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Rapat informal OPEC di Al-Jazair, Rabu (28/09) sedikit
menghembuskan angin segar bagi dunia migas. OPEC
sepakat memotong pasokan minyak mentahnya sebesar
240 – 740 ribu barrel/hari guna mengangkat harga minyak
yang selama ini jatuh akibat banjir pasokan. Sebelum
diimplementasikan, kesepakatan ini akan dibahas terlebih
dahulu dalam rapat formal OPEC pada November di
Austria.
Keputusan ini berimbas positif bagi pasar komoditas
dan saham. Pekan lalu harga minyak mentah Brent sempat
melonjak hingga 5%, ke level US$48,85/barel. Tak hanya
itu, saham perusahaan migas seperti ConocoPhillips,
Exxon dan Chevron juga terdorong naik masing-masing
7%, 4.4% dan 3.2%. Dinamika ini merefleksikan eks
pektasi pelaku pasar yang telah lama menantikan ke
putusan OPEC beberapa bulan belakangan.
Menurut pandangan beberapa analis, keputusan
OPEC ini menandakan bahwa posisi negara anggota
OPEC kian terdesak akibat menurunnya pendapatan sek
tor migas. Misalnya, penurunan harga minyak diprediksi
akan membuat Arab Saudi mengalami defisit pendapatan
domestik bruto hingga 13.5% tahun ini. Sedangkan
bagi negara OPEC lain, pemulihan harga minyak sangat
dibutuhkan untuk memperbaiki perekonomian mereka.
Libya dan Nigeria misalnya, membutuhkan pendapatan
untuk membenahi sektor industri dan fasilitas migas yang
rusak akibat serangan kelompok militan.
Namun, di saat negara OPEC mulai kewalahan karena
rendahnya harga minyak, produsen migas di Amerika
Serikat (AS) justru tetap bertahan. Berdasarkan kajian
Ernst & Young (Juni 2016), 50 perusahaan migas di
AS telah berhasil melakukan transformasi, efisiensi dan
refocusing dalam memasuki era bisnis migas yang baru.
Dampaknya, dalam kondisi sulit mereka justru mampu
memangkas biaya produksi, seperti dalam grafik berikut:

Berbagai upaya bisa diambil untuk menyikapi ren
dahnya harga minyak. Selain berharap pada faktor eks
ternal akan berkurangnya produksi migas global, upaya
internal ternyata juga efektif untuk membuat perusahaan
mampu terus bertahan. Fluktuasi harga adalah realita
bisnis.•
Untuk komentar, pertanyaan dan permintaan pengiriman artikel Market
Update via email, email ke pertamina_IR@pertamina.com
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Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto berjabat tangan dengan CEO of Algeria’s Sonatrach Amine Mazouzi usai keduabelah pihak menyepakati
nota kesepahaman untuk peningkatan kerja sama migas kedua perusahaan. Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kesepahaman yang sudah
dicapai keduanya pada 2012. Tampak hadir dalam penandatanganan tersebut Dirjen Migas IGN Wiratmadja Puja dan Duta Besar Indonesia untuk
Algeria Safira Machrusah.

Pertamina dan Sonatrach Sepakat
Pererat Kerja Sama Bisnis Migas
PT Pertamina
(Persero) dan
Sonatrach,
menyepakati nota
kesepahaman untuk
peningkatan kerja
sama migas kedua
perusahaan. Kerja
sama ini merupakan
kelanjutan dari
kesepahaman
yang sudah dicapai
keduanya pada 2012.
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Optimalisasi
Kilang Bangkitkan
Swasembada Energi
Foto : PERTAMINA

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

Pengantar Redaksi :
Saat ini Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menjaga
ketahanan sumber energi nasional. Kondisi produksi minyak dalam
negeri semakin menurun sementara kebutuhan semakin meningkat.
Pertamina menyadari BBM yang diperoleh dari hasil impor sangat tidak
menguntungkan. Karena itulah pembangunan kilang menjadi kebutuhan
yang mendesak untuk menjaga ketahanan energi nasional. Berikut
penuturan Direktur Pengolahan Pertamina, Rachmad Hardadi
terkait optimalisasi kilang Pertamina.
Pembangunan kilang di Indonesia terjadi setelah sekian puluh
tahun lamanya, mengapa bisa seperti itu? Banyak sekali faktor-faktor
yang menyebabkan hal tersebut tidak terealisasi. Namun jika diceritakan
belasan tahun yang lalu mungkin kita semua masih ingat dimana pada
waktu itu Pertamina mempunyai program yang didukung oleh Pemerintah
yang disebut Pembangunan Proyek-proyek Kilang Export Oriented (Exor).
Pada waktu itu produksi minyak mentah Indonesia mencapai 1,2 – 1,4
juta bopd sementara konsumsi masyarakat Indonesia terhadap BBM
setara dengan sekitar 600-800 ribu barel sehingga ada potensi minyak
mentah Indonesia untuk diekspor.
Pertamina menyadari jika hanya mengekspor minyak mentah maka
tambahannya tidak maksimum. Sehingga dibuatlah proyek Exor 1, Exor
2, Exor 3 dan Exor 4. Exor 1 yang kita kenal sekarang dengan kilang
Balongan yang dibangun pada tahun 1990 dan selesai akhir 1994 dan
dioperasikan di awal tahun 1995. Hanya sayang, pada tahun 19961997 terjadi gejolak ekonomi moneter sehingga puncaknya terjadi krisis
moneter pada tahun 1998 sehingga pembangunan proyek-proyek kilang
tersebut menjadi tertunda.
Dan sekarang adalah momen yang tepat, dengan dukungan
pemerintah, Pertamina segera membangun infrastruktur kilang.
Saat ini bagaimana potensi pembangunan kilang di In
donesia? Desain infrastruktur kapasitas kilang Pertamina sekitar 1
juta barel. Tiap hari kami operasikan dengan kapasitas 850 ribu barel.
Mengapa tidak dioperasikan seluruhnya menjadi 1 juta barel? Karena
dari enam kilang ada masa periodiknya untuk menjalani pemeliharaan
dan perbaikan sehingga tidak boleh dilakukan secara bersamaan di saat
pengoperasian dan pemeliharaan. Sehingga dari kapasitas 1 juta barel
itu hanya kami operasikan 850 ribu barel.
Sementara kebutuhan masyarakat itu setara dengan 1,6 juta
barel sehingga yang dipenuhi Pertamina hanya setengahnya dan yang
setengahnya lagi terpaksa harus diimpor. Ini merupakan momentum
yang kuat bagaimana agar setengah yang diimpor tersebut harus bisa
diproduksi oleh Pertamina sendiri.
Berapa kilang yang akan dibangun? Pembangunan kilang
kami kelompokkan menjadi dua grup. Pertama, Refinery Development
Masterplan Program (RDMP) yaitu membangun menambah infrastruktur
kemampuan kilang di tengah area refinery unit yang memang sudah kami
miliki sehingga tidak ada faktor pembebasan lahan lagi. Jadi, RDMP ini
kemampuannya sekitar 1 juta barel juga saat ini terpasang akan kami
tingkatkan kemampuannya menjadi 1,6 juta barel.
Yang sudah berjalan sekarang adalah RDMP Refinery Unit V
Balikpapan. Ini yang dulu kami rencanakan joint venture namun pada
akhirnya kita putuskan untuk jalan sendiri. Kami lakukan secara dua tahap
dari kapasitas 260 ribu barel akan meningkat menjadi 360 ribu barel dan
akan kami selesaikan September 2019.
Pada saat ini berjalan, kami jalankan juga RDMP Cilacap yang joint
venture dengan Saudi Aramco. RDMP Cilacap, Dumai dan Balongan,
kami lakukan dengan pola joint venture dengan strategic partner. Dari
proses seleksi, yang terpilih adalah Saudi Aramco. Dalam joint venture
ini, Pertamina memiliki share 55 persen dan Saudi Aramco 45 persen
yang saat ini sudah berjalan.
Proyek RDMP CiIacap direncanakan selesai di akhir tahun 2022.
Sementara RDMP Dumai dan Balongan akan start kira-kira awal tahun
2017 dan diperkirakan akan selesai di akhir tahun 2022.
Kedua, New Gross Root Refinery (NGRR) atau pembangunan kilang
di area yang masih baru dengan kapasitas masing-masing 300 ribu

barel yang akan kami selesaikan tahun 2021-2023 sehingga pada saat
tahun 2023 kemampuan kilang Pertamina akan meningkat dari 1 juta barel
menjadi 2,2 - 2,4 juta barel.
Sehinggga total ada enam kilang, di antaranya empat kilang RDMP
Balikpapan, Cilacap, Balongan dan Dumai, serta dua kilang baru NGRR
di Bontang-Kalimantan Timur dan Tuban-Jawa Timur.
Apakah ini sangat mendesak sehingga harus dibangun 6 kilang
dalam waktu yang berdekatan? Tentunya ini untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat. Selain itu, kegiatan ini menciptakan lapangan kerja baru saat
proyek ini jalan. Jumlahnya sekitar 200 ribu-250 ribu pekerja. Ini akan sangat
baik untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Jadi selain memenuhi
kebutuhan BBM sekaligus menciptakan lapangan kerja. Ini dua sisi yang
sangat menguntungkan bagi Indonesia.
Pembangunan enam kilang ini tenggang waktu yang di
berikan adalah 7 tahun. Apakah ini target dari pemerintah atau
dari Pertamina sendiri ? Dari roadmap yang kami serahkan kepada
pemerintah selesainya pada tahun 2025. Namun dari keinginan Pertamina,
kami ingin memberikan lebih kepada pemerintah, khususnya kepada
masyarakat, maka kami targetkan seluruh proyek ini akan selesai 2023.
Kami berprinsip, kalau kami segera bisa merealisasikan Indonesia
berswasembada BBM, maka sebetulnya itu tidak perlu ditunda-tunda.
Dukungan dari pemerintah dengan adanya Perpres memberikan efek
psikologi yang luar biasa kuat pada saat kami mencari strategic joint partner.
Mereka melihat Pertamina yang melaksanakan dan dari tahun ke tahun
brand Pertamina diakui oleh masyarakat internasional sehingga mereka
tidak ragu untuk bekerja sama dengan Pertamina.
Selanjutnya harga minyak mentah dunia yang masih murah dan
diperkirakan dalam 10 tahun ke depan akan kembali kepada harga normal.
Pada saat harga minyak mentah normal kembali, tentu kami menginginkan
seluruh infrastruktur ini sudah selesai. Kemampuan infrastruktur kami
sudah modern, tentunya lebih efisien dan lebih efektif. Kami seluruh jajaran
direksi Pertamina bertekad untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa
dan negara ini.
Seringkali disebutkan proyek kilang margin-nya kecil. Ba
gaimana Pertamina bisa meyakinkan partner? Pertama, strategic
partner kami melihat, sekarang ini 1,6 juta barel pengelolaan minyak
mentah yang diperlukan masyarakat dan kira-kira 5-6 tahun ke depan dari
prediksi pesimisnya itu akan menjadi 2,2 juta barel pengelolaan minyak
mentah. Sehingga mereka melihat captive market demografi masyarakat
Indonesia sangat besar.
Kedua, semua jenis produk ini tidak mungkin tidak laku, sementara
yang mengerjakan adalah Pertamina yang mempunyai jaringan kemampuan
pengalaman yang sudah puluhan tahun eksis di negara sendiri. Inilah yang
menjadi mereka sangat yakin untuk bekerja sama dengan Pertamina.
Bagaimana segi persiapan Pertamina menghadapi mega proyek
ini ? Pertama, kami mempunyai pekerja-pekerja yang memang sudah teruji
puluhan tahun dengan latar belakang yang andal. Kedua, sudah terlalu lama
kita tidak memiliki kilang-kilang yang baru dan ini menjadi suatu motivasi
yang besar. Ketiga, masyarakat menantikan untuk kita berswasembada
energi dan ini menjadi salah satu Nawacita Presiden.
Pertamina telah mengirimkan 200 engineer Direktorat pengolahan ke
kantor Bechel Internasional di London, Houston dan India untuk training
mengerjakan Basic Engineering Design (BED). Jadi, di samping kami
membangun kilang, kami juga membangun kemampuan profesionalisme
Sumber Daya Manusia Pertamina.
Apa harapan ke depan dengan adanya pembangunan 6 kilang
ini ? Tentunya akan menjadikan Legacy kepada siapapun yang sekarang
bekerja keras bersama-sama untuk merealisasikan infrastruktur ini.
Tentunya juga akan membangun suatu kebanggaan dimana kita tidak
perlu tergantung lagi dengan impor. Karena ini sangat strategis yang sejalan
dengan keinginan pemerintah. Yang terpenting, jika semua ini dilakukan
dengan ikhlas dan bekerja dengan tuntas, ini akan menjadi amal ibadah
yang ganjaran adalah surga.•Irli Karmila

EDITORIAL

Asah Potensi
Jelang HUT Pertamina
Pertamina kembali menggelar Olimpiade
Sains untuk para mahasiswa dari Perguruan
Tinggi Negeri seluruh Indonesia. Tahun ini, ada
yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Nama
Olimpiade Sains Nasional (OSN) Pertamina
berubah nama menjadi Pertamina Olimpiade
Sains.
Perubahan nama untuk menjawab perkem
bangan kompetisi olimpiade sains, yang sejak
tahun 2015 sudah berkembang dari level
nasional ke level global. Dimana jangkauan
pesertanya telah merambah Perguruan Tinggi
hingga tingkat ASEAN, sehingga kurang pas
jika disebut sebagai Olimpiade Sains Nasional.
Di sisi lain perubahan nama menjadi Per
tamina Olimpiade Sains sebagai legacy bahwa
kompetisi sains bergengsi yang ditunggu
kehadirannya setiap tahun ini, telah dirintis
Pertamina selama 9 tahun terakhir dan telah
melahirkan ilmuan muda.
Mereka tidak hanya berprestasi di tingkat
nasional, bahkan beberapa alumni kompetisi
Olimpiade Sains Pertamina juga mencetak
prestasi di tingkat internasional. Demikian halnya
dengan para pemenang kategori proyek sains
yang terus mengembangkan temuannya untuk
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Tahun ini, menyambut Hari Ulang Tahun ke-59
Pertamina, kegiatan Pertamina Olimpiade Sains
2016 akan hadir lebih berwarna dibandingkan
tahun sebelumnya. Khusus untuk kompetisi
proyek sains, Pertamina akan melibatkan para
relawan yang merupakan para pekerja ikut serta
dalam pendampingan, konsultasi, bimbingan
serta pendalaman proposal dari proyek sains
yang diajukan para peserta dan diharapkan bisa
dikembangkan menjadi sebuah proyek dalam
bentuk prototype.
Pendaftaran relawan yang diwadahi dalam
“science project mentor volunteer’ ini dibuka
hingga tanggal 7 Oktober sebagai bentuk ke
terlibatan pekerja dalam setiap event besar
perusahaan sekaligus mengasah potensi pe

OPINI
PEKERJA

No. 39

Tahun LII, 3 Oktober 2016

3

Tim PDSI

Sinergi Manis Tim PDSI
Jalur tol Jagorawi arah Jakarta menuju Bogor mengalami
kemacetan luar biasa, akibat tergulingnya skid tank LPG
Pertamina di Km 44 pada Sabtu (3/9) pukul 15.00 WIB.
Empat crane sekaligus dikerahkan untuk mengatasi
kecelakaan tersebut sejak Sabtu sore tersebut, namun hingga
Minggu pagi masih mengalami kegagalan. Dari empat kali
usaha penyelamatan pengangkatan selalu diwarnai dengan
putusnya slink pengangkat yang sangat membahayakan
kondisi tanki LPG tersebut.
Berdasarkan koordinasi terhadap semua stakeholder
Pertamina, akhirnya
Project Manager PDSI
Area Jawa, Komedi,
pada Minggu pagi (4/9)
mengirimkan Tim PDSI
berjumlah empat personil
untuk membantu proses
evakuasi truk tangki LPG
yang terguling di jalan
tol tersebut. Tim PDSI
dibawah kendali Eko
Susilo (Truck Pusher),
Taryono (Rigger), Paulus
Nico (Floorman rig
H40D/29), dan Hidayat,
tiba di lokasi kecelakaan
pukul 13.30 WIB.
Tim PDSI langsung berkoordinasi dengan semua Tim
Evakuasi di lokasi (crane operator, tim pemadam, tim mekanik
truk tangki dan aparat) untuk mendapatkan data-data perihal
kegagalan pengangkatan guna antisipasi kemungkinan
rencana pelaksanaan pengangkatan kembali. Dari informasi
yang diperoleh diketahui bahwa faktor komunikasi antarcrane operator maupun pemahaman arti hand signal,
menjadi crucial point yang harus diperhatikan. Demikian
pula penggunaan slink 5/8” sangat riskan untuk mengangkat
beban total 45 ton dengan sudut kemiringan mencapai 450.
Tangki seberat 25 ton dan bermuatan 20 ton gas tersebut
sangat rawan bahaya dan ledakan apabila tidak ditangani
secara cermat dan terkoordinasi, kendati telah tersedia empat
crane dengan berkapasitas yang cukup.
Observasi lokasi dilakukan guna mengetahui posisi
maupun kondisi tanki LPG yang akan diangkat, serta bagianbagian mana saja dari tanki LPG tersebut yang tidak boleh
kena tekanan atau beban berat saat proses pengangkatan.
Akhirnya Tim PDSI memutuskan untuk menggunakan slink
7/8” serta webbing slink 12 ton dan 6 ton guna membantu
proses evakuasinya serta menetapkan posisi-posisi slink
maupun webbing slink pada tempat yang aman baik untuk

tangkinya sendiri maupun kemungkinan adanya efek
swing saat pengangkatan.
Tim PDSI juga melakukan Job Safety Analysis (JSA)
sebagai SOP baku di PDSI sebelum melaksanakan
semua pekerjaan agar diketahui oleh semua orang yang
terlibat dalam pekerjaan tersebut serta risiko apa yang
kemungkinan terjadi. Mengingat besarnya bahaya yang
dapat merenggut banyak korban apabila penanganan
tidak dilakukan dengan benar, tidak heran bila di area
tergulingnya truk tersebut juga disterilkan dengan
penjagaan ketat
da r i ja ja r a n Po lre s
Bogor dan Brimob
Kedung Halang.
Semuanya dilakukan
untuk meminimalisir
terjadinya kemungkinan
terburuk saat evakuasi
berlangsung.
Koordinasi dalam hal ini
sangat penting, sebab
ada taruhan nyawa
yang mengancam.
K are n a n y a m e l a l u i
“koordinator satu pin
tu” evakuasi pun dila
kukan.
Pukul 15.40 semua Tim penyelamatan sudah siap,
namun guna lebih memastikan keamanan dan kelancaran
proses pengangkatan dilakukan sekali lagi briefing oleh
truck pusher PDSI dan semua operator crane diberikan
radio komunikasi agar didapat 1 komando untuk proses
pengangkatannya. Tiga mobil pemadam kebakaran dari
Pemerintah Kabupaten Bogor dan dua truk tangki air dari
Jasa Marga juga dikerahkan untuk menyiram tangki agar
suhu gas di dalamnya tetap stabil.
Sesaat sebelumnya, tim melakukan doa bersama
dilanjutkan Eko Susilo (Truck Pusher PDSI) memberi abaaba untuk memulai proses evakuasi. Dengan ketegasan
Eko Susilo memimpin, proses evakuasi berjalan lancar.
Tepat pukul 17.20 truck tanki LPG yang terguling
dapat ditegakkan kembali. Proses evakuasi berhasil
diselesaikan dengan aman, tanpa ada korban jiwa dan
lalu lintas Tol Jagorawi kembali dibuka. Truk berpenggerak
14 roda tersebut selanjutnya dipindahkan ke SPBE Ciawi
untuk dilakukan pembongkaran muatan dan pemeriksaan
akibat kejadian tersebut.
Keberhasilan tersebut berkat sinergi semua pihak yang
dikomandoi tim PDSI.•bk082016

kerja dalam memperluas jejaring di lintas fungsi,
pemimpin masa depan.
Menyambut perayaan Ulang tahun Pertamina
yang ke-59 ini, akan banyak rangkaian kegiatan
yang melibatkan para pekerja Pertamina da
lam berbagai event, sebagai bentuk nyata
engagement pekerja. Karena itu, mulai edisi
ini, Energia menghadirkan beragam informasi
jelang HUT Pertamina ke-59 di halaman 19.
Tentu saja, segala informasi yang dihadirkan
akan memberikan gambaran apa saja yang bisa
kita lakukan untuk memberikan kontribusi bagi
perusahaan dan lingkungan sekitar.•

RU IV Berikan Penghargaan Kepada Kontraktor yang Taati K3
CILACAP – Saat ini di Refinery Unit IV Cilacap tengah berlangsung
12 paket pekerjaan proyek Anggaran Biaya Investasi – Non
Bussines development (ABI – NBD). Dari 12 perusahaan yang
menangani proyek ini, RU IV memberikan penghargaan kepada
PT Timas Suplindo yang mengerjakan penggantian satu unit
substation area 63 atas keberhasilannya dalam mematuhi peraturan
penggunaan Alat Pelindung Diri dan komitmen manajemen tentang
K3 serta PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi yang mengerjakan
proyek penambahan satu unit instrumen air system utilities atas
komitmennya dalam melaporkan Key Performance Index periode
Juli - Agustus 2016. Penghargaan ini diberikan oleh GM RU IV
Cilacap Nyoman Sukadana pada acara Konsinyering HSSE Proyek
ABI-NBD 2016 di Griya Patra Cilacap, pada (8/9).
Dalam kesempatan tersebut, Nyoman mengimbau seluruh

Foto : RU IV

daerah, serta menjadi bekal sebagai calon

kontraktor untuk selalu mengedepankan keselamatan kerja
dalam setiap kegiatan proyek. Karena sebaik apapun pen
capaian kinerja, jika terjadi kecelakaan kerja maka tidak ada
artinya. “Safety is our top priority,” ujarnya.•RU IV
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MEMUPUK KEMANDIRIAN,
MEWUJUDKAN SHIPPING MENDUNIA
S

ering kali kita mendengar yel-yel dari para pekerja bahwa Pertamina Jaya, Shipping Mendunia dan
pekerja sejahtera. Ya itulah, semangat pekerja Pertamina. Keinginan yang kuat untuk mewujudkan

kejayaan Pertamina dan Shipping sebagai perusahaan kelas dunia sehingga muncullah enam pilar
untuk membuktikan dan mewujudkannya. Yaitu, Owned Vessel (DWT), Vessel Performance, Shore
Management, Trading Area, Safety dan Human Resources.
Human Resources atau Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur terpenting untuk mewujudkan
Shipping mendunia, baik untuk personal yang ada di darat maupun yang akan mengawaki kapal-kapal
milik Pertamina. Profesionalitas, loyalitas dan integritas pekerja merupakan modal dasar yang akan bisa
membawa Shipping mendunia.
Semangat menggelora dari pekerja yang ada di Shipping tentunya bukan hanya yel-yel yang
disuarakan ketika ada acara pekerja atau ketika rapat manajemen di Shipping, tetapi telah diwujudkan
dengan semangat kerja nyata yang diwujudkan dalam semangat kemandirian. Kompetensi, keahlian,
dan kapasitas pekerja muda Shipping mulai perlahan sudah menjadi kerja nyata yang telah diwujudkan
sehingga mampu melakukan efisiensi biaya dalam melaksanakan operasional Shipping yang terbaik
(best shipping practice).

