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TINGKATKAN PRODUKSI MIGAS NASIONAL,
PERTAMINA KEMBANGKAN FORMULA
UNTUK EOR

MarketInsight

Ungkapan “Pelanggan adalah Raja” barangkali masih relevan
hingga saat ini. Ini terbukti dari apa yang baru terjadi pada United
Airlines (United). Maskapai terbesar ke-3 di dunia pada Minggu (9/4)
mengusir salah satu penumpang dari penerbangan 3411 dengan
menggunakan kekerasan. Rekaman kejadian tersebut tersebar
luas dan memicu protes keras dari publik atas cara penanganan
pelanggan United.
CEO United sejatinya sudah melayangkan permohonan
maaf secara resmi dan terbuka. Namun di mata publik, reputasi
maskapai itu terlanjur terpuruk. Demikian juga di mata investor
yang menanggapi kasus ini dengan melepas saham United.
Akibatnya, harga saham United jatuh hingga 4% ke level ~US$67
dan menurunkan nilai kapitalisasi pasarnya hingga US$ 1 miliar,
seperti dalam grafik.
Tak hanya itu, pemegang saham United ikut menanggung
akibatnya. Salah satunya adalah investor kakap AS, Warren Buffet
yang memegang ~26 juta saham United. Akibat kejadian ini, Buffet
berpotensi merugi hingga US$84 juta.

> ke Halaman 3
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CUSTOMER IS KING

Direktur Utama Pertamina didampingi GM MOR III Jumali dan VP Supply & Distribusi Pertamina Faris Aziz berdialog dengan awak mobil tangki
saat melakukan management walkthrough ke TBBM Plumpang, Jakarta, pada (7/4).

Overseas Bisa Sumbang

33% Produksi Pertamina
Untuk merealisasikan target
produksi 1,9 juta barrel oil
equivalen per day (BOEPD)
pada 2025 guna mendukung
pertumbuhan perekonomian
nasional, Pertamina akan
menggencarkan akusisi
aset migas di dalam dan di
luar negeri. Bahkan akuisisi
asset dari luar negeri (Over
seas) diprediksi mampu
menyumbang 33% dari target
produksi tersebut.

CIREBON - Direktur Hulu PT Perta
mina (Persero) Syamsu Alam dalam
Media Gathering di Cirebon Minggu
(9/4) juga menyatakan Pertamina akan
melakukan strategi untuk mengelola
blok-blok terminasi. Pertamina sedang
menyiapkan pengelolaan delapan blok
terminasi tahun 2018 yang telah
diserahkan pemerintah kepada Perta
mina, termasuk di dalamnya Sanga
Sanga dan OSES.
Di domestik Pertamina juga
mengoptimalisasikan asset-aset
yang dimiliki dengan berbagai proyek,

seperti PHE WMO Integration Project,
Proyek Pengeboran Parang Nunukan,
Proyek Pengeb oran Randugunting,
Optimalisasi EOR di sum ur-sumur
tua dan lainnya. Optimalisasi aset ini
dimaksudkan untuk meningkatkan
produksi migas agar target perusahaan
di sektor hulu tercapai.
Sementara dari tiga blok yang
telah berproduksi, yaitu Aljazair, Irak
dan Malaysia, Pertamina kini memiliki
tambahan tiga blok yang sudah ber
produksi di Nigeria, Tanzania, dan
Gabon. “Jadi sekarang kita bersyukur
Pertamina ada di 12 negara,” tegas
Syamsu Alam.
Sejumlah langkah yang dilakukan
Pertamina, tentu tidak lepas dari upaya
BUMN ini ingin memberikan kontribusi
yang nyata dalam mendukung pere
konomian nasional. Indonesia yang kini
termasuk negara yang ke 16 kekuatan
ekonominya, pada tahun 2050 akan
menjadi negara dengan dengan
perekonomian keempat setelah China,
Amerika, dan India, dengan GDP US$
15,432 miliar.
Dengan pertumbuhan ekonomi

semacam itu, tentu Indonesia mem
butuhkan dukungan energi secara mak
simal. Secara nasional sesungguhnya
kebutuhan energi nasional jauh lebih
dari cukup. Pada 2015 produksi energi
nasional 354 juta ton ekuivalen minyak,
yang terdiri 271 juta ton batubara dan
selebihnya sebanyak 113 juta ton mi
nyak, gas dan energi terbarukan.
Di tengah tingginya konsumsi
migas, justru produksi migas Indonesia
terus merosot, seiring makin menipisnya
cadangan yang dimiliki. Sekalipun
Indonesia memiliki 60 cekungan,
cadangan minyak Indonesia ada
di urutan ke-26 dunia, dengan total
sekitar 4 miliar barel. Hal yang sama
dengan cadangan gas Indonesia di
urutan ke 14 dengan cadangan 100
TCF.
Langkah Pertamina mengelola blok
migas di luar negeri sesungguhnya
untuk memperkuat cadangan dan
produksi nasional. Karena produksi
migas di luar negeri itu hasilnya akan
dibawa pulang untuk diolah di kilangkilang yang ada di Indonesia untuk me
menuhi konsumsi BBM domestik.•RILIS

Massa Manik :

Semua Harus
Terintegrasi
JAKARTA - Direktur Utama
P T P e r t a m i n a ( P e r s e ro )
Elia Massa Manik memulai
rangkaian kunjungan
lapangannya di Terminal BBM
Jakarta Group Plumpang,
pada Jumat (7/4) sore. Satu
hal yang menjadi pesan
utamanya kepada pekerja di
sana adalah bahwa semua
bisnis Pertamina harus lebih
terintegrasi.
“Ini tantangan Pertamina,

Quote

sesuai road map 2025. Jadi,
dari hulu ke hilir harus lebih
terintegrasi. Tentu, tujuannya
satu, agar bisa menjadi lebih
kompetitif,” ujarnya.
Selain bisnis yang
terintegrasi, ada beberapa
hal yang perlu ditingkatkan.
Di antaranya adalah menekan
risiko di lokasi kerja,
meningkatkan kehandalan
> ke Halaman 4

of the week

If you don't value your time, neither will
others. Stop giving away your time and
talents. Value what you know and start
charging for it.
Kim Garst
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‘SROE’

Meningkatkan
Keandalan Kilang
Pertamina
PojokManajemen
TOHARSO
Direktur PENGOLAHAN

M

enjawab tantangan bisnis yang
semakin kompetitif, berbagai
strategi tengah dipersiapkan oleh
Direktorat Pengolahan Pertamina untuk
performance kilang eksisting Pertamina
di masa depan, yaitu RU II Dumai - Sei
Pakning, RU III Plaju, RU IV Cilacap, RU
V Balikpapan, RU VI Balongan dan RU
VII Sorong. Berikut penuturan Direktur
Pengolahan Pertamina, Toharso yang
mencanangkan lima fokus utama dalam
rangka mempertahankan keandalan Kilang
ke depan, yaitu Sustainable of Refinery
Operation Excellent (SROE).

1

Health, Safety,
Security and
Environment

Target HSSE tidak boleh ada
accident apalagi fatality,

tidak boleh ada pencemaran lingkungan dan
kita harus benchmark performance HSSE
sebagaimana yang dilakukan oleh kilangkilang yang mendunia yaitu menciptakan
International Sustainability Rating System
(ISRS) dengan standar level 8.
Selain itu adalah

target
perolehan PROPER
minimal Hijau dan bagi
Kilang yang sudah
mendapatkan Hijau 3 kali
berturut-turut maka akan
kita dorong untuk meraih
PROPER Emas.

2

Keandalan Kilang

Untuk keandalan kilang, kita sudah
memiliki program untuk memperbaiki

procurement pengadaan barang sparepart
maupun pergantian alat-alat supaya semua
sparepart harus siap untuk digunakan.
Untuk keandalan ini, kita

harus
meningkatkan inspeksi
yang lebih preventif sebelum
terjadi kebocoran pipa dan shutdown
yang tidak dijadwalkan. Selanjutnya adalah
maintenance, setelah ada sparepart dan
kita lakukan inspeksi. Hal yang selanjutnya
yang harus kita lakukan adalah perawatan
terhadap alat-alat, baik itu yang sifatnya
preventif maupun yang sifatnya pergantian
terhadap mesin atau alat-alat.

3

Efisiensi

Efisiensi ini salah satunya adalah
meningkatkan produksi kilang dan
bagaimana hasil produksi bisa dilifting oleh kapal-kapal shipping untuk
didistribusikan ke depot-depot Pertamina.
Salah satunya kita memasang pipa untuk
bisa simultan yaitu harus bisa loading dan
unloading bersama-sama.

Hal-hal
yang tidak terasa begitu
penting untuk dilakukan
tidak perlu dilakukan.

Contoh kecil seperti kunjungan direksi tidak
perlu diberikan fasilitas mewah, namun
cukup sederhana.
Selain itu, kita

lakukan
produksi yang memiliki
nilai tinggi (valuable
product), yaitu memperbanyak

produksi Avtur kurangi Kerosene
dan Bahan Bakar Khusus (Pertalite,
Pertamax, Pertamax Turbo) daripada kita
memproduksi Kerosene (minyak tanah) dan
Premium yang tingkat konsumsinya sudah
turun dan keuntungannya kecil.
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Optimasi Hilir

Kita mendorong agar kilangkilang harus bisa
memproduksi crude
dengan kandungan
sulfur tinggi. Prinsipnya adalah

bagaimana memproduksi crude dengan
harga murah tapi hasil produksinya
mempunyai nilai jual tinggi. Maksudnya,
lebih baik kita memproduksi Pertamax
daripada kita memproduksi Premium dan
lebih baik kita memproduksi Avtur daripada
kita memproduksi Kerosene ini contoh
optimasi.
Disamping itu pula, kita akan open
access yaitu kilang-kilang yang produksinya
masih sedikit seperti di Kilang Sorong,
Kilang Dumai dan Kilang Sei. Pakning ini
ke depannya harus bisa memproduksi 100
persen desain kapasitas Kilang.
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Pengelolaan
Sumber Daya
Manusia

SDM harus
ditingkatkan
pengetahuan dan
kompetensinya mulai
dari level operator
hingga level managerial

melalui training, workshop, sharing session
dan sebagainya yang akan terus kita
tingkatkan.
Untuk operator yang rajin, tidak
pernah mangkir dan banyak memberikan
sumbangsih kepada perusahaan melalui
diskusi-diskusi, Gugus Kendali Mutu (GKM),

Proyek Kendali Mutu (PKM), Continuous
Improvement Program (CIP), akan diberikan
kesempatan untuk sekolah berjenjang
sehingga memiliki standar minimal S1
sehingga bisa dipromosikan menjadi
manager. Kita memberikan kesempatan
karier walaupun itu hanya operator.
Tantangan Terbesar yang
dihadapi DIREKTORAT Pengolahan

Tantangan terbesar
kita adalah mengubah
mindset insan Direktorat
Pengolahan menjadi lebih
percaya diri. Ukurannya adalah
kepada siapa saja bisa diskusi mengenai
bisnis. Dominasi bisnis bisa dilakukan oleh
siapa saja karena pada dasarnya SDM
Direktorat Pengolahan adalah SDM yang
cerdas, rajin, dan memiliki solidaritas yang
tinggi. Namun, masih perlu ditambahkan
pengetahuan yang lain. Misalnya, ke depan
ada perubahan kebutuhan direktorat lain,
maka SDM Direktorat Pengolahan harus
siap menindaklanjuti pemenuhan kebutuhan
tersebut dan mindset seperti inilah yang
harus digarap.
Selanjutnya harus berani menyampaikan
pendapat di forum-forum Pertamina
maupun di forum internasional. Kita tidak
segan-segan mengirimkan SDM ke luar
negeri untuk pendidikan dengan catatan
jika sudah lulus kembali ke Pertamina untuk
berkontribusi kepada perusahaan.
SDM adalah aset perusahaan yang
sangat penting. Karena itu, SDM di kilang
jangan hanya bicara seputar kilang semata,
namun juga harus bisa berpikir luas ke
arah bisnis. Sehingga jika suatu saat
menjadi leader tidak harus menjadi GM di
Unit Pengolahan, namun bisa menjadi GM
Pemasaran, GM EP/Hulu atau memimpin
di anak perusahaan Pertamina. Tujuan
kita adalah bagaimana mengelola bisnis
yang sustainable dan bisa mengimbangi
perubahanpasar dan bisnis di dunia•IRLI

Suara Pekerja

Tema Edisi 24 April 2017 : Sosok Kartini Menurut Anda

Kirimkan pendapat Anda ke email bulletin@pertamina.com dengan subjek : SUARA PEKERJA
Paling lambat Selasa, 18 April 2017. Tersedia souvenir menarik bagi empat pendapat terpilih.

Bagaimana Anda Menjaga Rahasia Perusahaan?
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SAPAAN PAGI MASSA
Mulai minggu lalu, setiap pagi pekerja
Perusahaan ibarat rumah
tangga kedua kita, yang harus
dijaga rahasia dan keutuhannya.
Caranya adalah dengan loyalitas dan
integritas.

Sebagai seorang public relations,
kami harus pandai memilah
milih informasi, mana yang dapat
dipublikasikan dan mampu menjaga
informasi yang tidak perlu dipublikasikan.

Fimelia
Direktorat SDM, TI & Umum

Intania Primasari Prionggo
PT Pertamina Lubricants

di lingkungan Kantor Pusat mendengarkan
alunan lagu hymne Pertamina yang dilanjutkan
dengan arahan pagi. Tidak tanggungtanggung, arahan pagi tersebut disampaikan
langsung oleh Direktur Utama Pertamina,
Massa Manik.
Bukan tanpa alasan Massa Manik menyapa
pekerjanya setiap hari. Ia menggunakan
momen pagi hari, di kala pekerja baru memulai
pekerjaan, untuk menyampaikan pesan-pesan

Cara saya menjaga
rahasia perusahaan
adalah dengan
menerapkan business
ethics dimana salah satu
implementasinya melalui
sirkulasi terbatas dokumendokumen yang bersifat rahasia,
memiliki nilai ekonomi dan sensitif.

Sebagai Analyst, sebisa mungkin
saya mem-protect dan memberikan
password kepada setiap kertas kerja
excel yang saya hasilkan untuk menghindari
risiko informasi jatuh ke tangan yang salah.
Ali Azmy
Direktorat Keuangan & Srategi Perusahaan		

Aditya Putra Tama
	Direktorat Hulu

utamanya. Yang pertama adalah tiga ciri
yang harus dimiliki perusahaan untuk menjadi
kelas dunia. Ketiga ciri itu adalah kualitas
SDM yang mampu bekerja di mana saja baik
lintas direktorat maupun geografis, produk &
layanan yang kompetitif serta proses bisnis
yang reliable dan dapat menopang kerja
perusahaan.
Tanpa memiliki tiga ciri tersebut, menurut
Massa, akan sulit bagi perusahaan untuk
mengejar ketertinggalannya menuju kelas

< dari Halaman 1

dunia. Namun apabila sudah memiliki ketiga

CUSTOMER IS KING

Apa yang dialami United menegaskan bahwa kepuasan pelanggan
sangat mempengaruhi nilai saham perusahaan. Berdasarkan kajian
konsultan riset konsumen CFI Group pada 2016, perusahaan dengan
tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi memiliki pertumbuhan harga
saham yang sangat pesat, yaitu mencapai 518% sepanjang 2000-

ciri tersebut, ada satu hal lagi yang perlu
dimiliki semua pekerja yaitu sikap Jujur, Tulus

2014. Sementara, saham yang tergabung dalam indeks S&P500 hanya
tumbuh sebesar 31% pada periode yang sama.
Lebih jauh, pelanggan yang tidak terlayani dengan baik juga
berpotensi mendatangkan kerugian finansial. Contohnya adalah pada
kasus McDonald’s Coffee Lawsuit yang popular di Amerika Serikat
pada tahun 1994.
Dalam kasus tersebut, pelanggan bernama Stella Liebeck meng
alami luka bakar serius akibat menumpahkan kopi McDonald ke
tubuhnya. Awalnya McDonald tidak menanggapi keluhan tersebut
secara serius. Namun setelah dibawa ke meja hijau, McDonald’s
terbukti bersalah karena menyajikan kopi dengan suhu terlampau
panas, hingga 190⁰ Celcius. Akibatnya, McDonald’s harus membayar
ganti rugi US$ 2.86 Juta.
Kasus-kasus di atas tentunya bisa menjadi pelajaran bahwa
Customer is King, and Customer will always be King.
Untuk komentar, pertanyaan dan permintaan pengiriman artikel Market Update via
email, email ke pertamina_IR@pertamina.com
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary



6C

VISI

Menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia

TATANILAI

dan Amanah. Baginya sikap ini merupakan
cerminan dari nilai perusahaan 6C yaitu Clean,
Competitive, Confidence, Customer Focus,
Commercial dan Capable.
Sikap ini perlu dimulai dari level atas
perusahaan. Dengan adanya pimpinan yang
bersikap Jujur, Tulus dan Amanah, maka
bisa menjadi contoh bagi para pekerja di
bawahnya. Menyadari hal itu, maka Massa
pun berkomitmen untuk memulai dari dirinya.
“Dimulai dari diri saya dulu, yaitu
integritas. Nggak boleh ada kepentingan.
Semua harus terbuka,” katanya saat dilantik
pada 16 Maret 2017.•

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

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

Clean

Competitive

Confident

Customer Focus

Commercial

Capable

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

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

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

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

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

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

4
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Sorot

DUMAI - Direktur Pengolahan Pertamina

perusahaan joint venture antara SK

Toharso didampingi General Manager

Lubricants (Korea Selatan) sebagai anak

RU II Dumai, Mahendra Sudibja dan

perusahaan dari SK Innovation dan PT

tim manajemen melakukan kunjungan

Pertamina Patra Niaga sebagai anak

kerja (kunker) ke Kantor PT Patra SK di

perusahaan dari PT Pertamina (Persero)

Dumai, Jumat (7/4) yang disambut oleh

dengan komposisi saham SK Lubricants

President Direktur Patra SK Irwan dan

65% dan PT Pertamina Patra Niaga 35%.
Kerja sama ini telah meningkatkan

Foto : PRIYO

tim manajemen Patra SK.

