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Pasar obligasi di Indonesia bermula tahun 1999 kala
Pemerintah Indonesia menerbitkan ‘Obligasi Rekapitalisasi’
untuk mengatasi kesulitan permodalan sejumlah bank yang
bermasalah, karena pengaruh krisis ekonomi tahun 1997.
Pada perkembangannya kini, obligasi tidak hanya diterbitkan
oleh Pemerintah. Pun sektor Korporasi, baik Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) serta swasta bisa menjual obligasi
dengan mengikuti kaidah aturan pasar modal Tanah Air.
Salah satu unsur penting dalam obligasi adalah masa jatuh
tempo (tenor). Di pasar obligasi Indonesia, tenor obligasi yang
umum adalah antara 1, 3, 5, 7, dan 10 tahun. Baru-baru ini,
Telkom Indonesia membuat terobosan dengan menerbitkan
obligasi bertenor 30 tahun dan mampu diserap pasar bahkan
mencapai kelebihan permintaan (oversubscribed). Padahal,
tenor 30 tahun terbilang mengejutkan karena berbeda
dengan obligasi domestik lain, yang pada umumnya bertenor
maksimum 10 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa investor
Indonesia mulai antusias dengan obligasi jangka panjang.
Berkembangnya obligasi domestik juga tercermin dari
nilai penerbitan yang terus bertumbuh tiap tahunnya. Tercatat,
pada 2015 penerbitan obligasi korporasi di sektor BUMN
saja mencapai Rp20,5 triliun. Ini merupakan perolehan
tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Tumbuh hampir 3 kali lipat
dibandingkan penerbitan BUMN tahun 2010 yang hanya
sebesar Rp7,72 triliun.
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Fair and Transparent

AUDIENSI - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto bersama tim dari Rosneft Rusia yang dipimpin oleh CEO Igor Sechin melakukan audiensi dengan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (27/4). Pertemuan ini membahas rencana Rosneft yang ingin
menjajaki berbagai kerja sama di bidang migas dengan Pertamina, termasuk pembangunan kilang.

Pemerintah Dukung Rencana Kerja Sama
Pertamina dan Rosneft

PT Pertamina (Persero)
dan Rosneft hari ini

melakukan pertemuan
untuk menindaklanjuti
kesepahaman yang
sudah dituangkan
melalui nota

kesepahaman antara

kedua perusahaan pada
Juni 2015. Pemerintah
Namun maraknya pasar obligasi Indonesia belum
diimbangi dengan standarisasi harga yang wajar dan
transparan. Hal ini rentan menimbulkan distorsi pasar dan
bias. Guna menjaga kestabilan, Pemerintah membentuk
Lembaga Penilai Harga Efek, atau disebut Bond Pricing
Agency (BPA) tahun 2009. Pada kunjungan Investor Relations
ke BPA pekan lalu, dijelaskan peran BPA untuk menentukan
mekanisme penetapan nilai pasar wajar Efek sebagai acuan
bagi para pelaku perdagangan obligasi, seperti tercermin
pada grafik.
Kehadiran BPA ini menunjukkan peluang bagi pelaku
pasar obligasi untuk memperoleh referensi harga yang
wajar (fair) dan transparan. Tak hanya menimbulkan ke
yakinan bagi investor, juga bagi penerbit obligasi dalam
upayanya memperoleh alternatif pembiayaan korporasi yang
kompetitif.•
Untuk komentar, pertanyaan dan permintaan pengiriman artikel Market
Update via email, email ke pertamina_IR@pertamina.com
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Sorot :
ujian masuk universitas pertamina
gelombang 1 diikuti 1.300 peserta

mendukung upaya

kerja sama yang akan
dilaksanakan kedua
perusahaan.


JAKARTA – Vice President
Corporate Communication
Pertamina Wianda Puspo
negoro mengatakan dalam
pertemuan kedua pimpinan
perusahaan dengan pe
merintah, dalam hal ini
Menteri ESDM Sudirman
Said dan Menteri BUMN
Rini Soemarno, pemerintah
mengisyaratkan mendukung
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bagi rencana kerjasama
kedua perusahaan baik
untuk sektor hulu maupun
hilir minyak dan gas bumi.
Rosneft, kata Wianda,
memiliki tingkat produksi
minyak sekitar 5,2 juta barel
per hari di mana 50% dari
kapasitas produksinya diolah
di infrastruktur pengolahan
Rosneft sendiri. Perusahaan
Rusia tersebut kini mengo
perasikan beberapa kilang
yang tersebar di China, Jer
man, Italia, dan Belanda.
“Pemerintah mengisyarat
kan dukungannya terhadap
Pertamina dan Rosneft untuk
bekerjasama secara konkret
dari hulu hingga hilir migas.
Selain memiliki sumber pa
sokan minyak yang besar,
Rosneft juga menguasai
tekn ologi pengolahan mi
nyak yang unggul dengan
mod ul-modul yang dapat
dii mplementasikan untuk
mempercepat proyek kilang

Kiprah Anak Perusahaan :
patra badak arun solusi kirim
ahli bantu inpex di australia

Pertamina di Indonesia,” kata
Wianda seraya menambahkan
Kilang Tuban sebagai salah
satu proyek yang potensial
untuk dikerjasamakan.
“Pemerintah juga meng
harapkan ada kesepakatan
yang lebih konkret dalam
waktu dekat, di mana tahap
awal difokuskan pada upaya
untuk menjamin kepastian
pasokan minyak untuk proyek
kilang,” ungkap Wianda.
Selain kerja sama di
sektor pengolahan, Rosneft
juga membuka diri untuk kerja
sama di bisnis hulu. Bahkan,
saat ini Pertamina dalam pro
ses pembukaan data room
aset hulu migas Rosneft di
Rusia. “Semoga dalam waktu
dekat ada gambaran lebih
konk ret untuk kerja sama
Pertamina dan Rosneft di
bisnis hulu.”
“Kami selaku pemerintah
tentu saja mengharapkan
semua proses menuju ker
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ja sama konkret antara
Pertamina dan Rosneft
dapat berjalan dengan cepat.
Kerja sama antara kedua
perusahaan sangat penting,
terutama unt uk menjamin
ketahanan energi nasional,”
kata Menteri BUMN Rini
Soemarno.
Sebelumnya, Pertamina
dan Rosneft melakukan
pen andatanganan MoU di
Lenexpo St. Petersburg, Rusia
di sela acara St. Petersburg
International Economic Forum
pada medio Juni 2015. Kerja
sama tersebut meliputi bidang
hulu dan hilir, termasuk gas
dan infrastruktur, serta kerja
sama pengembangan sumber
daya manusia dalam upaya
pemenuhan kebutuhan energi
nasional serta bagian dari
upaya peningkatan hubungan
government to government
antara pemerintah RI dan
Rusia yang tertuang dalam
Bilateral Joint Statement.•RILIS

Utama :
inovasi modifikasi genset hindari
sewa us$ 198.000

VISI

Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia
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MISI

pertalite dan dexlite
tingkatkan awareness
masyarakat pada
lingkungan
Foto : ISTIMEWA

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

Pengantar Redaksi :
PT Pertamina (Persero) melalui Direktorat Pemasaran kembali
menawarkan Bahan Bakar Diesel varian baru bagi masyarakat
Indonesia. Diluncurkannya produk DEXlite dengan angka
Cetane Number (CN) 51, menjadi angin segar bagi pengguna
bahan bakar Solar. Tujuannya jelas untuk mengajak masyarakat
beralih menggunakan bahan bakar yang lebih baik dan ramah
lingkungan. Maka dari itu, Direktur Pemasaran PT Pertamina
(Persero) Ahmad Bambang memaparkan beberapa target
serta tantangan DEXlite ke depan yang diharapkan bisa
mengulang kesuksesan Pertalite.

penggunaan Premium sebanyak 30%. Tantangan bagi DEXlite
terbilang cukup besar dibanding Pertalite. Sebab Pertalite
lebih banyak dikonsumsi oleh pemakai kendaraan pribadi.
Sebaliknya DEXlite kebanyakan didominasi oleh mobil niaga
atau kendaraan yang bertujuan untuk kebutuhan komersial.
Untuk itu hingga akhir tahun ini kita menargetkan 5% dulu dan
tahapan selanjutnya mungkin bisa 15%. Pada tahun 2015 lalu
Pertalite bisa memberikan profit 20 juta dolar, dan itu masih
terbilang kecil karena masih baru. Namun, harus dilihat juga
dari value creation dengan mengurangi kerugian Premium.
Beruntung kondisi tersebut terbantu dengan adanya Pertalite.

Pertamina baru saja meluncurkan BBK DEXlite. Apa
yang menjadi indikator dan tujuan diluncurkannya DEXlite
ke masyarakat? Apakah sekadar mengekor kesuksesan
Pertalite atau bagian dari upaya Marketing meningkatkan
revenue? Kita membuat Solar yang lebih baik dengan harga
yang terjangkau. Solar ini kandungan sulfurnya masih sekitar
3000 ppm. Bahkan dunia sudah mengarah ke euro dan kita
juga akan dipaksa segera ke euro 4 yakni kandungan sulfurnya
50 ppm maksimum, sedangkan euro 5 kandungannya 10
ppm. DEX sendiri belum euro 4. Konsekuensinya butuh transisi
agar masyarakat tidak terbebani terhadap perbedaan harga
DEX dengan Solar cukup jauh. Maka dari itu DEXlite hadir ke
masyarakat dalam rangka transisi penggunaan bahan bakar yang
ramah lingkungan dan dengan kualitas Cetane Number (CN) yang
lebih baik. Bahkan power dan mesin menjadi lebih baik. Tentu
dipakainya bakal lebih hemat.
Kita kalau memaksa pindah ke DEX dengan harga Rp8.400
akan berat bagi masyarakat karena terlalu jauh harganya. Se
dangkan Solar cuma Rp5.150. Dengan selisihnya yang jauh
maka akan sulit bagi masyarakat untuk pindah ke DEX. Karena
itu DEXlite memberi harga di tengah sebesar Rp6.750.
Namun bila memungkinkan, kita akan menurunkan harga
Dexlite, dari Rp6.750 menjadi Rp6.100. Namun syaratnya kalau
harga FAME yang digunakan dalam DEXlite bukan harga industri.
Pertamina sudah mengirimkan surat kepada pemerintah untuk
mengubah harga FAME Dexlite. Diharapkan pemerintah bisa
membantu.

