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SOLAR REVOLUTION
Gebrakan baru kembali diluncurkan entreprenur Amerika 

Serikat, Elon Musk. Melalui perusahaannya Tesla, ia mengumumkan 
rencana menjual Genting Surya (solar roof-tiles), yaitu Sel Surya 
yang dibentuk menyerupai genting rumah. 

Genting Surya mampu menangkap energi dari sinar matahari 
dan mengubahnya menjadi listrik untuk diintegrasikan dengan 
baterai dan jaringan listrik rumah. Kini, konsumen di seluruh dunia 
dapat memesan produk ini. Harganya yang kompetitif dibanding 
dengan genting biasa serta adanya insentif pajak diharap bisa 
menarik minat konsumen. 

 Sudah jelas, inovasi ini berpotensi mempercepat pertumbuhan 
Sel Surya sebagai pembangkit listrik berbasis energi baru 
terbarukan (EBT) di dunia. Sel Surya kini memang tengah menjadi 
primadona pembangkit EBT menyusul turunnya harga dan biaya 
investasi*. Hingga tahun 2016 saja, kapasitas Sel Surya sudah 
mencapai 302 GW atau 1,8% dari total konsumsi energi dunia. 

Sedangkan berdasarkan perkiraan Green Tech Media, 
kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) diperkirakan 
tumbuh 9% pada 2017. Peningkatan tersebut ditopang oleh 
permintaan dari China, AS, India, dan Jepang. 

Di Asia Tenggara, Thailand diprediksi akan meningkatkan 
kapasitas PLTS menjadi lebih dari 4 GW mulai 2017 sampai 2022. 
Aktivitas ini dibarengi dengan penerapan kebijakan tarif dan insentif 
untuk enegi bersih. Sedangkan Malaysia berupaya mencapai target 
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Direktur Utama Pertamina Massa Manik didampingi Corporate Secretary Syahrial Mukhtar berkunjung ke markas FSPPB di Kantor Pusat Pertamina,   
yang diterima oleh Presiden FSPPB Noviandri dan jajaran pengurus FSPPB, pada (10/5). Dalam kesempatan tersebut, Massa Manik menekankan 
pentingnya seluruh pekerja Pertamina menjaga rahasia perusahaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
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Direktur Utama Pertamina Massa Manik :

Jaga Rahasia Perusahaan
Direktur Utama Pertamina 
Massa Manik meminta setiap 
pekerja Pertamina wajib 
menjaga rahasia perusahaan 
agar tidak jatuh ke pihak-pihak 
yang tidak bertanggung jawab.

JAKARTA - Hal tersebut ditegaskan  
Massa Manik ketika bersilaturahmi 
ke markas Federasi Serikat Pekerja 
Pertamina Bersatu (FSPPB), di 
Kantor Pusat Pertamina, pada 
(10/5).

“FSPPB merupakan salah satu 
stakeholder internal yang mem-
punyai peran penting dalam me-
majukan  perusahaan. Karena itu, 
saya menginginkan FSPPB untuk 
lebih mengkritisi dan lebih berperan 
menjaga kerahasiaan dokumen 

penting. Kita semua harus mampu  
menjaga privasi perusahaan. Jangan 
sampai sebagai pekerja Pertamina, 
kita dianggap  remeh di luar sana 
sehingga mudah “dipermainkan” oleh 
pihak yang tidak bertanggung jawab 
dengan sengaja mengeluarkan data-
data perusahaan secara gamblang,” 
ujarnya.

Menurut Massa, ada pihak-pi-
hak yang ingin mengkritisi kebi-
jak an pemerintah dengan cara 
“me  lemahkan” Pertamina sebagai 
sa lah satu sumber pemasukan bagi 
negara.  Ia juga mengingatkan,  ada 
atur an yang berlaku terkait pem-
berian dokumen dan data pen ting 
tentang perusahaan kepada pihak 
luar.

Massa mengatakan, dir inya 
ber sikap terbuka dengan FSPPB, 

karena FSPPB merupakan orang-
orang pilihan yang menjaga koridor 
perusahaan untuk tidak mudah di-
intervensi dari pihak luar yang ingin 
mengacak-acak Pertamina. 

Hal yang sama juga dirasakan 
FSPPB. Kehadiran Massa Manik di 
markas FSPPB menjadi salah satu 
bukti bahwa hubungan industrial 
serikat pekerja dan perusahaan terus 
dibina demi masa depan perusahaan.

Karena itu, Presiden FSPPB 
Noviandri mendukung tindakan 
Massa Manik. Dirinya siap menjaga 
apabila ada sanksi yang dijatuhkan 
kepada oknum yang tidak bertang-
gung jawab tersebut. “Ketika ada 
punishment kita siap menjaga agar 
pu nishment tersebut on the track 
dan sesuai dengan perbuatannya,” 
jawabnya.•HARI

Pertamina Operasikan 
SPBG Ecostation Cilandak
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of the weekQuote
one person with passion is better than fourty 
people merely interested
     E.M. Forster

JAKARTA -  Pertamina dalam 
upaya mendorong percepatan 
penyediaan bahan bakar gas 
(BBG) pada Stasiun Pengisian 
Bahan Bakar Umum (SPBU) 
pada Kamis (4/5) resmi di-
operasikan Stasiun Pengisian 
Bahan Bakar Gas (SPBG) 
Ecostation  yang terintegrasi 
dengan SPBU 34.125.07 yang 
berlokasi di Jalan Cilandak 
KKO, Pasar Minggu, Jakarta 
Selatan dan SPBU 34.164.02 
yang terletak di Jalan Raya 
Margonda, Depok.

Vice President Natural Gas 

Pertamina Wiko Migantoro 
menyampaikan, penyediaan 
SPBG ini merupakan sebuah 
langkah yang tepat, karena 
sesuai  dengan terbi tnya 
Peraturan Menteri ESDM No 
25 Ta hun 2017, tertanggal 29 
Ma ret, tentang Percepatan 
Pe manfaatan Bahan Bakar 
Gas untuk Transportasi Da-
rat. Selain itu,  dapat menge-
du kasi masyarakat bahwa 
pemanfaatan BBG jauh le-
bih efisien ketimbangmeng

PerTamina realisasiKan 
bbm saTU Harga di 
KabUPaTen Paniai PaPUa

PT PerTamina lUbricanT raiH 
PencaPaian mereK TerbaiK 
di jawa TengaH
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Bagaimana kondisi dunia investasi di dunia saat ini ? Jika kita melihat harga minyak mentah dunia 
menunjukkantrenpenurunansejaktahun2014,haliniberdampaksignifikanterhadapinvestasiyangdilakukan
di perusahaan National Oil Company (NOC) dan International Oil Company (IOC) yang rata-rata mengurangi 
kegiatan investasinya. Rata-rata perusa haan tersebut menurunkan annual capex allocation sejak tahun 2014, 
terutama untuk kegiatan investasi di bisnis migas Hulu.

Bagaimana kondisi investasi yang dilakukan Pertamina saat ini ? Nah.. jika Pertamina dibandingkan 
dengan NOC dan IOC, dilihat dari sisi ratio capex dibandingkan revenue, Pertamina ada di kisaran 15%. 
Ini masih lebih bagus dibandingkan beberapa perusahaan lainnya. Investasi Pertamina itu sudah hampir 
sesuai dengan best practice perusahaan NOC dan IOC. Meskipun memang revenue kita belum sebesar 
NOC dan IOC. Namun kita terus berupaya untuk memperbaiki pengelolaan investasi kita. Hal ini  terlihat 
dari penyerapan/realisasi investasi yang meningkat dari tahun ke tahun. 

Total nilai capex Pertamina akan mencapai US$ 190 miliar sejak tahun 
2015 – tahun 2030, merupakan sebuah nilai yang sangat fantastis untuk 
sebuah BUMN di Indonesia. Apalagi dalam 5 tahun ke depan, yaitu tahun 
2017 hingga tahun 2021, pertumbuhan investasi kita diperkirakan sekitar 
21%.  Pertumbuhan ini meningkat dibanding kan lima tahun sebelum nya yang sekitar 10 persen. Sehingga 
ada kenaikan dua kali lipat. Sementara di sisi lain, jika melihat perusahaan NOC dan IOC lain, investasi 
mereka cenderung turun karena dampak turunnya harga minyak dunia.

Walaupun diproyeksikan meningkat dua kali lipat dalam 5 tahun ke depan, investasi Pertamina masih 
relatif kecil dibandingkan dengan perusahaan migas kelas dunia lainnya. Hal ini karena BUMN energi Indonesia 
jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan negara-negara lain di dunia sehingga berdampak pada 
kecilnya kapasitas investasi.

Investasi adalah tentang pertumbuhan dan masa depan.

Apa yang menjadi tantangan utama dari pengelolaan investasi di Pertamina? Walaupun dari sisi 
besaran nilai dan realisasi menunjukkan tren positif, namun kita menyadari bahwa kita masih memiliki 
tantangan besar juga dalam pengelolaan investasi di Pertamina antara lain masih ada proyek-proyek yang 
terlambat khususnya proyek-proyek Business Development, selain itu masih ditemui proyek yang mengalami 
cost overrun, dan masalah yang lebih serius lagi adalah masih cukup banyak proyek yang “lack of return” 
tingkat pengembalian masih dibawah apa yang dijanjikan atau direncanakan di awal. Investment is about 
value creation, not just project. (Investasi adalah mengenai penciptaan nilai bukan hanya sebuah proyek).

Investasi-investasi apa saja yang menjadi perhatian utama Pertamina saat ini ? Untuk tahun 2017 ini 
kita memiliki beberapa proyek investasi strategis yang menjadi perhatian 
utama dari manajemen antara lain akuisisi Blok Migas, Blok Mahakam, 
WestMaduraOffshorediDirektoratHulusedangkandiDirektoratGas
Pipa Grissik-Pusri, Pipa Duri-Dumai, PTLS, sedangkan di Direktorat 
Pemasaran JV Asia Tengah dan pembangunan terminal LPG Jawa 
Barat, dan di Direktorat Mega Proyek Pengolahan & Petrokimia antara 
lain proyek RDMP RU V, RDMP RU IV, GRR Tuban.

Selain itu masih banyak proyek investasi yang sedang dikelola oleh Pertamina sepanjang tahun 2017 
baik Business Development maupun Non Business Development hampir mencapai 1.700 proyek.

Kata kuncinya adalah pengelolaan. Pertumbuhan bukan tentang berapa banyak yang kita miliki, tapi 
seberapa baik kita mengelolanya.

Bagaimana prediksi kondisi investasi ke depannya ? Total investasi yang akan kita 
lakukan ke depan selama 15 tahun dari tahun 2016 hingga tahun 2030 
itu sebesar US$ 190 miliar. Ini tantangan kita ke depan dalam pengelolaan investasi. Untuk 
tahun 2017 ini total investasi kita sebesar US$ 6,7 miliar.

Berdasarkan data keuangan Pertamina, dari total pinjaman kita harus membayar bunga pinjaman 
sebesar US$ 500 juta/tahun. Bayangkan jika uang yang kita pinjam untuk investasi tersebut, return-nya tidak 
sesuai dengan nilai yang kita pinjam. Banyak juga yang tidak menyadari bahwa uang itu adalah pinjaman, 
karena itu proyek-proyek yang sudah disetujui harus diselesaikan agar menghasilkan return sesuai harapan.

Apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk memastikan bahwa apapun yang kita lakukan adalah 
menghasilkan value bagi perusahaan. Sehingga uang yang kita pinjam benar-benar bermanfaat.

INVESTASI UNTUk 
MENCIPTAkAN 
‘NILAI’

Apa yang harus disiapkan Pertamina untuk menghadapi tantangan investasi ke depannya? Kami 
sangat menyadari bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita “mengelola” investasi dengan baik agar 
kita dapat menciptakan value dan pertumbuhan bagi perusahaan di masa depan. 

Untuk itu, framework yang kita bangun dalam rangka membangun suatu 
“system pengelolaan investasi” yang baik di Pertamina adalah 3P yaitu 
Procedure, Processor & People. 

Untuk menciptakan sebuah system pengelolaan investasi yang baik kita perlu procedure yang baik, 
prosedur berbicara mengenai Sistem dan Tata Kerja (STK), sejak tahun 2013 telah beberapa kali kita 
melakukan improvement/perbaikan terhadap STK Investasi Pertamina, mulai dari perbaikan proses bisnis 
pengusulan investasi, penetapan check list dokumen pengusulan, standarisasi WBS (Work Breakdown 
Structure) proyek investasi, prosedur project closing, post mortem dan portofolio. Prosedur merupakan 
landasan utama bagi kita dalam mengelola investasi yang ada di Pertamina. Saat ini STK Investasi yang kita 
miliki telah mengacu pada best practice yang diterapkan di perusahaan kelas dunia lainnya. Namun, tetap 
kita harus perlu menerapkan yang namanya continuous improvement terhadap prosedur kita.

Selanjutnya yang kedua adalah processor, yaitu sebuah system aplikasi/tools yang diperlukan untuk 
membantu proses pengelolaan investasi. Sistem Informasi Investasi Pertamina (SIIP) merupakan aplikasi 
yang dibangun sejak tahun 2014 dan sudah mulai digunakan sejak tahun 2016 untuk mengelola investasi di 
Pertamina secara end to end mulai dari tahap pengusulan, eksekusi, operasi termasuk juga portofolio investasi. 

Dengan aplikasi ini, kita telah memiliki database yang terintegrasi, sistem pelaporan yang lebih baik dan 
cepat, dan yang terpenting adalah membantu manajemen dalam pengambilan keputusan investasi. SIIP ini 
juga telah mendapatkan berbagai penghargaan dan apresiasi mulai dari Menteri BUMN, Majalah SWA dan 
menjadi BTP terbaik Pertamina tahun 2015.

Dan bagian yang krusial dari pengelolaan investasi di Pertamina adalah people. Sumber daya manusia 
lah yang nantinya sangat menentukan keberhasilan pengeloalan investasi di Pertamina. Sudah diinisiasi 
beberapa inisiatif antara lain reorganisasi fungsi Investment Review yang tadinya 2 VP menjadi 1 VP, 
selanjutnya program magang ke anak perusahaan bagi para pekerja muda yang bertujuan mengakselerasi 
kapabilitas dan pengalaman mereka agar kelak matang untuk ditempatkan dijabatannya sebagai koordinator 
pengelola investasi korporat. Oleh Karena itu, di tahun 2017 ini telah ditetapkan oleh Direksi agar improvement 
pengelolaan investasi di Pertamina dilanjutkan melalui BTP PIIP (Pertamina Investment Improvement Program) 
yang melibatkan lintasi direktorat dan fungsi. Salah satu stream yang difokuskan di tahun ini adalah Program 
SertifikasiPengelolaInvestasiPertaminayangnantinyaakanmenghasilkankurikulumyangkomprehensif
untuk pengelolaan investasi di Pertamina dari mulai tahap pengusulan, eksekusi, operasi dan portofolio, 
termasuk didalamnya penyiapan para pengajar/fasilitator. Program ini dibuat untuk membantu akselerasi 
pengembangan kapabilitas para pengelola investasi di Pertamina dari mulai anak perusahaan, direktorat dan 
korporat agar memiliki kapabilitas yang matang terutama untuk menghadapi tantangan investasi ke depan.

We believe that the primary resource is not money but people. (Kami percaya sumber daya terutama 
bukanlah uang tetapi manusia).•IRLI

Pengantar Redaksi :
Investasi adalah tentang pertumbuhan dan masa depan. Pertumbuhan bukan tentang berapa banyak yang 
kita miliki, tapi seberapa baik kita mengelolanya. Pengelolaan investasi yang baik pasti akan membantu 
organisasi tumbuh untuk masa depan yang lebih baik. Berikut petikan wawancara tim ‘Energia’ dengan VP 
Investment Review Pertamina, Maxi Eman terkait bagaimana pengelolaan investasi di Pertamina.

MAxI EMAn
VP INVESTMENT REVIEW PERTAMINA

Tahun 2017  kita memiliki beberapa proyek investasi strategis yang 
menjadi perhatian utama dari manajemen, antara lain Akuisisi Blok 
Migas, Blok Mahakam, West Madura Offshore di Direktorat Hulu 
sedangkan di Direktorat Gas Pipa Grisik-Pusri, Pipa Duri-Dumai, PTLS, 
JV Asia Tengah, pembangunan terminal LPG Jawa Barat, proyek 
RDMP RU V, RDMP RU IV, dan GRR Tuban.
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menjadi perusahaan energi  nasional kelas dunia MISI
menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan 
secara terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial

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

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

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

berperan dalam 
pembangunan ekonomi 
nasional, menjadi pelopor 
dalam reformasi bUmn, dan 
membangun kebanggaan 
bangsa.

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

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

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

Customer Focus

6C

320 Halaman • Terbit Setiap Senin
22 MEI 2017

No. 21 TAHUN LIII
SUARA Pekerja

Editorial

Royan Nur Huda, 748706 , ITSM - CSS

MELINDUNGI 
DAPUR SENDIRI

Masih lekat di ingatan, ketika internal Pertamina 
dihebohkandenganberedarnyafilepengumuman
perusahaan di berbagai chat group. Heboh, karena isi 
pengumuman tersebut berkaitan dengan kompensasi 
untuk pekerja yang isunya cukup sensitif, namun 
ternyata bisa beredar hingga ke chat group eksternal 
perusahaan.

Tapi anehnya, file tersebut bahkan tidak pernah 
diumumkan secara resmi oleh perusahaan ke 
pekerjanya karena tidak mendapat persetujuan dari 
otoritas terkait. Sekali lagi, tidak disetujui karena 
isunya dianggap sensitif.

Lalu bagaimana pengumuman tersebut bisa 
beredar ke masyarakat luar padahal pekerjanya 
sendiri tidak menerima pengumuman tersebut secara 
resmi dari perusahaan? Jawabannya sudah pasti, ada 
yang menyalahgunakan alias membocorkan.

Sayangnya, kejadian ini tidak hanya sekali terjadi. 
Ada beberapa kejadian serupa sebelumnya, yaitu 
bocornya informasi perusahaan ke pihak eksternal.

Kejadian ini tentu tidak bisa ditolerir. Karena data 
perusahaan sesungguhnya adalah data rahasia yang 
bisa berbahaya jika bocor keluar. Apalagi status 
Pertamina sebagai perusahaan negara, membuat 
data dan informasinya termasuk dalam data negara. 
Data-data yang keluar dari perusahaan seharusnya 
satu pintu melalui Pejabat Informasi Publik sesuai 
diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 mengenai 
Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan adanya kejadian-kejadian tersebut, sudah 
saatnya pimpinan Pertamina bertindak tegas kepada 
siapapun yang terbukti bersalah membocorkan 
informasi perusahaan. Sanksi tegas harus diterapkan 
agar pelaku jera sekaligus menjadi contoh bagi 
pekerja dan mitra kerja di lingkungan Pertamina.

Demikian juga Federasi Serikat Pekerja Pertamina 
Bersatu (FSPPB) yang sudah berkomitmen untuk 
mendukung sanksi yang sesuai prosedur (on the 
track). Ini adalah saatnya kita semua bersatu untuk 
menjaga informasi perusahaan demi kelangsungan 
Pertamina ke depannya. Karena ibarat rumah tangga, 
anggota keluargalah yang dapat melindungi dapurnya 
sendiri.•

Mengembangkan ketahanan Energi di Indonesia
Berdasarkan studi yang dilakukan BP (2014) terhadap 

penilaian terkait pengelolaan energi di Indonesia, konsumsi energi 
di Indonesia pada tahun 2014 meningkat 3,1% atau meningkat 
lebih dari dua kali lipat dalam kurun waktu dua dekade terakhir. 
Pertumbuhan konsumsi pada batubara (5,3%), gas alam (5,1%), 
energi terbarukan sebagai sumber pembangkit listrik (2,2%) dan 
minyak (1%), sanggup melewati penurunan konsumsi pada energi 
hidro kurang lebih 12%.

