengelola Wilayah Kerja (WK) Mahakam 
pasca-tahun 2017.  Sebagai langkah proaktif untuk persiapan 
dan pelaksanaan alih kelola WK Mahakam, Pertamina mem
bentuk Tim Persiapan Pengelolaan WK Mahakam (TPPM) 
pada bulan Oktober 2015, sebelum ditandatanganinya 
Kontrak Kerja Sama WK Mahakam pada tanggal 29 De
sember 2015. 

Tugas utama TPPM adalah untuk mempersiapkan alih 
kelola WK Mahakam dari operator saat ini, yaitu Total E&P 
Indonésie (TEPI) kepada PT Pertamina Hulu Makaham (PHM) 
sebagai entitas pengelola WK Mahakam pasca-tahun 2017, 
termasuk:
1. Memastikan kelanjutan operasi dan menjaga tingkat 

produksi dari WK Mahakam sesuai dengan target  dalam 
kurun waktu 2018 - 2019 dengan aman dan tanpa gang
guan operasi yang berarti pada saat transisi, sebelum dan 
sesudah dialih kelola oleh PT Pertamina Hulu Mahakam 
(PHM) pada tanggal 1 Januari 2018.

2. Menyusun Work Program and Budget (WP&B) sesuai 
dengan tujuan dan target produksi serta menjaga kes
inambungan operasi, termasuk:
a. Penyusunan “Provisional WP&B” di tahun 2016 dan 2017 

untuk melaksanakan pekerjaan dan aktivitas persiapan 
yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan opera
si dan pencapaian target produksi di tahun 2018 -2019.

b. Melakukan pekerjaan percepatan pengeboran sumur 
pe ngembangan, pekerjaan ulang dan perbaikan su
mur di tahun 2017 dengan bantuan sumber daya dari 
TEPI untuk melaksanakan pekerjaan engineering dan  
pengeboran di lapangan atas permintaan dan beban 
biaya PHM untuk mulai diproduksikan di tahun 2018. 

c. Menyiapkan rencana dan pelaksanaan pengadaan 
barang dan jasa yang diperlukan, serta menyelesaikan 
perizinan dan persiapan lahan untuk persiapan program 
kerja tahun 2018-2019.

3. Menyusun rencana dan strategi pemanfataan dan  ko-
mersialisasi gas untuk memenuhi kebutuhan gas serta 
komitmen kontrak gas, melakukan novasi, perpanjangan, 
atau menyelesaikan kontrak baru untuk semua kontrak 
penjualan gas dan semua kontrak terkait kilang LNG, 
termasuk mendapatkan persetujuan alokasi gas untuk 
kontrak penjualan baru.

4. Memastikan operasi yang aman dan handal serta ketersedi
aan kapasitas dari fasilitas untuk menjaga kesinambungan 
operasi sesuai dengan standar, peraturan, persyaratan 
Asset Integrity Management (AIM) yang berlaku. 

5. Memastikan kelancaran alih kelola WK Mahakam dari 
TEPI kepada PHM, yang meliputi transisi dan transfer dari: 
organisasi, tenaga kerja, perubahan dan migrasi teknologi 
informasi dan manejemen data, dokumen kontrak, aset 
dan  persediaan, sistem akuntansi dan keuangan, serta 
dokumen terkait kebijakan dan prosedur perusahaan.

    Untuk keberhasilan pelaksanaan program kerja TPPM 
diharapkan adanya kerja sama dan dukungan positif TEPI 
untuk aktivitas TPPM, serta dukungan dari  SKK Migas dan 
Pemerintah atas pelaksanaan program kerja TPPM, termasuk 
yang belum sepenuhnya didukung oleh peraturan yang ada, 
di antaranya terkait WP&B,  proses pengadaan, pengelolaan 
lingkungan, pengalihan aset, dan lain-lain.

Hingga saat ini realisasi kemajuan kegiatan TPPM 
mencapai 4.61% dari rencana 4.35%, diharapkan dengan 
rencana kerja dan target yang telah disusun pada tahun 2016 
ini, BTP Pengembangan Sektor Hulu melalui Integrasi WK 
Mahakam dapat mengantarkan Pertamina untuk meningkat
kan kedaulatan energi nasional Indonesia serta menjadikan 
Pertamina sebagai perusahaan migas nasional yang terdepan 
dengan produksi migas terbesar di Indonesia.•

“Pertamina Mendunia”
tim btp integrasi blok mahakam

pengembangan sektor hulu 
melalui intergerasi wk mahakam

ALIH KELOLA MAHAKAM :
“sustain & delivery production target, and deliver 
seamless operation in 2018”

Sehubungan dengan akan berakhirnya Kontrak Kerja Sama 
(Production Sharing Contract) pada Wilayah Kerja (WK) 

Mahakam, pada awal tahun 2015, Pertamina menyampaikan 
pengajuan usulan pengelolaan WK Mahakam kepada Pe merintah, 
dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) . Pemerintah memberikan respon positif  atas  pengajuan 
usulan pengelolaan WK Mahakam pasca-tahun 2017 dengan 
penunjukan formal Pertamina sebagai pengelola WK Mahakam 
yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan PSC Mahakam 
Pasca-2017 pada tanggal 29 Desember 2015 antara Pemerintah 
dengan Pertamina, cq. Pertamina Hulu Mahakam. 

Saat ini, WK Mahakam merupakan penghasil hidrokarbon gas 
terbesar di Indonesia, dengan nilai sumber daya awal gas (original 
gas in place) sebesar 36 Tscf gas, terdiri  Tunu (meliputi sekitar 
50% cadangan dan produksi dari WK Mahakam), Bekapai, Handil, 
Tambora, Peciko, dan South Mahakam serta Sisi-Nubi (lapangan 
unitisasi dengan PSC Tengah). 

Pengelolaan WK Mahakam ini mempunyai arti besar dalam 
perjalanan mewujudkan kedaulatan energi nasional Indonesia serta 
menjadikan Pertamina sebagai perusahaan energi nasional yang 
terdepan dengan terbesar di Indonesia. Pengelolaan ini diharapkan 
mampu memberikan kontribusi terhadap upaya pencapaian target 
jangka panjang Pertamina untuk produksi migas sebesar 1,9 
MMboepd pada 2030. 

Hal penting lain dari pengelolaan WK Mahakam pasca-tahun 
2017 oleh Pertamina adalah kesempatan untuk melakukan 
adopsi dan asimilasi teknologi, kapabilitas, kehandalan operasi 
(operational excellence), tata-kelola, dan budaya kerja yang unggul 
yang telah diterapkan dalam pengelolaan WK Mahakam selama 
lebih dari 40 tahun oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) 
sebelumnya. Dengan pengelolaan oleh Pertamina pasca-tahun 
2017, diharapkan Pertamina mampu mengimplementasikan 
adopsi dan asimilasi dari berbagai aspek tersebut agar menjadi 
lebih efektif dan efisien.

Menyadari penting dan strategisnya kontribusi pengelolaan 
WK Mahakam pasca-tahun 2017 oleh Pertamina, PT Pertamina 
(Persero) berkomitmen untuk melakukan persiapan pengelolaan 
WK Mahakam dengan sebaik-baiknya.  Menanggapi kondisi 
tersebut, pada tanggal 22 Oktober 2015, Direktur Utama PT 
Pertamina (Persero) menerbitkan Surat Perintah untuk penugasan 
Tim Persiapan Pengelolaan Wilayah Kerja Mahakam (TPPM). Tugas 
Utama dari TPPM adalah menyiapkan berbagai hal terkait alih kelola 
operasi WK Mahakam pasca-tahun 2017, termasuk penyusunan 
srategi untuk optimasi WK Mahakam, persiapan penyusunan 
RKAP, WP&B serta turunannya, inventarisasi dan pengalihan aset, 
perencanaan sumber daya manusia dan penyelarasan organisasi, 
penyusunan kontrak dan perjanjian material dan jasa penunjang, 
penyusunan/novasi kontrak komersialisasi minyak dan gas bumi, 
migrasi data dan sistem informasi, serta kegiatan-kegiatan lain 
yang diperlukan terkait alih kelola operasi.

pengelolaan wk mahakam pasca-tahun 2017
Pengelolaan WK Mahakam pasca-tahun 2017 dibedakan 

menjadi 2 (dua) kegiatan utama, yaitu:
a. Optimasi produksi lapangan aktif, meliputi pemboran sumur 

sisipan, pemasangan LP atau LLP compression dan kegiatan 
well intervention.

b.  Kegiatan eksplorasi, appraisal dan pengembangan struktur 
temuan dan prospek (upside potential). Dengan kegiatan 
tersebut, pengelolaan WK Mahakam pasca-tahun 2017 selama 
periode kontrak 20 tahun (2018-2037) diperkirakan akan dapat 
menambah  produksi kumulatif dari lapangan-lapangan yang 
ada saat ini. 

komersialisasi gas 
Setelah berakhirnya PSC Mahakam pada tanggal 31 

Desember 2017, masih terdapat komitmen gas (committed gas) 

dari beberapa kontrak penjualan gas dalam bentuk gas pipa 
dan LNG.  Berdasarkan skenario pengelolaan WK Mahakam 
pasca-tahun 2017, profil produksi gas masih dapat memenuhi 
komitmen gas yang tersisa dan bahkan masih terdapat gas yang 
belum dialokasikan (uncommitted gas). 

Uncommitted gas tersebut akan dialokasikan sesuai de-
ngan komersialitasnya, dengan urutan prioritas: 1) Perpan jangan 
kontrak gas pipa, 2) Alokasi LNG untuk mendukung program 
Refinery Development Master Plan (RDMP), dan 3) Alokasi LNG 
untuk industri kelistrikan dan/atau industri domestik lainnya. 

kemampuan teknis dan keuangan pertamina 
untuk mengelola wk mahakam

Pertamina memiliki pengalaman sebagai operator di WK 
migas lepas pantai, antara lain WK ONWJ dan WK WMO dan 
telah menunjukkan keberhasilan dalam proses alih kelola dan 
pengelolaan serta peningkatan produksi pada WK tersebut 
setelah dikelola oleh Pertamina. Berdasarkan asumsi harga 
minyak Pertamina, diperkirakan pendapatan yang dihasilkan 
dari pengelolaan WK Mahakam pasca-tahun 2017 akan cukup 
untuk membiayai seluruh pengeluaran investasi (capex) dan biaya 
operasi (opex) sejak tahun pertama operasi hingga berakhirnya 
periode kontrak baru.

strategi sumber daya manusia
Per 31 Desember 2014, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) 

dalam pengelolaan WK Mahakam secara keseluruhan mencapai 
hampir 3.500 pekerja, yang terdiri dari pekerja permanen, pekerja 
Kontrak, dan ekspatriat. Dalam pengelolaan WK Mahakam, 
Pertamina berencana untuk mempertahankan 100% SDM di WK 
Mahakam, termasuk pekerja dari peru sahaan jasa penunjang 
sesuai dengan kebutuhan.

perhatian utama rencana pengelolaan wk 
mahakam

Hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian utama agar 
rencana pengelolaan WK Mahakam pasca-tahun 2017 dapat 
dilaksanakan secara optimal antara lain:
1. TEPI memenuhi komitmen POD yang telah disetujui sebelum 

tanggal 31 Desember 2017.
2. Pemerintah memberikan waktu untuk masa transisi pe-

ngelolaan WK Mahakam mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai 
dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan me kanisme 
shadowing operationaI melalui Tim Alih Kelola WK Mahakam 
(TPPM).

3. Pemerintah memberikan kewenangan kepada Pertamina 
selama masa transisi untuk melakukan proses procurement 
peralatan, material dan jasa sebagai upaya mempercepat 
pelaksanaan WP&B WK Mahakam pasca-tahun 2017. •

tim btp integrasi blok mahakam
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Kesuksesan adalah impian setiap orang, namun dari 
sekian banyak orang yang bermimpi hanya sedikit yang 
mampu mewujudkannya. Memiliki harapan dari impian 
merupakan sesuatu yang wajar dan bias membuat diri kita 
bersemangat dalam menjalani kehidupan. Tetapi, tahukah 
anda bagaimana mewujudkannya? Ternyata, hanya sedikit 
orang yang mengetahuinya, bahkan walaupun sudah 
mengetahuinya, malas atau tidak berani merealisasikanya 
dengan berbagai alas an yang menyertainya. Oleh sebab 
itu, wajar saja jika kalau selama ini hanya sedikit orang 
yang sukses.

Bagaimana mungkin kesuksesan itu bisa terwujud 
jika kita tidak berusaha untuk meraihnya? Bagaimana 
mungkin kita akan berubah menjadi manusia yang baru, 
penuh vitalitas, enerjik dan mempunyai nilai plus jika diri kita 
tidak mau berubah? Kita harus merubah diri kita dengan 
cara memperbaiki semua kekurangan yang ada dengan 
cara belajar dan mempraktikan apa yang sudah dipelajari. 
Perubahan memang tidak dapat terjadi secara instan, 
melainkan bertahap dan membutuhkan waktu.

Keinginan merupakan langkah pertama dan bagian 
terpenting dalam meraih sebuah kesuksesan. Tidak 
seorangpun dapat melakukan perubahan permanen jika 
dia tidak memiliki keinginan kuat untuk berubah. Jika lelah 
karena merasa selalu tidak berhasil dan benar-benar ingin 
mengadakan perubahan, jadilah diri sendiri. Orang yang 
tidak beruntung hanya menjadikan keinginan itu sebagai 
mimpi yang sulit untuk diwujudkan. Padahal, tidak ada 
kesuksesan yang instan. Semua diperoleh melalui usaha, 
perjuangan dan kerja keras.

Jika kita ingin menjadi orang sukses maka kita juga 
sebaiknya selalu berpikir positif. Cara pandang positif 
ini bisa diterapikan dalam berbagai perbuatan, sikap 
atau perilaku kita sehari-hari, misalnya bagaimana kita 
menyikapi semua peristiwa yang terjadi disekitar kita, 
cobalah untuk selalu memandangnya dari sisi positif, 
sehingga apa yang terpikirkan menjadi positif. Hal itu akan 
membantu memahami berbagai persoalan secara lebih 
jernih. Sebaliknya, jika kita mengedepankan sisi negatif, 
cara pandang yang negatif tersebut akan menutupi semua 
kebaikan dan kebenaran yang ada.