Bagaimana perbedaan atau kelebihan yang signifikan
baik harga maupun kualitas kadar formula hingga per
forma produk DEXlite. Dibandingkan produk Biosolar dan
Pertamina DEX? DEXlite sendiri mengandung 20 persen Fatty
Acid Methyl Eter (FAME) ditambah kandungan aditif. Sehingga
sifat jeleknya FAME dinetralisasi oleh zat aditif. Maka dari itu,
ada kenaikan Cetane Number dimana DEXlite memiliki angka
Cetane Number 51 sementara Solar hanya 48 dan DEX di 53.
Suara mesin berbahan bakar DEXlite jadi lebih halus di
bandingkan menggunakan Solar subsidi. Temperatur mesin
pun lebih dingin. DEXlite memiliki spesifikasi yang lebih unggul
dari solar subsidi, tapi masih di bawah DEX. Kandungan Cetane
Number DEXlite minimal 51 dan Sulfur maksimal 1.200 ppm.
DEX mengandung CN sebesar 53 dengan sulfur 300 ppm.
Sedangkan CN Biosolar sebesar 48 dengan Sulfur 3.000 ppm.
Dengan demikian, DEXlite bisa dikatakan memiliki kualitas DEX
namun dengan harga lite.

Mengapa ceruk pasar yang diambil adalah segmen
pengg una bahan bakar non BBK. Apakah ini bagian
dari upaya Pertamina mendorong masyarakat untuk
mengurangi konsumsi Premium dan Solar subsidi? Target
kami ingin memindahkan konsumen solar subsidi ke DEXlite.
Tentunya diharapkan DEXlite bisa mengulang kesuksesan
Pertalite. Jadi tujuannya sederhana saja, pertama untuk mengajak
masyarakat beralih menggunakan bahan bakar yang lebih baik
dan ramah lingkungan. Diperkirakan 2019 mendatang pemakai
Premium dan Solar menjadi sedikit.
Berapa persen target DEXlite untuk menggeser Solar?
Apakah akan sama dengan Pertalite yang menggeser
kons umsi Premium? Target saya kalau untuk gasoline
baik Pertalite maupun Pertamax tahun ini bisa mengurangi

Bagaimana hasil uji pasar selama 1 minggu ini?
Dari hasil penjualan selama satu minggu ini ternyata berhasil
meniadakan 14% solar ke DEXlite. Hasil yang sangat bagus
sehingga mendorong kami untuk melakukan penyebaran yang
lebih cepat ke lokasi-lokasi lainnya.
Setelah Pertalite dan DEXlite, apakah ada terobosan
lain dari Direktorat Pemasaran untuk meningkatkan re
venue perusahaan? Kita sudah melakukan planning ketika
peluncuran Pertalite dan DEXlite juga kita berencana akan
meluncurkan Pertamax Turbo dengan Ron 98. Kita juga sedang
memikirkan untuk membuat SPBU khusus wanita. Hal tersebut
didasari banyaknya ibu-ibu yang mengantar anaknya sekolah
namun rumahnya jauh, lalu mencari tempat. Untuk itu, akan
lebih baik kita menyediakan fasilitas bagi mereka. Tujuannya
untuk memberi kenyamanan, misalnya ada fasilitas salon, pijat
refleksi, guardian dan restoran yang sesuai dengan selera
wanita. Lebih jauh, bisa saja akan ada SPBU Syariah.
Terobosan ini terinspirasi oleh fasilitas mall yang menyediakan
konsep ‘ladies parking’. Karena memang belakangan banyak
pengendara mobil wanita, makanya dibuatlah seperti itu.
Kemudian, misalnya tersedia gerbong kereta atau kursi khusus
wanita. Salah satu adanya konsep syariah, misalnya, jika ada
pembelian produk Pertamina mencapai harga tertentu akan
ada penawaran gratis atau ada pembagian keuntungan.•EGHA

Distribusi
ke Pelosok Negeri
Kondisi geografis dan minimnya infra

struktur menjadi salah satu tantangan
Pertamina dalam mendistribusikan Bahan
Bakar Minyak (BBM) ke wilayah Indonesia
Timur. Berbagai tantangan yang harus
dihadapi, misalnya ketergantungan distribusi
dengan angkutan udara untuk menjangkau
wilayah pegunungan di Papua, banyaknya
kabupaten pemekaran yang belum memiliki
lembaga penyalur, serta keterbatasan stok
BBM di APMS (Agen Premium & Minyak
Solar).
Tantangan tersebut bukan menjadi alasan
Pertamina tidak maksimal mendistribusikan
BBM hingga ke pelosok bahkan perbatasan
antar negara, meski dengan biaya transportasi
yang sangat tinggi. Misalnya saja distribusi
ke wilayah Kabupaten Jayawijaya, biaya
transportasinya mencapai Rp 8.500/liter. Di
Kabupaten Lanny Jaya, biaya transportasi
mencapai Rp 11.500/liter. Bahkan Kabupaten
Pegunungan Bintang mencapai Rp 29.000/
liter. Setara dengan harga 4,5 liter Premium
atau 5,6 liter Solar.
Bagaimanapun juga, karena merupakan
penugasan, pendistribusian BBM yang di
amanatkan kepada Pertamina tetap harus
dilakukan, apapun kondisinya. Tantangan
yang dihadapi ada bukan berarti tanpa solusi.
Dalam waktu dekat, Pertamina berencana
membangun tangki-tangki BBM di 15 titik
wilayah Indonesia Timur termasuk Papua
untuk menjangkau daerah terpencil serta
mempermudah distribusi.
Cara lainnya, bisa terealisasi dengan
dukungan dari pemerintah pusat maupun
daerah. Misalnya mendorong percepatan
pembangunan infrastruktur darat di Indonesia
Timur. Dengan demikian untuk menjangkau
wilayah remote akan lebih mudah baik akses
maupun sarana transportasinya. Mendorong
percepatan pembangunan APMS baru
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Ujian Masuk Universitas Pertamina Gelombang I,
Diikuti Lebih dari 1.300 Peserta
J AKARTA – S e b a n y a k
1.366 peserta mengikuti
Ujian Saringan Masuk (USM)
Universitas Pertamina untuk
pertama kalinya, di Kantor
Pusat Pertamina, Minggu
(24/4). Semua pelajar kelas
akhir dan lulusan Sekolah
Menengah Umum/Kejuruan
sederajat lulusan tahun 2012
hingga 2016 berkesempatan
untuk mengikuti USM dan
mendaftarkan diri sebagai ma
hasiswa Universitas Pertamina.
Rektor Universitas Per
tamina Akhmaloka menyam
paikan, calon mahasiswa
yang mendaftar mencapai
3.000 orang dimana untuk ge
lombang pertama, USM diikuti
oleh 1.336 peserta. “Program
studi yang paling favorit
adalah teknik perminyakan,
disusul teknis logistik dan
untuk ilmu sosial program studi
manajemen,”papar Akhmaloka
saat konferensi pers bersama
Corporate Secretary Pertamina
Wisnuntoro, VP Corporate
Communication Pertamina
Wianda Pusponegoro dan
Head of Pertamina Foundation
Umar Fahmi.
Peserta USM Universitas
Pertamina harus mengikuti
Tes Potensi Intelektual Umum
(TPIU) yang diselenggarakan
oleh Overseas Training Office
Badan Pendidikan Nasional
(OTO Bappenas). Peserta
akan dinyatakan lulus, jika
memenuhi persyaratan nilai
tertentu yang ditetapkan oleh
Universitas Pertamina. TPIU
merupakan sebuah tes yang
dirancang untuk mengungkap
potensi intelektual yang men
dasari kemungkinan keber
hasilan seseorang untuk

Foto : WAHYU

EDITORIAL

Corporate Secretary Pertamina Wisnuntoro, VP Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro, dan Rektor
Universitas Pertamina Akhmaloka berbincang dengan salah satu peserta ujian saringan masuk Universitas Pertamina, yang
diselenggarakan di Kantor Pusat Pertamina, pada (24/4).

mengikuti jenjang pendidikan
S1. Dengan mengikuti tes ini,
diharapkan potensi akademik
calon mahasiswa dapat diukur.
“Kami sangat senang me
lihat antusiasme para ca
lon mahasiswa Universitas
Pertamina. Sebagai lembaga
pendidikan tinggi, Universitas
Pertamina ditargetkan dapat
menghasilkan lulusan yang
mandiri, berwawasan global,
kompeten dan relevan dengan
tantangan dunia usaha dan
industri, khususnya di bidang
bisnis dan teknologi energi,”
ucap Rektor Universitas Perta
mina Akhmaloka.
Sementara itu Corproae
Secretary Pertamina Wisnun
toro menyampaikan apresiasi
nya kepada seluruh peserta
USM Universitas Pertamina,
serta memotivasi mereka un
tuk menunjukkan performa
terbaik. “Kami bertekad untuk
menciptakan lulusan yang
tidak hanya menguasai teori,
tapi siap mengaplikasikan

ilmunya di dunia kerja, ber
k o m p e t e n , d a n b e rd a y a
saing tinggi. Harapan kami
adik-adik sukses dan lancar
dalam mengerjakan soal,”kata
Wisnuntoro sesaat sebelum
tes USM dimulai.
Sebanyak 20% peserta
dengan nilai tes tertinggi da
lam USM akan menerima
pemb ebasan 100% biaya
Sumbangan Pengembangan
Institusi (SPI). Sedangkan
20% nilai tes tertinggi kedua
akan menerima pembebasan
50% biaya SPI. “Target jumlah
mahasiswa program sarjana
yang akan diterima di Univer
sitas Pertamina sekitar 1.000
orang, atau rata-rata sekitar
60 orang mahasiswa per pro
gram studi,” tambah Prof.
Akhmaloka.
Selain itu beasiswa juga
ditawarkan melalui Lomba
karya Kreatif dan Inovatif Uni
versitas Pertamina 2016, yang
bisa diikuti lulusan SLTA tahun
2016. Lomba karya tersebut

