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iran resmi Jadi Pemasok 
Baru lPg untuk Pertamina
PT Pertamina (Persero) 
melakukan lifting 
perdana kargo LPG 
eks Iran dengan Kapal 
Very Large Gas Carrier 
(VLGC) Pertamina 
Gas 2, di Pelabuhan 
Kalbut Situbondo yang 
merupakan momentum 
bersejarah dengan 
masuknya Iran sebagai 
negara pemasok baru 
LPG untuk Indonesia.

JAKARTA  –  Muatan LPG 
sebanyak 44.000 metrik ton 
(MT) tersebut dibawa dari Iran 
setelah selesai dilakukan loading 
dari Pelabuhan Asaluyeh dengan 
menempuh perjalanan sekitar 13 
hari. Direktur Utama Pertamina 
Dwi Soetjipto berkesempatan 
m e n y a m b u t  k e d a t a n g a n 
Kapal VLGC Pertamina Gas 
2 pengangkut LPG perdana 
dari Iran tersebut di Pelabuhan 

Pertamina dengan NIOC baik di 
hulu maupun hilir.

“Keberhasilan ini tak lepas 
dari dukungan pemerintah yang 
diawali melalui MoU G to G 
Indonesia-Iran  24 Februari 2016 
antara Dirjen Migas (Indonesia) 
dan lalu yang dilanjutkan dengan 
kunjungan Menteri ESDM ke 
I r an  be r samaan  dengan 
disepakatinya Head Of Agree
ment (HOA) antara Per tamina 
dengan NIOC pada 30 Mei 
2016,” jelas Dwi.

Dalam HOA tersebut, di-
sepakati jual beli LPG Pertamina 
dengan NIOC untuk tahun 2016 
dan 2017 dengan total volume 
600.000 MT. Pembelian LPG 
melalui transaksi langsung 
tersebut secara komersial juga 
mem berikan manfaat kepada 
kedua belah pihak, utamanya 
bagi Pertamina yang selalu 
menargetkan pasokan dengan 
term dan harga yang kompetitif. 
Setelah lifting perdana, kargo 

berikutnya dari NIOC akan tiba 
di akhir minggu ke-3, sekitar 
tanggal 20 November 2016.

Selain pembelian LPG, 
Pertamina – NIOC sebelumnya 
telah menandatangani nota 
kesepahaman untuk melakukan 
preliminary study terhadap dua 
lapangan mi nyak raksasa di 
Iran, yaitu Ab-Teymour dan 
Mansouri (Bangestan - Asmari) 
yang memiliki cadangan lebih 
dari 5 miliar barel pada Agustus 
2016 lalu.

Untuk membuka kerja sama 
tersebut, Pertamina melakukan 
beberapa kali kunjungan guna 
mendalami aspek komersial, 
aspek operasi serta aspek 
ke patuhan kepada hukum. 
Pertamina juga melakukan due 
dilligence atas semua pihak 
yang terlibat dalam mata rantai 
proses lifting LPG dan kerja 
sama lainnya untuk memastikan 
proses berjalan sesuai dengan 
ketentuan.•RILIS

16 Kiprah Anak Perusahaan :
PerTamina reSmikan inSTalaSi anJungan 
Phe-24 di lePaS PanTai madura

Kalbut, Situbondo, pada (12/10).
“Berkat kerja keras dan kerja 

sama yang baik dari semua pihak 
baik di internal maupun eksternal 
dalam penyiapan administrasi, 
ke uangan dan operasi,  se hingga 
kapal Pertamina Gas 2 yang 
membawa kargo LPG (Butane/
Propane), telah tiba di Kalbut, 
Situbondo, dengan selamat 
sekaligus menandai babak baru 
kerja sama Pertamina-NIOC 
dan menjadi pintu pembuka 
bagi kerjasama perdagangan 
Indonesia-Iran yang lebih sig ni-
fikan,” kata Dwi saat me nyambut 
kedatangan kru Kapal VLGC 
Pertamina Gas 2 di Pelabuhan 
Kalbut.

Dalam kesempatan tersebut 
Dwi Soetj ipto me nyatakan 
lifting perdana kargo LPG eks 
Iran yang merupakan hasil 
kerja sama dengan National 
Iranian Oil Company (NIOC) 
ini, akan membuka peluang 
pengembangan bis nis lain antara 

Millennials. Istilah ini mewakili generasi yang lahir sekitar 
1980 – 2000 dan identik sebagai generasi digital. Dalam 
waktu dekat, Millenial akan mengisi sepertiga populasi 
dunia dan pada 2020 akan mengisi 50% angkatan kerja 
seluruh dunia. Lalu, bagaimana karakter Millennials dan 
perkembangan ini akan mempengaruhi konsumsi energi 
ke depannya? 

Pertama, akan ada perubahan perilaku konsumsi energi 
secara individu. Menurut kajian Wood McKenzie, Millennials 
saat ini menunda untuk memiliki kendaraan atau rumah 
pribadi, yang merupakan sumber utama penggunaan energi 
personal (BBM dan listrik). Alasannya, alih-alih membeli 
aset tetap, Millennials memprioritaskan anggaran untuk 
pendidikan dan gaya hidup sehat. Di sisi lain, kebutuhan 
transportasi dan akomodasi bisa dipenuhi melalui platform 
berbagi aset seperti carsharing (Uber) dan cohousing 
(House Pal) yang kian menjamur. 

Meski demikian, bukan berarti konsumsi energi akan 
turun signifikan. Millennials tetap menggunakan energi 
cukup tinggi untuk memenuhi gaya hidup digitalnya. Selain 
itu, Millennials masih berkeinginan memiliki mobil dan 
rumah di masa mendatang, sehingga bisa memicu lonjakan 
kebutuhan energi.

Kedua, kehadiran Millennials diharap dapat mendorong 
produksi energi hijau. Menurut kajian Delloite, dibandingkan 
generasi sebelumnya, Millennials paling peduli terhadap isu 
perubahan iklim dan energi bersih. Generasi ini juga paling 
mau membayar lebih mahal demi mendapat energi yang 
berasal dari sumber terbarukan, sebagaimana dalam grafik.

 

Ketiga adalah meningkatnya tuntutan layanan meng-
gunakan teknologi digital. Menurut survei Accenture 
terhadap 11.000 responden, Millennials mengaku akan 
lebih puas jika bisa memonitor tingkat penggunaan energi 
(BBM dan listrik) mereka melalui portal online atau aplikasi 
mobile. 79% responden bahkan mengaku siap beralih dari 
penyedia energi satu ke penyedia energi lain yang lebih 
mampu memberikan pengalaman digital. 

Saat ini, gaya hidup Millennials berkembang sangat 
massif dan cepat seiring kemajuan teknologi. Tentunya, 
perilaku konsumsi energi akan berubah dengan kecepatan 
yang sama. Karenanya, perusahaan energi perlu memitigasi 
perkembangan ini sebelum Millennial Boom terjadi.•
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Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto didampigi SVP Shipping Mulyono, SVP ISC Daniel S. Purba, VP Own Fleet I Putu Benedin, VP Marine 
Joni Harsono, Corporate Secretary Wisnuntoro dan Kapten Kapal Pertamina Gas II Dasuki secara simbolis menekan tombol  sirene sebagai tanda 
penerimaan lifting perdana kargo LPG eks Iran dengan Kapal VLGC Pertamina Gas 2, di Pelabuhan Kalbut Situbondo, pada (12/10).
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Menjalankan usaha minyak, gas, 
serta energi baru dan terbarukan 
secara terintegrasi, berdasarkan 
prinsip-prinsip komersial yang kuat

miSi

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia

BiSniS PerTamina  
Sudah Syariah
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Pengantar Redaksi :
Dua bulan terakhir ini, Pertamina menjalin kerjasama dengan 2 

bank syariah, Pertama, dengan PT Bank BNI Syariah. Dan kedua, 
dengan PT Bank Syariah Mandiri. Tentu ini hal yang menarik karena 
sebelumnya Pertamina belum pernah bertransaksi syariah. Energia 
Weekly pun  berbin cang dengan VP Treasury Narendra Widjajanto 
tentang latar belakang kerjasama Pertamina dan bank-bank syariah. 
Berikut petikannya.

  
Apa dasar pemikiran Pertamina bekerjasama dengan bank-

bank syariah? Memang betul, tahun 2016 ini kita memulai transaksi 
syariah di Pertamina dan ini sesuai dengan kebijakan Direktur Keuangan 
Arief Budiman. Selama ini kita memang belum pernah melakukan 
transaksi syariah karena masih dapat dipenuhi oleh bank konvensional. 
Dengan perkembangan waktu dan kinerja perusahaan yang semakin 
baik pasca pencabutan subsidi serta perkembangan ekonomi global 
yang masih diselimuti ketidak pastian harga minyak dunia diperlukan 
bank alternatif.

Pada tahap awal ini, kita bekerja sama dengan bank-bank syariah 
Anak Perusahaan Bank BUMN yaitu yang pertama  dengan Bank BNI 
Syariah. Kedua,  dengan Bank Syariah Mandiri. Kerja sama dengan 
bank syariah ini adalah sebagai berikut. Pertama, adalah dalam rangka 
pemahaman terhadap prinsip syariah dalam perekonomian (literasi 
keuangan syariah secara umum). Jadi selain syariah  sebagai kewajiban 
umat  muslim, tetapi sebenarnya syariah ini  adalah alternatif dari 
ekonomi konvensional yang  berlaku saat ini dan bermanfaat secara 
bisnis. Misalnya penempatan dana (deposito) maupun mendapatkan 
pinjaman secara syariah (sukuk).

Bagaimana  dengan kontribusi  Pertamina?  Dalam 
kesempatan ini, Pertamina masuk ke  syariah untuk membangun 
pemahaman ekonomi syariah bagi pekerja maupun lingkungan 
sekitarnya. yang kedua, memberikan kesempatan kepada para 
pekerja yang ingin bertransaksi secara syariah di bank syariah atau 
memanfaatkan produk bank syariah lainnya yang juga cukup menarilk. 
Misalnya gadai emas dll. Indonesia sendiri sudah mencanangkan 
program pengembangan ekonomi syariah yang dicanangkan Presiden 
Jokowi sejak Januari 2016, diikuti pembentukan Dewan Syariah 
Nasional.

Dan sekarang masing-masing institusi, seperti OJK atau 
Bappenas, memiliki roadmap syariah. Syariah itu adalah suatu bisnis 
yang normal, yang biasa dilakukan oleh multi agama multi kultur, 
dan akan berkembang menjadi  trend bisnis ke depan. Sehingga 
kita perlu memberikan kontribusi didalam perkembangan syariah ini 
dalam mendukung program pemerintah. Jadi kita dapat mendukung 
program pemerintah untuk membangun fondasi syariah yang lebih 
baik ke depannya dengan jalan antara lain memberikan kesempatan 
bagi para pekerja bahwa kita dapat melakukan transaksi syariah selain 
transaksi konvensional.

Kedua, secara korporasi, kita perlu masuk syariah karena 
sebagai alternatif manajemen risiko. Sebagai contoh selama ini kita 
menempatkan dana  di bank konvensional. Kalau ada kendala di 
bank konvensional, jadi ada risiko. Sehingga kita mencoba melakukan 
diversifikasi risiko untuk pengelolaan dana dengan bekerja sama 
dengan bank syariah untuk mitigasinya, walaupun masih bertahap 
mengingat kendala permodalan  bank syariah yang terbatas.

Jadi risikonya kita bagi dengan bank syariah, dan kita coba 
secara bertahap. Kita akan menyiapkan roadmap perubahan peran 
syariah di Pertamina secara bertahap sesuai kemampuan perbankan 
syariah sendiri. Selain terkendala dengan permodalannya  mereka 
juga terkendala dengan  kemana uang yang mereka himpun untuk 
ditempatkan atau dimanfaatkan karena pemanfaatannyapun harus 
untuk perusahaan atau usaha yang syariah compliance. 

Kenapa demikian? Karena perbankan konvensional punya 
kelebihan yang selalu mereka dewa dewakan yaitu interest rate,  selalu 
besar dan tetap. Dua tahun belakangan ini interest rate  itu sudah ada 
yang negatif misalnya di Jepang dan salah satu negara di Eropa Barat. 

Jadi kalau kita menempatkan dana kita, kita tidak akan dapat bunga. 
Itu bank konvensional. Dulu orang melihat bank syariah bunganya lebih 
kecil dari bank konvensional. Ternyata kan tidak selalu demikian apalagi 
dengan kondisi negatif interest rate saat ini pada bank konvensional. 
Jadi mengapa kita tidak menggunakan alternatif bank lain yaitu syariah.

Kalau kita menempatkan di bank konvensional hasilnya  negative 
interest rate, kalau di bank syariah kita bisa menempatkan dengan  
konsep bagi hasil.  Kenapa bank syariah dengan bagi hasil, karena  
syariah itu bekerja dan menghasilkan. Tidak harus selalu untung. Kalau 
untung, kita mendapatkan hasil, kalau rugi, kita akan bagi kerugian itu. 
Itu yang kita sebut bagi hasil.

Dengan perkonomian dunia yang melambat sekarang ini negative 
interest rate  telah dialami oleh beberapa negara perusahaan perlu 
mencari alternatif. Rate Syariah yang sekarang ini tidak negatif. Jadi 
syariah ini perlu juga kita support menjadi suatu perekonomian yang 
mapan yang bisa mengimbangi  ekonomi konvensional. Dan juga menjadi 
alternatif dalam berbagai pendanaan. Ternyata kan syariah pun bisa 
diperbandingkan dengan ekonomi konvensional.

Tentang bisnis Pertamina sudah syariah, apa contohnya? 
Sebagai contoh, Pertamina sendiri adalah perusahaan yang sangat 
syariah. Karena Pertamina berbisnis dari hulu sampai hilir. Di hulu ada  
production sharing contract (PSC) yang adalah bagi hasil.  Berikutnya, 
Pertamina menjual BBM dan NBMM. Menjual barang itu  juga konsep 
syariah, yaitu jual beli. Lalu yang ketiga, sewa.

Jadi bisnis Pertamina pada dasarnya sudah bisnis yang syariah. 
Sehingga kita bisa membantu pemerintah sebagai perusahaan yang 
dapat menerima pinjaman syariah. Kita bisa menarik global bond dalam 
bentuk syariah atau sukuk. Atau melakukan penempatan dana pada 
bank syariah. 

direktur Keuangan  juga menyebut kalau equity itu sebagai 
bentuk syariah. Penjelasannya bagaimana? Jadi memang syariah 
itu pendanaannya secara equity. Equity approach dibandingkan yang 
sekarang debt approach. yang satu pendekatan dari modal, yang satu 
lagi dari utang. Kalau utang, maka prinsipnya dari rente/utang. Kalau dari 
modal, ya dari penghasilan rugi laba. Itulah yang membedakan  syariah 
dan konvensional.

Syariah memang lebih konservatif pendapatannya, kita mesti 
menunggu apakah kinerjanya bagus atau tidak.  Biasanya kita dapat itu 
dari deviden. Konsepnya harus melakukan usaha untuk mendapatkan 
hasil. Hanti hasil itu yang akan dibagi. Bisa besar, bisa kecil. Salah satu 
bentuk equity financing adalah  joint venture dan pendapatannya dibagi 
sesuai porsi invetasi masing masing pihak  berdasarkan hasil kinerja. Ini 
ada adalah equity financing.

 Tetapi kalau pendanaan dari hutang, kita dapatnya dari bunga. Kita 
tidak melihat apakah kinerjanya bagus atau tidak, peminjam harus bayar 
bunga. Di situ terdapat sesuatu yang tidak fair. Apakah investor yakin 
bahwa peminjam akan selalu untung dalam berusaha? Belum tentu. Ini 
dapat memberatkan bagi peminjam. Itu adalah konsep debt financing.

Jadi equity based itu lebih kepada konservatif dan lebih etis, karena 
investor akan mendapatkan penghasilan atau beban sesuai dengan 
porsi investasinya dan juga hasilnya. Bukan karena sesuatu perjanjian.

Secara regulasi, bank syariah ini menginduk kepada Bank 
In donesia ataukah oJK? Syariah ini perbankan dan menginduk 
kepada OJK. Dahulu memang dibawah  BI. Baru awal tahun 2014 beralih 
dibawah OJK. OJK yang membuat regulasinya. Sekarang OJK  punya 
roadmap untuk pengembangan bank syariah ini. 

Sekarang ini market share bank syariah itu baru 5% dari transaksi 
perbankan. BUMN seperti  Pertamina, harus bisa memberikan kontribusi 
di dalam transaksi syariah. Apakah itu dalam penempatan atau dalam 
peminjaman dana. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh Pertamina. Dan 
insya Allah salah satunya  sudah bisa dimulai tahun ini.

Jadi dalam program sosialisasi syariah ini, prinsipnya bagaimana 
Pertamina dapat lebih memahami ekonomi syariah sehingga bisa menjadi 
alternatif dari ekonomi yang konvensional dan memberikan dukungan 
nyata dalam mendukung salah satu program pemerintah.•URIP



ediTorial
karya anak Bangsa
Pekan lalu anjungan lepas pantai PHE-24, yang 

merupakan bagian dari lapangan terintegrasi tahap 
pertama (Proyek EPCI-1) di wilayah kerja PT Pertamina 
Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) 
diresmikan.

Peresmian yang dihadiri Direktur Utama Pertamina 
dan Kepala SKK Migas tersebut menjadi bukti bahwa 
anak bangsa mampu berkarya di lepas pantai dari 
proses rancangan, pembangunan dan instalasi 
anjungan lepas pantai.

Pertamina boleh berbangga hati karena instalasi 
ini adalah instalasi yang pertama kali dirancang 
dan dibangun sendiri oleh Pertamina tanpa adanya 
campur tangan asing. Dirut Pertamina Dwi Soetjipto 
menegaskan, cikal bakal pengembangan teknologi 
desain anjungan lepas pantai adalah elemen penting 
untuk pembangunan proyek selanjutnya. Setidaknya 
yang telah dilakukan anak usaha Pertamina yakni PT 
PHE WMO bisa diduplikasi dan dikembangkan dalam 
proyek offshore lainnya.

Salah satu yang belum bisa dilakukan oleh putera 
bangsa adalah masih dilibatkannya pipe laying 
vessel Hilong yang Indonesia masih belum ada yang 
memiliki. Kapal Hilong ini membantu memasang pipa 
untuk proyek yang termasuk bagian dari Engineering, 
Procurement, Construction & Installation1 (EPCI-1).

yang membanggakan lagi, pembangunan 
lapangan terintegrasi tahap satu yang meliputi 
Anjungan PHE-24, PHE-12 dan  Central Processing 
Platform 2 (CPP2) memiliki Tingkat Kandungan Lokal 
Dalam Negeri (TKDN) hingga 61,8%. Atau melebihi 
syarat kandungan TKDN dalam belanja industri hulu 
migas domestik yang diatur melalui Peraturan Menteri 
ESDM Nomor 15 tahun 2013 tentang Produk Dalam 
Negeri pada Kegiatan Hulu Migas dalam Negeri.

Tingginya TKDN tersebut juga ber-impact pada 
efisiensi pembangunan lapangan terintegrasi tahap 
satu PHE WMO, yang diperkirakan mulai mengalirkan 
minyak bumi sekitar mulai Februari 2017 dan gas bumi 
mulai Juni 2017.

Tingkat efisiensi biaya proyek bukan menjadi 
alasan untuk mengesampingkan prinsip-prisnip safety. 
Terbukti proyek ini dikerjakan tepat waktu dan telah 
mencatatkan lebih dari 2,6 juta jam kerja selamat (Zero 
Lost Time Incident).

Apa yang telah dilakukan insan Pertamina dalam 
menjalankan pembangunan lapangan terintegrasi 
tersebut, tak hanya membanggakan bagi Pertamina 
tetapi sekaligus menjadi penyemangat anak bangsa 
untuk berkiprah dalam pengembangan bisnis migas 
lepas pantai.

Upaya  ini juga tak lepas dari dorongan stake
holder terutama SKK Migas yang terus men-
dorong TKDN industri migas sebagai salah satu 
pertimbangan utama penentuan pemenang tender, 
tanpa mengesampingkan unsur safety.

Tiga hal yang digarisbawahi dalam proyek ini 
yakni, upaya mendorong peningkatakn produksi migas 
dalam negeri ternyata bisa dilahirkan dari tangan anak 
bangsa, didukung kandungan lokal yang tinggi, biaya 
yang efisien serta multipliler effect dari proyek yang 
menyedot lapangan kerja di dalam negeri.