PERKENALAN DIREKSI PERTAMINA
DENGAN KOMISI VI DPR RI

JAKARTA - Direktur Utama Pertamina Massa Manik bersama jajaran direksi Pertamina
lainnya didampingi Komisaris Pertamina melakukan tatap muka dengan Komisi VI
DPR RI, pada Rabu (12/4). Dalam kesempatan tersebut, Pertamina memperkenalkan
Direktur Utama baru dan memaparkan update kinerja perusahaan.•

Dalam kunjungan tersebut, pihak

nilai tambah produksi di antara dua

Pertamina melakukan diskusi terkait

pihak tersebut dengan memanfaatkan

bagaimana pihak Patra SK energi dalam

Unconverted Oil (UCO) dari Refinery

melakukan pengelolaan procurement

Unit (RU) II Dumai sebagai bahan dasar

yang tepat sehingga dapat menjadi

untuk menghasilkan pelumas sintetik

bahan studi banding bagi tim manajemen

berkualitas tinggi. Kerja sama ini juga

Pertamina. Di samping itu, Toharso

memperkuat posisi Pertamina di pasar

memb erikan kesempatan kepada

pelumas domestik dan regional.

Patra SK untuk memberikan sumbang

Dari tahun 2008 hingga sekarang

saran kepada Pertamina sebagai upaya

produksi PT Patra SK telah mencapai

peningkatan kerjasama yang lebih baik

lebih dari 1 juta barel produksi dengan

lagi ke depannya.

kapasitas rancangan 9.000 barel per

PT Patra SK yang berlokasi kerja

hari.•IRLI

di area Kilang Dumai ini merupakan

sarana dan fasilitas serta
menjaga keamanan asset
perusahaan dengan mengu
payakan buffer zone yang
sesuai dengan standar.
Semua itu harus diper
hitungkan karena Pertamina
mengemban dua tugas
yang berbeda kepentingan,
yaitu profit dan pelayanan
publik. Di satu sisi Pertamina
sebagai sebuah perusahaan
harus mencari keuntungan,
namun di sisi lain tetap harus
menjalankan pelayanan

publik sesuai penugasan dari
pemerintah. Di sinilah letak
peran utama Pertamina untuk
bangsa.
“Pertamina ini adalah
bag ian dari fungsi energi
di Indonesia, energi yang
menentukan perekonomian
suatu bangsa,” ujar Massa
Manik.
Kunjungan Massa ke
TBBM yang memiliki instalasi
terkompleks dengan jumlah
volume penyaluran/troughput
yang sangat besar ini diawali

dengan paparan dari GM
MOR III Jumali. Setelah pe
maparan, rombongan me
lakukan kunjungan ke filling
site dan monitoring room
Terminal BBM Plumpang
didampingi oleh Operation
Head TBBM Plumpang Budi
Prasojo. Pada kesempatan
tersebut Massa didampingi
oleh Corporate Secretary
Pertamina Syahrial Mukhtar
dan VP Supply & Distribution
Faris Aziz.•STARFY

Foto :PRIYO

Massa Manik : Semua Harus Terintegrasi... dari halaman 1

Direktur Pengolahan Pertamina mendengarkan penjelasan tentang berbagai jenis produk yang dihasilkan Patra SK
ketika melakukan kunjungan kerja ke Dumai.

BANDUNG - Untuk menyuk
seskan implementasi program
kerja Direktorat Pengolahan,
yaitu Sustainability of Refinery
Operation Excellent (SROE),
Refinery Unit (RU) IV Cilacap
menggelar konsinyering
SROE. Kegiatan yang di
adakan di Bandung ini dibagi
menjadi dua batch. Batch I
fokus pada keandalan dan
efisiensi, (6-8/4), batch II
fokus pada Optimasi, HSE,
Organisasi & SDM, (10-11/4).
OPI Manager RU IV Fredy
Prijasetia menyampaikan,
untuk lebih memaksimalkan
kinerja, tahun ini Direktorat

Pengolahan mencanangkan
program kerja SROE yang
fokus kepada lima hal, yaitu
HSSE, keandalan, efisiensi,
optimasi dan organisasi &
pengembangan SDM. Pro
gram kerja ini menjadi acuan
bagi seluruh Refinery Unit
dalam menjalankan proses
bisnisnya.
Fredy menjelaskan, pro
gram kerja yang disusun di
tingkat unit harus selaras
d e n g a n 5 f o k u s S R O E .
Yaitu, mencapai target zero
fire, zero NOA, 2 PROPER
emas, 5 PROPER hijau, serta
ISRS8 level7; melaksanakan

program keandalan kilang
secara konsisten dan
berkesinambungan untuk
mencapai target zero
unscheduled shutdown;
e f i s i e n s i d e n g a n t a r g e t
working loss 50% lebih baik
dari tahun 2016; optimasi
peningkatan valuable product
menjadi 79% dan operating
cost sebesar 3,0 US$/Bbl;
serta melengkapi formasi
organisasi dengan target ha
rus terisi minimal 90% dan
meningkatkan training pekerja
minimal 5 hari per pekerja per
tahun.
Pada workshop ini,

Foto : RU IV

RU IV Gelar Konsinyering untuk Sukseskan SROE

Suasana kegiatan konsinyering SROE yang diadakan RU IV Cilacap di Bandung.

masing-masing leader dan
PIC menyusun workplan &
dashboard setiap program

kerja yang setiap bulannya
akan dilaporkan kepada
Organisasi Implementasi

Program Improvement
SROE Direktorat Pengolahan
2017.•AJI-RUIV

JTA
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Rubrik ini berisi
mengenai kisah
tokoh dunia dalam
berperilaku Jujur,
Tulus dan Amanah

5

Jauh sebelum merdeka, India
masih berada di bawah kekuasaan
Inggris. Di sebuah negara bagian
Gujarat ada sebuah sekolah untuk
anak-anak India. Hingga pada suatu
hari datang seorang Pengawas
berkebangsaan Inggris untuk mengecek
bagaimana kemajuan sekolah tersebut.
Ia pun mengadakan ujian Bahasa Inggris
dimana ia akan menyebutkan beberapa kata
dalam Bahasa Inggris dan meminta siswa
menuliskannya kembali ke buku mereka masingmasing. Ada beberapa kata yang disebutkannya,
hingga tiba kata kelima yaitu “kettle”. Semua siswa bisa
menjawab namun ada satu anak yang kebingungan.
Sang pengawas melihat anak yang kebingungan itu
dan memberi kode agar si anak melihat jawaban teman di
sebelahnya. Si anak ternyata tidak mau mengikuti apa yang
diisyaratkan pengawas tersebut. Hingga akhirnya pengawas melihat
jawaban salah si anak dan mencemoohnya.
Hari itu menjadi hari yang tak
terlupakan bagi si anak. Ia pun tumbuh
Cerminan
dengan memegang teguh kejujuran
dan tindakan kecurangan. Dua hal ini
menjadi prinsip kuatnya bahkan saat
memimpin India menuju kemerdekaan.
India menyebutnya sebagai “Bapak
Bangsa”.•

Foto : RU III

Dicemooh
karena “Kettle”

GM RU III Eman Salman Arief menerima piagam penghargaan dari MURI yang diserahkan oleh Osmar Semesta
Susilo selaku wakil direktur MURI.

Bulan K3, Pertamina Pecahkan Rekor
MURI Selang Pemadam Terpanjang
Jujur

Menolak tindakan curang,
sekalipun mudah dilakukan dan
menguntungkan.

Mahatma Gandhi

CCA RU IV Mengajar

CILACAP - Sabtu pagi, 25 Maret 2017,
di ruang rapat head office, Tim Culture
Change Agent (CCA) Refinery Unit (RU)
IV Cilacap menggelar kegiatan “CCA RU
IV Mengajar”. Kali ini, program diberikan
untuk puluhan anak-anak dari TK Sri
Gunting Cilacap beserta orang tuanya.
Tim CCA RU IV menyampaikan
materi mengenai pengetahuan umum
mengenai dunia migas. Anak-anak
terlihat antusias mengikuti dengan
sesekali bertanya dan menjawab per
tanyaan dari presenter.
Sebelumnya, Production I Manager
Eko Sunarno menyambut baik kegiatan

Foto : RU IV

(1869 – 1948)

ini sebagai salah satu program Tim CCA
dalam melakukan internalisasi budaya
6C bagi insan Pertamina dan sebagai
salah satu bukti kepedulian Pertamina
terhadap masyarakat.
Usai mendengarkan pemaparan
dari Tim CCA, anak anak diajak untuk
melihat kilang Pertamina dan fasilitas
demo room.
Penanggung jawab kegiatan
Kresno Wijoyo Negoro menyampaikan,
tujuan kegiatan ini adalah untuk
menyosialisasikan mengenai dunia
migas, khususnya budaya hemat energi
sejak dini kepada anak anak.•AJI-RU IV

PLAJU – Refinery Unit III Plaju berhasil

memadamkan api,” jelas Roby.

memecahkan Rekor MURI (Museum

Roby melanjutkan, peringatan Bulan K3

Rekor Indonesia) dengan menggelar

Nasional merupakan agenda rutin tahunan

selang pemadam (fire hose) terpanjang

yang diselenggarakan Pertamina sebagai

sepanjang 5 km dengan menggunakan

bentuk sosialisasi untuk menyegarkan

228 unit selang dalam simulasi pe

penerapan budaya K3, khususnya dalam

madaman kebakaran di RU III Plaju,

kegiatan operasional perusahaan.

Sabtu (8/4).

“Kita telah menerapkan berbagai

Kegiatan yang merupakan puncak

program guna memastikan implementasi

dari rangkaian kegiatan peringatan Bulan

K3 berjalan dengan baik. Di antaranya,

K3 di RU III ini melibatkan 125 pekerja

Observasi Alat Pelindung Dri, Surat

serta mitra kerja RU III yang tergabung

Izin Kerja Aman, Safety Walk and Talk

dalam tim Fire Brigade seluruh RU III

(SWAT), Safety Passport, Joint Safety

dengan dipimpin langsung General

Inspection, Sweeping Kepatuhan Peraturan

Manager RU III Eman Salman Arief

Keselamatan Kilang, dan program 1 Jam

selaku ketua tim Emergency Response

Bersama HSE untuk seluruh unit kerja,”

Commander.

ungkapnya.

GM RU III Eman Salman Arief

Saat ini, imbuh Roby, komitmen dan

mendapat kehormatan secara langsung

penerapan budaya K3 di RU III berhasil

untuk menerima piagam penghargaan

membukukan 63.779.061 jam kerja aman

dari MURI yang diserahkan oleh Osmar

hingga bulan Maret 2017. Pencapaian

Semesta Susilo selaku wakil direktur

tersebut mendapat apresiasi berupa

MURI.

penghargaan keselamatan migas Patra

Area Manager Communication &

Nirbhaya Karya Utama Adinugraha II dari

Relations Sumbagsel, M. Roby Hervindo

Kementerian ESDM, serta penghargaan

menjelaskan, pencatatan Rekor MURI ini

PROPER Hijau yang ketiga kalinya dari

juga menjadi bukti komitmen perusahaan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Ke

terhadap upaya penerapan budaya K3

hutanan.

di Pertamina, khususnya kesiapan RU III

“Sejalan dengan tema Bulan K3 di Per

dalam menghadapi bahaya kebakaran

tamina tahun ini yakni “Zero Fatality, KITA

baik di dalam lingkungan RU III maupun

BISA!’, kami akan terus berupaya maksimal

di wilayah masyarakat sekitar.

dalam mencapai dan mempertahankan jam

“Kemampuan dan kesiapan tim
Fire Brigade serta ketersediaan selang

kerja aman dan tanpa insiden (zero fatality)
di RU III Plaju,” imbuh Roby.

pemadam terpanjang di RU III ini, juga

Selain mencatatkan Rekor MURI, dalam

ditujukan untuk membantu tim pemadam

rangka memperingati Bulan K3, RU III Plaju

kebakaran jika terjadi kebakaran di wi

juga mengadakan kegiatan lainnya, seperti

layah sekitar operasi Pertamina atau

lomba Cerdas Cermat HSE, lomba lari

pun di wilayah lainnya, terlebih jika

K3RUN, lomba Memasak Makanan Sehat,

keb akaran terjadi di wilayah dengan

dan pemberian HSE Awards bagi para

akses jalan yang sempit dan padat

pekerja dan mitra kerja dengan penerapan

pend uduk sehingga membutuhkan

aspek K3 atau HSE terbaik di RU III Plaju.•

selang pemadam yang panjang untuk

Commrel Sumbagsel
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Foto : FL

Junior Officer Communication & Relations RU VI Balongan Untung
Sulistyo P menyerahkan bantuan kepada pengurus mushollah Nurul
Hikmah Ustad Bambang .