4

Kemandirian yang telah dimulai dan menjadi kerja nyata, yaitu :
1. Adanya pelaksanaan inspeksi SIRE mandiri di beberapa kapal oleh Superintendent
dengan hasil yang baik tanpa menggunakan konsultan SIRE.
2. Pencapaian target docking days untuk beberapa kapal baru yang telah mampu
mencapai target kurang dari 10 hari.
3. Perbaikan dan trouble shooting atas kerusakan-kerusakan yang terjadi yang
hanya dilakukan oleh awak kapal dan Superintendent tanpa melibatkan
kontraktor
4. Adanya efisiensi penggunaan anggaran operasional kapal dengan meng
optimalkan swakelola kapal dan darat sehingga mampu menekan penggunaan
anggaran operasional. Hasilnya, sisa anggaran tahun 2016 pada September
ini mencapai 40%. Jumlah sisa ini cukup banyak dibanding sisa anggaran di
bulan yang sama pada tahun-tahun yang lalu.
Semoga kreativitas kemandirian ini terus berlanjut hingga terwujud Shipping men
dunia dan secara nyata menjadi perusahaan kelas dunia. Mari kita wujudkan!• SHIPPING

PERTAMINA VETTING ONLINE SYSTEM, JALAN MENUJU WORLD CLASS
D
alam menjalankan bisnis transportasi laut (Migas), Pertamina sebagai anggota OCIMF (Oil
Companies International Marine Forum), selalu memperhatikan dan menerapkan standar regulasi
maritim, baik nasional maupun internasional, termasuk persyaratan keselamatan untuk awak kapal,
aset, dan perlindungan lingkungan.
Adalah kebijakan Pertamina untuk mengoperasikan kapal yang telah diseleksi melalui proses
pemeriksaan (vetting), guna kesesuaian dengan semua regulasi pelayaran yang berlaku dan standar
yang ditentukan dalam pedoman ini.
Dengan ini, Pertamina turut berpartisipasi dalam meningkatkan keselamatan, menciptakan dan
memelihara keamanan, lingkungan yang sehat, bersih dan bebas polusi.
Beberapa hal yang harus dipahami sebelumnya, dalam proses pemeriksaan, kesesuaian kapal
yang diperiksa dengan persyaratan/mendapatkan hasil yang diterima (acceptable) bukan berarti
pemilik atau operator kapal langsung memiliki hak untuk disewa (charter) oleh Pertamina, atau
menjadikan Pertamina memiliki beban kewajiban untuk menyewa atau menggunakan kapal tersebut.
Hasil pemeriksaan ini adalah upaya untuk merefleksikan kondisi kapal pada saat pemeriksaan,
namun tidak menjamin bahwa kapal tersebut bebas dari risiko kecelakaan.
Acuan utama pelaksanaan pemeriksaan (vetting) adalah OCIMF (Oil Companies International
Marine Forum) – SIRE (Ship Inspection Report) – VIQ (Vessel Inspection
Questionnaire). Sedangkan acuan utama pelaksanaan penilaian (assessment)
adalah OCIMF – MTBCAQ (Marine Terminal Baseline Criteria and Assessment
Questionnaire).
Dalam melaksanakan pemeriksaan kapal, baik kapal milik, charter, atau
pihak ketiga, dilakukan oleh fungsi SMR (Safety Management Representative)
yang mempunyai jumlah inspektor sebanyak 11 orang dengan 4 orang di
antaranya sudah memperoleh OCIMF-SIRE accredited inspector dengan
skala internasional.
Sampai dengan Agustus 2016, Tim Pertamina Vetting sudah melakukan
1.040 inspeksi, yang terdiri dari 56 inspeksi untuk kapal milik; 391 inspeksi
kapal charter; dan 593 kapal pihak ketiga.

Dengan capaian lebih dari 1.000 inspeksi selama 8 bulan di tahun 2016
tentunya terwujud atas perencanaan vetting yang matang oleh Vetting
Coordinator yang dilakukan pada hari Senin setiap minggu.
Atas dasar tersebut maka perlu suatu sistem berbasis IT yang andal untuk
mengatur pemeriksaan di Pertamina.
Bekerja sama dengan CSS (Corporate Shared Service), SMR-Vetting
membangun Pertamina Vetting Online System yang saat ini sudah dalam
tahap produksi.
Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat memberikan kemudahan
kepada owner/operator kapal dalam melakukan registrasi pemeriksaan sampai
dengan mendapatkan hasil akhir dari proses pemeriksaan, yaitu PSA (Pertamina
Safety Approval).
Bagi Pertamina Vetting sendiri tentunya sistem ini dapat memberikan
keamanan data penyimpanan, mengurangi penggunaan kertas dalam proses
pemeriksaan, serta elektronisasi sistem sehingga memudahkan dalam proses
pencarian data vetting/kapal saat diperlukan sebagai referensi.•Shipping
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Pengapalan Perdana LPG Iran
Tandai Komitmen Kerja Sama
Pertamina - NIOC
Vice President Corporate
Communication Pertamina
Wianda Pusponegoro me
nyatakan, pengapalan per
dana ini menjadi momentum
bersejarah bagi bangsa
Indonesia, dimana telah
terealisasi kerja sama migas
antara Indonesia dan Iran.
“Kerja sama ini me
rup akan kelanjutan dari
penandatanganan Head
of Agreement (HoA) dalam
rangka jual beli LPG untuk
tahun 2016 dan 2017

dengan total volume 600.000
MT, yang ditandatangani
Pertamina dan NIOC pada
akhir Mei lalu,” jelas Wianda.
Wianda menambahkan
pembelian LPG refrigerated
dari NIOC ditargetkan
tiba di Indonesia pada
13 Oktober dan akan di
bongkar di Terminal LPG
Kalbut, Situbondo, Jawa
Timur. Pada tahun 2016
ini dijadwalkan pengiriman
kargo dari Iran sebanyak dua
kali, sedangkan pada tahun

2017 akan dikirimkan 12
kargo sehingga total volume
mencapai 600.000 MT.
Pertamina melakukan
pembelian LPG ke Iran se
iring dengan peningkatan
konsumsi LPG, dimana
pada tahun 2016 mencapai
7,1 juta MT, untuk tahun
2017 diperkirakan naik 6%
menjadi 7,9 juta MT.
Pasokan dari Iran ini
diharapkan akan men ing
katkan ketahanan pasokan
LPG nasional.•RILIS

Foto :ISTIMEWA

JAKARTA – PT Pertamina
(Persero) mulai pengapalan
(lifting) perdana Liquefied
Petroleum Gas (LPG) dari
Iran ke Indonesia. Penga
palan perd ana ditandai
d e n g a n b e rs a n d a r n y a
kapal Pertamina Gas
2 di Asaluyeh, Iran un
tuk mengangkut 44.000
metrik ton (MT) LPG, pada
(26/9), sebagai tindak lanjut
dari kerja sama antara PT
Pertamina dengan National
Iranian Oil Company (NIOC).
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Dari World Renewable Energy Congress 2016 :
JAKARTA – 15th World Re
newable Energy Congress
(WERC) 2016 yang meru
pakan acara dua tahunan
para pakar dan praktisi bisnis
energi terbarukan tingkat dunia
baru saja diselenggarakan,
pada (23/9). Dalam kong
res tersebut Pertamina se
bagai perusahaan energi
nas ional turut mendukung
pemanfaatan energi baru dan
terbarukan. Hal ini sejalan
dengan target Pertamina un
tuk membangun listrik secara
mandiri sebesar 4 MW.
Menurut Director General
of World Renewable Energy
Network (WERN) Ali Sayigh,
sudah saatnya masyarakat
dunia fokus pada sumber
energi terbarukan dengan
kombinasi penggunaan energi
yang lebih efisien. Karena

itu, harus diambil keputusan
yang berhubungan dengan
strategi energi di masa depan.
Termasuk berbagai upaya
yang masih harus dilakukan
untuk membuat energi ter
barukan menjadi pasokan
yang utama.
Hal senada juga disam
paikan Vice President
Clean Energy & Technology
Development Pertamina
Moch. Taufik Afianto saat
menyampaikan presentasinya
dengan tajuk Improving
Stability and Enhancing
Performance of PV Power
Plant. “Pemilihan energi
yang strategis untuk masa
depan dilihat dari energi
yang alami (nature) dan ko
mersial (commercial), adalah
energi surya. Karen anya,
Pertamina terus berupaya

mengembangkan kemandirian
energi sebesar 4 MW dengan
energi surya menjadi salah
satu pilihan yang tepat.
Sementara itu, Renewable
Energy Technology Deve
lopment Manager Pertamina
Isabella Hutahaean menya
takan, keikutsertaan
Pertam ina dalam WERC
2016 merupakan sebuah
kesempatan yang sangat
baik untuk membuka jaringan
bisnis y ang kuat dengan
negara-negara peserta
kongres yang didalamnya
sudah banyak memanfaatkan
energi baru dan terbarukan.
“Ini kesempatan yang bagus
untuk Indonesia. karena kita
bisa memperlihatkan poten
si energi baru dan terb a
rukan melalui Pertamina,”
ungkapnya.•HARI

Foto : KUNTORO

PertaminaTerus Kembangkan Energi Baru & Terbarukan

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla didampingi Menteri Negara BUMN Rini M. Soemarno mengunjungi booth Pertamina usai
membuka acara Seminar dan Pameran Hari Listrik Nasional, di Jakarta Convention Center, pada (28/9). Dalam kesempatan
tersebut, Jusuf Kalla dan Rini M. Soemarno mendapatkan penjelasan tentang potensi energi baru dan terbarukan Pertamina
dari Senior Vice President Gas & Power Pertamina Djohardi Angga Kusumah.

JAKARTA – Direktorat SDM &
Umum PT Pertamina (Persero)
kembali menyelenggarakan
Talent Development Acce
leration Program bagi pa
ra asisten manajer berupa
People Leader Development
Program (PLDP) angkatan V
tahun 2016. Di mulai dengan
program classroom yang
berlangsung pada 19 – 30
September 2016 di Jakarta,
PLDP kali ini diikuti 25 asisten
manajer dari berbagai fungsi
dan unit operasi Pertamina.

Pelatihan ini dibuka oleh
Senior Vice President Human
Resources Development
Insan Purwarisya.
Dalam kesempatan itu
Insan menjelaskan, Pertamina
tahun ini menyiapkan
successor secara segera
untuk jabatan manajer, VP, dan
SVP melalui penyelenggaraan
10 angkatan PLDP dengan
target 330 pekerja sebagai
peserta.
“Ini dilakukan karena
saat ini demografi kita untuk

manajer ke atas itu rata-rata
usianya sudah di atas 45
tahun. Artinya, kita harus
menyiapkan successor-nya
dengan cepat. Ini adalah PR
bagi perusahaan bagaimana
mengakselerasi para pekerja
untuk mengisi gap tersebut,”
ucap Insan.
M e l a l u i p ro g r a m a k 
selerasi ini, Insan berharap
para peserta dapat segera
mendapatkan promosi untuk
menjadi manajer di fungsinya
masing-masing. Selain itu, ia

juga berpesan kepada para
peserta untuk menganggap
PLDP sebagai kebutuhan
dalam mengembangkan diri
yang dapat meningkatkan
performa kerja masing-ma
sing.
“Kita menghadapi kondisi
ketidakpastian di masa men
datang. Oleh karena itu, kita
harus bisa menyiapkan diri
dengan kompetensi yang
kuat. Target utamanya adalah
keberlanjutan bisnis Pertamina
bisa dipertahankan. Saya

Foto : TRISNO

PLDP Siapkan Kebutuhan Manager di Pertamina

berharap seluruh pekerja mau
mengembangkan dirinya.
Jangan puas dengan apa
yang dimiliki saat ini, karena
tantangan ke depan semakin
besar,” tambah Insan.
Acara juga dihadiri Vice

President People Mana
gement Yudo Irianto, Vice
President Pertamina Cor
porate University Ihsanuddin
Usman, serta Leadership De
velopment Training Manager
Nabari Pandia.•Starfy

Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K) didampingi Walikota Bandung Ridwan Kamil melakukan
kunjungan ke Dapur Ojek Makanan Balita (OMABA), program CSR Terminal BBM Ujung Berung, Bandung. Dapur
OMABA terpilih sebagai salah satu nomisasi dalam program Inovasi Pelayanan Publik 2016. Tampak Nila Farid
Moeloek mencoba salah satu menu makanan balita produksi Dapur OMABA.

Menteri Kesehatan dan Walikota
Bandung Apresiasi Dapur OMABA
BANDUNG - Dapur Ojek Makanan

area operasi.

Balita (OMABA) merupakan Program

Diawali dengan program pemulihan

CSR Pertamina yang diselenggarakan

gizi dan pemberian makanan tambahan di

di wilayah Terminal BBM Ujung Berung,

RW 01 di Cisaranten Kidul. Program pe

Bandung. Program tersebut mendapat

nanggulangan gizi buruk dikembangkan

apresiasi positif baik dari pemerintah

pada 2013 dengan mendirikan cikal ba

pusat maupun daerah. Kementerian Pen

kal Dapur OMABA yang pada awalnya

dayagunaan Aparatur Negara dan Re

hanya memanfaatkan dapur sederhana

formasi Birokrasi mengumumkan bahwa

di rumah salah satu anggota komite. Ke

Dapur OMABA terpilih sebagai salah

giatan tersebut fokus pada gerakan ma

satu nomisasi dalam program Inovasi

kanan bergizi untuk balita di masa penting

Pelayanan Publik 2016. Kehadiran Menteri

pertumbuhannya.

Kesehatan dan Walikota Bandung ke

Salah satu sarana utama penunjang

Dapur OMABA diharapkan dapat terus me

OMABA tentunya adalah dapur/cooking

mompa semangat perjuangan para kader

Center OMABA yang merupakan pusat

dalam memerangi gizi buruk.

memasak makanan bergizi yang dikelola

Dapur OMABA merupakan Salah

oleh ibu-ibu anggota Komite Kesehatan

satu program CSR Pertamina di bidang

Cisaranten Kidul Binaan Pertamina. OMABA

kesehatan yang diadakan di Casaranten

menjangkau balita kurang gizi yang tersebar

Kidul. Pembangunan sarana Dapur

di berbagai daerah pelosok Kelurahan

OMABA tersebut merupakan bantuan CSR

Cisaranten Kidul. Dengan adanya OMABA,

dari Pertamina dalam rangka mendukung

akses para orang tua yang memiliki balita

operasional Komite Kesehatan Cisaranten

kurang gizi semakin dipermudah dalam

Kidul untuk mengatasi permasalahan

mendapatkan makanan tambahan bergizi.

kesehatan gizi buruk di lingkungan sekitar.

“Kegiatan ini berawal dari permasalahan

Peresmian Dapur OMABA dilakukan pada

yang timbul pada tahun 2012 dimana

6 September 2016 oleh Walikota Bandung,

tercatat 17 kasus gizi buruk di kelurahan

H. Ridwan Kamil di Gedung Serba Guna

Cisaranten Kidul dari 22 kasus di Kecamatan

RW 11 Kelurahan Cisaranten Kidul.

Riung Bandung” jelas Vita Fatimah, Ketua

“Pertamina selalu berupaya berada di

Komite Kesehatan Cisaranten Kidul.

tengah-tengah masyarakat untuk mem

Tingginya angka gizi buruk menjadi

berikan kontribusi positif, salah satunya

perhatian bagi Pertamina Terminal BBM

melalui program di bidang kesehatan. Kami

Bandung Group dan Komite Kesehatan

berharap melalui program OMABA, tingkat

Cisaranten Kidul yang bekerja sama dalam

gizi buruk dapat diatasi secara tuntas. Kami

mengatasi permasalahan tersebut melalui

berterimakasih kepada semua pihak yang

program CSR yang dikemas dalam program

terlibat,” ujar Sri Marjurias, Manager CSR

Pertamina SEHATI.

& SMEPPP Jawa Bagian Barat.