Semoga pengembangan lapangan terintegrasi 
ini bisa memberikan kontribusi bagi bangsa sesuai 
target SKK MIgas, dimana pada bulan Februari 2017 
sudah bisa mengalirkan minyak bumi sekitar 1.000 
BOPD dan mencapai puncaknya 2.900 BOPD pada 
Mei 2017.  Sementara dari sumur gas bumi di ha -
rapkan berproduksi 10 MMSCFD mulai Juni 2017 dan 
mencapai puncaknya 14,1 MMSCFD pada Juli 2017.•
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kuda yang Terperosok dalam Sumur
ARIES hAMdANI - RU III Plaju

Seekor kuda terpelosok ke dalam sumur yang sudah 
kering, dalam dan sempit. Karena merasa susah dan 
sudah tidak mungkin lagi menolong kuda tersebut, 
maka orang-orang di kampung memutuskan untuk 
menutup saja sumur tersebut sekaligus ingin mengubur 
kuda itu hidup-hidup dalam sumur supaya bangkainya 
tidak mengganggu dan agar kejadian serupa menjadi 
pembelajaran agar tidak terulang kembali.

Merekapun bergotong royong mengangkut tanah dan 
memasukkannya ke dalam sumur, lalu apa yang terjadi? 
Setiap ada tanah yang mengenai punggungnya, kuda 
itu selalu menggerakkan punggung dan badannya yang 
menyebabkan tanah tersebut jatuh dan turun ke bawah 
kakinya lalu sang kuda memindahkan kakinya diatas tanah 
tersebut. Semakin tinggi tanah menutupi sumur, semakin 
tinggi pula posisi kuda tersebut, sehingga pada akhirnya 
sang kuda bisa keluar dari sumur dengan selamat.

Pesan moral ke 1, begitulah gambaran kita dalam 
hidup ini. Ketika perjalanan kehidupan melemparkan 

beban dan masalah ke punggung kita, maka kesampingkanlah 
persoalan dan beban kehidupan itu lalu berdirilah dengan kokoh 
di atasnya. Maka suatu saat nanti itu, semua akan menaikkan 
posisi kita ke puncak tahapan kehidupan yang kita inginkan.

Pesan moral ke 2, ketika orang-orang mulai meremehkan, 
menghinamu, bahkan berusaha untuk menjatuhkan atau bah kan 
akan mencelakaimu, justru momen itu menunjukkan saatnya 
bagimu untuk berupaya dan berbalik kembali ke arah tujuan 
terbaik yang akan dicapai. Karena saat engkau direndahkan, 
justru sebaliknya akan memberikan keberuntungan dan kebaikan 
bagimu untuk terus berjuang, bertahan & pantang menyerah 
dengan cobaan dan tekanan yang datang silih berganti. Saat 
engkau mendapat satu cobaan, sesungguhnya saat itu juga 
Tuhan telah memberikan  memberikan satu hadiah kebaikan 
untukmu. Sayangnya kita tidak pandai menilai dan  menyikapinya 
dan hanya melihatnya dari sisi buruknya saja sehingga kebaikan 
itu pergi dengan sendirinya.

Pilihan ada di tangan kita!!
Semoga bisa diambil hikmahnya.•

The 8th indonesia hr Summit dorong Praktisi Sdm 
lebih kreatif dan Bernilai
BANdUNG - Dewasa ini Human 
Resource (HR) berkembang menjadi 
Human Capital (HC) artinya Sumber 
Daya Manusia (SDM) dilihat bukan 
sekadar sebagai aset utama, tetapi aset 
yang bernilai dan dapat dilipatgandakan, 
dikembangkan (dibandingkan dengan 
portfolio investasi) dan bukan sebagai 
liability (beban,cost). Di sini, perspektif 
SDM sebagai investasi. Inilah yang 
mendasari Satuan Kerja Khusus 
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak 
dan gas (SKK Migas) menggelar ajang 
Indonesia HR Summit, berkolaborasi 
dengan perusahaan Kontraktor 
Kontrak Kerja Sama (KKKS).

D e n g a n  m e n g u s u n g  t e m a 
Creative HR Interventions in “New 
Normal” Business Situation, menjadi 
penegasan bahwa praktisi SDM saat 
ini dituntut untuk dapat secara proaktif 
memberikan solusi kreatif terkait 
pengelolaan SDM, karena akan sangat 
membantu bisnis dalam mencapai 
tujuannya.

Dalam kesempatan tersebut, 
Menteri Ketenagakerjaan Muhammad 
Hanif Dhakiri menjadi keynote speaker 
dengan Tema Accelerating Indonesian 
Manpower Profession Certification 
to strengthen competitiveness in 
global market mengatakan bahwa 
permasalahan besar ketenagakerjaan 
di Indonesia adalah soal kompetensi 
di dunia pendidikan, karena rata-rata 
lulusan pendidikan SD/SMP  sebanyak 
62% untuk sektor informal dan padat 
karya.

Menilai hal tersebut Hanif mengajak 

pelaku usaha untuk memperluas akses 
pekerjaan dan pelatihan-pelatihan kepada 
angkatan usia produktif kerja, karena 
pada 2030 Indonesia harus  mencapai 
4 juta tenaga ahli untuk memenuhi pasar 
dunia. “Kita harus membangun sinergi 
antara pemerintah dan dunia usaha 
karena bisa membuat kompetensi SDM 
Indonesia meningkatkan kompetensi,” 
ujar Hanif.

Sementara itu, Direktur Keuangan 
Pertamina Arief Budiman sebagai 
salah satu pembicara menyampaikan,  
peningkatan soft skil l juga sangat 
diperlukan. Karena dengan peningkatan 
soft skill, kita menjadi tahu apa yang 
dibutuhkan untuk menjadi leadership.
Sehingga kita dapat mengembangkan 
orang lain, sehingga lahirlah pemimpin- 
pemimpin yang lebih baik dari yang 
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Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman menjadi salah satu pembicara dalam Indonesia HR Summit yang 
dimoderatori oleh VP Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro.

sebelumnya.
Vice President Corporate Commu-

nication Pertamina Wianda Arindita 
Pusponegoro yang menjadi moderator 
dalam acara tersebut menyatakan, acara 
Indonesia HR Summit 2016 ini sangat 
penting agar para Praktisi SDM memahami 
kebutuhan industri global saat ini.

Menurutnya, di zaman modern seperti 
saat ini, peran SDM harus berkembang 
karena berbeda dengan generasi 
sebelumnya. Cara pendekatannya pun 
berbeda. Karena itu,  acara ini menjadi 
masukan yang sangat bernilai bagi para 
praktisi SDM sehingga akan meningkatkan 
nilai perusahaan.

Acara yang berlangsung hingga 7 
September 2016 ini juga menampilkan 
pameran yang menarik dan Pertamina 
juga menjadi salah satu peserta.•hARI
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aplikasi material management hydro movement  
Sedang dikembangkan

Pembukaan Workshop Material Management Hydro Movement (MMHM) periode ke – II tahun 2016 (Agustinus Sitohang 
& Rukijat basuki) di Medan.

MEdAN – Material Management Non 
Hydro (MMHM) merupakan aplikasi 
yang mencatat seluruh pergerakan 
kapa l  da lam mend is t r ibus ikan 
produk Pertamina di seluruh wilayah 
Indonesia. Data yang dimasukkan ke 
dalam aplikasi ini merupakan sumber 
informasi yang akan diproses untuk 
pengambilan keputusan manajemen, 
penetapan kinerja dan memenuhi 
kebutuhan proses bisnis Shipping 
lainya. Oleh karena itu, kuantitas dan 
kualitas data yang dimasukkan ke 
dalam aplikasi ini sangat penting.

Berlangsung di tiga kota, yaitu 
Medan (7/9) untuk Region I dan 
Region II, yogyakarta (7/9) untuk 
Region II, Region III, dan Region IV, 
serta Makassar (14/9) untuk Region VI, 
Region VII dan Region VIII, Workshop 
MMHM periode ke – II tahun 2016 

kembali diselenggarakan sebagai sarana 
pemutakhiran data MMHM dalam rangka 
memastikan kuantitas dan kualitasnya. 
Secara kuantitas, workshop ini telah 
ber hasil memastikan pemenuhan target 
100%, sedangkan kualitasnya masih 
berkisar pada angka 80%. Berkaitan de-
ngan pemenuhan target tersebut, dalam 
ke sempatan ini juga dilakukan penyerahan 
penghargaan untuk PIC dan supervisor 
Re  gion yang berhasil memberikan kinerja 
terbaik.

Saat ini, aplikasi MMHM telah diman-
faatkan setidaknya untuk memonitor 
pencapaian Integrated Port Time (IPT) 
di seluruh pelabuhan di Indonesia yang 
dilaporkan secara rutin dan menjadi KPI 
di Direktorat Pemasaran. Tidak berhenti 
sampai IPT saja, aplikasi ini sedang dikem-
bangkan untuk memonitor terjadinya 
potensi kerugian karena ketidaksesuaian 

kinerja kapal akibat Slow Speed & Over 
Bunker, Slow Pumping & Over Bunker, 
On/Off Hire, Bunker Off Set Delivery/
Re–Delivery serta Transport Loss. Pe-
ngembangan ini di harapkan dapat mem-

permudah dan mempercepat pro ses 
penyelesaian dispute dengan pemilik 
kapal apabila terjadi beberapa hal 
tersebut.•[Shipping]

Proses legalisasi dokumen Perusahaan asing wajib dipahami
JAKARTA -  Lega l  Pre
ven t i ve  P rog ram  ( LPP ) 
bertema “Legalisasi Do kumen 
Perusahaan Asing dalam 
Mengikuti Proses Pengadaan 
Barang/Jasa di Indonesia” 
diselenggarakan oleh Fungsi 
Legal Counsel & Compliance 
(LCC) di Lantai M Gedung 
Utama, pada Rabu (3/8). 

Acara dibuka oleh VP 
Legal Counsel Corporate 
Matters Wahidin Nurludzia 
M. dan d imodetar i  o leh 
Legal Service Procurement 
Manager Atik Mulyantika. 
D i s k u s i  m e n g h a d i r k a n 
pembicara Dr. Riyatno S.H., 
LL.M. (Kepala Pusat Bantuan 
Hukum Badan Koordinasi 
Penanaman Modal) dan Tri 
Tharyat S.H., LL.M. (Direktur 
Konsuler Kementerian Luar 
Negeri RI). 

LPP merupakan program 
Legal Counsel & Compliance 
yang berkelanjutan dengan 
tema yang terkait dengan 
penanganan pekerjaan se-
hari-hari oleh para pekerja 
Per tamina.  Output  dar i 
pelaksanaan LPP kal i ini 
sebagaimana dipesankan 
oleh Chief Legal Counsel 
& Compl iance Genades 

Pan ja i tan ada lah untuk 
meningkatkan pemahaman 
para peserta LPP terkait per-
syaratan dokumen perizinan 
yang waj ib di  minta dan 
diperiksa dari mitra kerja 
Pertamina dan permasalahan-
per masalahan yang dapat 
tim bul dalam proses legalisasi 
dokumen perusahaan asing.

Pada sesi pertama Ri-
yatno membahas mengenai 
pelayanan perizinan dan 
non perizinan pada PTSP 
Pusat di BKPM, termasuk 
pelayanan di bidang minyak 
dan gas bumi. Sebagai bahan 
diskusi tambahan adalah 
syarat-syarat pokok dalam 
pengadaan barang dan jasa 
yang melibatkan perusahaan 
Penanaman Modal Asing 
(perusahaan PMA). 

“Apa itu BKPM? BKPM 
adalah lembaga pemerintah 
non  kemente r i an  yang 
ber tugas melaksanakan 
koordinasi kebijakan dan 
pelayanan di bidang pe-
nanaman modal. Jadi, salah 
satu tugas utamanya adalah 
member ikan  pe layanan 
perizinan,” ujar Riyatno.

R iyatno berbag i  pe-
n g a l a m a n  m e n g e n a i 

beberapa perusahaan PMA 
yang tidak dapat mengikuti 
tender pengadaan barang/
jasa di SKK Migas karena 
ada salah satu persyaratan 
yang tidak dapat dipenuhi 
o l eh  pe rusahaan  PMA 
tersebut, yaitu Izin Usaha 
Tetap (IUT) dari BKPM. Akan 
tetapi, sejak tahun 2015, 
dengan adanya Peraturan 
Menteri yang baru, IUT tidak 
d i terb i tkan o leh BKPM. 
Setelah diskusi panjang 
lebar dengan pejabat terkait 
ditarik kesimpulan bahwa 
persyaratan peserta lelang 
di SKK Migas adalah SKT 
yang diterbitkan oleh BKPM. 
“Salah satu syarat yang 
esensial adalah pengesahan 
pendirian badan hukum dan 
perubahan-perubahannya, 

selain izin usaha,” tambah 
Riyatno. 

Pada ses i  kedua Tr i 
Tharyat membahas me-
ngenai prosedur le gali sasi 
di Kementerian Luar Negeri. 
Tri Tharyat menyampaikan 
bahwa salah satu aspek 
dalam proses perizinan adalah 
legalisasi dokumen. Dalam 
proses legalisasi di sebagian 
besar negara, hampir selalu 
membutuhkan pengesahan 
dari Kementerian Luar Ne  geri 
dan Kedutaan Asing (through 
diplomatic channel).

Tri Tharyat menjelaskan 
bahwa legalisasi ada lah suatu 
kegiatan menge sahkan tanda 
tangan pejabat yang telah 
melakukan pengesahan 
atas tanda tangan pembuat 
dokumen yang dilakukan 

di hadapan pejabat yang 
berwenang. “Perlu kami 
gar isbawahi bahwa Ke-
menterian Luar Negeri tidak 
bertanggung jawab atas isi 
dokumen,” ujar Tri Tharyat.

Tri Tharyat menceritakan 
mengenai beberapa per-
masalahan umum do kumen 
asing tidak da pat dilegalisasi 
oleh Ke menterian Luar Negeri, 
yaitu belum dilegalisasi oleh 
Perwakilan RI di luar negeri, 
kompetensi institusi yang 
mengeluarkan dokumen, 
indikasi pemalsuan dokumen, 
dan indikasi pemalsuan cap 
atau tanda tangan. Selain 
itu, beberapa permasalahan 
umum dokumen Indonesia/
asing tidak dapat dilegalisasi 
oleh Perwakilan RI di luar 
negeri, yaitu belum dilegalisasi 

oleh Kementerian Luar Negeri 
di Indonesia atau di negara 
se t empa t ,  kompe tens i 
institusi yang mengeluarkan 
dokumen, indikasi pe malsuan 
dokumen,  dan in  d ikas i 
pemalsuan cap atau tanda 
tangan.

Lebih lanjut disampaikan 
bahwa salah satu upaya 
yang di lakukan sebagai 
terobosan karena praktik-
praktik pemalsuan stempel 
legalisasi adalah sistem stiker 
legalisasi. “Mulai 24 Maret 
2016 di tempat kami sudah 
tidak ada lagi stempel basah 
dan telah digantikan dengan 
sistem stiker,” ujar Tri Tharyat. 

Usai pemaparan kedua 
pembicara, dilanjutkan de-
ngan diskusi  dan tanya 
jawab.•LCC/Urip
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MEdAN – Marketing Ope-
ration Region (MOR) I ber-
hasil meraih penghargaan 
International Council For Small 
Business (ICSB) Award untuk 
kategori Business Practitioner 
dalam cara Gebyar UKM 
Indo nesia 2016 di Gedung 
RRI Kota Medan, (4/10). 

Pertamina mendapatkan 
penghargaan atas dedikasi 
dan komitmen dalam men-
dukung kemajuan Usaha Kecil 
Menengan (UKM) khususnya 
yang ada di Medan melalui 
du kungannya pada Usaha 
Batik Medan lewat CSR & 

SMEPP.
Penghargaan ini diberikan 

langsung oleh Rumerahwaty 
Berutu selaku Kepala Bidang 
Dinas Koperasi dan UKM Pro-
vinsi Sumatera Utara ke pada 
Pjs. Area Manager SMEPP 
Sum bagut, Nova Seventrya 
B. S. 

“Penghargaan ini me-
ru pakan wujud dari komit-
men Pertamina dalam men-
dorong pertumbuhan para 
pelaku UKM di  wi layah 
ope rasional Pertamina. Di-
harapkan program CSR & 
SMEPP Pertamina dapat 

penghargaan sebanyak 11 
instansi, terdiri dari lima BUMN 
penerima penghargaan ka-
tegori Business Practitioner, 
3 instansi akademis penerima 

penghargaan kategori Re-
searcher & Academician, 
dan 3 instansi pemerintah 
pener ima penghargaan 
kategori Police Maker.•MoR I

meningkatkan ekonomi ke-
rakyatan yang berkelanjutan,” 
ujar Nova. 

Program CSR & SMEPP 
yang dilaksanakan Pertamina 
ditujukan untuk meningkatkan 
kemampuan usaha keci l 
mitra binaan Pertamina agar 
menjadi mandiri sekaligus 
memberikan kontribusi ter-
hadap pertumbuhan ekonomi 
masyarakat. 

ICSB Award 2016 yang 
mendapat dukungan dari 
Kementerian Koperasi & 
Usaha Kecil dan Menengah 
Repub l i k  I ndones ia  i n i 

memberikan penghargaan 
untuk beberapa kategori 
yang dihadiri oleh beberapa 
BUMN, BUMD, Bank, serta 
pelaku UKM. Total penerima 

mor i raih Penghargaan iCSB award 2016

SURABAYA – Pertamina 
menghad i rkan  p roduk 
bahan bakar minyak (BBM) 
terbaru dengan nilai oktan 
98, yaitu Pertamax Turbo 
di Surabaya. Produk ini 
menjadi BBM dengan nilai 
oktan tertinggi yang dijual 
di SPBU.

Surabaya menjadi ko-
ta kedua sebagai lokasi 
p e m a s a r a n  P e r t a m a x 
Turbo di Indonesia, setelah 
sebelumnya diluncurkan 
ber tepatan dengan GIIAS 
Jakarta pada 11 Agus tus 
2016. Dan kali ini, pelun-
curan Pertamax Turbo di 
Surabaya pun dila kukan 
bersamaan dengan ajang 
GIIAS Surabaya 2016 di 
Grand City, pada Jumat 30 
September 2016.

Saat ini Pertamax Turbo 
sudah bisa dijumpai di dua 
SPBU di Surabaya, yaitu 
SPBU MERR Kalijudan dan 

Pertamax Turbo hadir di Surabaya
SPBU Jl. Kayoon. Jumlah 
ini akan terus bertambah 
ke depannya, seiring upaya 
Pertamina untuk memperluas 
jangkauan masyarakat ter-
hadap Pertamax Turbo.

General Manager Mar-
keting Operation Region V 
Ageng Giriyono menjelaskan 
Pertamina menciptakan Per-
tamax Turbo untuk men-
jawab perkembangan tek-
nologi mesin kendaraan 
yang semakin canggih (misal 
penggunaan supercharger, 
turbocharger, gasoline direct 
injection) yang menjadikan 
tekanan kompresi mesin 
ken daraan semakin tinggi, 
sehingga diperlukan ba han 
bakar dengan ok tan yang 
lebih tinggi.

“Prioritas kami adalah 
ba gaimana kami bisa me-
menuhi kebutuhan konsumen 
terutama dalam hal ber-
kendara. Dan kemajuan 

tek nologi kendaraan saat 
ini yang semakin canggih 
tentunya juga menuntut ke-
butuhan bahan bakar yang 
yang beroktan tinggi. Di 
sinilah kami hadir dengan 
Pertamax Turbo,” ujar Ageng.

Ada beberapa kelebihan 
Pertamax Turbo, antara lain 
meningkatkan driveability 
kendaraan sehingga lincah 
bermanuver,  akselerasi 
me sin menjadi lebih ba-
gus karena torsi yang di-
has i l k an  l eb i h  t i ngg i , 
meningkatkan kecepatan 
mak  s ima l  ( top  speed ) 
kendaraan, peningkatan 
tenaga mesin kendaraan 
dan menyempurnakan pem-
bakaran bahan ba kar pada 
mesin.

Dengan demikian, BBM 
ini  sangat cocok digu-
nakan untuk kendaraan 
berteknologi tinggi dengan 
turbo injection, kendaraan 

bermesin bensin dengan 
tek nologi “Supercharger/ 
Turbocharger” dan ken-
daraan yang memiliki per-
bandingan kompresi lebih 
dari 12 (r>12).

Pertamax Turbo meru-
pakan BBM berkual i tas 
tinggi yang diformulasikan 
Pertamina bekerja sama de-
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ngan Lamborghini dan telah 
diuji di kejuaraan Lamborghini 
B lancpa in  Super t ro feo 
Series di Eropa. Namun 
kini Pertamax Turbo juga 
sudah dihasilkan di Kilang 
Pertamina untuk kebutuhan 
pasar Indonesia.