RU VI Beri Bantuan Semen
untuk Renovasi Musholla
Balongan - Refinery Unit (RU) VI Balongan
melalui program community development
kembali menunjukkan kepeduliannya kepada
lingkungan sekitar dengan merealisasikan
bantuan berupa 20 sak semen untuk renovasi
musholla Nurul Hikmah di Desa Lamaran Tarung,
Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu.
Bantuan tersebut diserahkan oleh Junior
Officer Communication & Relations RU VI
Balongan Untung Sulistyo P kepada pengurus
musholla Nurul Hikmah, Ustad Bambang.
Bantuan ini merupakan salah satu bukti
nyata RU VI Balongan berpartispasi dalam
peningkatan ibadah di lingkungan masyarakat
agar lebih nyaman dan khidmat.
Menurut Ustad Bambang, Musholla Nurul
Hikmah sudah 13 tahun tidak diperbaiki, sehingga
saat ini kondisinya cukup memprihatinkan. Saat
memantau ke lapangan, tim Communication
Relations RU VI menemukan beberapa bagian
dinding maupun atap yang mulai rapuh termakan
usia.
Diharapkan, dengan bantuan semen
tersebut, musholla tersebut dapat direnovasi
sehingga bisa menjadi lebih baik dan nyaman
untuk melaksanakan ibadah sholat dan lainnya.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Pertamina
RU VI Balongan yang telah memberikan bantuan
semen ini untuk merenovasi musholla Nurul
Hikmah. Salah satu yang akan kami perbaiki
adalah menyemen kembali dinding yang rusak,
serta menyemen bagian halaman masjid agar
lebih rapi,” ujar Ustad Bambang.•Riki Hamdani

400 Anak AMT Raih Beasiswa Patra Niaga
JAKARTA – Ratusan Awak
Mobil Tanki (AMT) tersenyum
lebar menyaksikan putera
puterinya mendapat bea
siswa dari Pertamina Patra
Niaga. Sebanyak 400 anak
AMT dari seluruh Indonesia
mend apat bantuan pend i
dikan dengan nilai total Rp
1,275 miliar.
Penerima beasiswa yang
disalurkan selama 12 bulan
ini terdiri dari 125 pelajar
tingkat SD (beasiswa Rp
150.000 per bulan), 100
pelajar SMP (beasiswa Rp
200.000 per bulan), 100
Pelajar SMA (beasiswa Rp
300.000 per bulan), dan 75

mahasiswa Perguruan Tinggi
(beasiswa Rp 500.000 per
bulan).
“Pemberian beasiswa
merupakan salah satu ben
tuk apresiasi kami kepada
AMT yang memiliki catatan
yang bagus. Selain itu pula
ini merupakan komitmen
d i re k s i d a l a m m e n i n g 
katkan ekonomi masy a
rakat di sekitar wilayah
perusahaan,” ujar Direktur
Operasional Pertamina Patra
Niaga, Abdul Khalik pada
acara penyerahan beasiswa
yang dilaksanakan di TBBM
Plumpang, Rabu (5/4).
Saat ini Pertamina Patra

Niaga mengelola sekitar
6.000 AMT di seluruh Indo
nesia. Program beasiswa
seperti ini tidak hanya men
jadi apresiasi namun juga
sebagai motivasi bagi para
AMT agar terus berdedikasi
dalam mengantarkan BBM
dan BBG ke tempat penu
gasannya.
Seiring dengan hal ter
sebut, dengan adanya bea
siswa Patra Niaga 2017,
manajemen Pertamina Patra
Niaga berharap dapat me
motivasi para pelajar untuk
dapat meningkatkan pre
stasi, berani bermimpi dan
mengejar cita-cita. Selain

itu mereka juga semakin
bangga terhadap ayahnya
yang merupakan seorang
garda terdepan dalam me
nyalurkan bahan bakar untuk
menjaga kedaulatan energi di
indonesia.
“Besar harapan kami
dengan beasiswa semacam
ini, bukan hanya anak saja
yang berprestasi, tapi kita
sebagai orangtua juga harus
berp restasi di tempat ini.
Alhamdulillah, ini beasiswa
kedua yang diterima anak
saya,” tutur Husein, salah
satu AMT selaku orang tua
penerima Beasiswa Patra
Niaga 2017.•HARI

RU VI Balongan Perbaiki Rumah Warga Tidak Layak Huni

BALONGAN – Refinery Unit
(RU) VI Balongan turut ber
partisipasi dalam kegiatan
TNI Manunggal Membangun
Desa (TMMD) dengan
menyumb ang Rp 45 juta
untuk perbaikan rumah tidak
layak huni di Desa Dadap,
K e c a m a t a n J u nt i n y u a t ,
Kabupaten Indramayu.
Bantuan tersebut dise
rahkan secara simbolis oleh
GM RU VI Balongan Afdal
Martha usai upacara pem
bukaan TMMD ke-98 tahun
2017, Rabu (5/4).
Afdal mengatakan, ban
tuan tersebut merupakan
bentuk kepedulian peru
sahaan kepada masyarakat,
khususnya bagi warga yang
memiliki rumah yang tidak
layak huni.
“Semoga dengan perba
ikan rumah tidak layak huni
tersebut, warga bisa memi

liki rumah yang sehat untuk
dihuni sehingga kehidupan
warga bisa menjadi lebih
baik,” ujar Afdal.
Desa Dadap merupakan
desa yang mayoritas pendu
duknya bermata pencaharian
sebagai nelayan dan petani.
Saat ini, kondisi desa yang
terletak di pinggir pantai
Indramayu cukup mem
prihatinkan. Selain rumah
yang tidak layak huni, ling
kungannya juga kotor dan
jalan masuk ke desa tersebut
masih rusak.
Gubernur Jawa Barat
Ahmad Heryawan yang turut
had ir dalam pembukaan
TMMD mengucapkan terima
kasihnya kepada instansi,
baik BUMD maupun BUMN
yang turut berp artisipasi
pada kegiatan ini.
“TMMD menjadi bagian
dari upaya pemerintah untuk

Foto :RU VI

Foto : RU VI

Beberapa putera-puteri awak mobil tangki yang menerima beasiswadari Pertamina Patra Niaga.

GM RU VI Afdal Martha menyerahkan bantuan kepada perwakilan TNI usai
upacara pembukaan TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa).

membangkitkan kembali dan
memperteguh kepercayaan
diri dari masyarakat. Selain
itu, TMMD merupakan ke
giatan dalam rangka per
cepatan pelaksanaan pem
bangunan,”ujar Aher.
Sebelumnya, RU VI
Balongan juga pernah mem
berikan bantuan sebesar
Rp 45 juta untuk kegiatan
keg iatan Bhakti Siliwangi

Manunggal Satata Sariksa
(BSMSS). Bantuan tersebut
untuk perbaikan rumah tidak
layak huni pada tahun 2016
yang dilaksanakan di Desa
Totoran Indramayu.
Pemberian bantuan ter
sebut juga diharapkan diha
rapk an bisa menciptakan
hubungan baik antara Perta
mina, TNI dengan rakyat.•Riki
Hamdani
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Pertamina Bantu
Bright Gas 5,5 Kg
untuk Korban
Banjir Samarinda
Secara simbolis bantuan untuk korban bencana banjir Samarinda dari Pertamina
Kalimantan diserahkan melalui posko darurat yang didirikan BNPB.

Kelurahan Sungai Pinang
untuk menyalurkan keb u
tuhan primer korban bencana
banjir,” ungkap Alicia.
Program Pertamina Pe
duli sebagai bagian dari
BUMN Hadir Untuk Negeri
merupakan bagian dari pro
gram Social Responsibility
Pertamina dalam memberikan
bantuan tanggap darurat bagi
korban bencana. Program ini
dilaksanakan untuk mem
bantu masyarakat di wilayah

bencana dengan memberikan
bantuan dalam bentuk ma
kanan serta kebutuhan pri
mer lainnya yang tentunya
bermanfaat bagi para korban.
Beberapa hari lalu, Perta
mina juga menyalurkan ban
tuan kepada korban banjir
warga Kecamatan Lumbis,
Lumbis Ogong, Sembakung
dan Sembakung Atulai, Ka
bupaten Nunukan, Provinsi
Kalimantan Utara yang terjadi
sejak (1/4).•COMREL KALIMANTAN

Foto : PHE

Kalimantan Alicia Irzanova
melalui posko darurat yang
didirikan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
(BNPB), pada 10 April 2017.
Area Manager Commu
nication & Relations Kali
mantan Alicia Irzanova me
ngatakan, respon bantuan
korban bencana merupakan
komitmen Pertamina sebagai
BUMN untuk senantiasa hadir
di tengah-tengah masyarakat
dalam keg iatan Corporate
Social Responsibiliy peru
sahaan.
“Pertamina bergerak ke
wilayah banjir terparah yang
terjadi di Griya Mukti Ke
lurahan Gunung Lingai, dan
Posko darurat di Jl. Pemuda,

Foto : RU VI

SAMARINDA– Untuk me
ringankan beban masyarakat
yang terkena musibah banjir
di sebagian besar wilayah
Kota Samarinda, Pertamina
menyalurkan bantuan ke
pad a korban banjir warga
Samarinda.
Bantuan berupa beras
1.500 Kg, mi instan 230 dus,
air mineral 150 dus, miyak
goreng 10 dus, gula pasir
10 dus, selimut 112 lembar,
pembalut 4 dus, popok bayi
6 dus, susu 2 dus, berbagai
obat-obatan serta kebutuhan
LPG Bright Gas 5,5 Kg se
suai kebutuhan dapur umum
diserahkan secara lang
sung oleh Area Manager
Communication & Relations



Direktur Utama PHE R. Gunung Sardjono Hadi secara simbolis menye
rahkan bantuan beasiswa untuk anak mitra kerja PHE.

BDI PHE Salurkan
Beasiswa kepada
114 Siswa

JAKARTA – Badan Dakwah Islam (BDI) PT
Pertamina Hulu Energi (PHE) kembali memberikan
beasiswa kepada 114 siswa sekolah. Pemberian

Cegah Abrasi, JOB PPEJ Tanam
5.000 Mangrove di Tuban

Utama PHE R. Gunung Sardjono Hadi usai
melaksanakan sholat Jumat kepada perwakilan
orang tua siswa penerima manfaat di PHE Tower
pada (7/4).
R. Gunung Sardjono Hadi dalam sambutannya
mengatakan, “Syukur alhamdulillah kita semua
dalam keadaan sehat dan dapat berkumpul
bersama untuk melakukan kegiatan mulia, yakni
pemberian beasiswa. Saya harapkan kegiatan
seperti ini dapat ditingkatkan terus baik dalam
jumlah penerima maupun jumlah bantuannya”.
Gunung mengajak pekerja PHe untuk berlombalomba dalam berbuat amal kebaikan. “BDI PHE
telah menyalurkan apa yang telah kita sisihkan
setiap Jumat. Ini ladang amal jariah kita semua.
Foto : JOB PPEJ

tuban – Sebagai bentuk
kepedulian lingkungan dan
mencegah terjadinya ab
rasi serta penyelamatan
ekos istem pesisir pantai
di Kabupaten Tuban, Joint
Operating Body PertaminaPetroChina East Java
(JOB PPEJ) melaksanakan
kegiatan menanam Mang
rove di kawasan pantai
Mangrove Center Tuban,
Desa Jenu, Kecamatan Je
nu, Tuban, Sabtu (8/4).
Pada tahun ini JOB
PPEJ menanam 5.000 bibit
pohon Mangrove. Nantinya
penanaman akan dilakukan
menyebar di tiga titik pesisir
pantai di Kecamatan Jenu
dan pantai yang ada di
Kecamatan Tambakboyo,
Tuban.
“Ini merupakan pena
naman tahun kedua. Jumlah
nya naik dibandingkan tahun
lalu yang kita tanam ha
nya 2.000 bibit,” ujar Field
Manager JOB PPEJ Nusdhi
Septikaputra.
Nusdhi menegaskan,
upaya JOB PPEJ untuk
penyelamatan lingkungan
dan pencegahan abrasi
tidak hanya melakukan

bantuan biaya sekolah ini diserahkan oleh Direktur

Penanaman Mangrove di kawasan Pantai Mangrove Center Tuban.

penan aman, tetapi juga
berkomitmen untuk mela
kukan perawatan.
“Kegiatan menanam itu
tidak menanam saja, tapi
juga harus terus dimonitor
kelangsungan pohon yang
kita tanam. Jangan sampai
pohon yang kita tanam tidak
dipelihara dan malah jadi siasia,” tegasnya.
Penanaman pohon
Mangrove tersebut diha
rapkan bisa memberikan

manfaat terhadap lingkungan
dan bisa menyelamatkan
ekosistem pantai di wilayah
Kabupaten Tuban.
Kerja sama antara JOB
PPEJ dengan Mangrove
Center Tuban dinilai dapat
menjaga keseimbangan
ekos istem abrasi pantai
setengah hektar dan kelak
bisa menjadi pengembangan
ekonomi.
Komitmen JOB PPEJ
tersebut sangat diapresiasi

Semoga ini dapat menjadi motivasi pekerja lainnya
untuk juga dapat menyisihkan rejekinya. Saya juga
berpesan kepada anak-anak mitra kerja untuk rajin

oleh Ali Masur, salah satu
tokoh pecinta lingkungan
Tu b a n d a n p e n g e l o l a
Mangrove Center Tuban.
Keberadaan JOB PPEJ
dinilai telah berkontribusi
maksimal untuk ikut menjaga
kelestarian lingkungan
dengan melakukan tanam
pohon.
“Yang terpenting adalah
penanaman seperti ini bisa
terus berkelanjutan,” terang
Ali Mansur.•JOB PPEJ

sekolah agar menjadi generasi selanjutnya yang
lebih baik lagi,” ujar Gunung.
Pemberian beasiswa dibagi menjadi empat
tahap dengan jumlah keseluruhan bantuan sebesar
Rp 243.600.000. Sumber dana bantuan ini berasal
dari kas kotak infak sholat Jumat. Siswa yang me
nerima beasiswa adalah putera-puteri dari sekuriti,
pengemudi dan office boy yang bertugas di PHE
dan AP PHE, yang sedang mengenyam pendidikan
di tingkat SD, SMP dan SMA.•PHE
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Foto : PGE

Kiprah Anak Perusahaan

Foto : PHE

Direktur Utama PGE Irfan Zainuddin menjelaskan tentang bisnis geothermal kepada Menteri Lingkungan Hidup &
Kehutanan Siti Nurbaya dalam Pameran Hari Hutan Internasional 2017.

Di hadapan peserta 2017 HSSE Alignment Workshop, VP QHSSE PHE Iwan Jatmika menegaskan, pengelolaan seluruh
program QHSSE serta manajemen risiko harus dilaksanakan dengan mekanisme “closed loop” dengan mengikuti siklus
PDCA (Plan-Do-Check and Action).

Komitmen PHE :

No Incident, Zero Fatality, Kita Bisa!
jakarta - PT Pertamina
Hulu Energi (PHE) melalui
fungsi QHSSE PHE melak
sanakan 2017 HSSE
Alignment Workshop, pa
da 29-31 Maret 2017, di
Yogyakarta. Dengan mengu
sung tema “No Incident,
Zero Fatality, Kita Bisa” se
suai dengan sasaran yang
ditetapkan oleh PT Pertamina
(Persero), workshop ini di
hadiri QHSSE Manager dan
General Manager Anak Peru
sahaan (AP) PHE.
Dalam kesempatan
tersebut, VP QHSSE PHE
Iwan Jatmika meminta
pengelolaan seluruh program
QHSSE serta manajemen
risiko harus dilaksanakan
dengan mekanisme closed
loop dengan mengikuti siklus
PDCA (Plan-Do-Check and
Action).
“Dengan mengikuti sik
lus PDCA, bila ada kele
mahan pada program/sis
tem dapat segera dikoreksi

dan dilakukan perbaikan
terus-menerus agar dapat
mendukung objektif dan tar
get perusahaan,” tegas Iwan.
Ia juga berharap, PHE
dan AP PHE dapat men
capai No Incident serta mem
pertahankan Zero Fatality
seperti tahun sebelumnya.
2017 HSSE Alignment
Workshop digelar sebagai
media apresiasi penerapan
HSSE yang baik dari AP
PHE agar bisa dicontoh
AP yang lain dalam rangka
identifikasi best practice dan
standarisasi.
Pada acara yang sama
juga dis ampaikan Sharing
Safe System of Work
(SSOW), Contractor HSSE
M an a g e m e n t S y s t e m ,
HSSE Risk Management
and Readiness, ISRS,
O H - I H , P ro c e s s S a f e t y
and Integrity Management
(PSIM); Management Walk
Through (MWT), 9 Aspek
Fundamental Keselamatan,

Observation & Intervention
Program, KPI QHSSE, Land
Transportation and Office
Safety, Security Management
System, serta Incident Re
porting, Investigation and
Analysis.
Selain itu, tim PUDW dan
Reliability Asset Management
juga menyampaikan status
pelaksanaan Pertamina Up
stream Drilling Way (PUDW)
dan status Reliability and
Maintenance Asset AP PHE
agar para profesional HSSE
juga memahami tahapan
PUDW serta dampak Relia
bility Asset Maintenance
pada aspek HSSE.
Hasil dari workshop diha
rapkan QHSSE PHE dan
Anak perusahaan PHE dapat
memulai tahapan standarisasi
HSSE dan melanjutkan stra
tegi untuk mencapai No
Incident sehingga hasilnya
dapat dirasakan oleh pekerja
di seluruh wilayah kerja
PHE.•PHE

Menteri Lingkungan Hidup &
Kehutanan Apresiasi Desa Wisata PGE
JAKARTA - Tampil seb agai ikon

s a t a K a m o j a n g s e b a g a i p ro g r a m

perusahaan yang telah memanfaatkan

unggulan, PGE mengembangkan aspek

energi geothermal menjadi listrik tanpa

perlindungan lingkungan, eduk asi,

menghasilkan limbah yang berbahaya

pelestarian budaya dan peningkatan ke

bag i lingkungan dan makhluk hidup

ekonomian masyarakat sekitar.

di sekitar, PT Pertamina Geothermal

“Apa yang dilakukan PGE sejalan

Energy (PGE) berpartisipasi pada

dengan misi Kementrian LHK dalam

pameran yang diadakan Kementrian

upayanya untuk terus melestarikan fungsi

Lingkungan Hidup dan Keh utanan

hutan sebagai penyangga kehidupan,”

dalam rangka memperingati Hari Hutan

ujarnya.

Internasional 2017, di Gedung Mang
gala Wanabhakti.

Siti berharap, melalui pameran ini
akan mampu menumbuhkan apresiasi

Perhelatan yang digelar selama

dan kecintaan masyarakat pada pohon

4 hari tersebut dibuka oleh Menteri

serta upaya-upaya yang dilakukan dalam

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

pelestarian hutan di Indonesia.