Saat ini, Program Cooking Center

OMABA adalah pengembangan dari

OMABA dan Pos GIzi Pertamina SEHATI di

Pos Gizi SEHATI yang merupakan salah

Cisaranten Kidul telah berhasil menurunkan

satu program CSR unggulan milik Terminal

kasus gizi buruk sebesar 25% dan me

BBM Bandung Group, di kelurahan

nurunkan angka kematian ibu sebesar

Cis aranten Kidul, Bandung. Program

80% di kelurahan Cisaranten Kidul, serta

tersebut bertujuan untuk meningkatkan

meningkatkan kesadaran masyarakat

kualitas kesehatan masyarakat di sekitar

dalam menjaga gizi balita.•MOR III

Mitra Binaan PEP Tarakan Field
Jadi Satu-satunya Kandidat Proklim
di Kalimantan Utara
TARAKAN – Kecintaannya
terhadap lingkungan mem
buat H. Sardji sebagai ketua
KSM Ramah Lingkungan
Binaan PT Pertamina EP
Tarakan Field bersemangat
untuk mengikuti pemilihan
Program Kampung Iklim
(Proklim) yang merupakan
program lingkup nasional
yang dikembangkan oleh
Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
(KLHK). Program ini ditujukan
untuk mendorong partisipasi
aktif masyarakat dan seluruh
pihak dalam melaksanakan
aksi lokal untuk meningkatkan
ketahanan terhadap dam
pak perubahan iklim dan
pengurangan emisi. Melalui
pelaksanaan ProKlim, pe
merintah memberikan
penghargaan terhadap ma
syarakat di lokasi tertentu
yang telah melaksanakan
upaya adaptasi dan mitigasi
pe r uba ha n iklim secara
berkelanjutan.
Melihat besarnya sema
ngat H. Sarji untuk meng
ikuti program tersebut, PEP
Tarakan Field menjembatani
dengan melakukan pen
daftaran dan koordinasi
awal ke BPLH Kota Tarakan
hingga mendatangi KLHK
di Jakarta untuk koordinasi
terkait pengajuan Proklim.
Akhirnya, H. Sarji didaftarkan
untuk program kampung
iklim dengan skala kelurahan,
yaitu Kelurahan Kampung VI.
Aksi adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim yang telah
dilakukan H. Sarji selama

Foto : PEP TARAKAN

Foto : MOR III
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ini sudah cukup banyak.
Dimulai dari pengelolaan
dan pemanfaatan sampah/
limbah, peningkatan tutupan
vegetasi seperti menanam
pohon di lingkungan kam
pung VI, penggunaan energi
terbarukan/konservasi energi
yaitu sedang mendalami dan
mencoba proses pengo
lahan minyak jelantah men
jadi biosolar, dan banyak
program lainnya.
“Semoga dengan ada
nya pengajuan proklim di
kampung VI ini bisa me
numbuhkan semangat
wilayah lain di Kalimantan
Utara untuk cinta terhadap
lingkungan dan bisa meng
ikuti Proklim 2017,” ujar
Bambang S, perwakilan
BLHD Kaltara.
Dalam mendukung
pengusulan tersebut, se
lain menghubungkan H.
Sarji dengan pihak KLHK,
PEP Tarakan Field juga
mengajak H. Sarji beserta
kelompok binaannya untuk
studi banding di Kampung
Iklim yang sudah terpilih
di Desa Sukabumi, Jawa

Barat, pada Agustus 2016.
Selain itu, sebelumnya PEP
juga mengajak H.Sarji untuk
mengikuti pelatihan penge
lolaan minyak jelantah di
Bogor, Jawa Barat.
Setelah selesainya se
rangkaian proses pengusulan
Kelurahan Kampung VI
sebagai kandidat Proklim
2016, pada Jumat 16
September 2016 diadakan
verifikasi langsung oleh KLHK
mendatangi depo sampah
KSM Ramah Lingkungan
yang berada di Kampung VI.
Verifikasi dilakukan dengan
mendatangkan BLHD Kali
mantan Utara, BPLH Kota
Tarakan, PEP Tarakan Field,
serta pihak Kelurahan.
“Kita akan dukung terus
KSM Ramah Lingkungan
dalam proses Proklim.
Semoga Kampung VI
dan Depo KSM Ramah
Lingkungan bisa terpilih
menjadi Proklim 2016,” ujar
M. Husni Nurdin, Asset 5
L&R Manager yang datang
langsung dari Jakarta untuk
mengikuti verifikasi Proklim
ini. • PEP TARAKAN

PDSI Serahkan Bantuan Hewan Kurban
Jakarta - PT Pertamina
Drilling Services Indonesia
(PDSI) berbagi kepada
masyarakat di sekitar kantor
PDSI saat memperingati Hari
Raya Idul Adha 1437 H. PDSI
yang diwakili oleh Ketua
Badan Dakwah Islam PDSI
Harry Mulia menyerahkan
tiga ekor sapi jenis limousine,
di Graha PDSI, pada Jumat
(9/9). Ketiga sapi tersebut
diterima oleh takmir masjid
Daruts Tsawab, At Taqwa
dan Baitul Amin yang berada
di ring 1 Graha PDSI.
Dalam sambutannya,

Foto : PDSI
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Harry Mulia mengatakan,
bantuan ini diharapkan
dapat dim anfaatkan bag i
masyarakat sekitar kan
tor PDSI. Ini juga men un

jukkan bukti bahwa PDSI
memb erikan manfaat ke
pada masyarakat di sekitar
Palmeriam, Kramat, Ja
karta.•bk092016

No. 39

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

Tahun LII, 3 Oktober 2016

7

Foto :KUNTORO

Pertamina Dukung
Pelestarian Badak Jawa
di Ujung Kulon

Presiden RI Joko Widodo memberikan motivasi kepada seorang ibu rumah tangga yang menjadi salah satu korban bencana alam banjir bandang
yang menimpa Kabupaten Garut akibat meluapnya Sungai Cimanuk. Dalam kesempatan tersebut, Presiden secara simbolis memberikan bantuan
kepada para korban melalui program BUMN Hadir untuk Negeri senilai Rp 1,6 miliar di Posko Sinergi BUMN Kecamatan Cimacan, Garut, Jawa
Barat.

Presiden Joko Widodo Serahkan
Bantuan Sinergi BUMN untuk
Korban Bencana Garut
GARUT - Presiden RI Joko
W idodo (Jokowi) men in
jau korban bencana banjir
di Garut untuk melihat pe
nanganan bencana yang
telah dilakukan disana. Selain
itu, Presiden juga melakukan
kunjungan ke Posko Utama
Tanggap Darurat di Kodim
0611/Garut di Cimacan, pada
Kamis (29/9).
Dalam kesempatan ter
sebut Jokowi didampingi
Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
(BNPB) menyapa para pe
ngungsi serta mendapatkan

paparan penanganan ben
cana yang sudah dilakukan.
Presiden Jokowi juga
menyalurkan bantuan bagi
korban yang berasal dari
beberapa BUMN melalui
program Sinergi BUMN Hadir
untuk Negeri, dengan total
bantuan senilai Rp 1,6 miliar
dalam bentuk barang, uang
maupun layanan kesehatan.
Vice President CSR
dan SMEPP Pertamina
Kuswandi menyatakan, Per
tamina sebagai koordinator
penyerahan bantuan ber
sama 18 BUMN lain yang

tergabung dalam Sinergi
BUMN Hadir untuk Negeri,
berinisiatif membuka posko
tanggap bencana Garut serta
menyalurkan bantuan bagi
korban secara bertahap, se
hari setelah banjir menerjang
wilayah Garut.
“Bantuan yang kami sa
lurkan sengaja dikoordinir
agar tepat sasaran, melalui
3 posko Sinergi BUMN yang
terdiri dari 1 posko induk di
komplek Pertamina, serta
2 posko tambahan di desa
Cimacan dan desa Rengganis.
Koordinasi penyaluran

bantuan ini diharapkan agar
bantuan tepat sasaran dan
sesuai dengan kebutuhan
masyarakat,”jelas Kuswandi.
Bencana banjir bandang
menerjang tujuh kecamatan di
Kabupaten Garut, Jawa Barat,
pada Selasa (20/9). Status
tanggap darurat ditetapkan
melihat banyaknya korban
jiwa dan kerusakan materil
akibat banjir. Berdasarkan
data BNPB banjir telah
menelan korban 33 jiwa me
ninggal, 20 jiwa hilang, 1.766
rumah rusak serta 6.361 jiwa
mengungsi.•DSU

BANTEN – Bersamaan dengan peringatan Hari Badak
Sedunia (World Rhino Day) yang jatuh setiap 22 September,
Terminal BBM Tanjung Gerem menyerahkan bantuan CSR
secara simbolis kepada Yayasan Ujung Kulon Indonesia
(Yukindo) dengan judul program “Optimalisasi Padang
Pengembalaan dan Sosialisasi Keanekaragaman Hayati”.
Penyerahan bantuan yang dilaksanakan pada
Kamis (22/9) di Kantor Desa Taman Jaya, Kecamatan
Sumur, Kabupaten Pandeglang disaksikan langsung dan
diapresiasi secara positif oleh Bupati Pandeglang Irna
Nurulita, Kepala Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK)
Mamat Rahmat, jajaran DPRD, NGO, perusahaan mitra
konservasi, serta jajaran Muspika Kabupaten Pandeglang.
Program pelestarian badak Jawa ini terlaksana berkat
kerjasama antara Pertamina dengan Yayasan Ujung Kulon
Indonesia (Yukindo). Berdasarkan hasil evaluasi Yukindo,
salah satu kendala dalam kegiatan konservasi di TNUK
adalah kondisi ekosistem dan zonasi pakan badak jawa
yang berpotensi berbenturan dengan spesies lainnya
seperti banteng.
Pertamina bersama Yukindo juga akan melaksanakan
kegiatan sosialisasi keanekaragaman hayati dalam
program “Rhino Goes to School” yang akan diim
plementasikan di tiga sekolah yang berlokasi di wilayah
Kecamatan Sumur dan Kecamatan Cimanggu, Kabupaten
Pandeglang. Program ini adalah sosialisasi untuk anakanak usia sekolah tentang pentingnya pelestarian badak
bercula satu yang merupakan simbol kebanggaan
Indonesia, khususnya Provinsi Banten.
“Aspek pelestarian lingkungan merupakan salah satu
fokus Pertamina dalam menjalankan roda bisnisnya. Kerja
sama ini merupakan bukti nyata kepedulian Pertamina
kepada lingkungan. Semoga dapat bermanfaat bagi
kelangsungan ekosistem di Ujung Kulon,” kata Sri Mar
jurias, Area Manager CSR & SMEPPP Jawa Bagian
Barat.•MOR III

RU VI Balongan Kirim Bantuan untuk Korban Bencana di Garut
GARUT – Menggunakan dua mobil box dan satu mobil
pick up, RU VI Balongan mengirim bantuan untuk korban
bencana alam banjir bandang yang menimpa Kabupaten
Garut akibat meluapnya Sungai Cimanuk, pada (24/9).
Bantuan tersebut terkumpul melalui penggalangan dana
oleh Serikat Pekerja Pertamina Bersatu Balongan (SPPBB),
Persatuan Wanita Patra (PWP), Baituzzakah Pertamina (Baz
ma) dan Koperasi Serba Usaha Pertamina RU VI (Kopsuper).
Ketua SPPBB Priyo Titi Budhi mengatakan, bantuan
yang dikirim ke Garut diantaranya uang tunai Rp 104.600.000
serta kebutuhan lainnya seperti pakaian sekolah, obat,
selimut, pakaian layak pakai, beras, makanan instan, alat
mandi dan cuci, dan lain-lain dengan nilai sekitar Rp 150
juta.
Rombongan tim RU VI Peduli Jawa Barat ini dilepas oleh
GM RU VI Balongan Afdal Martha. “Bantuan ini diharapkan

bisa membantu para korban dan keluarga besar RU
VI yang dengan ikhlas memberi bantuan diberikan
keberkahan Allah SWT,” ujarnya.
Setibanya di Garut, seluruh bantuan dari RU VI
diserahkan secara simbolis kepada tim Pertamina Peduli
di Posko tanggap bencana Jawa Barat di kompleks
Pertamina Jalan Pembangunan, Garut, yang diterima
oleh Ridwan selaku Manager HR Area Kamojang. Tim
tanggap bencana inilah yang menyalurkan bantuan
berdasarkan pemantauan dan data yang dikumpulkan
dari lapangan maupun melalui koordinasi dengan pihakpihak terkait.
Tim tanggap bencana dari PGE Kamojang bersama
tim Pertamina Peduli RU VI Peduli Jawa Barat bergerak
menyalurkan sebagian bantuan kepada warga di Kam
pung Haur Panggung.•Riki Hamdani
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Tim Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) sebagai
Garda Terdepan dalam Penanggulangan Keadaan Darurat
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alam proses menuju perusahaan energi nasional kelas dunia, tentunya perusahaan
dituntut untuk melakukan perubahan dalam banyak hal di mana salah satunya
adalah aspek HSSE. Pelaksanaan program HSSE yang ada di wilayah perkantoran dalam
lingkup HSSE Operation Head Office terbagi dalam 3 area. Yaitu, area I meliputi Kantor
Pusat Pertamina, Gedung kwarnas, Gedung SPI; area II meliputi Gedung Pertamina
Shipping, Gedung Logistik Sunter, Gedung MTC, Gedung R&D, Gudang Pulomas, Gedung
Plumpang; serta area III meliputi Pertamina University dan Gedung Pusat Data EP (PUSDEP).
Pelaksanaannya tidak hanya sebatas pada persediaan sarana dan prasarana saja, namun
sampai pada teknis pelaksanaan penggunaan sarana dan prasarana keselamatan kerja
itu sendiri. Sehingga alat yang tersedia dapat digunakan dengan benar dan berfungsi
secara maksimal.
Terlepas dari tuntutan standar dari peraturan hukum maupun badan audit seperti ISO,
OHSAS dan lain sebagainya, pelatihan dasar pencegahan dan penanggulangan bahaya
kebakaran memang seharusnya dilakukan secara rutin. Pelatihan ini akan sangat bermanfaat
ketika terjadi ancaman kebakaran. Mungkin dapat dikatakan, bekerja di area perkantoran
lebih rendah risiko dan kemungkinannya terjadi kebakaran. Namun tanpa kita sadari di saat
kita bekerja di dalam kantor, terkandung juga banyak potensi bahaya kebakaran. Seperti,
akibat dari kemungkinan terjadinya korsleting listrik, padahal di dalam ruangan kita terdapat
banyak dokumen dari kertas yang mudah terbakar; AC yang masih memakai refrigerant
yang mungkin bisa bocor kapan saja; gempa bumi dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, pelatihan mutlak diadakan secara rutin terutama bagi anggota Tim
Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) dan tentunya anggota tim pemadam (fireman)
yang ada di masing-masing area untuk meningkatkan kepedulian terhadap aspek HSSE
dan keterampilan dalam menggunakan sarana pemadam kebakaran yang ada pada
setiap gedung, sehingga diharapkan mampu meminimalisir risiko-risiko yang ada ketika
benar-benar terjadi ancaman kebakaran. Dampak yang ditimbulkan dari ancaman yang
dimaksud adalah kerugian perusahaan karena hilangnya benda/material, korban jiwa, jam
kerja yang hilang, hingga citra perusahaan.
Atas dasar itulah fungsi HSSE Operation Head Office menyelenggarakan pelatihan
pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bagi TPKD yang merupakan garda
terdepan ketika menanggulangi kejadian kebakaran tingkat awal atau mencegah kebakaran
yang lebih besar maupun keadaan darurat lainnya. Di samping itu, latihan rutin bagi tim
fireman juga untuk meningkatkan keahlian dalam menghadapi segala keadaan darurat.
Pelaksanaan pelatihan TPKD ada beberapa tahap, di antaranya :
• mulai dari teori tentang sarana fire protection hingga cara penggunaannya,
• praktik pemadaman kebakaran menggunakan alat pemadam api ringan (APAR),
• fire drill untuk simulasi ketika terjadinya keadaan darurat yang sebenarnya.
Selain itu, dilakukan latihan rutin bagi tim fireman, yang meliputi latihan fisik, simulasi
kebakaran dalam gedung, penyelamatan korban di ketinggian, penyelamatan diri,
Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan lain-lain.

Dengan adanya tim yang sudah terlatih dan terbentuk yang bertugas sebagai garda
terdepan dalam penanggulangan kebakaran maka diharapkan kita dapat bekerja dengan
rasa nyaman dan aman. Namun seyogianya bagi pekerja, mitra kerja yang tidak termasuk
dalam tim TPKD dapat turut serta peduli dengan kondisi-kondisi yang abnormal dengan
menerapkan HSE Golden Rules yang kita miliki, yaitu :
• mematuhi aturan yang sudah ditetapkan,
• melakukan intervensi terhadap tindakan tidak aman,
• dan peduli pada orang sekitar kita.
Dengan masing-masing memiliki kepedulian terhadap aspek HSSE kita berharap
dapat mewujudkan visi besar Perusahaan kita yaitu menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia.•

Pertamina Siap Menghadapi Tantangan MEA
JAKARTA – PT Pertamina
(Persero) menyatakan diri
optimis menghadapi Masya
rakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Hal tersebut diungkapkan
oleh Vice President Corporate
Business Strategic Planning
Pertamina Heru Setiawan,
dalam diskusi panel dengan
tema The Challenge of ASEAN
Econ omic Community di
ajang IBDExpo 2016, yang
berlangsung di Merak Room,
Jakarta Convention Center,
Kamis (8/9).
Selain Heru, pembicara
lain dalam diskusi panel
tersebut , yaitu Vice President
of Indonesian Chamber of
Commerce and Industry
Adisatrya Sulisto, dan Director
of Business Development

and Strategy, PT Semen
Indonesia (Persero) Budi
Siswoyo.
Dalam paparannya,
Heru menjelaskan, pihak
nya melihat MEA dari dua
sudut pandang yakni oppor
tunity dan laxity. Dari segi
o p p o r t u n i t y, P e r t a m i n a
optimis memenangkan
persaingan di bisnis hilir
dalam negeri karena memiliki
backbone gas station yang
kuat.
“Di retail, Pertamina
sudah bisa menyaingi pe
main retail yang lain. Kami
berterima kasih kepada
masyarakat Indonesia yang
tetap setia dan konsisten
memilih produk Pertamina
sehingga kita tetap bisa

memenangkan pers ainga n
bisnis,” ucap Heru.
Di samping itu, Heru men
jelaskan untuk bisnis Petro
kimia, saat ini sebagian besar
pasar ASEAN masih dikuasai
oleh Thailand. Namun, ia
optimis untuk 3-4 tahun
ke depan Pertamina akan
mampu menjadi yang ter
depan dengan menjadi hub
Petrokimia di ASEAN.
“Kita lihat nanti 3 – 4 tahun
ke depan. Sesuai dengan
proyek-proyek yang sudah
direncanakan oleh Pertamina,
kami optimis, ke depan
Pertamina akan menjadi
hub bagi Pertrokimia, dan
memenuhi kebutuhan untuk
berbagai macam industri,
baik otomotif, konstruksi,

maupun pabrik di regional,”
pungkas Heru optimis.
Ia juga mengungkapkan
Pertamina akan melakukan
trade off dengan produser
gas yang ingin memasukkan
produknya ke Indonesia,
terutama untuk produk LPG.
“Indonesia memiliki posisi
tawar yang tinggi sebagai
salah satu konsumen
terbesar LPG. Produser lain
boleh memasukkan LPG
ke Indonesia, tapi kita ingin
aset hulunya juga. Sehingga
dari segi ketahanan energi
kita sudah bisa melakukan
pengukuran agar tetap
memp ertahankan energi
kita. Dengan posisi tawar
tersebut, kita berharap bisa
mendapatkan harga yang

terjangkau untuk melayani
masyarakat,” jelas Heru.
Selain itu, Heru menga
takan, Pertamina terus
melakukan penelitian dan
pen gembangannya dalam
persaingan di ASEAN melalui
produk-produk yang bernilai
tinggi bagi masyarakat,
termasuk untuk energi ter
barukan, berupa Crude Palm
Oil (CPO).
“Seperti yang kita ketahui
Indonesia merupakan salah
satu penghasil kelapa sawit
nomor satu di dunia. Ini bisa
kita manfaatkan sebagai
biofuel. Dengan teknologi
Pertamina, saat ini sedang
kita kembangkan CPO untuk
bahan bakar. Kita masukkan
ke dalam kilang, diolah hingga

bisa dimasukkan ke dalam
tanki bensin,” ucap Heru.
Mengenai kekurangan
dalam menghadapi MEA,
Heru menjelaskan pentingnya
pengembangan SDM melalui
kompetensi yang tersertifikasi
bagi seluruh karyawan Perta
mina.
“Laxity-nya adalah
SDM. Untuk menghadapi
MEA, perlu banyak SDM
yang memiliki kompetensi
m u m p u n i . O l e h k a re n a
itu, dari awal kami juga
sudah mengimbau kepada
engineer researcher, dan
ekonom internal Pertamina
untuk meningkatkan kom
petensinya melalui berbagai
program sertifikasi.” tutup
Heru.•Starfy
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STREAMLINING
ORGANIZATION

corporate Parenting
Style at a glance

Dilatarbelakangi oleh penurunan harga minyak sejak
tahun 2014 secara signifikan yang mempengaruhi pendapat
an perusahaan, perusahaan dituntut untuk melakukan per
ubahan fokus organisasi dari operation excellent menjadi
competitiveness, growth & sustainability. Selain itu, tingginya
posisi vacant saat ini (27.6%) menandakan organisasi existing
yang kurang optimal dalam mendukung target perusahaan.