Area Manager Commu-
nication & Relations Jatim-

balinus Heppy Wulansari 
menambahkan, Pertamina 
terus berupaya memperluas 
pemasaran Pertamax Tur-
bo. Setelah diluncurkan 
di  Surabaya, Per tamax 
Turbo akan di lun  curkan di 
beberapa kota be sar di Bali, 
Suma tera, Kalimantan dan 
Sulawesi.•MoR V

YoGYAKARTA – Fungsi 
Refining Project  Direktorat  
Pengolahan dan Lembaga 
Kerja sama Fakultas Tek-
n ik (LKFT)  Univers i tas 
Gadjah Mada (UGM) me-
nandatangani Kerja sama 
untuk kegiatan Audit Safety 
dan Audit Quality Proyek di 
Refining Project.

Penandatanganan 
dilaksanakan di Fakultas Tek-
nik UGM oleh Vice Pre si dent 
Refining Project Pertamina  

kerja Sama Pertamina dengan lkfT universitas gadjah mada
Ignatius Tallulembang  de-
ngan Direktur LKFT UGM Dr. 
Ir. Jarot Setyowiyoto, M.Sc, 
disaksikan oleh Dekan Fa-
kultas Teknik UGM Prof. 
Ir. Panut Mulyono, M.Eng, 
D.Eng. dan Tim UGM serta 
pekerja Refining Project. 

Kegiatan Audit Safety 
dan Audit Quality Proyek 
akan membantu menjamin 
pelaksanaan Proyek yang 
akuntabel dan auditabel 
da lam set iap tahapan 

pro yek dari fase Initiation 
sampai dengan fase Close 
Out.

Dalam sambutannya 
Vice President Refining 
Project Ig natius Tallulem-
bang me nyatakan, Perta-
mina mendapatkan tugas 
dar i  pemer intah untuk 
men dukung program ke-
mandirian energi nasional, 
sehingga akan dibangun 
ki lang grass root dan re
vamping, sehingga tidak 

menutup kemungkinan akan 
ada kerja sama yang lainnya.
Kegiatan audit safety dan 
audit quality mempunyai 
peran yang sangat penting 

untuk keberhasilan program 
yang dimaksud. 

Sementara itu, Rektor 
UGM Prof. Ir. Panut Mulyono 
menegaskan, kerja sama 

ini akan mendekatkan kuri-
kulum kegiatan belajar me-
ngajar di UGM pada situasi 
riil industri yang ada.•REFINING 

PRoJECT 
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SEMARANG -  Dalam meng-
hadapi era persaingan bebas 
dunia, Indonesia dihadapkan 
pada berbagai tantangan, 
baik yang bersifat fisik maupun 
non f isik. Pembangunan 
in f rast ruktur,  perba ikan 
sistem pendidikan hingga 
perbaikan sumber daya 
manusia menjadi beberapa 
langkah pemerintah dalam 
mempersiapkan Indonesia 
d a l a m  m e m e n a n g k a n 
persaingan global tersebut. 

Market ing Operat ion 
Region (MOR) IV melalui 
program CSR nya kembali 
menunjukan dukungannya 
te rhadap  p rog ram pe-
merintah, khususnya bidang 
pendidikan. Bertempat di 
Kompleks Kampus Fa kultas 
Teknik Universitas Dipenogoro 
(Undip) Semarang, Pertamina 
meresmikan gedung Lobby 
Teknik Kimia Undip, Kamis 
(29/9). Hadir pada acara 
tersebut Agus Mashud S. 

Pemeriksaan kesehatan Paru terhadap 
Semua Pramuniaga dan Pekerja SPBu CoCo

CORPORATE
SoCIAL RESPoNSIBILITY
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 SMEPP Operation Manager Pertamina Agus Mashud S. Asngari dan Dekan Fakultas Teknik Undip Agung Wibowo melakukan 
pemotongan pita sebagai tanda diresmikannya Gedung Lobby  Teknik Kimia Universitas Diponegoro.

BANdUNG - Business Unit 
Head SPBU COCO Dago, 
Arie Setiawan, menjelaskan 
kegiatan in i  merupakan 
kegiatan CSR PT Pertamina 
Retail yang dilaksanakan 
bagi seluruh Pramuniaga 
dan Pekerja SPBU COCO 
(Company Owned Company  
Operated), di kota Bandung. 

“D iharapkan dengan 
adanya pemeriksaan ke-
sehatan ini,  selain akan 
diketahui status kese hatan-
nya, juga sebagai bentuk 
pemantauan bagi yang sudah 
pernah diperiksa, sehingga 

semua Pramuniaga dan 
Pekerja SPBU COCO tidak 
hanya  mempe rha t i k an 
pekerjaannya, namun juga 
kesehatannya, tentu ini akan 
menjadi indah” tuturnya.

Dr. Rudy Harmanda, 
selaku penanggung jawab 
pelaksana menambahkan, 
kegiatan ini tepat sekali 
diberikan kepada pekerja yang 
berada di SPBU dan kegiatan 
ini mencerminkan tanggung 
jawab secara nyata yang 
diberikan kepada 200 pekerja 
SPBU yang merupakan 
bagian dari perusahaan. 
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Pemeriksaan kesehatan Paru dilakukan terhadap semua Pramuniaga dan Pekerja SPBU COCO  
yang berada di Bandung,  Jumat (16/9), bertempat di SPBU COCO 31.401.01 Dago, Bandung.

Dalam pelaksanaannya, 
pemeriksaan ini  bekerja 
sama dengan PT Pertamina 
Bina Medika melalui Rumah 

Sakit Pertamina Jaya yang 
merupakan sinergi anak peru-
sahaan Pertamina.•MoR III

Asngar i  se laku SMEPP 
Operation Manager Pertamina 
dan Dekan Fakultas Teknik 
Undip Agung Wibowo beserta 
jajaran dosen dan mahasiswa, 
Peresmian gedung ditandai 
dengan pengguntingan pita 
serta pemotongan tumpeng. 

Dalam sambutannya, 
Dekan Fakultas Undip me-
nyampaikan ucapan terima 
kasih kepada Pertamina 
atas kepercayaan yang 
telah diberikan kepada Tek-
nik Kimia Undip de ngan 
dilaksanakannya pem ba-
ngunan gedung Lobby Teknik 
Kimia Undip ini. Diharapkan 
dengan adanya gedung ini 
dapat memberikan semangat 
kepada mahasiswa untuk 
terus berprestasi dan siap 
memenangkan persaingan 
Masyarakat Ekonomi Asean 
(MEA) yang sudah hadir di 
depan mata. 

P a d a  k e s e m p a t a n 
yang sama Agus Mashud 

m e n y a m p a i k a n  b a h w a 
pem bangunan gedung ini 
merupakan kontribusi Per-
tamina dalam mempersiapkan 
SDM Indonesia yang memiliki 
daya saing tinggi dan menjadi 
SDM unggulan Indonesia. 
Gedung dengan 3 lantai ini 
diharapkan dapat menjadi 
sentra kegiatan mahasiswa 
Teknik Kimia Undip dengan 
rencana alokasi penggunaan 
lantai 1 sebagai lobby pusat 
kegiatan mahasiswa, lantai 
2 sebagai pusat administrasi 
mahasiswa dan lantai 3 
sebagai ruang serba guna 
yang dikhususkan untuk 
ruang sidang calon lulusan 
Teknik Kimia Undip. 

Bantuan yang diberikan 
o l e h  P e r t a m i n a  u n t u k 
pembangunan Gedung Teknik 
Kimia Pertamina sebesar 1 
Milyar Rupiah dan Pertamina 
i ku t  mengawa l  p roses 
pembangunan gedung dari 
awal perencanaan hingga 

penyelesaian tahap akhir. 
Ke r j a  sama  me la l u i 

pem bangunan gedung ini 
bukan kali pertama bagi 
Pe r t am ina  dan  Und ip . 
Sebelumnya, Pertamina 
telah melakukan kerjasama 

dengan LPPM Undip pada 
kegiatan pemetaan sosial di 
lokasi TBBM Boyolali dan 
TBBM Pengapon Group. 
Baru-baru ini, Pertamina 
juga menggandeng I lmu 
Ke lau tan  Und ip  da lam 

m e n g e m b a n g k a n  d a n 
m e l e s t a r i k a n  t e r u m b u 
karang di Karimun Jawa 
dengan metode Biorock 
menggunakan teknologi 
terbaru.•MoR IV

Shipping Salurkan hewan kurban
JAKARTA – Badan Dakwah Islam Shipping kembali 
memfasilitasi karyawan dalam aksi peduli sosial dengan 
mengadakan acara penyembelihan hewan kurban di 
Masjid Nurul bBahri. Dalam acara tersebut disumbangkan 
sebanyak tujuh ekor sapi dan satu ekor kambing kepada 
kaum dhuafa dan masyarakat sekitar kantor.

Oky Karyanto, selaku wakil dari BDI Shipping meng-
apresiasi pekerja baik di darat maupun di atas kapal 
atas kontribusinya mensukseskan kegiatan tersebut. 
Dengan kerja keras dari seluruh panitia kegiatan idul 
adha, seluruh daging dapat didistribusikan. Kegiatan ini 
rutin dilaksanakan setiap tahun dengan harapan dapat 
mempererat persaudaraan dan kebersamaan antara 
karyawan Pertamina dengan warga sekitar.•ShIPPING
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Pertamina kembangkan 
kawasan ekonomi 
masyarakat Samosir
SAMoSIR – Sebagai bentuk tanggung jawab sosial 
dan lingkungan perusahaan, Pertamina bekerja sama 
dengan Forum Layanan Iptek bagi Masyarakat (FlipMas) 
mengembangkan kawasan ekonomi masyarakat (KEM) di 
Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten 
Samosir dengan total nilai bantuan sebesar Rp 300 juta.

Pjs. Area Manager CSR & SMEPP Pertamina Sumbagut, 
Muhammad Toyib menjelaskan,  program pengembangan 
kawasan di wilayah tersebut mencakup lahan seluas 5 
hektar. “Lahan ini digunakan untuk pemberdayaan sekitar 
25 kepala keluarga kelompok swadaya masyarakat yang 
tergabung dalam kelompok Camp Horas Tani Partungko 
Naginjang,” ujar Toyib.

Lehon Sinaga, Ketua Kelompok Camp Horas Tani 
Partungko Naginjang mengatakan, selama ini  sebagian 
besar anggota kelompok Horas Tani mengandalkan upah 
harian bekerja di ladang orang lain dengan upah Rp50 ribu 
per hari. “Setelah ada program ini, kami bisa mengelola 
ladang sendiri. Kita dapat bantuan bibit kentang dan 
sebentar lagi panen. Saat ini kami juga menanam cabai. Dan 
sekarang kami punya kerbau yang akan kami kembangkan 
untuk meningkatkan pendapatan keluarga,’’ujarnya.• WALI
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BALoNGAN – Bertempat di 
sawah milik Kelompok Tani 
Mitra Mekar Tani di Desa 
Tegal Sembadra, Kecamatan 
Balongan, Pertamina meng-
gelar syukuran panen per dana 
benih padi tahan salinitas 
(kadar garam), Selasa (4/10) 
kemarin. Setelah pemotongan 
tumpeng sebagai ungkapan 
syukur, panen perdana di-
awali dengan pemotongan 
batang padi secara simbolis 
o l eh  Manage r  Gene ra l 
Affairs RU VI Hendra TP 
Na sution, didampingi Plt. 
Camat Balongan Sri Mul-
yani  Wongso, Kapolsek 
Balongan AKP Setyo Aji, SH, 
Danramil Balongan Kapt. Inf. 

PdSi latih Sman di indramayu untuk kompetisi oSn 

Panen Perdana Padi Tahan Salinitas

INdRAMAYU -  Pagi itu, 
Senin (19/9),  ratusan siswa 
SMA di Kabupaten Indramayu 
berkumpul di SMA Negeri 
Krangkeng. Mereka adalah 
para siswa pilihan dari tiga 
sekolah, yaitu SMA Negeri 
Kedokanbunder, SMA Negeri 
Juntinyuat dan SMA Negeri 
Krangkeng yang masing-
masing memiliki peminatan 
pada salah satu dari sembilan 
mata pelajaran pilihan yang 
dikompetisikan pada ajang 
Olimpiade Sains Nasional 
(OSN). Mereka akan meng-
ikuti pelatihan terpusat s e lama 
enam jam sehari, di SMAN 
Krangkeng.

membantu sekolah-sekolah 
di wilayah kami untuk ikut 
memacu prestasinya meng-
ikuti ajang kompetisi seperti 
OSN yang sebentar lagi akan 
digelar,” ujarnya. 

“Kami sangat berterima 
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kasih kepada Pertamina 
karena dari tahun ke tahun 
telah ba nyak membantu 
dunia pendidikan terutama 
di wilayah Indramayu melalui 
berbagai program CSR-nya,” 
tutur Ali.

Ketiga sekolah yang ber-
gabung dalam program ini 
masing-masing mengirimkan 
5 perwakilan untuk fokus 
men dalami satu bidang studi 
dari masing-masing bidang 
studi yang dipertandingkan 
pada olimpiade tersebut. Ikut 
ajang OSN memang sudah 
lama diiinginkan sekolah, na-
mun masih gagal dan belum 
menemukan pola dan strategi 

PLAJU –  Ref inery Unit 
(RU) III melalui Baituzzakah 
Pertamina (BAZMA) me-
nyalurkan zakat pekerja dan 
mengadakan pemeriksaan 
kesehatan gratis kepada 
2.140 dhuafa, di Halaman 
Masjid Darul Ridwan Kom-
plek Pertamina Plaju, pada 
Minggu (2/10).

Bantuan zakat secara 
sim bolis diserahkan Pjs. 
General Manager RU III Djoko 
Priyono kepada perwakilan 
kaum dhuafa dengan di-
saksikan tim Manajemen 
RU III, Ketua BAZMA RU III, 
Erwin Widiarta dan pengurus 
BAZMA serta perwakilan 
Rumah Sakit Pertamedika 

ru iii Berbagi Bersama kaum dhuafa
sebelah masjid ini,” ujar Djoko.

Djoko menambahkan, 
ke giatan tersebut juga di-
selenggarakan dalam rangka 
peringatan Tahun Baru Islam 
1438 Hijiryah. Penyaluran 
zakat dan pemeriksaan ke-
sehatan gratis di lakukan 
secara bertahap se ba nyak 
empat kali, setiap Minggu, 
mulai 2 – 23 Oktober 2016.

“Kita berharap semua 
pe kerja RU III dapat terus 
se nantiasa berzakat dan 
berinfak melalui BAZMA agar 
lebih bermakna dalam upaya 
menyejahterahkan saudara-
saudara kita di wilayah seki-
tar RU III dan sebagai ben-
tuk kontribusi perusahaan 

Menurut Corporate Sec-
re tary PDSI Arif Widodo, 
pelatihan ini merupakan salah 
satu program CSR PDSI tahun 
2016 di bidang Pendidikan. 
Hal ini dimaksudkan agar 
sekolah-sekolah yang berada 
dekat dengan kantor PDSI 
Project Area Jawa dapat 
menunjukkan prestasinya 
hingga ke tingkat Nasional 
da lam a jang kompet is i 
bergengsi OSN. 

“Kami ingin dari sekian 
siswa yang ikut program 
pelatihan ini, nantinya ada 
yang berhasil lolos ke tingkat 
Nasional, dan ini menjadi pilot 
project,” ujar Arif lebih lanjut.

Pada kesempatan ter-
sebut, Kepala Dinas Pen-
didikan Kabupaten Indramayu 
Dr. M. Ali Hasan, MPd meng-
apresiasi gagasan yang di-
bangun oleh PDSI. “Inovasi 
kegiatan seperti ini sangat 

yang pas. Karenanya Ketua 
Majelis Kerjasama Kepala Se-
kolah (MKKS) Wintomo, SPd 
sangat mengapresiasi bantuan 
pelatihan yang digagas PDSI 
ini. “Kami  sangat terbuka dan 
menyambut baik diadakan 
program ini dan ber sedia 
menjadi tuan rumah,” ujarnya.

Pelatihan OSN ini hanya 
diikuti oleh siswa kelas XI dan 
X, dan mencakup sembilan 
mata pelajaran. Setiap siswa 
peserta hanya diperbolehkan 
memilih satu mata pelajaran, 
agar terfokus pada bidangya, 
dan sesuai dengan peminatan 
mata pelajaran masing-ma-
sing.•bk092016
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Plaju.
Djoko menjelaskan, pe-

nyaluran zakat dari pekerja 
yang dihimpun BAZMA RU 
III ini diberikan dalam bentuk 
bantuan beras 5 Kg kepada 
masing-masing dhuafa, de-
ngan total bantuan zakat 
senilai Rp 107 Juta.

RU III bekerja sama de-
ngan Rumah Sakit Per ta-
medika Plaju dalam me-
nyediakan fasilitas pe me-
riksaan kesehatan gratis 
bagi para dhuafa. “Usai 
menerima bantuan, saudara-
saudara kita dapat langsung 
memeriksakan kesehatan di 
tempat yang telah disediakan 
pihak rumah sakit di gedung 

terhadap lingkungan sekitar,” 
harap Djoko

Ketua BAZMA RU III Erwin 
Widiarta mengungkapkan, 
saat ini sebanyak 30% pekerja 
RU III telah bergabung dan 
me nyalurkan zakatnya melalui 
BAZMA RU III. “Atas dasar 
himpunan dana tersebut, 
BAZMA merencanakan 
penyaluran kepada para 
mustahik melalui berbagai 
program termasuk penyaluran 
zakat dan pemeriksaan kese-
hatan gratis yang merupakan 
sinergi ka mi bersama Rumah 
Sakit Pertamedika Plaju,” jelas 
Erwin.

Salah satu pener ima 
zakat, Wati berterima kasih 

Sugiyanto, dan Kepala Balai 
Pe nyuluhan Pertanian Kec. 
Ba longan, H. Hery Jamhari SP.

Di lahan uji coba seluas 
1 ha tersebut, diperkirakan 
akan dihasilkan 6.7 ton benih 
padi. Selanjutnya, benih 
padi tersebut akan diuji dan 
disertifikasi, sebelum dapat 
dipasarkan kepada para 
petani. Padi jenis Impari 34 
tersebut yang tahan salinitas 
tersebut, dipandang sesuai 
dengan kondisi sawah di 
pesisir Indramayu, termasuk 
Balongan, yang memil iki 
kadar PH rendah dan sering 
terkena limpahan rob air laut.

Sebelumnya, RU VI Ba-
longan bekerja sama dengan 

Balai Penyuluhan Pertanian 
(BPP) Kecamatan Balongan 
telah mengadakan Pelatihan 
Manajemen Usaha Tani dan 
Penangkaran Benih Padi 
Tahan Sal in i tas kepada 
perwakilan dari kelompok tani 
di sepuluh Desa di Kecamatan 
Balongan.  Pe lat ihan in i 
bertujuan untuk pembekalan 
ilmu bagi para pertani yang 
akan melakukan penangkaran 
benih di setiap desanya 
bersama anggota kelompok 
petaninya masing-masing. 

Selanjutnya, rombongan P 
RU VI dan Muspika Kecamatan 
Balongan melakukan panen 
raya pertanian produktif di 
lahan penunjang. Hamparan 

sawah hijau terpampang 
luas di  depan Kilang RU 
VI digarap oleh masyarakat 
yang tinggal di sekitar kilang. 

Lahan penunjang tersebut 
digarap oleh lebih dari 400 
petani anggota 10 gabungan 
kelompok petani dari 10 desa 
penyangga kilang. Padi yang 
ditanam dengan sistem jajar 
legowo ini menggunakan 
pupuk hayati dan didampingi 
Balai Pengkajian Teknologi 
Pertanian (BPTP) Provinsi 
Jawa Barat. Dalam mengelola 
l ahan  te rsebu t ,  RU V I 
Balongan juga memberikan 
pe  la t ihan  kepada para 
kelompok tani/tani peng-
garap dengan pelat ihan 

sistem tanam, penggunaan 
pu puk yang baik, hingga 
pemil ihan var ietas padi.