(LHK), Siti Nurbaya dan dihadiri juga

Selama pameran, selain memberikan

oleh sejumlah perwakilan duta besar

informasi seputar bisnis geothermal dan

negara sahabat.

pengembangannya dalam beberapa

Saat melakukan kunjungan ke stand

tahun ke depan dalam mendukung pro

PGE, Siti Nurbaya menyampaikan

gram pemerintah dan konsep pengelolaan

apresiasi atas upaya PGE

dalam

lingkungan yang diterapkan perusahaan,

mengelola dan melestarikan lingkungan

PGE juga memamerkan produk-pro

serta habitat yang termasuk di dalamnya.

duk unggulan mitra bin aan. Dimana

Hal ini terbukti melalui prestasi PROPER

keuntungan dari penjualan produk-produk

Emas enam kali berturut-turut yang

tersebut selanjutnya akan disumbangkan

diperoleh Area Geothermal Kamojang.

untuk pelestarian burung Elang di Pusat

Menga ngkat konsep desa wi

Konservasi Elang Kamojang.•PGE

Komisi XI DPR Tinjau PGE Area Geothermal Lahendong
TOMOHON- Di bawah komando Achmad Hafisz Tohir,
Komisi XI DPR RI akhir Maret lalu melakukan kunjungan
kerja ke PGE Area Geothermal Lahendong. Rombongan
diterima oleh Direktur Utama PGE Irfan Zainuddin didampingi
GM AG Lahendong, Salvius Patangke, di Kantor PGE Area
Lahendong.
Achmad Hafisz Tohir menyampaikan maksud kunjungan
kerja tersebut sebagai upaya anggota DPR memantau
perkembangan pemanfaatan sumber daya energi terbarukan
di Indonesia, khususnya wilayah Sulawesi Utara.
“Kami ingin mengetahui realisasi produksi, perkembangan
pembangunan infrastuktur dan isu-isu strategis panas bumi
hingga proyeksi pembiayaan serta investasi bisnis panas bumi
di Lahendong,” ujar Achmad Hafisz.
Dalam kesempatan tersebut, Irfan Zainuddin memaparkan

tentang bisnis pengembangan panas bumi yang dilakukan
PGE secara umum dan Area Lahendong. Dikatakan Irfan, saat
ini PGE mengelola 14 wilayah kerja dengan total kapasitas
pembangkitan sebesar 532 MW yang dikelola sendiri dan 875
MW yang dilakukan dengan skema kontrak operasi bersama.
Khusus Area Lahendong, kapasitas terpasang saat ini
adalah 120 MW dan diproyeksi akan meningkat menjadi 170
MW di tahun 2021 melalui penambahan dari small scale (2 x
5 MW) dan PLTP Unit 7 & 8 masing-masing sebesar 20MW.
“PLTP Lahendong Unit 5 & 6 merupakan total project PGE
yang diresmikan oleh Presiden RI pada akhir Desember
2016,” ujar Irfan.
Lebih lanjut Irfan Zainuddin berharap, melalui kunjungan
kerja anggota dewan dapat membawa angin positif pada
perkembangan pengelolaan energi panas bumi di Indonesia.

Komisi XI DPR RI mendapat penjelasan tentang area kerja PGE Area Lahendong .

Kunjungan rombongan Komisi XI DPR RI diakhiri dengan
peninjauan ke sumur 27 di Tompaso dan ke PLTP Lahendong
Unit 5 & 6.•PGE

INFO MEGAproyek KILANG

Rubrik ini berisi tentang info perkembangan revitalisasi dan
pembangunan kilang baru menuju kemandirian energi.
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Siapkan Insinyur Andal untuk Megaproyek
Pengolahan Minyak dan Petrokimia
P

9

T Pertamina (Persero) telah menyiapkan sekitar

ngunan mega proyek enam kilang minyak dan petro

sebelumnya yang menerapkan All in Contract

160 orang pekerja yang akan berkolaborasi

kimia sudah dicanangkan dan dalam kurun waktu

atau lazim dikenal dengan Turnkey Project, untuk

dengan para insinyur andal global lainnya untuk

6-7 tahun ke depan, kapasitas produksi bahan bakar

pekerjaan megaproyek keenam kilang minyak

memastikan enam megaproyek pengolahan dan

minyak nasional akan mencapai 2 juta barel per hari.

ini, Pertamina melakukannya dengan pola yang

petrokimia dengan kapasitas total 2 juta barel per

Jumlah ini sesuai dengan kebutuhan akan bahan

berbeda, di mana keterlibatan insan Pertamina

hari dapat tuntas tepat waktu pada tahun 2023.

bakar minyak di tahun 2025 yang merupakan target

begitu dominan untuk mengatur, mengelola proyek

Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia

pemerintah untuk swasembada Bahan Bakar Minyak.

sehingga benar-benar tepat waktu. Untuk itu,

Pertamina Rachmad Hardadi mengatakan pemba

Tidak seperti proyek pembangunan kilang minyak

dalam mempersiapkannya, faktor sumber daya
manusia yang mumpuni dan sanggup bekerja lebih
keras memegang peranan yang sangat penting
“Untuk pembangunan mega proyek ini,
Pertamina menyiapkan sekitar 160 insinyur andal
yang akan berkolaborasi para insinyur andal
dari engineering company dan licensor, meliputi
Bechtel, UOP, maupun Amex Foster Wheeler,
Axens, CB&I, Haldor Topsoe, dan beberapa
potensial partners dan licensers lainnya untuk
menuntaskan berbagai tahapan proyek,” terang
Hardadi.
Para pekerja ini diberikan pelatihan sekaligus
terlibat dalam pembuatan BED di lokasi Engineering
Company and Licensor di Inggris, Perancis,
Amerika Serikat, Italia, dan India. Selama program
berjalan, mereka didampingi tenaga ahli engineer
mitra Pertamina. Pelatihan ini dilakukan secara
bergelombang per dua bulan.
“Ini adalah the golden moment bagi Pertamina.

Foto :KUNTORO

Melalui mega proyek ini, kita bisa meningkatkan
kapasitas dan kualitas para insinyur Pertamina,”

Kilang Refinery Unit (RU) V Balikpapan menjadi salah satu proyek RDMP Pertamina untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

tutup Hardadi.•DIT. MP3

Sorot

Hearing Call Kinerja Pertamina dengan Investor
Jakarta – PT Pertamina
(Persero) menggelar hearing
call atau teleconference
pada Kamis (23/3) dengan
para investor di berbagai
negara. Pada kesempatan
ini Pertamina melaporkan
kinerja 2016 yang di
sampaikan oleh Senior
Vice President Finance and
Business Support Budi
Himawan mewakili Direktur
Keuangan & Strategi Peru
sahaan Arif Budiman.
Pada kesempatan ini,
mayoritas investor ber

tanya tentang kenaikan laba
perusahaan yang signifikan
padahal revenue perusahaan
menurun, kebijakan satu
harga, dan rencana holding
migas, serta proyeksi Perta
mina di tahun-tahun beri
kutnya.
S e p e r t i y a n g d i s a m 
paikan oleh Budi Himawan,
kinerja Pertamina mengalami
kenaikan EBITDA perusahaan
d i k ar e n a k a n p r o g r a m
Breakthrough Project (BTP)
serta efisiensi perusahaan
yang tepat sasaran.

“Sejauh ini investor
da
pat dikatakan puas
dengan hasil kinerja Perta
mina dikarenakan EBITDA
p e r u s a h a a n m e n ga l a m i
kenaikan walaupun revenue
turun,” ujar Budi.
Menurut Investor Rela
tions Manager Fikri Fahmi,
setiap empat kali dalam
setahun, perusahaan mela
porkan kinerja kepada para
investor yang ada di 15
neg ara, seperti Singapura,
Malaysia, India, Hongkong,
dan London.•HARI

SVP Finance and Business Support Budi Himawan melakukan teleconference dengan oara investor di berbagai negara.
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Proses Bisnis Pertamina :
Nilai Strategis Yang Layak Menjadi Benchmark

“Sinergi itu bagaimana bersama-sama bisa meningkatkan nilai lebih pada perusahaan
dan termasuk untuk kepentingan negara dan masyarakat,” ujar Ibu Rini Soemarno. Sejalan
dengan kutipan di atas, Pertamina sebagai salah satu perusahaan BUMN terbaik di
Indonesia telah menjadi salah satu rujukan bagi BUMN lain untuk melakukan studi banding.
Ditandai dengan benchmark PT Garuda Indonesia Indonesia (Persero) Tbk. pada Rabu, 5
April 2017 di Kantor Pusat Pertamina. Vice President Enterprise Risk Management (ERM)
dari PT Garuda Indonesia Indonesia (Persero) Tbk Enny Kristiani dan tim melakukan studi
banding ke PT Pertamina (Persero) mengenai pengelolaan Sistem Proses Bisnis.

Insight dari materi yang dipaparkan terdiri atas beberapa poin penting, di antaranya
adalah sbb:
1. Roadmap kegiatan Proses Bisnis di Pertamina selama 5 (lima) tahun kedepan
(2016 - 2020)
2. Pemodelan Proses Bisnis mulai dari level 0 sampai kepada level 4 sesuai dengan Surat
Keputusan Direktur Utama no. Kpts-29/C00000/2016-S0 tanggal 2 Agustus 2016.
3. Keterkaitan Proses bisnis dengan kegiatan strategis perusahaan.
4. Hubungan proses bisnis dengan kesisteman di Pertamina, salah satunya terkait
dengan Pengelolaan Sistem Tata Kerja di Pertamina
Materi lain selanjutnya adalah Pemaparan Bisnis Proses secara khusus sesuai
permintaan Garuda Indonesia yaitu mengenai proses bisnis dari Direktorat Keuangan dan
Strategi Perusahaan yang disampaikan oleh Agus Rudiantoro selaku Ast. Manager Finance
Assurance & Bussiness Process dan materi Risk Management Process yang disampaikan
Oleh Ninik Retno Wijayanti Selaku Strategic Planning Risk Mgt Manager dari Direktorat
Keuangan dan Strategi Perusahaan.

Materi pembukaan oleh VP QSKM Pertamina dan VP ERM Garuda Indonesia

Mardiani selaku Manager System & Business Process Pertamina membuka kegiatan
tersebut dan dilanjutkan oleh Faisal Yusra selaku VP Quality System and Knowledge
Management (QSKM) memaparkan materi 4 pilar Quality Management Pertamina.
Beliau menyampaikan bahwa Sistem Proses Bisnis merupakan salah satu pilar QM dari
pengelolaan Standarization Management yang memiliki nilai strategis yaitu berperan dalam
menjaga kelangsungan proses (input) dan kualitas dari output bisnis di Pertamina yang
sangat kompleks scope mulai dari sektor hulu sampai dengan hilir sehingga sangat layak
menjadi benchmark bagi perusahaan lain. Beliau juga menegaskan bahwa Pertamina
terbuka untuk berbagi pengetahuan bagi sesama BUMN lain khususnya Garuda Indonesia
untuk melakukan studi banding dan integrasi kesinergian BUMN ini memang harus dilakukan
sejalan dengan visi bersama yaitu BUMN Hadir untuk Negeri.
Pemaparan mengenai detail alur pemodelan Proses Bisnis Pertamina disampaikan
oleh Muhammad Syafirin selaku Asisten Manager Business Process Corporate, yang
menjelaskan mengenai detail alur pemodelan Proses Bisnis Pertamina.

Penyerahan kenang-kenangan oleh VP ERM Garuda Indonesia

System Business Process di Pertamina merupakan salah Fungsi di Quality System
& Knowledge Management (QSKM), Dit. SDM, IT & Umum berbeda halnya di Garuda
Indonesia yang merupakan bagian dari Fungsi Enterprise Risk Management (ERM). Namun
harapannya dimanapun posisi fungsi pengelola proses bisnis, yang terpenting adalah
dapat mengoptimalkan kinerja perusahaan dengan berbagai terobosan dari sebuah fungsi
pengelola proses bisnis. A Journey for a Better Synergy.•Dhaneswara Santya W
Oleh : Tim SBP – Fungsi QSKM

CIP di Anak Perusahaan Gas : Mengalir Sampai Jauh
Keberhasilan PT Badak NGL dalam mengelola dan mengembangkan bisnis LNG
dibuktikan dari penjualan Liquefied Natural Gas (LNG) dan kesuksesan implementasi
4 (empat) pilar kegiatan Quality Management. Tahun 2016, PT Badak NGL berhasil
membuktikan penerapan Continuous Improvement Program (CIP) dapat “mengalir
sampai jauh” dan unggul dari perusahaan lain. Begitu pula dengan penerapan
Standarization Management serta aktif berkontribusi dalam penerapan kegiatan
Knowledge Management Pertamina (KOMET) khususnya dalam pengelolaan Paten.
Seluruh usaha tersebut membuahkan hasil dengan dipilihnya PT Badak NGL
sebagai penerima Penghargaan Energi Pratama dari Kementerian ESDM tahun
2016. Penghargaan tersebut hanya diberikan kepada perusahaan yang memiliki
komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif memberikan sumbangsih nyata dalam
hal pengembangan teknologi baru, inovasi, penyediaan dan pemanfaatan energi
dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi, sehingga berdampak besar terhadap
pembangunan maupun peningkatan peran dan kinerja Sektor Energi dan Sumber Daya
Mineral dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien.

Presiden Direktur PT Badak NGL Menerima Penghargaan Energi Pratama ESDM

Dalam rangka mendorong implementasi CIP di lingkungan PT Badak NGL, QM
PT Badak NGL melaksanakan workshop dan coaching CIP pada tanggal 3 – 4 April

2017. Bekerja sama dengan Fungsi
QM Upstream & Gas, workshop
tersebut digunakan untuk memberikan
pembekalan kepada pekerja terkait
dengan update ketentuan dan
mekanisme pelaksanaan CIP di tahun
2017. Di hari kedua, dilaksanakan juga
pembekalan kriteria penilaian dan tata
Pelaksanaan Coaching CIP PT Pertamina Gas Area Kalimantan
cara audit kepada Tim Juri dan Auditor CIP PT Badak NGL.
Pada minggu yang sama, Fungsi QM Upstream & Gas juga melaksanakan coaching CIP
terhadap pekerja PT Pertamina Gas Area Kalimantan. Pada coaching tersebut diberikan juga
awareness terkait dengan CIP serta pemaparan terkait program kerja CIP PT Pertamina Gas.
Hasil dari coaching tersebut adalah diperoleh 11 tema CIP yang sedang dan akan diselesaikan
oleh para pekerja Pertagas Area Kalimantan tersebut.
Workshop CIP PT Badak NGL dan
coaching CIP PT Pertamina Gas tersebut
menunjukkan bahwa kegiatan 4 pilar QM
telah terintegrasi di seluruh Unit/Region
dan Anak Perusahaan, tidak terkecuali
Anak Perusahaan Gas. Semangat peserta
workshop CIP PT Badak NGL dan peserta
coaching PT Pertamina Gas yang luar
biasa diharapkan mampu ditularkan
Pelaksanaan Workshop dan Coaching CIP PT Badak NGL
kepada pekerja lainnya sehingga dapat
mendorong implementasi pencapaian CIP yang lebih baik. Dengan CIP yang lebih accountable
diharapkan juga kinerja bisnis Pertamina dan Direktorat serta Anak Perusahaan Gas dapat lebih
baik ekselen.•susantichandra
Oleh : QM Upstream & Gas – QSKM - Dit. SDM & Umum
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AKSI PTKAM

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

Kinerja Maret 2017:
Fokuskan Perhatian, Jaga Serah Terima Aman
Kinerja kegiatan serah terima para insan serah
terima minyak telah sampai pada tahun ke tiga
yang diitunjukkan dengan persentasi supply loss di
angka 0.14%. Namun tidak terus berbangga, karena
bagaimana pun juga secara barrel masih was was
meningkat.