Studi lain yang dilakukan oleh WEC (World Energy Council) 
di tahun 2014 menyatakan bahwa Indonesia menduduki posisi 
69 hasil dari Energy Sustainability Index Rankings, meningkat dari 
tahun 2013 yaitu posisi 73, serta di tahun 2012 di posisi 85. Namun 
demikian, Indonesia menghadapi tantangan yang selalu sama dari 
tahun ke tahun yaitu dalam menyeimbangkan ketiga komponen 
energy trilemma (Energy security, Energy equity (affordability and 
accessability) dan Enviromental sustainability). Menurut WEC 
(2014)Indonesiadiklasifikasikankedalamgolongannegara“Highly 
Industrialised” artinya Indonesia memiliki keunggulan pada energy 
security tetapi lemah pada kinerja energy equity dan environmental 
sustainability.

Indonesia memiliki sumber daya energi terbarukan yang besar 
dan bervariasi, namun hanya sebagian kecil yang terpasang dan 
terimplementasikan saat ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa 
faktor yang mempengaruhi antara lain: harga minyak dunia 
yang tidak menentu, turunnya produksi minyak dalam negeri, 
meningkatnya kebutuhan energi dalam negeri, dan pertimbangan 
sosial dan lingkungan. Sumber daya energi terbarukan yang 
tersedia di Indonesia membutuhkan kapasitas yang besar untuk 
dapat memenuhi kebutuhan energi dalam negeri yang tumbuh 
semakin cepat. 

Meningkatkan target jangka panjang untuk energi terbarukan 
dan memberikan insentif keuntungan yang menarik bagi 
para investor untuk melakukan investasi, harus dilakukan 
pemerintah dalam rangka mendukung blueprint pengelolaan 
serta pengembangan energi nasional. Tantangan terbesar yang 
dihadapi pemerintah dalam memperkuat infrastruktur kelistrikan, 
menurunkan kesulitan faktor non-ekonomis dan faktor biaya serta 
akses pembiayaan proyek-proyek energi baru terbarukan untuk 
merealisasikan tercapainya target 2025 terkait bauran energi di 
Indonesia.

Pemerintah Indonesia sudah seharusnya mengimplementasikan 
dan merealisasikan beberapa rekomendasi terkait peningkatan 
proyek energi baru terbarukan sebagai berikut:
• Menghi langkan regulasi  yang bertentangan dan 

menyeragamkan beberapa regulasi kementerian terkait 
yang terlibat dalam perumusan regulasi energi baru 
terbarukan; mengembangkan satu regulasi secara 
menyeluruh untuk teknologi energi baru terbarukan yang 
mengutamakan Feed in Tariffs (FiTs), faktor pembiayaan 
dan insentif untuk mendukung regulasi yang transparan.

• Melakukan koordinasi kebijakan dan pengimplementasian, 
kurangi konsumsi waktu untuk mengurus perizinan kepada 
para investor dengan cara meningkatkan koordinasi dan 
komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah. Membuat fungsi khusus layanan terpadu satu pintu 
untuk mempermudah para investor melakukan komunikasi 
terkait hal-hal tersebut diatas.

• Meningkatkan kapasitas dengan melakukan perluasan 
program pendidikan di dunia industri, universitas dan 
administrasi publik di bidang energi baru terbarukan 
dan bagaimana mengatur proyek-proyek energi baru 
terbarukan, selain itu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan 
baik kemampuan teknis maupun manajerial.

• Menyadari bahwa energy baru terbarukan yang tersedia 
di Indonesia saat ini merupakan cadangan energi alternatif 
yang harus dikembangkan dan dilakukan observasi 
mendalam untuk menentukan kelayakan sumber daya 
energi tersebut sampai terbukti (proven) sehingga dapat 
disalurkan dan didistribusikan kepada masyarakat 
Indonesia.

• Mengajak para ilmuwan, peneliti di Indonesia untuk 
melakukan studi secara komprehensif untuk investasi 
pembangunan pembangkit listrik tenaga angin (wind), 
gelombang air laut (wave and ocean) dan panas bumi 
(geothermal) dalam skala kecil dengan kapasitas sampai 
dengan 10 MW.

• Menerapkan teknologi rendah karbon dan bebas karbon 
dalam rencana energi jangka panjang, hal ini terkait 
keberlangsungan hidup generasi penerus bangsa 
Indonesia.•

 

SOLAR REVOLUTION< dari Halaman 1

kapasitas PLTS hingga 1 GW pada tahun 2020.  
Bagaimana dengan Indonesia? 
Pada 2017 pemerintah menargetkan tambahan listrik sekitar 

539 MW dari EBT. Penambahan tersebut diantaranya disumbang 
oleh PLTS dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro sebesar 
9,16 MW. Dibandingkan negara tetangga, upaya ini memang masih 
perlu ditingkatkan. Insentif juga belum ditetapkan bagi investor dan 
konsumen yang meminati listrik dari EBT. 

Kini, dunia seolah sudah siap untuk memulai Revolusi Energi 
Surya, terlebih dengan munculnya Genting Surya dan inovasi EBT 
lainnya. Bagi Indonesia, hal ini bagaikan alarm agar pihak terkait segera 
mempercepat konversi sumber energi menuju EBT seraya mengejar 
ketertinggalan.•

*dibahas dalam rubric Market Insight berjudul The Clean Progress, 
Energia edisi 15 Mei 2017 Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 

Untuk komentar, pertanyaan dan permintaan pengiriman artikel Market Update via email, 
email ke pertamina_IR@pertamina.com
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Sinergi RU VI Balongan dan 
kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Pertamax Turbo & Dexlite kini Hadir di kota Palu

KUnIngAn - RefineryUnit
(RU) VI Balong an melakukan 
Perjanjian Kerja Sama dengan 
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa 
Barat Bidang Hukum Perdata 
dan Tata Usaha Negara. 
Perjanjian kerja sama ini 
ditandatangani oleh GM RU VI 
Afdal Martha dan Kajati Jawa 
Barat Setia Untung Arimuladi, 
di Hotel Grage Sankan, Kabu -
paten Kuningan, pada Rabu 
(26/4).

GM RU VI Balongan Afdal 
Martha menyampaikan rasa 
terima kasih atas ter jalin nya 
kerja sama ini. Ia mengatakan, 
dalam men jalankan bisnis 
dan penge lolaan aset, Perta-
mina terkadang mengalami 
masalah hukum, sepert i 
gugatan perdata dari peru-
sahaan lain, gugatan dari 
LSM hingga permasalahan 
aset-aset yang dikuasai 
oleh masyarakat dengan 
tanpa hak, sehingga mem-
butuhkan upaya miti gasi 
dan penyelesaian perma sa-
l ahan hukum yang kompre-
hensif dengan tetap menge-
depankan aspek penegakan 
hukum.

“Kami berharap dengan 
penan datanganan perjanjian 
kerja sama ini, permasalahan 
hukum yang kerap meng-
gang gu proses bisnis dan 

goRonTALo-  Sete lah 
sukses  d i l uncu rkan  d i 
berbagai daerah di Sulawesi, 
kini produk-produk baru 
unggulan Perta  mina yaitu 
Pertamax Turbo dan Dexlite 
telah hadir di Kota Gorontalo. 
Peluncuran Perta max Turbo 
dan Dexlite diresmi  kan oleh 
General Manager MOR VII 
Sulawesi Joko Pitoyo dan 
Hiswana Migas Gorontalo, di 
SPBU 74.96104 Jalan Raja 
Eyato, Kelurahan Molosipat, 
Kecamatan Kota Barat, Kota 
Gorontalo (4/5).

Saat ini Pertamax Turbo 
telah dipasarkan di Kota 
Go ron talo dengan harga 
Rp10.450/liter, sedangkan 
Dexlite dibanderol dengan 
harga Rp 7.450/liter. Kedua 

pe  ngelolaan aset Pertamina, 
dapat ditangani  bersama an-
tara Pertamina dengan Ke jak-
saan selaku Jaksa Pe nga cara 
Negara,” ujar Afdal Martha.

Afdal menambahkan, 
Pertamina selaku pela ku bisnis 
memerlukan pengawalan dan 
pencerahan ter kait aspek-
aspek hukum dalam kegiatan 
operasi perusa haan. Oleh 
karena itu, implementasi dari 
penan datangan perjanjian 
ini juga diharapkan dapat 
berupa seminar atau training 
yang edu katif dan informatif 
se hingga risiko hukum dalam 
keputusan bisnis Pertamina 

SoRoT

tidak menjadi perma salahan 
hukum di kemu dian hari. 

Hal senada juga disam-
pai  kan Kepala Kejak saan 
Tinggi (Kajati) Jawa Barat 
Setia Untung Arimuladi. Ia 
berharap penandatanganan 
kerja sama ini dapat diwu-
judkan secara optimal de-
ngan memanfaatkan peran 
dan fungsi Jaksa Penga-
cara Negara (JPN), dengan 
segera memberikan Surat 
Kuasa Khusus (SKK) untuk 
penanganan perkara d i 
bidang Perdata dan Tata 
Usaha Negara (DATUN), baik 
ligitasi mau pun non ligitasi.

GM RU VI Afdal Martha dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Setia Untung Arimuladi menandatangani kerja sama di 
Hotel Grage Sankan, Kabupaten Kuningan pada Rabu (26/4).
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kick Off Meeting ISRS 
di RU II Dumai
DUMAI - Bertempat di Ruang Audiovisual, Lantai 
3 Main Office Refinery Unit (RU) II, HSE RU II 
melaksanakan kick off meeting ISRS. Dihadiri oleh 
General Manager RU II Mahendrata Sudibja, tim 
manajemen, serta tim ISRS RU II, kegiatan ter sebut 
jugamenghadirkanpembicaradariHSSERefinery,
Sancoyo Budi Utomo. 

Kegiatan yang ber tujuan untuk meningkatkan 
engagement dan internali sasi ren cana kerja ISRS 
Tahun 2017 kepada pe kerja tersebut dilaksanakan 
dalam rangka menyusun ren cana kerja agar dapat 
mening   katkan level ISRS RU II. Dengan pen capaian 
ISRS level 6 pada tahun 2016, di tahun 2017 ini RU 
II bertekad untuk mencapai ISRS level 7.

“Tahun ini kami bertekad untuk bisa meraih ke 
level yang lebih tinggi dari se belumnya. Tentu saja 
akan membutuhkan per  baikan dan persiapan yang 
matang. Untuk itu kami membutuhkan support 
dari seluruh pihak agar apa yang ditargetkan dapat 
tercapai,” ungkap Mahendrata Sudibja.

Mahen drata meyakinkan, untuk mencapai ke 
level 7 di tahun 2017,  seluruh  pekerja RU II harus 
optimistis untuk dapat meraihnya. Mahendrata juga 
melibat kan seluruh tim manajemen sebagai bentuk 
dukungan yang dapat memberikan se mangat dan 
dorongan kepa  da setiap pekerja.

Dalam kesempatan tersebut, San coyo mem-
berikan pa paran mengenai hal-hal yang harus 
dilakukan untuk mencapai target yang ditetap kan. 
Sancoyo menyam  paikan ada tiga pening katan yang 
harus dilakukan oleh RU II, yaitu Assessment Result 
and Target, Mana ging Recommen dation, dan SROE 
Focus HSSE.

Mengakhiri acara ter sebut, dila kukan pemberian 
peng hargaan kepada dua pekerja yang aktif dalam 
peng isian pengamatan keselamatan kerja (PEKA) 
ter banyak periode Januari – Maret 2017, yaitu Dasep 
Hasan Tuba (HOC) dan Muhammad Ilham (UTL). 

Menindaklanjuti kick off meeting ter sebut, RU 
II melaksanakan bedah klausul ISRS RU II yang 
berlangsung selama empat hari, pada 18-21 April 
2017. 

International Sustaina bility Rating System 
(ISRS) meru pa  kan serti fikasi kelas dunia yang 
dikeluarkan oleh DNV yang ber pusat di Norwegia. 
Untuk men dapat  kan sertifi kasi ini, perusahaan 
dinilai ber dasarkan performa di bebe rapa bidang 
seperti ke amanan (safety), kelestarian lingkungan 
(environment) ,  dan kinerja bisnis  (business 
performance).•RU II

GM RU II Mahendrata Sudibja, tim manajemen dan tim ISRS RU II 
antusias mengikuti kick off ISRS RU II Dumai pada (18/4).
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Dengan demikian, Sum-
ber Daya Ma nusia (SDM) 
RU VI Balongan dapat me-
lak  sanakan Tugas Pokok 
dan Fungsi (Tupoksi) se-
cara optimal tanpa adanya 
gangguan maupun ancaman 
oleh pihak lain. Karena pro-
ble  matika hukum sejak awal 
se cara preventif telah didam-
pingi oleh Jaksa Pengacara 
Negara. 

“Saya berharap dengan 
adanya perjanjian kerja sama 
ini menjadikan kinerja dan 
tata kelola RU VI Balongan 
semakinbaik,”harapnya.•RU VI

produk ini merupakan produk 
pelengkap dari rangkaian 
produk Pertamax Series, 
yaitu Pertalite, Pertamax, dan 
Perta mina Dex dihadirkan 
untuk menjawab permintaan 
konsu men di Kota Gorontalo 
atas bahan bakar minyak 
yang sesuai untuk kendaraan 
dengan kompresi mesin yang 
lebih tinggi.

“Kami senang karena 
pro duk Pertamax Series, 
khu susnya Pertal i te dan 
Pertamax mendapat respon 
yang positif dari masyarakat 
Gorontalo. Terbukti saat ini 
penjualan produk Pertalite 
dan Pertamax sudah lebih 
besar porsinya dibanding 
penjualan produk Premium, 
yaitu sebanyak 53%. Karena 

ke   sa  da ran  masya raka t 
Goron talo yang besar akan 
pro duk berkualitas, maka 
mula i  bu lan Apr i l  2017 
Pertamina terus menambah 
SPBU yang menjual produk 
Dexlite dan Pertamax Turbo 

d i  Kota  Goronta lo  dan 
wila yah Sulawesi lainnya. 
Ini adalah komitmen kami 
untuk menyediakan produk 
berkualitas bagi masyarakat,” 
ujarJokoPitoyo.•MoR VII
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GM MOR VII Joko Pitoyo melakukan pengisian perdana Dexlite bersama 
Hiswana Migas Gorontalo dalam acara peluncuran Pertamax Turbo dan Dexlite 
di Gorontalo.
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SoRoT
Rubrik ini berisi 
mengenai kisah 
tokoh dunia dalam 
berperilaku Jujur, 
Tulus dan Amanah

Perlawanan Damai 
Dalai Lama

Cerminan Amanah
Konsisten berjuang meski 

berjarak jauh

Dalai Lama
(1935 - sekarang)

CerminJTA
Usianya baru dua tahun ketika para “seniornya” 

menemukan lhamo Thondup dan memastikannya 
sebagai dalai lama ke-14 pada tahun 1937. sejak saat 
itu, hidupnya berubah karena ia dibesarkan di kota suci 
lhasa, ibukota Tibet sebagai seorang dalai lama.

Hingga pada 1950, tentara cina mulai memasuki Tibet dengan alasan 
membebaskan Tibet dari imperialisme dan agama. Hal ini tentu mendapat perlawanan dari 
pemimpin dan masyarakat Tibet. Pada saat itulah, dalai lama yang baru berusia 15 tahun diangkat 
sebagai pemimpin negara.

meskipun masih sangat muda, ia berusaha keras melindungi rakyatnya untuk rekonsiliasi dengan 
cina. Ya, ia memilih rekonsiliasi ketimbang perang. Karena dalai lama bertekad untuk tidak melakukan 
perlawanan perang yang menurutnya bisa menimbulkan korban lebih banyak.

sayangnya usaha rekonsiliasi yang dilakukan dalai lama sia-sia ketika pimpinan cina saat itu, mao 
Tse Tung, menilai bahwa agama adalah racun dan harus dihapuskan. dengan kondisi yang terjepit, dalai 
lama dan pengikutnya akhirnya mengamankan diri dengan berjalan kaki selama 15 hari ke india pada 
1959.

meskipun berjarak jauh dari Tibet, namun dalai lama tetap konsisten memperjuangkan 
masyarakat Tibet selama puluhan tahun hingga kini. ia secara konsisten bertemu dengan para 
pemimpin dunia yang berpengaruh agar mendapat dukungan untuk Tibet. sebuah usaha yang tiada 
akhir, mengingat sesungguhnya ia sudah mendapat suaka dari india. Yang artinya, tanpa sibuk 
memikirkan Tibet pun sebetulnya ia sudah bisa hidup 
tenang.

namun itu bukanlah dalai lama, ia memilih untuk 
terus berjuang untuk Tibet, meski berjarak ribuan km.

“Kedamaian bukanlah hidup tanpa konflik, 
sebab perbedaan akan selalu ada dan bisa menjadi 
konflik. Perdamaian adalah ketika kita menyelesaikan 
masalah perbedaan tersebut dengan cara-cara yang 
manusiawi: dialog, pembelajaran dan pengetahuan”.•
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SURABAYA - Marketing Operation 
Reg ion  (MOR)  V  Ja t im Ba l inus 
meluncurkan generasi baru SPBU yang 
dikelolanya, yaitu SPBU Pasti Prima 
yang akan menyajikan pengalaman 
baru ‘beyond fuel’ berupa pelayanan 
non-fuel retail, pelayanan ener gi terpadu 
dan layanan digital untuk kenya manan 
konsumen. Pasti Prima hadir de ngan 
tampilan baru dengan dominasi warna 
biru.

General Manager MOR V, Herman 
M. Zaini  mengatakan SPBU Pasti Prima 
merupakan level lanjutan dari konsep 
SPBU Pasti Pas, yang sebelumnya 
telah sukses mengubah wajah SPBU 
Pertamina secara fundamental, baik 
dari sisi kualitas, takaran, dan layanan 
menjadi  leb ih beror ientas i  pada 
kebutuhan konsumen. Sebagai market 
leader bisnis fuel retail di Indonesia, 
Pertamina berkomitmen tinggi untuk 
meningkatkan manfaat yang dirasakan 
oleh konsumen setia Pertamina.

 “Pertamina memiliki aspirasi tinggi 
untuk bisnis fuel dan non-fuel retail di 
SPBU dengan beragam inisiatif strategis, 
di antaranya dengan mengembangkan 
in frastruktur, memperkuat jaringan, 
dan memberikan level pelayanan lebih 
baik kepada konsumen. Konsep Pasti 
Prima yang kami hadirkan kali ini akan 
menjawab kebutuhan konsumen yang 
datang ke SPBU tidak sekadar untuk 
membeli BBM,” kata Herman usai 
meresmikan SPBU Pasti Prima di SPBU 
51.601.65  Jemur Sari, Surabaya, pada 
Rabu (10/5).

SPBU Pasti Prima Hadir 
di Surabaya

GM MOR V, Herman M. Zaini bersama Ketua Hiswana Migas DPD V dan Retail Fuel Marketing Region V Manager 
meresmikan SPBU Pasti Prima di SPBU Jemur Sari Surabaya.