Buku ini mengajak para pembacanya untuk memikirkan 
nasib atau masa depanya sebagai manusia yang 
ditakdirkan lahir untuk menjadi seorang pemimpin. Pilihan 
hidup kitalah yang akan menentukan masa depan kita. 
Para pembaca juga akan dipandu untuk menjadi orang 
yang sukses dengan berbagai motivasi yang terdapat di 
dalamnya.•perpustakaan
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Oleh : Tim Quality Management PT PGE

Akselerasi Performance Perusahaan melalui 
Alingment Rekomendasi (OFI & Strength) Hasil 
Assessment KKEP Terhadap Perencanaan Strategis & 
Operasional Perusahaan

Impelementasi ISO 9001:2015 PT Pertamina Geothermal Energy :
Standardization Management Bagus, Proyek 
Jalan Terus

Oleh : Tim QM PT Pertamina EP Cepu

jakarta - Di ruang rapat Direksi gedung Patra Jasa Tower, Selasa (18/05), PT. Pertamina EP Cepu 
membuka kegiatan Assessment Dokumen Kinerja Ekselen (DKE) Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina 
(KKEP) tahun 2016 yang diwakili oleh Direktur Pengembangan, Jamsaton Nababan dan dihadiri oleh 
jajaran manajemen PT. Pertamina EP Cepu dan Tim Examiner PEPC, yaitu: Irmuda Eka Chandra 
(Leader), dan 4 anggota yang terdiri dari: Nor hidayatullah (internal Examiner PEPC), Asriningrum 
Lestari (Pemasaran), Yayu Rahayu K (SDM & Umum) & Made Budy Sartono (PGE) . Pak Jams panggilan 
akrab Jamsaton berpesan kepada Champion dan Leader untuk dapat menyediakan informasi 
yang diminta oleh pihak assessor untuk membantu memperlancar kegiatan assessment. Kegiatan 
Assessment Dokumen Kinerja Ekselen (DKE) Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) PEPC ini yang 
ketiga kalinya, dengan harapan mendapatkan rekomendasi dari Examiner yang berupa Opportunity 
For Improvement (OFI) terhadap program-program 
kerja yang bersifat strategis maupun operasional  
untuk mencapai Visi Misi Perusahaan.

Assessment yang dilakukan di lingkungan 
PEPC berlangsung pada tanggal 16-20 Mei 2016. 
Hari pertama, kedua dan ketiga diagendakan 
dengan opening meeting dan klarifikasi serta 
verifikasi terhadap Tim KKEP PEPC di Ruang 
Ra pat Kedung KerisAlas Dara Kantor Pusat PT. 
Pertamina EP Cepu. Proses Klarifikasi tersebut 
dilakukan secara paralel terhadap Tim KKEP PEPC 
yang terdiri dari beberapa Fungsi terkait yang dibagi 
menjadi 4 Fokus, yaitu: 1. Fokus kepemimpinan & keberlanjutan bisnis, 2. Fokus Operasional Ekselen, 
3. Fokus tenaga kerja, 4. Fokus Pelanggan.

Hari keempat para assessor melakukan site visit ke Bojonegoro dengan didampingi oleh tim dari 
PEPC untuk melihat langsung pelaksanaan kegiatan operasional di Lapangan. Pada kesempatan ini 
Tim Examiner PEPC & PIC Pendamping PEPC berkunjung ke wilayah kegiatan Banyu Urip Project, 
yang pada saat ini sedang memproduksi Crude Oil sebesar 165,000 BOPD yang merupakan produksi 
andalan Pertamina dan Nasional. Banyu Urip Project merupakan Kerjasama antara Pertamina melalui 
PEPC (45%) dengan Exxonmobil melalui Exxonmobil Cepu Limited (EMCL) 45%  dan Pemerintah 
melalui BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) 10%.

Hari kelima atau hari terakhir 
kegiatan Assessment DKE KKEP 
PEPC ini resmi ditutup menggunakan 
video conference yang tersambung 
dari Ruang Rapat Kedung KerisAlas 
Dara Kantor Pusat PT. Pertamina EP 
Cepu yang dihadiri oleh Tim Manajemen 
PEPC dengan Ruang Rapat Kantor 
Cabang PEPC di Bojonegoro yang 
diha diri oleh Tim Examiner & QM PEPC. 
Pada saat penutupan ini Assessor 
me nyampaikan hasil rekomendasi / 
feedback report yang berupa Strength 
(kekuatan yang perlu dijalankan secara 

sustain) dan Opportunity For Improvement (OFI) (peluang/potensi untuk dilakukan perbaikan) 
atas proses assessment di lingkungan PT. Pertamina EP Cepu. Objektifitas dilaksanakan proses 
assessment adalah melakukan akselerasi Performance Perusahaan melalui alignment rekomendasi 
(OFI & Strength) hasil assessment KKEP terhadap perencanaan strategis & operasional perusahaan.•

Insan Mutu…Semangat!!! Hebat!!!
Pertamina…Jaya!!! Jaya!!!

Mendapat penghargaan Certificate of Registration Quality 
Management System – ISO 9001:2015 dari Pertamina 
Standardization & Certification (PSC) sebagai lembaga sertifikasi 
internal Perusahaan - PT Pertamina (Persero), tidak lantas 
membuat semangat Manajemen & Pekerja PT PGE menjadi 
ber-eforia dan terbuai dalam pelaksanaan implementasi ISO 
9001:2015, malah sebaliknya implementasi ISO 9001:2015 
memicu adrenalin insan mutu PGE menjaga konsistensi da-
ri suatu pencapaian. PGE merupakan APH yang pertama 
mendapatkan penghargaan implementasi ISO 9001:2015.

Pada tanggal 17 Mei 2016 dilaksanakan Opening Meeting 
Audit Implementasi ISO 9001:2015 periode T.A 2016 PT 
Pertamina Geothemal Energy yang dibuka oleh Manager Quality 
Management PT PGE selaku wakil Management Representative 

ini dihadiri oleh Tim Direksi, Management PT PGE serta perwakilan dari Tim Internal Audit dan Tim 
Implementasi ISO 9001:2015. Dalam rapat ini dibahas beberapa hal, diantaranya :
1. Pencapaian – pencapaian kinerja PT PGE 
    tahun 2015;
2. Tindak Lanjut Internal audit 2015;
3. Perubahan startegi audit 2016;
4. Keberhasilan PT PGE mendapatkan 
    sertifikasi dalam implementasi ISO 
    9001:2015;
5. Status revisi STK di PGE
6. Rencana replikasi TKO online dari Persero.

Ada beberapa hal yang merupakan improvement dari tahun sebelumnya  yaitu :
1. Sebelumnya pada tahun 2015, Internal Audit dilakukan pada akhir tahun (Bulan Desember) dan 

hanya berlangsung selama satu bulan untuk seluruh Fungsi di PT PGE sehingga belum menyentuh 
seluruh substansi dari proses audit karena terbatasnya waktu, sedangkan tahun 2016 waktu 
audit akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan yang dimulai pada bulan Mei dan berakhir pada 
bulan Desember 2016 dan lebih fokus pada tiap Fungsi.

2. Pelaksanaan Internal Audit 2016 lebih menekankan pada Proses Bisnis PGE di masing-masing 
fungsi (Base on Process Audit).
Melalui perbaikan di tahun 2016 ini harapannya dapat melaksanakan rencana PGE untuk 

mengintegrasikan ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan OHSAS 18001:2007 di seluruh PGE (kantor 
pusat dan Area) di tahun 2017.

Beberapa hal penting lain yang dibahas dalam rapat 
tersebut meliputi:
1. Informasi mengenai metode audit
2. Kategori temuan audit
3. Finding Statement Audit
4. Hasil Internal Audit Tahun 2015 (dimana terdapat 31 
    temuan yang terdiri dari 19 minor dan 22 
    observasi yang sudah berstatus closed)
5. Program Rencana Audit 2016
6. Jadwal Internal Audit 2016. 
7. Progress revisi STK berdasarkan ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015. 

Adapun STK yang sudah direvisi dari versi ISO 
9001:2008 ke Versi ISO 9001:2015 dan telah teregistrasi 
mencapai 202 STK yang terdiri dari STK review ISO 
9001:2008 dan STK yang baru diterbitkan sesuai dengan 
ISO 9001:2015 (status : April 2016). Dokumen STK yang 
sudah disahkan telah disosialisasikan dan di upload ke 
portal internal PGE. 

Direktur Utama PT PGE Irfan Zainuddin mengharapkan 
konsistensi implementasi ISO 9001: 2015 ini dapat dijaga 

dan diikuti secara mendalam oleh seluruh insan mutu PT PGE, sehingga akan mendukung kegiatan 
operasional dan bisnis Perusahaan secara keseluruhan, khususnya dalam penyelesaian  8 proyek 
pengembangan panas bumi dan upaya pencapaian target installed capacity PGE tahun 2030 
sebesar 2,7 GW. Beliau juga berpesan kepada seluruh Manajemen, Tim Implementasi dan Tim 
Internal Auditor untuk menunjukkan komitmen yang tinggi sehingga kegiatan ini dapat senantiasa 
terlaksana dengan baik secara bersinergi dan berkelanjutan.•
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Bagi Pekerja yang memiliki Pengetahuan, Pengalaman & Informasi terkait dengan tata kelola dan serah terima minyak, dapat menyerahkannya dalam bentuk 
tulisan maksimal 2 lembar halaman A4 melalui email ptkam@pertamina.com yang akan dimuat di kolom ini.

Melangkah dengan Optimis Menuju PTKAM 0.2

Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak
Proses Serah Terima Dibenahi – Supply Loss Dimitigasi – Perilaku Menyimpang DIbasmi – Keberhasilan Diapresiasi – Efisiensi Semakin Tinggi – Kinerja Perusahaan Sesuai Visi Misi

Pentingnya Alignment Aksi PTKAM Dengan Penyusunan Master Program
Di lingkungan serah terima minyak, istilah Master Program sudah tidak asing lagi. Seolah menjadi menu 

hari-hari para pelaku serah terima minyak untuk melakukan perencanaan pekerjaannya agar berjalan mulus. 
Tidak saja di lingkungan minyak mentah, tetapi juga di lingkungan produk BBM dan lainnya. Sehingga 
jangan heran kalau pelaku serah terima minyak yang menangani ini harus “melotot” selama 24 jam, agar 
kargo, kapal, dermaga dan ullage telah tersedia dan berjalan tanpa hambatan.

Sebetulnya istilah Master Program adalah istilah “turun temurun” yang menggambarkan suatu program 
penjadwalan pengapalan baik minyak mentah dan produk agar kargo dapat dimuat tepat jumlah, kualitas 
dan waktu, kemudian dikapalkan tepat jumlah, kualitas dan waktu serta dapat diterima tepat jumlah, 
kualitas dan waktu. Sungguh suatu pekerjaan yang harus memerlukan koordinasi yang luas, kapal yang 
handal dan terminal yang comply sehingga program dapat dilaksanakan dengan baik.

Mari kita memberi sedikit gambaran untuk minyak mentah saja mempunyai loading port KKKS sekitar 
40-an, dengan sekitar 30 kapal dengan berbagai ukuran, harus diatur agar suplai minyak mentah ke 
kilang seluruh Indonesia tidak terlambat dan berkurang agar operasi kilang tetap berjalan sesuai rencana 
untuk menghasilkan BBM sesuai kebutuhan. Belum lagi harus menyediakan slot untuk minyak mentah 
import yang disuplai dengan schedule yang sudah pasti. Arti semua ini, ketidak akuratan master program 
akan berdampak yang cukup besar dalam operasi kilang yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap 
produksi BBM khususnya

Demikian juga untuk master program produk BBM yang lebih banyak dan rumit. Dengan loading 
port dan backloading sebanyak 50-an dan terminal bongkar sekitar lebih 90-an, dengan jumlah kapal 
sekitar 230-an kapal dengan berbagai ukuran, maka tidaklah mudah untuk medapatkan penjadwalan 
yang tepat bila semua komponen tidak dalam kondisi yang baik. Belum lagi beberapa terminal BBM juga 
harus mengakomodir kapal produk BBM yang berasal dari import. Ketidakakuratan Master Program 
produk BBM akan berdampak yang cukup besar, secara internal bila produk kilang tidak diambil akan 
menyebabkan terganggunya operasi kilang, sedangkan secara ekternal kekurangan suplai BBM ke daerah 
akan dapat menyebabkan gejolak masyarakat.

Dari sinilah serah terima minyak mulai diperhitungan. Dengan master program yang matang, akan 
menghasilkan serah terima minyak yang cemerlang. Matang dipelabuhan muat, matang dalam penetuan 
kapal, dan matang tiba di pelabuhan bongkar. Suatu harapan yang ideal akan tersusun dalam hasil 
koordinasi bulanan masing-masing pihak terkait.

Matang di pelabuhan muat artinya perhitungan ketersediaan kargo telah tepat dan  siap untuk diangkat. 
Untuk minyak mentah, kesiapan kargo menjadi sangat penting. Minyak mentah harus diyakini telah 
bebas dari free water, dan telah dilakukan drain hingga tuntas, sehingga tidak ada lagi kendala 
air yang terikut dalam serah terima minyak. Demikian juga kesiapan kargo produk, kuantitas dan 
kualitas kargo  tetap menjadi faktor utama. Jangan sampai ada kapal menunggu, gara-gara produk 

masih belum tersedia. Demikian juga kepastian sarana dan prasarana sudah dipastikan 
kesiapannya. Tidak ada lagi jadwal muat mundur, gara-gara dermaga belum diatur.

Matang dalam penentuan kapal juga menjadi sangat penting. Selain pertimbangan 
hambatan di pelabuhan muat – bongkar (port restriction) dan pelayaran, faktor histori kapal 
terhadap serah terima minyak seharusnya tetap menjadi perhatian. Unjuk kerja kapal yang 
secara historis memperlihatkan supply loss yang kurang baik, seharusnya segera diverifikasi 
dan dievaluasi. Apakah memang  penyebabnya peralatan ukur yang tidak “comply”, jalur 
dan crew yang tidak bersahabat, atau hal-hal teknis lain (seperti ROB, pump rate, dll) yang 
tidak layak. Tidak ada lagi kapal yang dipilih kapal yang sering  terlambat karena suka 
berhenti di jalan. Tidak ada lagi kapal yang dipilih kapal yang selalu berkontribusi supply 
loss-nya tinggi. Tidak ada lagi kapal yang dipilih kapal yang senang berlama-lama di dermaga 
bongkar karena kondisi pompa dan sarananya yang  tidak memadai. Pembiaran kondisi 
kapal seperti ini dapat menyebabkan serah terima minyak terhambat, dan master program 
menjadi tanpa makna.