Secara bisnis, hal ini berarti makin banyak volume
kargo terdistribusi dengan operasi yang tetap efektif
dalam menyuplai kargo bagi negeri tercinta. Namun
harus diakui bahwa, itu merupakan uang juga.
Menjamin kinerja yang lebih baik berarti menjaga
semua aspek QCDSM dari kegiatan serah terima
minyak tetap ekselen. Selain persentase Cost dan
Delivery serah terima minyakharus tetap dijaga.
Filosofi dibentuknya PTKAM oleh Direksi Maret

2015 adalah untuk meminimasi losses dari L/P ke D/P
via Kapal. Ketika supply losses berhasil dengan ketat
diperkecil (di bawah ambang toleransi) oleh aktivis
PTKAM secara solid, namun kemudian besaran nilai
rupiah yang ditimbulkan dari proses memperlihatkan
penurunan kinerja.
Ini adalah pekerjaan rumah yang harus segera
dituntaskan. Harus selesai dengan baik agar tidak
disetrap oleh para stakeholder. Dari itulah rapat
koordinasi PTKAM dilakukan pada 31 Maret 2017
lalu. Semua isu yang belum selesai serta seluruh
strong points dalam keberhasilan pelaksanaan
serah terima minyak dua tahun ke belakang menjadi
pegangan di tahun berjalan.
Dari sekian banyak permasalahan losses dari
L/P ke D/P via Kapal yang sukses dibenahi PTKAM,
ada beberapa persoalan yang masih harus dibenahi.
Demurrage, penjadwalan kapal, readiness Loading/
Discharge Port serta Kesiapan serah terima kapal

menjadi hal yang harus tetap menjadi perhatian.
Meski semua pelaku serah terima minyak sudah paham
bahwa Pertamina ketika membeli minyak mentah bukanlah
membeli air, namun dalam menggunakan “hak memeriksa
mutu minyak” tersebut jangan pula sampai melahirkan efek
samping yang merugikan.
Sepanjang koordinasi dan komunikasi yang baik disertai
pola pikir korporasi selalu dikedepankan, tentu pencapaian
target supply losses di bawah ambang toleransi tidak perlu
melahirkan demurrage yang tidak normal.•SG
***PTKAM 0.2 Lanjutkan!

Sarfas: Sudah Saatnya Penyempurnaan untuk
Menjamin Keberhasilan
Semangat untuk memberantas losses sudah
dibuktikan dengan berbagai aksi para insan serah terima
minyak sepanjang 2015-Maret 2017 ini. Yang cukup
menarik adalah usaha tersebut dilakukan dengan tidak
menggelontorkan investasi yang cukup tinggi. Ya, bukan
investasi, melainkan optimalisasi sarana-prasarana yang
sudah existing beroperasi.

Figure 1 Utilisasi CCTV sebagai Upaya Mampu Telusur dan Pengendalian
Kegiatan Serah Terima Minyak

Penggandaan pemasangan segel di kapal
menginspirasi agar pengalihan muatan melalui
berbagai saluran dapat dicegah. Penyediaan ToolBox
menginspirasi agar alat ukur tidak mudah berganti
dan hasil pengukuran menjadi valid tanpa subtitusi.
Pemasangan perangkat CCTV menginspirasi
agar setiap kejadian yang terjadi mudah
ditelusuri.

Meskipun dipandang sebagai hal yang sangat
simpel, tetapi terobosan yang bersifat elementer
diatas seharusnya tetap dilakukan dengan sepenuh
hati. Tidak ada lagi yang merasa tidak berkepentingan
karena dianggap hal yang sangat tidak berarti. Perlu
kesadaran akan upaya untuk menekan losses menjadi
perhatian diseluruh lini dengan melihat kepentingan
korporasi. Bukan lagi menjadi obyek yang menjadi
kepentingan pribadi ataupun hanya untuk memenuhi
kewajiban pekerjaan yang bersifat sektoral fungsi.
Saat ini sudah menjadi saat dimana perbaikan
proses dan sistem harus dijaga dengan sarana
dan prasarana yang tepat guna. penyempurnaan
perbaikan sarana, fasilitas dan alat/peralatan
pendukung keberhasilan proses serah terima minyak
sudah saatnya dilakukan.
Penyempurnaan sarana dan prasarana ini adalah
suatu keniscayaan dimana semua fungsi terkait akan
berkontribusi bersama dalam rangka menjaga operasi
serah terima minyak tetap berjalan sesuai adanya.
Penyempurnaan ini dapat ditunjukkan dalam
bentuk penggunaan metering yang langsung
terhubung ke Enterprise Resource Planning (ERP)
sebagai sistem-satu-pintu dalam memantau seluruh
transaksi serah terima. Tidak lupa penggunaan
sarana pendukung seperti ATG, Pendeteksi posisi
dan komunikasi kapal dan mobil tangki juga

m e n j a d i f o k u s y a n g tetap
terus
dilaksanakan.
Optimalisasi
penggandaan
pemasangan segel,
Optimalisasi kotak tools
box, Pemasangan CCTV
Figure 2 Pelubangan Baut sebagai tempat
tetap menjadi aktifitas
segel dalam meminimasi potensi losses
kunci yang harus
dipenuhi dalam menjamin semua pihak ready. Siap
dalam hal kelancaran dan juga keselamatan operasi.
Memang, semangat dan dedikasi yang tinggi
tetap menjadi kunci agar supply loss dapat dikurangi.
Tidak ada lagi insan serah terima minyak yang merasa
tenang bila belum melakukan segala upaya agar dapat
membentengi kargo di kapal tetap aman dan tidak
berpindah tangan. Insan serah terima minyak juga
merasa risih bila masih ada kondisi yang dianggap
berpotensi untuk menghasilkan diskrepansi yang tinggi.
Mari kita sempurnakan “sarfas” cegah supply loss.
Memang semua adalah benda mati, tetapi sebagai insan
serah terima minyak harus mampu menyikapi agar sarfas
tetap bermakna. Artinya dapat berfungsi sehingga tidak
ada lagi yang berhenti karena tidak perduli. PTKAM 0.2
bukan basa-basi. Semua jajaran sudah berpetisi. Tinggal
menunggu bukti tanpa harus berargumentasi.•SG
***PTKAM 0.2 Lanjutkan!

Konten rubrik ini diisi oleh tim PTKAM Korporat
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Penulis : Setyawan Widodo - HSSE Direktorat Gas

Menggunakan BBG = Menyelamatkan Bumi
Meningkatnya pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia setiap
tahunnya mengakibatkan kenaikan konsumsi bahan bakar minyak yang
tentu saja berdampak kenaikan emisi karbon dioksida (Co2). Berdasarkan
Protokol Kyoto, CO2 merupakan salah satu gas yang menyebabkan
pemanasan global (global warming), efek dari pemanasan global dapat kita
rasakan akhir-akhir ini, antara lain kekeringan, gelombang panas, kekeringan,
gagal panen, dan lain-lain.

(RAN –GRK).
Sektor energi dan transportasi merupakan salah satu sektor dalam rencana
aksi penurunan gas rumah kaca. Salah satu program pemerintah dalam sektor
transportasi adalah melakukan konversi dari bahan bakar minyak ke bahan bakar
gas (BBG) untuk sektor transportasi.
Angka konsumsi BBM di Jakarta saat ini adalah 9 juta liter per hari yang
terdiri dari 6 juta liter Premium dan 3 juta liter Solar. Konsumsi BBM di Jakarta
menyumbang hampir 7,5% konsumsi BBM nasional. Penggunaan BBM tersebut
terutama digunakan pada sektor transportasi umum dan kendaraan pribadi.
Besarnya emisi CO2 dari sektor transportasi di Jakarta per hari mencapai
23.000 ton, maka dalam setahun emisi CO2 yang dihasilkan mencapai 8,4 juta
ton.
Jenis
Bahan
Bakar

Konsumsi
Bahan
Bakar per
hari
(liter)

Energy
Content
(MJ/liter)

Jumlah
Bahan
Bakar
(TJ)

Faktor
Emisi Co2
(Kg/TJ)

Jumlah
Emisi
perhari
(Ton)

Premium

6.000.000

34,66

207,96

69.300

14.345

Solar

3.000.000

38,68

116,04

74.100

8.598

Tabel Emisi CO2 di Jakarta

Kenaikan rata-rata suhu bumi dari tahun ke tahun berbanding lurus
dengan konsentrasi CO2 di atmosfer. Setiap tahun jumlah C02 di atmosfer
terus meningkat, jika tidak ada langkah-langkah seluruh penghuni planet
bumi untuk mengurangi emisi CO2.

Indonesia berkomitmen untuk mencegah terjadinya pemasanan global
dengan meratifikasi Protokol Kyoto, untuk menindaklanjuti komitmen tersebut
Pemerintah Indonesia menyusun rencana dan strategi untuk menurunkan
jumlah emisi gas rumah kaca dengan menerbitkan Peraturan Presiden No.61
Tahun 2011 dan menyusun rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca

Grafik Penggunaan BBG di Jakarta
Konversi dari bahan bakar minyak ke gas dapat menurunkan nilai emisi. Jika
seluruh kendaraan di Jakarta di konversi ke gas maka kita bisa mengurangi
emisi CO2 sebesar 6.900 ton, sebuah angka yang sangat signifikan. Saat ini
penggunaan bahan bakar gas di Jakarta baru 183.000 liter. Sehingga penurunan
emisi CO2 saat ini hanya sebesar 439 ton atau hanya sekitar 2 % saja, masih ada
ruang untuk meningkatkan penggunaan BBG guna menurunkan emisi CO2 dan
menjadikan Jakarta lebih hijau.•

Foto dan gambar : dari berbagai sumber
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SHIPPING

Go Live e-Auction System

JAKARTA - Bertempat di Kantor Logistik Shipping Sunter, Jakarta Utara, fungsi Shipping
sukses melaksanakan training for trainers serta go live aplikasi e-auction pada Rabu - Kamis
(21-22/3). Sebagai upaya meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa di
fungsi Procurement & Fleet Support, penggunaan aplikasi e-auction ini selain memaksimalkan
aplikasi e-procurement yang telah ada juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas serta
efisiensi pengadaan barang/jasa, khususnya pengadaan yang tidak dapat dilaksanakan
secara e-procurement karena kondisi tertentu. Aplikasi e-auction ini dapat memproses
bidding, memonitor pergerakan penawaran, maupun mencetak laporan dan berita acara
ketika proses auction dilakukan.
“Selama ini proses bidding (selain e-procurement) dilakukan secara semi manual. Namun
dengan e-auction, proses bidding dilakukan secara tersistem, diharapkan pengembangan
selanjutnya terintegrasi dengan sistem ERP di Pertamina,” ujar Procurement & Fleet Support
Manager, Heru Triandy, saat mengawasi proses bidding pertama menggunakan aplikasi ini.
Acara yang diadakan dalam dua hari tersebut, pada hari pertama diisi dengan training
of trainers dengan support dari tim IT Solution - CSS dan di hari kedua dengan diisi go live
e-auction.
Patut dibanggakan karena penggunaan aplikasi ini merupakan yang pertama di Pertamina.
Pemanfaatan aplikasi ini ke depannya diharapkan dapat menjadi pionir dalam meningkatkan
keandalan, transparansi, akuntabilitas maupun efisiensi dari fungsi Procurement & Fleet
Support Shipping maupun Pertamina secara umum.• [Shipping]

MT . Sei Pakning STS dengan MT . Sungai Gerong

MT . Sei Pakning STS dengan MT . Srikandi

STS Avtur di Bali
Sokong Pariwisata Indonesia
KALBUT - Bali merupakan wilayah pariwisata potensial
penjualan Avtur untuk penerbangan internasional dan
domestik. Sesuai RKAP tahun 2017, kargo Avtur yang
didistribusikan di seluruh Indonesia mencapai sejumlah
3.4 juta KL. Jumlah tersebut telah mencakup penjualan
avtur di Bali dengan sebesar 730.000 KL per tahun. DPPU
Ngurah Rai sebagai titik distribusi memiliki safe capacity
sekitar 20.000 KL dengan Daily Objective Thruput (DOT)
sebesar 2.000 – 2.500 KL/hari. Mengingat keterbatasan
kemampuan jetty di Benoa yang hanya mampu menerima
kapal tipe Small II dengan kapasitas tanki 7.000 KL, maka
untuk memenuhinya dibutuhkan suplai sampai tiga kali
pengapalan. Namun, dengan DOT yang cukup tinggi dan
keterbatasan jumlah kapal tersebut, akan cukup berat
untuk mempertahankan stok minimal pada kisaran 2 -3 hari.
Kondisi tersebut semakin pelik dengan adanya kendala
lain di darat maupun kapal dimana penerimaan pemompaan

hanya berkisar 150 – 190 KL/jam. Dengan demikian, ketika
terjadi peningkatan DOT, suplai harus dilakukan dari Terminal
Transit Manggis yang antriannya sudah cukup panjang oleh
kapal BBM serta LPG. Hal ini menjadikan permasalahan suplai
Avtur untuk DPPU Ngurah Rai menjadi semakin kompleks.
Penambahan dan pembenahan infrastruktur merupakan
salah satu cara untuk mengurai kompleksitas permasalahan
suplai tersebut. Hanya saja penambahan sarana dan fasilitas
tidaklah semudah membalikkan tangan, sehingga harus
dicarikan penyelesaian jangka pendek. Salah satunya, dengan
menyediakan floating storage Avtur dan mengurangi jarak
tempuh distribusi ke Benoa.
Menindaklanjuti diskusi antar fungsi terkait yang tertuang
dalam arahan Direksi, dilakukanlah pemilihan lokasi Ship to
Ship (STS), pemilihan kapal, penjadwalan pelaksanaan STS,
pengadaan sarana dan fasilitas, tugboat, PRF, cargo hose,
penentuan prosedur operasional pembongkaran, pemeriksaan

sampel dan lain sebagainya. Selanjutnya disepakati
kegiatan STS Avtur dimulai pada 14 Februari 2017 yang
berlokasi di Kalbut dengan pertimbangan jarak tempuh
Kalbut – Bali hanya sekitar 15 jam pelayaran serta telah
adanya izin untuk kegiatan STS di Kalbut sebelumnya.
STS Avtur tersebut termasuk pertama kalinya untuk
jenis Avtur dilakukan di Pertamina, sehingga terdapat sedikit
kekhawatiran dalam pelaksanaannya terutama terkait
aspek safety. Pemilihan kapal dilakukan secara hati-hati
mengingat kargo Avtur memiliki flash point di bawah 60
deg C dan juga rentan kontaminasi. Setelah melalui proses
verifikasi, dipilihlah MT.Sei Pakning dengan pertimbangan
grading vetting dalam kategori sangat baik serta telah
dedicated menjadi angkutan Avtur sehingga minim resiko
kontaminasi.
Dengan dilakukannya pengoperasian STS Avtur di
Kalbut, stok Avtur di DPPU Ngurah Rai dapat mencapai
kisaran 6 – 7 hari. Manfaat lain dari keberadaan STS Avtur
tersebut juga menjaga stabilitas stok di wilayah sekitarnya.
Sinergi antar fungsi Shipping, Supply & Distribusi, ISC,
Aviasi dan Kilang tidak dipungkiri lagi telah menghasilkan
solusi yang efektif untuk meningkatkan penjualan Pertamina
dan keuntungan bagi perusahaan.•[Shipping]
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Tahun 2016 Direktorat Hulu sukses dalam melakukan inisiatif efisiensi
dalam merespon turunnya harga minyak mentah dunia dengan total efisiensi
sebesar US$ 1,2 miliar yang terdiri dari efisiensi sebesar 37%, pemotongan
rencana kerja sebesar 45% dan penundaan rencana kerja ke tahun 2017
sebesar 18%. Walaupun inisiatif efisiensi dilakukan Direktorat Hulu namun
produksi migas tetap tercapai sebesar 650 Kboepd dan Laba sektor Hulu juga
mencapai target.
Sesuai dengan Lima Strategi Prioritas Pertamina yang salah satunya
pengembangan Sektor Hulu dan program inisiatif efisiensi yang harus
berkelanjutan dalam upaya mencapai target operasi dan keuangan RKAP
tahun 2017 ditambah lagi harga minyak dunia yang masih berfluktuasi,
maka Direktorat Hulu melakukan beberapa program breakthrough yang
salah satunya adalah BTP Upstream Operational Business Excellence &
Improvement. Latar belakang program ini cukup bervariasi baik dari segi
operasional maupun finansial. Terkait aset domestik fokus pada beberapa
kendala produksi di lapangan Pertamina EP meliputi penurunan alamiah
produksi migas pada beberapa aset hulu yang sudah mature, downtime pada
beberapa fasilitas produksi, monetisasi temuan eksplorasi untuk dikembangkan
dalam suatu Plan of Development (POD) serta permasalahan gas flare. Untuk
aset luar negeri khususnya lapangan MLN-Algeria, mengingat lapangan
tersebut berada di tengah gurun pasir serta adanya perbedaan kebijakan dan
aturan yang berlaku menjadi tantangan tersendiri dalam upaya optimalisasi
produksi. Sedangkan dari sisi finansial dalam upaya menambah cash flow
perusahaan, perlu dilakukan upaya percepatan kegiatan Place Into Service
(PIS) dan Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan (PPP) dengan fokus pada PT
Pertamina EP (PEP) dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE).
Komitmen Direktorat Hulu dan Anak Perusahaan Hulu untuk melakukan
implementasi operational excellence dituangkan dalam Project Charter - BTP
Upstream Operational Business Excellence & Improvement dengan project
sponsor adalah Syamsu Alam (Direktur Hulu), Meidawati (SVP USPOE) dan
Amran Anwar (SVP Dev & Tech) sebagai project Owner, Panji Sumirat (VP
Planning & Portfolio) sebagai Project Leader serta PMO Leader antara lain Edy
Karyanto (Dit. Hulu), Nelson Sitompul, Wit Mulya, Taufik Aditiyawarman &
Imam Setiawan (PEP), Mulyawan K & Warndo C.A (PIEP) serta Yelly Hesnety
(PHE).