Hendra TP Nasut ion 
menyampaikan,  mela lu i 
program ini, RU VI Balongan 
berkomitmen untuk mem-
b a n t u  m e m b a n g k i t k a n 
per e konomian warga di 
se kitar kilang, khususnya 
petani, dengan melakukan 
pengelolaan lahan produktif 

yang belum digunakan RU VI. 
Sementara Sri Mulyani 

Wongso berterima kasih 
atas kepedul ian RU VI , 
d a n  b e r h a r a p  p ro r a m 
ini terus berlanjut. “RU VI  
me laksanakan pro gram 
ini sebagai bentuk ke  pe-
du l i an .  Semoga  ke  se -
jahteraan para petani me-
ningkat,” harapnya.•RU VI

kepada RU III atas penyaluran 
zakat yang diberikan kepada 
mereka. “Mudah-mudahan 
apa yang telah diberikan 
pekerja RU III melalui BAZMA 
ini akan bermanfaat bagi kami 

dan mendapatkan balasan 
pahala. Kami juga berdoa 
agar RU III dapat beroperasi 
dengan lancar dan selalu 
diridhoi Allah SWT,” tuturnya.• 

Comm&Relations RU III

Pjs GM RU III, Djoko Priyono saat menyerahkan bantuan zakat secara simbolis 
kepada perwakilan dhuafa
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Pekerjaan pengelasan (welding) merupakan aktifitas yang biasa dan umum ditemukan 
pada instalasi perpipaan, tangki maupun power plant secara umum. Pekerjaan pengelasan 
biasa dilakukan oleh kontraktor yang kemudian di-subkan lagi ke pihak ketiga. 

Beberapa waktu lalu terjadi insiden pada pekerja kontraktor yang meninggal dunia saat 
melakukan pekerjaan pengelasan. Korban merupakan welder bersertifikat berpengalaman 
melakukan pekerjaan sebagai welder CS (SMAW), welder GTAW/SMAW dan welder 6G 
SMAW.

Pekerjaan tersebut meliputi modifikasi saluran drainase termasuk di dalamnya Oil Catcher 
dengan memindahkan Valve 12” pada inlet Oil Catcher ke sisi Outlet. Pada saat kejadian 
korban sedang melakukan pengelasan flange dan pipa.

Berdasarkan data yang diperoleh serta sesuai analisis penyebab insiden yang dilakukan 
Tim Penyelidikan Insiden, berikut beberapa rangkuman hasil penyelidikan.

Most probable scenario - perkiraan skenario paling memungkinkan terjadi saat korban 
tergeletak di dalam bak oil catcher (perangkap minyak) adalah sebagai berikut;

• Pekerjaan dilakukan di dalam bak oil catcher yang baru selesai dibeton dengan  
ukuran bak yang sempit untuk bekerja.

• Terdapat genangan air di dalam bak, setelah dikuras dan dikeringkan tetap ada     
genangan air yang diperkirakan akibat bak beton rembes.

• Meskipun dasar bak ada genangan air, pekerjaan tetap dilakukan dengan meletakkan 
papan multipex 9 mm sebagai alas.

• Pada jam 14:30 pengelasan dimulai, akibat kondisi kerja yang sempit dan panas, 
pengelasan dilakukan bergantian antara korban (welder II) dan welder I.

• Setelah satu jam bekerja diperkirakan level air di dasar bak meningkat namun korban 
tidak menyadari jika bajunya telah basah karena lingkungan kerja yang panas.

• Pada jam 15:10 tiba-tiba terdengar teriakan dan 
korban tergeletak di dasar bak.

• Akibat lokasi kerja yang sempit, saat korban 
mengelas diperkirakan ada bagian tubuh korban 
menyentuh bagian pipa dan ground melalui 
genangan air.

• Saksi yang melihat saat korban dievakuasi 
dari dasar bak, melihat ada tanda-tanda 
sebagaimana korban yang tersengat listrik.      

• Tidak ada visum dokter karena harus ada izin 
keluarga.

Penyebab langsung (direct cause) – berdasarkan analisa kejadian menggunakan 
SCAT Chart sebagai berikut;

1. Tidak menjalankan prosedur pengelasan.
Pengelasan menggunakan generator las yang bekerja pada arus listrik 90 – 225      
ampere sehingga tidak diperbolehkan bekerja dengan kondisi pakaian basah. Namun 
korban dan tim tetap bekerja meskipun dasar bak terdapat genangan air.

2. Failure to Identify Hazard. 
Tidak dilakukan identifkasi bahaya/job safety analysis karena dianggap pekerjaan biasa.

3. Inadequate Condition of Floor/Surface.
Bak beton rembes sehingga genangan air tidak bisa dikeringkan.

8No. 41
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Belajar dari kecelakaan kerja : 
Prosedur keselamatan kerja wajib dilaksanakan

Sumber : Safety Strategy – hSSe dit. Sdm & umum

4. Tempat gerak terbatas.
Posisi kerja terlalu sempit sehingga memungkinkan pakaian korban basah terkena 
genangan air dan bersentuhan dengan kabel dari generator las.

Penyebab dasar (latent failure) – terjadinya insiden, meliputi;
1. Pengetahuan kurang.

Petugas HSE yang ada di tempat kejadian adalah operator water wall yang baru 
seminggu bekerja, tidak memahami pengawasan aspek keamanan. Para Welder 
dan pekerja kontraktor lainnya tidak memahami bahaya melaksanakan pengelasan 
pada saat pakaian basah akibat adanya genangan air.

2. Inadequate Supervision/Coaching.
Tidak ada pengawas lapangan yang bertugas saat kejadian termasuk safety 
inspector. Pada saat mengeluarkan izin kerja pengawas juga tidak memberikan 
advis pada lembar izin kerja.

3. Inadequate Work/Production Standards.
Prosedur izin kerja aman / SIKA tidak dijalankan sesuai ketentuan melalui tahapan 
kegiatan berikut;
• Risk identification – dimulai saat pengusul pekerjaan melakukan inisiasi proyek 
dengan menyusun risk evaluation dalam menilai tingkat risiko pekerjaan (high risk, 
medium risk atau low risk). Tingkat risiko pekerjaan digunakan dalam contractor 
selection sehingga kontraktor yang terpilih telah sesuai risiko pekerjaan. 
 Hasil risk identification digunakan sebagai bagian dari Surat Izin Kerja Aman/SIKA, 
pada kenyataannya tidak terdapat dokumen Job Safety Analysis (JSA) sehingga 
risiko pekerjaan pengelasan ini tidak teridentifikasi dan tidak ada mitigasinya. 
Pengawas pekerjaan juga tidak memberikan instruksi pada saat proses SIKA 
dikeluarkan.
• Risk control – dilakukan saat work in progress dalam bentuk; SIKA, mitigasi 
JSA,  safety induction, pengawasan lapangan, safety inspection, penggunaan 
APD, safe handtool dan safe work practice. Beberapa risk yang belum dikelola 
dengan baik seperti lantai kerja ada genangan air,  kompetensi pengawas dan 
inspeksi HSE pengawas.
•Risk monitoring – dilakukan saat work in progress. Beberapa kegiatan risk 
monitoring yang tidak dilakukan sehingga risk tidak termonitor;  monitoring risiko 
pengelasan karena risk tidak diidentifikasi saat JSA & SIKA, monitoring unsafe 
condition dan unsafe action.

Berdasarkan kelemahan mendasar yang terjadi, beberapa rekomendasi terkait 
pelaksanaan pekerjaan pengelasan dan pengelolaan risiko lainnya meliputi;

1. Memastikan generator las dan semua perlengkapan lainnya memenuhi standar.
2. Lakukan job safety analysis dengan mengidentifikasi dan memitigasi semua potensi 

risiko dari kegiatan yang akan dilakukan, gunakan sebagai materi safety induction 
sehingga risiko dan tindakan keselamatan di tempat kerja dapat dipahami oleh 
pekerja.

3. Membuat dan meninjau ulang prosedur pekerjaan pengelasan termasuk 
pengoperasian generator las.

4. Menjalankan prosedur SIKA sesuai ketentuan yan berlaku.
5. Memastikan seluruh pengawas lapangan (ahli teknik, Gas Safety Inspector/GSI, 

safety inspector) memahami risiko pekerjaan las, serta risiko lain di tempat kerja 
yang seharusnya teridentifikasi di dokumen Hazard Identification Risk Assessment 
and Control(HIRAC) atau Risk Register.

6. Memasang rambu-rambu peringatan dan membatasi area kerja untuk lokasi/
kegiatan yang berisiko tinggi seperti pada kegiatan pengelasan dan peralatan 
pendukungnya (OSHA).•

Gambar 1.
Layout/Situasi Pekerjaan 
Pengelasan

Celah cukup lebar, sehingga 
harus diisi kawat sebelum 
dilakukan pengelasan Triplex untuk alas Genangan air Pengelasan 

yang telah 
diselesaikan

Lokasi Insiden Lokasi Kerja

Tempat korban
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Jakarta – Dalam 2 bulan ke depan tahun 2016 akan segera berakhir. 

Hal ini juga akan mempengaruhi tenggat waktu pencapaian workplan 

Breakthrough Project (BTP) pada tahun ini baik dari industri hulu maupun 

hilir. Forum yang ditujukan guna mengejar pencapaian Strategic Initiative 

(BTP & Proyek Prioritas Investasi) di triwulan keempat ini diharapkan agar 

dapat mencapai  target.

Dalam BTP 2016 ini dipaparkan ada 22 proyek keseluruhan PT Per-

tamina (Persero) namun dalam pelaksanaannya belum maksimal. Masih 

ada 7 proyek yang membutuhkan perhatian khusus, apalagi dalam waktu 

yang singkat hanya 2 bulan, upaya harus dikerahkan dan seluruhnya harus 

saling bahu membahu agar dapat terlaksana dengan baik.

“Dari 22 proyek, ada 7 proyek yang membutuhkan perhatian khusus. 

Dalam waktu yang singkat ini mari kita bersama-sama bahu membahu,” 

ujar Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi.

Ia juga mengingatkan bahwa berbicara tentang breaktrough sama saja 

berbicara tentang abnormality, jadi jika menggunakan jalur normal berarti 

hal tersebut bukanlah breakthrough.

“Tidak ada satupun pekerjan yang tidak mempunyai risiko. Jadi saya 

mendorong dan mendedikasikan apapun yang diperlukan, kami siap 

memberikan dukungan. Kawan-kawan jangan segan untuk me-rise up 

kesulitan-kesulitan yang ada. Mudah-mudahan pada akhir tahun ini 22 

proyek seluruhnya dapat diselesaikan secara tuntas,” Jelas Rachmad kembali.

Pada kesempatan ini seluruh proyek dibedah kembali bersama-sama 

dengan project sponsor dan project leader-nya untuk menentukan action 

plan pencapaian di sisa tahun 2016. Direktur Keuangan Pertamina Arief 

Budiman menyampaikan bahwa komitmen dalam 2 bulan ini dapat dilaku-

kan dengan sebaik-baiknya, dan seluruh jajaran Direksi siap membantu.

Arief juga mengimbau dengan sangat kepada salah satu anak perusahaan 

hulu dalam Proyek Pengembangan Gas Matindok (PPGM) untuk segera 

diselesaikan secepatnya. Selain itu ia juga menyampaikan proyeksi di 2017 

bahwa efisiensi Pertamina ada limitnya. Artinya, Pertamina harus membuat 

proyek yang fokus menghasilkan revenue.

 “Efisiensi biaya akan ada batasnya. Artinya untuk ke depan kita harus 

membuat proyek dan inisiatif yang memang fokus kepada peningkatan 

pendapatan. Dan saya ingatkan kepada seluruh rekan-rekan agar menu-

larkan energi dan semangat Breakthrough Project kepada yang lain agar 

terjadi proses regenerasi yang andal, serta beri input kepada kami, agar 

proses transformasi terus dapat berjalan dengan baik,” tutup Arief.

Forum ini juga diisi oleh BTP features yang menghadirkan presentasi 

dari Project Leader BTP Research & Technology Center Pertamina (RTCP), 

BTP Marketing Operation Excellence (MORE), BTP Peningkatan Kapasitas 

Produksi Hulu (PKPH), maupun Proyek Prioritas Investasi PPGM (Proyek 

Pengembangan Gas Matindok).•Tim PMO BTP Korporat/Media Pertamina

BREAKtHRoUGH ProJeCT 2016
Strategic Initiatives Forum

One Step Closer : 
2 Bulan Kerahkan Seluruh Tenaga

Direktur Keuangan Arief Budiman menuliskan prognosa pencapaian BTP sekaligus menutup acara SI Forum 2016.

Direktur Pengolahan Rachmad Hardadi mengajak project 
team untuk bahu-membahu  mengejar target 2016.

Acara ini dihadiri oleh lebih dari 150 orang pekerja dari tim BTP 
maupun proyek prioritas investasi 2016.

Direktur Pengolahan memberikan arahan kepada Tim BTP 
Inisiatif Efisiensi Pengolahan.

PMO BTP mengawal jalannya sesi performance dialogue.

Direktur GEBT mendengarkan penjelasan PMO Leader BTP 
Tenaga Surya  RU IV CIlacap

Direktur SDM&Umum memberikan arahan kepada Tim BTP 
Talent Management & Succession Planning.
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Sinergi untuk Tanggulangi 
keadaan darurat 
di Sumbagsel
PLAJU – Bertempat di Conference Room RU III, Rabu (7/9) 
GM RU III Eman Salman Arief, GM MOR II Herman M. Zaini, 
GM EP Asset II Prabumulih diwakili Asnudin, GM Pertagas 
West Operation West Region diwakili oleh Asep Mulyana dan 
GM Perta-Samtan Gas, Saiful Anwar menandatangani MoU 
Kerjasama Penanggulangan Keadaan Darurat Pertamina 
Kawasan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) dengan 
disaksikan tim manajemen masing-masing unit.

Dalam sambutannya Eman menjelaskan, penandatanganan 
kesepakatan bersama dalam penanggulangan keadaaan 
darurat industri migas di Sumbagsel ini merupakan bentuk 
kerjasama kesiagaan dan penanggulangan keadaan darurat 
khususnya bagi unit operasi dan anak perusahaan Pertamina 
di wilayah Sumbagsel.

Kesepakatan ini meliputi kerjasama penanggulangan 
keadaan darurat, latihan simulasi secara berkala serta 
mekanisme lainnya yang diatur dalam suatu pedoman. “Kita 
harus bersinergi bersama, karena kita berada di wilayah 
yang sama. Tentunya bila terjadi keadaan darurat, kita dapat 
bekerjasama dan saling support agar kejadian tersebut dapat 
ditanggulangi dan ini merupakan salah satu tujuan utama 
MoU ini,” jelas Eman.

Eman menambahkan, dalam penanggulangan keadaan 
darurat ini juga diperlukan suatu keterampilan, karenanya nanti 
akan dilakukan simulasi dan latihan bersama secara berkala 
antar Tim Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) agar 
dapat lebih efektif dan tujuan dari latihan juga bisa tercapai.

“Tidak menutup kemungkinan dalam latihan bersama 
dan sesi-sesi tertentu kita juga akan berbagi pengetahuan 
mengenai tindakan penanggulangan keadaan darurat yang 
pernah kita lakukan, serta tindakan pencegahannya agar 
performance TPKD kita selalu terjaga dengan baik,” tambah 
Eman.

Sementara itu, HSE Manager RU III yan Syukharial 
mengatakan bahwa kesepakatan ini adalah salah satu 
bentuk kepedulian sesama unit bisnis Pertamina. “Tugas dan 
tanggung jawab sudah terinci dengan jelas dalam pedoman, 
sehingga apabila terjadi keadaan darurat di salah satu unit, 
maka masing-masing unit harus sudah tahu apa tugasnya,” 
jelasnya.

Diharapkan dengan MoU ini keadaan darurat di wilayah 
Pertamina Sumbagsel dapat ditanggulangi bersama dan 
penandatanganan kesepakatan ini turut menjadi langkah 
proaktif Pertamina dalam mengelola aspek HSE di masing-
masing unit.•RU III
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RALAT
Pada Energia Weekly edisi 10 Oktober 2016 halaman 15  rubrik Kiprah 
Anak Perusahaan dalam berita Tugu Mandiri Raih Best Financial 
Performance Life  Insurance Company 2016,  terdapat kekeliruan 
penulisan  nama.  Di alinea 2 tertulis Direktur Keuangan & Investasi 
Tugu Mandiri – Donny J. Subakti seharusnya daneth Fitrianto.
      
REdAKSI
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Penghargaan energi Pratama eSdm : 
apresiasi kegiatan inovasi yang Berkelanjutan

Penghargaan Energi Pratama adalah merupakan salah bentuk apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 tahun 2013 untuk diberikan kepada Perusahaan 
Nasional / Daerah atau Asing yang berjasa luar biasa dan memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif sebagai 
korporat yang melakukan, memberikan sumbangan nyata dalam hal pengembangan teknologi baru, inovasi, penyediaan 
dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi, sehingga terwujud produk nyata secara fisik 
untuk operasi Perusahaan sendiri serta berdampak besar terhadap pembangunan maupun peningkatan peran dan kinerja 
sektor energi dan sumber daya mineral dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien.

Pada periode tahun 2016 ini Fungsi Quality System & Knowledge Management telah mengusulkan 5 (lima) entitas 
dari beberapa Direktorat sebagai kandidat penerima Penghargaan Energi Pratama, yaitu RU VI Balongan, RU III Plaju, PT 
Badak NGL, PT PHE ONWJ, dan BTP PTKAM yang mewakili PT Pertamina (Persero) bersumber pada semua kegiatan 
Continuous Improvement Program (CIP) dan DRPKL (Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan) yang 
menjadi persyaratan PROPER, dimana dari Hasil evaluasi Kementrerian ESDM terpilih 10 (sepuluh) nominator penerima 
penghargaan energi Pratama, dimana 2 (dua) diantaranya berasal dari PT Pertamina (Persero) yaitu : PT Badak NGL dan 
RU III Plaju untuk mewakili Pertamina.

Dan puncaknya adalah pada tanggal 04 Oktober 2016 bertempat di Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 
diumumkannya penerima Penghargaan Energi Pratama kepada salah satu wakil PT Pertamina (Persero) yang terpilih yaitu 
PT Badak LNG yang mengusungkan tema “Pemanfaatan LNG yang berwawasan lingkungan”. Penghargaan tersebut 
diserahterimakan dari Plt. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Luhut Binsar Panjaitan kepada oleh President Director & 
CEO PT Badak LNG Salis S. Aprilian pada rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pertambangan dan Energi ke-71.

 

Penerimaan Penghargaan ini berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan oleh PT Badak LNG :
A. Komitmen dalam pengembangan teknologi baru dan inovasi
Dalam melaksanakan komitmen pengembangan teknologi baru PT Badak LNG mewujudkannya melalui komitmen 

manajemen mengembangkan energi baru terbarukan seperti pemakaian solar cell, sedangkan dalam melaksanakan 
komitmen mengembangkan inovasi PT Badak LNG menerapkan Budaya Inovasi dengan mengimplementasikan Continuous 
Improvement Program (CIP) yang wajib diikuti oleh Pekerja di setiap seksi lingkungan perusahaan. 

Dengan Inovasi yang telah dihasilkan dan mendapat sertifikat Paten dari Dirjen HKI sbb. :
1. ALAT PEMASANG PLUG (T-PLUG INSTALLER)

Pembuatan alat pemasang plug untuk mengatasi bocoran hidrokarbon pada alat penukar panas (Heat Exchanger) 
sehingga mempersingkat waktu pemasangan dan menghemat energi listrik.

Penghematan Energi           =  73.313 MWh
SERTIFIKAT PATEN DIRJEN HKI  No : IDP000036362

2. PENGERING STAToR & RoToR (dRYING oVEN)
Perancangan alat pengering stator dan rotor high voltage (Drying Oven) menggunakan udara 

blower melalui heater sehingga mempersingkat waktu pemanasan dan menurunkan limbah lampu 
merkuri.

Penghematan Energi             =  14,71 MWh
SERTIFIKAT PATEN DIRJEN HKI  No : IDP000036379

3. EXPANSIoN JoINT TUG BoAT
Inovasi desain expansion joint (pipa pengadaptasi) berupa model cincin alur pada saluran gas 

buang mesin tug boat (kapal pandu) untuk meningkatkan kehandalan pada proses pengapalan 
LNG, efisiensi energi, dan pengurangan emisi gas buang.

Penghematan Energi  =  4 MWh
SERTIFIKAT PATEN DIRJEN HKI  No : IDP000039180

4. METodE CooL doWN PRoSES START UP
Inovasi proses start up Kilang LNG dengan mengalirkan gas pendingin ke dalam sistem 

Liquefaction Plant sehingga dapat menghemat energi energi, dan mengurangi emisi (Zero Emission).
Penghematan Energi   =  7.176 MWh
SERTIFIKAT PATEN DIRJEN HKI  No : IDP000039177

5. METodE ShUTdoWN CEGAh KEJUT TERMAL
Inovasi shut down Kilang LNG dengan modifikasi suhu untuk memperlambat pemanasan & 

mencegah thermal shock (kejut termal) untuk efisiensi energi, & pengurangan emisi (Zero Emission).
Penghematan Energi   =  17.072 MWh
SERTIFIKAT PATEN DIRJEN HKI  No : IDP000039176

Selaras dengan Komitmen pengembangan teknologi baru dan inovasi PT Badak LNG juga 
menerapkan Kebijakan Hijau (Green Policy) yang didalamnya memuat komitmen perusahaan dalam 
pengelolaan lingkungan hidup dan memprioritaskan program Community Development (Comdev) 
pada pengembangan masyarakat (empowerment) dibandingkan dengan charity seperti pengolahan 
minyak jelantah dan limbah plastik menjadi bahan bakar.