Melalui SPBU Pasti Prima, Pertamina 
akan menyajikan layanan non-fuel retail 
yang lebih dinamis dan beragam,seperti 
Bright Store, ATM, pelayanan energi 
terpadu yakni LPG, Pelumas, Air dan 
Nitrogren, memberikan reward kepada 
pelanggan setia, serta memanfaatkan 
teknologi digital mutakhir sebagai media 
interaksi dengan pelanggan.

“Kami sangat mendukung program 
ini karena SPBU Pasti Prima menjadi 
suatu kebutuhan dalam persaingan 
dan pelayanan yang lebih baik lagi bagi 
bisnis BBM di Indonesia. Program Pasti 
Prima ini juga sangat menarik karena 
memberi keuntungan yang lebih besar 
bagi pengusaha,” kata Ketua DPD V  
Hiswana Migas, Rachmad Muhamadiyah.

Lebih lanjut Rahmad Muhamadiyah 
mengatakan, akan mendorong pengu-
saha-pengusaha SPBU lainnya untuk 
mengikuti program Pasti Prima, khususnya 
bagi SPBU-SPBU yang telah mengantongi 
sertifikasiPastiPas.

Saat ini di wilayah MOR V sudah ada 
14 SPBU yang berstatus Pasti Prima, yaitu 
7 SPBU di Surabaya, 5 SPBU di Sidoarjo 
dan 2 SPBU di Jember. Hingga akhir 
tahun ini, MOR V menargetkan minimal 27 
SPBU Pasti Prima di seluruh wilayah MOR 
V, yakni Jawa Timur, Bali, NTT dan NTB.

Sepanjang kuartal I tahun 2017, pen-
jualan BBM jenis gasoline (Premium, 
Pertalite dan Pertamax Series) di wilayah 
MOR V mencapai 1.976.886 kilo liter. 
Se dangkan untuk gasoil (Solar dan Dex 
Series)mencapai783.080kiloliter.•Commrel 

Jatimbalinus

gunakan BBM.
“Langkah berikutnya, 

kami akan memberikan 
insentif berupa converter 
k i t  g u n a  m e m b a n t u 
operator angkutan umum 
turut menggunakan BBG. 
Karena dari beberapa supir 
angkutan pengguna BBG 
yang sudah saya temui, 
me reka mengaku lebih un-
tung menggunakan BBG 
dibandingkan meng  gu-
nakan BBM,” tam bah nya.

SPBG Ecos ta t i on 
Perta mina merupakan 
kon sep SPBG yang ter-
integrasi dengan SPBU 
dimana tersedia satu unit 
dispenser khusus Envogas, 
compressed natural gas 
(CNG) Pertamina. 

Menurut VP Corporate 
Communication Pertamina 
Adiatma Sardjito, dengan 
beroperas inya SPBG 
Ecostation Cilandak dan 
Margonda, total saat ini 
Pertamina memiliki lima 
SPBG Ecostation di Ja-
bodetabek. Tiga lainnya 

yang telah beroperasi yaitu 
berlokasi di SPBU Daan 
Mogot,  SPBU Gandaria 
dan SPBU Mampang. Per-
ta mina berharap masyarakat 
pengguna kendaraan ber-
bahan bakar gas semakin 
mudah untuk men  da patkan 
Envogas Perta mina.

 “SPBG Ecostat ion 
Cilandak dan Margonda yang 
masing-masing memiliki 
kapasitas sebesar 0,3 Juta 
Standar Metrik Kaki Kubik 
per Hari (MMSCFD) atau 
setara 10.000 Liter Setara 
Premium (LSP), diharapkan 
dapa t  memenuh i  dan 
melayani kebutuhan BBG 

CNG baik untuk angkot, 
taksi, bajaj, dan kendaraan 
pribadi,” lanjut Adiatma.

 Pertamina juga meng-
a lokasikan investasi pem-
bangunan dua unit SPBG 
Ecostation lain di wilayah 
Jakarta pada tahun ini.

Tahun ini juga Pertamina 
kembal i  mendapatkan 
penugasan dari  Kemen-
terian ESDM untuk me-
lak   sanakan d is t r ibus i 
converter kit ke kendaraan 
umum dan dinas sebanyak 
3,000 unit yang salah satu 
kota penerima converter 
kit adalah DKI Jakarta dan 
KotaDepok.•HARI/RILIS
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Lulusan Program Beasiswa Inspirasi Indonesia 
Timur Angkatan II Siap Berkiprah

CSR RU VI Latih Warga 
Berkreasi dengan 
Sampah Anorganik

DEnPASAR - PT Pertamina 
(Persero) melalui Pertamina 
Foundation melepas ke-
lulusan 85 siswa penerima 
Program Beasiswa Pertamina 
Inspirasi Indonesia Timur 
(IIT) di Denpasar, Bali, (9/5). 
Pelepasan secara simbolis 
ditandai dengan penyerahan 
medalidansertifikatkelulusan
program Beasiswa Inspirasi 
Indonesia Timur.

Beasiswa Pertamina 
Inspirasi Indonesia Timur di-
rancang untuk memberikan 
kesempatan bagi putera 
puteri berprestasi yang bera-
sal dari daerah 3T (Terluar, 
Ter jauh dan Terpencil) untuk 
mengenyam pendidikan ke 
jenjang SMA/ SMK.  

VP CSR dan SMEPP 
Per tamina Agus Mashud 
me nyatakan program ter se-
but merupakan bagian dari 
program tanggung jawab 
sosial perusahaan di bidang 
pendidikan yakni Pertamina 
Cerdas dengan memberikan 
beasiswa yang diprioritaskan 
un tuk  dae rah  3T  dan 

BALongAn - RefineryUnit (RU) VIBalonganmelalui
program CSR & SMEPP JBB terus berupaya meningkatkan 
keterampilan dan wawasan masyarakat di sekitar kilang 
dengan berbagai program kegiatan seperti mengadakan 
pelatihan pengembangandiversifikasi produk sampah
anorganik.

Tepatnya pada 29 – 30 April 2017, CSR RU VI Ba-
longan kem bali mengadakan pela tihan kepada warga ring 
1 kilang RU VI Balongan dan membuat berbagai kerajinan 
dengan berbahan dasar sampah anorganik, di antaranya 
sampah bekas botol minuman, koran bekas, sampah 
plastik kresek, dan se ba gainya.

Kegiatan yang dilaksana kan di Kantor Desa Balongan  
ini, diikuti 35 orang  yang merupa kan warga dari empat 
desa di Kecamatan Balongan dan merupakan warga yang 
menjadi binaan dari CSR RU VI Balongan. 

Selain itu, untuk me ngem bang kan perekono mian 
warga dengan berbasis sampah anorganik, CSR RU 
VI Balongan juga memberikan pelatihan manajemen 
penge lolaan sampah. Saat ini, sudah ada tiga desa yang 
men  dapat bantuan bank sampah dari  RU  VI Balongan, 
yaitu Desa Sukareja, Desa Majakerta, dan Desa Balongan.

Pada pelatihan tersebut, peserta diajarkan cara 
mem  buat produk-produk seperti tas, vas bunga, tempat 
tisu, dan lainnya dengan bahan dari berbagai sampah 
an organik. 

Kegiatan yang mendapat perhatian tinggi dari warga 
ter  sebut, menghadirkan instruktur kelompok Bank 
Sampah My Darling dari Jakarta. Bank sampah ini ter-
gabung dalam Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia 
(ADUPI). Organisasi ini memiliki visi menjadi asosiasi yang 
bermanfaat bagi anggota dan pemerintah dalam program 
lingkungan hidup.

Senior Supervisor CSR RU VI Cecep Supriyatna 
mengatakan, pelatihan ini digelar dengan tujuan untuk 
mem berikan dan pemahaman  ke pada masyarakat agar 
terampil dalam memanfaatkan sampah dari bungkus 
pro duk (anorganik) yang jika dibuang atau dibakar hanya 
akan membuat kotor dan men cemari lingkungan, namun 
apabila dibuat kerajinan tangan memiliki nilai ekonomis 
yang tinggi. 

Dengan pelatihan ini, Camat Balongan Dulyono 
kembali menyampaikan terima kasihnya kepada Pertamina 
RU VI yang berkomitmen mem bantu meningkatkan 
kesejahteraan warganya melalui program-program CSR. 
Menurutnya, pelatihan membuat kerajinan tangan dari 
limbah plastik ini sangat berguna, sebab masyarakat bisa 
memperoleh pendapatan tam bahan melalui produk yang 
dihasilkan nanti. 

 “Saya berharap dengan pelatihan ini, lingkungan 
rumah di Balongan bisa sehat dan bebas dari sampah. 
Terlebih lagi saat ini kita sudah memiliki bank sampah 
bantuandariRUVIBalongan,”ujarDulyono.•RIKI HAMDAnI

penyalurannya dikerjasama-
kan dengan Pertamina Foun-
dation. 

“Sesuai dengan namanya, 
yakni Beasiswa Pertamina 
Inspirasi Indonesia Timur, 
maka sasarannya adalah 
anak-anak dari Papua dan 
Papua Barat, yang masih 
minim mendapatkan akses 
pendidikan hingga ke jenjang 
SMA sederajat,” kata Agus 
Mashud.

Penerima Beasiswa Per-
tamina IIT tahun ini meru-
pakan  Angka tan  ke - I I 
dengan jumlah 85 penerima 
yang dise kolahkan ke  5 
sekolah mit ra, yaitu SMAN 
5 Denpasar,  SMA BPK 
Penabur Sukabumi, SMKN 
3  Sukabumi ,  SMKN 1 
Probolinggo dan SMKN 2 
Probolinggo. Selama me-
ngenyam pendidikan di Ja-
wa maupun Bali, mereka 
meng ikuti pen didikan de ngan 
teman lainnya dan diha rapkan 
setelah lulus bisa men ce tak 
prestasi yang mem bang -
gakan sebagai mana lu  lusan 

penerima Bea siswa Per-
tamina IIT Angkatan I.

“Yang sangat meng gem-
birakan pada lulusan pe ne-
rima beasiswa Angkatan I, 
dari 44 penerima beasiswa, 
3  s i swa  mendapa tkan 
beas i swa  me lan j u t kan 
pendidikan di China dan 19 
orang diterima di Perguruan 
Tinggi Negeri melalui jalur 
prestasi,” kata Agus bangga.

Karena itu, Agus menam-
bahkan keberhasilan dalam 
menempuh sekolah selama 
tiga tahun dan kelulusan 
s i s w a  m e l e w a t i  u j i a n 
nasional, menjadi alasan 

Pertamina Bantu Renovasi 
Rumah Tidak Layak Huni Dua Warga Cilacap
CILACAP - Sebagai wujud 
kepedulian Pertamina ter-
hadap masyarakat khu-
susnya di Kabupaten Cilacap 
dan mendukung program 
Kabupaten Cilacap Bangga 
Mbangun Desa, Pertamina 
melalui program Corporate 
Social Responsibility (CSR) 
melakukan bedah Rumah 
Tidak Layak Huni (RTLH) 
pa da Sabtu (6/5), di Desa 
Tarisi, Kecamatan Wanareja, 
Kabupaten Cilacap.

Bantuan renovasi bedah 
rumah diserahkan oleh Ge-
neral AffairsManager Per
tamina Cilacap Dasaf Tamzil 
kepada Bupati Cilacap Tatto 
Suwarto Pamuji. Penyerahan 
bantuan ini bersamaan de-
ngan pelaksanaan acara 
“Po lisi Bangun Desa” di 
desa tersebut, disaksikan 
o leh Kapol res Ci lacap 

SoCIAL Responsibility

Per tamina  untuk  te rus 
mengembangkan kegiatan 
ini agar dapat mencetak 
g e n e r a s i  c e r d a s  d a n 
berprestasi sebagai mutiara 
energi perubahan yang bisa 
memberikan kontribusi bagi 
pembangunan di daerahnya.  

Kegiatan graduasi juga 
diisi dengan program Green 
Action, dimana sebelum 
kembali ke daerahnya para 
penerima beasiswa mengikuti 
kegiatan bersih pantai Legian 
dan membagikan tempat 
sampah agar sebagai bentuk 
nyata dalam mendukung 
pelestarianlingkungan.•RILIS

Fo
to

 : 
PE

Rt
AM

IN
A 

Fo
U

N
DA

tI
o

N

Fo
to

 : 
RU

 V
I

Fo
to

 : 
RU

 IV

AKBP Yudho Hermanto  
dan Putra Desa Tarisi KA. 
SPN Purwokerto Kombes 
Purwanto. 

Adalah Undang Ca-
siwan (42 tahun) dan Ta-
sinah (62 tahun) yang ber-
bahagia men dapat ber-
kah bantuan re  novas i 
rumah tidak layak huni dari 
Pertamina. Ke dua warga 
Desa Taris i  Ke camatan 
S idare ja  i tu  ru  mahnya 
roboh akibat lapuk sehingga 
d i ban tu  wa rga  un tuk 
perlindungan sementara 
dengan berdinding gedeg 
dan berlantaikan tanah.  
Penghasilan yang pas-pas-
an tidak sanggup baginya 
untuk mendirikan rumah 
yang layak huni bersama 
ke luarga. 

Bupati Cilacap Tatto 
Suwarto Pamuj i  dalam 

sam butannya memberikan 
apresiasi kepada Perta mina  
yang sudah banyak ber-
peran dan turut serta dalam 
membangun Cilacap. 

“Keberadaan Pertamina 
sangat dirasakan oleh ma-
syarakat Cilacap terutama 
dalam peningkatan pere-
konomiannya.  Dengan 
ke beradaan Pertamina 
diharapkan akan menambah 
daya tarik investor lainnya 

utuk turut serta membangun 
usaha, sehingga akan me-
nyerap banyak tenaga 
kerja dan menumbuhkem-
bangkan usaha mikro lain-
nya,” tambahnya.

Se l a i n  penye rahan 
bantuan bedah rumah pada 
kesempatan yang sama juga 
dilakukan pemberian san-
tunan untuk panti asuhan 
danjompo.•SgT

Penyerahan bantuan renovasi bedah rumah kepada Tasinah.

Warga antusias mengolah sampah menjadi sebuah kerajinan tangan.

Penyerahanmedalidansertifikatkelulusansebagaisimbolismelepaskelulusan
85 siswa/siswa penerima beasiswa Pertamina Inspirasi Indonesia Timur.



 

 

720 Halaman • Terbit Setiap Senin
22 MEI 2017

No. 21 TAHUN LIII

JAKARTA – Dalam rangka 
kepedu l i an  Pe r t am ina 
terhadap dunia pendidikan, 
Vice President Stakeholder 
Relations Pertamina, Teuku 
Mirasfisecarasimbolisme
nyerahkan bantuan ke pada 
Pembina Utama Ya yasan 
Kemala Bhayangkari Tri Tito 
Karnavia, Selasa (9/3). 

Bantuan be rupa kom-
puter dan sarana IT Pe nun-
jang UNBK, per lengkapan 
drum band, sem bako, serta 

SoCIAL Responsibility

Pertamina Salurkan Bantuan melalui 
Yayasan kemala Bhayangkari
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sarana pen didikan tersebut 
akan d i  sa lu rkan untuk 
sekolah di sabilitas, SMP, 
SMA dan SMK di bawah 
Yayasan  Kema la  Bha-
yangkari. Kegiatan Yayasan 
Ku mala Bha yangkari me-
nitik be ratkan di bidang pen-
didikan karena sekitar 500 
sekolah yang tersebar di 
tanah air berada di bawah 
naungannya.

Teuku Mirasfi berharap 
bantuan tersebut akan tepat 

gu na  dan tepat sasaran 
se hingga kerja sama akan 
terus berlanjut. 

“Yayasan Kumala Bha-
yangkari Komitmen ter-
hadap kemajuan dunia pen-
didikan dengan men ciptakan 
pendidikan yang merata 
di seluruh Indonesia. Hal 
itulah yang menjadi alasan 
bag i  Pe r tam ina  un tuk 
mem berikan bantuan CSR 
melalui yayasan tersebut,” 
ungkapnya.•PRIYoW

JAMBI – Untuk mewujudkan masya-
rakat mandiri yang cinta bumi, JOB 
Jambi Merang melaksanakan pelatihan 
bagi masyarakat sekitar wilayah operasi. 
Mengundang Balai Latihan Kerja Jambi 
sebagai tenaga pengajar, acara yang 
dilaksanakan pada 22 – 24 April 2017 
memberikan beberapa jenis pelatihan. 
Sebanyak 33 warga desa yang tersebar 
dari 12 desa di Kabupaten Muaro Jam-
bi dan Tanjung Jabung Timur, JOB 
Jambi Merang  tersebut mengikuti 
pelatihan keterampilan las, kelistrikan 
dan administrasi komputer.

Dua belas desa yang diundang 
mengirimkan 3 perwakilan yang meng-
ikuti tiga kelas pelatihan keterampilan 
berbeda. Pelatihan ini merupakan salah 
satu kegiatan tanggung jawab sosial JOB 
Jambi Merang yang telah diinisiasi pada 
tahun sebelumnya. Teknik las diajarkan 
kepada warga perwakilan masing-ma-
sing desa agar dapat membuka usaha 
untuk menjadikan mereka mandiri. 
War ga yang mengikuti pelatihan ini 
dapat digolongkan sebagai warga usia 
produktif. Hal ini dimaksudkan agar 
warga terpilih ini dapat mengaplikasikan 
keterampilan yang sudah diberikan 
untuk keberlangsungan hidup mereka.

Selain teknik las, kelistrikan juga 
diajarkan pada pelatihan yang diadakan 
di Balai Latihan Kerja Jambi ini. Kelis-
trikan juga memiliki kekuatan untuk 
dijadi kan lahan usaha yang menjanjikan 
di wilayah Sumatera Selatan. Listrik 
juga dapat memajukan wilayah Jambi 
& Su matera Selatan, dimana wilayah ini 
masih minim pasokan dan pengetahuan 

Mandirikan Warga, JOB Jambi 
Merang Berikan Pelatihan

VPStakeholderRelationsPertaminaTeukuMirasfimenyerahkanbantuansosialyangditerimaolehKetuaYayasanKemala
Bhayangkari Tri Tito Karnavian saat perayaan ulang tahun Yayasan Kemala Bhayangkari ke-37 di Gedung Auditorium PTIK 
STIK, Kebayoran, Jakarta, pada Selasa (9/5).

Pertamina Peduli Salurkan Bantuan untuk 
korban Banjir dan Longsor di Magelang
MAgELAng – Sebagai 
bentuk kepedul ian ter-
hadap korban bencana 
alam di wilayah Marketing 
Operation Region IV (MOR 
IV) ,  Pertamina mela lu i 
program Perta mina Peduli 
memberikan bantuan untuk 
korban bencana a lam 
pasca banjir dan longsor 
di Dusun Nipis Desa Sam-
bungrejo Kecamatan Gra-
bag Kabupaten Magelang.

Penyerahan bantuan 
dilakukan tim Pertamina 
Pe duli yang dipimpin oleh 
Area Manager CSR & SME 
PP JBT Anna Yudhiastuti, 
pada (30/4). 
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Penyerahan bantuan untuk korban banjir dan longsor di Magelang.

Bantuan yang diberikan 
berupa 20 tabung Bright 
Gas dan sembako berupa 
beras 10 sak, mie instan 
30 dus, minyak goreng, 
biskuit dan sembako lainnya 
diserahkan kepada korban 

mengenai listrik.
Berbeda dengan pelatihan lainnya, 

pelatihan yang paling ditunggu warga sekitar 
wilayah operasi adalah pelatihan administrasi 
komputer. Pelatihan yang diikuti oleh 12 warga 
ini mendapatkan auntusiasme paling menarik. 
Pelatihan administrasi komputer diikuti 
oleh mayoritas pemudi usia produktif yang 
masih ingin mengembangkan kemampuan 
administrasi komputer agar dapat bersaing 
di kemajuan teknologi.