Matang dalam schedule di terminal bongkar seharusnya bukan hanya pertimbangan 
yang di awang-awang. Berbagai variable sudah dilakukan perhitungan, seperti ullage, 
dermaga maupun sarana penunjang. Begitu kapal datang, sudah ada ruang ullage dan 
sarana  yang siap berperan. Tidak ada lagi kapal yang pasang jangkar karena harus 
menunggu ruang. Apalagi sampai terminal bongkar tidak bisa memonitor kapan kapal akan 
datang, meskipun ETA notice oleh kapal sudah dikirimkan. Sungguh menyedihkan kalau 
ada kapal yang “anchorage” berhari-hari  menunggu karena jadwal yang belum sepadan 
tanpa alasan. Karena di terminal bongkar akan menjadi bukti kondisi supply loss secara 
nyata, maka ketelitian menjadi pegangan. Dari mulai kondisi akhir segel pada saat sebelum 
bongkar, pengukuran volume kargo dikapal, sarana perpipaan tanpa kebocoran aliran dan 
tanki darat yang sudah disiapkan.

Itulah master program. Diakui atau tidak, suatu pekerjaan yang masih memerlukan 
inspirasi yang lebih tinggi lagi. Suatu perencanaan yang pernah dikenal dengan revisi 
dan penuh dengan catatan. Catatan tentang kargo, catatan tentang kapal, maupun 
catatan tentang terminal, baik muat maupun bongkar. Namun demikian, akan menjadi 
membanggakan kalau master program sudah mulai mendekati kenyataan, paling tidak revisi 
sudah berkurang, walau masih belum ideal. Dengan schedule kapal yang lebih dipercaya, 
hambatan-hambatan pemuatan, pengapalan dan pembongkaran bisa ditekan dan akhirnya 
serah terima minyak bisa mencapai target yang diharapkan. Semoga R4 =< 0.2% pun bisa 
cemerlang. Pasti Bisa! •ptkam

Tim Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak (PTKAM) Korporat sudah lama tidak memakai istilah  
losses dalam melihat “ketidaksamaan” pembacaan ukuran serah terima minyak dari L/P ke kapal, atau 
dari kapal ke D/P. Karena kata losses (kerugian atau kehilangan) kedengarannya seakan mendakwa 
para pihak yang terlibat serahterima minyak, kita lebih cenderung mempopulerkan pemakaian kata 
diskrepansi serah terima minyak di L/P, Kapal dan D/P.

Soal diskrepansi,  faktor penyebabnya kalau hendak diurut satu per satu, banyak. Dari mulai alat 
ukur, pemakaian tabel tangki, kondisi tangki timbun, kondisi kapal, sampai pada orang-orang (surveyor, 
loading master, awak kapal dan pekerja di pelabuhan L/P dan D/P) yang terlibat dalam prosesi serah 
terima minyak perlu untuk dilihat ulang sesuai SOP atau peraturan dan perundang-undangan.

Tim PTKAM Korporat tidak pernah mengatakan bahwa masalah losses  tertumpuk pada satu 
fungsi. Sesungguhnya, masalah losses ada di mana-mana, dan membutuhkan solusi yang terintegrasi. 
Oleh karena itu, semenjak PTKAM beroperasi, para pihak yang terlibat dalam aktivitas tata kelola arus 
minyak menyepakati untuk menghindari seoptimal mungkin segala bentuk diskrepansi di pelabuhan 
muat dan pelabuhan bongkar.

Ketika PTKAM mulai melakukan aksi pembenahan di lapangan, hasil yang dicapai oleh Tim PTKAM 
Korporat cukup signifikan. Keberhasilan PTKAM membukukan efisiensi 286.4 juta dolar Amerika di 
akhir tahun 2015, bukanlah sesuatu kebetulan. Berkat adanya saling pengertian para pihak dalam 
membenahi sarana dan prasarana perangkat pendukung yang (mungkin) menimbulkan potensi 
diskrepansi, menjadikan hasil kerja PTKAM 
sebuah fenomena yang diakui. 

Dalam soal supply chain PTKAM di awal 
langkahnya memang membenahi secara 
serius apa dan mengapa sampai terjadinya  
losses di loading port (R-1). Segala macam 
benda-mati (ATG, tangki timbun, metering, 
COT Table, dan kapal) di TBBM L/P dan D/P 
yang menjadi alat bantu bagi makhluk-hidup 
(anak manusia yang terlibat dalam proses 

serahterima minyak) dikalibrasi dan ditera ulang. 
Deklarasi Bali yang ditorehkan oleh para pekerja lapangan beberapa bulan lalu, 

membuat penyelesaikan masalah diskrepansi yang terjadi dari hulu, ke Kilang,  Perkapalan 
hingga ke Depot di fungsi Supply & Distribution  menjadi hal yang mutlak untuk dimitigasi.

Meski PTKAM-Officer belakangan ini jarang bisa ikut witness ke kapal-kapal atau ke 
TBBM, namun hasil kinerja teman-teman di fungsi RU’s atau MOR’s cukup membanggakan. 
Setiap hari laporan melalui berbagai media diterima PTKAM sehingga tim mampu 
memonitor R1, R2, R3, dan R4 yang terjadi di L/P atau D/P di berbagai TBBM Nusantara. 
WA-group yang dibuat “kelompok kerja ISC-RU’s dan Surveyor”, atau WA-group yang 
dibuat “kelompok kerja MOR dan Surveyor, yang menyertakan PTKAM Officer sebagai 
“anggota kehormatan” benar-benar pembuktian keterbukaan yang perlu dipertahankan.

Bayangkan, ketika terjadi R-1 melebihi batas toleransi dalam proses loading terminal 
Hulu atau terminal RU, atau TBBM back loading dalam waktu yang bersamaan kita bisa 
mengetahui dengan kasat mata “action” dari petugas lapangan. Begitu seriusnya mereka 
mengatakan “tidak untuk segala macam diskrespansi”.

Ketika melihat bukti di lapangan insan serah terima minyak dari RU’s berkolaborasi 
dengan PaD dari MOR’s yang bahu membahu pula dengan Tim Bucarlo (bunker, 
cargo losses) fungsi BOC dari Shipping, semakin membuat kita optimis. Mudah-

mudahan semua fakta di lapangan 
yang tersaji setiap hari ini, sebagai 
bukti kepada kita, bahwa tekad 
seluruh pelaku serah terima minyak 
yang bernaung dalam Panji-panji Tim 
PTKAM Korporat Petamina untuk 
mewujudkan diskepansi serah terima 
minyak di tahun 2016 harus < 0,2 % 
bukanlah hal yang main-main. Ternyata 
kita BISA!•ptkam
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jakarta - PT Pertamina 
Hulu Energi West Madura 
Offshore (PHE WMO) me-
masuki usianya yang ke-5 
tepat pada 7 Mei 2016. 
Sebagai rasa syukur atas 
capaian k iner ja  se lama 
ini, PHE WMO menggelar 
syukuran memperingati HUT 
PHE WMO, Selasa (10/5). 
Syukuran dibalut dalam 
acara Town Hall Meeting 
(THM) yang dihadiri oleh 
Director Development PHE, 

HUT ke-5 PHE WMO : Safe Operations and Cost Efficiency
Bambang Manumayoso 
dan VP QHSSE PHE Iwan 
Jatmika dan relay melalui 
video conference dengan 
FSO Abherka, Lamongan 
Shorebase, MOPU, PHE-5 
dan PHE Tower Jakarta.

Tema yang d iangkat 
dalam acara ini adalah “Safe 
Operations & Cost Efficiency”. 
Sesua i  dengan kond is i 
industri saat ini, PHE WMO 
dituntut untuk semakin efisien 
tanpa mengabaikan standar 

kita untuk beroperasi secara 
aman dan sesuai prosedur. 

Pada kesempatan ter
sebut, disampaikan beberapa 
prestasi  membanggakan 
yang diraih PHE WMO. Di 
antaranya, sertifikasi ISO 
14604 yang merupakan kali 
pertama bagi perusahaan 
di industri minyak dan gas 
bumi; apresiasi KKKS paling 
patuh dalam penyampaian 
data lifting dalam perhitungan 
Dana Bagi Hasil (DBH) Migas 

2015 o leh Kementer ian 
E S D M ;  s e r t i f i k a s i  I S O 
9001:2008 dengan ruang 
l ingkup penyediaan jasa 
logistik dan perencanaan 
& pengendalian SCM yang 
strategis. Optimasi produksi 
juga berhasil dilakukan se-
hingga  PHE WMO dapat 
mempertahankan Production 
Decline 2015 sebesar 5%/
bulan, sampai Maret 2016 
sebesar 3%/bulan. 

Dalam rangka mem

Fo
to

 : 
PH

E 
W

M
o

semarang - President 
Director PT Pertamina Hulu 
Energi (PHE) R. Gunung 
S a r d j o n o  H a d i  m e n -
jadi salah satu pembicara 
dalam acara “Mi gas Goes 
t o  C a m p u s ”  ( M G T C ) . 
Kegiatan  ini merupakan 
agenda rutin Kementerian 
ESDM melalui Direktorat 
Jenderal Migas sebagai 
bentuk sosialisasi dan diskusi 
dengan civitas akademika 
untuk memperoleh masukan 
t e r h a d a p  p e n e t a p a n 
keb i j akan  in f ras t ruk tu r 
migas ke depan, terkait 
t a t a  k e l o l a  m i g a s 
(kelembagaan, kegiatan/

Presiden Direktur PHE  Gunung Sardjono Hadi Jadi 
Pembicara di “Migas Goes to Campus” 
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jakarta -  Cekungan 
Ta r a k a n  m e r u p a k a n 
cekungan yang sudah terbukti 
menghasilkan hidrokarbon, 
d i t u n j u k k a n  d e n g a n 
beberapa lapangan migas 
besar yang ada di area ini, 
mempertimbangkan potensi 
tersebut maka perlu dilakukan 
sebuah studi regional yang 
dapa t  menggambarkan 
konsep eksp lo ras i  dan 
pengembangan cekungan 
Tarakan. 

Sebuah studi regional 
telah dimulai pada Maret 
2015 dan dilakukan secara 
internal, dengan melibatkan 
para geoscientist muda dan 
berpengalaman di Pertamina 
Direktorat Hulu meliputi fungsi 
Eksplorasi Hulu, UTC, PHE 
beserta AP PHE dan PEP. 
Sesuai jadwal, hasil studi 
regional ini dapat disampaikan 
hasil akhir studi regional 
tersebut.

Pemaparan hasil studi 
regional ini dihadir i  oleh 
Direktur Hulu Syamsu Alam, 
SVP Explorat ion Doddy 
Priambodo, SVP Upstream 
Strategic Planning & Operation 
E v a l u a t i o n  M e i d a w a t i , 
President Director PEP Rony 
Gunawan, Direktur Eksplorasi 
PHE Rudy Ryacudu, Direktur 
Development PHE Bambang 
Manumayoso ,  dan  VP. 
Exploration East Area, Budi 
Tamtomo selaku Project 
Coordinator Studi Regional 
Cekungan Tarakan

Studi ini merevisi konsep 
geologi regional di Cekungan 
Tarakan secara komprehensif 
dan terintegrasi, baik existing 
play maupun new play concept 
diseluruh WK Pertamina ( 
Simenggraris, Bunyu, Tarakan, 
Nunukan, Bukat dan Ambalat 
) dan sekitarnya , kata Budi 

peringati HUT PHE WMO ke-5 
juga diadakan bakti sosial 
yang  bantuannya berasal dari 
sumbangan sukarela pekerja, 

BDI dan Bakor Umkris ke 
panti asuhan. Juga dilakukan 
prosesi pemotongan tum
peng.•PHE WMO

Mendulang Migas di Cekungan Tarakan, Kaltara

Tamtomo yang telah berhasil 
mengkoordinir studi regional 
Cekungan Tarakan.

Potensi sumber daya 
hidrokarbon di Cekungan 
Tarakan sangat signifikan, 
d i m a n a  s e p e r t i g a  n y a 
sebesar 3,2 BBOE sudah 
t e r i nden t i f i kas i  me la lu i 
Lapangan migas,  ser ta 
Prospek Siap Bor  dan lead 
yang sudah ada; Sedangkan 
dua per tiganya belum di 
explore, sehingga menjadi 
peluang bagi Pertamina untuk 
melakukan eksplorasi yang 
agresif melalui penambahan 
W i l a y a h  K e r j a  ( B a r u ) 
Pertamina di  Cekungan 
Tarakan dan pembuktian 
melalui pengeboran Prospek 
Siap Bor di tahun 2017

“ K e g i a t a n  s t u d i  i n i 
membuktikan bahwa para 
geoscientist muda bersama 
dengan para expertise di 
Pe r t am ina  Hu lu  dapa t 
melakukan studi secara 
mandiri, tanpa melibatkan 
k o n s u l t a n ;  P e r t a m i n a 
mampu secara  sumber 
daya manusia dan s iap 
menghadap i  tan tangan 
untuk menemukan cadangan 
migas yang besar”, demikian 
Direktur Hulu meyakinkan. 
Beliau juga menyampaikan 
ucapan  terima kasih dan 
penghargaan kepada tim 
yang sudah bekerja dengan 
baik, penuh semangat dan 

b isa,  wa laupun banyak 
kendala yang dihadapi. 

Studi ini menjadi langkah 
awal untuk dimulainya studi 
regional selanjutnya pada 
cekungan penghasil migas 
yang berbeda diseluruh 
Indonesia. Dengan demikian, 
diharapkan para geoscientist 
Pertamina dapat memiliki 
pemahaman yang leb ih 
komprehensif tentang potensi 
eksplorasi di seluruh wilayah 
ker ja  migas Pertamina, 
demi keberlanjutan bisnis 
perusahaan ke depan.•phe
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Pekerja PHE WMO Serentak Tandatangani 
Pakta Integritas
jakarta - Pekerja PHE WMO serentak 
melaksanakan pembacaan dan pe-
nandatanganan Pakta Integritas sebagai 
bentuk komitmen bersama untuk 
memberikan kinerja terbaik dengan tetap 
menjunjung tinggi perilaku bersih. Hal ini 
merupakan yang pertama dilaksanakan 
di antara seluruh Anak Perusahaan PHE.

Pembacaan Pakta Integritas dipimpin 
oleh President/GM PHE WMO Sri Budiyani 
yang diikuti oleh seluruh pekerja, dan 
dilanjutkan dengan penandatanganan 
Pakta Integritas mulai dari level Vice 
President dan Direct Report, Manager, 
dan terakhir di level Head and Chief.

“Pakta Integr i tas in i  laz imnya 
ditandatangani oleh pejabat baru pada 
saat menerima penugasan baru. Namun 
kami ingin menunjukkan komitmen yang 
kuat bahwa kami melaksanakan salah 
satu value Pertamina 6C, yakni Clean,” 
tutur Sri Budiyani di sela Town Hall Meeting 
Q1 HSSE PHE WMO.