Melalui implementasi program BTP UOBEI ini, Direktorat Hulu memiliki
total target tambahan pendapatan diakhir tahun 2017sebesar USD 402 Juta
dengan kontribusi terbesar melalui percepatan cost recovery dari PIS & PPP
di PEP & PHE. Sedangkan untuk aktivitas operasi khususnya di lapangan PEP
dan PIEP, sebagian besar merupakan kegiatan multiyear, sehingga kedepannya
akan terus dilakukan improvement dan masih akan memberikan potensi
penambahan gain produksi di tahun-tahun selanjutnya.
Potensi risiko terhadap implementasi BTP UOBEI juga telah dilakukan
identifikasi dan dimitigasi agar program ini dapat berjalan sesuai target
workplan yang telah ditetapkan. Tingkat keberhasilan atas upaya-upaya
perbaikan dan peningkatan implementasi operation excellence ini, tidak
terlepas dari adanya komitmen dan sinergi dari segenap insan Pertamina,
baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam melakukan
pengawasan dan pengendalian seluruh kegiatan usaha sesuai dengan standar
yang berlaku.• PMO BTP UOBEI

S
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etiap perusahaan tentunya memiliki visi dan misi tersendiri yang dijadikan guidance dalam
menjalankan serta mengembangkan usahanya. Dalam hal ini Pertamina berpegang teguh
pada prioritas utama, yaitu Lima Strategi Prioritas Pertamina yang salah satu poinnya merupakan
pengembangan sektor hulu dan program inisiatif efisiensi yang harus berkelanjutan dalam upaya
mencapai target operasi dan keuangan. Untuk mencapai target dan tujuan sesuai dengan RKAP
tahun 2017 tersebut, Direktorat Hulu melalui program Breakthrough Project yang berjudul
Upstream Operational Business Excellence and Improvement, fokus untuk mengimplementasikan
Operational Excellence Management System (OEMS). Program BTP Direktorat Hulu ini dirasa
cukup efektif sebagai langkah
awal guna mencapai visi
Pertamina yang lebih besar,
yaitu menjadi world class
company.
Beberapa perusahaan
besar yang bergerak
dalam bidang oil and
gas industry seperti BP,
Chevron, ConocoPhillips,
ExxonMobil dan Shell,
telah melaksanakan dan
memiliki standar tersendiri
terkait program Upstream
Operational Business Excellence and Improvement. Secara garis besar elemen-elemen yang
terkandung dalam program OEMS di masing-masing perusahaan memiliki komposisi menyeluruh
yang sama meliputi aspek HSSE, strategy & leadership, operational and financial. Keseluruhan
aspek tersebut hendaknya saling sinergi dan terintegrasi guna menghasil continuous improvement,
baik dari sisi operasi maupun keuangan sehingga memberikan nilai tambah bagi perusahaan.
Salah satu perusahaan yang dapat dijadikan contoh dalam melakukan analisa dan
benchmarking terkait strategi implementasi OEMS adalah Chevron. Dalam menjalankan program
tersebut, Chevron menggambarkan pilar focus area yang digunakan sebagai guidance dalam
mencapai tujuan dan visi menjadi world class company. Para jajaran manajemen bertanggung
jawab dalam mengatur terlaksananya program OEMS dengan membangun tujuan yang hendak
diraih dalam mencapai world class results serta menentukan rencana prioritas. Dan para pekerja
berkomitmen untuk mematuhi segala standard dan prosedur yang berlaku sebagai bentuk budaya
yang melekat bagi para pekerja dalam melaksakanan kegiatan usaha.• Edy Karyanto, Yogi Prasetya, Edo Prehandika
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LPP: Perlindungan Hukum
terhadap Saksi dalam
Pemberian Keterangan
di Pengadilan

Sorot

JAKARTA - Mulai 2018,
direncanakan seluruh La
poran Harta Kekayaan Pe
nyelenggara Negara (LHKPN)
berubah dari manual menjadi
e-lhkpn. Pelaporan dila
kukan setiap tahun antara 1
Januari sampai 31 Maret,
seperti pengisian SPT. Ji
ka sebelumnya LHKPN di
lakukan dua tahun sekali,
dengan e-lhkpn wajib satu
tahun sekali.
Hal tersebut diungkapkan
Amelia Rosanti dari Direktorat
Pendaftaran dan Pemeriksaan
(PP) Laporan Harta Kek a
yaan Penyelenggara Ne
gara (LHKPN), Deputi Bi
dang Pencegahan Komisi
Pemberantasan Korupsi
(KPK) saat berbicara dalam
acara Workshop Laporan
Harta Kekayaan di Ruang
Pertamax Lantai 21 Gedung
Utama, pada (17/3). Acara
ters ebut diselenggarakan
Fungsi Compliance Pertamina

Foto : TRISNO

Mulai 2018, e-LHKPN Harus
Diisi Tiap Tahun

Manager Compliance, Ethics & Fraud Management Irfan Setiadi berharap peserta
sosialisasi e-LHKPN dapat membimbing pekerja lainnya di fungsi kerja masingmasing usai mengikuti kegiatan tersebut.

bekerja sama dengan KPK.
Menurut Amelia, pe
nyelenggara negara yang
wajib melaporkan harta
kekayaannya kepada KPK
adalah penyelenggara
negara yang menjalankan
fungsi eks ekutif, legislatif
atau yudikatif. Sedangkan
di BUMN, pejabat struktural
yang wajib mengisi LHKPN
sampai level manajer.
Menurut Compliance,
Ethics & Fraud Management
Manager Pert amina Irf an

Setiadi, e-LHKPN diperkenal
kan KPK untuk menggantikan
pen gisian yang selama ini
sifatnya manual atau hard
copy. Irfan berharap para
peserta workshop nantinya
membimbing para pekerja di
fungsi masing-masing untuk
pengisian e-lhkpn bagi para
pekerja asal para peserta.
Selain membahas tentang
perubahan regulasi tentang
LHK PN, w or k shop juga
menghadirkan Kunto Ariawan
dari KPK juga. •URIP

Universitas Pertamina Serap Ilmu
Manajemen dari Pakar Internasional
bertajuk Authentic Leadership: Unlocking the
meaning of Effective Leadership, Universitas
Pertamina mengundang Associate Professor of
Management, Texas Tech. University. Prof. Claudia
Cogliser, Ph.D sebagai pembicara.
Dalam kesempatan tersebut, Claudia
memaparkan tentang leadership. Menurutnya,
leadership merupakan cara atau teknik seseorang
untuk memp engaruhi orang lain agar dapat
membangun kerja sama tim yang bagus, me
mahami dan mencari solusi dari rintangan yang
ada, memahami perbedaan, dan cara terbaik
untuk meningkatkan kualitas diri.
“Di dalam leadership ada beberapa catatan
yang harus kita perhatikan, yakni faktor kepribadian.
Kepemimpinan tidak hanya berhubungan dengan
kepercayaan diri, tapi juga berhubungan dengan
kontribusi kinerja tim,” jelasnya.• HARI

Foto : HARI

jakarta - Universitas Pertamina dalam
upayanya meningkatkan pengetahuan,
k e m a m p u a n d a n s k i l l m a h as i s w a n y a ,
mengadakan kuliah umum dengan pakar
internasional berkompeten, baik sebagai praktisi
maupun akademisi dengan tajuk UP Bringing.
“UP Bringing bertujuan untuk memperkaya
pengetahuan mahasiswa Universitas Pertamina
dengan bertatap muka dengan praktisi dan
pakar internasional yang berkompeten. Acara
ini kami gelar sebulan sekali,” ujar Wakil Rektor
III Universitas Pertamina Budi W. Soetjipto.
Budi menamb ahkan, program tersebut
juga dapat dijadikan ajang promosi Universitas
Pertamina di dunia pendidikan tinggi
internasional melalui pembicara berkaliber
internasional.
Pada (15/3), dalam UP Bringing session

Associate Professor of Management, Texas Tech. University. Prof. Claudia Cogliser, Ph.D mendengarkan pertanyaan yang
diajukan salah satu mahasiswa Universitas Pertamina,

PLAJU- Dalam menjalankan pekerjaan

kum, kenyataan yang terjadi adalah

sehari-hari, pekerja RU III tidak

sebagian anggota masyarakat yang

dapat mengelakkan kemungkinan

mengetahui telah terjadinya suatu

permasalahan hukum yang dapat

tindak pidana dan siapa pelakunya,

terjadi, sehingga suatu waktu akan

enggan melaporkannya kepada apa

dimintakan keterangannya sebagai

rat penegak hukum karena tidak

saksi. Melihat kondisi tersebut, Legal

mau dijadikan sebagai saksi, baik

Counsel RU III kembali menggelar

dalam proses penyelidikan maupun

Legal Preventive Program (LPP)

pemeriksaan perkara di persidangan

dengan tema “Perlindungan Hukum

pengadilan.

terhadap Saksi dalam Pemberian

Di sisi lain, Ketua Pengadilan Negeri

Keterangan di Pengadilan,” yang

Palembang menyampaikan saksi

disamp aikan langsung oleh Ketua

merupakan pahlawan dalam membuat

Pengadilan Negeri Palembang,

suatu perkara menjadi lebih terang,

Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

sehingga peranan seorang saksi

beserta tim.

sangatlah penting. Ia berharap melalui

Program rutin Chief Legal Counsel

LPP ini, Pengadilan Negeri Palembang

& Compliance, Genades Panjaitan,

dapat memberikan pemahaman kepada

yang diselenggarakan melalui Fungsi

masyarakat khususnya pekerja PT.

Legal Counsel RU III pada Jumat (3/3)

Pertamina (Persero) RU III mengenai

di Gedung Patra Ogan ini diharapkan

pentingnya peranan seorang saksi.

dapat memberikan edukasi kepada

Selain itu, ia juga memberikan apresiasi

para pekerja RU III mengenai peranan

atas penyelenggaraan acara ini dalam

dan pentingnya saksi dalam peradilan

sambutannya.

serta hak-hak saksi yang diatur dalam

Acara ini juga diisi dengan diskusi

peraturan perundang-undangan.

dan tanya jawab, yang dipandu oleh

Sehingga para pekerja RU III tidak lagi

Area Manager Legal Counsel, Fransiska

merasa enggan atau khawatir dalam

selaku moderator.

hal diminta sebagai saksi oleh aparat
penegak hukum di kemudian hari.

Dalam kesempatan yang terpisah,
Genades berpesan agar seluruh pekerja

Kegiatan LPP ini dihadiri oleh

Pertamina, selain pekerja RU III, juga

General Manager RU III, Eman Salman

dapat menambah wawasan melalui

Arief, VP Legal Counsel Downstream,

materi LPP dengan mengunduh materi

Mei Sugiharso dan tim, perwakilan

LPP ini di dalam website Legal Counsel

tim manajemen MOR II, serta tim

& Compliance karena topik LPP ini

manajemen dan para pekerja RU III.

sangat bermanfaat bagi seluruh pekerja

Salah satu narasumber menyam

Pertamina mengingat keterangan saksi

paikan bahwa saksi dalam persidangan

merupakan salah satu alat bukti dalam

memiliki risiko kerugian. Sekalipun

pengadilan yang menjadi pertimbangan

menjadi saksi dalam suatu perkara

hakim dalam menetapkan suatu pu

pidana adalah suatu kewajiban hu

tusan.•

Communication & Relations RU III/LCC

Foto : KUNTORO
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jakarta - PT Pertamina
( P e rs e ro ) t e l a h m er a m 
pungk an proses uji coba
pengolahan minyak mentah
asal Iran di Kilang Cilacap.
Namun, Pertam ina masih
membutuhkan waktu untuk
m e m a s t i k a n k e c oc o ka n
minyak mentah dari negara
Timur Tengah tersebut untuk
diolah di Indonesia.
Senior Vice President
(SVP) Integrated Supply
Chain (ISC) Daniel S. Purba
mengatakan, pihaknya masih
melakukan uji laboratorium
dan serangkaian uji coba
lanjutan untuk memastikan
produk yang dihasilkan dari
minyak mentah tersebut di
kilang Cilacap. Jadi, hasil uji
cobanya diperkirakan akan
keluar dalam waktu dekat ini.
“Kami masih menunggu,
tapi dalam waktu dekat sudah
ada hasilnya,” ujar Daniel saat
media workshop mengenai
perkembangan ISC di Media
Center Pertamina, pada
Jumat (7/4).
Daniel menjelaskan, se
lama ini kapasitas Kilang
Cilac ap masih belum op
timal. Dengan kapasitas
sebesar 120 ribu barel per
hari (bph), yang digunakan
atau terpakai hanya 110 ribu
bph. Selama ini, pasokan
minyak mentah untuk kilang

SVP ISC Daniel S. Purba menegaskan, Pertamina telah merampungkan proses uji coba pengolahan minyak mentah asal
Iran di Kilang Cilacap namun masih memastikan kecocokan minyak mentah tersebut untuk diolah di Indonesia.

ters ebut didatangkan dari
Arabian Crude. Jadi, uji coba
minyak mentah dari Iran
ini salah satunya bertujuan
menggantikan arabian crude
tersebut.
Setelah hasil uji coba
keluar, Daniel mengatakan,
Pertamina akan mengkaji
lagi secara lebih mendalam
komposisi minyak Iran yang
bisa diolah di Kilang Cilacap.
Selain itu, produk apa saja
yang bisa dihasilkan selain
BBM.
“Minyak Iran ini seharusnya
juga dapat menghasilkan pe
lumas. Namun, diperkirakan
hanya sekitar 50% komposisi

minyak Iran yang bisa terolah
di Kilang Cilacap. Jadi masih
perlu dicampur dengan mi
nyak asal Arab. “Sekarang
kami uji coba, blending dan
single,” ujarnya.
Daniel menekankan, salah
satu faktor pertimbangannya
adalah nilai keekonomisan
yang bisa diperoleh de
ngan implem entasi ren
can a itu. Apabila dinilai
menguntungkan, maka Per
tamina akan mulai mem
bicarakan kontrak jangka
panjang impor minyak mentah
dari Iran. “Kalau available,
kami akan negosiasi sampai
memberikan harga yang eko

nomis,”tegasnya.
Pembelian minyak dari
Iran tersebut merupakan
salah satu bentuk kerja sama
Pertamina dan Iran dari hasil
kunjungan Presiden Joko
Widod o ke Iran beberapa
waktu lalu. Pada tahap awal,
Iran akan mengirimkan satu
kargo minyak jenis Iranian
Light Crude dengan volume
sebesar satu juta barel.
Pengiriman satu kargo
minyak tersebut untuk uji coba
di beberapa kilang Pertamina.
Nilai kontrak uji coba minyak
berkisar US$ 50 juta, dengan
asumsi harga sebesar US$ 50
per barel.•HARI