Dan hasil yang telah dicapai PT Badak LNG adalah meraih Proper Emas lima kali berturut-turut 
sejak tahun 2011 secara konsisten.

B. Pada aspek kedua yaitu produk nyata yang berdampak pada peran dan kinerja energi
PT Badak LNG merupakan perusahaan yang meraih ISRS Level 8 ini telah menghasilkan 

beberapa produk nyata yang menunjang kegiatan operasional secara langsung maupun terkait 
dengan pemberdayaan masyarakat. Produk tersebut yang juga merupakan bagian dari program 
inovasi diantaranya adalah :
1. Mesin Pengolah minyak jelantah menjadi produk Biodiesel dengan kapasitas 17 liter/batch 

(dihasilkan oleh LNG Academy). 
2. Mesin Converter yang mengolah sampah plastik menjadi gas metana untuk bahan bakar yang 

memiliki kapasitas produksi 25 liter/batch (dihasilkan oleh LNG Academy).
3. Instalasi Solar Cell sebagai bagian dari Green Electricity Program dengan kapasitas 0,47 MW 
4. LNG Vehicle berupa bus yang berbahan bakar LNG merupakan produk pertama di Indonesia, 

dimana teknologi kendaraan berbahan bakar LNG sampai saat ini dikembangkan kedalam 
penggunaan kendaraan alat berat pertambangan. Tahun 2016 PT Badak LNG telah 
mengirimkan 420 M3 LNG iso tank.

C. Pada aspek ketiga yaitu penggerak terwujudnya konservasi dan diservikasi energy, peranan 
perusahaan yang juga mendapat predikat “A world class energy company”
1. Panutan perusahaan LNG di dunia dengan pencapaian ISRS 8 dan dinyatakan sebagai “ A 

World LNG Plant Reference”
2. Peringkat 5 dari 20 Perusahaan Energy Dunia untuk Energy Saving terbesar (Performance 

Benchmarking oleh Maximark & Associates)
3. Peringkat 1 dari 14 Kilang LNG Dunia untuk Energy Loss terkecil (Performance Benchmarking 

oleh Phlip Townsend Associates Inc.)
4. Center of Environmental Excellence sebagai tempat studi banding perusahaan di Indonesia 

dan Luar Negeri untuk belajar Lingkungan dan Energi. 
5. Diservifikasi Energi berupa Biodiesel dari minyak jelantah mampu memberikan kontribusi ke 

masyarakat sebesar 0,96 Ton pertahun
6. Diservifikasi Energi berupa bahan bakar dari sampah plastic mampu memberikan kontribusi 

ke masyarakat sebesar 1,44 Ton pertahun
7. Instalasi Solar Cell berhasil menghemat sebesar Rp. 261 Juta pertahun.

Tentunya dengan keberhasilan PT Badak LNG memperoleh Penghargaan Energi Pratama 
mewakili PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan yang bergerak di bidang energi untuk selalu 
menjadi yang terdepan dan prestasi ini dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang, serta 
diharapkan pula memacu semua unit bisnis operasi di seluruh wilayah kerja Pertamina agar saling 
berkompetisi dan berprestasi dalam pengelolaan energi melalui program inovasi dan improvement. 

Keep Innovating….!   
Keep Improving….!

President Director & CEO PT Badak LNG Salis S. Aprilian  
menerima Penghargaan Energi Pratama dari Plt Menteri 
ESDM – Luhut Panjaitan

President Director & CEO dan Senior Manager 
SHE-Q - PT Badak LNG
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Bagi Pekerja yang memiliki Pengetahuan, Pengalaman & informasi terkait dengan tata kelola dan serah terima minyak, dapat menyerahkannya dalam bentuk 
tulisan maksimal 2 lembar halaman a4 melalui email ptkam@pertamina.com yang akan dimuat di kolom ini.

keberlangsungan oil loss Control : PTkam Tak Perlu menjadi Task force abadi

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

Salah satu yang menjadi perhatian terhadap sepak terjang  Tim Pembenahan Tata Kelola Arus 
Minyak (PTKAM) adalah bagaimana bisa dapat menekan supply loss hingga berkontribusi terhadap 
kinerja Perusahaan. Efisiensi ratusan juta dolar, namun belum ada investasi yang akan berdiri, bahkan 
nyaris masih sembunyi.  Pertanyaan seperti ini tentu menjadi bahan renungan bagi semua jajaran 
Tim PTKAM yang terdiri dari petinggi-petinggi lini operasi dan penunjang dalam menimplementasikan 
tugas  Direksi. Dengan tujuan agar melaksanakan perbaikan dalam suplai minyak mentah dan BBM 
yang masih dianggap belum efisien dan efektif merupakan tujuan adanya tim ini. 

Namun akankah ini tetap Lestari?
Tahapan implementasi sudah disusun sejak awal terbentuknya PTKAM, dan pada bulan 

September 2016 ini sampai ke tahapan Reward & Concequences, suatu tahapan yang akan 
memberikan apresiasi maupun konsekuensi terhadap pelaku serah terima minyak. Tahapan ini bukan 
saja menjadi tekanan psikologi dalam mempertahankan hasil kerja, tetapi juga sebagai  tumpuan 
dan pijakan standar perilaku dalam proses serah terima minyak yang akan datang agar bertahan 
dan berkelanjutan. 

Aksi yang telah disusun rapi dengan tahapan-tahapan yang membumi sudah dilakukan hingga kini. 
Dari mulai tahapan Identifikasi and Root Cause, Performance Test, Corrective Action, Pengendalian 
hingga Readiness, semua terlewati dengan penuh atensi. Bebagai Fungsi dari berbagai lini dan 
operasi ikut berpartisipasi dengan semangat sama-sama membenahi. Dari mulai inventarisasi dan 
penataan alat ukur, pembenahan prosedur, hingga upskilling sumber daya manusia yang tanpa luntur. 
Program pelipatgandaan segel, penerapan toolbox, hingga pemasangan CCTV, dan program lain 
telah menjadi perhatian.

Hasil yang didapat memang merupakan fakta. Bahkan bagi insan serah terima minyak, angka 
0.20% adalah angka yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Suatu angka yang saat itu 
dianggap mustahil, karena harus melewati berbagai tantangan selalu dihadapi. Dari mulai tantangan 
internal maupun ekternal. Tantangan sarana dan fasilitas. Tantangan sumberdaya manusia bahkan 
tantangan yang menyangkut kesisteman.

Namun dengan gegap gempita deklarasi Bali, tumbuh benih-benih semangat dan motivasi 
untuk memerangi diskrepansi dan telah menjadi kekuatan dalam memberantas  tindakan yang 
menyimpang terhadap aset yang bernilai tinggi ini. Disinilah munculnya “awareness” dari semua lini 
untuk melakukan membenahan tata kelola serah terima minyak. Menyadari bahwa aset yang tinggi 
ini tidak ingin disalahgunakan menjadi sumber tindakan penyimpangan yang selalu membebani.

Namun di balik semua itu, PTKAM 0.2 adalah sebuah task force di tahun keduanya. Bagaimana 

menjamin monitoring terhadap operasional ini dapat terus berjalan? Tanpa harus menjadi 
task force abadi?

Sampai saat ini masih banyak program-program yang selalu  dinamis karena munculnya 
tantangan baru yang selalu harus dihadapi. Berbagai bentuk penyimpangan dalam serah 
terima minyak selalu muncul dengan berbagai modus yang tidak henti mencoba mengelabui 
suplai distribusi. Istilah baut ajaib, pipa siluman hingga tanki dalam tanki tetap menjadi 
perhatian serius. 

Ide agar tetap adanya PTKAM sebagai organisasi adhoc, pembentukan organisasi 
permanen, hingga usulan investasi yang memang bisa meningkatkan efisiensi. Hal ini 
muncul dengan argumen bahwa diperlukan fungsi integrator dalam menjamin seluruh aturan 
menyangkut seluruh aspek serah terima minyak yang sudah disepakati nantinya akan  tersusun 
dan menjadi batasan-batasan yang harus selalu ditaati. Selain itu, organisasi ini harus diisi 
oleh insan pertamina yang punya nyali, punya jaringan dan kemampuan leadership yang 
mumpuni untuk menjadi integrator pengedalian losses serah terima minyak.

Tampaknya memang masalah ini harus dipikirkan secara matang, taruhannya agar supply 
loss tetap menunjukkan angka yang ditargetkan. Organisasi yang permanen maupun adhoc 
bukanlah tujuan, namun harus tetap bisa menggerakan agar semua insan serah terima 
minyak “aware” terhadap kegiatannya, melakukan sesuai prosedur dan tetap berpegang 
pada pedomannya. Sistem tetap tegak bergerak tanpa harus dihalangi mupun diintervensi. 
Bila perlu ada investasi, karena investasi bukanlah untuk ditakuti, tetapi harus dipilih sarana 
dan fasilitas yang memang perlu dibenahi dan menjadi proses serah terima bisa tetap 
meningkatkan efisiensi.•PTKAM 0.2 Bisa

“one Step Closer”: Tahap akhir 2 Tahun eksisensi PTkam
Pencapaian tim PTKAM yang saat 

ini mampu membukukan angka 137 
juta US dollar dalam bentuk perbedaan 
losses dibandingkan 2015 menunjukkan 
tercapainya target PTKAM sebelum tahun 
berakhir. Tidak hanya itu, pada bulan-
bulan terakhir operasional tim PTKAM 
ini menunjukkan tantangan yang secara 
sistemik harus dijawab seluruh tim, apakah 
kualitas ini akan dapat dijaga?

Sebagai sarana evaluasi, minggu lalu 
fungsi Corporate Initiative mengadakan kegiatan evaluasi yang bertajuk “one step closer”, sebagai 
perumpamaan satu langkah lagi monitoring triwulanan bagi BTP-BTP dalam mencapai sasaran 
akhirnya. Pada Rabu, 12 Oktober 2016, lalu seluruh BTP bersamaan dengan seluruh Project Leader 
dan sponsornya  berkumpul untuk mengevaluasi kinerja BTPnya masing-masing.

 Ajang tersebut dijadikan sebagai sarana dalam mengatur langkah strategis bagi BTP 
bersangkutan dalam menyongsong akhir 2016. Tidak terkecuali PTKAM, BTP yang telah beroperasi 
dari 2015 ini akan memantapkan langkah sesuai dengan workphase yang telah ditentukan pada 
awal berdirinya PTKAM. 

Evaluasi atas kinerja yang telah dan belum tercapai harus segera dijabarkan dalam langkah nyata 
secara SMART. Masih ada beberapa peer bagi 
PTKAM yang harus segera diselesaikan seperti 
integrasi STK Serah terima minyak dan sistem 
yang mampu memastikan kesinambungan dari 
proses serah terima minyak. 

 Satu pertanyaan yang masih mengganjal 
atas berakhirnya tim ini adalah apa 
jaminan yang dimiliki Perusahaan dalam 
menjaga kinerja Losses di bawah 0.2%, 
serta menjamin semua tetes minyak 

sampai kepada yang berhak. 
Kehadiran dan hasil kolaborasi yang baik antara seluruh tim Operasi, Penunjang dan 

Strategis di PTKAM adalah senjata dalam mengalahkan ignoransi atas kegiatan serah terima 
minyak ini. Perbaikan di System, Tools dan People menjadi hal yang niscaya diperlukan 
dalam menjamin operasi yang ekselen bagi Perusahaan.

Hal yang berikutnya menjadi prioritas tim saat ini adalah dengan membuat sistem yang 
mampu menjamin operasional di lapangan sesuai dengan standar. Buku integrasi STK 
serah terima minyak disusun dalam rangka tersebut serta sebagai upaya menghilangkan 
ke-silo-an aturan operasional yang biasa terkotakkan bukan dari proses bisnisnya, tapi 
siapa pemimpinnya. 

Pengembalian kepada yang standar ini harus didukung dengan fungsi organisasional 
dengan split of responsibility yang jelas. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin proses 
yang auditable serta memitigasi penyelewengan melalui pengawasan pada proses-proses 
serah terima minyak.

Hal itulah yang menjadi fokus bagi one step closer bagi PTKAM dalam mengakhirkan 
2 periode ini dengan baik dan berkontribusi bagi Perusahaan. 

Maju terus, mulai akselerasi lagi, jaga semangat, hingga garis finish yang telah di
tetapkan.•PTKAM 0.2 Bisa
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Pertamina eP asset 2 Silaturahmi dengan himpana Prabumulih
PRAMBULIh -  PT Pertamina EP Asset 2  mengadakan pertemuan dengan 300 anggota Himpana Prabumulih, 
pada (4/10), di Gedung Patra Ria, Komperta Prabumulih. Acara ini  menjadi ajang silahturahmi antara Pertamina 
EP Asset 2 dengan Himpana Prabumulih serta Pendopo. Dalam acara yang dikemas dalam suasana HUT ke-11 
PT Pertamina EP  ini diisi dengan penyampaian siraman rohani oleh Ustadz Harun Al Rasyid dari Prabumulih yang 
mengangkat pesanpesan agama akan pentingnya memperkokoh tali silaturahmi.•PEP ASSET 2

Fo
to

 : 
P

E
P 

JA
M

B
I F

IE
LD

Fo
to

 : 
R

U
 II

I

Pelatihan kaderisasi Pengurus dan aktivis SPP ru iii
PLAJU – Bertempat di Gedung Komering (28-29/9) Serikat Pekerja Pertamina (SPP) RU III menggelar Pelatihan 
Kaderisasi Pengurus/Aktivis SPP RU III dengan tajuk “ Peran Serikat Pekerja Dalam Menjaga Kelangsungan Bisnis dan 
Eksistensi Perusahaan Melalui Pembentukkan Karakter Aktivis Serikat Pekerja”.  Pelatihan diisi oleh Pembina FSPPB, 
Ugan Gandar dengan materi Leader & Era Kerja Dunia Baru, Madrim Kusuma dan Intan Rumbinang dengan materi 
Enterpreunership, sedangkan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang menyampaikan materi Tripartit, Hubungan Pekerja 
dengan Perusahaan dan Pemerintah dan Bintal Kodam II oleh yohanes Sapto Nugrono mengenai Bela Negara.Acara 
tersebut dihadiri oleh General Manager RU III, Eman Salman Arief, SMOM RU III Djoko Priyono, tim manajemen RU III, 
Ketua SPP RU III Dicky Firmansyah, serta segenap pengurus dan anggota  SPP RU III.•Comm & Relations RU III

PeP Jambi field Peringati Tahun Baru islam
JAMBI – Badan Dakwah Islam (BDI) PT Pertamina EP Asset 1 Jambi Field memperingati Tahun Baru Islam 1438 H, di 
masjid Nurussa’adah Komplek Pertamina Kenali Asam Atas, pada (1/10). Acara yang dihadiri oleh sedikitnya 250 orang 
jamaah tersebut diisi dengan ceramah dari Ust. K.H. Efendi Anwar,Lc. Al Hafidz. “Karenanya momentum tahun baru ini, 
marilah kita melakukan hijrah dari yang sebelumnya kurang berinteraksi dengan Al Quran menuju semangat untuk lebih 
akrab dengan Al Quran, hijrah dari perilaku tak terpuji menjadi akhlak yang mulia, hijrah dari kesombongan, keangkuhan 
menuju kesantunan,” ajaknya. Sementara itu, Manager Area Jambi, Sumadi Paryoto yang hadir dalam acara tersebut 
mengungkapkan kegembiraannya acara peringatan Tahun Baru Islam 1438 H dapat terlaksana dengan lancar.•PEP JAMBI FIELd
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Bdi ru iV gelar Tabligh akbar di kelurahan kutawaru
CILACAP – Lebih dari 700  warga Kelurahan Kutawaru menghadiri tabligh akbar 1 Muharram 1438 H, di Balai Kelurahan 
Kutawaru, pada (3/10). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Dakwah Islam Refinery Unit (BDI RU) IV Cilacap dalam rangka 
Pekan Kegiatan Muharram 1438 Hijriyah dengan menghadirkan Ustadz Syahrul Syah. Hadir pada kesempatan ini Senior Manager 
Operation & Manufacturing RU IV Dadi Sugiana beserta sejumlah pengurus PWP dan BDI, Bupati Cilacap Tatto Suwarto 
Pamudji, Camat Cilacap Tengah dan Lurah Kutawaru. SMOM Dadi Sugiana menyampaikan arti penting kehadiran Pertamina 
di wilayah ini dan bagi negara dengan menyumbang 30% kebutuhan BBM nasional. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk 
turut berpartisipasi dengan menciptakan iklim yang kondusif dan mendoakan kelancaran operasi Pertamina.Pada kesempatan 
ini SMOM RU IV dan Bupati Cilacap menyerahkan santunan untuk anak yatim piatu yang ada di Kelurahan Kutawaru. Bupati 
mengucapkan terima kasih kepada RU IV yang sudah memperhatikan warga melalui berbagai program CSR maupun program 
bantuan lain, melalui BDI dan PWP.•AJI-RUIV
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donor darah mor i kumpulkan 85 kantong

MEdAN - Marketing Operation Region  (MOR) I melaksanakan kegiatan donor darah dengan tajuk “Setetes darah 
anda menolong bagi sesama” di Gedung Serbaguna Kantor Pertamina Medan, pada (14/9). Kegiatan ini dihadiri 
oleh GM  MOR I Romulo Hutapea didampingi Dr. Maulana sebagai perwakilan PMI Kota Medan. MOR  I melalui 
Medical Area Sumbagut telah mengumpulkan sebanyak 85  kantong darah yang berasal dari para pekerja dan 
mitra kerja Pertamina MOR I dan diserahkan langsung kepada Palang Merah Indonesia Kota Medan.•WALI
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JAKARTA -  Badak LNG 
me ner ima Penghargaan 
Energi Pratama 2016 dari 
Kementerian Energi dan 
S u m b e r  D a y a  M i n e r a l 
(ESDM),  Se lasa (4/10) . 
Pada peringatan Hari Ulang 
Tahun (HUT) Pertambangan 
dan Energi ke-71 President 
Director & CEO Badak LNG 
Salis S. Aprilian menerima 
penghargaan yang diserahkan 
oleh Plt. Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral Luhut 
Binsar Panjaitan.

Penghargaan yang per-
tama kali diterima Badak 
LNG ini merupakan apresiasi 
yang  diberikan oleh pe-
merintah untuk menghargai 
peru sahaan yang berjasa luar 
biasa dan berdampak besar 
melakukan kegiatan usaha 
pengembangan, penyediaan, 
dan pemanfaatan energi 
dengan prinsip diversifikasi 
dan/atau konservasi energi 
yang menghasilkan produk 
nyata secara fisik sebagai hasil 
inovasi dan pengembangan 
teknologi baru. Badak LNG 
menerima penghargaan se-

Badak lng Terima Penghargaan energi Pratama 2016

JAKARTA - PT Pertamina Retail menargetkan memiliki 
setidaknya 1.000 SPBU COCO (Company Owned and 
Company Operated) hingga tahun 2020. Hal tersebut 
diungkapkan oleh Direktur Utama PT Pertamina Retail 
Toharso, di Kantor Pusat Pertamina, pada (30/9).

“Idealnya, Pertamina ini memiliki kepemilikan SPBU 
se tidaknya 20% dari jumlah seluruh SPBU yang ada. 
Jika ada 5.000 SPBU, setidaknya Pertamina memiliki 
1.000 SPBU COCO. Itu yang kita targetkan hingga tahun 
2020,” kata Toharso.

Untuk tahun 2017, Toharso mengatakan PT Perta-
mina Retail merencanakan pembuatan 200 SPBU COCO 
baru dengan nilai investasi sekitar Rp 1 triliun. 

“Kita akan membuka 200 SPBU COCO baru dengan 
nilai investasi sebanyak Rp 1 triliun pada tahun depan, 
dengan beberapa cara. Seperti,  membeli kembali 
SPBU milik swasta, membuat SPBU KSO (Kerja Sama 
Operasi), dan membangun baru dari awal, baik di atas 
lahan Pertamina atau lahan orang lain yang kita beli.
Begitu urutannya,” ucap Toharso.