meliputi kategori karya Tulis
Ilmiah Populer, Desain Graifs,
dan Riset Aplikasi Digital.
“Jalur ini kami berikan kepada
siswa lulusan SLTA tahun ini,
yang mengikuti kompetisi
dan 15 pemenang akan men
dapatkan beasiswa di Univer
sitas Pertamina serta biaya
hidup,”tambah Wianda.
Universitas Pertamina
yang berlokasi di kawasan
Simprug, Jakarta Selatan,
membuka 15 program stu
di dengan 6 fakultas. Yaitu,
Fakultas Teknologi Eksplorasi
dan Produksi dengan 3 pro
gram studi (prodi), yaitu teknik
geofisika, teknik geologi,
dan teknik perminyakan. Ke
mudian, Fakultas Perencanaan
dan Infrastruktur dengan
2 prodi, yaitu teknik sipil
dan teknik lingkungan; dan
Fakultas Teknologi Industri
dengan 4 prodi, yaitu teknik
elektro, teknik mesin, teknik
kimia, dan teknik logistik.•RILIS

khususnya di beberapa daerah pemekaran,
penyalur di daerah yang jauh dari jangkauan
APMS.
Tentu saja untuk merangsang pem
bangunan APMS perlu dukungan Pemerintah
Daerah setempat, dalam menetapkan
Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk di wila
yah-wilayah remote. Tujuannya selain me
rangsang banyaknya pengusaha daerah
untuk membangun APMS sekaligus mem
berikan kenyamanan konsumen baik dari
ketersediaan BBM maupun harga yang ter
kontrol untuk menghindari permainan harga.
Sinergi dari berbagai pihak untuk mencari
solusi terbaik, setidaknya akan menjamin
ketersediaan BBM di wilayah terpencil dan
meminimalisir kelangkaan.•

Pengurus FSPPB Periode 2016-2018 Dikukuhkan
JAKARTA – Sekitar 70 anggota Federasi Serikat Pekerja
Pertamina Bersatu (FSPBB) menghadiri Rapat Kerja (Raker) dan
pengukuhan pengurus FSPBB periode 2016-2018, di Lantai M
Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina, pada (26/4). Presiden
FSPPB Noviandri mengukuhkan jajaran pengurus FSPPB
yang akan bertugas selama dua tahun ke depan. Acara tersebut
menjadi penutup dari Rapat Kerja FSPPB yang dilaksanakan sejak
sehari sebelumnya.
Hadir pula pada pengukuhan pengurus FSPPB, Direktur
Utama Pertamina Dwi Soetjipto, Direktur Gas, Energi Baru
&Terbarukan Yenni Andayani, serta Direktur SDM & Umum Dwi
Wahyu Daryoto.
Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dalam sambutannya
mengharapkan FSPPB memiliki program kerja yang dapat
memajukan organisasi sehingga kesejahteraan pekerja Perta
mina meningkat.
Hal senada disampaikan Noviandri sebagai Presiden FSPPB
periode 2016-2018. “Federasi tetap dalam satu jalur perjuangan

Foto : PRIYO

sekaligus mengimplementasikan sub-sub

visi dan misi, yaitu tetap akan meningkatkan kesejahteraan
pekerja, menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan, serta
memperjuangkan kedaulatan energi,” tegasnya.
Selain membahas program kerja, Raker FSPPB yang
berlangsung selama dua hari dari 25-26 April 2016 itu juga
membahas tentang penetapan Dewan Penasehat dan mene
rima keanggotaan baru Serikat Pekerja Pertamina.•Amelia Ramadhan

Plaju - Guna meningkatkan kompetensi
pekerja RU III khususnya yang terlibat dalam
pemeliharaan rotating equipment, baik sebagai
teknisi maintenance area, teknisi workshop
maupun engineer MPS, rotating equipm ent
inspection engineer section-MPS RU III, melalui
fungsi HR bekerja sama dengan PT. Putranata
Adi Mandiri mengadakan Pelatihan Rotalign Ultra
IS Laser Shaft Alignment, di Gedung Diklat RU III.
Pelatihan ini diikuti 15 peserta dari bagian terkait
dengan materi pelatihan meliputi pembahasan
materi teori alignment dan praktikum di classroom
serta praktik lapangan yang dilakukan di kilang
RU III. Selain membahas teknik-teknik alignment
serta sebab-akibat misalignment, pelatihan ini
juga menekankan pengoperasian peralatan
laser alignment tipe Rotalign Ultra IS yang cukup
canggih sehingga dapat mempermudah dan
mempercepat pelaksanaan pekerjaan alignment
rotating equipment dengan hasil yang akurat.
MPS Manager RU III Imam Sunarto
mengatakan, pek erjaan alignment rotating
equipment merupakan pekerjaan yang sangat
penting. Menurutnya, pekerjaan overhaul pompa
ataupun motor yang sudah dilakukan dengan baik
dapat menjadi sia-sia apabila pekerjaan alignment
tidak dilakukan dengan baik dan benar. “Alignment
yang dilakukan secara salah atau tidak baik, akan
menyebabkan timbulnya vibrasi tinggi yang dapat
merusak rotating equipment,” ujarnya.
Karena itu, Imam berharap para peserta dapat
mengoptimalkan kesempatan yang ada dengan
menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya
dari para instruktur yang mempunyai kompetensi
khusus di bidang alignment dan analisa vibrasi
rotating equipment. “Semoga pelatihan ini dapat
meningkatkan kompetensi pekerja di bidang laser
alignment rotating equipment sehingga turut me
ningkatkan keandalan rotating equipment di RU
III,” ungkapnya.•RU III

Visual Monitoring Board, 5
Minutes Morning Talk, Impact
Plan Discussion, Thank You
Campaign, dan Value Day.
GM RU VI Yulian Dekri
mengatakan fokus dari CCA
ini adalah kita bisa melakukan
improvement terkait dengan
mindset dan behavior atau
perilaku. “Dengan demikian,
apapun yang kita lakukan
bisa membuat perusahaan
menjadi lebih kuat, sehat,
tumbuh dan berkembang
sehingga memberikan margin
yang besar,” ujarnya. Selain
itu, adanya para Culture
Change Agent ini juga bisa
ber-impact pada pencapaian
KPI yang lebih baik.
Kegiatan ini diisi dengan
talkshow yang menghadirkan
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Pertamina dan PP Tandatangani Kontrak
Pembangunan Apartemen RU V Balikpapan

JAKARTA – Sebagai tanda
dimulainya pembangunan
kilang Refinery Development
Masterplan Program (RDMP)
Balikpapan, Pertamina dan
PT Pembangunan Peru
maha n (Persero) Tbk. me
nandatangani kontrak proyek
pembangunan apart emen
Refinery Unit V Balikpapan.
Apartemen akan digunakan
sebagai hunian bagi pekerja
Pertamina yang saat ini
menempati rumah dinas di
atas lahan yang akan digu
nakan sebagai lokasi proyek
RDMP RU V Balikpapan.
Penandatanganan proyek
senilai Rp 497 miliar dilakukan
oleh Direktur Pengolahan
Pertamina Rachmad Hardadi
dan Direktur Pemasaran dan
SDM PP I Wayan Karioka
di Ruang Rapat Lt. 15 Kan
tor Pusat Pertamina, Senin
(25/4). Hadir dalam acara
penandatanganan kont rak
tersebut, SVP Bus iness
Development Pertam ina
Iriawan Yulianto, Pjs SVP
Refining Operation Per
tamina Bimanto, Para VP
di lingkungan Direktorat
Pengolahan, Kepala Divisi
Operasi 3 PT PP (Persero)
Tbk. Wilton Malumbot, dan
jajaran manajemen PT PP
(Persero) Tbk. lainnya.
Penetapan PP sebagai
kont raktor pembangunan

Culture Change Agent RU VI Diharapkan
Dapat Tingkatkan Margin Perusahaan
BALONGAN - Bertempat
di Gedung Patra Ayu Peru
mahan Bumi Patra Ind ra
mayu, RU VI Balongan meng
gelar Kick Off Culture Change
Agent, pada (14/3). Kegiatan
yang dihadiri Tim Manajemen
serta para Change Agent ini
dibuka oleh GM RU VI Yulian
Dekri yang ditandai dengan
penyem atan ID Card CCA
kepada perwakilan agent
perubahan budaya.
Manager HR RU VI Ba
longan Ika Helnayadi menga
takan, persentase Culture
Change Agent adalah 20
persen dari total pekerja
sebanyak 1.136 di RU VI.
Disampaikan pula tentang
lima program budaya serentak
yang akan dijalankan, yaitu
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narasumber dari fungsi
Culture & Transformation.
Pada talkshow tersebut
dipaparkan bahwa tugas
culture change agent adalah
menjadi role model untuk
menularkan hal-hal baik, se
perti tata nilai 6C, kepada
pekerja lainnya sehingga bisa
membawa proses bisnis bisa
tumbuh lebih baik lagi.
Pada kegiatan itu juga
d i l a k s a n a k a n p e n a nd a 
tanganan komitmen pro
gram budaya, di antaranya
membangun budaya HSSE,
melakukan program budaya
efis iensi, membangun ke
sadaran integritas, program
budaya serentak serta mem
bangun budaya khas terkait
pencapaian KPI.•Riki Hamdani

apartemen RU V Balikpapan
melalui proses lelang, dimana
PP diumumkan sebagai pe
menang pada 15 April 2016.
Proyek apartemen 24 lantai
dan akan berisi 300 unit ru
mah tersebut ditargetkan
tuntas dalam waktu 11 bulan
terhitung mulai 25 April 2016
sampai dengan 24 Maret
2017.
H a rd a d i m en y at a k a n
pembangunan apartemen RU
V Balikpapan memiliki makna
penting bagi kesuksesan
pelaksanaan RDMP RU V
Balikpapan yang ditargetkan
akan mulai beroperasi pada
akhir 2019. Untuk itu, katanya,
sinergi dua BUMN unggul dari
masing-masing sektor ini
diharapkan dapat terwujud
sehingga pelaksanaan proyek
dapat tuntas sesuai target
waktu dan mutu.
“Tahapan-tahapan menuju
penandatanganan kontrak
hari ini telah dilalui dengan
sangat baik dan diharapkan
sinergi akan terwujud pada
tahap pelaksanaan konstruksi
nanti. Pembangunan apar
temen RU V Balikpapan ini
sangat menentukan bagi tata
waktu penyelesaian RDMP
RU V Balikpapan yang telah
kami susun secara ketat un
tuk memenuhi target per
seroan dan juga harapan
pemerintah,” kata Hardadi.
I Wayan Karioka pada
kes empatan yang sama
menyambut baik tantangan
Pertamina. Dengan bekal
pengalaman dan reputasi