FINANCIAL HOLDING
COMPANY
“Oversees achievement of
financial targets with an eye
on risk mitigation”

STrategic
architect

Perlahan tapi pasti, Pertamina melalui BTP Streamlining

“Directs and monitors
subsidiaries in achieving
overall business objectives”

Organisasi melakukan kajian Peningkatan produktifitas
perusahaan sesuai dengan best practices maupun Peningkat
an efisiensi dari penataan dan evaluasi organisasi dengan
berangkat dari kajian pengukuran produktivitas organisasi
sesuai best practice.
BTP Streamlining Organization terdiri dari 3 workstream,
yang pertama adalah Organization Streamlining yang mem
punyai deliverable antara lain memberikan rekomendasi
terkait parenting style yang sesuai untuk Pertamina (Financial
Holding, Strategic Architect,Strategic Manager Holding, dan
Operator Holding). Selain itu, workstream ini juga bertugas
untuk menyusun usulan organisasi dasar dan organisasi detail
yang ideal bagi Pertamina. Workstream yang kedua adalah
Manpower Planning & Redistribution, yang menghasilkan
deliverable kajian supply demand organisasi dan Manpower
Gap Analysis and Redistribution. Sedangkan workstream yang
terakhir bertanggung jawab terhadap project management
& change management dari BTP streamlining organization.
BTP ini dipimpin oleh Project Leader Setyo Wardono
(VP Strategic HR), didukung oleh PMO Leader Mohamad
Taswin (OD Manager) dan PMO member Dasa Tri. S.W
(Analyst OD).
Dalam perjalanannya, BTP ini telah menghasilkan al
ternatif usulan organisasi dasar yang ideal bagi Pertamina,
yang salah satunya adalah rancangan organisasi Research
& Technology Center Pertamina. Dari kajian yang telah

STrategic
manager

Operator
holding
“Driving subsidiary
operations to achieve set
goals”

Quoted from Accenture
(2016)

“Closely guiding
subsidiaries by taking the
lead for key decisions and
business direction”

Parenting Style adalah bagaimana sebuah korporasi (dalam hal ini induk perusahaan) mengatur
anak perusahaannya (subsidiaries). Setiap parenting style mempunyai level yang berbeda-beda
dalam hal governance dan kontrol terhadap anak perusahaannya. Dikutip dari Accenture (2016),
perusahaan yang menerapkan style Financial Holding Company, maka parent company tersebut
akan menerapkan direct control ke semua anak perusahaannya termasuk hal-hal yang bersifat
operasional. Bergerak ke Strategic Manager Style, maka parent sudah tidak “ikut campur” ke
dalam urusan yang bersifat operasional melainkan fokus kepada hal-hal yang sifatnya sinergi
dan standarisasi proses dan prosedur. Kemudian selanjutnya untuk style Strategic Architect,
parent company akan lebih fokus kepada strategi dan penetapan target/indikator utama maupun
pencapaiannya. Sedangkan yang terakhir style Financial Holding, parent hanya fokus pada
financial returns yang didapat dari subsidiary sebatas pada investment/divestment parent pada
subsidiary terkait. Semakin parent company menuju ke arah Financial Holding, maka level of
involvement dari parent company tersebut ke anak perusahaannya akan semakin berkurang.

organization streamlining :
what it means for them?

dilakukan, dari semua rencana kerja yang akan dijalankan,

Leaner Organization by one R&D group

diharapkan target berupa pengurangan vacant position dari

Saat ini Shell Projects & Technology Group mempunyai Research &
Development Group terpusat yang dipimpin oleh Executive Chief
Technology Officer. Organisasi baru ini menyatukan seluruh R&D unit yang
berada pada di seluruh organisasi mulai upstream sampai downstream.
Menurut sang Direktur “The old approach was a waste and something
that did not add value, the new organization will provide the glue between
upstream and downstream organizations.” - Shell Annual Report 2015 -

kondisi existing sebesar 27% menjadi hanya maksimal 5%
dapat menghasilkan organisasi yang lebih lincah dan efektif
dalam mendukung Pertamina menuju World Class National
Energy Company.•Tim PMO BTP Streamlining Organization
Dikutip dari Harvard Business Review : The Decision

decision-driven reorganization

Driven Organization, banyak dari CEO perusahaan

Menyadari bahwa jalur yang dibutuhkan dalam proses pengambilan
keputusan yang semakin bertingkat (antar fungsi, region, maupun
layer) maka BP’s executive mengeksekusi comprehensive simplification
program dengan cara memangkas layer pada level middle management
maupun melakukan sentralisasi pada pola operasi existing, sehingga
pada tahun 2009 atas inisiatif tersebut BP berhasil mengeliminasi
overhead expenses sebesar US$ 3 miliar. - Harvard Business Review -

mengasumsikan struktur organisasi adalah faktor kunci
dalam menentukan performa finansial. Akan tetapi,
ternyata struktur organisasi bukan merupakan faktor
satu-satunya dalam menentukan performa finansial,
bahkan pada beberapa kasus struktur organisasi bukan
merupakan hal yang mendapatkan perhatian khusus. Hal
itu membuktikan mengapa inisiatif perubahan struktur
organisasi demi mencapai tujuan strategis malahan
berpotensi menimbulkan masalah baru dibandingkan
membantu penyelesaian masalah untuk mencapai tujuan
perusahaan.

reduction of 5.300 managerial positions

Petrobras melakukan pembenahan pada struktur organisasi di nonoperating areas dengan cara mengurangi posisi-posisi manajerial
dengan total 43% atau sebanyak 5.300 posisi yang di eliminasi. Selain
itu Petrobras juga merencanakan untuk menggabungkan beberapa unit
bisnis mereka. Inisiatif tersebut diklaim Petrobras dapat menghemat
uang perusahaan sebesar US$ 500 mio per tahun. Hal ini disampaikan
pada SEC filings 2016 - Reuters •Ali Azmy
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Hebatnya Hipnosis Anak
Pengarang : Herna, Asep
Penerbit

: PandaMedia

Klasifikasi : 154.76. Her h
Masa kanak-kanak adalah masa ketika manusia
menapaki fase kehidupan yang sangat cerdas.
Bayangkan, bagaimana anak menguasai sistem gra
matikal bahasa hanya dengan mengamati percakapan
di sekelilingnya. Ia mampu mengidentifikasi mana kata
dengan fungsi subjek, objek, dan keterangan waktu. Ia
tahu dengan sendirinya mana kata benda, kata kerja, dan
kata sifat ia begitu cepat belajar berjalan, naik sepeda,
dan sebagainya.
Buku Hebatnya Hipnosis Anak membahas tentang
trik-trik sangat jitu dalam membangun kedekatan dan
kepercayaan anak. Sehingga dengan mudah anak pun
bercerita mengenai masalahnya, tinggal tentukan strategi
untuk menanggulanginya. Lebih kurang ada 20 masalah
mental anak yang biasa ditentukan di sesi hipnoterapi,
tentu dengan akar penyebab berbeda-beda. Rata-rata
penyebabnya trauma terhadap perlakuan guru, olok-olok
teman karena anak tidak menguasai pelajaran tersebut
atau frustasi berkepanjangan sulitnya pelajaran tersebut.
Hipnosis adalah suatu metode untuk menggeser
kesadaran anak dari kondisi beta (sadar) ke kondisi
alpha atau theta (bawah sadar). Hipnosis bukan hal
ajaib, apalagi mistik dan klinik. Hipnosis benar-benar
merupakan fenomena alamiah dan ilmiah.
Dikatakan alamiah karena manusia memang sudah
terbiasa masuk dan mengalami kondisi hipnosis.
Hipnosis ilmiah bisa diurai, dianalisis, dan dipelajari
polanya, kemudian dipetakan secara sistematik. Hipnosis
bukan sesuatu yang irasionaldan diluar nalar karena
keberadaannya bisa memenuhi kaidah sebab akibat.
Apakah Anda seorang ibu, ayah, guru, psikolog,
atau siapa pun, jika ingin memahami bagaimana
dahsyatnya pikiran anak, silakan menjadikan buku ini
sebagai pegangan Anda. Dengan bahasa yang ringan
dan sistematis, buku ini membahas tuntas mengenai
mekanisme pikiran anak, cara mengelola emosi anak,
dan trik-trik terapi sederhana untuk mangatasi mental
anak. Penulis buku ini juga mengajak Anda mengenali
pola bahasa powerful untuk menggali potensi diri
anak.•PERPUSTAKAAN
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Pelatihan Auditor Kantor Pusat : Menjaga
Konsistensi Implementasi 4 Pilar QMS
Belum lama ini telah dilakukan pelatihan audit bagi calon auditor internal FungsiFungsi di KP yang sedang dalam proses membangun dan menerapkan ISO 9001:2015
yang sudah dicanangkan sejak awal tahun 2016. Pelatihan ini merupakan rangkaian
tak terpisahkan dari tahapan implementasi ISO 9001: 2015. Pelatihan dilaksanakan
dalam dua batch, batch I pada tanggal 5-6 September 2016, diikuti 29 peserta dan
batch II pada tanggal 7-8 September 2016, diikuti oleh 35 peserta.

Peserta Batch I dan II
Dalam kesempatan
pelatihan tersebut VP
Quality, System & Knowledge
Management (QSKM)
memberikan arahan dan
penyampaian materi terkait
perkembangan pelaksanaan
empat pilar Quality
Management, yakni pilar
Continuous Improvement
Program (CIP), Standardization Management (SM), Quality Management Assessment
(QMA) dan Knowledge Management (KM). VP QSKM menekankan perlunya menjaga
konsisten terhadap pelaksanaan 4 pilar QM secara terintegrasi yang sudah berjalan
dengan baik dengan meraih pencapaian yang membanggakan perusahaan baik di
tingkat nasional maupun internasional.
Program penerapan ISO
9001:2015 merupakan bagian dari
kegiatan pilar SM. Sebagai salah
satu pilar QM, SM kini terus gencar
menujukkan eksistensinya untuk
bisa secara maksimal memberikan
kontribusinya dalam mendukung
terciptanya nilai keunggulan
perusahaan yang sedang terus diupayakan oleh pilar-pilar yang lain.
Pelatihan auditor internal ini nantinya akan melahirkan calon-calon auditor internal di
seluruh Fungsi di KP yang saat ini sedang membangun dan menerapkan ISO 9001:2015
untuk memeliharan dan meninjau secara berkala terhadap efektivitas implementasi
ISO 9001:2015 tersebut. Sehingga nilai tambah yang diharapkan dari penerapan ISO
9001:2015 betul-betul dapat diperoleh dan dijaga serta ditingkatkan. Sehingga pada
akhirnya kepuasan pelanggan dan pihak-pihak terkait serta peningkatan kinerja bisnis
organisasi yang menerapkan implementasi ISO 9001:2015 dapat terwujud dengan
baik. Inilah goal besar yang diharapkan dari implementasi ISO 9001:2015.
Pada akhirnya diharapkan kepada para peserta pelatihan audit internal ISO
9001:2015 diharapkan mampu menjalankan tugas-tugas yang akan dijalankan dengan
baik untuk mendukung tercapaianya program implementasi ISO 9001:2015 di fungsinya
masing-masing, sekaligus siap menerima tugas bila diperlukan oleh Fungsi lain di
seluruh organisasi Pertamina.
Seluruh calon auditor ini akan menjadi asset bagi Pertamina Standardization &
Certification (PSC) yang merupakan Lembaga Sertifikasi Pertamina yang saat ini sedang
dalam proses akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
Insan Mutu…Semangat!!!Hebat!!!
Pertamina…Jaya!!!Jaya!!!
Oleh : Teguh Imantoro – Fungsi QSKM – Dit. SDM & Umum
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Workshop Pengelolaan KI Pertamina :
Melindungi dan Apresiasi
Kekayaan Intelektual (KI) adalah Paten, Merek, Hak Cipta, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desai
Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana diatur dalam Undang-undang terkait. KI ini wajib dilindungi oleh
Negara termasuk segala jenis invensi yang dihasilkan oleh para Pekerja Pertamina yang memiliki nilai
komersial bagi Perusahaan.
	
  
Untuk itu, di bawah pengelolaan Fungsi
Quality, System & Knowledge Management
yang ditunjuk melalui Surat Perintah Direktur
SDM & Umum No. Prin-023/K00000/2015-S0,
dilaksanakan workshop pada tanggal 8 – 10
September 2016 sebagai bagian dari proses
untuk memperoleh perlindungan atas KI. Pada
tahun 2015, Pertamina melalui Fungsi QSKM
telah mengajukan 5 usulan Paten dari total 15
buah usulan Paten hasil CIP yang dianggap
dapat direkomendasikan setelah melalui tahapan review bersama Komite KI. Sedangkan pada tahun 2016,
Komite KI telah melakukan review terhadap 15 usulan paten dan telah menghasilkan 6 (enam) buah usulan
paten hasil CIP yang dianggap dapat direkomendasikan untuk diproses lanjut ke Ditjen KI.
Pada tahun 2016 ini, status usulan paten eks-tahun 2015 telah memasuki tahapan pemeriksaan
substantif sehingga perlu dilakukan proses asistensi mediasi pemeriksaan bersama Pemeriksa Paten dari
Ditjen KI, sementara usulan paten yang baru direkomendasikan lolos untuk proses pengajuan lebih lanjut
ke Ditjen KI memerlukan pendampingan dalam penyusunan uraian invensi sebagai salah satu persyaratan
utama pengajuan usulan paten ke Ditjen KI.
Oleh karena itu, untuk menindaklanjuti
	
  
kedua hal tersebut di atas maka dipandang
perlu untuk diadakan pembahasan da
lam suatu workshop di samping untuk
efektivitas penyelenggaraannya, sesi
workshop juga dibarengi dengan pemaparan
materi awareness pengelolaan KI dan
pemberlakuan UU Paten yang baru oleh
narasumber dari Ditjen KI serta pembahasan
alignment kebijakan dan STK pengelolaan KI
di Pertamina bersama fungsi terkait.
Pembukaan workshop – dilakukan oleh
VP QSKM yang memaparkan mengenai Perubahan Fundamental Pada Sistem Manajemen Mutu Pertamina
(Integrasi 4 Pilar QMS). Selanjutnya adalah penyampaian materi awareness pengelolaan KI oleh narasumber
dari Ditjen KI yang meliputi pemanfaatan sistem kekayaan intelektual dalam sistem inovasi, perlindungan
paten dan prosedur pengajuan paten dan perubahan UU Paten yang baru.
Dalam workshop tersebut juga dilakukan pembahasan re-alignment Kebijakan dan STK Pengelolaan KI
bersama fungsi terkait yaitu HR, Legal dan SBP sebagai bentuk pemutakhiran dan penyelarasan pengelolaan
KI Perusahaan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Agenda inti dalam workshop tersebut merupakan kegiatan asistensi mediasi untuk pemeriksaan
substantif terhadap 5 invensi telah didaftarkan pada tahun 2015, antara lain 1 invensi dari RU IV Cilacap, 2
invensi MOR IV JBT dan 2 invensi PT Pertamina Geothermal Energy. Agenda selanjutnya adalah penyusunan
drafting paten atas invensi-invensi usulan tahun 2016 yang telah lolos seleksi KOMITE KI Pertamina antara
lain 1 invensi dari RU IV Cilacap, 1 invensi dari RU VI Balongan, 1 invensi dari fungsi Upstream Technology
Centre, dan 2 invensi dari PT Pertamina EP.
Secara keseluruhan workshop
yang melibatkan para peserta
dari Direktoral Jenderal KI, Fungsi
Inventor, Fungsi Legal, Fungsi HR,
Fungsi SBP dan para PIC kegiatan
QM dari Direktorat berlangsung
Gambar	
  3	
  Para	
  Peserta	
  Workshop	
  dan	
  Penggerak	
  Kegiatan	
  Quality	
  
sangat efektif dan antusias. Banyak
	
  
Management	
  	
  
pengetahuan dan pengalaman baru
yang didapat para peserta terkait
pengelolaan KI termasuk bagaimana cara menyusun uraian invensi dan uraian gambar sebagai dokumen
pendukung kelengkapan pengajuan pendaftaran KI.
Tugas lebih besar dari Pengelola KI Pertamina tidak berhenti sampai disini. Upaya untuk menciptakan
suasana yang kondusif bagi terciptanya invensi yang mampu memberikan nilai komersial bagi perusahaan
adalah tugas yang jauh lebih besar. Selain itu perlunya keterlibatan para Manajemen dan seluruh insan
Pertamina untuk sadar dalam menjaga dan melindungi kekayaan intelektual merupakan budaya yang juga
perlu untuk mulai ditanamkan mulai saat ini.•
Oleh: Tim Knowledge Management Pertamina (KOMET)

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

Rakor PTKAM 0.2 : Selesaikan Masalah Dengan “First Thing First”
Kegiatan serah terima minyak yang berjalan setiap hari dilaksanakan bersama-sama di
seluruh Unit Operasi Bisnis Pertamina. Pengambilan keputusan yang cukup strategis juga
ditempuh untuk meminimasi losses, dengan tanpa mengurangi prioritas terhadap stok
kritis, kualitas pelayanan, serta kewajiban dalam menjaga suplai bahan bakar Perusahaan
kepada Negara.
Pengambilan keputusan-keputusan yang lebih strategis dalam urusan serah terima
minyak diambil oleh seluruh key-person serah terima minyak. Dalam melaksanakan hal
tersebut serta sebagai monitoring terhadap roadmap PTKAM 0.2, telah dilakukan Rapat
Koordinasi (Rakor) PTKAM 0.2 pada Rabu, 28 September 2016 lalu.
Dalam rapat yang juga di
hadiri Direktur SDM & Umum
Pertamina Dwi Wahyu Daryoto
ini, menampilkan seberapa jauh
realisasi atas work phase PTKAM
hingga September 2016. Selain itu,
isu-isu yang muncul dalam kegiatan
serah terima minyak dibahas secara
komprehensif karena dalam rapat
ini hadir seluruh pengambil keputusan dalam bidang operasional seperti Pemasaran,
Perkapalan, ISC, Legal, Security, Keuangan serta perwakilan dari Pengolahan,
Hal yang menjadi isu utama dibahas seperti: Kinerja Terminal yang belum sesuai dengan
target, Kegiatan mekanisme mitigasi risiko operasional di kapal, Pengelolaan Segel secara
terpusat, Usulan Investasi serta Tindakan tegas atas indikasi fraud di lapangan. Seluruh

masalah dengan kategori genting tersebut perlu segera di tindak lanjuti untuk menjaga
kelancaran operasional serah terima minyak.
Pemasalahan utama nan genting dibahas pertama dan segera dicari kepu
tusannya untuk menjaga operasi serah terima minyak tetap berjalan. Selanjutnya
setiap perwakilan fungsi memberikan tanggapan dan masukan atas permasalahan
utama di lokasi kerja masing-masing.
First thing first, seluruh putusan dilayangkan untuk pemecahan permasalahan,
hal-hal seperti mekanisme off dan on hire kapal, sistem pengelolaan segel, keputusan
atas perhitungan kinerja loss STS hingga mekanisme penangan fraud diputuskan
dengan tegas.
Seperti yang disebutkan oleh Direktur SDM Umum, yang perlu menjadi perhatian
Utama dalam kegiatan serah terima ini adalah People, System dan Tools. Pendekatan
pada penyempurnaan Knowledge, Skill serta Attitude untuk seluruh insan serah
terima minyak merupakan hal utama. Hal tersebutlah yang mendasari strategi map
perusahaan.
Sementara tools dan sistem disusun sebagai suatu alat dalam menjamin kegiatan
operasional perusahaan berjalan secara ekselen. Fungsi monitoring, control serta
validasi menjadi suatu fungsi utama bagi berjalannya sistem serah terima minyak di
Pertamina.
Maka, pengambilan keputusan utama dalam rapat ini ditujukkan atas arahan
tersebut. Keputusan seperti consequences bagi pelanggar, sistem monitoring real
time, CCTV kapal dan tindakan tegas pada pemasok juga diterapkan untuk menjamin
proses ekselen dari kegiatan serah terima.•PTKAM 0.2 Bisa

Web ERP Losses & Claim : Salah Satu Produk Unggulan PTKAM Finance
Sebuah terobosan dilakukan oleh tim CSS dan Keuangan
minggu lalu. Dalam rangka meningkatkan data secara akurat
dan meminimasi lagi, maka tim PTKAM Keuangan beserta CSS
menyusun web untuk memonitor losses yang ada di Pertamina
serta realisasi proses klaim untuk claimable loss.
Kegiatan ini diadakan dalam sosialisasi Web e-LC yang diadakan pada Selasa, 27
September 2016 lalu. Kegiatan ini disaksikan oleh fungsi Perkapalan, ISC, SnD serta
Pengolahan sebagai fungsi yang secara aktif terlibat dalam proses penanggulangan loss
baik secara preventif maupun kuratif.
Lalu apa saja pro
ses yang di-improve
dalam web E-LC ini?
Seperti gambar
di samping, Ferry Ha
dianto menjelaskan
bahwa terdapat peru
bahan proses pela
poran losses yang se
belumnya dilakukan
secara manual namun
saat ini dapat dilakukan
dan di-retrieve
secara real time. Beberapa data yang diambil dari database SAP yang sebelumnya
di proses secara manual, saat ini diupayakan dilakukan secara terotomasi untuk

kemudian ditampilkan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami.
Bersamaan dengan penjelasan tersebut, disampaikan pula penjelasan dari fungsi
Management Accounting serta Fungsi CSS-Business Development sebagai fungsi
yang membuat hal ini terlaksana.