“Selain tercapainya pelaksanaan pro-
gram kemasyarakatan dan tanggung jawab 
sosial di lingkungan JOB Jambi Merang, 
ka mi mengharapkan warga di sekitar wila-
yah operasi mampu memandirikan dan 
me majukan kesejahteraan hidup keluarga 
melalui pelatihan ini. Hal ini disambut baik oleh 
masing-masing kepala desa yang langsung 
mengirimkan warganya untuk mendapatkan 
pelatihan teknik las, kelistrikan maupun ad-
ministrasi komputer,” ujar Devy A, Juru Bicara 
JOB Jambi Merang usai pelatihan.

Adapaun 12 desa di Jambi yang berada di 
Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung 
Timur, yaitu Desa Sungai Gelam, Desa Talang 
Kerinci, Desa Ladang Panjang, Desa Solok, 
Desa Sakeam, Desa Sungai Terap, Desa 
Kemingking Dalam, Desa Teluk Jambu, Desa 
Sekumbang. Desa Pandan Langan, Desa 
SukaMaju,danDesaRantauKarya.•PHE
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JAKARTA – Berkompetisi dan menang di 
ajang aka demis bergengsi tentu men jadi 
idaman banyak pihak. Begitu pula halnya 
dengan ratusan siswa SMA binaan PDSI 
yang sangat ingin mengharumkan nama se-
kolahnya melalui kompetisi Olim piade Sains 
Nasional (OSN) yang menguji sembilan mata 
pelajaran peminatan. 

Untuk itu, melalui program CSR, PDSI 
melakukan pem  binaan pelatihan OSN ke-
pada tiga SMAN di Kabu paten Indramayu 
dan tiga SMAN di Prabumulih. Hal ini 
dimaksudkan agar se ko lah-sekolah pinggiran 
dapat berprestasi hingga ke tingkat Nasional 
dalam ajang kom petisi bergengsi OSN. 

Pada kesempatan pem binaan tersebut, 
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Indramayu Dr. 
M. Ali Hasan, MPd meng apresiasi gagasan 
yang dibangun oleh PDSI ini. “Kegiatan 
seperti ini sangat banyak membantu sekolah-

SMA Binaan PDSI Sukses 
di OSN Tingkat kabupaten kota

sekolah di wilayah kami untuk ikut memacu 
pres tasinya mengikuti ajang kompetisi seperti 
OSN,” ujar Ali.  Ia sangat berterima kasih ke-
pada PDSI karena dari tahun ke tahun telah 
banyak mem bantu dunia pendidikan ter utama 
di wilayah Indramayu.

Sementara itu,  Ka. Dinas Pen didikan 
Kota Prabumulih H.M. Rasyid me rasa bangga 
atas gagasan yang dibangun oleh PDSI ini. 
“Prog ram seperti ini sangat ber manfaat bagi 
sekolah-se kolah di wilayah kami untuk ikut 
memacu prestasi dalam persiapan meng ikuti 
ajang kompetisi se perti OSN,”ujarnya. 

Ternyata semangat  s iswa da lam 
mempersiapkan diri dan saat mengikuti 
OSN pa tut diacungi jempol karena mam-
pu menembus dominasi sekolah lain yang 
selama ini merajai dan menguasai peringkat-
peringkat atas dalam OSN tingkat Kabupaten. 
•BK042017

musibah banjir dan tanah 
longsor di wilayah tersebut. 

“Semoga bantuan ini 
dapat bermanfaat dan 
meringankan beban warga 
yang terkena musibah”, 
tutupAnna.•MoR IV



SoRoT

Stakeholder Meeting Aspal Pertamina Jawa Tengah & DIY 2017
SEMARAng - Dalam rangka mengapresiasi 
stakeholder PT Pertamina (Persero) 
khususnya para stakeholder aspal Pertamina 
sekal igus ajang si laturahmi dengan 
pengguna Aspal di Jateng & DIY, Pertamina 
Petrochemical menyelenggarakan event 
tahunan Stakeholder Meeting Aspal 
Pertamina Jateng & DIY di Patra Semarang 
Hotel & Convention,  pada 27 April 2017. 
Acara tersebut dihadiri oleh General 
Manager MOR IV Ibnu Chouldum, Manager 
Petrochemical MOR V Iiin Febrian dan 
manajemen lainnya. 

“Acara ini bertujuan untuk silaturahmi 
serta men sosialisasikan mengenai per-
kembangan produk Aspal Pertamina 
kepada semua stakeholder Pertamina”, kata 
Sales Executive Petrochemical JBT Lukman 
Adhi Dwijayana. 

Dalam kesempatan tersebut, Lukman 
memaparkan bahwa demand nasional 2016 
terhadap produk Aspal terus mengalami 
peningkatan, dimana terjadi peningkatan 

14% yang semula 1.460 ribu MT di tahun 
2015 menjadi 1.667 ribu MT di tahun 
2016. “Semakin tingginya permintaan aspal 
nasional membuat kami Pertamina akan 
terus melakukan continous improvement 
dalam menyediakan kebutuhan suplai 
aspal,” ujar Lukman.

Pertamina terus berupaya dalam 
peningkatan kualitas aspal yang dihasilkan. 
Lukman mengatakan, “Pertamina selalu 
memperhatikan jaminan mutu dari mulai 
proses pengecekan spesifikasi sebelum 
aspal keluar dari kilang sampai aspal 
diterima oleh end user,” tambah Lukman.

Dalam meningkatkan keandalan suplai, 
Pertamina melakukan peningkatan kapasitas 
kilang yang semula produksi tahunan dari 
310.000 MT menjadi 485.000 MT. 

“Kapasitas kilang kita tingkatkan, variasi 
dan penambahan armada truk dan variasi 
tonase truk aspal drum kita lakukan, 
pengalihan suplai ke Gresik, dan Buid 
Up Stock/Stock Point merupakan bentuk 

peningkatan keandalan suplai yang kami 
lakukan untuk terus dapat memberikan 
kualitas Aspal terbaik untuk para pelanggan 
kami,” jelas Lukman.

Hal yang menjadi salah satu pengem-
bangan  Aspa l  Pe r t am ina  ada l ah 
pengembangan aspal di pedesaan. 
“Otorisasi dimana sekarang pejabat desa 
bisa melakukan pembelian Aspal langsung 
kepada penjual untuk pengembangan 
jalanan di daerah masing-masing, dan juga 
berkontribusi dalam peningkatan volume 

aspal Pertamina”, papar Lukman. 
Harapan Pertamina untuk pengem-

bangan tersebut adalah perlunya dukungan 
pihak Bina Marga dan Dinas  PU dapat 
mengarahkan masing-masing desa dalam 
pembel ian aspal Pertamina dengan 
perwakilan Pertamina serta kualitas yang 
terjamin. “Kami berharap dapat menjaga 
silaturahmi dan hubungan baik dengan para 
pengguna aspal Pertamina dan terus dapat 
memberikan kualitas aspal terbaik kepada 
pelanggansemua,”tutupLukman.•MoR IV
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MPCROWN (MASTER PROGRAM CREW OWN FLEET)
 Semangat memajukan 

peru sahaan kita tercinta PT. 
Per tamina (Persero) tentunya 
menjadi  semangat semua 
insan pekerja Pertamina. Salah 
satunya dapat ditunjukkan 
da lam upaya mendukung 
dan menyukseskan Visi dan 
Misi perusahaan. Own fleet 

(armada milik) sebagai bagian dari Pertamina, fungsi Shipping yang saat ini 
mengelola sekitar 69 kapal milik, menunjukkan semangat tersebut dengan 
melakukan transformasi untuk mewujudkan pengelolaan awak kapal yang 
profesional, terjadwal, dan berkeadilan serta menerapkan nilai-nilai Good 
Corporate Governance (GCG) dalam setiap proses bisnisnya, khususnya dalam 
perencanaan penempatan awak kapal (crew) di atas kapal-kapal milik Pertamina.  
Transformasi tersebut tentunya perlu didukung dengan langkah nyata yang 
dituangkan dalam program kerja. Pada 9-10 Mei 2017, Own Fleet telah me-
launching program kerja yang dinamakan “Master Program Crew Own Fleet” 
atau disingkat menjadi “MPCrown”.

Pada MPCrown terjadi perubahan pelaksanaan perencanaan mutasi jabatan 
awak kapal, yang selama ini dilaksanakan dan disetujui secara internal di fungsi 
Crewing untuk selanjutnya akan dilaksanakan secara terbuka dengan meminta 
masukan dari para user-nya terutama para superintendent dari Technical Fleet 
dan persetujuan akan dilakukan oleh VP Own Fleet. Diharapkan dengan masukan 
dan keterbukaan dengan fungsi –fungsi terkait akan dapat membantu fungsi 
Crewing untuk lebih selektif dalam memastikan ketersediaan awak kapal yang 
berkualitas, menghindari penolakan dari user dan menjamin pembinaan crew 
secara berkesinambungan.

MPCrown ini tentunya telah mendapat persetujuan dan dukungan penuh 
dari SVP Shipping Mulyono. Acara perdana MPCrown dilaksanakan selama 2 

SHIPPIng

hari di kota Purwakarta dan dihadiri oleh VP Own Fleet, jajaran manager dibawah VP Own 
Fleet, perwakilan dari SMR, IT Shipping dan para pekerja terkait lainnya. Pembahasan 
rencana mutasi jabatan awak kapal dilakukan satu per satu untuk semua jabatan, 
baik officer maupun rating. Hari kedua acara ini diakhiri dengan penandatanganan 
kesepakatan bersama oleh VP Own Fleet, Manager Crewing dan para Manager Technical 
Fleet. Sesuai dengan slogan yang diusung yaitu “Be Ready to Transform” dan cita-cita 
yang ingin diwujudkan untuk pengelolaan crew yang terjadwal, berkeadilan dan GCG, 
acara launching MPCrown ini merupakan titik awal perubahan untuk menjadi lebih dan 
semakin baik. MPCrown ini akan dilaksanakan secara periodik setiap triwulan. Sejalan 
dengan pelaksanaan MPCrown, Own Fleet bekerja sama dengan bagian IT Shipping 
untuk membuat sebuah sistem database baru yang akan bermanfaat untuk menunjang 
kemudahan pengelolaan data-data didalam MPCrown. Diharapkan dengan semua program 
dan usaha yang dilakukan dapat membantu kemajuan perusahaan pada umumnya dan 
Shippingpadakhususnya.• [Crewing-own Fleet]
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Sembilan perusahaan masuk dalam 
shortlisted calon mitra PT Pertamina 
(Persero) untuk pelak sanaan proyek Grass 
Root Refinery Bontang, di Kalimantan 
Timur, yang akan berkapasitas sekitar 
300 ribu barel per hari. 

Pada 28 Februari 2017 lalu, Pertamina 
telah melaksanakan public expose untuk 
GRR Bontang. Sebanyak 94 calon mitra 
menghadiri kegiatan tersebut, dengan 
12 peru  sahaan di antaranya memiliki 
kapasitas sebagai global player pada 
bisnis kilang minyak dan pet ro kimia.  

Menurut Direktur Megaproyek 
Pengolahan dan Petrokimia Perta-
mina Rachmad Hardadi, hasil eva-
luasi perusahaan berdasarkan balasan 
RFI (request for information) dari para 
calon mitra hingga April lalu, terdapat 
sembilan perusahaan yang memenuhi 
kualifikasi dan masuk pada tahapan 
berikutnya. Pertamina, tuturnya, dengan 
sepengetahuan pe megang saham akan 
menetapkan calon mitra setelah melalui 
negosiasi langsung dengan calon mitra. 

“Calon mitra ini belum dapat ka mi 
sampaikan sekarang karena masih harus 
melalui tahapan-tahapan selanjutnya, 

9 Perusahaan Berebut Menjadi 
Mitra Pertamina di GRR Bontang

seper t i  negos ias i  yang me l ibatkan 
manajemen puncak. Shortlisted terdiri dari 
pemain global dan regional di bidang migas. 
Ka mi berkomitmen untuk dapat me ne tapkan 
calon mitra terbaik untuk GRR Bontang, 
tentu dengan proses yang prudent dan 
transparan,” kata Hardadi.

Segera setelah terpilih dan dite tapkan, 
Pertamina bersama mitra stra tegis akan 
memulai proses Bank able Feasibi l i ty 
Study (BFS) yang ditargetkan selesai pada 

awal tahun 2018 sekaligus menuntaskan 
pembentukan konsorsium dan akan di-
tetapkan Preleminary-Investment De cision 
1 yang menggambarkan per  kiraan awal 
investasi proyek GRR Bontang.

 GRR Bontang ditargetkan mampu 
mengolah minyak mentah sekitar 300 ribu 
barel per hari. Pelaksanaan pembangunan 
kilang baru di Bon tang ini merupakan tindak 
lanjut dari Keputusan Menteri ESDM No. 
7935 K/10/MEM/2016 tanggal 9 Desember 

2016 yang menugaskan Pertamina untuk 
membangun dan meng operasikan kilang 
minyak di Bon tang, Kalimantan Timur.

 GRR Bontang diharapkan bisa 
mendukung Nawacita Presiden RI 
Joko Widodo untuk meningkatkan ke-
mandirian energi dengan  mengurangi 
impor BBM. Pada tahap awal, Perta-
mina akan masuk dengan minimal 
kepemilikan sekitar 5% hingga 25% dan 
selanjutnya mempunyai hak atau pilihan 
untuk meningkatkan ke pemilikan dalam 
periode yang akan disepakati kemudian.

 Mitra strategis diharapkan berperan 
dalam pengadaan crude dan menyiapkan 
pendanaan.  Mi t ra  juga memi l ik i 
kemampuan dalam memasarkan produk 
yang tidak terserap di pasar dalam negeri 
ke pasar luar negeri, seperti Australia, 
Papua Nugini, Selandia Baru dan Filipina.

 Sebagai BUMN, Pertamina berharap 
agar kemitraan yang nantinya terbentuk, 
dalam peng  am bilan keputusan tetap 
mem perhatikan aspek GCG yang 
kuat. Selain itu juga mengedepankan 
Indonesia con tent, sambil tetap men jaga 
kelangsunganusaha.•RUDI

 

GRR Bontang Memasuki Tahapan Seleksi Mitra Strategis
Proyek RDMP dan GRR (termasuk GRR Bontang) adalah bagian dari Proyek 

Strategis Nasional yang diatur dalam Perpres 146 tahun 2015 dan Perpres 3  tahun 
2016. Sesuai dengan Kepmen ESDM 1002/K/12/MEM/2016 pada awalnya skema 
pembangunan Kilang Bontang  adalah KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) 
dimana Pertamina ditetapkan sebagai PJPK (penanggung jawab proyek kerjasama). 
Seiring dengan berjalannya waktu setelah berjalan 2 tahun oleh karena Transaction 
Advisor yang ditunjuk pemerintah mengundurkan diri maka skema KPBU diubah 
menjadi skema Penugasan Pemerintah kepada Pertamina sesuai Kepmen ESDM 
7935/K/10/MEM/2016 tanggal 9 Desember 2016.

Rencana lokasi Kilang Bontang dipilih berdekatan dengan Kilang LNG Badak 
yang berpotensi untuk mengurangi nilai capex proyek dengan memanfaatkan fasilitas 
pendukung yang sudah ada, hal ini sejalan dengan perkiraan menurunnya kapasitas 
operasi produksi LNG Badak dari 8 train menjadi 1-2 train pada saat kilang minyak 
Bontang akan beroperasi.

UntukmenyesuaikankemampuanfinansialPertaminadalampendanaanproyek
proyek maka penyertaan modal/share equity Pertamina dalam pembangunan Kilang 
Bontang hanya sebesar 5-25%.

Untuk melaksanakan proyek tersebut, Pertamina mencari mitra strategis / 
konsorsium melalui proses seleksi, yang rencananya akan selesai pada Juni 2017.
Feb 2017: Undangan paparan proyek dikirim ke 37 calon mitra terpilih bersamaan 
dengan pengumuman di surat kabar lokal dan internasional.
28 Feb 2017: Paparan proyek yang diselenggarakan di Jakarta dihadiri oleh 94 
perusahaan.

Feb - Apr 2017: Request For Information (RFI) dikirim ke 27 perusahaan.
28 Apr 2017: 9 calon mitra mengajukan RFI; yang lain tidak menanggapi atau 
mengundurkan diri.
10 Mei 2017: Telah dilaksanakan workshop internal lintas direktorat untuk mengevaluasi 
pengajuan RFI, berdasarkan kemampuan intrinsik (operasional, pelaksanaan proyek 
dan pengadaan crude) dan kelayakan (kesesuaian strategis, kemampuan keuangan 
danpengalamanJV).• RUDI
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Tim knowledge Management (kOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com

Oleh: Senna Gumilar – Fungsi QSkMkonten rubrik ini diisi oleh Tim QM korporat

Oleh: Zulkarnain Rosadi – System & Business Process

Oleh: Tim knowledge Management Pertamina (kOMET) – Fungsi QSkM

Assessment kearsipan MOR II Palembang : 
untuk Pengelolaan yang Lebih Baik

Tahun ini Indonesian Most Admired Knowledge Enterprise (MAKE) Study Awards 
kembali digelar untuk yang ke-13. Kegiatan ini telah memasuki tahap yang pertama, yaitu 
MAKE Nomination yang berlangsung pada Rabu, 10 Mei 2017 di Jakarta Selatan. Pada 
proses penominasian tersebut diawali dengan sharing session dari Prasetya Mulya dan 
dari PT Pertamina Hulu Energi. Dalam proses nomination sendiri, beberapa calon nominee 
melakukan presentasi untuk menjelaskan kelebihan knowledge management yang dilakukan 
di masing-masing perusahaan tersebut terutama bagi yang baru mencoba mengikuti MAKE 
Study ataupun winner yang pernah vacum di tahun sebelumnya.

Knowledge Management Pertamina (KOMET) kembali 
berpartisipasi di MAKE 2017. Pada tahun sebelumnya KOMET 
tidak mengikuti MAKE 2016, namun bukan berarti tanpa 
melakukan progress apapun. Pada tahun 2016, KOMET 
melakukan evaluasi dari hasil masukan MAKE 2015. Selain itu 
KOMET juga mengikuti assessment dari American Productivity 
and Quality Center (APQC), kajian yang bekerjasama dengan 
ITB untuk mendalami mengenai pengaruh knowledge 

management terhadap kinerja perusahaan serta menggalakkan utilisasi aset pengetahuan 
yang ada di dalam Portal KOMET. Salah satu teroboson dalam utilisasi adalah Forum KOMET 
Webinar yang menghadirkan manajemen puncak sebagai narasumber dengan rata-rata 
100 audience yang tersebar dari seluruh Fungsi Kantor Pusat, Unit Operasi, Region, dan 
Anak Perusahaan Pertamina.

Dalam mendukung pengelolaan administrasi di Pertamina, Tim Perumus dan 
Implementasi PATP Korporat melakukan Assesment Kearsipan yang akan dilaksanakan 
kepada seluruh Unit Operasi dan Region. Kesempatan kali ini adalah di Marketing Operation 
Region II (MOR II) Sumbagsel. Assesment kearsipan ini dilaksanakan pada 3-5 Mei 2017.