Foto : ADITYO

Training Rotalign
Ultra IS Laser Shaft
Alignment di RU III

perus ahaan dalam penye
lesaian proyek-proyek besar,
termasuk di Kalimantan, PP
akan sanggup menuntaskan
proyek apartemen RU V se
cara tepat waktu dan mutu.
“Kami sangat meng
apresiasi Pertamina atas
p en et a p a n P P s e b a g a i
kont raktor pembangunan
apartemen RU V Balikpapan
dan kami anggap ini adalah
suatu kehormatan. Dengan
sinergi dan koordinasi yang
erat antara Pertamina dan PP,
kami tentu akan selesaikan
proyek ini tepat waktu dan
mutu,” kata I Wayan Karioka.
Terkait Pembangunan
Kilang RDMP RU V sendiri,
Hardadi mengatakan RDMP
RU V yang dilaksanakan
secara mandiri oleh Pertamina,
berpotensi menjadi proyek
pembangunan kilang pertama
dan tercepat di dunia. RDMP
RU V juga menjadi proyek
pertama yang secara fisik
dilaksanakan dari RDMP
maup un New Grass Root

Refinery yang direncanakan
perusahaan.
“Apabila akhir 2019 RDMP
RU V Balikpapan ditargetkan
beroperasi secara komersial,
artinya Q2 2019 proyek
mechanical completion sudah
harus tuntas atau dengan kata
lain konstruksi dari RDMP RU
V harus tuntas dalam waktu
hanya 3 tahun. Belum ada di
dunia lama pengerjaan kilang
kurang dari 4 tahun sehingga
apabila tuntas nanti, RDMP
RU V akan jadi yang pertama,”
katanya.
RDMP ini akan mening
katkan kapasitas produksi
dari RU V dari yang semula
260 ribu barel per hari menjadi
360 ribu barel per hari. RDMP
RU V merupakan bagian dari
program Pertamina untuk
meningkatkan kapasitas dan
mutu produk kilang nasional
yang dilakukan di beberapa
kilang, yaitu RU IV Cilacap,
RU VI Balongan, RU II Dumai,
dan RU V Balikpapan sendiri.•
RILIS/Dianti/Starfy

Pelatihan Penyelesaian Masalah melalui CIP
CILACAP - Fungsi HR Area bekerja
sama dengan Quality Management
melaksanakan pelatihan Penyusunan
Laporan Penyelesaian Masalah Pekerjaan
Berbasis “CIP”. Pelatihan dilaksanakan
selama dua hari di Avtur Room RU IV,
awal Maret lalu.
Acara yang diikuti 40 pekerja dari
Fungsi Engineering, Maintenance dan
Produksi diisi oleh mentor dari Fungsi
Quality Management Pusat Choiron.
“Ketika timbul masalah dalam pekerjaan,
kita sering lupa atau tidak mencatat secara
detail apa yang terjadi sehingga masalah
tidak dapat diselesaikan dengan solusi
terbaik. Padahal, jika bisa memitigasi
masalah, di kemudian hari kita dapat
melakukan inovasi baru untuk mening
katkan performance kerja setelah belajar

dari masalah yang ada,” ujar Choiron.
Menurutnya, menyusun laporan pe
nyelesaian masalah berbasis CIP bisa
memberikan angin segar dan pengalaman
baru apalagi untuk para pekerja baru yang
notabene masih minim pengalaman untuk
belajar dan mengerahkan seluruh ide segar
sehingga bisa jadi panutan pekerja lainnya
untuk tergugah memajukan Kilang RU IV
Cilacap.
“Memahami akar masalah adalah suatu
proses dimana kita dapat memberikan
keleluasan diri untuk mengembangkan
inti problema komplektivitas kilang yang
nantinya terbentuk suatu siklus poin-poin
masalah. Dengan demikian, kita dapat
memprioritaskan akar masalah tersebut
agar dapat menemukan solusi terbaik yang
berkesinambungan,”tambahnya.• Han-RU IV
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MERAUKE – PT Pertamina (Persero) VIII Ma

luku – Papua melakukan launching penjualan
perdana Pertalite di Merauke, Jumat (22/4),
bertempat di SPBU 84 .996.01 Nur Adiyanti
Pratama Jln. Prakomando Merauke. Launching
dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke
Daniel Pauta didampingi GM MOR VIII Maluku
- Papua Eldi Hendry.
Sekda Merauke Daniel Pauta dalam sam
butannya menyampaikan terima kasih atas
perhatian MOR VIII Maluku Papua. “Merauke
berada di ujung paling Timur Indonesia,
namun produk terbaru dari Pertamina bisa juga
sampai di sini. Oleh sebab itu, kepada seluruh
masyarakat Merauke, kami mengimbau untuk
memilih mana yang lebih cocok dan lebih baik
untuk kendaraannya, tanpa paksaan,” ujar
Daniel.
Sementara GM MOR VIII Maluku – Papua
Eldi Hendry mengungkapkan,

Pertalite

merupakan produk varian baru dari Pertamina
dengan keunggulan nilai oktan 90, bahan bakar
ramah lingkungan, irit, dengan harga yang
terjangkau. “Produk Pertalite adalah produk
inovatif Pertamina dengan harga terjangkau
untuk masyarakat Merauke. Pertamina juga
meluncurkan produk DEXlite yang sekarang
sedang diuji di pasar Jabodetabek. Sesuai de
ngan roadmap Pertamina, DEXlite akan hadir
dan dijual di wilayah Maluku – Papua, pada akhir
tahun 2016,” ujar Eldi.
Di saat yang bersamaan, MOR VIII Maluku
Papua meyerahkan bantuan tiga unit ambulance
untuk mendukung pelayanan kesehatan di Ka
bupaten Merauke Provinsi Papua. Bantuan
ini merupakan tanggung jawab sosial (CSR)
Pertamina kepada masyarakat. “Ada empat pilar
Program CSR Pertamina yang meliputi Bidang
Pendidikan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat,
Bidang Lingkungan dan Bidang Kesehatan.
Diharapkan dengan adanya ambulance ini
bisa bermanfaat untuk masyarakat dan dapat
menjaga iklim keharmonisan di perbatasan
Negara Indonesia dengan Papua New Guinea,”
tutur Eldi.
Bantuan 3 unit Mobil Ambulance ini diserah
kan kepada Yonif 301 Pos Kotis Asiki Boven
Digoel Papua, Yonif 142 Pos Kotis Kaliwnggo –
Merauke, dan Yonif Raider 600 Pos Kotis Mindip
Tanah Merah Boven Digoel yang diterima Letkol
Inf. Mahfud, Letkol Inf. Nyoman Yudhana dan
Letkol Inf. Wilson Napitupulu. Mereka semua
menjaga kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan
RI – Papua Nugini.• FAS

Foto : KUNTORO

Launching Pertalite
dan Penyerahan 3 Unit
Ambulance di Merauke

JAKARTA – PT Pertamina
(Persero) melakukan kerja sa
ma jual beli BBM dengan PT
Pelayaran Nasional Indonesia
(Persero) di Kantor Pusat
Pertamina, pada (13/4).
Penandatanganan dilakukan
oleh SVP Fuel Marketing
& Distribution Pertamina
Muhammad Iskandar dan
Direktur Armada & Teknik PT
Pelni (Persero) O.M Sadikin
disaksikan oleh Kasubid
Pengaturan BBM BPH Migas
Luluk Priambudi dan Direktur
Pemasaran Pertamina Ahmad
Bambang.
Ahmad Bambang meng
ungkapkan, PT Pelni (Persero)
merupakan customer Per
tamina di bidang pelayaran
dengan total konsumsi BBM
yang cukup besar sekitar
330.000 KL per tahun. Ia
berharap Pelni bisa terus ber
kembang, mengingat potensi
wisata yang cukup besar dan
Indonesia merupakan negara

Kasubid Pengaturan BBM BPH Migas Luluk Priambudi dan Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang menyaksikan
penandatanganan kerja sama antara Pertamina dan Pelni yang dilakukan oleh SVP Fuel Marketing & Distribution Pertamina
Muhammad Iskandar dan Direktur Armada & Teknik PT Pelni (Persero), O.M Sadikin.

kepulauan.
“Semoga Pelni semakin
maju dan sinergi ini saling
menguntungkan antar kedua
belah pihak,” imbuhnya.
Sementara Direktur Ar
mada & Teknik Pelni O.M

Sadikin menegaskan, sesuai
penugasan dari pemerintah,
pihaknya harus siap melayani
masyarakat Indonesia dari
yang terluar, tertinggal,
terisolasi hingga di bagian
perbatasan.