Web ERP Losses dan Claim ini merupakan salah satu karya nyata dari kegiatan
pembenahan tata kelola arus minyak Pertamina. Dimana proses yang sebelumnya
cukup memakan 10 hari kerja dapat ditekan hingga hitungan menit. Diharapkan,
produk utama tim PTKAM Finance-CSS ini mampu memberikan insight yang lebih
cepat kepada para pengambil keputusan terkait perbaikan kegiatan serah terima
minyak.•PTKAM 0.2 Bisa

Bagi Pekerja yang memiliki Pengetahuan, Pengalaman & Informasi terkait dengan tata kelola dan serah terima minyak, dapat menyerahkannya dalam bentuk
tulisan maksimal 2 lembar halaman A4 melalui email ptkam@pertamina.com yang akan dimuat di kolom ini.
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SANGASANGA- Memperoleh pengetahuan tak selamanya didapat melalui sistem pembelajaran di dalam
kelas. Hal inilah yang dilakukan oleh 50 mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi (STT
Migas) Balikpapan didampingi oleh Ketua Program Studi Teknik Perminyakan Konsentrasi Geologi, Yudiaryono.
Bertempat di Gedung Training Center Sangasanga (14/9), kembali dilaksanakan bersama PT Pertamina EP Field
Sangasanga dengan mengusung tema “Getting Advanced Knowledge and Experience From E&P Activities”.
Acara dibuka oleh Field Manager, Andri Haribowo Beberapa . Beberapa sesi class room disiapkan sebelum
sesi kunjungan ke lokasi fasilitas produksi, Stasiun Pengumpul Utama (SPU) dan Rig Service yang berkaitan
langsung dengan proses produksi minyak dan gas. Pihak penyelenggara dari fungsi Human Resource, Fariz
Arizal Khairudin berharap program berbagi pengetahuan semacam ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa
dalam menambah wawasan dan keterampilan di luar pembelajaran di kampus.•Asa

Foto : PEP SANGASANGA

PEP Sangasanga Field Sambut Kunjungan STT Migas Balikpapan

HUT ke-11 PEP : Bapor Asset 3 Taklukkan Gunung Selamet

Foto : PEP ASSET 3

CIREBON – Dalam rangka memperingati HUT ke-11 PT Pertamina EP, Bapor PEP Asset 3 bekerja
sama dengan Grup Ra Mbois Adventure melakukan pendakian ke Gunung Selamet, Jumat (16/9).
Rombongan yang beranggotakan 16 pekerja dan mitra kerja di Kantor Asset 3 dan Jatibarang Field
ini mengikuti kegiatan ini. Terdapat Sembilan pos pada jalur pendakian ini. Karena kondisi hujan yang
semakin lebat, rombongan memutuskan untuk bermalam dan mendirikan tenda di Pos 3. Keesokan
harinya, rombongan berhasil menginjakkan kaki di puncak Gunung Slamet, tepatnya pada ketinggian
3428 MDPL. Suasana haru mewarnai keberhasilan tim saat mencapai puncak tertinggi di Jawa
Tengah ini. “Dari Puncak Gunung Slamet atas nama Bapor PEP Asset 3 bidang Outdoor & Adventure
mengucapkan Selamat Ulang Tahun PT Pertamina EP yang Ke-11, Sinergi Dalam Mendukung
Kemandirian Energi”.•AA/FF

Paparan Proses Bisnis Pertamina untuk
Lingkar Studi Matematika Universitas Brawijaya

Foto : MOR V

SURABAYA – Untuk mendapatkan gambaran mengenai proses bisnis Pertamina secara menyeluruh, para mahasiswa
yang tergabung dalam Lingkar Studi Matematika Universitas Brawijaya mengadakan kunjungan ke kantor Pertamina
Marketing Operation Region V Surabaya, (22/8). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari Study Excursion Comparative
yang diadakan oleh jurusan Matematika ke beberapa perusahaan yang dianggap memiliki reputasi global. Acara dikemas
secara serius tapi santai dengan pemaparan mengenai proses bisnis Pertamina. diselingi tanya jawab, permainan, dan
adu kreatifitas kicauan kegiatan kunjungan tersebut dengan mention akun media social @pertamina_mor5. Antusiasme
terpancar dari wajah puluhan mahasiswa semester akhir ini saat mendengarkan pemaparan mengenai proses bisnis
Pertamina yang disampaikan oleh Jr. Officer Comm & Relation Pertamina MOR V Reno Fri.•MOR V

DUMAI - Guna menjalin hubungan baik dan mendekatkan jarak antara perusahaan dengan stakeholder eksternal, serta
terlibat aktif dalam kegiatan sosial masyarakat, GM RU II Mahendrata Sudibja yang didampingi oleh Manager General
Affairs Seno Haryono dan Security Section Head Tjahjono Sri Wibowo berpartisipasi dalam Dumai Fun Bike dalam
rangka memperingati HUT ke-61 Polantas dan HUT ke-71 TNI, pada ( 25/9). Di depan Taman Bukit Gelanggang Dumai,
para peserta fun bike secara resmi dilepas oleh Walikota Dumai, Zulkifli AS, yang dalam kesempatan ini didampingi oleh
jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Terbagi ke dalam dua kategori, yaitu profesional dan umum,
masyarakat sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Hal ini terbukti dengan besarnya jumlah peserta yang mengikuti
kedua kategori, yaitu sebanyak 500 peserta mengikuti kelas professional dengan jarak tempuh 35 kilometer melintasi jalur
offroad dan sekitar 3.500 peserta mengikuti kategori umum yang menempuh jarak 15 kilometer. Acara yang berlangsung
hingga pukul 10.30 WIB ini ditutup dengan penarikan ratusan undian berhadiah dengan hadiah utama 2 buah sepeda
motor.•RU II

Mengenal Migas melalui Kunjungan ke PEP Asset 3
BALONGAN– PT Pertamina EP (PEP) Asset 3 dan RU VI Balongan menyambut hangat kedatangan
para siswa SMP dan SMA Prakarya Santi Asromo Majalengka, pada (18/8). Field trip berlangsung di BP
Pancaka Braja PT. Pertamina EP Asset 3 dan diikuti oleh 520 siswa SMP dan SMA Prakarya Santi Asromo.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan baru dan menambah wawasan para siswa. Dalam
kesempatan tersebut, mereka mendapatkan penjelasan tentang sejarah terbentuknya minyak bumi, cara
pencarian sumber minyak, hingga ke proses pengolahannya. Selain itu, dibahas juga tentang RU VI Balongan
dan PEP Asset 3. Kepala Sekolah Ihsan Gunawan, field trip ini mampu memberikan pengetahuan baru
bagi para siswa khususnya dalam bidang minyak dan gas yang merupakan sektor usaha Pertamina• RU VI

Foto : RU VI

Foto : RU II

Partisipasi RU II Dumai dalam HUT Polantas dan HUT ke-71 TNI
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JAKARTA - Pencapaian yang
mengagumkan terhadap
kinerja PDSI semester I
tahun 2016 terungkap dalam
Town Hall Meeting yang
digelar di Graha PDSI, Jumat
(2/9). Direktur Utama PDSI
Lelin Eprianto menyatakan
apresiasinya terhadap kru
yang menjadi ujung tombak
bisnis PDSI, atas segala
upayanya telah membuahkan
hasil yang dapat dibanggakan
hingga semester I – 2016.
“Dengan jumlah jam kerja
aman sebesar 2,6 juta, PDSI
telah mencatatkan angka
TRIR sebesar 0,72 dan nihil
kecelakaan,” ujarnya.
Pencapaian yang baik

ini diharapkan dapat tetap
dijaga dengan komitmen
yang tinggi, tidak lengah
dan terus memperhatikan
rambu-rambu keselamatan
kerja. “Ini merupakan catatan
keselamatan kerj a terb aik
selama dua tahun belakangan
ini,” ujar Direktur Operasi
Gandot Werdiantoro.
Lebih lanjut Gandot juga
memaparkan kinerja sisi
operasi dimana operasional
rig PDSI telah merealisasikan
98 sumur di PEP, PGE dan
Vico, dengan tingkat ke
andalan rig sebesar 99,28%.
“Hingga semester I, angka
Non Productive Time (NPT)
yang dimiliki rig PDSI ada

lah 2,02%. Diharapkan pada
akhir tahun angka tersebut
dapat tembus di bawah angka
2. Ini menjadi parameter
penting, karena apabila NPT
rig PDSI telah melampaui titik
itu, maka operasional unggul
(operational excellent) PDSI
telah tercapai,” ujarnya.
Guna menyiapkan ki
nerja PDSI agar dapat me
lampaui target yang di
canangkan, bisnis PDSI akan
dikembangkan untuk pe
kerjaan di luar PEP dan luar
Indonesia. Direktur Marketing
& Development Satoto Agus
tono menjelaskan, saat ini,
PDSI sedang berusaha men
dapatkan proyek di Brunei

Darussalam. Harapan besar
proyek tersebut dapat di
genggam PDSI agar kiprah
perusahaan semakin besar,
sembari menunjukkan pro
fesionalisme PDSI tidak hanya
ketika bermain di dalam
negeri namun juga di luar
negeri. Terbukti pula bahwa
PDSI yang telah merambah
memasuki 24 bisnis baru telah
mulai menampakkan hasilnya,
terutama pada proyek Aerated
Drilling, Directional Drilling
maupun penyediaan pompa
air (water pump).
Semua kiprah pencapaian
kinerja PDSI pada semester I
tersebut termanifestasi dalam
catatan finansial PDSI yang

Foto : KUNTORO

Town Hall Meeting PDSI Semester I:
Semangat No Penalty & Operation Excellent Digelorakan

membaik. Direktur Keuangan
dan Administrasi Desandri
mengungkapkan, “Catatan
ini adalah merupakan interim
audit Juni 2016,” tutur
Desandri. Namun demikian,
Direksi mengharapkan tingkat
collection period yang saat

ini masih di kisaran 160
hari dapat ditekan, efisiensi
terus dijalankan, serta isuisu pending yang berkaitan
dengan kinerja keuangan agar
sedini mungkin disampaikan,
guna menjaga peningkatan
laba di akhir tahun.•bk082016

					

BANDUNG - Dalam rangka pengembangan surfaktan untuk aplikasi EOR dan sebagai
langkah untuk meningkatkan produksi minyak dalam negeri PT Pertamina EP (PEP)
melakukan berbagai upaya, termasuk di antaranya memaksimalkan potensi dari perguruan
tinggi dan lembaga penelitian di Indonesia. Untuk itu, Fungsi EOR PEP mengadakan
workshop pertemuan key stakeholder surfaktan EOR pada 13 September 2016, di Hotel
Sheraton Bandung. Kegiatan dihadiri oleh tujuh stakeholder, yaitu LEMIGAS, LIPI, ITB,
IPB, UGM, UPN, dan UTC, serta SKK Migas. Dalam pertemuan ini, Fungsi EOR PEP
mengumpulkan informasi dari para narasumber untuk pengembangan surfaktan dan
mengusulkan pembentukan suatu konsorsium para tenaga ahli di bidang surfaktan/EOR
yang diharapkan dapat menjadi cikal bakal komunitas praktisi pengaplikasian surfaktan
untuk EOR di Pertamina EP.
Kepala Dinas Penerapan EOR SKK Migas, M. Rivai Lasahido pada kesempatan ini
mengutarakan keinginannya agar ada perkembangan nyata dalam penelitian surfaktan EOR,
dan mengambil pelajaran dari setiap penelitian surfaktan EOR yang dilakukan oleh berbagai
lembaga penelitian/perguruan tinggi sehingga dapat saling mendukung untuk perbaikan
dan percepatan penelitian.
Dalam workshop ini, setiap key stakeholder mempresentasikan penelitian terkait
surfaktan yang sedang dikembangkan. Mereka mempresentasikan surfaktan yang menjadi
objek penelitian, seperti MES dan SLS, perkembangan penelitian surfaktan, kelengkapan

Foto : PEP

Workshop Key Stakeholder Surfactant EOR


peralatan laboratorium serta kendala yang dihadapi masing-masing stakeholder. Workshop
dilanjutkan dengan pembentukan konsorsium dan rencana tindak lanjutnya. Dari hasil diskusi
yang dilaksanakan para stakeholder, konsorsium yang dibentuk diketuai oleh Sugeng Riyono
dari LEMIGAS. Konsorsium dibagi menjadi empat sub tim, yaitu tim surfactant product yang
diketuai oleh Retno Gumilang Dewi dari ITB, tim core laboratory yang diketuai oleh Letty
Brioletty dari LEMIGAS, tim reservoir simulation yang diketuai oleh Zuher Syihab & Taufan
Marhaendrajana dari ITB, dan tim pilot plant & execution. Sebanyak tujuh lembaga yang
hadir dalam workshop tersebut menjadi anggota dari konsorsium.
Pada akhir sesi workshop, Andi W Bachtiar selaku VP EOR berharap agar konsorsium
yang dibentuk dapat menjadi referensi aplikasi surfaktan EOR dan dapat membantu mem
percepat implementasi EOR di PEP.•PEP

JAKARTA - PT Pertamina
Geothermal Energy (PGE)
bersama fungsi Corporate
Shared Service (CSS)
Pertamina melakukan Go
Live i – AM (information about
me) di Lantai 19 Kantor Pusat
PGE Menara Cakrawala
Jakarta, Rabu (31/8).
I-AM adalah aplikasi
employee self-service
(ESS) yang dibangun oleh
Pertamina dengan berbasis
web.Den gan aplikasi ini,
pekerja dap at mengakses
kapanpun dimanapun,
dan meng-update datadata pribadi, serta informasi
mengenai dirinya secara

mandiri, lebih cepat, valid,
transparan dan akurat.
Dengan aplikasi ini,
beb erapa aktivitas terkait
k ep e g a w a i a n d a p a t
terotomasi dan diproses
lebih cepat. Seluruh proses
HR terintegrasi dalam satu
sistem, seperti: pengajuan,
persetujuan, pengawasan,
dan laporan.
SVP Corporate Shared
Service Jeffrey Tjahya Indra
menyampaikan, aplikasi i-AM
yang menjadi aplikasi kor
porat pertama kali digunakan
di Kantor Pusat (Persero)
kemudian dikembangkan
ke seluruh anak peru

sahaan dalam rangka
pengintegrasian manajemen
korporat. “Jadi memang
kami diminta oleh Direksi
u n t u k m e m b e rd a y a k a n
sumber daya yang sudah
dimiliki oleh Pertamina untuk
direplikasi ke seluruh anak
perusahaan,” ujarnya.
Jeffrey menambahkan,
seperti halnya di perusahaanperusahaan dunia, aplikasi
employee self-service ini
sudah lama dipergunakan.
Oleh karena itu dengan ada
nya aplikasi i – AM ini akan
membiasakan orang yang
tadinya melakukan kegiatan
secara manual sekarang

melakukan dengan sistem.
Nantinya setiap pekerja PGE
bisa melihat datanya sendiri.
Direktur utama PGE
Irfan Zainuddin menyambut
baik Go Live Implementasi
aplikasi i – AM ini karena
akan memudahkan dan
membantu secara sistematis
dalam melakukan kegiatan
yang terkait dengan SDM.
“Harapan kami agar
implementasi aplikasi i –
AM ini dapat dig unakan
sebaik-baiknya oleh seluruh
Pekerja PGE, baik di Kantor
Pusat, Area maupun di
Proyek. Marilah kita hi
langkan seluruh transaksi

Foto : TRISNO

Go Live Implementasi Aplikasi i – AM di PGE

offline terkait dengan Human
Capital ini, agar kita semua
dapat memanfaatkan
dengan sebaik-baiknya,”
demikian disampaikan Irfan
Zainuddin.
Acara dilanjutkan de
ngan penandatanganan
berita acara serah terima
pengembangan aplikasi i

- AM oleh SVP Corporate
Shared Service Jeffrey
Tjahya Indra dengan Direktur
Utama PGE Irfan Zainuddin.
Pada akhir acara disam
paikan sosialisasi imp le
mentasi aplikasi i – AM oleh
Tim dari Corporate Shared
Service dan Geomatics &
ICT PGE.•PGE
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Jakarta - Anjloknya harga
minyak dunia pasti memukul
seluruh aspek dan pihak
yang terlibat dalam industri
emas hitam di seluruh dunia,
termasuk PT Pertamina EP
(PEP). Namun demikian,
anjloknya harga minyak dunia
tidak membuat PEP yang
merupakan tulang punggung
di sektor hulu Pertamina
mengendorkan operasinya.
Rony Gunawan, Presiden
Direktur PT Pertamina EP
menyatakan, kondisi peru
sahaan saat ini justru agresif
mencari cadangan migas baru
melalui kegiatan eksplorasi,
serta mempercepat berbagai
proyek pengembangan yang
saat ini sedang berlangsung.
“Ada CPP Donggi di
Sulawesi Tengah yang mulai
beroperasi pada April 2016,
lalu serah terima CPP Gundih
di JawaTengah kepada Cepu

Field, dan serah terima proyek
Pondok Makmur di Bekasi
kepada Tambun Field,” kata
Rony, saat perayaan HUT
ke-11 PEP, di Jakarta (20/9).
Lebih lanjut ia memapar
kan, saat ini tengah dikebut
proyek lain, seperti CPP
Ma
tindok di Sulawesi
Tengah, proyek Paku Gajah
di Sumatera Selatan, dan
Proyek Cikarang – Tegal
Pacing yang diupayakan
dap at beroperasi sesuai
jadwal yang telah ditentukan.
“Sehingga memberikan tam
bahan pendapatan untuk
P T P e r t a m i n a ( P e r s e ro )
juga deviden bagi negara”
tukasnya.
Sementara itu, Direktur
Hulu Pertamina Syamsu
Alam mengapresiasi kinerja
PEP selama masa sulit ini.
Menurutnya, strategi yang
sudah dilakukan harus diting

katkan terutama dari sisi pe
manfaatan teknologi untuk
meningkatkan produksi dari
lapangan-lapangan mature
yang memang sudah menjadi
domain PEP.
“Saya kira dengan harga
minyak seperti sekarang
ini serta kondisi lapanganlapangan kita yang cukup
marjinal, salah satu yang
membuat semuanya bisa
fight, cukup ekonomis adalah
teknologi. Kita harus bisa
memilih teknologi yang tepat
bukan teknologi yang mahal,”
kata Syamsu.
Menurutnya, penggunaan
teknologi yang tepat bisa
memberikan manfaat besar
di lapangan minyak Perta
mina karena tidak bisa terus
menerus berharap kepada
naiknya harga minyak men
tah dunia. Syamsu Alam
berharap, berbagai inovasi

Sinergi antara Pertamina Retail
dan Tugu Mandiri

ini pelanggan yang datang
ke SPBU lebih dari 5.000
orang per hari, ini merupakan
peluang bisnis yang besar
untuk mengembangkan
bisnis,” kata Toharso.
“Terima kasih kepada
PT Pertamina Retail untuk
menjadikan kami sebagai
partner dalam berinovasi. Ini

kreatif harus terus digalakkan
di seluruh lapisan perusahaan
Ini sudah bisa terlihat dari
implementasi di lapangan
da n pe nc a pa ia n kine rj a
perusahaan selama ini.
“Banyak inovasi yang
sudah dilakukan. Contohnya
di Wonocolo dan Ramba.
Menurut saya, itu suatu
yang sangat baik untuk
terus dilakukan. Harus ada
arahan yang jelas sehingga
ke depannya PEP dapat

berkontribusi maksimal.
Semua pembinaan dan pro
gram akan mengacu kepada
milestone yang akan kita ca
pai”, papar Syamsu.
Selama 11 tahun berkiprah
di industri migas tanah air,
PEP memberikan kontribusi
positif kepada masyarakat,
terutama yang berada di
sekitar wilayah operasi.
“Dengan begitu, masyarakat
diharapkan memiliki aktifitas
positif dan memberi dampak

ekonomi yang lebih baik, serta
perus ahaan mendapatkan
Social License to Operate dari
masyarakat,” kata Rony.
Kontribusi PEP tersebut
diakui oleh Kementerian
Lingkungan Hidup dan Ke
hutanan Republik Indonesia,
pada tahun 2015. “Terdapat
dua lapangan PEP, yaitu Ran
tau Field dan Subang Field
memp eroleh penghargaan
PROPER Emas,” tutup
nya.•wahyu