Agenda kegiatan Assesment dimulai dengan sosialisasi Pengelolaan Administrasi 
Terpadu Pertamina (PATP) dengan peserta seluruh sekretaris dan administrasi di MOR II 
dan Seluruh Tim PATP MOR II pada tanggal 3 – 4 Mei 2017, sosialisasi ini berguna untuk 
mewujudkan keseragaman dalam penerapan dan implementasi kegiatan Administrasi 
Perusahaan meliputi korespondensi dan pengelolaan arsip. Acara sosialisasi dibuka oleh 
Pjs. GM MOR II Sumbagsel - Teddy Bariadi yang menekankan pentingnya tertib administrasi 
sejak mulai diciptakan, dikirimkan, diterima kemudian disimpan, diberkaskan, dipelihara 
sampai dengan arsip tersebut dimusnahkan sesuai JRAP (Jadwal Retensi Arsip Pertamina).

Acara ini menjadi opportunity yang baik pula bagi Pertamina sebagai sarana 
sharing knowledge mengenai pencapaian implementasi budaya inovasi dan knowledge 
management. Ini juga menjadi bukti akan kepedulian Pertamina pada perkembangan 
budaya inovasi di Indonesia.

Ihsanuddin Usman, VP Human Resource & General 
AffairPTPertaminaHuluEnergiyangmenjadisalahsatu
pembicara pada acara juga menyampaikan pandangannya 
mengenai knowledge management yang berlangsung di 
Pertamina ketika membicarakan mengenai topik organisasi 
masa depan. “Sekarang kami mendorong (asset knowledge) 
dari sisi utilisasi. Utilisasi menjadi ukuran performance di 
kami. Tujuannya supaya informasi serta knowledge dapat 
terdistribusi dan membantu menyelesaikan masalah 
pekerjaan di Pertamina.”

Inti acara berada di akhir, yaitu proses pemilihan 
perusahaan yang dinominasikan dalam MAKE 2017. Sejumlah peserta melakukan pemilihan 

kepada perusahaan yang patut dikagumi dalam 
pengelolaan pengetahuannya. Semoga ini menjadi 
tahapan awal bagi Pertamina untuk dapat melaju ke 
tahap selanjutnya dan terus berbagi pengetahuan 
kepada Indonesia karena Pertamina sangat fokus 
dalam pengembangan Knowledge Management 
di Indonesia dan KOMETers meyakini bahwa “The 
more you share, the more you get, Let’s share 
knowledge!!!”.•RR. WARA DESSISWATAMI

Indonesia MAkE Study Nomination : kOMET kembali Berkompetisi

Dalam assessment ini juga memberikan informasi terkait dengan pemutakhiran formulir 
standar Pertamina yang bertujuan untuk:

1. Menjamin dapat digunakannya suatu perangkat kerja oleh berbagai Fungsi untuk 
tujuan yang sama

2. Memberikan dasar yang kokoh untuk pengawasan secara tepat dan cepat karena 
sangatjelasidentifikasinya

3. Memperkecil keanekaragaman bentuk formulir, sehingga dapat menurunkan 
tingkatpersediaanformulir,meningkatkanpengamanan,efisiensiwaktu,tenaga
dan biaya

4. Menurunkan biaya operasi, menyederhanakan dan memudahkan penata-usahaan 
formulir Perusahaan.

Sehingga formulir-formulir yang ada 
diseluruh unit tersebut akan diintegrasikan 
dan dilakukan pemilahan untuk dijadikan 
formulir standar Pertamina.

Agenda yang terakhir adalah site visit 
kearsipan pada tanggal 5 Mei 2017, site 
visit dilakukan kepada Sekretaris GM MOR 
II, Fungsi Technical Sercive, Fungsi Domestic 
Gas, Fungsi S&D, dan Fungsi Finance serta 
ruang arsip MOR II. 

Site visit ini bertujuan untuk mengetahui:
1. Fungsi,SDM Pengelola dan Kondisi Kearsipan di MOR II
2. Fasilitas Gedung/Ruang Penyimpanan Di MOR II
3. Implementasi PATP di MOR II
4. Penggunaan Sistem Elektronik di MOR II 
5. Pelayanan Arsip di MOR II
Pada akhirnya akan terjadi keseragaman diseluruh Unit Operasi dan Region sehingga 

prosespengelolaanarsipmenjadilebihbaik.•ZULKARnAIn_RoSADI

Presentasi KOMET 
oleh Senna Gumilar – Tim QSKM

Antusiasme Peserta MAKE 2017 Nomination

Ihsanuddin Usman, salah satu pembicara 
dalam MAKE 2017

Pemilihan MAKE 2017 Nomination

Sosialisasi PATP - MOR II Sumbagsel

Proses Site Visit Kearsipan - MOR II Sumbagsel
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AkSI PTkAM Proses Serah Terima Dibenahi – Supply Loss Dimitigasi – Perilaku Menyimpang DIbasmi – 
Keberhasilan Diapresiasi – Efisiensi Semakin Tinggi – Kinerja Perusahaan Sesuai Visi MisiPembenahan Tata kelola Arus Minyak

konten rubrik ini diisi oleh Tim PTkAM korporat

Vetting Plus: Progam Quantum Leap PTkAM Perkapalan

4 Pihak dalam Proses Serah Terima Minyak : 
Sekali Lagi Tentang Surveyor

#kenallebihdalam
Sering kita mendengar tentang 4 pihak dalam proses 

serah terima minyak: loading master, surveyor, perkapalan 
dan loading/discharge port. 

Lebih khusus tentang surveyor sering juga disebut  
cargo surveyor, inspector atau cargo inspector. Bahkan 
ada yang menyebut sebagai bagian dari marine surveyor 
karena transaksi serah terima minyak banyak mengunakan 
angkutan laut. Apapun sebutannya, pelaksanaan survey 
yang akan kita bahas lebih dititikberatkan kepada jasa 
survey kargo minyak (minyak mentah dan produk-pro-
duknya) yang menangani proses transaksi serah terima, 
baik pembongkaran maupun pemuatan.

Salah satu peran jasa cargo surveyor dalam proses 
transaksi serah terima minyak adalah pemberian aspek legal 
terhadap hasil pengamatan, perhitungan, verifikasi, dan
bahkan kemungkinan rekomendasi  dalam menyelesaikan 
masalah yang timbul akibat perbedaan pengamatan dan 
perhitungan yang kemungkinan dapat terjadi dalam pro-
ses serah terima minyak. Oleh karena itu, penunjukan 
jasa surveyor menjadi penting karena proses serah terima 
minyakmempunyaiefekfinansialmaupunefeklegalyang
cukup besar dan berisiko bagi perusahaan. 

Sebagaimana dalam Permendag RI No. 14/M-DAG/
PER/3/2006 Surveyor adalah seorang yang memiliki 
keahlian khusus di bidang jasa survey atas dasar disiplin 
ilmudan/ataumemiliki sertifikat profesi yangditerbitkan

oleh Lembaga Sertifikasi yang telah terakreditasi 
serta memiliki pengalaman kerja di bidang survey 

tertentu yang melakukan kegiatan survey untuk 
mendapatkan kebenaran nyata atau hakiki atas 

obyek yang di survey. Maka sangat riskan bila surveyor 
yangkitagunakantidakbersertifikasi,apalagimenyangkut
transaksi yang efek financialnya besar.

Lalu untuk siapa surveyor bekerja? Tentu saja be-
kerja untuk principal atau pihak yang telah menunjuk 
untuk melakukan survey. Meskipun demikian, asas 
profesionalisme dan independensi harus dijaga. Pro-
fesionalisme berarti memiliki ilmu pengetahuan, ke-
terampilan dan pengalaman serta kemampuan terhadap 
bidang yang ditunjuk. Independensi berarti kemandirian 
serta tidak memihak dan tidak dikendalikan oleh pihak 
terhadap fakta-fakta yang ada. Bekerja berdasarkan 
fakta. Dimana dan bagaimana bisa terjadi. Memberi solusi 
dan mungkin perlu rekomendasi. Meskipun pihak yang 
menunjuk adalah membayar, tapi seharusnya tidak bisa 
merubah fakta yang terjadi.  

Dalam proses transaksi internasional kadang tidak 
sedikit surveyor ditunjuk berdasarkan mutual agreement 
oleh pihak-pihak yang terkait. Dalam kondisi ini maka 
independensi dan profesionalitas surveyor menjadi  “ta-
ruhan” dan merupakan hal yang sangat penting karena 
hasil survey biasanya bersifat binding (mengikat). Di sini 
pengakuan institusi surveyor menjadi penting karena 
harus diakui kredibilitasnya oleh kedua pihak yang terkait.

Pengetahuan teknis, best practice dan pengalaman 
sangat dibutuhkan oleh surveyor. Apabila cargo yang 
disurvey menyangkut kargo  minyak, maka pengetahuan 
tentang minyak, apalagi menyangkut cara perhitungan dan 
proses transfer di lapangan menjadi prasyarat surveyor. 
Demikian juga terkait dengan kapal, anatomi kapal dan 
proses serah terima minyak. Tools yang digunakan 

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

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

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

Aspek lain yang juga menjadi diterima atau ditolaknya 
kapal bersandar di Pelabuhan/Terminal adalah pemenuhan 

dalam aspek teknis, yaitu kesesuaian kondisi dan kinerja 
aktual peralatan kapal terhadap dengan design. Dalam 
hal ini yang diperiksa adalah : general arrangement, 
system pemompaan, compartment, tank table, alat ukur, 
dan lain-lain. Pemeriksaan yang membutuhkan waktu 
antara 1 – 2 hari ini biasanya dilakukan saat kapal baru 
dikontrak atau selesai docking.

Aspek Safety yang dilakukan oleh Inspector SMR 
saat ini dilakukan secara terpisah dari pemeriksaan 
aspek teknis yang dilakukan oleh Fungsi BOC. Hal ini 
dapat mengakibatkan kemungkinan kapal ditolak di 
Pelabuhan sandar karena masalah teknis meskipun 
telah memiliki PSA.  Vetting Plus hadir sebagai program 

Quantum Leap yang dilakukan oleh Perkapalan dengan 
PTKAM. Proses ini memastikan aspek teknis maupun safety 
terjamin dalam setiap proses serah terima minyak.

Tentu saja program ini akan efektif bila disertai perumusan 
mekanisme dan proses Vetting Plus, penyesuaian organisasi, 
serta pembinaan dan pengembangan SDM.

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

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

Semoga inisiasi vetting plus ini dapat berperan sebagai 
quantum leap dalam menjamin kualitas perkapalan dan proses 
serahterimayangjauhlebihefektifsertatidaktersilosilo.•PH

***PTKAM 0.2 Bisa

Figure 1 Surveyor bersama seluruh 4 Pihak Terlibat, Menjamin Pelaksanaan Proses Serah Terima 
Minyak di Lapangan

sur veyor seharusnya tergantung tipe dan jenis survey. Ji ka 
menyangkut kuantitas dan kualitas maka hal-hal yang men-
dukung harus sudah siap, baik software dan hardware 

Dalam kaitannya dengan losses minyak yang terjadi, 
maka surveyor dituntut bersikap profesional independen. 
Artinya tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, dan surveyor 
yang profesional, surveyor yang benar-benar mengetahui 
pengetahuan teknis dan best practise serah terima minyak. 
Memahami segala aspek di dalamnya,  mulai dari pengukuran 
yang tervalidasi (alat ukur, prosedur dan lokasi), perhitungan 
yang akurat (tabel konversi, dan kalkulasi), dokumentasi 
yang mampu telusur (dokumen kapal, berita acara, dokumen 
pendukung), bahkan aspek pencegahan (flow minyak, 
penyegelan dan time log monitoring). 

Semua tercatat dalam runutan yang terdokumentasi. 
Jadi bukan surveyor yang mau ‘diperintah” sesuai keinginan 
pihak tertentu atau surveyor yang hanya sebagai “tamu” yang 
hanya melegalisasi suatu transaksi. Tapi surveyor yang dapat 
diberdayakan untuk mencegah terjadinya losses. Kolaborasi 
4 pihak dalam kegiatan serah terima minyak ini adalah bukti 
sinergidalammenjaminoperasiekselendilapangan.•Sg

#kenallebihdalam
***PTKAM 0.2 Bisa
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MENUJU SERTIFIkAT EMAS 
SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN
DI PT NUSANTARA REGAS 

HSSE

Sebagai salah satu objek vital nasional yang ditetapkan 
melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mi–
neral No. 3407 K/07/MEM/2012 Tentang Penetapan 
Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya 
Mineral, PT Nusantara Regas (NR) bertanggung jawab atas 
penyelenggaraan pengamanan internal di area operasinya.

NR sendiri menerapkan dua sistem pengamanan 
perusahaan yaitu Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) 
berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 
24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan 
Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga 
Pemerintah dan International Ship and Port Facility (ISPS) 
Code yang khusus diberlakukan untuk area Floating 
Storage and Regasification Unit (FSRU) NR.

Untuk Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan di 
NR terintegrasi dalam Sistem Manajemen Terpadu QHSSE 
yang telah disahkan per tanggal 4 September 2015.

Audit SMP perlu dilakukan untuk mengetahui se jauh 
mana implementasi SMP sudah dilakukan dan meng–
identifikasipeluanguntukimprovement.

Sebelum dilaksanakannya audit SMP oleh pihak 
eksternal, pada 24-26 Maret 2017 telah dilakukan baseline 
assessment oleh tim security PT Pertamina (Persero) untuk 

melihat implementasi tahap awal SMP di NR dimana pada 
saat itu banyak rekomendasi terkait perbaikan dokumen, 
penambahan peralatan pengamanan, kompetensi per–
sonil dan kegiatan-kegiatan pengamanan.

Dari hasil penilaian tersebut, NR telah banyak me–
lakukan upaya perbaikan, seperti peningkatan kom –
petensi Satuan Pengaman sesuai peraturan per un–
dangan, NR melengkapi kompetensi training Ga dha 
Pratama, Gadha Madya dan Gadha Utama, serta 
kerjasama dengan BUJP. Dengan peningkatan kom–
petensi diharapkan profesionalisme dan Kinerja Satuan 
Pengaman di NR bisa meningkat.

NRjugabanyakmelakukanperbaikanfisikdalamhal
akses control dan CCTV baik di kantor pusat ataupun di 
area site Onshore Receiving Facility (ORF). 

Pemanfaatan teknologi juga di lakukan untuk 
pelaporan security harian, selain menggunakan logbook, 
personil pengamanan juga memberikan laporan secara 
online dapat melalui ponsel ataupun via web. 

PTNusantaraRegastelahdiauditolehPTSucofindo
bersama Mabes Polri dengan tahapan sebagai berikut:
Pre Audit SMP  : 25-26 Agustus 2016
Final Audit SMP  : 19-21 Desember 2016
VerifikasihasilAuditSMP :7April2017

Pada pre audit SMP, terdapat 9 temuan minor dan 4 
observasi. Temuan berkisar pemenuhan peraturan seperti 
kompetensi security, ketidaksesuaian atribut seragam, 
dan kekurangan pada evaluasi perundangan. Temuan 
lainnya adalah terkait manajemen risiko, pengendalian 
dokumen, pengendalian akses serta sumber dan analisa 
data kemanan.

UntukfinalauditSMPyangdilaksanakanlebihketat,
NR mendapat 14 temuan dan 21 observasi.  

 Dari final audit yang dilaksanakan, PT Nusantara
Regas mendapat nilai kesesuaian sebesar 89.10% se–
hingga direkomendasikan untuk mendapat sertifikat/

plakat Emas. NR juga telah menindaklanjuti seluruh temuan dan 
dinyatakanselesaiolehPTSucofindo.

Untuk saat ini, NR sedang dalam proses tindak lanjut 
perbaikan dari hasil rekomendasi verifikasi Audit SMP oleh
Mabes Polri agar selanjutnya sertifikat emas SMP NR dapat
diproses.•

Pelatihan kedisiplinan bagi Awak Mobil Tangki MOR VI
BALIKPAPAn - Padatnya 
volume kendaraan yang 
melintas di jalan raya me  nye-
babkan banyak ter jadinya 
ke celakaan lalu lintas (laka 
lantas). Hampir se bagian 
besar penyebab laka lantas 
dikarenakan faktor human 
error dan kondisi mobil yang 
kurang prima.

Salah satu upaya pen -
ce gahan agar tidak ter jadi 
kece la kaan selama ber-
kendara bagi Awak Mobil 
Tangki (AMT),  Marketing 
Operation Region (MOR) 
VI menggelar pelatihan ke -
disipl inan bagi AMT pe-
n y a l u r  B B M  d a n  L P G 
bekerja sama dengan Ko -

Para awak mobil tangki Pertamina foto bersama dengan Kodim 0905/Balikpapan dan Polrestabes Balikpapan usai pelatihan 
kedisplinan di Mako Dodikjur Rindam VI Mulawarman, Manggar Baru, Balikpapan Timur.

mando Distrik Militer (Ko -
dim) 0905/Balikpapan serta 
Polrestabes Ba lik papan.

Be r t empa t  d i  Mako 
DODIKJUR R INDAM V I 
Mu lawarman ,  Manggar 
Baru, Bal ikpapan T imur, 
acara ber langsung dar i 
19-21 April 2017. Peserta 
tidak hanya diikuti AMT dari 
wilayah Balikpapan tetapi 
juga berasal dari kota-kota 
di wilayah kerja MOR VI 
Kalimantan. Untuk batch 1 
diikuti sebanyak 25 AMT.

M e n u r u t  M a n a g e r 
Commu   nication & Re lations 
Kali mantan, Ali cia Irzanova, 
pelatihan ke disiplinan ini 
sangat pen ting diberikan 

untuk AMT karena mereka 
merupakan ujung tombak 
perusahaan guna men   -
distribusikan BBM dan LPG 
kepada masyarakat.

“Pelatihan ini ti dak hanya 
melatih ke di siplin an, tetapi 
juga akan me ningkatkan 
skill, kom pe tensi dan mental 
ber ken dara bagi para AMT,” 
ujar Alicia.

Program pelatihan ke-
disiplinan AMT merupakan 
prog  ram tidak lanjut dari 
prog  ram Zero Fatality. Zero 
Fatality adalah wujud bu-
daya berkinerja tinggi guna 
me ne kan angka kecelakaan 
kerja, penyakit akibat kerja, 
keba karan dan pencemaran 

l ingkungan yang dapat 
mengakibatkan kerugian 
te rhadap aset ,  sumber 
daya manusia di lingkungan 
Pertamina.
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serupa akan terus digelar 
untuk seluruh awak mo-
bil tangki di wilayah kerja 
MOR VI guna meningkatkan 

awareness dan kepedulian 
keselamatan ber  kendara 
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KIPRAH Anak Perusahaan

kunjungi Bunyu, President Director PHE 
Ingatkan Pentingnya Safety
JAKARTA - President Di-
rector PT Pertamina Hulu 
Energi (PHE) R. Gunung 
Sardjono Hadi didampingi 
General Manager (GM) 
PHE Nunukan Company 
(PHENC)AlfianHusein,Vice
President (VP)  Exploration 
Operation & Asset Ma na-
gement PHE Budi Tam-
tomo, Safety Manager 
PHE, Dicky Sulaimansyah 
dan manajemen PHENC 
melakukan Management 
Walkthrough (MWT) ke lo-
kasi pengeboran sumur 
Parang#1 yang berada di 
perairan Bunyu, Kalimantan 
Utara, Selasa (9/5).

Dalam MWT tersebut 
Gunung berpesan kepada 
seluruh pekerja, baik pekerja 
PHENC maupun kontraktor 
agar terus mengutamakan 
keselamatan dalam bekerja. 