“Karena itu, kerja sama
ini menjadi langkah yang
paling baik sebagai sinergi
antar BUMN demi kemajuan
bersama dan sesuai dengan
amanat Menteri BUMN,”
papar Sadikin.•EGHA

SPBG Ragunan Resmi Beroperasi
JAKARTA – Pertamina me
resmikan Stasiun Pengisian
Bahan Bakar Gas (SPBG)
31.A.125.03 di Jalan R.M
Harsono, Kelurahan Ragunan,
Kecamatan Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, pada Senin
(18/4). Peresmian dilakukan
oleh Senior Vice President Gas
& Power Pertamina Djohardi
Angga Kusumah, dan dihadiri
oleh Camat Pasar Minggu
Heryanto, Lurah Ragunan,
tokoh masyarakat, Danramil
setempat, serta berbagai
elemen masyarakat sekitar
lingkungan SPBG Ragunan.
SVP Gas & Power Per
tamina Djohardi Angga Ku
sumah mengatakan, selain
mendukung program pe
merintah dalam diversifikasi
energi dalam menyediakan
bahan bakar gas yang me
madai. “Kami berharap diope
rasikannya SPBG Rag unan
dapat melayani dan memenuhi
kebutuhan BBG untuk bus
Transjakarta, angkot, taksi,
bajaj dan kendaraan pribadi,”
ucap Djohardi.
Djohardi juga mengatakan
Pertamina siap mendukung
penuh program pemerintah
dalam melaksanakan diver
sifikasi energi. Pertamina
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Kerja Sama Jual Beli BBM
dengan Pelni Ditandatangani
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hingga saat ini telah mem
bangun 54 SPBG yang
seb agian merupakan pe
nug asan pemerintah. Oleh
karenanya, Djohardi berharap,
pembangunan infrakstruktur
pengisian bahan bakar gas ini
dapat didukung oleh masya
rakat setempat, dan dirawat
secara sebaik-baiknya.
“Izinkan kami meminta
dukungan penuh dari pe
merintah dan masyarakat, ter
utama yang berada di sekitar
SPBG, sehingga seluruh in
frakstruktur SPBG yang sudah
terbangun dapat dimanfaatkan
secara maksimal,” katanya.
Pengoperasian SPBG

Ragunan i ni m erupakan
penambahan SPBG di Jakarta
Selatan yang sebelumya
hanya ada di Lebak Bulus
saja. Dana Pembangunan
SPBG ini bersumber dari
APBN.
Sejalan dengan SPBG
Ragunan yang memiliki ka
pasitas sebesar 1 juta Metrik
Kaki Kubik Per Hari (MMSCFD)
atau setara dengan 30.000
Liter Setara Premium (LSP)
ini, Pertamina juga kembali
mendapatkan penugasan
dari Pemerintah untuk melak
sanakan pembangunan dua
unit SPBG di Prabumulih,
Sumatera Selatan dan Bekasi,

Jawa Barat. Sementara
melalui anggaran investasi
sendiri, tahun ini Pertamina
segera mengoperasikan tiga
unit SPBG yang terintegrasi
dengan SPBU atau disebut
dengan SPBG Ecostation di
wilayah DKI Jakarta.
Acara ditutup dengan
Sosialisasi mengenai BBG
oleh Manager CNG & City
Gas Pertamina Linda Sunarti,
pemberian bantuan sebesar
Rp. 50 juta untuk masjid Jami’
Nurul Falah Ragunan, dan
bantuan peralatan Sekolah
bagi anak-anak yatim piatu
dan kurang mampu di sekitar
SPBG Ragunan.• RILIS/Starfy
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Kontribusi Pertamina dalam Mencegah Pemanasan Global
melalui Program Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca
Pemanasan Global dan Perubahan Iklim mendapatkan perhatian dunia Internasional karena
efeknya yang dapat mengganggu kelangsungan kehidupan manusia secara global. Peningkatan
konsentrasi gas rumah kaca (GRK) atau greenhouse gas (GHG) diyakini sebagai salah satu penyebab
dari terjadinya pemanasan global. Peningkatan konsentrasi GRK ini memicu meningkatnya suhu
permukaan bumi, karena GRK mempunyai sifat menyerap energi panas matahari dan menimbulkan
apa yang disebut efek rumah kaca.
Ada tujuh jenis GRK yang didefinisikan oleh UNFCCC (United Nations Frameworks Convention
on Climate Change), yaitu : CO2 (karbon dioksida), CH4 (metana), N2O (nitrous oxide), HFCs
(hidrofluorokarbon), PFCs (perfluorokarbon) dan SF6 (sulfur heksafluorida). Satuan yang digunakan
untuk menunjukkan jumlah emisi GRK dinyatakan dalam Carbon Equivalents atau Carbon Dioxide
Equivalents (CO2e) dimana semua GRK dikonversi berdasarkan ekivalensi relatif terhadap GWP
(Global Warming Potential).
Peningkatan suhu dipermukaan bumi secara nyata menimbulkan perubahan iklim secara
global, seperti musim salju yang sangat dingin dan suhu musim panas yang sangat ekstrem di
negara-negara belahan bumi Utara dan Selatan. Sedangkan di negara-negara tropis, menunjukkan
perubahan pola iklim hujan, peningkatan curah hujan yang sangat ekstrim. Perubahan iklim ini
menimbulkan dampak pada pola pertanian, pola ekosistem dan menimbulkan wabah penyakit,
intinya memberikan dampak perubahan terhadap kehidupan manusia secara global.
Pemanasan global mulai mendapat perhatian serius pada pertengahan tahun 1980 sejak World
Meteorological Organization (WMO) melakukan penelitian dan mengeluarkan scientific background
tentang perubahan iklim global. WMO bersama-sama dengan United Nation Environment
Programme (UNEP) membentuk Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada tahun
1988 dan mengusulkan PBB untuk melakukan tindakan menanggulangi pemanasan global.
PBB kemudian mengeluarkan resolusi tentang penanggulangan pemanasan global. Resolusi ini
ditindak lanjuti dengan mengadakan World Summit di Rio de Janeiro tahun 1992. Hasil pertemuan
World Summit adalah konvensi di bidang : biodiversitas, perubahan iklim dan agenda 21. Untuk
selanjutnya konvensi untuk perubahan iklim disebut United Nation Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC) yang bersidang setiap tahun.
Pemerintah Indonesia pada UNFCCC di Kopenhagen Desember 2009 mengeluarkan
komitmen untuk menurunkan emisi GRK Indonesia sebesar 26% di bawah business as usual
pada 2020 dengan usaha sendiri dan 41% apabila ada bantuan Internasional serta menerbitkan
Peraturan Presiden 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah
Kaca. Komitmen tersebut ditegaskan lagi dalam COP 21 di Paris Perancis Desember 2015 yaitu
menurunkan emisi sebesar 29% pada tahun 2030 dan 41% dengan bantuan internasional.
Untuk mendukung komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi GRK, Pertamina dan Anak
Perusahaan pada 2010 telah melakukan identifikasi & inventarisasi sumber emisi dan menghitung
emisi GRK dari kegiatan operasi Pertamina yang mencakup kegiatan : upstream (eksplorasi &
produksi) dan down stream (refinery dan pemasaran).
Sumber emisi mengacu pada Permen Lingkungan Hidup 13/2009 mengenai Baku Mutu Emisi
Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi, yaitu : pembakaran
dalam, pembakaran luar, flaring, incinerator, unit penangkap sulfur, residual catalytic cracking unit,
CO2 removal, power plant, emisi fugitive, tangki timbun, loading/unloading marine, loading tank
truck & RTW, waste water treatment.
Sedangkan metode perhitungan emisi GRK mengacu Pedoman Perhitungan Emisi Kegiatan
Pertamina No. A-001/I00200/2010-S0. Berdasarkan Pedoman tersebut, Pertamina telah
mengembangkan software untuk menghitung emisi GRK dari kegiatan operasinya. Kementerian
Lingkungan Hidup baru mengeluarkan Permen LH 12 tahun 2012 tentang Pedoman Penghitungan
Beban Emisi Kegiatan Industri Minyak dan Gas Bumi yang sejalan dengan Pedoman Pertamina.
Dari perhitungan tersebut diperoleh Emisi GRK dari kegiatan operasi Pertamina tahun 2010 adalah
sebesar 25.078.595 ton CO2e sebagai berikut :
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‒ Recovery Gas Flare untuk meningkatkan volume sales gas dengan cara instalasi mini gas
jack kompresor di SP Cilamaya Utara & SP Pegaden
‒ Pemanfaatan gas ex PPEJ Lap Mudi oleh PT Gasuma (PJBG)
‒ Pemanfaatan gas flare untuk engine di Pertamina Cepu
‒ Pemasangan inverter pada pompa injeksi & lampu dengan power factor lebih tinggi di PT
Pertamina Geothermal Energy.
‒ Pembuatan jalur pengisian oli gearbox cooling tower melalui pengisian dari luar fan cylinder
di AHG Kamojang
‒ Peningkatan efisiensi pembangkit saat start up unit dengan optimalisasi pemakaian uap
PLTP Kamojang
‒ Pemanfaatan wasted gas dari kegiatan Flaring di PEP Tambun. PEP Tambun berhasil
mereduksi gas flare untuk gas kota dan LPG Plant. Pemanfaat gas tersebut antara lain Bina
Bangun Wibawa Mukti, Pembangkit Jawa Bali Muara Tawar, Stasiun Kompresi Gas Tegal
Gede Pertagas. Program Zero Flaring tersebut berhasil menurunkan emisi GRK sebesar
1,289,322 ton CO2e.

Berdasarkan upaya di atas maka hingga tahun 2015 Direktorat Hulu telah berhasil me
nurunkan emisi sebesar 2.554.173,47 ton CO2e atau 27,70% dari baseline 2010.
2. Reduksi Emisi GRK Direktorat Pengolahan
Penurunan emisi GRK sejak tahun 2010 hingga 2015 pada kegiatan Refinery adalah 1.135.481
ton CO2e atau 7,36% dari baseline 2010, yang dihasilkan dari kegiatan :
‒ Efisiensi Fuel (Program Refinery Fuel Saving) di seluruh Refinery Unit telah berhasil
mereduksi emisi GRK 169.510,24 ton CO2e.
‒ Waste gas Compressor Refinery Unit IV Cilacap berhasil mereduksi emisi sebesar
85.705,67 ton CO2e.
‒ Flare Gas Recovery Refinery Unit V Balikpapan berhasil mereduksi emisi sebesar
880.265,10 ton CO2e.
3.	Reduksi Emisi GRK Direktorat Pemasaran
Upaya reduksi emisi GRK di Direktorat Pemasaran yang telah dilaksanakan hingga tahun
2015 adalah :
‒ Pemasangan internal floating roof di TBBM Lomanis, TBBM Rewulu, dll
‒ Perubahan bahan bakar turbin menggunakan gas yang dilakukan di TBBM Balongan.
‒ Perubahan pola suplai dan distribusi di TBBM Balongan.
‒ Program Top Loading menjadi Bottom Loading di Terminal BBM.
‒ Pengurangan Flange & Valve di jalur pipa TBBM Rewulu.
‒ Perubahan suplai SPBU COCO teras Boyolali dengan menggunakan jalur pipa.
‒ Penggantian engine penggerak pompa dengan elmot di TBBM Merauke.
‒ Rekolasi tanki dan Automatic Tank Gauge ( ATG) tanki timbun.
Berdasarkan upaya-upaya di atas maka hingga tahun 2015 Direktorat Pemasaran telah
berhasil menurunkan emisi sebesar 45.979 ton CO2e atau 10,5% dari baseline 2010.
Secara keseluruhan, program reduksi Emisi GRK Pertamina hingga tahun 2015 telah berhasil
menurunkan emisi GRK sebesar 3.735.633 ton CO2e atau sebesar 14,9 % dari baseline 2010.
Realisasi tersebut telah sesuai dengan Roadmap Emission Reduction yang telah ditetapkan
seperti grafik berikut.