Jelajahi Bali dengan Pertamina GO
bandung - Dalam rangka
meningkatkan brand aware
ness dan experience aplikasi
Pertamina GO di masyarakat,
PT Pertamina (Persero)
mengg elar acara fun race
day bertajuk “Pertamina GO,
#LetsGoExplore”. Acara ini
diselenggarakan pada (1/4)
yang memperebutkan total
hadiah puluhan juta rupiah
dan berk esempatan meet
and greet bersama artis dan
pembalap Indonesia.
Acara dibuka oleh Dendi
T. Danianto selaku Head of
Marketing Communication
PT Pertamina (Persero) ber
sama dengan I Ketut Per
madi selaku Branch Mana
ger Bali & Nusa Tenggara
ini yang disaksikan oleh
para pengunjung Kuta
Beachwalk.
#LetsGoExplore ini me
rupakan puncak rangkaian
akhir road show launching
Pertamina Go di enam

kota. Yaitu Jakarta, Ban
dung, Yogyakarta, Sura
baya, Malang, dan Bali
yang sudah dilaksanakan
sejak 13 Februari 2017.
Dari setiap kota dipilih satu
pemenang yang berhasil
meraih peringkat atas pada
permainan Mini Game GO
dan juga dua pemenang
dari social media yang para
peserta harus menjawab
p e r ta n y a a n d a r i a k u n
Instagram @pertaminagoid.
Pemenang yang ber
hasil terpilih dibagi dalam
empat kelompok yang ter
diri dari pembalap, artis,
pemenang Mini Game Go,
dan pemenang kuis di social
media, yaitu tim Pertalite,
Pertamax Turbo, Dexlite, dan
Pertamax Team.
Rute dari #LetsGoExplore
ini mengambil start dan finish
di Kuta Beachwalk, namun
rute perjalanan tiap kelompok
berbeda sesuai dengan hasil

pengundian panitia. Serunya
acara ini karena masingmasing kelompok memiliki
challenge yang sama, yaitu
melewati 4 check point di
SPBU dan 4 check point
tempat wisata yang ada di
Bali dengan bermodalkan
apliikasi berbasis GPS yaitu
Pertamina GO. Antusiasme
dan strategi dari masingmasing tim pun menjadi
pen il aian tersendiri selain
ketepatan dan kecepatan
dalam berkendara dengan
aplikasi Pertamina GO.
Dari waktu dan poin hasil
perhitungan oleh panitia, tim
Dexlite berhasil meraih juara
dengan waktu tercepat, di
susul dengan tim Pertalite,
tim Pertamax Turbo dan
tim Pertamax. Bagi peng
unjung yang datang dan
m en y e m a r a k k a n a c a r a
juga berhak menjadi pe
me
nang dalam acara
“meet and greet” bersama

artis dan pembalap dipilih
berdasarkan selfie photo
contest. Acara ini semakin
meriah dengan adanya
penamp ilan Tulus yang
menyanyikan lagu hits dan
berhasil menarik ribuan mata
untuk menyaksikan acara
#LetsGoExplore bersama
Pertamina GO.
Dendi berharap masya
rakat bisa merasakan man
faat menggunakan aplikasi
Pertamina GO saat mela
kukan perjalanan baik jauh
maupun dekat dengan ada
nya info mengenai SPBU
dan lokasi pembelian produk
Pertamina serta prom o
beserta acaranya.
“Se
lain itu melalui
acara ini diharapkan brand
experience dan awareness
tentang aplikasi Pertamina
GO lebih meningkat di era
digitalisasi dalam kalangan
millennials Indonesia,” pung
kas Dendi.• DIT. PEMASARAN
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Pertamax Motorsport Team
Rajai Kejurnas Sprint Rally
2017 Putaran Pertama

SENTUL – Setelah sebelumnya sempat memimpin di
hari pertama, pereli Pertamax Motorsport Sprint Rally
Team, Rizal Sungkar dengan navigatornya Endrue Fasha
akhirnya berhasil keluar sebagai juara pertama di kelas
M1 dengan total catatan waktu 19 menit 13,2 detik.
Sementara itu Rifat Sungkar berada di posisi kedua
dengan catatan waktu 19 menit 52,1 detik. Rizal dan
Rifat juga berhasil menggondol masing-masing juara 1
dan juara 2 Grup M serta juara 1 dan juara 2 Kejuaraan
Umum pada Kejurnas Sprint Rally putaran pertama di
sirkuit Canti Darma PMPP TNI Sentul, Jawa Barat.
Di hari kedua, para pereli menjalani SS3 dan SS4
dengan arah lintasan yang berbeda dibandingkan dengan
hari pertama. Lintasan sirkuit Canti Darma PMPP TNI
sepanjang 5,75 kilometer ini pun terasa lebih menantang,
turunannya lebih kencang, namun tikungan-tikungannya
menjadi semakin tajam dan lebih sempit sehingga dibu
tuhkan kehati-hatian.
Dengan konsistensi tinggi dan pacenote yang
tepat, Rizal berhasil menyelasaikan SS3 dan SS4 tanpa
kendala berarti, bahkan di SS3 Rizal kembali menjadi
yang tercepat dengan catatan waktu 4 menit 46,7 detik.
“Alhamdullilah kami berhasil meraih juara pertama pada
Kejurnas Sprint Rally putaran pembuka. Semoga pada
putaranselanjutnya kami dapat tampil lebih kompetitif
dengan peserta yang lebih banyak lagi,” tutur Rizal.
Sedangkan Rifat Sungkar yang berpasangan
dengan Hervian Soejono pada Minggu (9/4), mendapat
kesempatan pertama menggeber Mitsubishi Evo X,
kendaraan yang sama digunakan Rizal Sungkar. Pada
SS3, Rifat mengalami insiden kecil, saat menghindari
lubang yang berada di lintasan. Hal ini yang menyebabkan
velg depan kanan pecah. Namun ia tetap berhasil
mencapai garis finish walaupun dengan kondisi velg
dan ban depan kanan yang pecah sejauh 4 km. Akibat
insiden tersebut, torehan waktu Rifat menjadi 5 menit
12,8 detik. Kendati demikian, Rifat tetap berada di posisi
kedua kelas M1. Hal ini dikarenakan Ryan Nirwan yang
berada di posisi ketiga kelas M1 juga mengalami kendala
serupa di SS3.
Untuk menghindari insiden di SS3 terulang, para
pereli Pertamax Motorsport Sprint Rally Team beserta
tim mekanik berdiskusi untuk menentukan ban dan
velg yang akan digunakan pada SS4. Dan usaha ini
pun membuahkan hasil, terlihat di SS4 baik Rifat dan
Rizal dapat menyelesaikan lomba dengan baik sekaligus
mempertahankan posisinya di posisi pertama dan kedua.
Selanjutnya Pertamax Motorsport Sprint Rally Team
akan kembali mempersiapkan diri dalam Kejurnas Sprint
Rally putaran kedua yang akan berlangsung pada 5-6
Mei 2017 di Paramount Serpong.•DIT. PEMASARAN

Foto : Pertamax motorsport

Pertamina Akan Rilis Hasil Uji Coba Minyak Iran
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Pertamax Motorsport Team berjaya di Kejurnas Sprint Rally 2017
putaran pertama.
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Persatuan Wanita Patra

jakarta - Pisah sambut Ketua PWP
Tingkat Pusat Direktorat Pengolahan
Dhanik Rachmad Hardadi yang digantikan
dengan Netty Toharso diadakan, pada
(22/3), di Arion Swiss Belhotel, Kemang,
Jakarta. Acara diisi dengan sejumlah
hiburan dari PWP RU II Dumai, RU IV
Cilacap, RU III Plaju, RU V Balikpapan,
RU VII Kasim, RU VI Balongan dan PWP
Tingkat Pusat Direktorat Pengolahan.
Turut Hadir dalam kesempatan
tersebut mantan Ketua PWP Tingkat
Pusat Direktorat Pengo lahan, seperti
Maria Chrisna Damay anto, Wati Edi
Setianto, dan Eva Samto Utomo.
“Semoga di bawah kepemimpinan Ibu

Foto : ADITYO

Pisah Sambut Ketua PWP Direktorat Pengolahan

Netty Toharso PWP Direktorat Pengolahan
dapat semakin maju, kompak dan penuh
keakraban. Saya juga mengucapkan banyak
terima kasih kepada para pengurus yang
telah banyak membantu menjalankan
program di PWP Dit Pengolahan,” ujar
Dhanik Racmad Hardadi dalam sambutan
perpisahannya.•ADITYO

sorong, papua barat - Dalam
rangka menyongsong Hari Kartini, Per
satuan Wanita Patra PT Pertamina EP
Asset 5 Papua Field (PWP PEP Papua
Field) menyelenggarakan seminar dan
perlombaan, pada (4/4), di kantor PWP
Papua Field. Peringatan Hari Kartini
diawali dengan seminar lingkungan
hidup yang dibawakan oleh Balai Besar
Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA)
Provinsi Papua Barat, dilanjutkan de
ngan lomba merangkai bunga, lomba
mengolah makanan dari ubi ungu, dan
dengan arisan. Acara dimeriahkan dengan
penampilan ibu-ibu PWP berbusana
pakaian adat dari berbagai daerah di
Indonesia.
Pjs. Ketua PWP Papua Field Santi
Rachardianto menyampaikan, kegiatan

Foto : PEP PAPUA

PWP Papua Field Peringati Hari Kartini

arisan rutin dilakukan tiap bulan untuk
menjaga silaturahmi dan memperkuat
kekompakan. “Namun yang berbeda kali
ini karena bersamaan dengan peringatan
Hari Kartini sehingga kami tambahkan
dengan penyuluhan penghijauan untuk
menumbuhkan kesadaran para ibu tentang
pentingnya tanaman bagi kehidupan manusia
dan beberapa lomba,” ujarnya.•Jaryati

PWP Adakan Cooking Class Membuat Clappertart



Ralat
Dalam Energia Weekly edisi 10 April 2017
di halaman 18 pada rubrik PWP, terdapat
kekeliruan penempatan foto pada berita
Baksos PWP PHE di Tanjung Priuk. Foto yang
benar seperti di samping ini.

balongan – Pada 7 April 2017, RU
VI Balongan melaksanakan serah terima
jabatan lima orang kepala bagian (section
head). Dari kelima orang tersebut, satu
di antaranya menjalankan mutasi dinas
ke kantor Pertamina Pusat, Agus Sujono
yang sebelumnya menjabat sebagai
Section Head Planning & Schedulling.
Sedangkan untuk section head yang
menjalani rotasi jabatan di antaranya
Agus Wurlijanto sebagai Planning &
Sched ulling Section Head, M. Daud
seb agai Equipment Reliability Section
Head, Rinaldi sebagai Lead of Stationery
& Statutory Inspection Engineer, dan
Zulhendri sebagai General Maintenance
Section Head.
GM RU VI Balongan Afdal Martha pada
kesempatan tersebut menyampaikan
bahwa rotasi merupakan hal yang biasa
di Pertamina. Ia berpesan
agar pejabat baru yang
menjalani serah terima
jabatan tersebut bisa terus
meningkatkan kepedulian
terhadap aspek K3 agar tidak
terjadi kecelakaan kerja, baik
di lingkungan kilang maupun
di perumahan Bumi Patra.
GM juga menegaskan
agar para section head yang
baru dilantik bisa melakukan
intervensi apabila mengetahui
ada pekerjaan yang dilakukan tidak me
matuhi aspek safety.•Riki Hamdani

Patrapala Jungle Camp
2017
Foto : RU IV

Balongan - Bertempat di Gedung
Pertemuan Patra Ayu, Bumi Patra,
Indramayu, Persatuan Wanita Patra (PWP)
RU VI Balongan men yelenggarakan
Cooking Class membuat Klappertaart,
Rabu (22/2), yang diikuti oleh puluhan
anggota PWP dari berbagai fungsi RU VI.
Ketua PWP RU VI Balongan Nur
hanilda Afdal yang turut hadir dalam
kursus tersebut sangat mengapresiasi
kegiatan ini. Ia berharap Cooking Class
ini bisa menambah keterampilan anggota
PWP dalam membuat olahan makanan
serta bisa dijadikan motivasi sebagai jalan
untuk berwirausaha.
Dalam kegiatan berbagi ilmu tersebut,

Rotasi Jabatan di
Lingkungan RU VI Balongan

para peserta tampak antusias mempelajari
cara membuat klapertart yang benar dengan
instruktur Ibu Ipung. Dijelaskan, bahan untuk
membuat Klap ertart di antaranya susu
cair, kuning telur, tepung maizena, tepung
custard, kelapa, kac ang almond, vanili,
kismis, dan kayu manis bubuk.•Riki Hamdani

padalarang - Mengawali kegiatannya
pada tahun 2017, Pertamina Pecinta
Alam (Patrapala) melaksanakan kegiatan
Patrapala Jungle Camp 2017 pada
1-2 April 2017 di Tebing Citatah 125,
tebing tertinggi di Gunung Pabeasan,

Padalarang.
Kegiatan dengan tema
“Building a great team by improving
individual skill and enhancing
synergy” ini diikuti 17 pekerja dari
Pertamina Kantor Pusat maupun
Anak Perusahaan dan dipandu
oleh instruktur pelatihan dari
Sekolah Panjat Tebing Merah
Putih. Tebing Karst Citatah
125 atau sering juga disebut
Mandala Pabeasan merupakan
tempat latihan panjat tebing yang populer di
kalangan pecinta alam dan militer.
Dalam kesempatan tersebut, Patrapala
secara simbolis menyerahkan bantuan
CSR dari MOR III Kantor Cabang Bandung
kepada Karang Taruna Bakti Persada 125
Kampung Pamuncatan Desa Padalarang
selaku pengelola tempat latihan panjat
tebing Citatah 125. Bantuan ini ditujukan
untuk perbaikan fasilitas dan sarana latihan
bagi masyarakat dan komunitas pecinta
alam yang berlatih di tempat ini.•PATRAPALA

Partisipasi PEPC dalam
Senam Massal Perwosi

Ngraho, Gayam - Untuk mendukung
Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC),
Pertamina EP Cepu (PEPC) bersama de
ngan Pemerintah Kecamatan Gayam,
Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur,
menggelar senam massal oleh Persatuan
Wanita Olahraga Indonesia (Perwosi) yang
dipusatkan di lapangan sepak bola Pemuda

Sakti, Desa Ngraho dan diikuti sekitar
500 wanita dari sejumlah desa di wilayah
Kecamatan Gayam, antara lain Desa
Gayam, Mojodelik, Brabowan, Bonorejo,
Beged, Cengungklung, Ringintunggal,
Begadon, Manukan, Katur, dan Sudu.
“Setiap desa mengirimkan 30 sampai 40
peserta,” kata Camat Gayam, Hartono.
Rencananya, senam massal ini akan
dilaksanakan rutin secara bergiliran di
masing-masing desa di wilayah Gayam.
Tujuannya agar pemerintah
desa dan masyarakat lebih giat
menjaga kesehatan.
Ketua Perwosi Bojonegoro,
Siti Aminarti Setyo Hartono,
yang memimpin senam,
berharap kegiatan ini te
rus dikembangkan. “Kare
na senam Perwosi, Bojo
neg oro sudah mendapat
penghargaan dari MURI, jadi
harus kita kembangkan ber
sama,” ucap istri Wakil Bu
pati Bojonegoro itu.•WP/EA/RY
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D’Gil Energy Competition 2017,
Rumah Harapan Para Inovator Indonesia

Tim dari PT Antam foto bersama dengan Tim CSS Pertamina.