Pakta Integritas adalah pernyataan 
atau janji kepada diri sendiri tentang 
komitmen melaksanakan seluruh tugas, 

fungsi, tanggung jawab, wewenang dan 
peran sesuai dengan peraturan perundang
undangan dan kesanggupan untuk tidak 
melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam Pakta Integritas itu pekerja 
berjanji untuk menggunakan seluruh potensi 
untuk mewujudkan tujuan perusahaan, 
melaksanakan dengan sungguhsungguh 
dan bertanggung jawab terhadap seluruh 
kewenangan dan tugas yang diberikan 
sesuai dengan ketentuan perusahaan, 
Pedoman Perilaku dan Prinsipprinsip Usaha 
yang Sehat.

Selain itu, pekerja juga berjanji untuk 
memegang teguh Prinsipprinsip Dasar 
Integritas Perusahaan, yaitu bertindak 
jujur, dapat dipercaya, menghindari konflik 
kepentingan dan tidak menolerir suap. 
Pekerja juga membina dan meningkatkan 
profesionalisme serta koordinasi dalam 
pelaksanaan tugas  dan tanggung jawabnya.

Pekerja juga mengajak pelaku-pelaku 
usaha yang berkaitan dengan PHE WMO 
untuk melaksanakan prinsipprinsip usaha 
yang sehat sesuai dengan etika kerja dan 
bisnis.•phe wmo

usa ha,  pembinaan dan 
pengawasan) serta rencana 
pembangunan infrastruktur 
migas yang diperlukan untuk 
mendukung  ke tahanan 
energ i  dan pemenuhan 
energi kepada masyarakat. 
Dengan mengusung tema 
Tantangan Industr i  Hulu 
M i g a s  k e  D e p a n  d a n 
Pembangunan Infrastruktur 
Migas, MGTC dilaksanakan 
di Fakultas Teknik Universitas 
Diponegoro, Jumat (13/5).

Selain R. Gunung Sar-
djono Hadi, kegiatan ini 
juga menghadirkan pem-
bicara, yaitu Dirjen Migas 
IGN Wiratmaja Puja, Di-

r e k t u r  K o m e r s i a l  d a n 
Pengembangan Bisnis PT 
Pertagas Indra Setyawati, 
Dosen Undip Tutuk Djoko 
Kusworo dan bert indak 

sebagai moderator adalah 
Prof. Budiyono. Migas Goes 
To Campus di Undip diikuti 
oleh sekitar 200 mahasiswa 
dari berbagai jurusan.•phe
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jakarta – PT Pertamina 
EP Cepu (PEPC) mene-
rima anggota Dewan Per-
musyawara tan  Rakya t 
Daerah (DPRD) Bojonegoro 
dari Komisi B, di ruang Banyu 
Urip gedung Patra Jasa, 
pada (13/5). Rombongan 
DPRD Bojonegoro terdiri dari 
Ketua komisi B DPRD Sigit 
Kushariyanto,  ang go ta DPRD 
dari komisi B, Direktur Utama 
PT Bojonegoro Bangun Sa-
rana (PT BBS) Eddy Frits D. 
beserta jajarannya, dan staf 
sekretariat DPRD. 

Kunjungan kerja ini ditu-
jukan untuk mendapatkan  
masukan dalam pengambilan 
kebijakan terkait dengan 
pengajuan operatorship Blok 
Tuban antara PT BBS dengan 
PT Pertamina (Persero), dan 
persetujuan komersial mi-
nyak mentah bagian negara 
kepada PT BBS untuk ren-
cana pembangunan Mini 
Refinery Plant. 

Direktur Utama PEPC 

DPRD Bojonegoro Kunjungi PEPC

Adriansyah dalam kesem-
patan tersebut memaparkan 
tentang visi & misi PEPC, 
proses bisnis PEPC, wilayah 
kerja Blok Cepu, proyek 
Blok Cepu, fasilitas produksi 
Banyu Urip, participating 
interest (PI) proyek unitisasi 
gas lapangan Jambaran-
Tiung Biru (JTB), capaian 
prestasi PEPC, dan realisasi 
program Corporate Social 
Responsibility. Adriansyah 
menegaskan, masalah safety 
dan l ingkungan menjadi 

prio ritas utama dalam me
laksanakan pekerjaan yang 
saat ini ditangani oleh PEPC.

Sementara Ketua Ko
misi B yang membidangi 
anggaran & perekonomian 
DPRD Bojonegoro Sigit 
Kus hariyanto menyatakan 
du kungannya terhadap in-
dustri migas di Kabupaten 
Bojonegoro. Sigit berharap, 
seluruh potensi lokal yang 
terdapat di wilayah Blok 
Cepu bisa dimanfaatkan 
untuk ikut berperan dalam 

operasional oleh PEPC. 
Hal tersebut ditanggapi 

posit i f  oleh Adriansyah. 
Sedangkan Direktur PT 
BBS Eddy Frits, menya-
takan ke depannya akan 
leb ih  memperba ik i  ko-
munikasi serta siap bekerja 
s a m a  s e h i n g g a  b i s a 
d iber i  kesempatan un-
tuk berkontribusi da lam 
pembangunan dan pe-
nger jaan proyek migas di 
Bojonegoro.•pepc

Fo
to

 : 
PE

PC

jakarta – Setiap peru
sahaan yang maju harus 
memiliki perencanaan yang 
ter fokus dan terarah untuk 
me ncapai keunggulan agar 
dapat bersaing dengan peru-
sahaan lain. Berdasarkan 
hal ter sebut, PT Pertamina 
Training & Consulting (PTC) 
menyelenggarakan seminar 
CEO (Chief Executive Officer) 
Talk On Holding Company 
pada 6 -7 April 2016, di Hotel 
The Ritz Carlton, Jakarta.

Seminar yang membahas 
ten tang  pembentukan 

holding company sampai 
dengan  im  p l emen tas i 
in i  d ibuka o leh Deput i 
Bidang Restrukturisasi & 
Pengembangan Usaha 
Kementrian BUMN /Ketua 
Tim Holdingisasi BUMN 
A loys ius  K .  Beberapa 
pembicara yang diundang 
berasal dari Global Con-
sulting Firm, antara lain The 
Boston Consulting Group, 
AT Kearney, Accenture, 
S t ra tegy& ,  dan  PWC, 
serta Direktur Utama PT 
Per tamina (Persero) Dwi 
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Upskilling Integrated 
Assessment for 
Operational Excellence 
Elemen SSM di PEP
jakarta - Percepatan implementasi dan 
pencapaian operational excellence PEP dilakukan 
dalam beberapa tahapan. Yaitu penyusunan 
kriteria standard operational excellence PEP, 
internalisasi dan Implementasi kriteria standard 
operational excellence PEP, assessment tingkat 
keberhasilan implementasi kriteria standard ope-
rational excellence PEP, serta  upaya perbaikan 
berkelanjutan mengacu kriteria standard ope-
rational excellence PEP. Sesuai tahapantahapan 
tersebut, di Ruang Rapat Lt.21 Kantor Pusat 
PEP dilaksanakan Upskilling kriteria Integrated 
Assessment for Operational Excellence (IAOE) PEP 
– elemen Subsurface Management (SSM), belum 
lama ini. Acara tersebut mengundang perwakilan 
Fungsi Exploitation & ICT seluruh Asset dan juga 
Assistant Manager PE seluruh Field. Acara dibuka 
oleh Pjs. VP OCOE  Beni Syarif Hidayat dan VP 
Exploitation  Wit Mulya. 

Beni Syarif Hidayat menyampaikan, IAOE 
merupakan tools yang didesain bersama-sama 
untuk kinerja ekselen perusahaan kita, sehingga 
perlu dikawal implementasinya.

Sementara VP Exploitation Wit Mulya menga-
rahkan agar peserta upskilling dapat berdiskusi 
optimal dalam meningkatkan pema haman terkait 
kriteria standard operational excellence, khususnya 
SSM, serta aktif berkon tribusi memberikan 
feedback untuk per baikan berkelanjutan. Acara 
dilanjutkan dengan pe maparan filosofi Operational 
Excellence PEP dan sistem IAOE oleh QMMP 
Manager Pertamina Adriwal dibantu oleh Senior 
Quality Analyst  Rusdy Wahid.

Pelatihan ini mempersiapkan peserta upskilling 
sebagai “lead assessee” di unit kerjanya masing-
masing untuk membantu internalisasi kriteria 
IAOE di unitnya dan memudahkan koordinasi pe-
laksanaan Assessment.•editdsw/Qmmp/ver01

PTC Selenggarakan CEO Talk on Holding Company
Soetjipto, Komisaris Utama 
PT Pertamina (Persero) 
Tanri Abeng, dan Direktur 
Innovat ion & Strategic 
Portfolio PT. Telkom Indra 
Utoyo. Acara diikuti 120 
peserta lainnya yang terdiri 
dari level Senior Manager 
– CEO dari 119 BUMN, 
Kementrian BUMN, dan 
swasta lainnya. 

Seminar ini bertujuan 
untuk memberikan pe-
mahaman tentang penting
nya menyu sun roadmap 
holding com pany yang ter-

fokus, ter arah, dan terukur; 
mening katkan pemahaman 
ten tang pentingnya desain 
dan struktur organisasi; 
men da lami  pent ingnya 
melakukan transformasi 
company va lue ;  ser ta 
mendalami pentingnya si-
nergitas value chain dan 
group governance serta 
me ningkatkan pemahaman 
s istem parent ing  yang 
mem ber i  n i la i  tambah.  
Dengan demikian akan me
ningkatkan pemahaman 
terka i t  pengembangan 

talent serta strategi human 
capital yang mendukung 
tercapainya visi dan tujuan 
dari holding company serta 
meningkatkan pemahaman 
terkait aspek finansial, tax 
planning, dan transfer pricing 

Training HSE Laboratorium PT. Pertamina Lubricants
bogor - Dalam rangka 
meningkatkan kesadaran  dan 
kepedulian akan pentingnya 
aspek Health, Safety and 
Environment (HSE) di ling
kungan kerja laboratorium, 
HSE PT. Pertamina Lubricants 
mengadakan training aspek 
HSE Laborator ium pada 
21-22 Mei 2016, di Hotel 
The Mirah, Bogor. Training 
diikuti oleh 18 peserta dari 
Laboratorium Oil Clinic, 20 
peserta dari Laboratorium 
Pro duct & Development 
(P&D) dan 19 peserta dari 

Laboratorium Production Unit 
Gresik.

Adapun materi training 
HSE ini terdiri dari pengenalan 
tentang bahaya kimia, iden-
tifikasi bahaya kimia di tempat 
kerja, risk asessment, dan 
pengendalian risiko yang 
disampaikan oleh praktisi 
dari UI, Mila Tejamaya S.Si., 
MOHS,  Ph.D dan Pro f . 
Dra. Fatma Lestaru, M.Si., 
Ph.D, serta tambahan materi 
dari fungsi HSE mengenai 
pengelolaan limbah Bahan 
Beracun dan Berbahaya (B3) 

Laboratorium. 
D iha rapkan  dengan 

ada nya training HSE La-
boratorium ini, bahaya dan 
potensi risiko akibat ker-
ja dapat diminimalisir dan 

dikelola dengan baik, se-
hingga tercapai kesehatan 
dan keselamatan bagi pe-
kerja maupun lingkungan 
laboratorium PT. Pertamina 
Lubricants.•bmw
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dalam holding company.
Seminar ini diharapkan 

dapat memberikan pe nge-
tahuan lebih kepada pe serta 
seminar mengenai holding 
company. • laraswulan - ptc
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anak perusahaan

jakarta - Dalam rangka 
bulan KOMET, pada 28 
April 2016, di Ruang Serba 
Guna Lt. 4, Gedung  PT 
Pertamina Trans Kontinental 
(PTK) Pusat,  Fungsi SPBD 
PTK melaksanakan Fo rum 
Knowledge Mana gement 
(KOMET) yang pertama di 
tahun 2016. Pelaksanaan 
KOMET ini merupakan salah 
satu komitmen PTK untuk 
berbagi aset pengetahuan/
intelektual dari setiap nara
sumber atas pencapaian 
ki nerja perusahaan dalam 
menjalankan proses bisnis. 
Untuk KOMET kali ini, keynote 
speaker beserta narasumber 
roundtable berasal dari Kantor 
Pusat, Anak Perusahaan dan 
Cabang PTK.  

Hadir dalam kegiatan 
tersebut Direktur Keuangan 
& SDM PTK Sjahril Rachmad 
Atas, didampingi Manager 
SPBD A Zainullah Santoso, 
serta Tim Manajemen PTK. 
Tampak pu la  Wa l j i an to 
Ma nager Fungsi Qual i ty 
Management M&T Pertamina, 
Bambang Prakoso Harsono 
Senior Analyst Quality Im-
prove ment Pertamina dan 
Theresia Sapt ikaningsih 

Forum KOMET PT Pertamina Trans Kontinental 2016
Analyst Knowledge Ma-
n a g e m e n t  P l a n n i n g  & 
Budgeting Pertamina se bagai 
perwakilan dari Direktorat 
Pemasaran Pertamina. 

Sjahril Rachmad Atas 
menyampaikan,  shar ing 
know  ledge management  
memang perlu di lakukan 
oleh seluruh pekerja PTK 
untuk meningkatkan quality 
management di PTK.  

Dalam forum KOMET kali 
ini, ada 5 aset pengetahuan 
yang d i-share  o leh na
rasumber kepada pekerja 
PTK khususnya peker ja 
yang berada di Jakarta, di 
antaranya pekerja PTK Pusat, 
PTK Cabang Tanjung Priok, 
PT Peteka Karya Gapura, PT 
Peteka Karya Jala, dan PT 
Trans Yeong Maritime.

President Director TYM 
Indra Putra menjadi keynote 
speaker dengan mengangkat 
tema Implementasi  Wif i 
dengan Membagi Jaringan 
VSAT di Site Office, Kapal dan 
Mess Pekerja Luwuk, Sulteng. 
Sharing yang disampaikan 
mengenai problem-solving 
pembagian jaringan VSAT 
untuk mempermudah dalam 
pekerjaan. 

Sedangkan untuk na
rasumber roundtable adalah 
Manager Strategic Plan & 
Bussines Development M 
Zainullah Santoso dengan 
judul Optimalisasi Pengadaan 
Kapal Sichem Colibri dan 
Sichem Sparrow dengan 
s t a n d a r  B i m c o  d i  P T 
Pertamina Trans Kontinental; 
Manager Cabang Tanjung 
Priok Yulius Siaga Tiawarman 
dengan judul Optimalisasi 
Penagihan Piutang melalui 
Analisa Jenis Piutang di PTK 
Cabang Tanjung Priok; New 
Building Superintendent Indra 
Petrus Ambarita dengan judul 
Optimalisasi Umur Ekonomis 
Kapal dengan penggunaan 
Material HDPE untuk Small 
Boats di PT Pertamina Trans 
Kontinental; serta  Asisten 

Training & Recruitment Agam 
Tiro dengan judul Optimalisasi 
Rekrutmen Pegawai melalui 
Implementasi ERekrutmen 
d i  PT Per tamina Trans 
Kontinental. 