Toharso menambahkan, membangun SPBU COCO 
dari awal menjadi pilihan terakhir untuk dilakukan karena 
pembangunan SPBU di lahan baru memerlukan proses 
perizinan yang cukup banyak dan lama.

Pertamina Retail saat ini telah memiliki 415 Bright 
Store, 9 Bright Café, 32 Bright Olimart, 20 Bright Car 
Wash, dan 29 Enduro Ekspress yang tersebar di seluruh 
SPBU Pertamina dengan peningkatan pendapatan 
perusahaan selama 8 tahun terakhir rata-rata sebesar 
20%.•STARFY

Pertamina retail Targetkan 
1000 SPBu CoCo Tahun 2020

hidup. Sesuai kebi jakan 
ini, Badak LNG yang telah 
meraih PROPER Emas lima 
kali berturut-turut se jak 2011 
secara konsisten bertekad 
untuk selalu meningkatkan 
kualitas pengelolaan ling-
kung an untuk mewujudkan 
lingkungan hidup yang lestari. 

Budaya inovasi diterapkan 
Badak LNG dengan meng-
a dakan Cont inuous Im
prove ment Program (CIP) 
secara rutin yang wajib diikuti 
setiap seksi di lingkungan 
perusahaan. Adapun untuk 
pengembangan teknologi, 
Badak LNG mewujudkannya 
melalui komitmen manajemen 
mengembangkan energ i 
baru terbarukan sepert i 
p e m a k a i a n  s o l a r  c e l l , 
memprioritaskan program 
Community Development 
pada pengembangan ma-
sy a rakat (empowerment ) 
dibandingkan charity seperti 
mengolah minyak jelantah dan 
sampah plastik untuk menjadi 
bahan bakar, serta kepedulian 
bagi generasi masa depan 
melalui LNG Academy yang 

telah diusulkan oleh Vice 
President Quality, System, 
and Knowledge Management 
(QSKM)  PT Pertamina (Per-
sero) kepada dewan juri. 

Penghargaan Energ i 
Pra tama 2016 mengusung 
tajuk “Kearifan Lokal Menuju 
Kemandirian Energi”. Se-
jalan dengan hal itu, pada 
penilaian tahun ini Badak 
LNG menga jukan ta juk 
“Pemanfaatan LNG yang 
Berwawasan Lingkungan”. 
Adapun penilaiannya dida-
sarkan pada tiga aspek yaitu 
komitmen dalam pengem-
bangan teknologi baru & 
inovasi, produk nyata yang 
berdampak pada peran & 
kinerja energi, serta penggerak 
terwujudnya konservasi dan 
diversifikasi energi. 

Pada aspek pertama 
ya i t u  kom i tmen  da l am 
pengembangan teknologi 
baru dan inovasi, Badak 
LNG memil ik i  Kebi jakan 
Hijau (Green Policy) yang 
di dalamnya memuat ko-
mitmen perusahaan dalam 
pengelo laan l ingkungan 

mendorong pengembangan 
pengembangan teknologi 
energi baru terbarukan se-
bagai tugas akhir para maha-
siswanya.

Pada aspek kedua, yaitu 
produk nyata yang ber-
dampak pada peran dan 
kinerja energi, perusahaan 
yang juga sudah meraih ISRS8 
Level 8 ini telah menghasilkan 
beberapa produk nyata, 

b a i k  y a n g  m e n u n j a n g 
kegiatan operasional secara 
langsung maupun terkait 
pemberdayaan masyarakat. 
Produk-produk tersebut 
di antaranya biodiesel dari 
minyak bekas, bahan bakar 
dari sampah plastik, instalasi 
Solar Cell, LNG Vehicle, serta 
Comdev berbasis lingkungan.

Adapun terkait aspek 
ketiga, yaitu penggerak ter-

President Director & CEO Badak LNG Salis S. Aprilian menerima penghargaan  Energi Pratama 2016 untuk Badak LNG 
yang diserahkan oleh Plt. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Luhut Binsar Panjaitan.
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wujudnya konservasi dan 
diversifikasi energi, peranan 
perusahaan yang juga men-
dapat predikat “A world class 
energy company”, karena 
sebagai pionir di dunia, 
penyumbang devisa negara, 
mendukung program energi 
terbarukan, serta sosial 
ekonomi dan dukungan era 
pasca migas.•BAdAK LNG

BATAM - PT Pertamina Trans 
Kontinental (PTK) menambah 
satu lagi armada kapal miliknya 
yang akan memperkuat 
barisan armada kapal tanker 
miliknya. Penyerahan  satu 
unit kapal yang diberi nama 
Transko Arafura merupakan 
jenis kapal small tanker 3500 
LT DWT yang diserahkan oleh 
PT Drydocks World.

Transko Arafura dapat 
diserahkan oleh galangan 
PT DDW lebih cepat da-
ri jadwal waktu yang di-
tetapkan (18 oktober 2016). 
“Pembangunan kapal berjalan 
lancar baik teknis maupun 
finansialnya. Terbukti kapal 
bisa di-delivery lebih cepat dari 
waktu yang ada di kontrak,” 
ujar Subagjo usai penyerahan 
kapal berlangsung.

Kapal jenis small tanker ini 
akan dioperasikan di wilayah 
Sumatera bagian utara, 
Kalimantan dan sekitarnya. 
“Transko Arafura akan di-
gunakan oleh Pertamina 
Shipping perkapalan untuk 
men distr ibusikan minyak 
di sekitar wilayah perairan 
Su matera dan Kalimantan 

Direktur Utama PTK Subagjo Hari Moeljanto (kanan) bersama dengan VP Shipping Operation Pertamina Agus Pranoto 
(tengah), CEO Pax Ocean Group Mr Tan Thai yong (kiri) menarik tirai saat Peresmian Penyerahan Kapal Small Tanker 3500 
LT DWT Transko Arafura di Galangan Kapal Pax Ocean PT Drydocks World Pertama, Batam, pada Rabu (12/10).

Transko arafura Perkuat Barisan armada milik PTk

terutama daerah-daerah yang 
me miliki akses terbatas,” 
tam bah Subagjo. Pertamina 
Shipping akan menggunakan 
kapal Transko Arafura dengan 
kontrak sewa selama 8 tahun 
dan merupakan kapal tanker 
pertama yang dimiliki dan 
diba ngun oleh PTK.

Pada kesempatan ini, 
VP Pertamina Shipping 
Agus Pranoto mengatakan   
pem bangunan kapal ini me-
rupakan wujud komitmen 

Pertamina untuk memberikan 
kontribusi kepada galangan-
galangan kapal lokal. “Ini 
merupakan bentuk  ko-
mitmen Pertamina dengan 
membangun ka pal-kapal 
melalui anak perusahaan. 
Dengan memberikan ke-
percayaan kepada mitra 
dan ship owner lokal inilah, 
Pertamina ikut membangun 
industri kemaritiman Indo-
nesia,” Ujarnya. 

Di hari yang sama selain 

Transko Arafura PTK juga 
melakukan delivery satu unit 
Oil Barge 1.100 KL Transko 
Ranau yang dibangun oleh 
PT Patria Maritim Perkasa. 
Dengan bertambahnya dua 
armada baru kapal milik, 
total kapal yang dimiliki PTK 
menjadi 43 unit. Diharapkan 
da pat memperkuat bisnis 
PTK dan menjadi lang kah 
awal untuk menuju peru sa-
haan perkapalan berkelas 
du nia.•PRIYo
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Phe Buka Peluang di Sub - Cekungan Tidung
KALIMANTAN UTARA - PT 
Pertamina Hulu Energi (PHE) 
melalui fungsi Exploration 
East Area & NCH melakukan 
field work di Sub-Cekungan 
Tidung, Cekungan Tarakan, 
pada 17 Agustus – 3 Septem-
ber 2016. Kegiatan ini me-
rupakan pengembangan 
dari hasil studi regional Ta-
rakan 2015, dimana yang 
di implementasikan ke da lam 
strategi eksplorasi di ling-
kungan anak perusahaan 
PHE, terutama play concept 
interval Paleogene untuk 
mem be r i kan  gambaran 
petro leum system target da-
lam, sebagai  konsep baru 
eksplorasi di Kaltara. Kegiatan 
eksplorasi dan produksi saat 
in i  masih terbatas pada 
interval  Neogene ,  mula i 
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dari umur Miosen hingga 
Pleistosen.

VP Exploration East Area 
& NCH PHE Budi Tamtomo, 
sebagai penanggung jawab 
kegiatan menyampaikan, 
kegiatan ini merupakan bagian 
dari studi paleo environment 
s u b - c e k u n g a n  T i d u n g 
2016 dengan melibatkan 
Exploration PHE, Technical 
Support PHE, Pertamina 
UTC, Eksplorasi Hulu, dan AP 
PHE yakni JOB-Simenggaris 
serta PHE Nunukan. Field 
work dilaksanakan oleh 10 
personil yang dikoordinir oleh 
SM Exploration Kalimantan 
& Kawasan Timur Indonesia, 
Rusalida Raguwanti, bera sal 
dari berbagai profesi se-
perti exploration geologist, 
exploration geophysisct, 

petrophysist, seismic inter
preter, nonseismic geo
physicist, dan field geologist. 
Mereka secara simultan 
melakukan field-work dengan 
metode pemetaan singkapan 
ba tuan  d i  pe rmukaan , 
pengambilan contoh batuan, 
dan pengu kuran stratigrafi.

Keg ia tan  f i e ld  work 
dilakukan pada empat area 
di Provinsi Kalimantan Utara 
meliputi Kabupaten Nunukan, 
Kabupaten Malinau, Kabupa-
ten Tana Tidung, dan Ka -
bu paten Bulungan. Field 
work dimotori Adi Gunawan 
dan Arieffian Eko K. telah 
berhasil memperoleh data 
data geologi permukaan yang 
dapat menjadi model geologi 
bawah permukaan, konfirmasi 
dengan data geofisika, geo

kimia, dan paleontologi ser-
ta aplikasi metode Digital 
Outcrop Model (DOM) yang 
digunakan untuk membuat 
model statis geologi hasil 
dari pencitraan Geological 
Surface Outcrop yang ke-
mudian digunakan sebagai 

analogi model geologi bawah 
permukaan.

Direktur Eksplorasi PHE 
Rudy R yacudu opt im is 
kegiatan ini dapat membuka 
potensi-potensi keberadaan 
Hydrocarbon di sekitar Blok 
Simenggaris pada khususnya, 

Fo
to

 : 
PD

SI

PdSi Turut Sukseskan geothermal goes to Campus
PURWoKERTo -  Salah 
satu initiative program yang 
dicanangkan PDSI bulan 
April lalu adalah stakeholder 
engagement  yang salah 
satu implementasinya de-
ngan optimalisasi berbagi 
pengetahuan (sharing know
ledge ) .  Karenanya PDSI 
me nyambut baik tantangan 
akademisi bersama Direk torat 
Jenderal  EBTKE Ke menterian 
ESDM untuk berbagi pe nge-
tahuan dalam acara Geo
thermal Goes to Campus di  
Fakultas Hukum Universitas 
Jenderal Soedirman Pur-
wokerto (Unsoed).

Berbicara di hadapan 
180 mahasiswa Unsoed, 
Direktur Utama PDSI  Lelin 

Eprianto menjelaskan kiprah 
dan peranan PDSI pada 
pengembangan panas bumi 
di Indonesia. Terutama da-
lam proyek pengeboran di 
PGE serta prestasi yang baru 
saja diraih PDSI melakukan 
pengeboran terdalam hing-
ga  3.203 meter pada bu lan 
Maret lalu yang menda patkan 
apresiasi dari PGE. Lelin juga 
menyampaikan pilar-pilar 
PDSI dalam menjalankan 
bisnis dan tugasnya yang 
menjadi signature PDSI. 
Se muanya dikemas dalam 
sebuah strategi yang menge-
depankan safety, karena 
pro ses bisnis yang digeluti 
tergolong berisiko tinggi.

Dalam acara ini, Lelin 

menerima sejumlah per-
tanyaan kritis dari para ma-
hasiswa. Salah satunya, 
bagaimana PDSI menjamin 
lingkungan area pengeboran 
tetap kondusif dan produktif 
bagi masyarakat sekitar. 

Menjawab pertanyaan 
tersebut, Lelin menjelaskan, 
menjamin kenyamanan ma-
syarakat sekitar area pe-
nge boran adalah komitmen 
PDSI. Selain menerapkan 
konsep green drilling melalui 
pengelolaan sampah dengan 
metode Takakura, serta 
program one thousand 
trees,  PDSI  juga te lah 
meng gunakan silent genset 
untuk menjamin ketenangan 
masyarakat sekitar.

“PDSI memperhatikan 
aspek HSSE, baik un tuk 
karyawan maupun masya-
karat. Lebih dari itu PDSI juga 
telah menjalankan berbagai 
pro gram CSR, mulai dari 
perbaikan rumah ibadah, 
jalan, hingga sekolah,” kata 
Lelin

Lel in menyampaikan, 
kini t idak sedikit alumni 
Unsoed telah menempati 
posisi strategis di berbagai 
perusahaan besar. Oleh 
karena nya akan sangat 
baik jika mereka dapat ikut 
memberikan sumbangan pi-
kiran bagi civitas akademika 
Unsoed. Hal itu dapat dila-
kukan melalui media ko-
munikasi antar alumni. Hal 

ini disambut baik oleh rektor. 
Achmad Iqbal menyatakan 
hal itu memang penting. Ia 
berharap alumni yang telah 
sukses dapat mem berikan 
masukan kepada kampus 
dan civitas akademi Unsoed. 
Ia bah kan menyatakan siap 
mengundang alumni untuk 

ber bicara di forum-forum 
yang dihadiri oleh mahasiswa 
maupun pengajar.

Le l in  menyampa ikan 
pesan agar para dosen 
dapat memberikan masukan 
kepada mahasiswa  agar siap 
berkiprah di dunia kerja jika 
telah lulus.•PdSI
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dan cekungan Tarakan pa-
da  umumnya seh ingga 
mem bangkitkan semangat 
para eksplorasionis dalam 
pencarian dan penemuan 
mi nyak dan gas di area 
Cekungan Tarakan.•PhE

Sosialisasi Pengampunan Pajak di Pge
JAKARTA  - Saat ini pemerintah gencar menyosialisasikan 
program tax amnesty/pengampunan pajak. Program ini 
berlaku mulai 1 Juli 2016 dan berakhir hingga 31 Maret 2017.

Dalam rangka menyamakan persepsi dan informasi 
tersebut Direktorat Keuangan PT Pertamina Geothermal 
Energy (PGE) menyelenggarakan Sosialisasi Pengampunan 
Pajak di Kantor Pusat PGE Menara Cakrawala Jakarta, (14/9). 

Acara dihadiri oleh Direktur Utama PGE Irfan Zainuddin, 
Direktur Keuangan PGE Hadi Karyono, tim manajemen 
dan pekerja PGE Kantor Pusat. Hadir sebagai narasumber 
konsultan di bidang perpajakan Fathur Rachman, SE, ME. 

Direktur Keuangan PGE Hadi Karyono menyam paikan, 
pengampunan pajak merupakan program pengampunan 
yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak baik Wajib 
Pajak Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang meliputi 

Direktur Utama PDSI Lelin Eprianto berbagi pengetahuan di hadapan mahasiswa 
Unsoed. 

penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan 
sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi 
pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada 
tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT.

“yang perlu digarisbawahi, program ini adalah hak setiap 
wajib pajak, dapat dimanfaatkan ataupun tidak,” ujarnya. 

Kita perlu mendapatkan informasi apakah kita sebaiknya 
mengambil opsional memanfaatkan pengampunan pajak ini 
atau tidak memanfaatkannya, misalnya dengan mengambil 
pilihan pembetulan SPT Tahunan saja. 

Hak ini dapat dimanfaatkan dalam upaya perbaikan ad-
ministrasi perpajakan ke depannya, dimana dampaknya adalah 
semua harta telah terlapor secara wajar dan menimbulkan ke-
tenangan bagi seluruh wajib pajak, sesuai dengan tagline Ditjen 
Pajak : Ungkap – Tebus - Lega. 

“Melalui sosialisasi ini, semoga seluruh pekerja PGE dapat 
memperoleh informasi secara menyeluruh tentang program 
pengampunan pajak dan menghapus keresahan-keresahan 
yang muncul karena sebelumnya kurang mendapatkan 
sosialisasi,” pungkas Hadi Karyono.

Sosialisasi ini juga disaksikan secara langsung oleh pekerja 
PGE di Area dan Proyek melalui relay teleconference.•PGE
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SURABAYA – Direktur Utama 
Pertamina Dwi Soetjipto me-
resmikan instalasi anjungan 
lepas pantai PHE-24, yang 
merupakan bagian dar i 
lapangan terintegrasi tahap 
pertama (Proyek EPCI-1) di 
wilayah kerja PT Pertamina 
Hulu Energi West Madura 
O f f s h o re  ( P H E  W M O ) , 
Kontraktor Kontrak Kerja 
Sama (KKKS) di  ba wah pe-
nga wasan dan pengen dalian 
SKK Migas, pada (12/10).

Pembangunan proyek 
EPCI-1, saat ini sedang 
me mulai instalasi anjungan 
lepas pantai PHE-12 dan 
PHE-24 di wilayah kerja West 
Madura Offshore. Dua  fa-
silitas produksi tersebut akan 
ditambatkan sekitar 55-70 
meter di atas permukaan laut.

Fasilitas produksi migas 
lapangan terintegrasi ini 
dilengkapi dengan Central 
Processing Platform 2 (CPP2).  
Fasilitas CPP2 akan memulai 
perjalanan dari lo kasi fabrikasi 
di Cilegon, Banten.  Ketiga 
fasilitas ini diharapkan dapat 
selesai terpasang di lepas 
pantai paling lambat akhir 
November mendatang.

“Pengembangan  l a -
pangan terintegrasi ini me-
rupakan bagian dari usa ha 
Pertamina untuk mening kat-
kan kontribusi hingga 40% 
pada produksi minyak nasional 
pada 2019. Saat ini Pertamina 
baru berkontribusi sekitar 23% 
dari total produksi minyak 

Pertamina resmikan 
instalasi anjungan Phe-24 
di lepas Pantai madura

nasional sebesar 830.000 
barel per hari,” ujar Dwi.

Dalam kesempatan ter-
sebut Dwi Soetjipto juga 
memberikan apresiasi kepada 
PHE WMO dimana dalam 
pengembangan lapangan 
terintergarsi  Anjungan PHE-
24, PHE-12 dan CPP2 ini 
memiliki Tingkat Komponen 
Dalam Negeri (TKDN) lebih 
dari 60% dan mendapat 
peng  hargaan dari Dirjen Migas 
Kementerian ESDM.

Selain untuk mening-
katkan kembali produksi, 
pengembangan lapangan 
terintegrasi ini sangat pen-
ting untuk menunjukkan ke-
andalan Pertamina dalam 
mengelola lapangan lepas 
pantai. Hal ini ditekankan 
oleh Direktur Hulu Pertamina 
Syamsu Alam. “Saya ucapkan 
selamat karena proyek ini 
dikerjakan tepat waktu dan 
telah mencatatkan lebih dari 
2,6 juta jam kerja selamat,” 
lanjutnya.

Dalam kesempatan yang 
sama Direktur Utama PHE R. 
Gunung Sardjono Ha di me-
negaskan, untuk me lengkapi 
fasilitas produksi tersebut juga 
telah dimulai penggelaran pipa 
bawah laut dengan panjang 
secara keseluruhan sekitar 
19,5 km, untuk menyalurkan 
produksi minyak dan gas 
bumi dari lapangan PHE-12 
dan PHE-24 (terintegrasi). 
Keseluruhan kegiatan EPCI-
1 diharapkan  tuntas  pada 

Februari 2017.
“Sesuai target SKK Migas, 

lapangan terintegrasi ini pada 
bulan Februari 2017 sudah 
bisa mengalirkan minyak 
bumi sekitar 1.000 BOPD dan 
mencapai puncaknya 2.900 
BOPD pada Mei 2017.  Dari 
sumur gas bumi diharapkan 
berproduksi 10 MMSCFD 
mulai Juni 2017 dan mencapai 
puncaknya 14,1 MMSCFD 
pada Juli 2017,” tambahnya.

Ditambahkan, sebagai 
bagian dari usaha Pertamina 
da lam mewujudkan ke-
daulatan energi nasional, 
la pangan terintegrasi akan 
dilanjutkan dengan pem-
bangunan proyek EPCI-2 
yang meliputi pembangunan 
anjungan  PHE-48 dan PHE-7 
yang akan dimulai pada awal 
tahun 2018.