					

Tugu Pratama Indonesia Raih Peringkat
Internasional Excellent


Foto : PERTAMINA RETAIL

JAKARTA – PT Pertamina
Retail bersinergi dengan PT
Asuransi Jiwa Tugu Mandiri.
Sinergi tersebut ditandai
dengan penandatanganan
Nota Kesepahaman di Kantor
Pusat PT Pertamina Retail,
Ruang Pertamax Racing
pada (21/9).
Acara dihadiri oleh Di
rektur Utama PT Pertamina
Retail Toharso, Direktur
Utama PT Asuransi Jiwa
Tugu Mandiri Donny J Subakti
dan Direktur Teknik Asuransi
Staco Mandiri Nabhan Tafsili.
“Hari ini kita mencatat
sejarah baru. Dengan kerja
sama ini diharapkan men
datangkan manfaat bagi
PT Pertamina Retail, PT
Asuransi Jiwa Tugu Mandiri
dan juga konsumen. Saat

Foto : PEP

Pertamina EP Optimis Bisa Lalui Badai Anjloknya Harga Minyak Dunia

sebagai langkah awal untuk
merancangkan bisnis yang
bermanfaat,” ujar Donny.
Dengan sinergi antar
Anak Perusahaan Pertamina
ini diharapkan akan meng
hasilkan karya-karya besar
yang membanggakan bang
sa Indonesia, khususnya Per
tamina.•PERTAMINA RETAIL

JAKARTA - PT Tugu Pratama Indonesia
(TPI), anak perusahaan PT Pertamina
(Persero) yang bergerak di bisnis
asuransi, mendapatkan peringkat
A- (Excellent) untuk Financial Strength
Rating dan “a-” untuk Long Term Issuer
Credit Rating.
Pemeringkatan yang dilakukan
oleh A.M. Best, perusahaan rating
inter nasional khusus perusahaan
asuransi global berkedudukan di
Amerika Serikat ini menempatkan TPI
sebagai satu-satunya perusahaan na
sional yang mendapatkan peringkat
rating A-.
“Rating tersebut mencerminkan
profil bisnis TPI yang baik, kinerja
operasional yang kuat, dengan risiko
kredit yang sangat baik. Pertamina
sebagai induk usaha tentu saja sangat
bangga atas hasil pemeringkatan
ini karena TPI menjadi satu-satunya

perusahaan nasional yang memperoleh
rating A-,” kata Vice President Corporate
Communication Pertamina Wianda
Pusponegoro.
Pertamina mengendalikan 65%
saham TPI yang didirikan pada 1981
untuk memenuhi kebutuhan pasar
asuransi di sektor minyak dan gas bumi
di Indonesia. Selain tumbuh bersama
Pertamina yang menjadi captive market
TPI, dalam beberapa tahun terakhir TPI
juga memperkuat rekam jejaknya pada
segmen asuransi komersial non life
lainnya, seperti aviasi, engineering, dan
properti.
TPI memiliki profit margin yang
baik, dimana laba usahanya meningkat
tajam karena dipicu oleh hasil dari
portofolio investasinya yang besar.
Neraca yang kuat merupakan faktor lain
yang mendukung diraihnya peringkat
rating ini.•TPI

Irak Penyumbang Terbesar Produksi Migas PIEP
Slamet Riadhy meng

oleh Direktur Utama PT

atakan, produksi terbesar

Produksi (PIEP) mencatatkan

PIEP Slamet Riadhy da

dari blok migas di luar ne

produksi migas dari manca

lam Workshop Media di

geri terdapat di Irak. Irak

negara sebesar 15,38 persen

Media Center Kantor Pusat

menjadi penyumbang ter

menjadi 120,59 ribu barel

Pertamina, Jumat (16/9).

besar terhadap pencapaian

setara minyak per hari (boepd)

Menurutnya, pencapaian

produksi selama delapan

dalam periode delapan bulan

tersebut melampaui target

bulan. Dari Irak dengan tingkat

pertama, yaitu Januari hingga

yang ditetapkan tahun ini

produksi net to share 43,7

Agustus 2016.

sebesar 104,95 ribu boepd.

ribu boepd. Disusul dengan

Aljazair dengan produksi net
to share sebesar 41,13 ribu
boepd dan Malaysia 35,77
ribu boepd.

Foto : PERTAMINA

Hal tersebut dikatakan

Inter nasional Eksplorasi

JAKARTA – PT Pertamina

“Kesuksesan di Irak
tidak lepas dari penerapan
wat erflood program. Pro
gram tersebut berhasil me
ningkatkan produksi net to
share PIEP sebesar 6.090

boepd,” ungkap Slamet.
Workover di Irak jumlahnya
cukup banyak dimana tahun

ini PIEP mengharapkan jum
lahnya 80 hingga 90 su
mur.•IRLI
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JAKARTA – PT Pertamina
Hulu Energi (PHE) sedang
melaksanakan proyek EPCI1, pengembangan lapangan
(terintegrasi) PHE-12 dan
PHE-24 yang diinisiasi sejak
tahun 2015 di wilayah kerja
PT Pertamina Hulu Energi
West Madura Offshore (PHE
WMO), Kontraktor Kontrak
Kerja Sama (KKKS) di ba
wah pengawasan dan pe
ngendalian SKK Migas.
Pada 20 September
2016 dilaksanakan persiapan
peluncuran anjungan (plat
form) PHE-24 dari Cilegon.
Anjungan ini akan dipindahkan
melalui perjalanan laut sekitar
6 hari sebelum ditambatkan di
50 mil lepas pantai Bangkalan,
Pulau Madura.
Direncanakan, setelah
peluncuran anjungan PHE24, akan disusul peluncuran
anjungan PHE-12 dan an
jungan deck CPP-2. Ketiga
fasilitas produksi ini ditam
batkan sekitar 55-70 meter
d i a ta s p e r m u k a a n l a u t
dan diharapkan bisa sele
sai terpasang pada akhir
November 2016.
Untuk melengkapi fasilitas
produksi tersebut juga telah
dimulai penggelaran pipa
bawah laut dengan panjang
secara keseluruhan sekitar

19,5 km, untuk menyalurkan
produksi minyak dan gas
bumi dari lapangan PHE-12
dan PHE-24 (terintegrasi).
Sejak dimulai hingga saat
ini, kegiatan EPCI-1 menca
tatkan sekitar 2,5 juta jamkerja selamat (Nihil Lost Time
Incident).
Diharapkan kegiatan
EPCI-1 dapat diselesaikan
pada Februari 2017, dan mulai
memproduksikan min yak
sekitar 1.000 BOPD sampai
puncaknya 2.900 BOPD
yang dicapai pada Mei 2017.
Sedangkan untuk sumur gas
bumi, akan berproduksi 10
MMSCFD mulai Juni 2017
dan mencapai puncaknya
14,1 MMSCFD pada Juli
2017 sesuai target SKK
Migas. Setelah itu, dilakukan

penuntasan proyek EPCI-2
yang terdiri dari anjungan
PHE-48 dan PHE-7.
“Tahap pengembangan
lapangan selanjutnya di
wilayah kerja West Madura
Offshore (WMO) akan dimulai
pada awal 2018 melalui pro
yek EPCI-2 lapangan PHE-48
dan PHE-7. Terlaksananya
proyek EPCI-1, diharapkan
kembali terjadi peningkatan
produksi 5-7 ribu barel setiap
tiga bulan hingga 5 tahun ke
depan. Dengan demikian
laju penurunan alamiah di
Blok WMO yang rata-rata
mencapai 50-60% per tahun
sampai dengan tahun 2015,
maka mulai 2016 bisa ditahan
hingga sekitar 10%,” kata
President/GM PHE WMO Sri
Budiyani.•PHE WMO

Foto : PHE

untuk selanjutnya dibawa ke
kilang minyak Pertamina atau
diekspor.
Kepala Urusan Penga
wasan Pengamanan Yanin
Kholison mengapresiasi kola
borasi yang dilakukan oleh
Kopassus dan industri hulu
migas untuk pengamanan
aset sebagai obyek strategis
bangsa.
Latihan tersebut diikuti
sekitar 90 personel dan
mengikuti skenario yang
telah ditentukan. “Baik tim

kami maupun tim dari PHE
ONWJ di Arco Ardjuna tidak
tahu mengenai skenarionya,”
ujar Komandan Satuan 81/
P e n a n g g u l a n g a n Te r o r
Kolonel (Inf) Tri Budi Utomo.
VP HSSE PHE ONWJ
Feri S. Wibowo menegaskan
pelatihan ini memberikan man
faat yang besar bagi internal
perusahaan. “Setidaknya
ini akan meningkatkan ke
pedulian pekerja kami,” kata
nya.•PHE

Di tengah minimnya penemuan sumber
minyak dan gas bumi (migas) baru di dalam
negeri, berimbas pada menurunnya cadangan
sumber daya alam tersebut. Mengatasi hal ini,
pemerintah saat ini tengah mengkaji kebijakan
yang diharapkan akan menggairahkan kon
traktor minyak untuk melakukan kegiatan eks
plorasi yang dimotori oleh Kementerian ESDM.
Bagaimana dengan kontraktor yang saat
ini telah beroperasi dan melakukan kegiatan
explorasi sumur baru guna menambah ca
dangan migas kita? Banyak kegiatan yang
dila kukan dalam upaya mempertahankan
produksi migas karena memang secara alami
adalah turun (declined).
Adalah Joint Operating Body PertaminaTalisman Ogan Komering Ltd (JOB PTOK)
sabagai perusahaan di bawah Pertamina
Hulu Energi (PHE) dan Talisman (OK) Ltd.
yang berhasil melakukan beberapa langkah
kebijakan dan kegiatan teknis sehingga
berhasil memangkas operasinya dengan
biaya sangat efisien. Kebijakan yang dilakukan
di tengah isu efisiensi karena turunnya
harga minyak tersebut diantaranya adalah
melakukan negosiasi dengan beberapa vendor
dan melakukan efisiensi kegiatan operasional
perusahaan. Selain itu semua, kegiatan
teknis juga tetap dilakukan untuk menambah
cadangan migas.
(Tetap) Prestasi Di ujung Terminasi

Satuan 81 Latihan Amankan Arco Ardjuna dari
Aksi Terorisme
Tidak banyak yang tahu
aktivitas Satuan 81/Penang
gulangan Teror atau seringkali
disingkat Sat-81/Gultor.
Mereka adalah satuan di
Kopassus yang menampung
prajurit terbaik TNI. Operasi
yang dilakukan sengaja “tidak
diketahui, tidak terdengar dan
tidak terlihat”.
Satuan 81 ini pada akhir
pekan lalu melaksanakan
latihan untuk mengantisipasi
aksi terorisme di Arco
Ardjuna sebagai salah satu
obyek vital nasional. FSO
Arco Ardjuna memiliki tugas
penting sebagai fasilitas pe
nampung atau tangki-timbun
hasil produksi minyak mentah
lapangan PHE ONWJ.
Dengan fasilitas pompa yang
dimilikinya, minyak mentah
dapat dikirim ke oil tanker

					

Menggadang Potensi Gas
di Ogan Komering

PHE WMO Siap Luncurkan
Anjungan Baru dari Cilegon



Kegiatan teknis yang membanggakan
dari perusahaan ini adalah usahanya untuk
tetap berkinerja tinggi. JOB PTOK, pada 18
Juli 2016 mendapat penghargaan Cinta
Karya Nusantara dari pemerintah melalui
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM), atas kinerjanya dalam penggunaan
produk dalam negeri pada setiap kegiatan
usaha hulu migas. Penghargaan ini hanya
diberikan kepada 12 Kontraktor Kontrak Kerja
Sama (KKKS).
Dalam kegiatan pengeboran eksplorasi
sumur NRM-1X, JOB PTOK juga meraih
pengh argaan berupa “Best Performance
2015 Exploration Well Onshore NRM-1X JOB
PTOK”.Penghargaan ini diberikan terhadap
proses kegiatan pengeboran yang paling
efisien dari sisi pembiayaan dan hari operasi.
Sebagai gambaran bahwa untuk kegiatan
serupa den gan tingkat kedalaman dan
kesulitan yang sama biaya yang diperlukan
sekitar US$ 2.851.976 dengan perencanaan
dan estimasi harga yang bagus, JPTOK dapat
melakukannya hanya dengan US$ 1.974.876
dengan perhitungan yang cukup detail.
Potensi Penemuan Cadangan Gas
Terkait dengan penemuan cadangan mi
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gas oleh JOB PTOK, patut diberikan apresiasi
karena telah berhasil menemukan dan
menambah cadangan sumber daya gas dari
sumur JTB-1 di wilayah kerja JOB PTOK dan
saat ini sudah dilakukan uji produksi sumur.
Dari hasil uji produksi sumur JTB-1,
estimasi sumber daya (2C) yang berhasil
ditemukan sebesar 57.7 BCF (9.6 MMBOE)
dari lapisan reservoir Formasi Air Benakat
dan 47.97 BCF (7.99 MMBOE) dari reservoir
Formasi Gumai yang merupakan new play
Eksplorasi pada blok ini.
Selain sumur JTB-1, JOB PTOK juga
sedang melakukan uji produksi sumur
Eksplorasi NRM-1 untuk mengkonfirmasi
lebih lanjut tentang kemenerusan lapisan
reservoir pada Formasi Air Benakat dan
Gumai. Selain itu juga untuk mengkonfirmasi
indikasi hidrokarbon di Formasi Talang Akar
dan Baturaja yang berpotensi meningkatkan
jumlah sumberdaya gas dan minyak di blok ini.
Melalui empat interval tes yang dilakukan
di sumur JTB-1, tiga interval tes menghasilkan
hidrokarbon. Pertama, pada lapisan Upper
Gumai menghasilkan laju alir 2.5 MMSCFD
dengan tekanan reservoir 1.157 psi pada
jepitan 56/64 inch. Kedua, pada lapisan
Lower Air Benakat berupa gas dengan rate
optimum laju produksi sebesar 10.5 MMSCFD
dengan tekanan pori reservoir sebesar 966 psi
pada jepitan 64/64 inch. Dan lapisan terakhir,
Upper Air Benakat berupa gas dengan rate
5.4 MMSCFD dengan tekanan pori reservoir
sebesar 290 psi pada jepitan 64/64 inch.
Dengan adanya penemuan sumber
hidrokarbon dari new play Eksplorasi di
masa akhir kontrak ini, maka potensi untuk
pengelolaan blok pasca terminasi PSC
akan semakin terbuka lebar. Kondisi ini
akan mendorong program pengembangan
lapangan baru dan peningkatan produksi
cadangan minyak dan gas bumi secara
nasional di masa yang akan datang, dimana
gas adalah merupakan primadona baru dalam
industri ini.
Temuan sumber daya baru ini akan
menjadi pondasi dalam bisnis Eksplorasi
dan Produksi migas yang akan datang dan
kegiatan eksplorasi selanjutnya khususnya di
wilayah kerja JOB PTOK. Penemuan ini akan
memberikan kontribusi yang signifikan dengan
mencari new play eksplorasi untuk eksistensi
perpanjangan blok-blok yang akan berakhir.
General Manager JOB PTOK Indra
Shahab berharap, kegiatan eksplorasi ini
akan mengulang kesuksesan penemuan
cadangan sumber daya minyak dan gas bumi
hidrokarbon yang telah dilakukan tim JOB
PTOK di Air Serdang.•Team JPTOK
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Pertamina dan REPSOL Tandatangani Head of Agreement Proyek TDAE Plant di Cilacap
SPANYOL - PT Perta

Hardadi dengan Direktur

Minarex untuk memproduksi

mina (Persero) dan Rep

Repsol Lubricantes &

bahan baku ban dan karet

sol Lubricantres & Espe

Espesialidades Lucas

sintetis.

cialidades Sa (España)

Angelini, pada Rabu(21/9).

untuk

men andatangani Head of

Vice President Corporate

Agreement (HoA) untuk

Communication Pertamina

b e r k a p a s i t a s p ro d u k s i

pembangunan TDAE

W ianda Pusponegoro

60.000 ton per tahun ter

(Treated Distillate Aromatic

menyatakan rencana

sebut mencapai US$ 80

Extract) Plant atau kilang

pembangunan TDAE Plant

juta dengan target operasi

bahan baku industri ban

ini sudah dilakukan sejak 2

pada tahun 2019. Adapun

dan karet sintetis di Cilacap,

tahun lalu dan telah melalui

produk yang dihasilkan

Jawa Tengah.

proses feasibility study baik

selain digunakan untuk

Penandatanganan HoA

ekonomi maupun teknis.

kebutuhan dalam negeri

dilaksanakan di Madrid,

Kilang yang akan dibangun

juga akan dipasarkan ke

S p a n y o l o l e h D i re k t u r

di area Refinery Unit IV

wilayah ASEAN.•DSU

P en g o l a h a n R a c h m a d

Cilacap ini akan mengolah

Foto : ISTIMEWA

Investasi

p e mb a n g u n a n k i l a n g

Delegasi Indonesia’s Oil and Gas Partnership Sambangi Pertamina
JAKARTA – PT Pertamina

sam a dengan negara-ne

gas di Indonesia, khu

mengatakan kunjungan

(Persero) menerima kun

gara tetangga untuk me

susnya pertumbuhan dan

delegasi ini memberikan

jungan para delegasi

ngembangkan bisnis migas

perkembangan bisnis mi

peluang bagi kita untuk be

Indonesia’s Oil and Gas

dan investasi di dalam negeri.

gas yang dilakukan oleh

kerja sama dalam rangka

Partnership di Executive

Para delegasi berjumlah

Pertamina. Dari paparan

memenuhi kebutuhan energi
dalam negeri.

15 peserta dari 13

ne

tersebut diharapkan men

tamina, Selasa (20/9). In

gara seperti Jordania, Mo

jadi daya tarik bagi delegasi

“Kita membuka diri untuk

d o n e s i a ’s O i l a n d G a s

zambique, Thailand, Anggola,

untuk bekerja sama me

berpartner di semua bidang

Partn ership adalah pro

Timur Leste, Mexico, Kuwait,

ngembangkan bisnis usa

dari hulu hingga hilir. Artinya,

gram yang digagas oleh

M y a n m a r, Tu n i s i a d a n

ha migasnya bersama Per

pada saat kita membutuhkan

Direktorat Jenderal Migas

Venezuela. Program ber

tamina.

minyak dari luar negeri juga

Kementerian ESDM dalam

langsung dari 19-30 Sep

rangka memperkenalkan

tember 2016. Mereka juga

industri migas di Indonesia

berkunjung ke salah satu unit

serta memperkuat kerja

kerja Pertamina, yaitu Kilang

Foto : ADITYO

Lounge Kantor Pusat Per

VP Stakeholder Relation Pertamina Syahrial Mochtar mempresentasikan tentang
Pertamina Corporate Overview di hadapan delegasi Indonesia’s Oil and Gas
Partnership.

Balongan.