Direktur Keuangan & SDM 
PTK Sjahril Rachmad Atas  
berharap, Forum KOMET bisa 
memberikan perubahan yang 
lebih baik. “Semoga sharing 
knowledge yang dilakukan 
dapat menghasilkan suatu 
ilmu atau inovasi sehingga 
dapat mencegah terjadinya 
pengu langan kesa lahan 
dalam pekerjaan sehari-hari 
demi kemajuan perusahaan. 
“Karena itu, implementasi 
KOMET harus dipandang 
se bagai alat bantu untuk 
penyelesaian  masalah,” 
ujarnya•ptk
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Pembekalan untuk 
Field Manager dan 
General Manager PEP
jakarta - PT Pertamina EP melaksanakan 
kegiatan pembekalan dalam aspek keuangan,  
teknikal, hingga kehumasan untuk Field 
Manager dan General Manager Aset 2, Aset 
4 dan Aset 5 PT Pertamina EP, pada selasa 
(10/05) di Wisma BNI 46 Jakarta. 

Kegiatan pembekalan bertujuan agar para 
Field Manager dan General Manager yang 
merupakan para leader bisa memahami dan 
menyikapi kondisi sosial dan permasalahan 
teknis yang sering kali terjadi di masyarakat. 

Muhammad Baron selaku Manager Public 
Relations PT Pertamina EP mengatakan, 
pembekalan ini diharapkan bisa menjadi modal 
bagi Field Manager dan General Manager 
dalam mengambil keputusan terkait proses 
operasional dan memberikan image perusahaan 
yang positif di mata masyarakat.•adityo

Sharing Session HSSE di PEPC: Project Approach to Safety
bojonegoro -  Pada 
Kamis (21/4), bertempat di 
Hotel Aston, Bojonegoro, PT 
Pertamina EP Cepu (PEPC) 
bersama Tim Proyek Banyu 
Urip (BU) EPC5 mengadakan 
sharing session yang bertajuk  
“Project Approach to Safety”. 
Acara diikuti oleh peserta dari 
pekerja HSE di lapangan/Bo-
jonegoro, ExxonMobil Cepu 
Limited (EMCL), kontraktor, 
dan sub kontraktor. Acara ini 
digelar untuk lesson learned 
safety dari EPC5 proyek 
Banyu Urip.

Materi disampaikan oleh 
Zainul Bahri dari tim proyek 
BU EPC5, yang menjelaskan 
tentang garis besar dari safety, 
yaitu: alur safety, mulai dari 
prinsip keselamatan, sistem 
manajemen keselamatan, 
perilaku kepemimpinan, dan 
pengembangan budaya kerja 
selamat, implementasi safety 
di EPC5, hasil implementasi, 
dan kesimpulan.

Pada dasarnya tidak se-
orang pun yang ingin celaka, 
sehingga wajib memiliki prinsip 

bekerja dengan selamat dan 
sistem manajemen ke se-
lamatan yang diterapkan da-
lam perilaku bekerja oleh 
se mua pekerja mulai dari 
pim pinan maupun bawahan, 
hingga mencapai hasil yang 
diinginkan.

Pr ins ip  kese lamatan 
merupakan pilar dari proses 
safety, menggunakan standar 
yang komprehensif, dan setiap 
proyek memiliki project safety 
plan dan risk management 
plan. Sedangkan dalam sis
tem manajemen keselamatan, 
meliputi ruang lingkup & tujuan, 
peran & tanggung jawab, 
proses & prosedur, verifikasi & 
pengukuran, dan umpan balik 
& pengembangan. Sementara 
budaya kerja selamat yang 
da pat dilakukan adalah site 
induction, pre-job meeting & 
JSA, observasi & intervensi, 
dan pemberdayaan pekerja.

Implementasi safety di 
EPC5 proyek Banyu Urip 
berpedoman pada Ke se-
la  matan dan Kesehatan 
Ker ja serta Lindungan Ling-

kungan (K3LL)/HSE. Yaitu, 
kepemimpinan, komitmen, 
dan komunikasi; kebijakan 
dan strategi untuk mencapai 
tujuan; organisasi, tanggung 
jawab, sumber daya, dan 
pe  latihan; perencanaan; pe-
nilaian resiko dan manajemen 
risiko; penerapan dan penga-
wasan; audit dan evaluasi; 
serta tinjauan manajemen. 
Ma sing-masing dijelaskan 
secara rinci oleh pembicara 
ba gaimana hal tersebut di-
terapkan pada EPC5. 

Se bagai contoh aspek 
k e p e m i m p i n a n  a d a l a h 
melakukan management 
walkthrough & weekly patrol; 
pada aspek komunikasi 
adalah mengadakan meeting 
berkala melalui organisasi 
komite keselamatan, daily 
too lbox,  genera l  safety 
talk, pemasangan sign & 
barricade, dan lain-lain. 

Sementara untuk aspek 
ko mitmen adalah pemberian 
penghargaan HSE berupa 
hadiah dan apresiasi yang 
diberikan kepada pekerja yang 

evaluasi dari penilaian audit 
di lapangan setiap sub-
kontraktor terhadap pelak
sanaan program K3LL. 

Terakhir, pada aspek 
tinjauan manajemen, mem-
buat dan me-review laporan 
K3LL dan menentukan 
tin dakan apa yang akan 
direncanakan sebagai tin-
dakan  pe rba ikan  yang 
berkaitan dengan K3LL.

Imp lementas i  sa fe ty 
d i  EPC5 membuahkan 
hasil dengan diperolehnya 
6.776.186 hours zero accident 
dari Gubernur Jawa Timur 
dan 9.000.000 hours zero 
accident dari Project Manager 
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sangat peduli terhadap K3LL. 
Demikian sebaliknya, bagi 
yang melanggar peraturan 
HSE akan mendapatkan 
sanksi dari pihak manajemen. 

Contoh pada aspek 
pelatihan & kompetensi, 
antara lain mengadakan 
safety champion training, 
pelat ihan kepemimpinan 
untuk supervisor, on class 
training, on the spot refresh 
training, dan external training. 
Untuk aspek perencanaan, 
membuat jadwal dan program 
untuk aktifitas HSE. 

Pada aspek penilaian 
resiko dan manajemen resiko 
adalah melakukan penilaian 
risiko dan pelatihan situasi 
darurat dengan beberapa 
skenario. Penerapan pada 
aspek pengawasan, antara 
lain: membuat laporan harian, 
mingguan, dan bulanan 
tentang pencapaian program 
K3LL. Sedangkan untuk 
aspek audit dan evaluasi, 
adalah melakukan audit 
K3LL masing-masing sub 
kontraktor dan melakukan 

EMCL EPC5. HSE statistik 
sampai Maret 2015 adalah 
18.034.294 total project man 
hours dan 9.226.171 safe 
man hours without LTI. 

Kesimpulan yang bisa 
diambil dari lesson learned 
ini adalah komitmen kuat 
d a r i  m a n a j e m e n  y a n g 
dikomunikasikan secara 
e f ek t i f  dengan  p roses 
p e n y e m p u r n a a n  t e r u s 
menerus, menjadi kunci utama 
keberhasilan pencapaian 
tu juan safety.  Sehingga 
semua orang yang bekerja 
di proyek, dapat kembali 
ke rumah dengan kondisi 
selamat.•pepc



Pererat Hubungan dengan Key Account, 
Pertamina Serius Garap Bisnis Special Chemical
jakarta – Dalam rangka 
lebih mempererat hubungan 
bisnis dengan konsumen 
utama (key account) produk
produk special chemical, 
VP Petrochemical Trading 
Supriyanto Dwi Hutomo 
melakukan courtessy &  
intensive meeting  dengan 
PT Sari Sarana Kimia (PT 
SSK) yang diterima oleh 
Direktur Utama PT SSK, Arif 
R Kurniawan bersama Direk-
tur Marketing PT SSK, Donna 
Kurniawan, pada (18/5). 

Dalam sambutannya,   
Supriyanto menyampaikan 
apresiasi atas kinerja pem-
belian PT SSK yang terus 
mengalami peningkatan 
signifikan dari tahun ke ta-
hun, khususnya dalam pe-
masaran produk Solvent 
(SBPxx dan LAWS), Minarex, 
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Refreshment Pembuatan 
HIRA di Kantor Pusat 
Pertamina
jakarta - Fungsi HSSE Operation Head Office 
mengadakan kegiatan Refreshment Pembuatan 
Hazard Identification and Risk Assessment  (HIRA) di 
lingkungan Kantor Pusat Pertamina. Acara tersebut 
diadakan di Gedung annex Lantai 5, Kantor Pusat 
Pertamina, pada (27/4). 

Acara yang dihadiri 13 peserta dari enam fungsi 
tersebut dimaksudkan untuk menginformasikan dan 
melaksanakan dasar peraturan tentang penerapan 
sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, 
melaksanakan Sistem Tata Kerja Perusahaan tentang 
HSSE Management System, melaksanakan OHSAS 
18001:2007, serta membantu dan meningkatkan 
pemahaman direksi pekerjaan di lingkungan  
Pertamina dalam mengidentifikasi bahaya, menilai 
risiko, dan melakukan pengendalian risiko sehingga 
mampu membuat dan menyusun dokumen HIRA.

Seperti diketahui, seluruh kegiatan bisnis 
dan operasional perusahaan harus menerapkan 
manajemen pengendalian bahaya dan risiko guna 
menjamin bahwa risiko yang dihadapi telah dikelola 
dan dikendalikan. Tujuannya, untuk mengurangi 
kerugian yang timbul terhadap manusia, peralatan/
sarana, lingkungan, dan proses. Setiap risiko terkait 
dengan potensi bahaya dan aspek HSSE di kegiatan 
bisnis dan operasional perusahaan, baik rutin 
maupun non rutin, tersebut dapat dikendalikan dan 
diturunkan sampai risiko dapat diterima (acceptable 
risk). 

Karena itu, penting bagi direksi pekerjaan 
melakukan seleksi terhadap calon kontraktor yang 
akan melakukan pekerjaan yang ditawarkan dan 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 
pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pasca 
seleksi. Pemilihan kontraktor disesuaikan dengan 
kategori risiko berdasarkan analisa risiko yang 
dilakukan oleh direksi pekerjaan. Hal ini diatur di 
dalam Contractor Safety Management System 
(CSMS). 

Dengan kegiatan tersebut, diha rapkan adanya 
komitmen direksi pekerjaan untuk mem  buat dokumen 
HIRA. Setelah dibuat, me la  kukan sosialisasi, 
kemudian implementasi dan pe mantauan/tinjau 
ulang.•hsse operation head oFFice 

P a r a f f i n i c  O i l ,  E X D O -
4, Smooth Fluid-02 dan 
Smooth Fluid 05. Lebih lanjut 
Supriyanto menyampaikan 
komitmen Pertamina untuk 
lebih serius menggarap pa-
sar produk special chemical 
dan menjadikan Pertamina 
sebagai Leader on the Che-
mical Supply di pasar da
lam negeri. “Sinergi bisnis 
dengan key account special 
chemical, menjadi pilihan 
terbaik Pertamina dalam me-
wujudkan cita-cita tersebut,” 
tambahnya.

Pada ke sempatan ter
sebut, Direktur Utama PT SSK, 
Arif R Kurniawan me nyambut 
baik kun jungan Pertamina 
dan dukungan Pertamina 
se lama ini serta komitmen 
peru sahaan tersebut untuk 
menjadi agen dan konsumen 

loyal Pertamina. Arif me-
nambahkan, PT SSK saat 
ini tumbuh menjadi holding 
dari beberapa industri che  -
mical, penyedia jasa pe-
nimbunan (storage) serta 
trading company.  Yaitu,   PT 
Tunas Sumber Ide Kreasi 
Kimia (produsen Resin), PT 
Bumi Merak Terminalindo 
(jasa chemical storage), PT 
Vema Sarana Polimerindo 
(produsen Polyurethane), PT 
Sari Daya Plasindo (produsen 

Tahun LII, 30 Mei 2016SOROT

Di-Octyl Phthalate), dan 
PT Sari Sarana Kimiatama 
(trading special chemical dan 
Solvent).

Pada akhir kunjungan, 
Supriyanto menyerahkan 
cinderamata kepada Direktur 
Utama PT SSK dan berjanji 
untuk selalu menjalin ko-
munikasi  intens dengan 
konsumen guna memperoleh 
masukan dan informasi yang 
komprehensif dari konsumen/
pasar.•petrochemical trading

plumpang – Untuk me
latih kemampuan dalam 
meningkatkan pemahaman 
tentang HSSE di lingkungan 
kerja, fungsi HSSE melak-
sanakan latihan bagi para 
pekerja di lingkungan Kantor 
Pusat Pertamina, di Basic 
Fire Training at Pertamina 

Latihan Pemadam Api Ringan untuk Pekerja Kantor Pusat
Training Center, Plumpang, 
pada (15/5).

Latihan ini dilakukan se-
cara rutin sebulan se kali 
dengan melibatkan pekerja 
Kantor  Pusat ,  dengan 
tujuan agar para pekerja 
lebih paham bagaimana bila 
mengalami  situasi darurat 

di sekitar ling kungan kerja. 
Dalam lat ihan tersebut, 
pekerja di ajarkan bagaimana 
cara menggunakan alat 
pemadam api ringan atau 
APAR mulai dari komponen 
yang ada di APAR sampai 
cara me madamkan api 
dengan alat tersebut. Fo
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“Semoga dengan latihan 
rutin ini semua pekerja se-
makin aware dengan ling
kungan kerjanya,” kata Sr. 
Supervisor Health & Sa-
fety  Singgih Riyadi saat 
memberikan pengarahan 
kepada peserta latihan.• 
kuntoro

Jurnalis Kampus dan Blogger Mengenal Lebih Dekat Pertamina
jakarta –  Per tamina 
beke r j a  sama  dengan 
Liputan6.com melaksanakan 
kegiatan Campus Citizen 
Jur nalis Edutrip with Per-
tamina, pada Kamis (19/5). 
Acara yang diikuti oleh 10 
jurnalis kampus dari se-
jumlah perguruan tinggi di 
Jabodetabek serta 5 blogger 
yang tergabung dalam Citizen 
Jurnalis Liputan6.com.