Besaran emisi GRK 2010 tersebut menjadi angka baseline program penurunan Emisi GRK
dan penetapan target reduksi tahun selanjutnya.
Program reduksi emisi GRK dari sumber langsung yang telah berjalan dari 2010 – 2015 di
Pertamina dan Anak Perusahaan adalah sebagai berikut :
1. Reduksi Emisi GRK Direktorat Hulu
‒ Pemanfaatan gas CO2 ex CO2 Removal Unit Cilamaya PEP Subang ke PT. Samator & Unit
PMK ke PT Linde, Unit Cilamaya ke PT Aneka Gas Industri.
‒ Pemanfaatan gas flare untuk feed kompresor dan supply gas kota di PEP Prabumulih.
‒ Pemanfaatan gas flare PEP Adera dan Subang untuk own use engine.
‒ Substitusi HSD menjadi Gas untuk generator di PEP Jambi dan Subang.
‒ Pemanfaatan gas buang sebagai bahan bakar boiler pembangkit steam pemanas ke SPU
Sei Karas di PT PEP Lirik.
‒ Pemanfaatan gas flare di PEP Jatibarang untuk supply ke konsumen (Gas Jabar).

Pertamina akan terus melakukan upaya reduksi emisi GRK dari sumber langsung (direct
source) kegiatan operasinya. Disamping reduksi dari sumber langsung tersebut, Pertamina juga
terus melakukan upaya untuk menghasilkan produk yang ramah lingkungan serta melakukan
program penghijauan di seluruh operasi Pertamina dan Anak Perusahaan untuk mendukung
upaya pencegahan pemanasan global.•
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MT ANTEA, Primadona Pertamina di Perairan Asia
JAKARTA - “Dikisahkan di dalam cerita mitologi Yunani,
Poseidon si Dewa Laut dan Gaia si Dewi Bumi menikah
dan memiliki 7 orang anak dimana salah satunya adalah
Antaeus. Antaeus dikenal sebagai figur yang sangat
kuat dan selalu menang atas lawan-lawannya di setiap
pertempuran”.
Diambil dari nama feminin Antaeus, kapal MT Antea
yang saat ini dimiliki PT Pertamina (Persero) merefleksikan
kekuatan dan kehandalan yang dimiliki oleh Antaeus.
Dioperasikan oleh Fungsi Commercial and Overseas
Operation – Commercial, Shipping selama tahun 2016,
total revenue yang telah dihimpun dari komersialisasi kapal
ini telah mencapai US$ 1,65 juta (exclude demurrage)
dimana hingga saat ini telah menyelesaikan 5 voyages.
Seluruh revenue tersebut diperoleh dari kegiatan charter
out untuk melayani Charterers di market internasional
seperti Kairos Oil Trading, Ocean Energy, Unipec
Singapore, dll dengan trading area Singapore, Malaysia,
Vietnam, Thailand, dan China.

ke Chittagong-Bangladesh, hingga akhirnya berlabuh di
Singapore pada bulan April 2014. Dalam periode satu tahun
pengoperasian kapal ini mampu menghasilkan profit sebesar
US$ 1 juta pada tahun 2014 dan US$ 2,5 juta pada tahun
2015.
Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi bisnis
angkutan laut yang semakin membaik pada tahun 2014
dan 2015, manajemen memutuskan untuk memprioritaskan
optimalisasi kapal MT Antea untuk melayani market nonPertamina sekaligus untuk mendapatkan market exposure
yang lebih luas untuk mengenalkan kapal MT Antea ke
Charterers. Sejak saat itu Pertamina yang selama ini lebih
dikenal sebagai Charterer (lebih dari 150 unit kapal sewa)
dan Shipowner (lebih dari 65 unit) yang dioperasikan untuk
melayani kebutuhan domestik, juga dikenal sebagai Shipowner
yang memiliki kapal yang andal dan reliable untuk melayani
Charterers di pasar internasional seperti BP, PTT, Petrochina,
Vitol, Winson Oil, Kairos, MRI, Trafigura, Unipec, dan Exxon
dengan trading area Asia dan Australia.

Gambar 1. Antea Voy 028, Departing Fremantle Australia

Gambar 2. Antea di Semarang

Perjalanan kapal MT Antea sebagai bagian dari armada
milik Pertamina awalnya merupakan salah satu dari
Breaktrough Project tingkat Korporat yang diusulkan oleh
Petral pada tahun 2013 dimana pada saat itu Pertamina
melihat peluang untuk optimalisasi angkutan cargo impor
produk FOB yang selama ini dioperasikan penuh oleh kapal
milik Pertamina dan kapal sewa baik secara Time Charter
maupun Spot Charter. Saat itu target yang ditetapkan
oleh BOD dengan pengoperasian kapal ini adalah revenue
stream sebesar US$ 385,000 per bulan dengan profit
sebesar US$ 200,000 per tahun.
Diserahkan pada akhir tahun 2013 di Thessaloniki,
Yunani, voyage pertama kapal ini memuat cargo gas
oil dengan charterer Vitol di terusan Suez, kemudian
disewa Clearlake untuk loading di Bourgas Romania, lalu
ke Jebel Ali di Middle East, Kuwait, kemudian berlayar

Dikelola oleh salah satu shipmanager terbaik di dunia,
BSM Shipmanagement Singapore dengan TMSA rating 3.4
dari skala 4.00, kapal MT Antea beroperasi dengan biaya yang
efisien dengan rata-rata operating cost sekitar USD 5,300/day
(exclude docking) dan TCE (time charter equivalent) income
paling rendah US$ 17,000/day dan tertinggi US$ 28,000/day.
Angka ini masih di atas rata-rata TCE income kapal sejenis
yaitu sekitar US$ 12,500/day hingga USD 16,000/day. Dari sisi
teknis, kinerja rata-rata speed kapal ini mencapai 13.2 knot/
nm dengan konsumsi bahan bakar (ME) sekitar 25 MT/day.
Pencapaian ini tidak terlepas dari konsistensi ship manager
di dalam menyelesaikan hasil temuan Ship Inspection Report
(SIRE) Programme serta pemenuhan persyaratan dari Oil
Major. Kapal MT Antea saat ini memiliki SIRE dari Idemitsu dan
diterima di banyak oil major terminal seperti Enoc, Petronas,
Koch, dan Lukoil.
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Meskipun secara bobot mati (40,094 dwt) kapal ini
berada di kelompok kapal ukuran handysize (bukan regular
MR), namun kapal ini sangat disukai oleh Charterers di
wilayah Asia karena kemampuannya dalam mengangkut
cargo Clean Petroleum Product (CPP) dengan volume
200,000 bbls hingga 250,000 bbls pada max. safe arrival
draft 10 meter serta fleksibilitasnya di dalam menyiapkan
cargo tank dari satu grade CPP ke grade CPP lainnya.
Kapal ini juga dilengkapi dengan peralatan navigasi ber
basis komputer yaitu ECDIS (Electronic Chart Display
& Information System) sebagai alternatif nautical paper
chart dan sekaligus juga untuk memenuhi ketentuan
dari International Maritime Organization (IMO) dimana
diharuskan kepada seluruh kapal yang berlayar di perairan
internasional untuk menggunakan ECDIS.

Gambar 3. Antea discharging di Petrolimex Terminal,
Vung Tau, Vietnam.
Di tengah penurunan harga minyak mentah dunia dan
volatilitas return sewa kapal di pasar spot (freight rate)
untuk kapal clean tanker di region Asia Pasifik, Fungsi
Commercial and Overseas Operation – Commercial,
Shipping saat ini tengah berupaya untuk menjajaki
peluang di pasar Time Charter (TC) Out. Selain untuk
mendapatkan pengalaman dan exposure kapal milik
disewa oleh international Charterers, hal ini juga
merupakan upaya dari komitmen Fungsi Shipping
untuk mencapai target profit yang telah ditetapkan
oleh Direktur Pemasaran di dalam program Marketing
Operation & Excellence (MORE) tahun 2016. Diharapkan
ke depannya akan lebih banyak lagi kapal milik Pertamina
yang andal, well approved dan profitable sehingga dapat
mengharumkan nama Pertamina di perairan internasional.
Kita bisa mulai dari Asia lalu menuju dunia. Jalesveva
Jayamahe. Jayalah Pertamina ! •[Shipping]