Ditemui terpisah, Pre-
sident/GM PHE WMO Sri 
Budiyani menambahkan, le-
wat  proyek EPCI-1, PHE 
WMO berharap terjadi pe-
ning katan produksi 5-7 ribu 
barel secara bertahap setiap 
tiga bulan hingga 5 tahun 
ke depan. Dengan demikian 
laju penurunan produksi 
alamiah di Blok WMO yang 
rata-rata dalam 3 tahun ter-
akhir mencapai 50-60% per 
tahun bisa terus ditekan.  
“Kegiatan instalasi anjungan 
migas lepas pantai pada saat 
ini, menunjukkan Pertamina 
mam pu bekerja di lepas pan-
tai,” kata Sri Budiyani.•dSU

Pada Oktober 2016, genap setahun 
sudah PT Pertamina Hulu Energi (PHE) 
NSB dan PHE NSO menjalankan amanat 
untuk mengoperasikan dua blok Migas 
di Aceh yaitu Blok B (onshore) dan Blok 
NSO (offshore).

Tepatnya pada 1 Oktober 2015, PHE 
mulai menerima kedua blok tersebut dari 
ExxonMobil Indonesia yang kemudian 
mem bentuk anak perusahaan bernama 
PT PHE NSB dan PT PHE NSO.

General Manager PHE NSB dan PHE 
NSO Adi Harianto menyampaikan apresiasi 
kepada seluruh pekerja PHE NSB dan PHE 
NSO atas keberhasilan yang sudah dicapai 
selama setahun beroperasi. Di antara 
keberhasilan yang diungkapkan oleh 
Adi Harianto adalah keberhasilan kinerja 
QHSSE, yaitu mencapai 1,2 juta jam kerja 
tanpa kecelakaan, pencapaian reliability 
sebesar 96.2 % di atas target awal 95%, 
cost efficiency dengan pemotongan 
anggaran buffer, volume kerja berdasarkan 
prioritas, renegosiasi dengan provider, dan 
optimasi produksi, yaitu produksi gas NSO 
180 juta kaki kubik dari target 140 juta kaki 
kubik, dan produksi kondensat di atas 
2.000 Bbl dari target 1.200 Bbl.

“Semua pekerja baik di lapangan (Aceh 
Production Operations) maupun di Jakarta 
harus tetap kerja keras, cerdas, ikhlas 
dan tetap fokus dalam mencapai target 
produksi tanpa kecelakaan kerja. Apa 
yang sudah dilakukan dengan baik selama 
setahun ini, harus dipertahankan bahkan 
ditingkatkan demi kemajuan PHE NSB dan 
PHE NSO kedepan,” ujar Adi Harianto.

Ia juga berharap, di tahun-tahun men-
datang, PHE NSB dan PHE NSO juga tetap 
dapat menebar manfaat bagi masyarakat 
sekitar dengan berbagai program CSR 
yang terus dilakukan perusahaan. yang 
terbaru adalah program magang kerja bagi 
fresh graduate yang memprioritaskan para 
pemuda di sekitar wilayah operasi di Aceh 
Utara dan Lhokseumawe.

Setahun Phe nSB dan Phe nSo,
Sukses Tingkatkan kinerja

Direktur Utama PHE, R. Gunung 
Sardjono Hadi pada kesempatan terpisah 
mengatakan, “PHE NSB dan PHE NSO 
merupakan anak bungsu di PHE. Ini 
merupakan tantangan buat PHE, karena 
memang unik. Khusus PHE NSB memang 
tidak di bawah SKK Migas, namun di 
bawah Badan Pengelola Migas Aceh 
(BPMA). Sedangkan PHE NSO masih di 
bawah SKK Migas”. 

Gunung berharap,  ker ja  sama 
dengan stakeholder yang selama ini telah 
terjalin baik dapat dipertahankan meski 
di bawah BPMA. “Ini bukan menjadi 
kendala dalam membawa misi korporasi 
dalam meningkatkan produksi dan tetap 
mempertahankan aspek QHSSE.

“Saya apresiasi sekali dalam satu tahun 
kita mampu mengelola dua blok ini yang 
sebelumnya dikelola oleh ExxonMobil.
Alhamdulillah kita bisa mempertahankan 
produksi, keselamatan kerja serta 
biaya produksi bisa ditekan. Itu semua 
adalah prestasi yang  membanggakan,” 
ungkapnya. 

Gunung berharap ke depan prestasi-
prestasi itu bisa ditingkatkan lagi. “Ini 
juga sebagai jawaban atas tantangan 
yang diberikan PT Pertamina (Persero). 
Hasil akuisisi yang dilakukan Pertamina 
atas dua blok ini memberikan hasil 
yang bagus dibandingkan sebelum saat 
dikelola ExxonMobil. Saya juga masih 
percaya kedua blok tersebut setelah 
perpanjangan dua puluh tahun ke depan 
dapat memberikan hasil yang optimal 
kepada Pertamina”.

Di akhir pesannya, Gunung berterima 
kasih kepada GM dan seluruh pekerja 
yang terlibat. “Saya berterima kasih 
kepada GM dan tim. Semoga terus 
profesional, semangat bekerja dalam tim, 
dan menjaga integritas. Itu adalah etos 
kerja yang selalu saya dengungkan di PHE 
maupun AP PHE”.•PhE NSo-PhE NSB
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Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto  dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi didampingi Direktur Hulu Pertamina 
Syamsu Alam, Direktur Utama PHE R. Gunung Sardjono Hadi, dan  Pre sident/GM PHE WMO Sri Budiyani meninjau instalasi 
anjungan PHE-24 di Lepas Pantai Madura.
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J A K A R TA  -  S e b a g a i 
rangkaian dari program Risk 
Management Program (RMP) 
Pertamina Group 2016, fungsi 
Financial Risk & Insurance 
(FRI )  dan fungs i  C la im, 
Performance & Insurance 
D i r e k t o r a t  K e u a n g a n 
Pertamina serta PT Tugu 
Pratama Indonesia sebagai 
penanggung Polis Asuransi 
Hul l  & Machinery  ser ta 
Protection & Indemnity seluruh 
armada kapal Pertamina 
Group (termasuk PT Pertamina 
Trans Kontinental, PT Badak 
NGL dan PT Perta Arun Gas) 
mengadakan acara Wrap 
Up Meeting dan persiapan 
dek larasi aset dalam rangka 
proses renewal polis Hull & 
Machinery periode 2017. 
Acara diadakan di Lombok 

risk management Program Polis asuransi hull & machinery Pertamina group 2016
pada 28 – 29 September 
2016, dan  dihadiri oleh 
p e r w a k i l a n  P e r t a m i n a 
Shipping, PT Pertamina 
Trans Kontinental, PT Badak 
NGL, PT Perta Arun Gas, 
PT Tugu Pratama Indonesia 
(penanggung asuransi), serta 
dari independent surveyor 
Matthews Daniel dan Synergy 
RMC.

RMP terdiri dari dua ke-
giatan utama, yaitu Office 
Management Survey dan 
On Board Survey, dimana 
keandalan manajemen darat 
dan kondisi fisik serta aspek 
HSSE dari kapal dinilai oleh 
surveyor. Berdasarkan survei 
yang dilaksanakan tersebut, 
surveyor memberikan reko-
mendasi sebagai upaya per -
baikan manajemen risiko 

yang harus dilakukan oleh 
asset holder/risk owner. Re ko-
mendasi-rekomendasi terse-
but dibedakan menjadi tiga 
kategori berdasarkan tingkat 
risikonya. yaitu, P1 (Critical 
Risk), P2 (Moderate Risk) 
dan P3 (Low Risk). Hasil dari 
survei beserta dengan tindak 
lanjut atas rekomendasi yang 
telah diberikan surveyor dapat 
menjadi salah satu faktor 
pendukung dalam proses 
ne gosiasi terms & conditions 
dan premi pada renewal polis 
Hull & Machinery Pertamina 
Group  periode 2017.

Berdasarkan survei yang 
telah dilakukan atas 28 tanker, 
36 kapal ringan dan 4 office 
management, diberikan ap-
resiasi kepada tanker dan 
kapal ringan terbaik yang 

Fo
to

 : 
G

AB
H

IR
A

di nilai berdasarkan kondisi 
fisik kapal, umur kapal, jumlah 
rekomendasi dan respon atas 
re komendasi yang diberikan 
oleh pihak surveyor.

Untuk tahun 2016 peng-
hargaan tersebut diberikan 
kepada MT Pungut sebagai 
tanker terbaik, Pertamina Gas 
1 menjadi yang kedua dan 
MT Gunung Geulis sebagai 
juara ketiga. Sedangkan untuk 
kategori kapal ringan, MB 
Beras Basah (PT Badak NGL) 
meraih predikat terbaik, TB 
MB Brebes II (PT Badak NGL) 
sebagai runnerup dan Patra 
Tunda 3001 (PT PTK) sebagai 
juara ketiga. 

Di samping kegiatan Wrap 
Up Meeting, dilakukan pula 
deklarasi aset atas kapal-kapal 
yang akan dimasukkan ke 

dalam coverage polis asuransi 
Hull & Machinery periode 
2017 dan penetapan besaran 
nilai pertanggungan (total 
sum insured) yang ditentukan 
berdasarkan agreed value 
yang penentuannya mengacu 
pada nilai pasar wajar (sound 
market value) untuk kapal 
yang sejenis. 

Diharapkan dengan telah 
dilakukannya closing out atas 

rekomendasi yang diberikan 
surveyor, loss ratio yang 
baik dan kondisi  pasar yang 
sedang softening, Pertamina 
Group dapat memperoleh 
premi dan terms & conditions 
terbaik agar tercapai efektivitas 
dan optimalisasi kepemilikan 
pro  teksi asuransi untuk ke-
pentingan maksimal isasi 
benefit korporat.•Gabhira

MAJALENGKA – PT Perta-
mina (Persero) bersama de-
ngan PT Rajawali Nusantara 
Indonesia (RNI) dan To yota 
Motor Corporation (TMC), 
pada Kamis (6/10), me-
lakukan panen perdana Rum-
put Gajah (Napier Grass) 
ge nerasi pertama yang akan 
dikembangkan untuk kajian 
pengembangan Bahan Bakar 
Nabati (BBN). Penanaman  
yang merupakan pilot project 
di lahan seluas 7 hektar di 
Jatitujuh, Majalengka, Ja-
wa Barat menggunakan 
lahan milik PT PG Rajawali 
II, yang merupakan anak 
p e r  u   s a h a a n  P T  R N I . 

Kolaborasi ini bagian 
dari du kungan tiga pihak, 
yakni Pertamina sebagai 
produsen BBM, Toyota 
Motor Corporation sebagai 
pabrikan serta RNI selaku 
pengelola perkebunan dalam 
menyukseskan target bauran 
energi nasional untuk energi 
baru dan terbarukan sebesar 
23% pada tahun 2025 dan 
merealisasikan mandat pe-
merintah mewajibkan pe-
manfaatan bahan bakar 
nabati sebagai campuran 
b a h a n  b a k a r  m i n y a k .

“Sebagai langkah awal,  
kita menggunakan lahan 
seluas 7 Hektar untuk demo 
per cobaan me na nam dan 
panen yang dila kukan per 
empat bulan. Nanti saat 
masuk skala komersia l , 

Pertamina, rni & Toyota motor Corporation 
kembangkan Bahan Baku nabati

k i t a  a k a n  m e n g g a r a p 
8.000-9.000 Ha,”ungkap 
oleh Vice President Clean 
Energy Tech. Development 
Pertamina  Moch. Taufik 
Afianto dalam kesempatan 
panen perdana rumput gajah 
di lahan PT PG Rajawali II 
di Jatitujuh, Majalengka. 

Turut hadir dalam panen 
perdana tersebut Direktur 
Pengembangan  Usaha 
dan Investasi RNI Agung P. 
Murdanoto, Senior Managing 
Executive Coordinator TMC 
Kazushi Takahashi, Direktur 
Keuangan PT PG Rajawali II 
Heru Mulyono dan Direktur 
Produksi PT PG Rajawali 
II Bambang Ekadarutama. 

Untuk keberlangsungan 
proyek ini, Taufik meng-
harapkan dukungan penuh 
dari para pemangku ke-
pentingan. Dari pemerintah 
berupa insentif atau sub-
sidi untuk membayar se-
lisih antara harga indeks 
bioethanol dengan harga 
gasoline, dukungan Direktorat  
Pemasaran Pertamina  untuk 
kesediaannya mem-blending 
bioethanol dengan gasoline, 
serta dukungan investor 
untuk membantu pendanaan 
in vestasi bioethanol se-
h i ng  ga  l eb i h  mena r i k .

“Pe ngembangan bio etha
nol ini menjadi salah satu bukti 
dukungan Pertamina pada 
program pemerintah menuju 
kemandirian energi Indonesia. 

RNI sendiri sudah memiliki 
pabrik bioethanol di Palimanan 
dan di yogya. Dengan adanya 
kemitraan tersebut, maka 
akan menambah pasokan 
bioethanol sehingga harga 
akan lebih kompetitif,” ung-
kap Agung P. Murdanoto.  

Sejak 2015, Pusat Pe-
nelitian Agro milik PT PG 
Rajawali I I Cirebon telah 
menyiapkan lahan seluas 
7 ha di HGU PG Jatitujuh, 
Majalengka, untuk keperluan 
riset pengembangan tanaman 
yang berpotensi sebagai 
sumber energi. Pemanfaatan 
rumput gajah tidak terlepas 
dari kandungan biomassa 
yang tinggi sehingga cocok 
digunakan sebagai salah 
satu bahan pembuat bio
fuel. “Target yang kita ha-
rapkan, produksi rumput 
ga jah in i  70 h ingga 80 
ton per hektar,” lanjutnya. 

Sementara itu, menurut 
Kazushi Takahashi, bago 
Toyota, Indonesia merupakan 

pangsa pasar yang besar 
dan sangat penting dalam 
pengembangan bisnisnya. 
Toyota mendukung penuh 
terhadap pengembangan 
bio ethanol karena di Jepang, 
Toyota telah menjadikan rum-
puh gajah sebagai bahan 
dasar dari produk Bioethanol.

“Kolaborasi ini adalah se-
buah bisnis yang menjanjikan. 
Mobil produksi Toyota sen-
dir i  sudah sesuai untuk 
meng gunakan bahan bakar 
hasil blending bioethanol 
dan gasoline,” ungkap Ka-
zushi.  Penggunaan bio
ethano l  sebaga i  bahan 
ba kar ter barukan ini turut 
me wujudkan energi bersih. 

Panen perdana ini me-
rupakan milestone bagi se-
mua pihak yang terl ibat. 
Apabila dari hasil pilot project 
dan kaj ian bersama ter-
sebut  menunjukkan hasil 
yang positif, diharapkan kerja 
sa ma ini dapat berlanjut 
ke tahap selanjutnya. •IRL
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JAKARTA - Dalam rangka menumbuhkan motivasi 
mahasiswa untuk berinovasi dan meningkatkan wawasan, 
Universitas Pertamina melangsungkan Kuliah Umum 
dengan mengundang Wali Kota Tangerang Selatan Airin 
Rachmi Diany untuk memaparkan manfaat konsep Smart 
City kepada mahasiswa Universitas Pertamina, di Griya 
Legita Pertamina Simprug, Jakarta, Selasa (5/10).

“Kuliah Umum ini akan menjadi kegiatan rutin 
Universitas Pertamina yang dilaksanakan setiap bulan 
dengan menghadirkan para pakar, praktisi maupun 
to koh yang mampu memberikan ilmu pengetahuan, 
pengalaman dan wawasan mahasiswa sehingga me-
nambah daya saing dan kompetensi  mereka,” ungkap 
Rektor Universitas Pertamina, Prof. Akhmaloka Phd. 

Dalam kuliah umum tersebut, Airin menjelaskan, 
ko ta pintar (smart city) bisa mencerdaskan masyarakat. 
Mengadopsi konsep kota-kota maju berbasis teknologi 
informasi dengan melakukan inovasi. Sehingga ter wujud 
Tangerang Selatan sebagai Kota Cerdas, Berkualitas dan 
Berdaya Saing Berbasis Teknologi dan Informasi.

Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan 
memudahkan proses birokrasi lebih sederhana dan 
transparan. Salah satunya dengan membuka inkubator 
bisnis baru para pemuda di sektor usaha kecil dan 
menengah. “Kami melakukan kolaborasi dengan 
perguruan tinggi. Memberikan kemudahan untuk 
mendapatkan layanan kesehatan. Layanan perizinan dan 
lainnya,” kata Airin.

Tak hanya itu, lanjut Airin, perizinan online juga 
diterapkan mulai dari surat dan tanda tangan secara 
online. Selain menggunakan barcode juga bersertifikat 
sehingga dijamin keaslianya. Pelayanan perizinan ditem-
patkan di setiap kelurahan dan kecamatan.

Airin menilai, para Mahasiswa Universitas Pertamina 
memiliki  rasa keingintahuan yang sangat besar. Mereka 
mengetahui dan memahami persoalan dan konten 
me ngenai Smart City.  “Mudah-mudahan mahasiswa 
Universitas Pertamina bisa mengetahui apa yang sudah 
dan sedang kami lakukan. Semoga para mahasiswa 
juga bisa berkontribusi dalam rangka untuk proses pe-
nyelenggaran Pemerintahan kota Tangerang Selatan,” 
kata Airin.

Dalam  kesempatan tersebut, terkait dengan Smart 
City, Universitas Pertamina melakukan Kesepakatan 
Bersama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. 
Kesepakatan ditandatangani oleh Rektor Universitas Per-
tamina Prof. Akhmaloka Phd dan Wali Kota Tangerang 
Selatan Airin Rachmi Diany.

Tujuan kesepakatan ini adalah menjalin kerja sama 
untuk meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan 
masyarakat melalui bidang pendidikan, penelitian dan 
pengabdian masyarakat. Ruang lingkup kerja sama 
meliputi pendidikan, penelitian, pengembangan energi 
baru dan terbarukan, pengabdian dan pemberdayaan 
masyarakat serta bidang-bidang lain yang telah disepakati 
oleh keduabelah pihak.•IRLI

walikota Tangsel 
Berikan kuliah umum 
di universitas Pertamina
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manfaatkan energi Surya, 
Pertamina Targetkan 1.000 mw di 2020
JAKARTA - Dewasa ini 
pe merintah sedang gencar 
mengembangkan  energi 
ba ru dan terbarukan dengan 
target 23% pada tahun 2025 
dan meningkat hingga 31% 
pada 2050.

Sebaga i  sa lah  sa tu 
perusahaan energi nasional, 
Per tamina  menyambut 
positif hal tersebut. Karena 
sebagai  BUMN energ i , 
Pertamina berkewajiban un-
tuk membawa Indonesia 
Mandiri Energi. Direktur 
U tama Per tam ina  pun 
t e l a h  m e n y a m p a i k a n 
komitmennya da lam EBT 
Leade rs  Fo  rum  un tuk 
mencapai pem bangkitan 
listrik 1.000 MW dari sumber 
energi terbarukan di tahun 
2020.

Untuk menyatukan per-
sepsi pada semua lini bisnis, 
Direktorat Gas, Energi Baru  
& Terbarukan menggelar 
workshop bertajuk Improving 
Stabi l i ty and Enhancing 
Performance of PV Power 
Plant. Hal ini dilakukan guna 
meningkatkan pengetahuan 
dasar mengenai Solar PV, 
teknolog i  terk in i  untuk 
me ningkatkan keandalan 
dan efisiensi pembangkit 
listrik eksisting sekaligus 

membangun pemahaman 
bersama mengenai  ke-
siapan Solar PV dalam pe-
ngembangan energi ter ba-
rukan.

“Workshop ini dilak sa-
nakan guna meningkatkan 
p e n g e t a h u a n  d a s a r 
mengenai Solar PV, mulai 
dari teknologi terkini untuk 
meningkatkan keandalan 
dan efisiensi pembangkit 
listrik eksisting sekaligus 
membangun pe mahaman 
b e r s a m a  m e n g e n a i 
kesiapan Solar PV dalam 
pengembangan energi ter-

barukan,” ujar Tanudji D 
selaku SVP Engineering, 
Operation, and Technology 
Development.

Tanudji D menyatakan, 
tahun 2016 Pertamina men-
jalankan pengembangan 
Solar  PV,  d i  antaranya 
yakni PT Badak NGL di 
Bontang 1 MW, PT PAS 
di Pondok Ca be 0,7 MW, 
Area RU IV Cilacap 1 MW 
dan Kantor Pusat Pertamina 
0 , 2  M W.  D i h a r a p k a n 
pemasangan So la r  PV 
tersebut sudah se lesa i 
terpasang akhir tahun ini.