Acara yang berlangsung 
satu hari penuh tersebut 
d i  a w a l i  d e n g a n  p e n -
je l asan  ten  tang  b i sn i s 
Pertamina oleh Manager 
External Communication 
Pertamina Ifki Sukarya di 
Kantor Pusat Pertamina. 
Dalam paparannya I fk i 
menyampaikan bagiaman 
Pertamina melakukan ber-
bagai upaya untuk menjaga 
ketahanan energi nasional, 
m e n a t a  s u m b e r  d a y a 

manusia dan melakukan 
berbagai kerjasama dalam 
mendorong pengembangan 
bisnis energi.

“Pertamina milik negara 
dan milik kita semua. Oleh 
sebab itu masyarakat harus 
sadar keuntungan yang di-
dapat Pertamina akan kem
bal i  kepada masyarakat 
Indonesia,” jelasnya.

Usai mendengar paparan, 

rombongan melanjutkan 
per jalanannya untuk me-
ngunjungi Terminal BBM 
Jakarta Group di Plumpang 
dan Pabrik Pelumas di Jam-
pea, Tanjung Priok. Para 
peserta diajak melihat lang-
sung proses distribusi BBM 
serta pembuatan Pelumas.

“Tak jub dan menye-
nangkan bisa melihat bisnis 
yang dikelola Pertamina. Yang 

membuat saya lebih berkesan 
ternyata dalam menjalankan 
bisnisnya Pertamina selalu 
mengutamakan safety. Se
tiap berkunjung di lokasi 
diberikan safety briefing dan 
untuk masuk ke lapangan 
penggunaan peralatan elek
tronik dilarang serta wajib 
menggunakan Alat Pelindung 
Diri,”kata Zaini Imanudin 
mahasiswa Politeknik Per-
guruan Tinggi di Jakarta.

K e g i a t a n  C a m p u s 
Citizen Jurnalis Edutrip ini 
merupakan yang pertama kali 
dilakukan Pertamina bekerja 
sama dengan Liputan6.com. 
Selain memperkenalkan 
lebih dekat bisnis Pertamina 
kepada masyarakat, aktivitas 
ini diharapkan mendorong 
para citizen jurnalis untuk 
menul is pengelamannya 
dan pandangannya tentang 
Pertamina.•dsu
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malang  – Market ing 
Operation Region (MOR) 
V terus memperluas outlet 
uji pasar produk diesel non 
subsidi Dexlite di Wilayah 
Jawa Timur, dengan mema-
sarkan produk tersebut, di 
Malang (19/5).

U j i  pasa r  d i l akukan 
di tiga Stasiun Pengisian 
Bahan Bakar Umum (SPBU), 
yaitu SPBU 54.651.73 Jl. 
Letjen S. Parman 48-52, 
SPBU 54.651.03 Jl. Raya 
Bulu lawang, dan SPBU 
51.651.16 Jl. Raya Langsep.

Kegiatan simbol is uj i 
pasar di Malang ditandai 
dengan pengisian Dexlite 
pada kendaraan di SPBU 
No. 54.651.03 Jl .  Raya 
Bululawang yang dilakukan 
GM MOR V Ageng Giriyono 
didampingi Ketua DPDV 
Hiswana Migas Rahmat 
Muham madiyah dan Retail 
Fuel Marketing Manager 
Region V Made Adi Putra.

G M  M O R  V  A g e n g 
Giriyono mengatakan,  pa da 
minggu ketiga Mei 2016, 18 
SPBU di Jawa Ti mur sudah 
dipast ikan me nyediakan 
Dexl i te.  “Kami past ikan 
minggu ini 18 SPBU di wilayah 
Jawa Timur, menyediakan 
Dexlite, dan untuk di Malang 
ini 3 SPBU sudah dipastikan 
tersedia Dexl ite. Jumlah 
outlet ini nantinya akan terus 
bertambah dengan target 
mencapai 248 out let di 

Dexlite Hadir di Malang
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RU IV Bangun 
Head Office Dengan 
Konsep Green Building
cilacap –  Pada 21 April 2016, General Ma nager 
Refinery Unit (RU) IV Cilacap Nyoman Su kadana 
didampingi oleh Tim Manajemen melakukan 
pemancangan bore pile perdana pembangunan 
gedung baru head office RU IV yang ditandai 
dengan pemencetan sirene dan dilanjutkan dengan 
pengoperasian alat bore pile.

Menurut GM RU IV Nyoman Sukadana, gedung 
baru ini menerapkan konsep green building dan 
energy saving building. Dikatakannya, gedung 
head office ini nantinya akan menjadi ikon RU IV 
dan bahkan Cilacap. “Desainnya cukup megah 
karena hasil dari desainer terbaik Indonesia yang 
telah melalui tahap penjurian oleh LAPI ITB dan 
menyisihkan 10 desainer lainnya,” imbuhnya.

Pada kesempatan ini,  Nyoman juga meng-
imbau kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam 
proyek ini untuk selalu mengutamakan aspek safety 
dalam setiap pekerjaan apalagi pelaksanaan proyek 
ini sangat ketat waktunya . Pembangunan head 
office ditargetkan dapat dilakukan softlaunching 
pada saat HUT Pertamina pada 10 Desember 2016.  
“ Safety is our top priority,”tegas Nyoman.

Project Enginneering Section Head RU IV 
Hamson Limbong dalam laporannya menyampai-
kan, head office baru RU IV ini terdiri dari 4 lantai 
berada di lokasi perumahan Pertamina Lomanis 
- Donan yang berjarak sekitar 500 meter dari area 
kilang RU IV. Pembangunannya berada di atas lahan 
seluas 7.257 meter persegi dengan luas bangunan 
15.387 meter persegi yang akan dilaksanakan 
selama 10 bulan oleh PT Hutama Karya dan mana-
jemen konstruksi LAPI ITB.• aji-ru iV

wilayah MOR V sampai akhir 
tahun 2016,” jelas Ageng.

MOR V te lah  mem-
persiapkan infrastruktur Ter
minal BBM, armada mobil 
tangki, dan infrastruktur IT 
serta fasilitas lainnya untuk 
mendukung kelancaran uji 
pasar dan pemasaran Dexlite 
di wilayah Jatim Balinus.

Dexlite memil iki ang
ka Cetane 51 atau lebih 
t inggi dibandingkan de-
ngan Solar dengan angka 
Cetane Number 48. Dex-
l i te  merupakan produk 
bahan bakar Diesel yang 
diformulasikan Pertamina 
untuk konsumen pengguna 
kendaraan bermesin diesel 
yang populasinya semakin 
meningkat sejalan dengan 

makin ketatnya batasan emisi 
gas buang. 

Sementara i tu Ketua 
DPD V Hiswana Migas 
Rah mat Muhammadiyah 
mengatakan, Hiswana yang 
migas selaku organisasi yang 
menaungi para pengusaha 
SPBU mendukung penuh 
pemasaran produk Dex lite 
karena yakin akan keunggulan 
produk Dexlite dapat memikat 
konsumen. 

“Sebagai pilihan produk 
baru, kami yakin Dexlite akan 
memiliki banyak peminat, 
apalagi kualitas produk ini di 
atas Solar, namun harga tetap 
terjangkau serta  lebih ramah 
lingkungan,” ujar Rahmat.

Dodik Setiawan, Ketua 
Komunitas Malang Fortuner 

Club mengatakan, selama ini 
penggemar Fortuner kesulitan 
mendapatkan bahan bakar 
yang pas.Karena itu, setiap 
kali touring komunitasnya 
mencampur Solar dan Per
tamina  Dex. Hasilnya juga 
tidak terlalu bagus terhadap 
mesin. “Setiap selesai touring, 
kami pasti harus membongkar 
mesin. Karena campuran 
Dex dan solar juga masih 
ngelitik di mesin,” ungkap 
Dodik. Dengan Dexlite ini, 
Dodik mengaku tidak pusing 
lagi dengan masalah bahan 
bakar  Toyota  For tuner 
kesayangannya.Bahkan kini 
Dodik siap menggelar touring 
Jawa-Lombok,  dengan 
mengandalkan jar ingan 
SPBU Dexlite.•mor V 
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jakarta  – Sebagai salah 
satu upaya meningkatkan 
penjualan produk-produk 
petrokimia dari Pertamina, 
Fungsi Petrochemical me
laksanakan kunjungan kerja 
ke Kantor Lembaga Ke-
bijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah (LKPP) 
yang bertempat di Kompleks 
Rasuna Epicentrum, Jakarta 
Selatan, pada (13/5). Dalam 
kunjungannya, rombongan 
Pertamina yang diwaki l i 
oleh VP Petrohemical Tra
ding, Petrochemical Re-
gion Manager MOR I I I , 
dan Petrochemical Region 
Manager MOR V beserta 

GM MOR V Ageng Giriyono didampingi Ketua DPDV Hiswana Migas Rahmat Muhammadiyah dan Retail Fuel Marketing 
Manager Region V Made Adi Putra melakukan pengisian perdana Dexlite di SPBU sebagai tanda produk tersebut secara 
resmi diluncurkan di wilayah Malang.

Fungsi Petrochemical Jajaki Kerja Sama dengan LKPP
tim langsung disambut oleh 
Kepala LKPP, Dr. Agus Pra-
bowo. 

Kunjungan ke LKPP di-
maksudkan untuk mem
perkenalkan produk Aspal 
atau Bitumen produksi Per-
tamina di Refinery Unit (RU) 
IV Cilacap dan juga untuk 
menja jak i  kemungkinan 
gabungnya produk Aspal 
Per tamina ke dalam E-Ca-
talog yang tengah di su sun 
LKPP. E-Catalog ter sebut 
bertujuan untuk menyajikan 
data pasar secara transparan 
s e r t a  m e m u d a h k a n 
Pemerintah Daerah dalam 
upaya men dapatkan referensi 

untuk menyusun rencanaan 
bia ya pengadaan barang/
jasa yang menggunakan 
dana APBD. Dengan berga-
bungnya produk Aspal pro-
duksi Pertamina ke dalam 
E-Cata log,  d iharapkan 
akan meningkatkan angka 
penjualan produk tersebut di 
seluruh Indonesia. 

Salah satu terobosan 
yang berhasil diterapkan 
oleh LKPP adalah penerbitan 
data obat dan alat-alat ke-
sehatan. Publikasi data ini 
dinilai mampu melakukan 
efisiensi penggunaan ang
garan Pemerintah Daerah, 
dan menjadikan pengadaan 

barang menjadi lebih efektif. 
Sebagai  tahapan awal , 
da ta terkait produk Aspal 

Pertamina akan diserahkan 
kepada LKPP untuk se lan-
jutnya diproyeksikan un tuk 

dapat diterapkan di Provinsi 
Jawa Tengah sebagai pilot 
project.•mor iii
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RAT ke-XII Kopama Cilacap Bukukan Jumlah Aset  Rp 206 Miliar
cilacap -  Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Kopama (Koperasi Pekerja Pertamina 
Patra Wijayakusuma) yang beranggotakan pekerja Refinery Unit IV Cilacap, tahun buku 2015 ditutup dengan Rapat Anggota 
Tahunan (RAT) sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban pengurus dan badan pengawas Kopama  kepada anggotanya. 
RAT ke XII Kopama  digelar di Gedung Patra Ria, belum lama ini. Ketua I Kopama Abdillah Al Arif menyampaikan, dengan 
berbagai macam usaha yang telah dijalankan,  Kopama di tahun 2015 berhasil membukukan Sisa Hasil Usaha (SHU) sekitar 
Rp 5,9 miliar dengan jumlah aset hingga Rp 206 miliar. Acara juga diisi dengan pemilihan pengurus dan pengawas Kopama 
dan memutuskan  Fredy Prijasetia sebagai  Ketua I Kopama, Ketua II Anton Wibowo, Sekretaris Gatot Noersito, Bendahara 
I Lisa Chrysna Dewi, Bendahara II Bimada Gurit Paramita. Sedangkan untuk susunan pengawas terdiri dari Abdillah Al Arif, 
Ruseno dan Ardhy Marziano T.•aji-ru iV

Tim Panja Migas Bahas Pengelolaan LPG Subsidi 3 Kg
jakarta  – Tim Panja Migas Komisi VII DPR RI bersama Dirjen Migas Kementerian ESDM, Sekjen ESDM, dan 
Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang beserta jajarannya melaksanakan rapat terkait pelaksanaan fungsi 
pengawasan dan pengelolaan LPG Subsidi 3 kg. Rapat kerja yang digelar secara tertutup itu dipimpin langsung oleh 
Ketua Panja Migas Komisi VII, Mulyadi di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, pada Senin (24/5).•priyo 
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Pecinta Alam PHE dan AP PHE Taklukkan Gunung Gede
jakarta – Para pecinta alam pekerja PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan anak perusahaan (AP) PHE yang terdiri dari 
PHE West Madura Offshore (WMO) dan Joint Operating Body Pertamina-PetroChina East Java (JOB PPEJ) melakukan 
aksi cinta alam dengan mendaki Gunung Gede Jawa Barat, pada  April 2016. Pendakian Gunung Gede diawali tim 
pecinta alam JOB PPEJ bersama PHE WMO yang melakukan aksinya 23 April 2016. Kemudian disusul Patrapala PHE 
pada 30 April 2016. Bagi pecinta alam JOB PPEJ, kegiatan ini dilakukan untuk pertama kali di lingkungan kantor yang 
diprakarsai pekerja yang memiliki hobi yang sama.•phe
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Safety Driving Tim HSSE Fire Truck
cikeas – Tim HSSE Fire Truck Pertamina menggelar latihan safety driving yang bekerja sama dengan tim GDDC (Global 
Defensive Driving Consulting), pada Sabtu (21/5), di Lapangan Serba Guna Polri, Cikeas. Diikuti oleh 9 peserta, pelatihan 
ini sangat membantu dalam menghadapi kesulitan berkendara pada saat situasi darurat.  Manager HSSE Operation Head 
Office Pertamina Sapta Mulia Tambunan mengatakan, pelatihan ini merupakan simulasi untuk mengemudikan kendaraan 
pemadam kebakaran dengan menggunakan dua jenis truck. Mereka diajarkan cara mengendalikan manuver kendaraan 
pada saat keadaan darurat yang membutuhkan keahlian khusus.•adityo
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Sharing Session dengan Founder & Chairman Facts Global Energy
jakarta  –  Pertamina mengadakan sharing session bersama Founder & Chairman FACTS Global Energy Dr. Ferei dun 
Fesharaki dengan judul “Oil & Gas Market in Turmoil: What Next?”, pada acara Pertamina Board Meeting, Senin (17/5), 
di Executive Lounge,  Kantor Pusat Pertamina. Acara yang diikuti oleh jajaran Direksi, Komisaris, pejabat setingkat 
SVP dan VP ini diisi dengan diskusi dan tanya jawab bersama Dr. Fereidun Fesharaki mengenai perkembangan pasar 
bisnis migas global serta tantangannya ke depan. FGE merupakan sebuah perusahaan konsultan internasional ternama 
berkantor pusat di Inggris yang fokus bergerak di bidang migas.•amalia ramadhani
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Mahasiswa Teknik Lingkungan UPN Veteran Surabaya Kunjungi RU VI
balongan - Sekitar 70 mahasiswa dari Studi Teknik Lingkungan UPN Veteran Surabaya melakukan kunjungan studi ke 
RU VI Balongan. Rombongan disambut baik oleh Head of Communication & Relation RU VI Rustam Aji di Gedung PWP, 
Selasa (19/4). Kepada mahasiswa, Rustam Aji menyampaikan bahwa RU VI Balongan dalam proses bisnisnya berkomitmen 
untuk mengelola dan menjaga lingkungan di sekitarnya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya Penghargaan 
PROPER Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015.  Rustam Aji juga menjelaskan, 
RU VI terus berupaya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar dalam meningkatkan perekonomian warga 
melalui program CSR bidang pemberdayaan.  Pada kesempatan yang sama, mahasiswa juga mendapat pemahaman 
tentang proses pengolahan crude oil menjadi produk BBM di RU VI oleh Danu Bratakusuma dari Process Egineering, serta 
pemaparan tentang manajemen pengelolaan lingkungan dan pengolahan limbah yang disampaikan oleh Aditya Liberty dari 
Environtment HSE.•riki hamdani