“Saya terus meng ingat-
kan berulang-ulang agar 
safety diutamakan dalam 
setiap pe kerjaan. Patuhi 
seluruh SOP (Standard 
Operation Procedure) yang 
ada. Ini ber laku bukan hanya 
untuk pekerja Pertamina, 
tapi se mua pekerja yang 
terlibat di atas rig, termasuk 
pe gawai kontraktor yang 
men- support. Perlu dike-
tahui, sebagus apapun 

ke berhasilan kita tapi jika 
ada kecelakaan kerja maka 
akan menurunkan nilainya,” 
tegasnya.

Sementara i tu ,  GM 
PHENCAlfianHuseinmen
jelaskan,  kegiatan pe nge-
boran Sumur Eksplorasi 
Parang#1 sudah hampir 
selesai dan saat ini sedang 
persiapan untuk released 
jack up r ig  Raniworo. 
“Sam pai saat ini semua 
ber jalan lancar dan diper-
kirakan towing rig menuju 
Balikpapan antara tanggal 
14-22 Mei 2017,” papar 
Alfian.

Ia juga berharap semua 
berjalan sesuai jadwal agar 
tahapan untuk berikutnya 
bisa berjalan sesuai ren-
cana. “Sebab masih ada 
beberapa prospek la in 
yang perlu dieksplorasi 
dan ada discovery yang 
akan dikembangkan. Atas 
keberhasilan ini kita patut 
bangga karena di lepas 
pantai perbatasan putera-
puteri Indonesia sukses 
melakukan eksplorasi un-
tuk Pertamina. Insyaallah 
kita akan sukses mengem-
bangkannya untuk NKRI,” 
ucap nya penuh optimisme.

PHENC sukses mela-
kukan eksplorasi sumur 

Parang#1 yang berada di 
Perairan Bunyu, Kalimantan 
Utara. PHENC berhasi l 
men  dapatkan migas yang 
signifikan melalui 6 dari 
7 DST yang di lakukan. 
Salah satunya (DST#3) 
mendapa tkan  m inyak 
dengan rate 2.500 bopd 
yang te lah diber i takan 
bulan April lalu. Discovery 
Parang ini selanjutnya akan 
dilakukan studi lanjutan 
termasuk penambahan 
data melalui akusisi seismik. 

Diharapkan, kesuksesan 
su mur Parang ini dapat 
mem  bantu mem perlancar 
monetisasi gas Badik dan 
West Badik.

Di akhir  kunjungan, 
Pre sident Director PHE 
R .  G u n u n g  S a rd j o n o 
Hadi beserta rombongan 
m e n y e m p a t k a n  b e r -
si laturahmi kepada Gu -
bernur Kalimantan Utara 
Irianto Lambrie dan Dan-
lantamal Tarakan Lakma 
Ferial Fachroni beserta 
jajarannya.  Gunung me-
nyam paikan terima kasih 
atas dukungan dan kerja 
sama Gubernur Kalimantan 
Utara dan TNI dalam kegiat-
an pengeboran di lepas 
pan tai wilayah perbatasan 
NKRI.•PHE

PT Pertamina Lubricant Raih 
Pencapaian Merek Terbaik 
di Jawa Tengah
JAKARTA - PT Pertamina Lubricants 
sebagai produsen pelumas kendaraan  
kebanggaan Indonesia sukses meraih 
penghargaan kategori produk minyak 
pelumas mobil terbaik untuk produk 
unggulan Mesran di daerah Jawa 
Tengah dalam ajang Satria Brand 
Award 2017 berdasarkan Top of 
Mind Awareness, Market Share dan 
Customer Satisfaction & Loyalty Index.

Penghargaan Satria Brand Award 
2017 diselenggarakan oleh Suara 
Merdeka Jawa Tengah yang didukung 
oleh Suara Merdeka Networks. 
Penghargaan diberikan oleh Direktur 
Utama Suara Merdeka, Kukrit Suryo 
Wicaksono, pada Senin (27/4), di 
Ballroom Hotel Gumaya Semarang.

“Kami berterima kasih atas keper-
cayaan masyarakat Indonesia atas 
dukungan dan kepercayaannya 
selama ini terhadap produk pe-
lumas Mesran seh ingga kami 
dapat memperoleh peng hargaan 
ini. Dalam enam tahun ter akhir ini 
kami mendapatkan peng hargaan 
yang serupa diraih oleh pelumas 
Pertamina. Penghargaan ini menjadi 
semangat Pertamina Lubricants 
khususnya di daerah Jateng dan DIY 
untuk tetap melakukan inovasi pada 
produk pelumas dengan kualitas 
tinggi, memiliki kinerja yang baik dan 
dipercaya oleh konsumen pengguna 
pelumas.” ungkap Region Manager 
Sales  IV, Christina C.H.Simorangkir.

Penghargaan ini menjadi bukti 
konsistensinya PT Pertamina Lubri-
cants dalam memperkuat brand 

President Director PHE R. Gunung Sardjono Hadi melakukan kunjungan ke lokasi pengeboran Sumur Parang#1 di perairan 
Bunyu, Kalimantan Utara, Selasa (9/5).

pelumas Pertamina dengan terus 
berinovasi dan membangun strategi 
pemasaran yang kreatif.

Melalui komitmennya yang kuat 
untuk pengembangan industri pelumas 
otomotif, Pertamina Lubricants berhasil 
meningkatkan penjualan produk pelumas 
Mesran, sekaligus lebih mendekatkan 
diri dengan konsumen setianya. 

“Pertamina Lubricants telah  me-
ngembangkan inovasi produk dan 
pe ngembangan merek untuk terus 
memenuhi kebutuhan pasar saat ini 
dengan menciptakan produk-produk 
baru dalam mempertahankan posisinya 
sebagai market leader di pasar domestik. 
Caranya  dengan terus memperkuat 
pondasi dan pilar-pilar merek dengan 
konsep branding dan marketing yang 
komprehensif, kreatif dan tentunya 
mengikuti perkembangan tren pasar dan 
teknologi terkini,” ujar Christina.

Menurut Christina, upaya perbaikan 
dan inovasi juga dilakukan oleh Pertamina 
Lubricants sesuai dengan tuntutan 
kondisi global dalam membentuk 
komitmen bahwa Pertamina menjadi 
solusi bahan bakar berkualitas dan 
ramah lingkungan. 

“Dalam setiap kiprahnya menjalankan 
peran strategis perekonomian nasional, 
semangat terbarukan yang dirancang 
saat ini merupakan salah satu bukti 
komitmen kami dalam menciptakan 
alternatif dalam penyediaan sumber 
daya energi yang lebih efisien dan 
ber kelanjutan serta berwawasan ling-
kungan,” ujar Christ ina.•PERTAMInA 

LUBRICAnTS
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Pertamina Lubricants menerima penghargaan sebagai produk minyak pelumas mobil terbaik untuk produk 
unggulan Mesran dalam ajang Satria Brand Awards 2017.
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Membangun kepemimpinan yang Melayani
JAKARTA - “Sebagai peru-
sahaan di bidang jasa, maka 
kunci  utamanya adalah 
bisa menunjukkan wajah 
yang penuh dengan service 
excellence, penuh dengan 
pe  la yanan yang baik, kepada 
klien-klien kita,” demikian 
ditegaskan oleh Direktur 
Operasi  & Transformasi 
Per tamedika  –  IHC dr. 
Kamelia Faisal saat membuka 
Building Servant Leadership 
yang berlangsung di Gedung 
A Kompleks RSPP pada 
Senin (8/5). 

Dalam kesempatan ter-
sebut, hadir Direktur Pengem-
bangan, Strategi & Integrasi 
Bisnis Perta medika – IHC 
dr. Ibnu Gunawan, Direktur 
Medis Perta medika – IHC  dr. 
Widya Sarkawi dan VP SDM & 
Umum Asep Syaifudin. Selain 
itu, hadir pula para eksekutif 
dar i  rumah saki t-rumah 
sakit BUMN yang berada di 
bawah naungan Pertamedika 
– IHC.  Indonesia Health Cor-
poration (IHC) adalah jaringan 
sinergi dan kerja sama rumah 
sakit BUMN yang digagas 
Menteri BUMN. Pertamedika 
bertindak sebagai leader dari 
jaringan kerja sama ini. 

Pelatihan ini mengundang 
pembicara CEO Experd Eileen 

Refleksi 9 Tahun PSGAS, 
Terus Tingkatkan kinerja
PALEMBAng - Melalui peringatan hari jadi peru-
sahaan PT Perta Samtan Gas (PSGAS) yang ke-9, 
manajemen PSGAS merefleksikan perjalanan 9 
tahun perusahaan dengan kinerja dan berbagai 
pen capaian. Mulai dari pencapaian target-target 
pro duksi, peningkatan manajemen system serta, 
in frastruktur kilang. 

SebagaisalahsatuafiliasiPertaminaterbaik,PT
Perta Samtan Gas meraih hasil internal assessment 
HSSE Management system berbasis protocol 
ISRS series 8 dengan pencapaian level 6 pada 
10-14 Oktober 2016. PT Perta Samtan Gas juga 
berhasil meraih penghargaan PROPER peringkat 
biru selama dua tahun berturut-turut. Selain itu, 
dalam kurun 9 tahun, perusahaan patungan antara 
Pertamina Gas dan Samtan Co. Ltd (Korea), telah 
banyak memberikan manfaat bagi masyarakat di 
sekitar wilayah operasi sebagai bentuk tanggung 
jawab sosial perusahaan. Di bidang pendidikan, 
PSGAS bekerja sama dengan Dinas Pendidikan 
Kota Prabumulih sukses melaksanakan program 
beasiswa selama 5 tahun berturut-turut bagi ma-
hasiswa berprestasi di Prabumulih. Mulai tahun 
ini, PSGAS mengembangkan cakupan beasiswa 
dengan mengandeng Universitas Sriwjaya dalam 
menjaring mahasiswa yang berprestasi. PSGAS siap 
menggelontorkan dana Rp 600 juta setiap tahun guna 
melaksanakan program ini.

Di bidang sosial, PSGAS juga berpartisipasi aktif 
dalam membina masyarakat yang mandiri. Dalam 
peringatan hari jadi perusahaan ke-9, yang jatuh 
pada 7 Mei 2017, PSGAS menyerahkan bantuan 
pada kelompok tani di wilayah Banyuasin sebesar 
Rp 200 juta untuk pengembangan sawah binaan PT 
Perta Samtan Gas.

Seluruh rangkaian kinerja dan pencapaian 
tersebut disempurnakan dengan keberhasilan 
pencapaian 10.409.880 jam kerja dengan tanpa 
kecelakaan kerja. Vice President Director PT Perta 
Samtan Gas menyatakan, “Seluruh rangkaian kinerja 
dan  pencapaian tersebut merupakan kado istimewa 
bagi perusahaan. Semua  ini karena dukungan dari 
seluruh pekerja dan manajemen PSGAS. Semoga 
PSGAS dapat mencapai kinerja yang lebih baik di 
tahuninidantahuntahunkedepan.”•PSgAS

Paket Libur Lebaran Bersama Patra Jasa
JAKARTA - Menyambut 
libur Ramadhan  dan Le-
baran 2017, Patra Jasa 
menawarkan beberapa 
paket promo liburan untuk 
keluarga.  

Melalui Patra Hotels and 
Resorts, sub bisnis Patrajasa 
di bidang hospi tality, Patra 
Jasa menawarkan program 
Ramadhan package “Stay 

Rachman beserta timnya. 
Kamelia menjelaskan, 

tahun lalu, Pertamedika di-
tunjuk oleh Menteri BUMN 
sebagai Indo nesia Healthcare 
Corporation (IHC), holding 
pengelola kesehatan rumah 
sakit seluruh BUMN. “Pada 
tanggal 30 Maret, telah di-
tan da tangani kerja sama 
de ngan seluruh rumah sakit 
PTPN Group, yaitu 23 rumah 
sakit dari 13 PTPN. Dalam 
waktu dekat ini juga akan 
ber gabung rumah sakit yang 
lain, sehingga totalnya men-
capai 77 rumah sakit,” kata 
Kamelia. 

Program Builidng Ser-
vant Leadership ini dilak-

sanakan untuk bisa menge-
j a w a n t a h k a n  p ro g r a m 
yang akan dibuat oleh IHC 
kepada seluruh unit untuk 
mengikutinya. “Karena kita 
memerlukan suatu arahan 
dan pola leadership yang 
standar,” kata Kamelia. 

VP SDM & Umum Asep 
Syaifudin dalam laporan 
menyatakan, tantangan  da-
lam bisnis rumah sakit saat 
ini sedemikian kuat, dan 
hanya bisa dijawab bila para 
leaders tidak efektif dalam 
memainkan perannya sebagai 
pemimpin yang berorientasi 
pada target, sekaligus pe-
mimpin yang mampu me-
nga rahkan, mengoreksi, me-

motivasi dan memberikan 
feedback yang konsumtif, 
untuk menciptakan learning 
environment kepada anggota 
tim kerjanya. 

Pertamedika – IHC bekerja  
sama dengan Experd, untuk 
membangun diri institusi, 
seluruh rumah sakit yang ada 
di dalam Pertamedika – IHC. 
Pelatihan ini diikuti 48 peserta 
yang merupakan eksekutif 
dan manajer dari RS BUMN 
yang telah menandatangani 
KSO dengan Per ta  me-
d i  ka.  Pe lat ihan in i  me-
ngom  binasikan unsur-un-
sur  kepemimpinan dan 
bisnis.•URIP

Direktur Operasi & Transformasi Pertamedika – IHC dr. Kamelia Faisal memberikan sambutan pada acara Building Servant 
Leadership.

SoRoT
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Three Pay One”, yang ber-
laku mulai 25 Mei - 22 Juni 
2017 dan Lebaran Package 
“Four Days Three Nights”, 
men jelang dan sesudah 
hari raya Idul Fitri, yang ber-
laku mulai tanggal 27 Juni 
sampai 1 Juli 2017. 

Se la in  i tu ,  program 
“Patra Goes to School” 
ditawarkan untuk pelajar 

dan maha siswa yang ingin 
berlibur ber sama ke Anyer 
atau Para pat Sumatera 
Utara, dengan harga special 
Rp 300 ribu untuk week-
days dan Rp 350 ribu untuk 
weekend.

Khusus bagi karyawan 
seluruh perusahaan Perta-
mina Group, Patra Hotels 
dan Resorts me nawarkan 
promo “Employee Rate” 
sebagai bentuk apre siasi 
terhadap de dikasi karyawan. 
Program ini menawarkan 
paket meng inap 2 malam 
untuk maksimal 2 kamar, 
atau 4 malam untuk 1 kamar 
yang ber laku di 6 lokasi 
stra tegis Patra Hotels and 
Resorts. 

“Kita sudah buka mar-
keting booth di lobby Patra 
Jasa Office Tower. Infor-
masi juga sudah kami se-
bar melalui email unit-unit 
Pertamina groups. Tentu 
saja syarat dan ketentuan 
ber  laku untuk setiap pro-

mo. Konsumen juga bisa 
langsung meng hubungi 
unit kami atau call center 
untuk informasi lebih lanjut. 
Yaitu di  081212010016 
atau 081319235563,” jelas 
Anya A. Christiana, Sales 
Marketing Mana ger Patra 
Hotels and Resorts.

PT Patra Jasa adalah 
a n a k  p e r u s a h a a n  P T 
Perta mina (persero) yang 
ber gerak di bidang pro-
perty, hospitality dan multi-
serv ices .  Pat ra Hote ls 
and Resorts mengelola 
enam hotel di enam lokasi 
st rategis d i  Indonesia, 
yaitu Bali, Semarang, Ja-
karta,  Bandung, Anyer 
dan Parapat. Sebagai pe-
lopor industri hospitality 
di Indonesia, berlibur dan 
menginap di Patra Hotels 
and Resorts tentu dapat 
menjadi pilihan yang tepat 
danmenyenangkan.•PATRA 

JASA Penyerahan bantuan kepada kelompok tani di wilayah Banyuasin 
sebesar untuk pengembangan sawah Binaan PT Perta Samtan Gas.
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Tiga Pramusaji berjalan saat akan melayani tamu asing di Patra Jasa Bali 
Resort & Villas, Kuta, Bali. Patra Jasa yang merupakan anak perusahaan PT 
Pertamina terus melakukan pembenahan dengan mengembangan bisnis 
perhotelan berbasis kearifan lokal untuk menarik minat wisatawan berlibur 
ke Pulau Dewata. Hotel bintang lima di area Kuta ini menjadi pilihan para 
pemimpin negara, delegasi negara, pelaku bisnis, dan tourist baik lokal maupun 
international.
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Pemerintah 
Cari Investor yang 
Minat Garap Migas di Laut 
Dalam
(Liputan6.com, 19 Mei 2017) -  Pemerintah sedang 
mengkaji cara untuk meningkatkan minat pencarian 
minyak dan gas bumi (migas) di laut dalam (deep 
water). Salah satu langkah yang dilakukan adalah 
dengan meminta bantuan perusahaan migas yang 
memiliki pengalaman. Demikian dikatakan Direktur 
Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti 
Nyoman Wiratmaja, di Jakarta (19/5). Menurutnya, 
saat ini pemerintah berharap agar penanam modal 
melakukan pencarian migas di laut dalam Indonesia. 
Kajian tersebut di antaranya membuat payung hukum 
untuk memudahkan investasi migas laut dalam. 
“Untuk ultra deep water, sedang kita kaji apakah 
butuhnya Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, 
atau gross split ini sudah cukup. Gross split ini kan 
memberikan 16%. Makanya kita butuh kalkulasi 
kuantitatif,” papar Wirat. Untuk mengetahui hal yang 
diinginkan investor pencarian migas laut dalam, 
pemerintah telah melakukan diskusi dengan beberapa 
pemangku kepentingan, khususnya perusahaan 
migas yang telah menggarap ladang migas di laut 
dalam.

Wakil ketua DPR Dorong 
Eksplorasi Energi 
Geothermal
(VIVA.co.id, 10 Mei 2017) - Wakil Ketua DPR RI 
Agus Hermanto menerima kunjungan Atase Kedutaan 
Besar Jepang untuk Indonesia Takashi Kitamura dan 
Direktur Japan International Cooperation Agency 
(JICA) Matsunoshita Minoru, membahas tentang 
masalah energi geothermal (energi panas bumi) dalam 
rangka pemenuhan kecukupan energi dalam negeri.
Menurut Agus, Indonesia memiliki cadangan 
energi geothermal yang cukup banyak, dan energi 
geothermal ini adalah energi yang berkelanjutan, 
ramah lingkungan, dan energi yang betul-betul kita 
miliki dengan memperhatikan lingkungan yang serba 
baik. “Energi geothermal ini tidak ada habis-habisnya, 
panas bumi yang dihasilkan oleh gunung berapi, 
seperti ada magma dan terdapat lapisan batuan dan 
air di atasnya, maka akan menghasilkan uap, dan 
uap inilah yang akan menghidupkan pembangkit,” 
jelasnya.

Kendala yang paling sulit dalam masalah 
ini adalah menemukan lokasi tempat titik 
pengeborannya, karena kandungan pusat uap di 
dalam lapisan bumi tidak selalu sama. Meskipun bisa 
dilihat dengan satelit namun setelah beberapa kali 
dicoba, ternyata tingkat kepadatan uapnya masih 
kurang, sehingga harus pindah ke lokasi lain.