Hal  senada juga di-
sampaikan Moch. Taufik 
Afianto selaku VP Clean 
Energy & Technology De-
velopment Direktorat Gas, 
Energi Baru & Terbarukan. 
“Pemanfaatan energi surya 
sudah mulai harus jalan ka-
rena merupakan ko mit men 
perusahaan dalam me-
ngembangkan energi baru 
dan terbarukan. Di lain sisi 
pemanfaatan energi tersebut 
didasari oleh ketersediaan 
yang bersifat alami (nature) 
dan mempunyai nilai komersil 
(commercial),” ujarnya.•hARI
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Sinergi ru ii dengan Pangkalan Tni al dumai 
dUMAI - Dalam rangka 
menjaga keandalan RU II 
Dumai, maka setiap aspek 
pendukung operasionalnya 
harus kondusif. Dengan ca-
kupan wilayah operasional 
kerja meliputi perairan Dumai 
yang padat dengan kegiatan 
b e b e r a p a  p e r u s a h a a n 
dan ja lu r  perdagangan 
masyarakat, maka kelancaran 
dan keamanan jalur lalu 
lintas air yang mendukung 
operasional RU II Dumai juga 
perlu mendapatkan perhatian 
yang serius.

Untuk itu, Refinery Unit 
(RU) II Dumai dan Pangkalan 
TNI AL (Lanal) Dumai me-
ningkatkan kerja sama yang 
sudah terjal in selama ini 
dengan melaksanakan pe-

nandatanganan kesepakatan 
bersama (MoU) di Gedung 
Terpadu Lantai 2, RU II Dumai, 
pada (28/9). Kesepakatan 
tersebut merupakan antisipasi 
d in i  terhadap ancaman 
gang guan keamanan jalur 
pelayaran yang terkait dengan 
operasional RU II Dumai.

GM RU II Dumai Mahen-
drata Sudibja menyampaikan, 
MoU ini menjadi sangat pen-
ting karena diharapkan ke 
depan dapat tercipta si-
tuasi yang lebih kondusif di 
wilayah perairan Dumai, baik 
sebelum, selama dan setelah 
penerimaan minyak mentah 
dan pendistribusian BBM. 

Sementara itu, Komandan 
Lanal Dumai Letkol Laut 
(P) Muhammad Risahdi, 

M.SI  (HAN) menyambut 
baik penandatanganan ke-
sepakatan bersama in i .  
“Dengan adanya kesepakatan 
ber sama ini merupakan hal 
yang baik untuk pengamanan 
operasional RU II Dumai 

GM RU II Dumai Mahendrata Sudibja dan Komandan Lanal Dumai Letkol Laut (P) 
Muhammad Risandi, M.Si (HAN) menandatangani kesepakatan bersama dalam 
rangka pengamanan wilayah perairan Dumai untuk menjaga proses penerimaan 
minyak mentah dan pendistribusian BBM.

sebagai objek vital nasional. 
Selain itu, hal ini juga dapat 
dilihat menjadi awal yang 
baik sebagai warisan bagi 
RU II dan Lanal Dumai untuk 
masa jangka panjang ke de-
pannya.•

SOROT Tahun LII, 17 Oktober 2016

SVP Engineering, Operation, and Technology Development Direktorat Gas, Energi Baru & Terbarukan Pertamina Tanudji D 
memberikan sambutan pada workshop Improving Stability and Enhancing Performance of PV Power Plant.
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BANdUNG - Indonesia 
HR Summit  kembali di-
ge lar di Bandung, pada 
(5/10).  Perhelatan yang 
diselenggarakan oleh  Satuan 
Kerja Khusus Minyak dan Gas 
(SKK Migas) berkolaborasi 
dengan Kontraktor Kon trak 
Kerja Sama (KKKS) dimak-
sudkan sebagai ko mitmen 
penuh untuk mengem bang-
kan kapabilitas dan kapasitas 
SDM Indonesia.

Gelaran ini diisi dengan 
konferensi dan pameran.  

Pertamina Berpartisipasi dalam
Pameran the 8th indonesia hr Summit 

Pertamina mela lu i  anak 
perusahaannya, Pertamina 
EP, berpart is ipasi dalam 
perhelatan ini. Sekitar 500 
peserta dari berbagai industri 
i ku t  da lam acara  yang 
diadakan selama dua hari 
tersebut. 

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut, stan Pertamina 
menampi lkan  in fo rmas i 
mengena i  k i p r ah  SDM 
Pertamina. Termasuk kiprah 
S D M  P e r t a m i n a  y a n g 
bertugas di anak perusahaan, 

sepert i  Per tamina Bina 
Medika dalam pelayanan 
kesehatan turut membuka 
stan guna mensosialisasikan 
unit bisnisnya.

Usai membuka pameran 
8th Indonesia HR Summit, 
Menteri  Ketanagakerjaan 
Muhammad Hanif Dhakiri 
berkesempatan mengunjungi 
stan Pertamina dan men-
dapa t  pen j e l asan  da r i 
Vice President Pertamina 
Corporate University Ihsa-
nuddin Usman.•hARI

SOROT

VP Pertamina Corporate University Ihsanuddin Usman memberikan penjelasan mengenai Pertamina Corporate University 
kepada Menteri  Ketanagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri saat mengunjungi stan Pertamina di Pameran the 8th Indonesia 
HR Summit.
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Penyaluran avtur dPPu djalaluldin dari  TBBm gorontalo 
Berpotensi Penghematan rp 2,5 miliar
GoRoNTALo –Terminal BBM 
(TBBM) Gorontalo berhasil 
melakukan penyaluran per-
dana Avtur ke DPPU (Depot 
Pengisian Pesawat Udara) 
Jalaluddin, Gorontalo, pada 
(1/10). Penyaluran Avtur dari 
TBBM Gorontalo ke DPPU 
Djalaludin ini, diharapkan 
dapat menghemat ongkos 
angkut bridger mencapai lebih 
dari Rp 2,5 miliar.

Av iat ion Region Ma-
nager VII Teuku Johan Mif-
tah, mengatakan, “DPPU 
Jalaluddin semula disuplai 
dari Terminal BBM Bitung, 
Sulawesi Utara, yang berjarak 
425 km dengan waktu tem-
puh perjalanan brigder sam-
pai dengan 18 jam. Dengan 
penyaluran Avtur dari TBBM 
Gorontalo, jarak yang di-

tempuh hanya mencapai 35 
km dengan waktu sekitar 1,5 
jam.”

“Jarak tempuh yang 
lebih pendek tersebut juga 
berdampak positif terhadap 
kehandalan suplai di DPPU 
serta menurunkan potensi 
kecelakan dalam perjalanan,” 
sambung Johan.

Sementara  i tu ,  S&D 
Region Manager VII, Fir-
mano Saleh Kaharuddin 
mengatakan, “TBBM Bitung, 
dengan tidak lagi menyuplai 
DPPU Gorontalo, dapat difo-
kuskan pada pelayanan DPPU 
Sam Ratulangi.”

Saat ini, truput normal 
Avtur dari TBBM Bitung ke 
Bandara Sam Ratulangi 
se besar 180 KL per ha-
r i  dan truput Avtur dar i 

TBBM Gorontalo ke DPPU 
Djalaluddin sebesar 20 KL 
per hari. 

Selama periode latihan 
gabungan TNI AU – US 
Ariforce tanggal 25 Oktober 
2016 sampai dengan 2 
November 2016, truput Avtur 
dari TBBM Bitung ke DPPU 
Sam Ratulangi meningkat 
menjadi 290 KL per hari.

Dengan semakin ber-
kembangnya penerbangan ke 
Indonesia Timur, ini siatif ini juga 
sebagai upaya mengantisipasi 
meningkatnya kebutuhan 
Avtur baik di DPPU Sam 
Ratulangi, Manado, maupun 
di DPPU Djalaludin, Gorontalo. 

Bandara Sam Ratulangi 
hingga September 2016 lalu 
melayani 1,9 juta penumpang, 
baik domestik maupun inter-

nasional dengan kurang lebih 
72 penerbangan per hari. Rute 
penerbangan internasional di 
Sam Ratulangi di antaranya 
Manado Macau, Manado 
Si  ngapore dan Manado 
Changsa (China).

Bandara Djalaluddin saat 
ini melayani 6 maskapai pe-
nerbangan dengan jumlah 
penerbangan. Bulan Mei 2016 
lalu Menteri Perhubungan me-
resmikan Terminal Bandara 
D j a l a l udd in  yang  ba ru 
memungkinkan pesawat yang 
lebih besar untuk ber operasi. 
Pesawat terbesar saat ini 
yang beroperasi di Bandara 
Djalaluddin adalah Boeing 
737-900ER yang dioperasikan 
oleh Lion Air. 

D e n g a n  g e n c a r n y a 
promosi pariwisata yang 

S&D Region Manager VII, Firmano Saleh Kaharuddin, meresmikan penyaluran 
perdana avtur dari TBBM Gorontalo ke DPPU Gorontalo

dilakukan Pemerintah Daerah 
Gorontalo, penerbangan di 
Bandara Djalaludin tentunya 
juga berpotensi untuk me-
n i ngka t .  Tahun  2016 , 
setidaknya terdapat delapan 
Fest iva l  yang ter jadwal 
sepanjang tahun 2016, di 
antaranya Festival Pesona 
Otanaha, Festival Pesona 

Danau L imboto,  Fest iva l 
Pesona Saronde, Festival 
Pesona Boalemo, Festival 
Tumbilotohe, Festival Bedug, 
Gebyar Ketupat, Fest ival 
Karawo (November 2016), 
Karapan Sapi dan Pacuan 
Kuda (Desember 2016) dan 
Festival Walima (Desember 
2016).•MoR VII
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JAKARTA - Meski diterpa badai krisis harga minyak dunia se-
jak medio 2014, PT. Pertamina EP (PEP) tetap agresif dalam 
mencari cadangan baru migas melalui kegiatan  Eksplorasi, serta 
mengakselerasi proyek-proyek pengembangan lapangan yang 
sedang gencar berlangsung. Fokus pengembangan yang tengah 
dilakukan PEP hingga 3 sampai 4 tahun ke depan adalah proyek 
pengembangan gas. “Pertamina EP tercatat sudah mengoperasikan 
dua Central Processing Plant (CPP), CPP Gundih di Kabupaten 
Blora, Provinsi Jawa Tengah dengan kapasitas produksi gas 
mencapai 50 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dan CPP Donggi 
di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dengan kapasitas 
produksi gas mencapai 50 MMSCFD,” ungkap Rony Gunawan, 
Presiden Direktur PEP, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut Rony menjelaskan untuk CPP yang sedang dalam 
proses Engineering, Procurement, & Contruction (EPC) antara 
lain: Pakugajah Development Project (Sumatera Selatan) dengan 
kapasitas produksi gas sebesar 45 MMSCFD, CPP Matindok di 
Kabupaten Banggai (Sulawesi Tengah) dengan kapasitas produksi 
gas sebesar 55 MMSCFD, Pondok Makmur Development Project 
(PMDP) di Kabupaten Bekasi (Jawa Barat) dengan kapasitas 
produksi gas sebesar 37 MMSCFD, serta Project Pengembangan 
Cikarang – Tegal Pacing di Karawang, (Jawa Barat) dengan ka-
pasitas produksi gas sebesar 14 MMSCFD. 

Sejalan dengan agresifitas PEP, PMDP terus mengembangkan 
lapangan migas hasil temuan eksplorasi untuk menambah jumlah 
produksi. Salah satu cara adalah dengan mengeksekusi program 
pengeboran sumur pengembangan di Struktur Tegal Pacing, yakni 

lokasi Tegal Pacing (TGP)-5. Lokasi ini berada 
di Desa Karang Jaya, Kecamatan Pembuyaran, 
Kabupaten Bekasi (Jawa Barat) yang berjarak 
sekitar 45 Km sebelah timur Ibukota R.I, Jakarta. 
“Diharapkan lapangan Tegal Pacing akan 
menambah produksi harian PEP sekitar 12 juta 
kaki kubik gas per hari (MMSCFD). Dari lokasi 
baru sumur TGP-5 akan berkontribusi sekitar 
4-5 MMSCFD,” ungkap Indra Priatna, General 

Manager PMDP (6/10).
Kemudian, Indra menambahkan bahwa pengeboran sumur 

pengembangan TGP-5 ditajak pada 5 September 2016, pukul 14.00 
WIB menggunakan Rig PDSI 16.2/NT 45-1/33, 550 HP. Pengeboran 
sumur ini mencapai kedalaman akhir di 756 m, pada 20 September 
2016 dalam Formasi Parigi yang berlitologi batugamping (Limestone). 
Menurut Indra, penerapan kebijakan efisiensi dalam pengeboran sumur 
TGP-5, ini dihitung secara cermat ketika menentukan kedalaman akhir, 
berdasarkan kenyataan data pengeboran yang diset di atas zona GWC 
(Gas Water Contact) pada kedalaman 756 m. Kedalaman total depth 
(TD) tersersebut, ternyata lebih dangkal 158 m dari program awal 
rencana pengeboran di kedalaman 914 m. Selain itu, dalam operasi 
pengeboran lokasi TGP-5, juga telah mampu menekan penggunaan 
material lumpur yang sangat efisien. Dari kebijakan tersebut telah 
berhasil dilakukan penghematan dengan nilai total sebesar US$ 464 
ribu. “Uji produksi dilakukan pada selang kedalaman 735-737 m 
dan 738-741 m dalam Formasi Parigi yang secara umum berlitologi 
batugamping, dengan hasil rata-rata gas sebesar 4.957 MMSCFD,” 
imbuh Indra. Dalam keterangannya, Indra menyatakan bahwa sumur 
TGP-5 ditutup dan ditinggalkan sementara sebagai sumur gas pada 
6 Oktober 2016, sambil menunggu fasilitas produksi.

Produksi minyak dan gas (migas) dari PMDP sampai September 
2016 sebesar 1.024 barel setara minyak per hari (BOEPD) atau 101 
persen dari target year to date September 2016. Produksi tersebut 
didapat dari produksi gas sebesar 1.870,12 MMSCFD atau 11.08 
persen lebih tinggi dari target sebesar 1.683,56 MMSCFD. Sedangkan 
produksi minyak sebanyak 186 barel minyak per hari (BOPD) masih 
dibawah target year to date September 2016. 

Eksplorasi sumberdaya migas di kawasan Kabupaten Bekasi 
dan sekitarnya telah dimulai sejak era 1990-an, paska penemuan 
cadangan minyak di Daerah Rengasdengklok (Karawang Utara).  
Sementara proyek pengembangan Pondok Makmur (Pondok Makmur 
Development Project) berawal dari survei seismik 3D  daerah Pondok 
Tengah (PDT) Utara tahun 2005 yang dilanjutkan dengantahapan 
prosesing (pengolahan data) pada 2006. Selanjutnya Lapangan 
Pondok Makmur ditemukan oleh  PEP lewat kesuksesan pengeboran 

eksplorasi lokasi Pondik Makmur (PDM-A) yang kemudian di-
namakan sumur PDM-01, pada April 2008. 

Pasca kesuksesan pengeboran PDM-1, dilanjutkan dengan 
pengeboran 2 sumur deliniasi, masing-masing PDM-02 (selesai 
10 Januari 2009) dan PDM-03 (selesai Oktober 2009). Hal yang 
menarik di daerah prospek Pondok Makmur adalah ditemukannya 
new play eksplorasi. yaitu hidrokarbon dihasilkan dari fasies 
batugamping termetamorfosa (Marblelized Limestone) dan lapisan 
dibawah Formasi Talang Akar (TAF). POD Phase 1 disetujui Juni 
2010, untuk memproduksikan 3 Sumur tersebut dan melakukan 
penambahan 3 sumur pengembangan. Pengeboran Eksplorasi 
juga masih terus dilakukan disekitar Lapangan PDM. 

Pada Agustus minggu ke-2 2016 proyek Pondok Makmur 
diserah terimakan ke Field Tambun dan berganti nama menjadi 
Cikarang Tegal Pacing Development Project (CDPT). Wilayah 
kerja mencakup Tegal Pacing (TGP)-1, TGP-2, TGP-3, TGP-4, 
TGP-5, Cikarang (CKR)-1,CKR-2, dan CKR-3. “Peresmian serah 
terima Proyek Pondok Makmur bertepatan dengan ulang tahun 
Pertamina EP ke11 di Jakarta,” ucap Indra Priatna.•dIT. hULU

Peta situasi wilayah kerja Pondok Makmur Development Project.

Tingkatkan Performa kilang Balongan 
Pertamina gandeng rekind
JAKARTA  –  Dalam upaya 
mening katkan performa Kilang 
Ba longan, PT Pertamina (Per-
sero) resmi menggandeng 
kon sorsium PT. Rekayasa 
Industri (Rekind) – Intermoor 
PTE Ltd.  da lam proyek 
Engineering, Procurement, 
Construction, Installation, 
and Commisioning (EPCIC) 
Subsea Pipeline (SPL) and 
Single Point Mooring (SPM) 
dan Flushing system Facilities 
untuk kilang Rifinery Unit (RU) 
VI Balongan, Indramayu, Jawa 
Barat.

Penandatanganan kerja 
sama dila kukan oleh Direktur 
pengolahan Pertamina Rach-
mad Hardadi dan Direktur 
Utama PT Rekayasa Industri, 
Jobi Triananda Hasjim dan 
disaksikan oleh Direktur 
U t a m a  P e r t a m i n a  D w i 
Soetjipto, di Jakarta, pada 
(10/10).

Proyek ini bertujuan un-
tuk menggantikan dan me-
ningkatkan fasilitas loading 
dan unloading SPM yang 

ber  kapasitas 150.000 Dead
weight Tonnage (DWT) dan 
ja ringan offshore pipeline 
Pertamina. Fasil itas SPM 
dan jaringan offshore pipeline 
yang baru nanti mempunyai 
kapasitas 165.000 DWT, 
jaringan ganda 32, offshore 
pipeline, onshore pipeline, 
dan fasilitas flushing system. 
Fasilitas ini diharapkan mampu 
meningkatkan efektivitas dan 
kinerja operasional loading 
dan unloading.

Direktur Pengolahan Per-
tamina Rachmad Hardadi, 
meng ungkapkan, proyek 
ini sangat penting dalam 
men dukung upayanya me-
ningkatkan keandalan ope-
rasional Kilang Balongan, 
ka rena jaringan pipa yang 
ada sudah tua, sehingga di-
butuhkan peremajaan guna 
meningkatkan kinerja kilang 
tersebut, sekaligus mem-
persiapkan program RDMP.

“Dengan umur yang su-
dah mencapai 42 tahun, 
infrastruktur ini dilihat dari 

sisi operasional masih bagus, 
namun harus diganti baru 
dan modern karena distinasi 
RDMP. Apalagi kapasitas 
kilang yang akan meningkat 
dari 125 ribu barel menjadi 
300 ribu barel,” kata  Hardadi 
usai penandatanganan.

Proyek tersebut  ditar get-
kan tuntas dalam 23 bulan ini 
ter hitung dari tanda tangan 
kon trak. Sehingga pada ta-
hun 2018 bisa langsung di-
gunakan. Terpilihnya Rekind 
dan konsorsium  sebagai 
pelak sana proyek ini sekaligus 
dapat  mengukuhkan s i -
nergi BUMN yang dapat 
memberikan manfaat yang 
optimal untuk negara.

“Kami mengharapkan  
proyek ini dapat dilaksanakan 
konsorsium dengan baik, 
tepat waktu, tepat anggaran, 
dan tepat kualitas, sehingga 
dapat mendukung keandalan 
kilang RU VI Balongan,” tegas 
Hardadi.

Sementara itu, Jobi Tria-
nanda Hasjim menyam paikan, 

pihaknya akan melaksanakan 
proyek tersebut dengan 
maksimal  sehingga bisa 
digunakan sesuai waktu yang 
telah ditentukan Pertamina.
Rekind sebagai pemimpin 
konsorsium akan bersinergi 
dengan seluruh stakeholder 

da lam membangun dan me-
nyelesaikan proyek SPL dan 
SPM kilang Balongan.

“Kami akan menyelesaikan 
proyek ini dengan tepat waktu 
sesuai dengan perencanaan 
dan permintaan Pertamina.
Pembangunan proyek di in-

Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi  berjabat tangan dengan Direktur utama PT Rekayasa Industri, Jobi 
Triananda Hasjim usai menandatangani kesepakatan proyek EPCIC  SPL &  SPM dan Flushing system Facilities untuk 
kilang RU VI Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Penandatanganan disaksikan oleh Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto.

dustri offshore dan onshore 
merupakan salah satu keahlian 
dan kompetensi utama yang 
Rekind miliki. Apalagi ini me-
rupakan proyek cepat, karena 
panjangnya hanya 17 km. 
Ka mi yakin, semua berjalan 
de ngan lancar,” ujar Jobi.•hARI
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