S t r a t e g i c G ro w t h G i g i h

Dalam kesempatan

Prakoso memaparkan ten

ters ebut SVP Corporate

tang bisnis minyak dan

Hal senada juga di

ada kesempatan kita untuk

sampaikan oleh VP Stake

bisa memiliki blok-blok migas

holder Relations Pertamina

di luar negeri,” lanjutSyahrial

Syahrial Mochtar yang

Mochtar.•IRLI

Sosialisasi Fraud Awareness di RU III:
Komitmen Cegah Fraud di Lingkungan Kerja
Arief pada pembukaan So

memahami arti fraud, dampak

penyelenggaraan kegiatan

tata kelola perusahaan yang

sialisasi Fraud Awareness

atas fraud di perusahaan,

atau pencegahan Fraud selalu

baik atau Good Corporate

di Gedung Patra Ogan,

dimulai lingkup kerja kita

melibatkan fungsi Compliance

Governance (GCG), peru

Rabu (7/9). Sosialisasi yang

sampai lingkup proses bisnis

& fungsi HR. “Fungsi Com

sahaan harus bersih dari

bertema “Fraud is Disaster”

Pertamina secara luas,” ujar

pliance berkaitan dengan

praktik fraud (tindakan ke

ini diikuti oleh seluruh

Eman.

kode etik dan kepatuhan

curangan). Salah satu upaya

manajer, para section head

Hadir sebagai pemateri

terhadap aturan perusahaan,

mereka tidak mau berubah,

menularkannya kepada pe

yang dapat dilakukan untuk

serta perwakilan pekerja

dalam sosialisasi yakni VP

sedangkan dari fungsi HR

maka laporkan dan jangan

kerja di lingkungannya agar

menghindari hal tersebut,

RU III khususnya di fungsi

Investigation Audit & WBS,

berkaitan dengan rewards &

biarkan perusahaan kita

tindakan Fraud dapat dicegah

yakni melalui sosialisasi

kerja yang memiliki potensi

Budhi Dermawan, VP

punishment, jika seandainya

hancur hanya dikarenakan

dan diminimalisir.

yang dapat meningkatkan

tindakan fraud dalam proses

Compliance yang diwakili

memang terdapat pekerja

tindakan fraud yang dilakukan

Sosialisasi dilanjutkan

pemahaman mengenai

bisnisnya.

Sr Officer Enforcement &

yang melakukan tindakan

oleh 1-2 orang,” tegas Budhi.

dengan materi Reward &

fraud,” ujarnya.

Eman berharap usai

Consequences oleh Saikhu

Foto : RU III

Plaju – Dalam mewujudkan

fraud serta dampaknya dan

Eman mengatakan,

Fraud Management Edy

kesadaran pekerja Pertamina

Pertamina sampai saat ini

Jarianto dan Senior Analyst

“Kita semua berharap

mengikuti sosialisasi para

dan Prevent Fraud oleh Edi

agar dapat aktif berperan

masih terus melakukan

IR Corporate Function Saikhu.

sosialisasi ini dapat bermanfaat

manajer dan section head

Jarianto. Sosialisasi ditutup

dalam pencegahan fraud di

upay a transformasi, khu

Sosialisasi diawali oleh pre

dan menghindarkan kita dari

selaku leader di fungsi

dengan pen andatanganan

lingkungan kerja.

usnya di bidang tata ke

sentasi yang disampaikan

tindakan fraud. Jika kita me

masing-masing dapat

Komitmen

Demikian hal tersebut

lola perusahaan melalui

Budhi Dermawan dengan

lihat tindakan fraud yang

menj adi role model dalam

Pencegahan Fraud oleh GM

diungkapkan General

penerapan GCG. “Dengan

topik “Fraud is Disaster”.

dilakukan rekan kerja, maka

penerapan prinsip-prinsip

RU III dan Tim Manajemen RU

Manager RU III Eman Salman

sosialisasi ini peserta dapat

kita wajib mengingatkan. Jika

GCG secara konsisten dan

III.•Comm & Relations RU III

Budhi menjelaskan dalam

Bersama
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PERSATUAN WANITA PATRA

					

Asah Keterampilan, PWP RU III Gelar Kursus Membuat Aksesoris

PLAJU - Komitmen Persatuan Wanita Patra (PWP)

diri para anggota PWP,” ujarnya.

dibuktikan lewat penyelenggaraan berbagai kursus ke

semaksimal mungkin, sehingga ilmu yang diperoleh dapat

dalam mengembangkan potensi diri bagi para anggotanya
terampilan dan pengembangan diri. Salah satunya yakni
mengasah kreativitas dan keterampilan melalui Kursus
Membuat Aneka Aksesoris yang diadakan PWP RU III Plaju
di Kantor PWP RU III, Kamis (15/9).
Kursus yang diikuti oleh 60 anggota PWP RU III ini
dibuka oleh Ketua PWP RU III Wiwiek Djoko Priyono. Wiwiek
mengatakan, program kursus ini merupakan salah satu
program kerja Bidang Pendidikan PWP RU III Tahun 2016.
“Pelaksanaan kursus bertujuan untuk menambah penge
tahuan dan mengasah keterampilan serta menggali potensi

Wiwiek berharap para peserta kursus dapat berkreasi
bermanfaat dan dapat diterapkan bagi kebutuhan pribadi
ataupun menjadi peluang usaha bagi para anggota PWP.
Para peserta diajarkan tahapan pembuatan aksesoris
serta berbagai variasi dalam merangkainya dengan dilatih
oleh instruktur Jusri Jusuf. Selain itu, masing-masing peserta
diberikan kesempatan untuk merangkai aksesoris sendiri.
Salah seorang peserta kursus, Lena Fahmi mengungkapkan,
dirinya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pengurus
PWP RU III khususnya bidang pendidikan yang telah mem

dapat terus berlangsung secara rutin dan ilmu yang diperoleh

rogramkan kegiatan kursus. “Mudah-mudahan kegiatan ini

bermanfaat bagi kami,” ujarnya.•Comm & Relations RU III

Foto : ADITYO

Kursus Kewirausahaan Membuat Jelly Art
SIMPRUG- Peran Ibu dalam rumah tangga sangatlah
penting. Salah satunya dalam membuat kreasi makanan
agar anggota keluarga tidak merasa jenuh dengan menu
masakan sehari-hari dan tentunya sekaligus dapat sebagai
usaha sampingan. Oleh sebab itu, Koperasi Wanita Patra
(KWP) mengadakan kursus kewirausahaan membuat jelly
art, di Gedung Wanita Patra Simprug Jakarta, pada Rabu
(21/9).
Acara diihadiri oleh Ketua Koperasi Wanita Patra
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Aning Gatot dan diikuti 56 anggota PWP. “Kegiatan kursus
ini merupakan program KWP agar anggota mendapat
keterampilan yang bisamenjadi salah satu peluang usaha
dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat
sekitar kita,” ujar Aning.
Peserta tampak antusias dan bersemangat dalam ber
kreasi jelly yang diajarkan oleh instruktur. Hampir seluruh
peserta dapat sukses membuat jelly art sesuai dengan yang
diajarkan instruktur.•ADITYO

PWP Adakan Seminar Edukasi Kesehatan Payudara

Foto : KUNTORO

JAKARTA –Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan
wanita, Persatuan Wanita Patra (PWP) Bidang Pendidikan
menyelenggarakan talkshow edukasi kanker Payudara yang
berlangsung di Gedung PWP Simpruk (15/9).
Acara talkshow tersebut diselenggarakan atas kerja sama

PWP bidang Pendidikan dengan Bright Gas dan Love Pink
yang selama ini aktif untuk melakukan sosialisasi pencegahan
kanker payudara. Ketua PWP Pusat Endah Ahmad Bambang
mengatakan, PWP selalu berusaha memberikan pengetahuan
tentang berbagai hal kepada para anggotanya. Salah satunya
adalah informasi kesehatan tentang deteksi dini pencegahan
kanker payudara “Kami berharap pengetahuan ini bermanfaat
bukan bagi diri sendiri, namun dapat disebarluaskan di ling
kungan terdekat, keluarga maupun masyarakat luas,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Manager Loyalty Program Marcomm
Pertamina Danang Widiasurya menyampaikan pengetahuan
tentang produk Bright Gas. Pertamina melalui produknya Bright
Gas sangat mengapresiasi kegiatan talkshow mengenai penyakit
yang sebagian besar dialami oleh Wanita.

“Ini merupakan kerja sama yang sudah berjalan dengan
love pink tentang deteksi dini kanker payudara sebagai
arahan Dir pemasaran sebagai salah satu program spiritual
marketing, karena pemakai produk bright gas adalah ibu ibu,
ini sudah dilakukan di lingkungan kantor pusat” kata Danang.
Talskhow diisi dengan penjelasan informasi
mengenai gejala, cara deteksi dan pengobatan kanker
payudara yang diisi oleh narasumber dari Love Pink
pimpinan Dra Madelina Mutia dari kawan kawan Love
Pink dan juga ada sharing session bersama para penderita
kanker Payudara yang sudah berhasil sembuh dari penyakit
mematikan tersebut, acara yang dipandu oleh artis Arie
Untung ini berlangsung sangat meriah dan peserta begitu
antusias mengikuti.• Kuntoro

Jayapura–Marketing Operation Region (MOR) VIII Maluku Papua
melakukan sosialisasi tata kelola perusahaan yang baik (Good
Corporate Governance/GCG) untuk para mitra kerja MOR VIII. Acara
ini diprakarsai dan dilaksanakan oleh tim Legal Counsel MOR VIII
bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Inisiasi ini sejalan dengan arahan Chief Legal Counsel &
Compliance PT Pertamina (Persero) Genades Panjaitan agar Fungsi
Legal Counsel & Compliance melakukan upaya sosialisasi dan
internalisasi GCG tidak hanya kepada seluruh pekerja Pertamina,
tetapi juga kepada mitra dan stakeholder Pertamina yang lain.
Acara ini diselenggarakan di Hotel Aston Jayapura (21/9) dan
dihadiri oleh tim manajemen MOR VIII, sebagian pekerja MOR VIII, dan
mitra kerja (vendor dan Hiswana Migas) di Provinsi Papua dan Papua
Barat. Turut hadir dalam acara ini Grup Head Direktorat Gratifikasi
KPK Sugiarto sebagai pembicara dan Policy & GCG Manager PT
Pertamina (Persero) Widiati.
“Sejak perubahan Pertamina menjadi PT pada tahun 2003,
Pertamina mulai menerapkan GCG dengan bekerja sama dengan
KPK sebagai mitra utama, seluruh karyawan Pertamina diharapkan
bekerja berdasarkan prinsip TARIF, begitu juga bagi seluruh mitra kerja
Pertamina diminta menerapkan GCG dengan konsekuen. Untuk itu,
dalam kesempatan ini kami mengundang KPK sebagai pihak yang
kompeten untuk memberikan materi kepada kita semua,” ujar GM

Foto : MOR VIII

Sosialisasi GCG untuk Mitra Kerja di MOR VIII oleh KPK

MOR VIII Eldi Hendry dalam sambutannya.
Eldi juga mengungkapkan bahwa kami mengundang KPK
sebagai pemateri dalam acara ini sebagai salah satu bukti keseriusan
pihaknya dalam menerapkan GCG.
Selama materi–Apa Kabar Indonesiaku, GCG & Pencegahan
Korupsi, dan Gratifikasi & Pengendaliannya–dijelaskan oleh Grup
Head Direktorat Gratifikasi KPK, para peserta tampak antusias
menyimak materi yang disampaikan. Materi dijelaskan secara detail

oleh Sugiarto dengan metode penyampaian yang lugas dan diselipi
dengan candaan yang membuat para peserta tersenyum dan tertawa.
“Gratifikasi memiliki arti yang netral, sehingga tidak semua
gratifikasi merupakan hal yang dilarang, kecuali pemberian
berhubungan dengan jabatan itu sudah disebut gratifikasi yang
dilarang,” tegas Sugiarto dalam sosialisasi tersebut.
Kemudian acara dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai Sistem
Manajemen Pengamanan oleh Fungsi HSSE MOR VIII kepada mitra
kerja yang sudah hadir.
“Kami mengundang KPK agar dapat menjelaskan terkait GCG
dan pengendalian gratifikasi secara komprehensif. Hal ini dikarenakan
KPK lebih berkompeten menjelaskan mengenai konsep GCG dan
gratifikasi secara mendalam serta tentunya KPK lebih tepat dalam
memberikan contoh pemberian gratifikasi yang termasuk suap,” ujar
Area Manager Legal Counsel MOR VIII Fajar Purnadi.
Sosialisasi GCG serupa yang kini diadakan di Jayapura untuk
mitra kerja di wilayah Papua dan Papua Barat, akan juga dilaksanakan
di Maluku dan Maluku Utara, yang masih masuk dalam wilayah kerja
MOR VIII.
Genades berharap agar sosialisasi GCG untuk mitra kerja
Pertamina dapat menumbuhkan kesadaran mitra kerja Pertamina
supaya berperilaku clean, sehingga kita dapat bersama-sama me
wujudkan Pertamina Clean.•MOR VIII
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J A K A R TA – Yay a s a n

L e m b a g a K o ns um e n
Indonesia (YLKI) bekerja
s a m a d e n g a n B ad a n
Metrologi mel aksanakan
uji petik yang dilakukan
serentak dan acak selama
dua hari di beberapa SPBU
di Jakarta, pada (2728/9). Uji petik diadakan di
tujuh tempat, yaitu SPBU
Pantai Indah Kapuk, SPBU
Cilincing, SPBU Semper,
SPBU Jl Engg ano Raya
Jakarta Utara, SPBU

Kampung Bandan, SPBU

Apalagi sebagai lembaga

Yos Sudarso dan SPBU

yang melindungi konsumen,

Boelevard Jakarta Utara.

YLKI perlu melalukan uji

Vice President Corporate

petik sebagai acuan bagi

Communication Pertamina

masyarakat serta bahan

W ianda Pusponegoro

evaluasi bagi Pertamina.

mengatakan, program uji

“Jika YLKI menemukan

petik yang diakukan YLKI ini

ketidaksesuaian takaran,

layak untuk didukung oleh

uji petik ini dapat memacu

Pertamina mengingat hasil

Pertamina serta para

dari uji petik tersebut sangat

pengusaha SPBU untuk

diperlukan oleh masyarakat

dapat meningkatkan

untuk meningkatkan

kualitas takaran serta servis

keyakinannya membeli

atau pelayanannya,” jelas

BBM di SPBU Pertamina.

Wianda.•ADITYO

Foto : ADITYO

Uji Petik di SPBU Jakarta

DUMAI - Refinery Unit (RU)
II Dumai pada tahun 2010
silam sudah memiliki visi dan
misi yang disempurnakan
pada tahun 2012. Dalam
perjalanannya, proses bisnis
RU II sudah mengalami
banyak perubahan yang
menyebabkan diperlukannya
pengembangan kilang untuk
memenuhi kebutuhan dan
permintaan pelanggan.
Untuk itulah, pada 1
September 2016, dilakukan
peninjauan visi dan misi RU
II dalam acara Revisioning
Workshop, di Ruang Green
Coke (Audio Visual), Main
Office Lantai 3. Workshop
yang diikuti oleh seluruh tim

manajemen dan section head
mengusung tema “Tinjauan
Visi dan Misi dalam Rangka
Menjawab Tantangan Bisnis
yang Semakin Bersaing dan
Kondisi Ekonomi Global yang
Membutuhkan Refinery Unit
II Harus Terus Bergerak Maju
Menuju Pencapaian Visi dan
Misi Pertamina”.
GM RU II Mahendrata
Sudibja mengatakan, visi dan
misi RU II yang ada saat ini
harus mengacu dari visi dan
misi Pertamina dan Direktorat
Pengolahan sehingga kiprah
dan gerak RU II harus selaras
dengan keb ijakan Kantor
Pusat dan berkomitmen
dalam memenuhi suplai BBM.

Acara yang dipandu
oleh Fungsi OPI berjalan
dengan intens dan menarik.
Untuk mengoptimalkan
pembahasan dan efektifitas
waktu, peserta dibagi dalam
dua Focus Group Discussion
dan empat kelompok.
Akhirnya dengan semangat
kebersamaan dan satu tujuan,
tercapai kata sepakat untuk
visi dan misi baru RU II yang
langsung ditandatangani oleh
GM RU II dan seluruh tim
manajemen.
Adapun Visi dan Misi RU
II yang baru adalah :
Visi : Menjadi Kilang Minyak
dan Petrokimia Na
sional yang Kompetitif

Foto : RU II

Revisioning Workshop RU II Menghasilkan Visi & Misi Baru

dan Berwawasan Lingkungan di Asia Pasific Tahun 2025.
Misi : Melakukan usaha di bidang pengolahan minyak dan petrokimia
yang dikelola secara profesional dan berwawasan lingk ungan
berdasarkan Tata Nilai Pertamina untuk memberikan nilai tambah bagi
stakeholder.•RU II

Mengasah Kepemimpinan dengan Sebuah Komitmen
Persembahan untuk para pekerja Pertamina yang ingin mendukung
Pertamina terus berkarya untuk bangsa. Dalam menyambut hari jadinya
ke-59, Pertamina mengadakan kegiatan Pertamina Olimpiade Sains 2016
dan membuka rekrutmen science project mentor volunteer untuk kali pertama.
“Volunteer ini mirip ujung tombak dan sebagai calon pemimpin Pertamina masa depan yang
sudah memperlihatkan kepeduliannya terhadap perkembangan one Pertamina” ujar VP Corporate
Communication Pertamina, Wianda A. Pusponegoro.
Rekrutmen ini dibuka selama dua minggu, dari tanggal 22 September 2016 sampai tanggal 7 Oktober
2016. Para pekerja terpilih akan mendapatkan banyak pengalaman yang menarik. Tahukan Anda, salah
satu keuntungan menjadi volunteer, adalah menambah teman lintas fungsi dan daerah, bahkan dapat
memotivasi kita untuk melakukan sesuatu dalam bentuk kegiatan yang memiliki tujuan positif.
Menjadi science project mentor volunteer merupakan suatu kesempatan dan tantangan bagi kita
yang ingin memperkuat kemampuan leadership dan mengenal lebih dekat serunya energi terbarukan.
Tidak hanya itu saja, bahkan kita dapat berkontribusi dalam membimbing generasi muda, seperti mulai
dari memberikan konsultasi pembimbingan sampai melakukan pendalaman proposal penelitian yang
nantinya akan dikembangkan menjadi sebuah proyek dalam bentuk prototype.
Seperti kutipan dari Martin Luther King Jr. “ Life’s most urgent question is: What are you doing for
others?” mari kita dukung prestasi anak bangsa dengan menjadi bagian dari Project Science Mentor
Volunteer dan daftarkan diri Anda melalui Edward Manaor Siahaan (08119865109), email edward.
siahaan@pertamina.com untuk info lebih lanjut klik http://www.pertamina.com/pos.
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Memeta Elnusa, Penyaji Solusi Lewat Inovasi
Jakarta – Ketatnya per
saingan di bidang jasa
bisnis minyak dan gas bumi
(migas) akibat terpaan krisis
harga dewasa ini, menjadi
tantangan tersendiri bagi
PT Elnusa Tbk. dalam me
wujudkan visi korporasi.
Yakni, menjadi salah satu
perusahaan penyedia jasa
bidang energi terbaik di
dun ia. Aksi nyata, upaya
mewujudkan visi tersebut
dapat dilihat dari kegiatan
yang dijalankan Elnusa, tidak
hanya dalam bidang hulu migas saja tetapi juga

Green Step kedua adalah pemanfaatan energi

merambah hingga layanan distribusi dan logistik di

matahari sebagai sumber listrik untuk lampu di area

sektor hilirnya.

engine room and navigation. Karena di area tersebut,

Kondisi sulit di satu sisi dan menjaga serta

lampu harus menyala 24 jam non stop sehingga

meningkatkan keandalan layanan di sisi lain, Elnusa

memerlukan tenaga listrik yang cukup besar. Dengan

tetap mengetengahkan kepercayaan yang telah dibe

memanfaatkan ruang terbuka yang ada di atas barge

rikan pelanggan selama ini. Karena itu, langkah-langkah

(top deck), sebanyak 57 solar panel dipasang untuk

strategis terus disusun, baik dari segi teknologi maupun

menapung energi dari sinar matahari. Green Step

kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia

ketiga adalah efisiensi energi, melalui pengunan

(SDM). Kebijakan tersebut difokuskan pada aktivitas

lampu LED dan desain jendela. Penggunaan lampu

inti bidang hulu migas, terutama dalam menyediakan

LED karena lampu konvesional menghabiskan

solusi terintegrasi dengan harga kompetitif tanpa

daya watt 2 s/d 4 kali lipat lebih banyak dari lampu

mengabaikan aspek-aspek HSSE. Hasilnya, para

LED yang tentunya akan berdampak pada lebih

pengguna jasa tetap puas atas kinerja Elnusa. Hal ini

banyaknya konsumsi bahan bakar yang diperlukan.

terbaca lewat berbagai penghargaan yang diterima dari

Di samping itu penggunaan lampu LED juga lebih

pelanggan, antara lain: The Mahakam Award untuk The

ramah lingkungan karena bebas limbah merkuri serta

Best Contractor for Category of Safety Performance oh

lebih awet. Penambahan jumlah kaca pada jendela

High Risk Contract di Blok Mahakam dari operator blok

juga akan memaksimalkan cahaya matahari yang

tersebut PT. Total E&P Indonesie (TEPI), ”Penghargaan

masuk sehingga mengurangi penggunaan lampu

The Mahakam Award, itu bukan yang pertama kami

di siang hari.

terima melainkan tiga kali berturut-turut,” ungkap

Dengan monitoring ketat yang dilakukan setiap

Tolingul Anwar, Direktur Utama PT Elnusa Tbk. saat

hari maka pembangunan ELSA-8 dapat diselesaikan

ditemui beberapa waktu lalu.

sesuai rencana. Untuk inovasi ini Elnusa berhasil

Di samping itu, menurut Tolingul Elnusa juga

melakukan penghematan biaya pembangunan

meraih penghargaan The Best Rig Performance dari

sebesar US$ 691.271 serta penghematan bahan

Vico pada 2014 dan awarding 6 Years without Day

bakar sebesar 222.313,28 liter per 5 tahun atau

Away From Work Case (DAFW) dari Chevron. Selain

setara dengan US$ 264.552,8. Ditambah, proyeksi

dari klien, pengakuan keandalan Elnusa juga diberikan

penambahan pendapatan dari kontrak AWB selama

pemerintah. Pada Hari Kebangkitan Teknologi Nasional

lima tahun dari TEPI sebesar US$ 9.982.750. “ELSA-

2015 inovasi yang dibuat oleh engineer Elnusa masuk

8 menjadi bukti bahwa Elnusa sebagai perusahaan

ke dalam “20 karya Unggulan Teknologi Anak Bangsa”

nasional melalui generasi mudanya mampu

karena berhasil membuat Accomodation Work Barge

membuat barge secara mandiri dan melakukan

(AWB) ECO Green Pertama di Indonesia. Inovasi ini

inovasi dengan mengedepankan aspek kelestarian

adalah jawaban Elnusa atas challenge yang diberikan

lingkungan sesuai program Eco Green Campaign

TEPI selaku klien untuk membuat AWB yang berbeda

perusahaan sejak 2008,” imbuh Dwi.

dari yang telah ada di area kerja TEPI sebelumnya.