Upacara Memperingati Hari Kebangkitan Nasional 
jakarta  –   Dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-108, Pertamina menggelar upacara yang diikuti 
seluruh pekerja di lingkungan kantor Pusat Pertamina, dengan tema “Mengukir Makna Kebangkitan Nasional dengan 
Mewujudkan Indonesia yang Bekerja Nyata, Mandiri dan Berkarakter”, pada (20/5), di Lapangan Kantor Pusat Pertamina.  
Direktur Gas, Energi Baru dan Terbarukan Pertamina Yenni Andayani selaku pemimpin upacara dalam sambutannya 
mengatakan, di tangan Pertamina lah masa depan energi bangsa dan negara ini dipertaruhkan. “Oleh karena itu, mari 
sama-sama kita satukan tekad untuk senantiasa meningkatkan kinerja Pertamina seoptimal mungkin. Menjadikan 
Pertamina sebagai perusahaan energi kelas dunia sekaligus sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional 
yang membanggakan,” tegas Yenni.•adityo
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Upacara Hari Kebangkitan Nasional di MOR I
medan – Dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-108, Marketing Operation Region  (MOR) I melaksanakan 
upacara bendera di Lapangan Upacara Kantor Pertamina Medan, pada (20/5).  Dalam kesempatan ini juga, Pjs. General 
Manager MOR I , Nur Muhamad Zain membacakan sambutan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) berharap, melalui 
momen Hari Kebangkitan Nasional ini, insan Pertamina untuk senantiasa meningkatkan kapabilitas. Pekerja Pertamina 
harus mampu bersaing secara global untuk mencapai visi Pertamina dalam peningkatan kapabilitas dan saling sharing 
pengetahuan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan.•wali
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Pertamina Energizing Campuses di Universitas Mataram

mataram  –  Pertamina kembali menggelar kegiatan turnya di kampus-kampus seluruh Indonesia melalui Pertamina 
Energizing Campuses. Kali ini, Pertamina mengadakan kegiatan tersebut di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, 
pada (17/5). Dalam acara itu, Pertamina menggelar kegiatan diskusi ketahanan dan kemandirian energi untuk negeri. 
Dialog ini menghadirkan narasumber Corporate Secretary Pertamina Wisnuntoro, VP Stakeholder Relations Pertamina 
Syahrial Mukhtar, dan anggota komisi VII DPR RI Kurtubi. Acara ditutup dengan penyerahan secara simbolis bantuan 
pendidikan untuk Universitas Mataram sebesar Rp 50 juta.•noVian
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Mahasiswa Universitas Papua Kuliah Lapangan di PEP Papua Field
klamono  –   Mahasiswa D3 Teknik Perminyakan dan Gas Bumi Universitas Papua (Unipa) melaksanakan kuliah 
lapangan di PT Pertamina EP Asset 5 Papua Field (PEP Papua Field), pada (18-19/4). Dengan didampingi 4 dosen 
dan 5 asisten kuliah lapangan, 25 mahasiswa Petroleum Engineer berkunjung ke kantor dan sejumlah fasilitas operasi 
produksi PEP Papua Field. Kuliah lapangan diisi dengan materi overview kegiatan operasi produksi PEP Papua Field 
dan kunjungan ke lapangan produksi Klamono. Didampingi Klamono Production Senior Supervisor, Elias Koterissa, 
rombongan Unipa diajak untuk mengamati aktivitas work over di sumur KLO-87 menggunakan rig hoist KSF-02, melihat 
sumur yang menggunakan teknologi sucker rod pump (SRP) dan electric submersible pump (ESP), mengunjungi Stasiun 
Pengumpul 4 (SP 4), dan melihat aktivitas di Pusat Pengumpul Produksi (PPP) sebelum minyak mentah dipompa ke 
terminal di Kota Sorong. Pj. Papua Field Manager, Roni Wibowo  berharap kuliah lapangan ini dimanfaatkan semaksimal 
mungkin untuk bertanya dan menimba ilmu tentang perminyakan.•andi njo



PERSATUAN WANITA PATRA

Peringati HUT ke-16, PWP Adakan Bakti Sosial 

PWP MOR IV Santuni Panti Wredha dan Panti Asuhan
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simprug – Dalam rangka memperingati hari ulang tahun 
ke-16, Persatuan Wanita Patra (PWP) Pusat melaksanakan 
bakti sosial yang selenggarakan di Gedung PWP Simprug, 
pada  Selasa (10/5). Bakti sosial tersebut dibagi menjadi 
dua bagian, yakni bantuan yang berasal dari PWP yang 
dibagikan kepada Yayasan Rawinala, Yayasan Darul Irfan – 
Depok, MTs Darul Tafsir , SD IT Nurul Islam dan PAUD KB 
Amilia  dengan total bantuan senilai Rp. 161 juta, berupa 
peralatan penunjang pendidikan. Selain itu, diserahkan 
bantuan CSR & SMEPP Pertamina senilai Rp. 150 juta 

kepada Taman Pendidikan Alqur’an Al Husnayain, Panti 
Asuhan Fiorety, dan YPI Al Nuuriyah/MI Nurul Akhyar, dalam 
bentuk peralatan penunjang pendidikan juga.

Ketua PWP Direktorat Keuangan Indria Arief Budiman 
me nyam paikan, bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian 
Pertamina melalui PWP dan CSR & SMEPP Pertamina 
terhadap kelangsungan belajar mengajar anak anak yang 
kurang mampu. Indria berharap, bantuan tersebut bisa 
memberikan motivasi baik anak didik maupun pendidik 
dalam usaha menciptakan generasi penerus bangsa yang 

semarang  –  PWP Tingkat Wilayah Marketing Operation 
Region (MOR) IV mengadakan bakti sosial di beberapa 
panti dan yayasan di Kota Semarang, pada (23/5). Acara 
yang berupa roadshow dan berlangsung selama 2 hari 
ini, dihadiri oleh Ketua PWP Tingkat Wilayah MOR IV, Lela 
Kusnendar beserta jajaran pengurus dan anggota yang 
tersebar di daerah Jateng dan DIY. 

Bertempat di Panti Wredha Bala Keselamatan 
Semarang sebagai lokasi pertama kegiatan sosial, Lela 
Kusnendar bertatap muka dengan pen duduk senior 
sekaligus mem berikan bantuan yang diharapkan dapat 
membantu ope rasional panti. Bantuan tersebut berupa 
uang tunai sebesar Rp2 juta ditambah dengan puluhan 
paket sembako yang didalamnya berisi popok dewasa, 

sarung, beras dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. 
Lela me nyampaikan, bakti sosial ini sebagai ungkapan 

syukur atas keberlangsungan organisasi PWP selama 
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plaju –  Bertempat di Gereja HKBP Plaju, Selasa (26/4), 
PWP RU III Bidang Kerohanian Umat Kristen menggelar 

akan memberikan sumbangsihnya bagi kemajuan bangsa 
Indonesia.•kuntoro

ini, sekaligus sebagai bentuk kepedulian PWP kepada 
masyarakat yang membutuhkan. 

Kegiatan sosial HUT PWP ini juga menyasar anak-anak 
panti asuhan dan lembaga sosial kemasyarakatan, yaitu ke  
Pos Kepedulian Peduli Umat (PKPU) Semarang dan Panti 
Asuhan Riyadlus Sholihin Al Islamy dengan total bantuan 
hingga Rp 10 juta. 

Erni Widodo selaku Ketua Panitia HUT ke-XVI PWP 
Tingkat Wilayah MOR IV menyatakan, selain melaksanakan 
bakti sosial, PWP MOR IV  juga menyelenggarakan 
berbagai kegiatan. Salah satunya,  seminar dengan tema 
yang kreatif dan inspiratif, sesuai dengan Tema HUT PWP 
tahun ini, “Membangun Insan Persatuan Wanita Patra Yang 
Kreatif, Inovatif dan Inspiratif”.•mor iV

Perayaan Paskah PWP RU III Berlangsung Khidmat
perayaan Paskah tahun 2016. Selain pengurus dan anggota 
PWP RU III, kegiatan ini juga dihadiri oleh Persatuan Wanita 
Kristen Wilayah Plaju, Sungai Gerong dan Kota Palembang. 

Pendeta Frans Sitio dalam khotbahnya berharap agar 
Paskah tidak  hanya dirayakan  sebagai seremonial tetapi juga 
menjadi media refleksi untuk mewujudkan hidup yang baru dan 
lebih beriman. “Persatuan Wanita Kristen harus menjadi wanita 
yang berkualitas dan benar dihadapan kristus,” tuturnya.

Perayaan Paskah yang mengangkat tema ‘Kristus Bangkit 
Berilah Dirimu Diperdamaikan’ diisi dengan kebaktian dan ber-
bagai perlombaan diantaranya, Lomba Koor, Vocal Group dan 

serta Lomba Tanya Jawab Alkitab. 
Ketua Bidang Kerohanian Umat Kristen PWP RU III, 

Dita Antoni mengungkapkan, perayaan Paskah Tahun 2016 
bagi pengurus PWP RU III merupakan salah program kerja 
PWP RU III bidang Kerohanian Umat Kristen yang bertujuan 
men jalin hubungan baik sesama anggota.  Selain itu, Dita 
mengimbau agar dalam kehidupan sehari-hari kerukunan 
antar umat beragama harus terus dijaga agar memberikan 
rasa aman dan kebahagiaan bagi seluruh lapisan masyarakat. 
Kegiatan ibadah perayaan Paskah ditutup dengan pemberian 
san tunan kepada jemaat gereja.•comm & rel ru iii
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makassar  – Dalam rangka rangkaian HUT PWP yang ke 16, PWP Tingkat Wilayah MOR VII Sulawesi 
mengadakan berbagai lomba yang diikuti, baik oleh anggotanya maupun oleh pekerja dan pekarya di lingkungan 
MOR VII, pada (20/5). Lomba yang dilaksanakan dengan meriah tersebut terdiri dari games sederhana namun 
menarik minat dan mengutamakan kekompakan peserta. Acara dihadiri oleh GM MOR VII Tengku Badarsyah 
dan tim manajemen MOR VII serta Ketua PWP Tingkat Wilayah MOR VII Sulawesi Ita Tengku Badarsyah dan 
anggota PWP.•mor Vii

Dalam Rangka HUT ke-16, 
PWP MOR VII Adakan Berbagai Lomba
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plaju – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan 
Wanita Patra (PWP) ke-16, Persatuan Wanita Patra (PWP) 
RU III Bidang Pendidikan dan Bidang Sosial & Budaya 
menunjukkan kepedulian sosialnya lewat bakti sosial 
dengan mengunjungi panti asuhan dan beberapa sekolah 
di lingkungan sekitar RU III.

Selama dua hari, (11-12/5), anggota dan pengurus PWP 
RU III melakukan kunjungan mulai dari Sekolah TK, SD, SMP 
sampai dengan SMA di wilayah Komperta Plaju dan Sungai 

Bakti Sosial Jelang HUT PWP RU III
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Gerong, Panti Asuhan Darurrahmah, Panti Asuhan Babul Ulum 
dan Sekolah Taman Siswa Kampung Bali, Sungai Gerong. 

Ketua PWP RU III, Vitri Mahendrata menyerahkan bantuan 
berupa sarana dan fasilitas kegiatan pendukung belajar 
mengajar dan peralatan sekolah lainnya, senilai Rp 110 Juta. 
Vitri  memberikan motivasi serta dukungan moril agar anak-anak 
dapat lebih giat dalam belajar. 

Ketua Panti Asuhan Darurrahmah Lena terima kasihnya atas 
bantuan yang telah diberikan PWP RU III.•comm&rel ru iii
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jakarta – Pertamina menggelar simulasi bersama Paspampres 
dalam pengamanan tamu undangan VVIP di Kantor Pusat 
Pertamina, Jakarta, pda (20/5). 

Dalam simulasi ini diskenariokan Presiden RI datang ke 
Pertamina  untuk menghadiri suatu acara. Namun, di acara 
tersebut  terjadi pelemparan sepatu oleh salah satu tamu 
undangan di Lantai M  dan ledakan bom bunuh diri berisi  gas 
beracun di Lantai Ground. 

Paspampres yang  bertugas  melakukan pengamanan tamu 
VVIP, segera mengevakuasi “Presiden RI” menuju area terbuka 
di lantai 1 dan diluncurkan dengan tali menuju kendaraan taktis 
milik Paspampres. Sedangkan Security Pertamina melakukan 
evakuasi terhadap Direktur Utama Pertamina  menuju ruangan 
safety yang berada di dalam gedung dan  melakukan evakuasi 
terhadap tamu undangan lainnya.

Acara simulasi ini diselenggarakan atas kerja sama Tim 
HSSE Head Office Pertamina dan Paspampres. “Simulasi 
ini bertujuan agar semua fungsi dapat bekerja sama dalam 
mengevakuasi tamu undangan VVIP apabila sewaktu-waktu 
terjadi ledakan bom  yang  akan berakibat membahayakan 
nya wa tamu undangan,”  ujar Tri Sapta Mulya Tambunan, 
Manager HSSE Head Office Pertamina.  Ia juga menjelaskan, 
simulasi yang melibatkan lebih dari 100 orang itu meru-
pakan simulasi pengamanan VVIP terbesar yang pertama kali 
diadakan Paspampres bersama instansi lain di luar kesatuan 
elit Kepresidenan tersebut. •amalia ramadhani 

bogor – Bertempat di la-
pangan Golf Gunung Geulis 
& Country Club berlangsung 
turnamen golf dengan mem
perebutkan piala Direktur 
Utama Pertamina yang 
diikuti oleh 126 peserta 
berasal dari pekerja,  mantan 
pekerja Per tamina, dan 
pihak eksternal, pada (15/5).