“Jelas hal ini mengandung risiko yang sangat 
tinggi, karena perlu dana yang besar untuk sekali 
tancap bor. Oleh sebab itu DPR ingin tahu bagaimana 
teknologi satelit yang dimiliki oleh Jepang untuk 
menentukanakurasihotspottersebut,”kataAgus.•

Sosialisasi  e-LHkPN 
JAKARTA -  Fungsi Compliance bekerjasama 
dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
menyelenggarakan sosialisasi e-LHKPN kepada 
para PIC e-LHKPN yang ditunjuk masing-ma sing 
Direktorat dan Anak Perusahaan. Acara ber-
langsung di Ballroom Lantai M Gedung Utama 
Per tamina, pada Jumat (28/4). Workshop dibuka 
oleh VP Compliance, Tina Amalia.   

Sosialisasi ini dilaksanakan bekerjasama de-
ngan Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan 
LHKPN, Deputi Bidang Pencegahan KPK dan 
menghadirkan dua pembicara Spesialis Pen-
daftaran dan Pemeriksaan LHKPN, yaitu Benhardi 
Saragih dan Amelia Rosanti. 

Tina menyatakan, “KPK sudah melakukan soft 
launching e-LHKPN pada tanggal 27 Oktober 
2016,  namun terhitung sejak 1 Januari 2017 
peng isian LHKPN hanya diwajibkan kepada para 
Wajib Lapor yang baru pertama kali diangkat se-
bagai Wajib Lapor sebagaimana ketentuan yang 
berlaku di Pertamina dan pekerja yang PHK atau 
pensiun. Adapun untuk pekerja yang sudah pernah 
melaporkan LHKPN Form A maupun Form B, ke-
wajiban pengisian LHKPN akan due date pada 
1 Januari-31 Maret 2018,” katanya. “Jadi untuk 
pekerja yang sudah pernah melaporkan LHKPN, 
kewajiban pengisian LHKPN baru dimulai pada 
Januari 2018 yang akan datang dan tahun-tahun 
selanjutnya pengisian LHKPN akan dilakukan 
se tiap tahun pada tanggal 1 Januari-31 Maret, 
de ngan format e-LHKPN. Jika sampai 31 Maret 
2018 para Wajib Lapor belum menyampaikan 
LHKPN, Perusahaan akan menetapkan sanksi  
sebagaimana yang diminta oleh KPK. Selain itu, 
KPK juga akan membuat penilaian terhadap tingkat 
kepatuhan dari setiap BUMN,” tambahnya.

Untuk pengisian dengan format e-LHKPN, 
setiap Wajib Lapor akan diberikan user name dan 
password, sebagaimana e-Fin pada saat pelaporan 
SPT Pajak. Kepada seluruh Wajib Lapor diharuskan 
untuk mengisi formulir yang akan disampaikan 
melalui para PIC LHKPN dari masing-masing Direk-
torat dan Anak Perusahaan.

Berdasarkan data, ada beberapa Direktorat 

Legal Counsel & Compliance

yang jumlah Wajib Lapornya di atas 100 antara lain 
Direktorat Pemasaran 193 Wajib Lapor, Direktorat 
SDM, TI & Umum 128 Wajib Lapor, Direktorat 
Pengolahan 109 Wajib Lapor, dan sementara yang 
lain masih di bawah angka 100 Wajib Lapornya. 
Tina mengharapkan dukungan dari para PIC 
LHKPN untuk membantu pengisian formulirnya, 
sehingga pelaksanaan pelaporan melalui e-LHKPN 
pada 1 Januari 2018 dapat dilakukan dengan 
lancar.

Benhardi Saragih menyampaikan materi so-
sialisasi yang menyangkut maksud dan tujuan 
LHKPN, perubahan-perubahan regulasi, dan 
simulasi pengisian e-LHKPN. Ia menjelaskan 
bahwa LHKPN ini adalah barrier (pencegah/ham-
batan) dari KPK berhubungan dengan TPK (tindak 
pidana korupsi). “Kami berusaha mengawal para 
penyelenggara negara mulai dari dia menjabat, 
selama  menjabat, dan di akhir jabatannya,” tegas 
Benhardi.

Caranya adalah dengan melakukan review 
pelaporan hartanya dan grafik perkembangan 
hartanya, sehingga nanti bisa dilihat apakah di 
awal menjabat dan di akhir menjabat terdapat 
perkembangan hartanya yang cukup signifikan.
“Sebenarnya untuk menjadi kaya tidak ada ma-
salah, selama peningkatan atau pertambahan 
kekayaan dari penyelenggara negara itu sesuai 
dengan koridor yang ada,” ujarnya.  

Peserta sosialisasi ini adalah para PIC LHKPN 
di tingkat Direktorat, Unit/Area, dan  Anak Peru-
sahaan Pertamina. 

Pada kesempatan yang berbeda, Chief Legal 
Counsel & Compliance, Genades Panjaitan 
juga mengingatkan kepada Wajib Lapor LKHPN 
untuk melaksanakan kewajibannya melakukan 
pelaporan LHKPN pada waktunya. Perusahaan 
saat ini sedang menyusun sanksi kepada para 
pekerja yang tidak melaksanakan kewajibannya 
sesuai ketentuan. “Legal Counsel & Compliance 
selalu siap membantu jika ada Wajib Lapor yang 
kesulitan dalam melakukan pengisian LHKPN. Mari 
kita bersama mendukung terwujudnya Pertamina 
Clean,”ujarnya.•URIP/LCC
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Simulasi Emergency Response 
di Apartemen RU V Balikpapan
BALIKPAPAn - Dalam 
rang   ka mempersiapkan 
apar temen untuk siap huni 
bagi pekerja Per ta mina, 
T im RDMP melakukan 
kerja sama dengan RU V 
dalam melakukan simulasi 
Emergency Response Apar-
temen RU V Balikpapan. 
Kegiatan ini juga menjadi 
sarana menyampaikan 
informasi mengenai peruba-
han budaya bagi para pe-
kerja yang semula tinggal 
di landed house dan akan 
berpindah ke apartemen. 
Hal ini memerlukan adanya 
pembekalan materi bagi 
calon penghuni mengenai 
aspek keselamatan dan tin-
dakan yang harus dilakukan 
ketika terjadi keadaan da-

rurat di apartemen. 
Kegiatan ini diseleng-

gara kan pada Jumat, 28 
April 2017 yang melibatkan 
140 pekerja yang dibagi 
men jadi 2 batch. Pada 
batch pertama, simulasi 
di laksanakan pukul 08.00-
10.00 WITA, selanjutnya 
batch kedua dilaksanakan 
pukul 14.00-16.00 WITA. 

Rangkaian acara dimulai 
de  ngan  penyampa ian 
Ethic 24/7 oleh HR RU V, 
Redy Erdiyanto, sambutan 
manajemen RU V oleh Su-
geng Firmanto dan Susapto 
Yuwomo, selanjutnya ma-
najemen RDMP Bambang 
Har imurt i .  Se lan jutnya 
acara dilanjutkan dengan 
pembekalan materi pre-

sentasi mengenai aspek 
keselamatan di apartemen 
RU V Balikpapan oleh Sr. 
Supervisor Insurance & 
Fire Facility Kukuh Santoso 
dan dilanjutkan pengarahan 
teknis kegiatan simulasi 
oleh Safety Advisor Achmad 
Isya. 

Kegiatan ini juga ber-
t u j u a n  m e m b e r i k a n 
feed back bagi tim HSE 
RU V Balikpapan dalam 
me  ny i apkan  PROPER 
planning keadaan darurat 
di apartemen. Untuk meng-
eva luasi simulasi maka di-
tempatkan petugas ob-
server di beberapa titik 
simulasi. Hal ini ditujukan 
agar dapat memberikan 
penilaian terhadap fungsi 

alarm system, kecepatan 
penghuni men capai lantai 
dasar, serta aspek teknis 
lainnya. 

Kegiatan diilustrasikan 
telah terjadi keba kar an 
di apartemen unit 2501 
yang mengaktifkan smoke 
d e t e c t o r.  D a l a m  p e -
rannya, petugas kontrol 
ruangan merespon dengan 
menginformasikan kepada 
Fire & Insurance, Medical, 
dan Security mengenai 
kejadian tersebut. Menerima 
laporan, mobil pemadam 
kebakaran dan ambulance 
langsung menuju lokasi 
dan sistem secara otomatis 
menginformasikan kepada 
seluruh penghuni untuk se-
gera melakukan evakuasi. 

Petugas teknisi fire system menuju ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api, 
ini adalah salah satu kegiatan saat simulasi emergency response di apartemen 
RU V Balikpapan pada (28/4).
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Implementasi  
Peningkatan Passing 
Grade CSMS 
JAKARTA - Fungsi Procurement Excellence Group (PEG) 
menyelenggarakan rapat pembahasan implementasi 
Peningkatan  Passing Grade CSMS (Contractor Safety Ma-
nagement System), di Hotel Double Tree by Hilton, Jumat 
(5/5). Rapat juga dihadiri oleh SVP HSSE Rony Gunawan, 
dan dipimpin oleh VP PEG Joen Riyanto S.

Joen Riyanto menjelaskan, acara ini mengupas  
bagaimana cara mengimplementasikan kenaikan kinerja 
CSMS. CSMS adalah Contractor Safety Management 
System, yang merupakan salah satu persyaratan bagi 
para vendor untuk mengikuti pengadaan atau bekerja di 
lingkungan Pertamina Group sebagai penyedia jasa. 

CSMS sudah dilaksanakan sekitar 8 – 9 tahun terakhir 
dengan persyaratan tertentu. Sesuai kebijakan dari fungsi 
HSSE, ada upaya untuk meningkatkan bit dari 55 menjadi 70. 
“Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas vendor yang 
bisa mengikuti pengadaan barang dan jasa di Pertamina,” 
kata Joen menegaskan. 

Keuntungan yang diharapkan adalah Pertamina bisa 
mendapatkan vendor dengan kualitas yang lebih baik, se-
hingga bisa menghindari kecelakaan dalam pekerjaanya. 
Ka rena itu, fungsi HSSE akan memfasilitasi klinik CSMS untuk 
memberikan pelatihan kepada para vendor. 

Peserta rapat datang dari unit-unit operasi MOR I – VIII, 
RUII–VII,dananakanakperusahaan.•URIP

Pertamax Motorsport IIMS Super Drift 2017 Jadi 
Perhatian Pengunjung IIMS
JAKARTA - Pertamax Mo-
torsport IIMS Super Drift 2017 
yang berstatus Kejuaraan 
Nasional (Kejurnas) Drifting 
putaran pertama yang di-
gelar pada 6-7 Mei 2017, 
sukses menjadi perhatian 
para pengunjung pameran 
Indonesia International Mo-
torshow (IIMS) 2017 di JIExpo 
Kemayoran, Jakarta. 

Banyak para pengunjung 
IIMS 2017 yang mendengar 
raungan suara mesin dan 
knalpot, tertarik dan men-
da tangi area Kejurnas Super 
Drift 2017 yang baru pertama 
kali ini diadakan berbarengan 
dengan event IIMS tersebut. 
Tenda penonton yang dise-
diakan oleh panitia pun tam-
pak penuh diisi oleh para 
pe ngunjung IIMS.

Pertamax Motorsport se-
laku sponsor utama membe-
rikan dukungan penuh terha-
dap penyelenggaraan event 
Kejuaran Nasional Drifting 
ini. Selain itu, Pertamax Mo-
torsport juga turut menu-
runkan drift team-nya  yang 
di perkuat oleh drifter mu da 
berbakat, yaitu Rio SB, Lucky 
Reza, dan juga Abdul Aziz.

Selaku Direktur Pertamax 
Motorsport, Rifat Sungkar 
mengatakan, “Kami sudah 
berkoordinasi dengan pro-

motor dan penyelenggara 
untuk menjadikan Pertamax 
Motorsport  I IMS Super 
Drift 2017 yang merupakan 
event Kejurnas ini sebagai 
perlombaan yang berkualitas 
dan bergengsi. Kami me-
nargetkan drifter-drifter mu da 
untuk ikut ke dalam event 
ini, karena seperti kita tahu, 
drifting adalah cabang olah-
raga yang banyak diminati 
oleh generasi muda.” 

Diikuti oleh kurang le-
bih 49 drifter, kompetisi 
Per tamax Motorsport IIMS 
Super Drift 2017 rencananya 
akan diadakan sebanyak tiga 
putaran. Putaran pertama 
bera da di Jakarta, putaran ke 
dua di Bandung dan putaran 

terakhir ditutup di Yogyakarta.
Amroe Wahyudi, dari Team 

Orange Racing Management 
yang merangkap sebagai 
Ketua Pelaksana sekaligus 
Pemimpin Perlombaan, men-
jelaskan bahwa drifter-drifter 
nasional sangat antusias 
dalam mengikuti Kejurnas 
Drifting 2017 ini. 

“Mereka tak hanya hadir 
dari Jakarta, melainkan ada 
yang datang dari Bandung, 
Banten, Yogyakarta, hing ga 
Malang. Tentunya ini me-
rupakan pembuktian bahwa 
event drifting begitu dinanti,” 
kata Amroe.

Ada beberapa kategori 
yang diperebutkan dalam 
kom petisi ini di antaranya 

adalah kategori Drift Star, 
Rookie, Profesional, Best 
Tapping Wall, Best QTT, Juara 
Nasional Pro, serta Juara 
Nasional Rookie.

Dalam putaran pertama 
ini juara satu untuk masing-
masing kategori, Drift Star 
diraih oleh Bowo Triweko 
dari Anker Sport Drift Team, 
kategori Rookie oleh Demas 
Agil dari Abbey & Rigby 
GT Radial Drift Team, kelas 
Profesional oleh Amandio 
dari Intersport Racing Team, 
Best QTT oleh Akbar Rais 
dari tim HGMP, Best Smoke 
oleh Armando dari GT Radial 
Motul Drift Team, dan Best 
Taping Wall oleh Zharfan dari 
ZRMotorsport.•STARFY/RILIS

SVP HSSE Pertamina Rony Gunawan memberikan pengarahan di 
hadapan peserta implementasi Peningkatan  Passing Grade CSMS.
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Petugas teknisi fire system 
mencoba memadamkan api 
di unit 2501 namun api tidak 
dapat dipadamkan. Security 
mengarahkan penghuni 
untuk melakukan evakuasi 
melalui tangga darurat dan 
menuju muster point.

Setibanya di lapangan, 
pemadam kebakaran ber-
usaha untuk memadamkan 
api dengan perlengkapan 

SCBA menggunakan indoor 
hydran box dan me mas ti-
kan bahwa tidak ada peng-
huni yang tertinggal dan 
meng informasikan kembali 
ke ruang kontrol dan Tim 
RDMP melaporkan bahwa 
jumlah penghuni yang su-
dah berkumpul di muster 
point sama dengan jumlah 
penghuniyangterdaftar.•RU 

V



Ketua Persatuan Wanita Patra Pusat Yanti M Iskandar memberikan sambutan 
dalam cara Talkshow yang mengangkat tema “ Wanita sebagai Inspirasi 
Suami dan Sahabat Anak” di Ruang Mawar, Gedung PWP Pusat, Jakarta 
pada Rabu (10/5).
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Persatuan Wanita Patra

PWP Direktorat Hulu Adakan 
Lomba Parade Busana kartini Ibu dan Anak

Talkshow Wanita sebagai Inspirasi Suami 
dan Sahabat Anak

PWP MOR VI Peringati Hari Jadi ke-17

JAKARTA - PWP Tingkat 
Pusat Direktorat Hulu menga-
dakan lomba Parade Busana 
Kartini Ibu dan Anak antar 
anak perusahaan bidang hulu 
Pertamina, dengan mengu-
sung tema Spir i t  Kart ini 
Mem bentuk Pribadi Wanita 
Indonesia, di Gedung Wanita 
Patra Simprug, pada (26/4). 

Se la in lomba, acara 
tersebut juga diisi dengan 
drama musika l  ber judul 
Sepenggal Cerita Kartini Masa 
Kini  yang bercerita tentang  
kiprah wanita Indonesia saat 
ini yang bebas berekspresi 
tan pa meninggalkan kodrat 

JAKARTA - PWP beker-
ja  sama dengan salah sa-
tu tabloid mingguan Nova 
menye lenggarakan talkshow 
yang meng ha dirkan nara-
sumber Rini Hasan sebagai 
salah satu pengasuh rubrik di 
Majalah Nova.

Acara  yang  diseleng-
garakan oleh Bidang Or ga -
nisasi ini diadakan di Ruang 
Mawar, Gedung PWP Ja-
karta, pada (10/5),  dan 
dibuka oleh Ketua PWP 
Direktorat Pemasaran Yanti 
M. Iskandar. Acara dihadiri 
oleh seluruh anggota PWP 
Direktorat Pemasaran dari 
MOR I sam pai MOR VIII dan 
anak perusahaan. 

Sebagai seorang psikolog, 
Rini Hasan menyampaikan 

BALIKPAPAn - Bertempat 
di ruang Pertamax gedung 
Annex  Lan ta i  3 ,  PWP 
Marketing Operation Region 
VI (MOR) VI merayakan 
hari jadi ke-17. Acara yang 
bertepatan pada Hari Kartini, 
21 April 2017 dihadiri oleh 
anggota PWP dan pekerja 
wanita di lingkungan MOR VI.

Masih dalam semangat 
Hari Kartini, acara  tersebut 
dimeriahkan dengan berbagai 
lomba untuk meningkatkan 
nilai-nilai kompetensi para 
peserta lomba serta dapat 
memupuk skill dan kapabilitas 
untuk organisasi PWP.

Adapun lomba yang di-
gelar adalah lomba public 

Audiensi GM MOR VII 
dengan kapolda Gorontalo
goRonTALo – GM MOR VII Joko 
Pitoyo melaksanakan audiensi ke Kapolda 
Gorontalo Brigjen (pol) Rachmad Fudail, 
di Kantor Kepolisian Daerah Gorontalo, 
(3/5).  Kunjungan tersebut ditujukan 
untuk mendapatkan dukungan dari 
Kapolda Gorontalo terkait kelancaran 
bisnis operasional Pertamina, mengingat 
di wilayah ini terdapat DPPU Jalaluddin, 
Terminal BBM Gorontalo, 1 SPPEK, dan 2 
SPPBE yang merupakan salah satu obyek 
vital nasional untuk distribusi energi. 

Sebagai pelengkap dari kunjungannya 
di Go rontalo, Joko Pitoyo juga 
melaksanakan mana gement walkthrough 
di TBBM Gorontalo. Dalam kunjungannya, 
Joko Pitoyo mengingatkan pekerja untuk 
meningkatkan keandalan sarana dan 
fasilitas di TBBM Gorontalo, serta terus 
menggalakkan aspek HSSE di seluruh 
lapisan pekerja demi ter capainya zero 
fatality.•MoR VII

Serah Terima dan 
Pengukuhan Jabatan 
di PEPC
JAKARTA - Bertempat di ruang rapat 
Direksi PT Pertamina EP Cepu (PEPC) 
PatraJasaOfficeTower,diadakanacara
serah terima jabatan Financial Controller 
Manager dari Sudarto kepada Agus 
Sugiarso, dan pengukuhan jabatan Vice 
President People Development & Services 
kepada Alex Zulkarnaen, yang dihadiri oleh 
jajaran Direksi dan Manajemen PEPC, pada 
(9/5).