Elnusa adalah anak perusahaan PT. Pertamina

“Elnusa Samudra 8 (ELSA-8) merupakan AWB

(Persero) yang bergerak dalam bidang jasa di sektor

pertama yang didesain dengan konsep Eco Green,

energi secara terintegrasi. “Jasa yang kami berikan

memiliki keunggulan yang disebut Three Green steps,”

dalam operasi hulu migas meliputi Geoscience

kata Dwi Binanda, Junior Field Engineer, Elnusa

Service, Drilling & Oilfield Services, dan Field Ope

sekaligus sebagai ketua dari tim Proyek Kendali Mutu

ration Service,” terang Tolingul. Untuk jasa bidang

(PKM) Green Barge, kreator inovasi tersebut. ELSA-

Geosains terdiri atas penyelidikan seismik dan

8 didesain menggunakan mesin berstandar EPA 3

studi termasuk di dalamnya pemetaan, acquisition,

& Tier 3 atau standar tertinggi yang saat ini beredar

processing serta interpretasi baik di darat, transisi,

di pasar. Mesin ini sangat ramah lingkungan karena

padang pasir, maupun di lepas pantai. Selain itu

gas emisi yang dihasilkan dari sisa pembakaran

Elnusa mengintegrasikan data-data tersebut dengan

lebih bersih. Selain itu berdasarkan Table Comercial

perangkat lunak geology, geophysics, dan reservoir

Marine EPA Regulation, dalam pem

sehingga menghasilkan data subsurface terpadu

bangunan ELSA-8 dipilih C18 Marine

yang lebih akurat. Elnusa juga memiliki jasa survei

Genset dengan standar EPA Tier 3

non geofisika yang bisa diaplikasikan untuk ekplorasi

sebagai mesin utama pada barge

migas maupun energi baru dan terbarukan. “Saat

yang menjadi Green Step pertama

ini, Elnusa menjadi pelopor dan pemain utama da

(Reduce Emission).

lam layanan data geofisika di Indonesia,” pungkas

Selanjutnya Dwi menjelaskan,

Tolingul mengakhiri perbincangan.•DIT. HULU
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SHIFTING ENERGY

Sumber energi terbarukan (renewable energy), seperti angin dan sel surya
telah lama menjadi salah satu alternatif dalam mendobrak dominasi energi dari
bahan bakar fosil, terutama minyak bumi. Secara global, pada 2014, International
Enegy Agency (IEA) mencatat rekor pemasangan energi angin dan surya hingga
95 gigawatts (GW) dan diprediksi akan terus tumbuh hingga 25% hingga 2018.
Padahal apabila memperhatikan pertumbuhan cadangan minyak dunia sejak tahun
2011 hingga 2015, jumlah cadangan terbukti terus mengalami peningkatan dari
1,476 miliar bbl menjadi 1,662 miliar bbl. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir,
harga minyak semakin murah.
Penjabaran di atas menunjukkan bahwa hubungan antara minyak dan energi
terbarukan mulai tidak berkorelasi. Beberapa penyebab dari fenomena tersebut
diantaranya energi terbarukan dan minyak berada pada pasar yang berbeda.
Energi fosil seperti minyak kebanyakan digunakan di sektor transportasi, seperti
mobil, truk, pesawat dan sedikit sekali digunakan untuk pembangkit listrik (power
plant). Di Amerika Serikat dan Kanada, power plant berbahan bakar minyak
jumlahnya kurang dari 1%. Berbeda dengan energi terbarukan, dimana paling
banyak digunakan untuk power plant.
Faktor lainnya adalah tingkat keekonomian energi terbarukan yang semakin
meningkat. Pada 2011, total investasi di sektor energi terbarukan di seluruh dunia
mencapai US$ 279 miliar dengan total kapasitas 70 GW. Sedangkan pada 2014,
nilai investasi sebesar US$ 270 miliar dengan total kapasitas mencapai 95 GW.
Hal itu menjadi indikasi bahwa teknologi dalam sektor energi terbarukan semakin
murah dan dipandang memiliki potensi yang menarik di mata investor. Berikut
adalah komparasi harga energi dari IEA Annual Energy Outlook 2015. Berdasarkan
tabel tersebut, terlihat bahwa disparitas antara sumber energi fosil dengan energi
terbarukan semakin tipis.
Pada 2014, Cina adalah
negara yang paling besar da
lam jumlah investasi pada
sektor energi terbarukan de
ngan nilai mencapai US$ 83.3
miliar, meningkat hampir 40%
dari tahun 2013. Negaranegara di Timur Tengah juga
mulai menjajaki sektor energi
terbarukan, terutama untuk sel
surya. Mesir mulai meningkatkan
kapasitas energi terbarukannya
hingga 20% pada 2020 dan
sedang dalam proses kerja sama pembangunan pembangkit tenaga surya 2 GW
dengan Terra Sola, perusahaan Bahrain senilai US$ 3.5 miliar. Perusahaan listrik
milik pemerintah Dubai telah menandatangani kerja sama dengan perusahaan
asal Arab Saudi untuk membangun pembangkit tenaga surya dengan harga
listrik yang sangat murah, hingga kurang dari 0.06 USD/kwh. Di Eropa, E.ON,
salah satu perusahaan penyedia energi asal Jerman mulai mendivestasi asetnya
di sektor energi fosil karena mengalami penurunan profit hingga 30% dalam 10
tahun terakhir. Perusahaan ini mulai berkomitmen untuk meningkatkan operasinya
di sektor energi terbarukan dengan menjalin kerja sama dengan Statoil, perusahan
migas asal Norwegia yang mampu mengembangkan floating wind turbine dalam
skala besar. Kerja sama dua perusahaan tersebut mencapai US$ 1.35 miliar.
Menengok cukup besarnya potensi di sektor energi terbarukan akan membuka
peluang bagi perusahaan yang saat ini masih bergerak di sektor energi migas untuk
melakukan diversifikasi bisnisnya. Teknologi yang semakin efektif dan ekonomis
membuat profitabilitas energi terbarukan menjadi semakin meningkat. Aspek
lingkungan yang saat ini menjadi isu yang banyak dibahas di forum-forum dunia
juga menjadi salah satu pendorong dalam berkembangnya sektor energi terbarukan
karena lebih ramah lingkungan dengan tidak menghasilkan zat buangan/emisi yang
dapat merusak ekosistem. Selain itu, jumlah sumber energi yang sangat besar dan
senantiasa terbarukan menjadi salah satu keunggulan yang patut dipertimbangkan
untuk berinvestasi di sektor energi terbarukan.
Mantan Menteri Perminyakan Arab Saudi, Sheikh Ahmed Zaki Yamani menga
takan bahwa zaman batu berakhir bukan karena jumlah batu yang semakin sedikit.
Begitu juga yang akan terjadi dengan era minyak bumi yang bisa saja berakhir saat
jumlah cadangannya masih sangat besar. Analogi yang disampaikan tersebut dapat
menjadi alarm bagi perusahaan yang masih menggantungkan portofolio bisnisnya
pada sektor migas untuk segera melakukan diversifikasi bisnis ke sektor lain, seperti
energi terbarukan untuk memitigasi Black Swan atau Risk Event yang berdampak
sistemik dan signifikan yang tidak terprediksi sebelumnya.
Pertamina harus mengambil langkah yang cepat dan tepat untuk memitigasi
potensi terjadinya shifting energy dalam waktu dengan diversifikasi portofolio
bisnisnya di sektor energi terbarukan. Saat ini, Pertamina, melalui anak perusahaan
PT Pertamina Geothermal Energy telah mengelola beberapa lapangan panas bumi
di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Kamojang, Lahendong, Ulubelu, dll.
Selain itu, Pertamina perlu untuk mempertimbangkan beberapa sektor lain, seperti
pengembangan energi tenaga surya, angin, atau sumber energi lain. Oleh karena
itu, Pertamina perlu melakukan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki
keahlian dan teknologi dalam pengembangan energi terbarukan seperti yang telah
dilakukan oleh beberapa perusahaan migas besar dunia, seperti ExxonMobil, Total,
Shell, BP, Statoil serta beberapa negara lain, seperti Selandia Baru dan Denmark
yang telah menjadi pioner dalam pengembangan energi terbarukan.•
Sumber : Strategic Planning Risk Management – Dit. Keuangan
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HUT ke-11 pEPC

TASYAKURAN: Direktur Utama PT Pertamina EP Cepu, Adriansyah menyampaikan sambutan di tasyakur HUT ke-11 PEPC yang dilaksanakan di Gedung Yudhistira, Patrajasa Office.

TASYAKURAN : Direktur Utama PT Pertamina EP Cepu, Adriansyah menyampaikan sambutan di tasyakur HUT ke-11 PEPC yang dilaksanakan di Gedung Yudhistira, Patrajasa Office.

Tasyakur 11 Tahun PEPC
Tasyakur 11 Tahun PEPC

TASYAKURAN: Direktur Utama PT Pertamina EP Cepu, Adriansyah menyampaikan sambutan di tasyakur HUT ke-11 PEPC yang dilaksanakan di Gedung Yudhistira, Patrajasa Office.

Tingkatkan Semangat
untuk Kemandirian
Energi Nasional
Tingkatkan Semangat
untuk Kemandirian
Energi Nasional

KOMPAK: Direksi dan tamu undangan duduk berdampingan di tasyakur HUT ke-11 PEPC.

KOMPAK: Direksi dan tamu undangan duduk berdampingan di tasyakur HUT ke-11 PEPC.

KHUSYUK: Karyawan PEPC berdoa saat tasyakur HUT ke-11 PEPC.
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JAKARTA - Puncak PT Pertamina EP
Cepu (PEPC) 11th Anniversary Celebration
menggelar syukuran potong tumpeng di
gedung Patrajasa lantai 1, Jakarta Selatan.
Potong tumpeng dilakukan Direktur Utama
(Dirut)
Adriansyah.
JAKARTA - Puncak PT Pertamina
EP
Hadir jajaran
Cepu (PEPC) 11th Anniversary
Celebration
direksi
dan
menggelar syukuran potongperja
tumpeng
di
PEPC
gedung Patrajasa lantai 1, Jakarta
Selatan.
serta
tamu
Potong tumpeng dilakukan uDirektur
n d a n g Utaan.
ma
(Dirut)
Prosesi
acara
Adriansyah.
puncak
yang
Hadir jajaran
berlangsung
direksi
sederhana itu tampak hangat dan
khidmat.dan
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serta
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yang
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berlangsung
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sederhana
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diselengmentum
untukberagam
meningkatkan
garakan
dalam
rangkaian kemandirian
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fice
Building,Bojonegoro,
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”
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Dirut
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terdepan,
” imbuhnya.
(*)
kata Ardiansyah, untuk menunjukkan bahwa PEPC juga bisa tampil di depan.
“Tentunya hal-hal seperti ini yang akan
mempererat kekompakan PEPC. Kita tidak kalah dengan anak-anak perusahaan Pertamina

RELIGIUS: Ustad Subkhi Al Bughury mengisi taushiyah di tasyakur HUT ke-11 PEPC.
RELIGIUS: Ustad Subkhi Al Bughury mengisi taushiyah di tasyakur HUT ke-11 PEPC.

MENYIMAK: Mengikuti jalannya tasyakur HUT ke-11 PEPC yang diisi taushiyah Ust Subkhi Al
Bughury.
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Dukungan untuk Kelestarian Batik
Gandeng Lima
Mitra Binaan di
Bojonegoro
BOJONEGORO - Seiring dengan
berkembanganya Industri Batik di
Kabupaten Bojonegoro yang mempunyai motif dan warna ciri khas tersendiri, PT Pertamina EP
Cepu (PEPC), ikut
serta dalam melestarikan warisan budaya ini.
Kontribusi PEPC
diwujudkaan dengan menggandeng
kelompok – kelompok pembatik, terutama yang berada di daerah terdampak langsung dari Proyek PEPC.
PEPC bangga bisa ikut mengambil
bagian dalam mengembangkan in-

dustri Batik Bojonegoro.
“Kontribusi PEPC terhadap kerajinan
batik merupakan upaya pelestarian,
sekaligus pemberdayaan masyarakat
melalui industri kecil,” ujar PGA and
Relation Manager PEPC, Abdul Malik.
Adapun kelompok Batik yang menjadi mitra binaan PEPC di Bojonegoro,
yakni; Batik Sekar Rinambat Desa
Dolokgede, Batik Sumber Sari Desa
Kalisumber, Batik Widjodjo Desa
Pelem, Batik Sinarrejo Desa Bandungrejo, Batik Ngudi Sadhono Desa Kaliombo.
Diharapkan, dengan
keterlibatan PEPC,
keberadaan industri
batik di daerah terdampak bisa berkembang.
Kemudian,
masyrakat mendapat
manfaat berupa terbukanya lapangan
pekerjaan.
Home Industry batik yang menjadi mitra binaan PEPC
juga diberi edukasi untuk dapat terus
meningkatkan kualitasnya. Sehingga
batik dari Bojonegoro lebih dikenal. (*)

JAGA KELESTARIAN: Pekerja membatik menggunakan canting. PEPC berkomitmen untuk berkontribusi dalam pelestarian batik di Kabupaten
Bojonegoro.

KHAS: Pekerja di Batik Putra Dolokgede membatik di kain dasaran. Putra Dolokgede merupa- PENDAMPINGAN: Kelompok Batik Widjodjo berfoto usai mengikuti workshop peningkatan
kan salah satu mitra binaan PEPC.
kualitas perajin batik di Kabupaten Bojonegoro.

TINGKATKAN KUALITAS: Proses membatik dengan
mencuci kain yang sudah dilapisi malam.

HUT Ke-11, PEPC Salurkan
Hewan Kurban lewat PHBI
BOJONEGORO - PT Pertamina
EP Cepu (PEPC) berbagi hewan
kurban dalam rangka Hari Raya Idul
Adha 10 Dzulhijjah 1437 Hijriyah.
Penyerahan hewan kurban juga
dilakukan dalam rangkaian HUT
Ke-11 PEPC.
Sebanyak 17 ekor sapi dan 5 ekor
kambing dibagikan kepada masyarakat sekitar proyek Jambaran-Tiung Biru (JTB) di Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (10/9).
Bantuan hewan kurban diserahkan
secara simbolis oleh Ketua Badan
Dakwah Islam (BDI) PEPC, Edi
Zanuar Muhtadi, kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Penyerahan berlangsung di kantor Dinas
Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Bojonegoro, Jawa
Timur.
Hadir Asisten II Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bojonegoro, Setyo
Yuliono dan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan)
Bojonegoro, Ardiyono Purwanto.
Keduanya mewakili Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro.
Untuk Idul Adha tahun ini hewan
kurban yang dibagikan jumlahn-

ya lebih banyak dibanding tahun
sebelumnya. Harapannya, banyak
warga yang merasakan hewan kurban. Terutama yang lebih membutuhkan.
Penyaluran hewan kurban merupakan agenda rutin setiap tahun
yang dilakukan PEPC. Untuk saat
ini sudah memasuki tahun keempat
sejak 2013.
Menurut Edi Zanuar Muhtadi,
penyaluran hewan kurban kepada masyarakat merupakan wujud
ungkapan syukur serta bentuk
kepedulian seluruh manajemen
dan pekerja PEPC.
Terlebih berbagi dengan masyarakat sekitar proyek JTB saat
momen Hari Raya Idul Adha. Hewan kurban lantas diberikan kepada
Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Bojonegoro. Hewan kurban
itu disalurkan ke Polres Bojonegoro,
Kodim Bojonegoro, sejumlah pondok
pesantren (ponpes).
Selain itu, hewan kurban juga disalurkan ke sejumlah kecamatan dan
desa di wilayah operasi proyek JTB.
Sebut saja Kecamatan Purwosari,
Tambakrejo, Ngasem, dan Gayam. (*)

PEPC PEDULI: Ketua Badan Dakwah Islam (BDI) PEPC, Edi Zanuar Muhtadi menyerahkan hewan kurban kepada PHBI Pemerintah

Kabupaten Bojonegoro
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Tingkatkan
Akses Air
Bersih

AIR BERSIH: Warga mengantre untuk bantuan air bersih dari PEPC. Air bersih menjadi kebutuhan primer dan penunjang kesehatan warga.

TERJANGKAU: Berkat CSR PEPC warga di Bojonegoro tidak lagi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan di beberapa
wilayah binaan sudah terbentuk BUMDes Pengelola Air Minum.

BANTUAN LANGSUNG: Pengiriman bantuan air bersih menggunakan tangki air dari PEPC untuk warga yang mengalami krisis
air. Progam ini merupakan bagian dari CSR PEPC.
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BOJONEGORO - Satu lagi Program CSR
PEPC yang sangat kami unggulkan adalah program peningkatan akses air bersih
yang memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan
pokok hidup.
Inovasi yang tampak dalam program
ini adalah swadaya dan swakelola dari
masyarakat atas program
tersebut sehingga program ini bisa sustainable.
Progres pengembangan
Akses Air Bersih ini sangat
memuaskan. Dari pembuatan awal (18 Juli 2014)
sambungan di 10 (sepuluh) titik di fasilitas umum
(sekolah, masjid, balai
desa dan sebagainya). Pada 30 September
2014 telah berkembang menjadi 280 (dua
ratus delapan puluh) titik sambungan.
Pengembangan sambungan terus
berkembang bahkan sesuai dengan
data audit dari SKK Migas Jabanusa
pada bulan Agustus 2016 titik sambungan sudah berkembang sampai lebih

dari 350 titik. Ini tidak lain adalah
hasil swadaya warga yang telah merasakan manfaat dari program ini dan
ingin melipatgandakan manfaat agar
bisa dirasakan oleh masyarakat yang
lebih luas.
Program ini mendorong terbentuknya Kelompok Pengelola Air Bersih Daya
Karya Mulia (BUMDes)
sebagai organisasi untuk mengelola Akses Air
Bersih (PAM Mandiri).
Dengan adanya program
ini, diharapkan dapat
meningkatkan akses warga terhadap air bersih. Sebab, air bersih merupakan
kebutuhan utama untuk
menunjang kehidupan yang sehat.
Pengelolaan mandiri dari warga
melalui BUMDes merupakan hal yang
patut diapresiasi. Dengan adanya pengelolan BUMDes ini warga juga akan
dimudahkan baik dalam perawatan
maupun pemanfaatan atas akses air
bersih. (*)

KEMUDAHAN: Tower air PEPC untuk membantu warga mendapatkan sumber air bersih,

TINGKATKAN AKSES: Warga mengangkut air menggunakan ember dan kendi. CSR PEPC meningkatkan keterjangkauan warga untuk mendapatkan sumber air bersih,
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