Medan - Marketing Operation Region (MOR) I memberikan
apresiasi kepada konsumen dengan memberikan kejutan hadiah
di SPBU kota Medan. Hal ini sebagai ungkapan terima kasih dan
apresiasi terhadap pelanggan setia produk Pertamina dengan
membagi bagikan hadiah bagi pelanggan produk Pertalite,
Pertamax, Pertamax plus dan Pertamina Dex bertepatan
dengan Hari Konsumen Nasional.
Pemberian apresiasi ini diberikan oleh General Manager
MOR I, Romulo Hutapea bersama tim Manajemen dan Hiswana
Migas, pada Rabu (20/4), di SPBU Company Owned Company
Operated (COCO) Jalan K.L Yos Sudarso, Medan.
Acara berlangsung dari pukul 09.00 hingga 12.00 WIB
di SPBU COCO Yos Sudarso dan SPBU COCO Polonia.
Dengan pembelian minimum 250 ribu rupiah untuk kendaraan
roda empat dan 25 ribu rupiah untuk kendaraan roda dua,

konsumen diberikan hadiah langsung dari Pertamina berupa
merchandise. Selain pembelian produk jenis BBM, Pertamina
juga memberikan apresiasi kepada konsumen Bright Gas
berupa regulator super lock untuk pembelian tabung perdana
atau pengisian ulang Bright Gas.
Saat melakukan pengisian Pertalite, David, salah seorang
pelanggan warga Pulau Brayan, sangat terkejut dengan ke
hadiran GM MOR Region I, Romulo Hutapea yang memberikan
paket bingkisan kepadanya.
“Saya terkejut ketika mengisi Pertalite diberikan bingkisan
oleh Pertamina. Ternyata hari ini adalah Hari Konsumen. Saya
ucapkan terima kasih buat Pertamina,” ujar David sambil
tersenyum lebar usai menerima hadiah.
Konsumen lain bernama Elli, warga Jl. Adam Malik Medan
juga terkejut dengan kehadiran Romulo Hutapea bersama

Foto : MOR I

Pertamina Apresiasi Pelanggan di Hari Konsumen Nasional

rombongan dengan memberikan bingkisan kepadanya saat
melakukan pengisian Pertamax. “Semoga Pertamina terus
memberikan pelayanannya yang terbaik,” tambah Elli dengan
rasa bangganya.•wali
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Program Siswa
Terampil Mekanik
Corporate Social Responsibility (CSR) bekerja sama
dengan SMK Negeri 1 Jakarta menyelenggarakan
Kegiatan dengan program “Siswa Terampil Me
kanik” dimana dalam kegitan tersebut para siswa
SMK diberikan pelatihan dan praktik penggantian
pelumas motor untuk 110 siswa jurusan mesin dan
otomotif dengan narasumber berasal dari pekerja
Bright Olimart (BOM) yang merupakan salah satu
lini bisnis PT Pertamina Retail yang berada di SPBU
COCO, (14/4). Acara dibuka oleh Asep Supriatna,
Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jakarta.
Acara ditutup dengan praktik penggantian
pelumas untuk empat sepeda motor yang di
pandu oleh mekanik BOM. Pada kegiatan ini, PT
Pertamina Retail memberikan bantuan berupa
seperangkat peralatan penggantian pelumas,
sehingga para siswa dapat melakukan penggantian
pelumas secara komersial, baik kepada siswa
sekolah maupun kepada masyarakat umum. Untuk
kebutuhan pelumasnya, akan di-support oleh
BOM.•PERTAMINA RETAIL

MOR IV Bantu Korban
Longsor Banjarnegara
BANJARNEGARA – MOR IV melalui fungsi CSR
dan SMEPP Jateng & DIY ikut terjun langsung
dalam memberikan bantuan kepada korban
bencana longsor di Desa Clapar, Kecamatan
Madukara, Kabupaten Banjarnegara, yang
terjadi pada 24-25 Maret 2016. Bantuan dise
rahkan kepada Kepala Desa Clapar, Somad,
pada (29/3).
Bantuan yang diberikan berupa paket sem
bako senilai Rp 20 juta serta 1.000 kaleng kornet
dan diharapkan dapat meringankan beban 296
orang pengungsi yang harus rela tidur di posko
pengungsian setelah mendapati kondisi rumah
tinggal mereka rusak parah akibat longsor.
Pada kesempatan yang sama, fungsi Do
mestic Gas Pertamina MOR IV bekerjasama
dengan Hiswana Migas Banyumas memberikan
bantuan penyediaan tabung Elpiji 12 kg yang
digunakan untuk kegiatan memasak di posko
pengungsian.•MOR IV

BANDUNG – Pada Minggu,
3 April 2016, 5 UKM mitra
binaan PHE ONWJ ikut ser
ta dalam Gelar Produk Wira
Usaha Baru (WUB) Jawa Barat
“Kahiji di ASEAN” di Gedung
Sate, Bandung, Jawa Barat.
Acara yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Provinsi
Jawa Barat ini bertujuan
untuk mengangkat wirausaha
baru yang ada di Jawa Barat
terutama yang memiliki daya
saing di tingkat ASEAN.
Hadir dalam acara tersebut
Gubernur Jawa Barat Ah
mad Heryawan, Menteri
Pariwisata Arif Yahya, Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara Yuddy Chrisnandi
serta perwakilan dari Setnas
ASEAN.
Kelima UKM mitra binaan
PHE ONWJ, berasal dari
Desa Eretan Wetan dan
Eretan Kulon, Kecamatan

Kandanghaur, Indramayu
yang tergabung dalam pro
gram CSR PHE ONWJ.
Bekerja sama dengan
Dinas Energi & Sumber
Daya Mineral (ESDM) Provisi
Jawa Barat, kelima UKM
mengusung pengembangan
produk pangan olahan ikan
berbasis GMP (Good Manu
facturing Practices).
Hadir mendampingi mit
ra binaan PHE ONWJ pada
acara tersebut, Community
Development & Relations
Manager PHE ONWJ, Su
daryoko.
Kepala Dinas ESDM
Provinsi Jabar, Sum arwan
H.S, di sela-sela kunjungan
nya ke stan mitra binaan PHE
ONWJ mengatakan, “ Produk
mitra binaan PHE ONWJ
merupakan produk khas dari
daerah pesisir Jawa Barat.
Dengan dukungan dari PHE

Foto : PHE

Tingkatkan Daya Saing Tingkat ASEAN melalui
Gelar Produk Wira Usaha

JAKARTA – PT Pertamina Retail melalui program

Foto : MOR IV

No. 18

Tahun LII, 2 Mei 2016

ONWJ dan Pemda Jabar,
kami berharap pemasaran
produk dari mitra binaan ini
dapat terus berkembang
dan mampu bersaing dengan
produk-produk lain hingga
tingkat ASEAN”.
Tak hanya itu, dukungan
PHE ONWJ pada mitra bi
naannya diharapkan mampu

membantu pemasaran
produk serta mampu me
numbuhkan semangat
w i ra u s a h a u n t u k d a p a t
berkreasi lebih baik lagi
sehingga mampu me
ningkatkan kesejahteraan
keluarga khususnya dan ma
syarakat pesisir Jawa Barat
pada umumnya.•PHE

Pelatihan Pengembangan Kapasitas
Bagi Para Local Hero
Yogyakarta - PT. Pertamina
(Persero) beserta anak perusa
haan menyelenggarakan
Pelatihan Pengembangan
Kapasitas (Capacity Building)
bagi 30 local hero. Kegiatan
yang berlangsung pada 1416 April 2016 dilaksanakan
bekerja sama dengan
Universitas Gadjah Mada.
Kegiatan dimulai dengan talk
show, dimana para local hero
berbagi impian, halangan dan
kemungkinan kerja sama di
kemudian hari. Dalam kegiatan
ini, peserta juga diajak untuk
meninjau desa terpadu binaan
Universitas Gadjah Mada di
Gama Giri Mangunan untuk
mendapatkan ide inspiratif,
kreatif dan inovatif dalam
mengembangkan prog ram
yang mereka jalankan.
Local Hero Pertamina
merup akan seseorang yang
memiliki hasil karya luar biasa,
dengan gagasan pokok
yang mencerminkan jiwa ke
pemimpinan serta komitmen
tinggi bagi lingkungan dan
masyarakat di sekitar mereka.
Ke-30 local hero yang mengikuti
kegiatan ini merupakan pe
menang penghargaan Perta
mina Local Hero pada tahun
2014 dan 2015, yang telah
memberikan kontribusi nyata

pada penyelesaian masalah
yang ada di sekitar mereka.
Berbagai program yang telah
mereka lakukan sejalan dengan
empat pilar CSR Pertamina,
yakni Pertamina Sehat, Perta
mina Hijau, Pertamina Cerdas,
dan Pertamina Berdikari.
“Kami ingin terus mengem
bangkan kemampuan para
local hero, khususnya dalam
aspek pemasaran, keuangan
dan pengembangan kelompok
masyarakatnya. Seluruh materi
pelatihan yang kami berikan
dirancang khusus agar aplikatif
bagi seluruh peserta. Kami
sangat berharap pelatihan ini
dapat membantu para local
hero untuk terus menciptakan
inovasi dan terobosan dalam
mengembangkan kegiatankegiatan yang telah mereka
lakukan saat ini. Indonesia
harus bangga memiliki insaninsan yang menginspirasi se
perti mereka,” jelas Agus Mas
hud, CSR Manager Pertamina.
Salah satu pemenang
penghargaan Pertamina
Local Hero 2014, Ujang
Sodikin, menyambut baik
kegiatan ini. Ujang me
rupakan satu dari empat
p em e n a n g p e n g h a r g a a n
kategori Pertamina Berd i
kari atas komitmennya da