PT Antam Lirik

ICT Pertamina
Foto : TRISNO

bandung - Pertamina
Ide Gila Energy Competition
2017 sudah memasuki pu
taran semifinal. Sebanyak 27
peserta (individu/grup) hadir
untuk mengikuti coaching
clinic dan presentasi pe
maparan ide gila masingmasing peserta yang sudah
didaftarkan yang akan dipilih
10 peserta untuk maju ke
babak final yang akan di
selenggarakan di Jakarta.
Acara yang diselengga
rakan di Lembang, Jawa
Barat pada 29-31 Maret ini
dis ambut dengan antusias
oleh semifinalis. Mereka me
rupakan peserta yang lolos
seleksi dari 6.000-an ide
terd aftar dalam kompetisi
tersebut.
“Selamat kepada 27
peserta yang sudah lolos
ke babak semifinal. Man
faa
tkanlah waktu pada
coac hing clinic ini untuk
mempersiapkan presentasi
sebaik-baiknya sehingga
dapat masuk dalam 10 be
sar finalis,” ujar Harsono Budi
Santoso selaku ketua tim juri
Pertamina Ide Gila Energy
Competition 2017.
Harsono menambahkan,
kompetisi ini merupakan wa
dah untuk menge ksp lorasi
dan mengemb angk an ide
inovatif anak bangsa terkait
new & renewable energy/
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Sorot

Harsono Budi Santoso selaku ketua tim juri Pertamina Ide Gila Energy Competition 2017 memotivasi 27 semifinalis untuk
mempersiapkan presentasi sebaik-baiknya.

bisnis energi baru dan
terbarukan (NRE) melalui
sarana mentoring hingga
pendanaan. “Ide inovatif dari
pemenang kompetisi ini nanti
direalisasikan untuk menjadi
sebuah model bisnis energi
yang mampu dikembangkan
dan diimplementasikan
seb agai pengganti energi
konvensional di Indonesia,”
jelasnya.
Yoris Sebastian, salah
seorang juri mengatakan,
kompetisi ini akan menjadi
ajang yang sangat seru, ka
rena tak ada batasan kategori
peserta, siapa saja bisa
ikut. “Yang punya ide dan
terobosan yang visible, serta

memberikan dampak positif
bagi sosial dan ekonomi di
masyarakat, biasanya yang
diminati juri yang seperti
itu,” jelasnya di hadapan se
mifinalis.
Dengan total hadiah se
besar Rp 500 juta, diha
rapkan dari acara ini inovasi
dapat terus berkembang
dan semakin “gila”, seperti
yang disampaikan oleh Yunan
Prawoto asal Yogyakarta.
“Acara ini merupakan ajang
silaturahmi para inovator,
tempat berbagi saran dan
masukan dari hasil te
muan. Semoga inovasi
dari Pertam ina Ide Gila
Energy Comp etition 2017

dap at diimplementasikan
dan dikembangkan untuk
k em a j u a n m a s y a r a k a t , ”
harapnya.
Akhirnya, pada 1 Ap
ril 2017, diumumkan 10
finalis berdasarkan hasil pe
nyempurnaan proposal dan
persentasi sesuai dengan
hasil mentoring yang dila
kukan saat coaching clinic.
Ke-10 finalis tersebut, yaitu
Aji Setyawan, Siti Aisyah
Rifayanti, Fadolly Ardin,
Annisa Nur Wahyuni, Dhuha
Abdul, Raden Randika Danu
Saputra, Muhammad Nur
huda, Muhammad Luqman
Hakim, Yusiran, dan Bagas
Pramana Putra Fadhila. •HARI

jakarta - PT Aneka Tambang (Antam) melirik Pertamina
untuk benchmark mengenai organisasi Information &
Communication Technology (ICT). Kegiatan studi banding
ini diadakan pada di Ruang C & D, Gedung Annex
Kantor Pusat Pertamina, pada (29/3). Kegiatan tersebut
diselenggarakan dalam rangka rencana evaluasi PT
Antam terhadap organisasi Divisi ICT.
Rombongan PT Antam yang berasal dari Fungsi
Information & Communication Technology dan Fungsi
Organization Effectiveness & Development, diwakili
oleh ICT Operation Manager Gitra Perdana Putra, ICT
Business Solution Manager Adi Nugroho, serta ICT
Policy & Quality Assurance Denantyo Pramudito. Mereka
disambut oleh VP Business Demand Gustini Raswati, VP
Shared Processing Center Bambang Rudi, dan Manager
Compliance & Internal Governance Udi Priyoko.
Tim dari PT Antam sangat tertarik mendiskusikan
pengelolaan organisasi ICT di Pertamina. Terutama ba
gaimana Corporate Shared Service (CSS) Pertamina
melakukan sentralisasi IT antara unit area dengan pusat,
serta proses pengelolaan IT di anak dan cucu perusahaan.
Selain berdiskusi mengenai struktur organisasi ICT,
CSS juga sharing beberapa hal mengenai implementasi
SAP di Pertamina. Hal ini terkait dengan rencana PT
Antam untuk menggunakan SAP. Dengan adanya
benchmark tersebut diharapkan dapat memberikan
manfaat bagi kedua belah pihak. Kegiatan ini juga menjadi
pembuktian bahwa CSS semakin terpercaya sebagai
penyedia layanan teknologi informasi dan komunikasi.•CSS

Kopama Cilacap Bukukan Aset Rp 230 Miliar
cilacap - Selama tahun

2016, Koperasi Pek erja

dengan dihadiri oleh lebih

nager RU IV Cilacap Dadi

dari 1.500 anggota.

Sugiana dengan pemukulan

Pertamina Patra Wijayaku

Fredy menjelaskan, sejak

gong. Dalam sambutannya

suma (Kopama) berhasil

berd iri pada tahun 2003,

Dadi Sugiana menyampaikan

memb ukukan Sisa Hasil

Kopama selalu memberikan

rasa terima kasih kepada

Usaha (SHU) sekitar Rp 6

kemudahan dalam memenuhi

Kopama yang sudah mem

miliar dengan jumlah aset

kebut uhan anggotanya.

bantu menyejahterakan pe

senilai lebih dari Rp 230

Kopama juga mendukung

kerja RU IV dan membantu

miliar.

pelaks an aan operasional

membantu Pertamina meng

perusahaan. Dirinya berharap

Ketua I Kopama Fredy Prija

hadapi persaingan yang tidak

Kopama ke depan bukan

setia dalam Rapat Anggota

wajar pada sistem pelelangan

hanya menjadi jago kandang

Tahunan (RAT) sebagai bentuk

pengadaan barang dan jasa.

saja namun dapat go nasional

laporan pertanggungjawab

“Orientasi Kopama tidak

an pengurus dan badan

semata-mata pada profit,

Sementara itu, Kepala

pengawas Kopama kepada

tetapi bagaimana anggota

Disperindagkop Kabupaten

anggotanya yang terdiri dari

nya dapat dibantu dengan

Cilacap Dian Arinda

kemudahan yang auditable

mengapresiasi pencapaian

dengan laporan pertang

dalam bentuk cash, pada ke

para pekerja Refinery Unit

Murni, dalam samb uta n

gungjawaban dari pengurus

sempatan ini pula diberikan

(RU) IV Cilacap.

serta memberi nilai lebih ke

ini sebagai hasil kerja keras

nya menyampaikan, asset

pada Pertamina,” ujarnya.

dari pengurus, pekerja dan

dan badan pengawas yang

doorprize untuk anggota Ko

Kopama merupakan yang

dukungan penuh anggota,”

diterima oleh anggota.

pama dengan grandprize dua

tukas Dian.

RAT ke-XIII Kopama

Foto : RU IV

kebutuhan darurat RU IV dan

Hal tersebut diungkapkan

maupun internasional.

digelar di gedung Patra

RAT kali ini secara resmi

terbesar di Kabupaten

Graha pada 18 Maret 2017

dibuka oleh Pjs General Ma

Cilac ap. “Karena itu kami

Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pekerja Pertamina Patra Wijayakusuma (KOPAMA) di Gedung Patra Graha pada 18 Maret 2017.

Pelaksanaan RAT diawali

Usai menggelar rapat,
selain SHU yang dibagikan

buah sepeda motor.•Aji RU IV
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PT Pertamina
(Persero) telah berhasil
mengembangkan
teknologi aplikasi
Enhanced Oil Recovery
(EOR) yang dikelola oleh
Pertamina Upstream
Technology Center (UTC).
CIREBON - Beberapa
tekn ologi EOR yang telah
dikembangkan saat ini di
Pertamina, antara lain Pengu
jian Viskositas Lap angan
Bantayan, Formulasi Surfaktan
SLS untuk Lapangan Rantau,
Pre Feasibility Study CO2
EOR Lapangan Sukowati
dan Lapangan Tambun, Pre
Feasibility Study Steamflood
Lapangan Batang, Imple
mentasi software EOR pre

dictive modeling dan penga
daan Lab EOR Tahap 2.
Sebagaimana dijelaskan
Senior Vice President De
velopment Techn ology Per
tamina, Amran Anwar, UTC
juga aktif bekerja sama
den gan beragam lembaga
penelitian dan perg uruan
tinggi nasional untuk terus
mengembangkan tekn ologi
eksplorasi dan produksi Migas
dan Panas Bumi. “Kerja sama
dengan perguruan tinggi dan
lembaga riset terus dilakukan
untuk menghasilkan teknologi
produksi yang efisien dan te
pat guna, serta sesuai dengan
kondisi geologi, topografi dan
sosial di Indonesia,” katanya.
Tidak hanya teknologi
eksplorasi, UTC juga mela

kukan pengembangan dan
pemanfaatan teknologi Hulu
Mig as lainnya di Pertamina
antara lain; Aplikasi Passive
Seismik (telah diterapkan di
Lapangan Pertamina EP-Asset
2 &5) yang berguna untuk
membantu mengidentifikasi
Pool Hydrocarbon, Aplikasi
Pintar (telah dilakukan di
Lapangan Pertamina Hulu
Energi – Echo Field) meng
g u n a k a n re m o t e c o n t ro l
system via satelit untuk me
ngontrol parameter System
Lift pada Offshore Platform
serta aplikasi lain yang sangat
bermanfaat bagi peningkatan
kinerja hulu migas.
Beberapa penelitian
dalam teknologi eksplorasi
dan produksi Migas, menurut

HULU TRANSFORMATION CORNER
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Tingkatkan Produksi Migas
Nasional, Pertamina Kembangkan
Formula untuk EOR

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam didampingi PTH Presiden Direktur PT Pertamina EP Nanang Abdul Manaf dan GM
PT Pertamina EP Asset 3 Wisnu Hindadari serta para peserta media gathering Direktorat Hulu mendengarkan penjelasan
operasi saat meninjau Stasiun Pengumpul Utama A Pertamina EP Asset 3 Jatibarang Field, Indramayu, Jabar, Senin
(10/4). Produksi dari aset 3 termasuk Jatibarang Field yang memproduksi 10.551 bopd merupakan tulang punggung
Pertamina EP dalam upaya mencapai produksi 100 ribu bopd.

ini akan berkontribusi pada
langkah Pertamina untuk
mendukung peningkatan pro
duksi Migas Nasional,” lanjut
Amran.
Sebagaimana diketahui,
dalam melakukan riset, ada
beberapa temuan baru yang
perlu diproses hak patennya

Amran Anwar, antara lain
pembuatan piranti lunak
pemodelan cekungan,
pengembangan perangkat
lunak 4D Microgravity, riset
terapan studi kelayakan
pemanfaatan bahan kimia
untuk EOR dari limbah Kelapa
Sawit. “Semua penelitian

untuk melindungi setiap karya
inovasi/kreasi intelektual.
Seperti halnya pada pe
ngembangan metode pe
nemuan Hydrocarbon: Ther
mal Anomaly Based on Con
ductivity (PERTABOCsy) yang
saat ini sedang dalam proses
pendaftaran hak paten.•RILIS

Jakarta – Krisis harga crude dunia sejak medio 2014 hingga
kini belum pulih kembali. Kondisi itu berdampak pada rasionalisasi
semua program dan rencana kerja, baik berkaitan dengan investasi
maupun operasi. Hal yang cukup signifikan adalah pengurangan
kegiatan pengeboran, serta seleksi dan pemeringkatan ketat
semua proyek pengembangan. Prioritas diberikan kepada
prospek-prospek yang memiliki cadangan besar, quick yielding,
dekat dengan infrastruktur dan fasilitas produksi. Kebijakan
demikian, secara radikal dilakukan oleh seluruh anak perusahaan
yang bergerak dalam bisnis hulu (APH) Pertamina, termasuk PT
Pertamina EP (PEP), yang sebagian besar aset produksinya berupa
ladang-ladang tua dengan kondisi batuan reservoirnya sudah
depleated. “Sampai triwulan I/2017, kami terus berupaya dengan
sekuat tenaga untuk menahan laju penurunan rata-rata produksi
alami (natural decline rate) sebesar 20% per tahun,” kata Pelaksana
Tugas Harian (Pth) Presiden Direktur PEP, Nanang Abdul Manaf di
Cirebon, Senin (10/4).
Menurut Nanang, kesuksesan jajaran PEP menahan laju natural
decline rate tersebut, berdampak terhadap pencapaian produksi
minyak sebesar 80.727 barel minyak per hari (BOPD) atau 95%
dari target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2017
sebesar 85 ribu BOPD. Sementara, produksi gas mencapai 961,6
juta kaki kubik per hari (MMSCFD), atau 93% dari target RKAP 2017
sebesar 1.041 MMSCFD. “Kami tetap optimis produksi migas PEP
akan melebihi target RKAP 2017 di akhir tahun,” tambah Nanang.
Lebih lanjut Nanang mengatakan, pada triwulan pertama tahun
ini ada kenaikan yang cukup signifikan di beberapa lapangan,
karena keberhasilan berbagai upaya optimalisasi produksi yang
dilakukan jajarannya. Lapangan-lapangan yang mengalami
lom
patan peningkatan pro
duksi, antara lain
Jati
barang Field (Jawa Ba
rat). Peningkatan di
Jatibarang merupakan hasil reparasi sumur atau
Kerja Ulang Pindah Lapisan (KUPL) Sumur XA09 di lapangan lepas pantai Jawa Barat Utara,
yakni Anjungan XRay. Setelah melakukan KUPL,
produksi lapangan ini melonjak dari semula di
kisaran 870 BOPD menjadi 2.781 BOPD. Pada
22 Maret, produksi XA-09 sudah berada di
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Menakar Kinerja Positif Produksi Minyak PEP

Fasilitas produksi stasiun pengumpul Field Rantau – NAD.

level 2.011 BOPD. Kemudian kembali naik, pekan lalu produksinya
mencapai 2.532 BOPD. Dibandingkan produksi pada awal Februari
2017, peningkatan produksinya mencapai 9%. “Manajemen PEP
mengapresiasi apa yang sudah diraih oleh rekan-rekan pekerja di
Jatibarang Field. Di tengah keterbatasan anggaran, mereka mampu
berinovasi dalam mengoptimalkan asset yang ada, dan berhasil
mendapatkan penambahan pro
duksi,” ucap Nanang mewartakan
rasa syukurnya.
Dalam keterangannya, Field Manager Jatibarang PEP Herman
Rachmadi mengatakan sumur XA-09 merupakan sumur eksisting yang
sudah berproduksi. Peningkatan produksi dilakukan lewat reparasi
sumur pada zona produksi X-35 dan X-32 (bercampur/commingle)
ke zona X-26 (tunggal/single completion). Dia men
jelaskan, untuk
meningkatkan produksi pada zona-zona di
mak
sud, jajaran PEP
di Jatibarang Field menggunakan pompa Electronic Submersible
Pump (ESP) agar produksi di lapangan itu, mampu naik dan stabil
dengan mengoptimalkan produksi siap jual (lifting). “ESP merupakan
metode lifting buatan yang efisien dan dapat diandalkan dalam proses
pengangkatan yang moderat untuk volume tinggi cairan dari lubang
sumur,” terang Herman.
Lapangan lain yang menunjukkan kinerja positif adalah Rantau
Field (Aceh Tamiang). Produksi lapangan yang sudah sepuh, ini

mengalami kenaikan dari 2.100 BOPD pada awal 2017 menjadi
2.831 BOPD di akhir triwulan I/2017. Berdasarkan fakta tersebut,
peningkatan produksi di lapangan ini mencapai 127% dari target.
Peningkatan produksi sebesar 731 barel per hari diperoleh dari
pekerjaan reparasi sebanyak 5 sumur dan 1 lokasi pengeboran.
“Saat ini Rantau Field melakukan pengeboran sumur RNT- SZ19
untuk memaksimalkan produksi di zona potensial, Z-4000 Blok A,
Struktur Rantau serta pada lapisan prospek lainnya seperti Z – 420,
Z – 430, dan Z -380,” ucap Pjs. Rantau Field Manager, Irwan Rizaldi
Djaafar.
Selain itu, juga patut dicatat keberhasilan Adera Field,
Kabupaten PALI (Sumatera Selatan) yang mampu meningkatkan
produksi lewat well intervention, yakni pada Januari 2017 mencapai
1.213 BOPD, atau 126% dari target bulan berjalan (950.29 BOPD).
Selanjutnya, pada Februari meningkat lagi hingga 1.523 BOPD
atau 150,4% dari target bulan tersebut (1.013 BOPD). Pada awal
2017 jajaran PEP di Adera Field memiliki semangat dan komitmen
untuk mencapai target produksi 1.500 BOPD dengan motto Road
To 1.500 BOPD. Berbagai upaya, kontinuitas improvement dan
inovasi dilakukan di tengah efisiensi anggaran. Maka, pada 12
Februari 2017 lalu PEP Adera Field berhasil mencapai peak oil
sebesar 1.637 BOPD. “Dari kinerja positif ketiga field tersebut,
mampu mendongkrak produksi PEP sepanjang TW I/2017,” imbuh
Nanang.
Di samping kesuksesan meningkatkan produksi priode
Triwulan I/2017, PEP juga mampu menunjukkan tren positif dalam
kegiatan penyelidikan seismik lapangan, sebagai bagian dari
rangkaian penting aktivitas eksplorasi. Hingga akhir Maret 2017,
realisasi akuisisi data seismik 2D yang dilakukan PEP mencapai
426 kilometer, atau 48% dari target sebesar 833 kilometer.
Sedangkan untuk perekaman seismik 3D, saat ini baru terlaksana
171 kilometer persegi atau 26% dari target sebesar 669 kilometer
persegi. “Diharapkan lewat perolehan data baru dari survei seismik
2D dan 3D, itu PEP dapat menemukan potensi cadangan baru
yang besar,” ungkap Nanang menunjukkan optimisme seorang
explorasionist sejati. “Insyaallah, target sumur eksplorasi sebanyak
12 sumur sepanjang 2017, dapat kami selesaikan hingga akhir
tahun,” pungkas Nanang.•DIT. HULU