Direktur Utama PEPC Adriansyah 
dalam arahannya mengatakan, koordinasi 
dan sinergi mutlak diperlukan dalam 
memperbaiki kinerja perusahaan. “Kita 
berada dalam satu perahu, tidak bekerja 
sendiri-sendiri, kita harus fokus dengan 
tujuan yang sama,” tegasnya. Oleh sebab 
itu, semua individu atau pekerja wajib 
mengembangkan dan memperbaiki 
diri, namun harus sesuai dengan tujuan 
perusahaan. Untuk konsep pembinaan 
Human Resources Development (HRD), 
Adriansyah berharap agar lebih di-
manage dengan baik, mengingat manusia 
adalah aset yang paling berharga bagi 
perusahaan. “Jika HRD suatu perusahaan 
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kuat, maka kerja perusahaan juga akan 
semakinbaik,”pungkasnya.•RY

kunjungan Mahasiswa 
Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta
JAKARTA – Mahasiswa dari Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta berkesempatan berkunjung 
ke Kantor Pusat Pertamina, pada Jumat (5/5). 
Mahasiswa tersebut disambut langsung oleh 
pekerja Pertamina dari fungsi legal sekaligus 
membahas mengenai sejarah Pertamina, 
kontrak kerja sama dengan perusahaan lain 
dan hal – hal lainnya yang berkaitan dengan 
legal dan hukum di Pertamina. Turut hadir 
sebagai narasumber yaitu Chief Legal Counsel 
& Complience Pertamina Genades Panjaitan, 
Manager Legal Expert Grup Pertamina Rijanto 
dan Staf Ahli Legal Counsel & Complience 
Pertamina Wahidin Nurluzia.

Sebelum memasuki intisari acara 
mahasiswa diberi pengetahuan mengenai 
Social Media dan memberi solusi bagaimana 
mengantisipasi berita hoax yang banyak 
beredarbelakanganiniolehOfficerDigital&
Social Media Communication Pertamina Reno 
FriDaryanto.•ADITYo

Pertamina Lubricants 
Gelar Driver 
Community Gathering
JAKARTA –  Untuk membangun 
kepedulian terhadap sesama, 
Pertamina Lubricants Driver Community 
(PLDC) Oil Centre, pada (29-30/4), 
menyelenggarakan gathering ke Desa 
Sangkan Hurip Kuningan Jawa Barat. 
Acara ini diikuti oleh pengemudi PT 
Pertamina Lubricants yang bertugas di 
Oil Centre. Acara ini  juga dimaksudkan 
untuk memberikan penyegaran di tengah-
tengah kesibukan sehari-hari.

Selain mengunjungi obyek wisata 
taman rekreasi dan museum juang 
Linggar Jati, acara diisi dengan presentasi 
tentang produk Pelumas Pertamina yang 
disampaikan oleh Arya Wirawan. 

Mereka juga menyempatkan untuk 
berkunjung ke rumah Wawan Setiawan, 
salah satu pengemudi di Oil Centre yang 
sedang menderita sakit, yang tinggal di 
Desa Sindang Laut Kecamatan Lemah 
AbangKabupatenCirebon.•PERTAMInA 

LUBRICAnT

sebagai seorang wanita.
Dalam kesempatan tersebut, 

Ketua PWP Pusat Direktorat Hulu 
Atu Syamsu Alam menjelaskan, 
kegiatan  ini dimaksudkan untuk 
membina tali silaturahmi para 
istri pekerja bidang hulu, baik 

beberapa kiat agar wanita dapat 
menjadi inspirasi suami dan 
sahabat anaknya. Yaitu, dengan 
menerapkan tiga pilar dalam 
per nikahan, cinta, hormat dan 
sayang.

yang masih aktif maupun yang 
sudah purna tugas. “Selain 
itu, kami  ingin menghidupkan 
spirit Kartini karena perempuan 
sebagai seorang ibu adalah 
guru per tama bagi generasi 
yangmendatang.•ADITYo
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speaking, peragaan daster, 
secret message com petition, 
lomba keselamatan kerja, banana 
competition, lomba tari Gemu 
Famire dan merangkai bunga.

GM MOR VI Mohammad Irfan 
meng apresiasikan anggota MOR 
VI yang secara tidak langsung 
mampu memot ivas i  suami 

bekerja maksimal sehingga  
target kinerja perusahaan 
tercapai. Irfan juga berterima 
kasih kepada PWP karena 
mampu membentuk c i t ra 
positif melalui  kegiatan so sial 
bersinergi dengan program  
CSR.•CoMMREL KALIMAnTAn
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Yanti berharap, acara ini 
dapat diimplementasikan da lam 
kehidupan berumah tangga. 
Talkshow ditutup de ngan lom ba 
menari Gemu Famire yang diikuti 
olehseluruhanggota.•PRIYo
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Mayday, RU IV Periksa kesehatan 
3.200 Mitra kerja

DUMAI - RefineryUnit(RU)IIDumaimengdakanGrand 
Safety Talk TA Tahun 2017 unit 702 & 140 di halaman 
Depan Rest Area HSE RU II. Acara yang dibuka oleh 
Pjs. General Manager RU II, Nur Qadim, ini diikuti oleh 
tim manajemen, pekerja dan mitra kerja RU II.

“Dalam setiap kegiatan, agar aspek HSE lebih 
diutamakan lagi dengan kesadaran masing-masing 
tenaga kerja. Baik pekerja maupun kontraktor”, ujar 
Nur Qadim.

Ia mengingatkan, semua pihak yang terlibat  harus 
ber komitmen terhadap budaya HSE dalam setiap aspek 
peker jaan dan melakukan inter vensi jika melihat peri-
laku dan kondisi yang tidak aman. “Dengan demikian, 
perilaku aman menjadi bagian dalam setiap aktivitas 
pekerjaan untuk mencapai target Zero Fatality,” te-
gasnya.

Nur Qadim juga berpesan tentang pentingnya 
melaksanakan safety talk dan tool box meeting sebelum 
memulai pekerjaan, melaksanakan SWAT, sosialisasi 
JSA, inspeksi peralatan, PSSR, dan mematuhi seluruh 
peraturan aspek HSE.

Dalam pelaksanaan Grand Safety Talk Plant 
Stop yang dilaksanakan pada Kamis (13/4) tersebut, 
disampaikan juga bahwa aspek kesehatan menjadi 
perhatian penting untuk seluruh mitra kerja dan tenaga 
kerja kontrak plant stop. Hal ini ditandai dengan 
kewajiban untuk melakukan Medical Check Up (MCU) 

CILACAP - Dalam rangka memperingati Hari Buruh  
Internasional atau biasa disebut Mayday dan sebagai 
bentuk imple mentasi dari komitmen Zero Fatality, 
KitaBisa,RefineryUnit IV(RUIV)Cilacapmenggelar
pemerik saan kesehatan untuk mitra kerja. Sebanyak 
1.400 tenaga kerja jasa penunjang (TKJP) dan 1.900 
tenaga kerja temporer berpartisipasi dalam kefiatan
yang diadakan secara bertahap di Patra Graha, Cilacap, 
pada 2-7 Mei 2017. 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap 
Dr. Marwoto sangat mengapre siasi Pertamina yang 
sangat peduli terhadap mitra kerjanya. “Pemerik saan 
kesehatan ini sangat penting karena kesehatan pekerja 
terkait erat dengan pro  duk  ti vitas kerja di perusahaan,” 
tegasnya.

Hal yang sama disampaikan Pjs. GM RU IV Dadi 
Sugiana. “Pemeriksaan ini menguntungkan peru-
sahaan dan tenaga kerja karena dapat diketahui kon-
disi kesehatan pekerja apakah cocok dengan risiko 

yang dilaksanakan di Pertamina Hospital Dumai dan 
pemeriksaan kesehatan harian yang dilaksanakan di 
pintu masuk rest area HSE RU II. 

Pelaksanaan MCU dan pemeriksaan kesehatan 
harian dilakukan secara menyeluruh agar dapat 
mendeteksi adanya temuan gangguan atau penyakit 
sedini mungkin dan dapat dilakukan tindakan antisipatif. 
Hal ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat 
lokasi kerja yang menuntut kondisi kesehatan yang 
prima sesuai dengan tema “Pastikan Diri Anda Sehat 
SebelumBekerja”.•RU II

RU II Dumai komit Terapkan Aspek Safety

Pemeriksaan kesehatan harian rutin dilakukan untuk pekerja kilang di 
pintu masuk rest area HSE RU II.
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Mitra kerja RU IV mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan sosialisasi HSSE pada peringatan Hari Buruh Internasional.
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pekerjaan yang akan dihadapi (fit to the job),” ujar 
Dadi Sugiana.

Menurut Dadi,  acara ini mendapat dukungan 
penuh Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian 
(Disnakerin) Kabupaten Cilacap karena diadakan 
bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional 
sebagai bentuk semangat kemitraan para pelaku 
hubungan industrial yang ada di Kabupaten Cilacap.

Dalam pemeriksaan tersebut, setiap mitra kerja 
men  da pat kan pemeriksaan cek fisik oleh dokter, 
pemeriksaan darah, rekam jantung, gula darah, 
rontgen dada, pemeriksaan VCT HIV Aids bagi yang 
berkenan, dan lain-lain. Acara juga diisi dengan 
kegiatan promosi HSSE melalui penayangan video dan 
ga mes. Harapannya, kegiatan ini dapat menumbuhkan 
kesadaran setiap tenaga kerja akan pentingnya aspek 
HSSE dan semakin menjaga kesehatannya.

“Terima kasih Pertamina yang sudah memperhatikan 
kami,”ujarYanto,salahsatupeserta.•AJI-RU IV
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PA n I A I  -  P e r t a m i n a 
Marketing Operation Region 
VIII (MOR VIII) Maluku Papua 
m e  re s m i k a n  L e m b a g a 
Penyalur SPBU Kom pak di 
Kampung Obano, Dis trik 
Papua Barat, Kabupaten 
Pa niai, Provinsi Papua, pada 
(10/5).

SPBU Kompak ini diresmi-
kan oleh Pertamina bersama 
de ngan pemerintah daerah. 
Ha dir dalam kesempatan ter-
sebut,  Retail Fuel Marketing 
Ma nager Zibali Hisbul Masih 
beserta Tim MOR VIII Maluku 
Papua, staf ahli I Bupati 
Paniai, Ka Distrik Paniai Barat, 
jajaran TNI dan Kepolisian 
serta tokoh masyarakat 
Kabupaten Paniai. Peresmian 
tersebut ditandai dengan 
pengguntingan pita dan 
penyaluran perdana BBM 
kepada satu mobil dan  satu 
motor.

“Sesuai dengan roadmap 

JAKARTA - Sebagai satu-satunya Badan Usaha milik Negara 
(BUMN) bidang energi yang 100% sahamnya punya pemerintah, 
Pertamina menjadi tulang punggung dalam mendukung kebijakan 
kemandirian dan ketahanan energi nasional. Melalui sudut pandang 
tersebut, Pertamina terus berupaya mewujudkan komitmen, 
menjamin ketersediaan energi dalam negeri agar kelangsungan 
pembangunan nasional tetap berjalan berkelanjutan. Meski sejak 
medio 2014 harga crude dunia sedang krisis, hal tersebut tidak 
menyurutkan agresifitas anakanak perusahaanPertamina yang
bergerak di bidang hulu minyak dan gas bumi (migas) dalam 
menyusun strategi serta langkah-langkah upaya peningkatan 
produksi dan penambahan cadangan. 

Maka, supaya berbagai upaya yang ditempuh dalam rangka 
mendongkrak produksi dan menambah cadangan dimaksud terus 
berlangsung meski di tengah lilitan krisis harga minyak mentah dunia, 
tentu perlu kearifan dalam menyusun kebijakan-kebijakan super 
ketat menyangkut cost effectiveness dan cost efficiency di segala lini 
bisnis PT Pertamina (Persero) beserta anak perusahaannya. Sebagai 
contoh, kegiatan yang saat ini sedang berjalan di Pertamina Hulu 
Energi (PHE) Blok Abar dan PHE Blok Anggursi. Kedua wilayah kerja 
migas tersebut merupakan blok eksplorasi yang pengelolaannya 
diserahkan pemerintah kepada PHE sejak Mei 2015 lalu. Di dalam 
perut kedua blok itu, diperkirakan menyimpan potensi sumber daya 
migas cukup besar, yaitu sekitar 783 juta barel minyak (MMBO) dan 
2,3 triliun kaki kubik (TCF) gas. “Angka tersebut adalah unrisk P50. 
Pada saat akan mengambil blok ini, kami melakukan evaluasi dengan 
ekstra effort untuk melihat potensi-potensi yang ada mengingat 

beberapa puncak struktur sudah pernah dibor oleh 
operator asing sebelum kami,” kata Theodorus 
Duma, GM PHE Abar – Anggursi saat ditemui (4/5).

Lebih jauh Theo menjelaskan, untuk mengelola 
kedua blok ini management menjalankan beberapa 
strategi, di antaranya cost effective, quick yielding, 
dan sustainability. Tujuannya agar cost yang dike-
luarkan tepat guna, management membentuk 

program Nusantara Satu 
Harga BBM dan arahan 
Presiden Joko Widodo, sejak 
2016 Pertamina ber  komitmen 
untuk terus me nam bah 
lembaga penyalur di wilayah 
Ma luku,  Ma luku Utara , 
Papua dan Papua Barat. 
Alhamdul i l lah, sekarang 
m a s y a r a k a t  K a m p u n g 
Obano, Distrik Paniai Barat, 
Kabu paten Paniai, akhirnya 
bisa menikmati BBM dengan 
harga yg sama seperti di 
Pulau Jawa,” ujar Re tail Fuel 
Marketing Ma nager Zibali 
Hisbul Masih.

Sebelumnya,  masyarakat 
Obano mem  beli BBM dengan 
harga kisaran Rp 15.000-
Rp 25.000/liter. “Puji Tuhan, 
akhirnya di wilayah terpencil 
dan tertua ini Pertamina hadir 
melayani kami. Pertamina 
mam pu meringankan beban 
masyarakat yang selama 
ini kesulitan dalam mem  -
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or ganisasi yang sesuai dengan nature eksplorasi dan menggunakan 
time sharing untuk tenaga-tenaga pendukung (enabler). Selanjutnya 
perusahaan terus melakukan sinergi dengan anak perusahaan lainnya, 
seperti sharing fasilitas produksi, atau melakukan unitasi sehingga 
akselerasi produksi dari temuan-temuan sebelumnya bisa dilakukan 
guna mempercepat pendapatan perusahaan. “Alasan ini lah yang 
menjadi pertimbangan kami untuk melakukan pengeboran pertama 
dekat wilayah PHE ONWJ (Offshore North West Java). Dengan 
demikian, nantinya kami bisa memanfaatkan fasilitas mereka sehingga 
produksi bisa segera dilakukan,” ujar Theo mengurai strategi.

Sementara itu, kegiatan lain yang juga terus dilakukan adalah upaya 
mematangkan rekonstruksi geologi baik struktur maupun susunan 
stratigrafi yang lebih rinci lewatsurvey seismic. Pada akhir Januari 
lalu, telah dilakukan pekerjaan akuisisi seismik 2D sepanjang kurang 
lebih 4.000 km menggunakan kapal special untuk survey seismic 
(ELSA Regent) milik Elnusa. Survei seismik yang dimulai sejak 16 
Desember 2016, lalu berlangsung selama 39 hari, lebih cepat dari yang 
direncanakan selama 46 hari. “Padahal, survey ini merupakan proyek 
pertama bagi Kapal ELSA Regent,” kata Theo. Hal tersebut bisa terjadi 
karena kapal ELSA Regent mampu bekerja melebihi target, yaitu 100 

beli BBM. Kami juga ucap-
kan terima kasih yang tak 
terhingga kepada pemerintah 
atas kebijakan BBM Satu 
Harga di Papua,” ungkap 
Asisten 1 Bupati Paniai, Yo-
hosua Ria.

Pertamina terus melaku-
kan pemetaan di 148 ka-
bupaten yang telah dite-
tapkan sebagai lokasi sasaran  
program Nu santara BBM 
Satu Harga. “Hasil pemetaan 
untuk wilayah Papua, tahun 
i n i  akan  ada  l embaga 
penyalur BBM SPBU Kompak 
di 9 Kabupaten lainnya, di 
antara nya Waropen, Supiori, 
Jayawijaya, Boven Digoel, 
Keerom, Puncak Jaya, To-
likara, Lanny Jaya, Yalimo,” 
jelas Zibali.

Ia menjelaskan, pro  ses 
pemetaan hingga tereali-
sasinya BBM satu harga di 
suatu wilayah memerlukan 
waktu karena setelah lokasi 

ditetap kan, Pertamina juga 
harus melakukan survei 
trans portasi BBM, proaktif 
menggandeng investor lokal, 
pem  bangunan inftrastruktur 
h ingga  akh i r nya  SPBU 

wilayah yang menjadi sasaran 
alokasi BBM satu harga 
beroperasi.

Kampung Obano, Distrik 
Papua Barat, Kabupaten 
Papua merupakan SPBU 

ketiga yang diresmikan dari 
25 rencana  penerapan 
program BBM Satu Harga 
di wilayah MOR  VIII Maluku 
Papuapadatahun2017.•MoR 
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Peresmian SPBU Kompak di Kampung Obano Distrik Paniai Barat Kabupaten Papua ditandai dengan pengguntingan pita.

km per hari ditambah tidak adanya gangguan baik cuaca maupun 
sosial. Menurut Theo, biasanya pada bulan Desember sering terjadi 
ombak besar akibat pengaruh angin muson. Namun, ketika proyek 
akuisisi seismik itu berlangsung hal  tersebut tidak terjadi. Untuk 
melaksanakan survei ini, ELSA Regent menggunakan streamer 
(kabel) sepanjang 6,000 m. “Status saat ini, pekerjaan analisis dan 
evaluasi data baru 2D tersebut tengah berlangsung dan hampir 
selesai,” aku Theo.

Survei seismik 2D yang dijalankan oleh PHE Abar – Angursi 
merupakan bagian dari pemenuhan firm commitment tahun kedua 
dalam rentang tiga tahun pertama kontrak blok tersebut, yang 
harus dilaksanakan. Selengkapnya, firm commitment periode tiga 
tahun pertama kontrak, itu meliputi kegiatan-kegiatan: (1) studi 
geologidangeofisika(G&G)untukmendapatkandatatambahan
guna melengkapi data lama yang dilakukan oleh Kontraktor Kerja 
Sama (KKS) pengelola kedua blok itu sebelumnya. Sesuai komitmen 
dalam kontrak, survey tersebut dilakukan setiap tahun dalam tempo 
3 tahun pertama. Survei seismik 2D sebagai firm commitment 
tahun kedua yang berlangsung pada Desember 2016, dirancang 
untuk mendapatkan kualitas data yang lebih bagus, melengkapi 
kekurangan data bawah permukaan hasil survey sebelumnya, dan 
fokus ke objektif target dalam untuk mencari exploration play baru 
di wilayah kerja migas tersebut. 

Selanjutnya, papar Theo, firm commitment pada tahun ketiga 
adalah pengeboran masing-masing satu sumur taruhan (eksplorasi) 
di Blok Abar dan Blok Anggursi. Untuk di Abar sudah ditetapkan 
sumur pertama yang akan dibor adalah Sumur Karunia-1X, 
sedangkan di Anggursi penetapan sumurnya masih menunggu 
hasil interpretasi data seismik 2D terbaru, itu. “Yang tidak kalah 
membanggakan adalah, untuk proyek ini kami 100% menggunakan 
tenaga internal Pertamina yang kapabilitasnya tak perlu diragukan. 
Seluruh proses ini juga sudah melalui proses funneling di PHE. 
Artinya, sudah melewati persetujuan tim teknis yang ada di Fungsi 
Asset PHE, untuk selanjutnya diteruskan ke SKK Migas,” demikian 
Theomenjelaskansambilmengakhiriperbincangan.•DIT. HULU