Kegiatan ini adalah tur
namen ke-13 yang diseleng-
garakan oleh Hinpunan 
Pensiunan Pertamina (Him
pana). Tur namen tersebut 
di maksudkan un tuk mem
pererat silaturahmi antara 
pekerja Pertamina baik yang 
sudah pensiun maupun 
yang masih aktif.

“Selain tubuh kita se-
nantiasa sehat, turnamen 
ini dapat mempererat sila
turahmi sehingga per sau
daraan kita selalu terjaga. 
Karena, di tempat ini kita 
bisa bertemu dan sharing,” 
kata Ketua umum Himpana 
Supriyanto.

Himpana Adakan Turnamen Golf 
Piala Direktur Utama Pertamina ke-13
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Pertandingan kali ini 
meng  gunakan  format 18 
Hole Stroke Play (system 36) 
dimulai dengan pemukulan 
shotgun oleh Ketua Umum 
Himpana Suprianto.

Dalam pertandingan 
ter sebut, Helmud berhasil 
menjadi pemenang dengan 
meraih best nett overall  de
ngan nilai 646 dan ber hak 
atas piala bergilir Di rektur 
Utama Pertamina. Tahun 

ini, tidak ada peserta yang 
berhasil mendapat Hole In 
One.

Selain disponsori oleh 
anak perusahaan Per ta
mina, seperti PT Pertamina 
Lubricant, PT Pertamina 
Retail, PHE, Pertagas, PT 
Patra Jasa, turnamen juga 
disponsori Bank Bukopin, 
BTPN, BNI, SInar mas, 
dan PT POS Indonesia dan 
Syailendra.•kuntoro

Pertamina - Paspamres Adakan Simulasi 
Penyelamatan VVIP dari Ancaman Teror

Fo
to

 -f
ot

o 
: K

un
to

ro
, W

ah
yu

, A
di

ty
o

Ketua Umum Himpana Supriyanto usai menyerahkan piala bergilir Direktur Utama 
Pertamina kepada Helmud, yang berhasil meraih best nett overall. 
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HULU TRANSFORMATION CORNERRekayasa Flowline ke Manifold 
Petik Efisiensi Rp 21 Miliar

Sumur Produksi migas di Lapangan Mudi, PHE JOB PPEJ, Tuban, Jawa Timur.

jakarta – “Segera implementasikan program Continuous 
Improvement Program (CIP) yang secara nyata dapat me nimbulkan 
penghematan atau peningkatan revenue,” ucap Direktur PT. 
Pertamina Hulu Energi (PHE), R. Gunung Sardjono Hadi, beberapa 
waktu lalu. Instruksi Gunung tersebut adalah wujud dari komitmen 
management PHE terhadap langkahlangkah strategis Direktorat 
Hulu agar senantiasa mengupayakan peningkatan efisiensi di 
berbagai lini dan strata organisasi. Kebijakan strategis tersebut, 
tidak dapat ditawar-tawar lagi supaya mampu bertahan dalam situasi 
harga crude dunia yang sedang lesu serta menjamin pertumbuhan 
korporasi dengan berkelanjutan. 

Menurut Gunung dalam masa krisis seperti dewasa ini, kita tidak 
hanya dituntut untuk bekerja keras, cerdas, dan ikhlas saja namun 
dibutuhkan kreativitas dalam menggali dan menciptakan peluang-
peluang baru dengan tingkat efisiensi tinggi. Dalam perspektif itu, 
seluruh jajaran PHE dengan kreatif terus menggali berbagai inovasi 
baik pada tataran operasi maupun investasi. Pertimbangan yang 
dikedepankan selain dapat menekan biaya serendah mungkin, 
namun juga memberikan gain optimal dan secara nyata berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja produksi PHE. “Inovasi-inovasi yang 
dihasilkan akan membuat PHE tetap tumbuh meski dalam era krisis 
seperti saat ini,” imbuh Gunung.

Oleh karena itu,  tidak heran jika pada 2015 lalu baik produksi 
minyak maupun gas PHE mampu melewati target RKAP 2015, 
dengan rincian produksi minyak sebesar 66,30 ribu barel minyak 
per hari (MBOPD) atau 100,4 persen dari target 66,04 MBOPD, 
sedangkan gas sebesar 677,89 juta kaki kubik per hari (MMSCFD), 

sama dengan 119,6 persen dibanding target 
566,96 MMSCFD. Eloknya tampilan kinerja 
produksi PHE tersebut dipetik berkat berbagai 
inovasi yang dilakukan jajaran pekerja, baik 
di tataran kantor pusat maupun di seluruh 
lapangan produksi. Salah satu inovasi yang 
patut diketengahkan adalah karya para engineer 
Joint Operation Body (JOB) PHE PPEJ. Anak 

perusahaan PHE yang beroperasi di wilayah kerja Blok Tuban (Jawa 
Timur Utara), ini berhasil men ciptakan inovasi yang membuat perusahaan 
terhindar dari ke rugian sebesar Rp. 21.032.000.907 per tahun.

Lapangan Mudi adalah salah satu lapangan operasi PHE JOB 
PPEJ, dengan kadar air (water cut) rata-rata di atas 90 persen 
dan ditambah scale index yang juga tinggi. Kondisi tersebut dapat 
menyebabkan sumur-sumur di lapangan itu sangat rawan terhadap 
kebuntuan (plugging) di flowline. Salah satu sumur yang mengalami 
kendala scale yang berpotensi buntu di flowline adalah Mudi-B4. Hal 
ini ditunjukkan dengan peningkatan pressure dari 180 psig menjadi 
300 psig. Penyebabnya tidak ada bypass untuk Mudi-B4 dan sistem 
injeksi scale inhibitor satu titik. Jika keadaan ini dibiarkan maka diprediksi 
sumur Mudi-B4 akan mengalami unplanned shutdown karena high 
pressure hingga 525 psgi dalam 93 hari operasi. “Untuk perbaikan 
sumur tersebut, kami harus melakukan shutdown total Lapangan Mudi, 
sekaligus kehilangan produksi sebesar 1.393 barel minyak setiap hari,” 
jelas Suep, Sr. Production Operation JOB PHE PPEJ. 

“Untuk mengatasi potensi kerugian tersebut kami yang tergabung 
dalam CIP FT-Prove Bur$A menciptakan terobosan: yakni, merekayasa 
flowline ke manifold dengan cara membuat jumper-line ke flowline sumur 
Mudi-B16 yang tidak diproduksikan. Kemudian memindahkan titik injeksi 
scale inhibitor ke kepala sumur,” ucap Sueb yang juga merupakan salah 
seorang anggota Tim CIP FT-Prove Bur$a.

Lebih lanjut Sueb menjelaskan, proses perbaikan dilaku kan selama 
5 bulan tepatnya sejak April hingga Agustus 2015, ”tahapan awal 
adalah membuat IWO dan pengajuan management of change (MOC) 
kepada pimpinan,” terangnya. Kemudian dilanjutkan membuat draft 
jumper line yang sudah dilengkapi ukuran dan rincian material hingga 
perhitungan rate flowline. Diteruskan dengan pengecekan kebutuhan 
meterial di fabrikasi shop. “Setelah kami cek ternyata semua material 
yang dibutuhkan bisa terpenuhi dengan stok yang masih ada, maka 
kami pun melanjutkan dengan pembuatan dan pemasangan jumper-line 
Mudi-B4 ke flowline Mudi-B16,” papar Sueb merinci langkah perbaikan.

Hasilnya: (1) peningkatan drastis pressure Mudi-B4 dapat di-
hilangkan, (2) potensi unplanned shutdown kerena high pressure yang 

diprediksi akan terjadi pada 93 hari kerja operasi dapat di tunda 
menjadi 5.889 hari atau sekitar 16 tahun, (3) potensi kehilangan 
produksi dari Lapangan Mudi sebesar 1.393 barel per hari dapat 
diantisipasi, dan (4) penambahan biaya untuk penggantian ball 
valve 3”-600# serta konsumsi 650 liter acid per tiga bulan dapat 
dihindari. Jika keempat hasil yang dituai itu dinominalkan, maka JOB 
PPEJ terhindar dari potensi kerugian sebesar Rp.4.132.000.907 
per tahun. Selain itu, juga dapat menghilangkan potensi work over 
sumur akibat gagal restart ESP per tiga bulan dengan total biaya 
Rp.16.900.000.000 per tahun.

Untuk bisa mencapai hasil gemilang tersebut Sueb dan tim harus 
mempu melewati berbagai tantangan. Yang paling sulit menurut Sueb 
adalah, perbaikan sumur harus dilakukan dengan status sumur tetap 
berproduksi, dan area kerja confine space, yaitu area kerja yang 
sempit dan panas, serta potensi tim menghirup langsung udara yang 
terkontaminasi gas H2S. Sueb juga yakin bahwa inovasi tersebut, 
berpotensi menambah nilai efisiensi yang dicapai sebelumnya. 
Pasalnya inovasi ini, juga telah diduplikasi serta diimplementasikan 
di beberapa sumur lain yang ada di Lapangan Mudi dan Sukowati. 
Bahkan tidak hanya di PHE, inovasi ini juga bisa diterapkan di seluruh 
lapangan produksi migas Pertamina yang memiliki potensi scale tinggi 
dan lazim terjadi akibat pelarutan mineral-mineral karbonat (CaCO3) 
pembentuk batuan reservoir jenis batugamping.•dit. hulu

UTAMA

penetapan kontrak 
menandai tonggak 
penting antara kedua 
perusahaan minyak 
nasional tersebut dalam 
perkembangan program 
Refinery Development 
Master Plan (rdmp). 
keikutsertaan saudi 
aramco pada industri 
kilang indonesia sebagai 
bagian dari aspirasi 
perusahaan untuk 
menjadi perusahaan 
energi dan petrokimia 
terintegrasi terbesar di 
dunia.

jakarta – PT Pertamina 
(Persero) dan Saudi Aramco 
telah menetapkan kontrak 
Engineering and Project 
Management Services untuk 
pelaksanaan studi Basic 
Engineering Design (BED) 
untuk program kerja sama 
kedua perusahaan dalam 
RDMP C i lacap kepada 
Amec Foster Wheeler Energy 
Limited.

Kontrak ditandatangani 
oleh Said Al-Hadrami, Vice 

Pertamina dan Saudi Aramco Lanjutkan Tahapan Proyek RDMP Cilacap
President of International 
Operations Saudi Aramco dan 
Rachmad Hardadi, Direktur 
Pengolahan Pertamina di 
Kantor Pusat Pertamina Ja-
karta, pada Senin (23/5). 
Penandatanganan yang 
disaksikan oleh Menter i 
BUMN Rin i  Soemarno, 
Men teri ESDM Sudirman 
Said, dan Direktur Utama 
Pertamina tersebut meru-
pakan kelanjutan dari Head 
of Agreement (HoA) yang 
sebelumnya telah ditan-
datangani oleh kedua pihak 
pada November 2015.

“Proyek pengembangan 
kilang Cilacap akan dilakukan 
melalui kerja sama antara 
Pertamina dan Saudi Aramco, 
dan tahapan ini dianggap 
sebuah kemajuan yang cukup 
signifikan. Untuk melakukan 
sebuah proyek sebesar ini, 
keberadaan partner strategis 
dengan kemampuan teknik 
dan finansial yang mumpuni 
tentu sangat diperlukan. 
Dan menurut kami Saudi 
Aramco merupakan partner 
yang ideal,” jelas Rachmad 

Hardadi.
“Menandatangani kontrak 

kerjasama pengembangan 
kilang Cilacap ini merupakan 
pencapaian yang luar biasa 
dalam kerja sama Saudi 
Aramco dengan Pertamina. 
Kami melihat potensi jang ka 
panjang kerja sama ini. Kami 
melihat proyek ini akan saling 
menguntungkan kedua belah 
pihak dan juga negara dalam 
beberapa dekade ke depan. 
Kami yakin proyek ini dapat 
meningkatkan kemakmuran 
Indonesia melalui ketahanan 
energi yang lebih baik dan 
memperkuat rantai nilai ener
gi global perusahaan ka mi,” 
Said AlHadrami mengatakan.

Dalam 9 bulan ke depan, 
Amec Foster Wheeler akan 
mengembangkan ruang 
lingkup terkait usulan proyek 
pengembangan kilang yang 
sudah ada di Jawa Tengah 
dan akan menyelesaikan 
kon figurasi dan paket li sensi. 
Pengembangan ki lang Cilacap 
adalah bagian dari program 
Refinery Development Master 
Plan (RDMP) yang dimiliki 
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Per tamina yang bertujuan 
un tuk meningkatkan keta
han an energi Indonesia. 
Di perkirakan untuk proyek 
pengembangan kilang Cila-
cap akan membutuhkan da  na 
sebesar US$4 miliar hingga 
US$5 miliar.

Ketika proyek pengem-
bangan mencapai tahap 
penyelesaian, kapasitas dari 
kilang Cilacap akan meningkat 
menjadi 370.000 barel per 
hari. Selain itu, produksi 

bensin dan diesel akan lebih 
maksimal dengan kualitas 
lebih tinggi, dan akan dipasok 
untuk kebutuhan domestik. 
Proyek pengembangan ini 
juga akan meningkatkan 
kapasitas petrokimia yang 
diproduksi  k i lang, yai tu 
aromatics meningkat hingga 
lebih dari 600 KTPA dan poly-
propylene meningkat hingga 
160 KTPA.

Kedua perusahaan me
nargetkan penyelesaian 

Front  End Eng ineer ing 
Design (FEED) pada 2018, 
dan memulai fase EPC pada 
2019, sehingga proyek RDMP 
Cilacap direncanakan selesai 
di akhir 2022. Rachmad 
Hardadi mengatakan, proyek 
kolaborasi ini merupakan 
lang kah awal menuju kerja 
sama lain yang serupa antara 
Pertamina dan Saudi Aramco, 
yaitu pengembangan kilang 
Dumai di Sumatera dan kilang 
Balongan di Jawa Barat.•rilis

Kerja sama Pertamina dan Saudi Aramco merupakan bagian dari aspirasi Pertamina menjadi perusahaan energi dan 
petrokimia terintegrasi terbesar di dunia.
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