Foto : CSR

INA RETAIL
Foto : PERTAM

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

Agus Mashud, CSR Manager Pertamina, mengharapkan pelatihan ini dapat
membantu para Local Hero untuk terus menciptakan inovasi dan terobosan
dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan yang telah mereka lakukan saat ini

lam memberdayakan masya
rakat dan mengelola po
tensi desa Buniwangi, Su
kabumi. “Pelatihan ini sangat
bermanfaat untuk mengem
bangkan pengetahuan saya.
Saya menjadi lebih mengerti
tentang manajemen SDM
dan pemasaran. Selain itu
mendapatkan inspirasi untuk
mengembangkan perek o
nomian di desa saya. Materi
yang diberikan juga sangat
aplikatif dan akan membantu
saya untuk terus memajukan
Desa Buniwangi,” ujar Ujang.
Narasumber Pelatihan
Pen gembangan Kapasitas
ini merupakan akademisi

s e r t a p a k a r- p a k a r d a r i
Fakultas Ekonomi, Fakultas
ISIPOL, Fakultas Pertanian,
dan Fakultas Peternakan,
Univ ersitas Gadjah Mada.
Selain pelatihan, peserta juga
diberikan tugas kelompok
untuk membuat program
kewirausahaan.
“Kami sangat senang
melihat antusiasme para
peserta. Semangat merekalah
yang mendorong kami untuk
menjangkau lebih banyak
penerima manfaat di berbagai
kota di Indonesia, untuk dapat
membantu menciptakan
keadaan yang lebih baik untuk
Indonesia,” tutup Agus.•RILIS
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Efisiensi
BTP Inisiatif
Direktorat
Sebagai bagian dari pelaksanaan inisiatif Breakthrough
Project (BTP) 2016, maka Direktorat Keuangan bersamasama dengan Direktorat lainnya* (Hulu, Gas & Energi Baru
Terbarukan, Keuangan serta SDM & Umum) turut berperan
serta dalam pelaksanaan BTP melalui BTP Inisiatif Efisensi
Direktorat. BTP ini muncul sebagai salah satu jawaban bagi
tantangan yang sedang dihadapi oleh perusahaan di tengah
kondisi industri energi yang sedang terpuruk. Sampai dengan
minggu ketiga di bulan April 2016, harga minyak dunia masih
terus tertekan dan masih berada di bawah level US$50 per
barel. Kami mencatat WTI Crude Oil masih berada dalam
rentang US$35 sampai dengan US$42 per barel di bulan April
2016. Sedangkan, Brent Crude Oil masih berada dalam ren
tang US$37 s/d US$44 per barel. Berangkat dari keprihatinan
tersebut maka BTP Inisiatif Efisiensi Direktorat diharapkan
mampu menjadi jawaban bagi manajemen perusahaan untuk
membantu tercapainya target keuangan perusahaan melalui
efisiensi Anggaran Biaya Operasi (ABO) di seluruh Direktorat
di lingkungan PT Pertamina (Persero).
Ruang lingkup dari pelaksanaan BTP Inisiatif Efisiensi
Direktorat ini meliputi inisiatif efisiensi Anggaran Biaya Operasi
(ABO) di seluruh Direktorat Pertamina1) dan seluruh fungsi
Non-Direktorat, yaitu:
a. Direktorat Hulu (korporat)
b. Direktorat Gas & Energi Baru Terbarukan (tidak termasuk
AP dibawah GEBT)
c. Direktorat Keuangan
d. Direktorat SDM & Umum
e. Fungsi Non Direktorat (Fungsi Corporate Secretary, Audit
Executive, Legal Counsel & Compliance & ISC)
Adapun total efisiensi yang diharapkan mampu dihasilkan
dari pelaksanaan BTP Inisiatif Efisiensi Direktorat ini adalah
US$172 juta atau sekitar Rp2,4 triliun (Asumsi RKAP nilai
tukar IDR/US$ = Rp13.900) di akhir tahun 2016.
Tanggapan Direktorat lain terhadap BTP Inisiatif Efisiensi
Direktorat ini cukup positif, hal ini dapat terlihat dari peran
serta dan kontribusi berbagai Direktorat. Kontribusi tersebut
akan diusahakan melalui berbagai insiatif efisiensi, antara lain
172.108
2.700

18.776

90.825

32.109

27.699

Hulu
(Korporat)

Keuangan

SDM &
Umum

GEBT

Non
Total target
Direktorat efisiensi
ABO 2016

efisiensi dalam pengadaan office service, Information Technol
ogy (IT) supplies, biaya pelatihan (training), biaya konsultan,
biaya eksplorasi, biaya rapat, biaya pameran, biaya sponsor
ship, biaya media cetak, dan lain-lain.
Sejak dimulainya pelaksanaan BTP Inisiatif Efisiensi
Direktorat di awal Februari 2016, pada akhir Maret 2016
BTP Inisiatif Efisiensi Direktorat sudah berhasil memberikan
kontribusi sebesar US$43 juta. Pencapaian efisiensi sebesar
US$43 juta tersebut bisa dikatakan cukup baik karena sudah
mampu memenuhi target yang ditetapkan sampai dengan
bulan Maret 2016. Tercapainya target di bulan Maret 2016 ini
tentu saja tidak menjamin bahwa target efisiensi Desember
2016 akan secara otomatis tercapai. Komitmen bersama &
kontribusi dari semua Direktorat akan berperan penting dalam
menentukan pencapaian efisiensi ABO di akhir tahun 2016
sebesar US$172,1 juta.•TIM BTP Inisiatif Efisiensi Direktorat
* Hanya mencakup Direktorat Hulu di PT Pertamina (Persero), sedangkan untuk efisiensi

di lingkungan Anak Perusahaan Hulu dilakukan di dalam BTP Inisiatif Efisiensi Hulu.
BTP Inisiatif Efisiensi Hulu tidak dibahas dalam artikel ini, dan akan dibahas pada
artikel edisi selanjutnya.
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Cost Efficiency :

More than just cost cutting
US$

172
MIO

Tidak ada satupun analis mampu
memprediksi
sebelumnya
bahwa
har
ga minyak akan anjlok lebih dari
60% dibandingkan dengan harga ter
tinggi
nya sejak tahun 2013. Harga
minyak mentah Brent terjun bebas dari
harga tertingginya di tahun 2013 yaitu
US$118 per barel, menjadi US$30-an
per barel di bulan Januari 2016. Sedangkan untuk WTI terjun dari
harga tertingginya US$110 per barel di tahun 2013, menjadi hanya
US$30-an per barel di bulan Januari 2016. Semua perusahaan
minyak, khususnya yang memiliki core business pada sektor
eksplorasi & produksi minyak mentah, masuk dalam kondisi
kepanikan hebat. Kepanikan tersebut tentu saja dapat dipahami,
terutama bagi perusahaan-perusahaan yang kebanyakan sumur
minyaknya memerlukan biaya produksi lebih dari US$40 per barel.
Di tengah kondisi seperti saat ini, rasionalisasi biaya menjadi
pilihan terbaik yang sepertinya dapat
dilakukan. Akan tetapi, para eksekutif
berhadapan dengan 2 kemungkinan yang
mungkin dihadapi dari pilihan efisiensi
biaya yang dilakukan. Kemungkinan
pertama, para eksekutif melakukan proses
rasionalisasi yang benar, terarah dan efektif
sehingga efisiensi yang dilakukan benarbenar konstruktif dan mampu mendukung
aspirasi strategi jangka pendek & jangka
panjang perusahaan. Atau, kemungkinan
kedua, inisiatif efisiensi tersebut dilakukan
tidak terarah dengan mengorbankan
rencana strategi perusahaan. Kemungkinan kedua ini seringkali
terlihat menguntungkan dalam waktu singkat, tapi kenyataanya
bersifat destruktif bagi strategi perusahaan.
Tentu saja semua eksekutif berharap untuk melakukan
langkah-langkah yang benar & mampu menciptakan usaha
efisiensi yang konstruktif baik jangka pendek maupun jangka
panjang. Lalu pertanyaannya, bagaimana process cost cutting
seharusnya dila
kukan sehingga tidak mengorbankan tujuan
jangka panjang perusahaan tapi tetap bisa mengoptimalkan
tujuan jangka panjang perusahaan? Mengutip analisis dari
McKinsey & Company dan BCG (Boston Consulting Group),
maka ada beberapa hal krusial yang perlu diperhatikan ketika
manajemen memutuskan untuk melakukan efisiensi biaya.
McKinsey & Company melihat setidaknya ada 5 hal yang
perlu diperhatikan sehingga program efisiensi biaya dapat
berjalan efektif & konstruktif terhadap long-term strategy, serta
dapat sustainable dalam waktu jangka panjang. 5 hal yang perlu
diperhatikan tersebut, yaitu:
1. Assign accountability at the right level, Top Management perlu
mendelegasikan secara tepat middle-management atau lowermanagement yang akan menjadi penanggung jawab untuk
mengartikulasikan aspirasi top management terkait efisiensi
biaya yang dilakukan. Dalam hal ini, mereka yang ditunjuk
harus benar-benar mengerti detailed knowledge dari struktur
biaya perusahaan, dan memiliki kemampuan menganaliasis
konsekuensi logis, bisnis dan operasional dari setiap inisiatif
pemotongan biaya yang dilakukan.
2. Focusing on how to cut, not just how much. Jangan hanya
berfokus pada “berapa” banyak biaya yang akan dipotong,
tapi manajemen perlu secara detil memahami “bagaimana”
cara melakukan pemotongan biaya, sehingga dapat secara
tepat merumuskan inisiatif yang sustainable dan tidak
mengorbankan strategi jangka panjang.
3. Don’t let P&L accounting data get in the way of cost re
duction. Jika efisiensi yang diakui oleh unit-unit bisnis sulit
untuk dijelaskan secara detil akuntansi dampak nya kepada

1. Hulu Korporat US$ 32.1 mio
2. Keuangan US$ 27.7 mio
3. SDM&Umum US$ 90.8 mio
4. GEBT US$ 2.7 mio
5. Non Direktorat US$ 18.7 mio

laporan Laba-Rugi, maka perusahaan dapat menggunakan
pendekatan logis dan memastikan bahwa setiap data efisiensi
yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan. Intinya
adalah mengidentifikasi, mengukur dan mengontrol saving
drivers pada setiap unit bisnis/proses bisnis, bukan justru
berkutat dengan cara pencatatan & pelaporan akuntansi.
4. Clearly articulate the link between cost management & strategy.
Strategi perusahaan harus menjadi dasar pemotongan
biaya, bukan sebaliknya. Sehingga, inisiatif pemotongan
biaya haruslah mampu mendorong tujuan jangka panjang
perusahaan, bukan hanya tujuan jangka pendek, seperti
pencapaian laba tahunan.
5. Treating cost reduction as an ongoing exercise. Setelah
program efisiensi biaya dilakukan, maka top management perlu
untuk mengulang kembali program tersebut di tahun-tahun
berikutnya, atau bahkan menjadikannya sebagai ke
bijakan
dalam cost management peru
saha
an. Dengan melakukan
hal tersebut, maka perusahaan bisa
menjadikan program efisiensi tersebut
sebagai budaya perusahaan.
Sedangkan,
Boston
Consulting
Group (BCG) melihat setidaknya ada 6
ta
hapan yang perlu diperhatikan ketika
merumusukan program efisiensi biaya.
1. Build consensus & commitment on
goals & scope. Pada tahapan ini top
management mendefinisikan dua hal
utama, yaitu tujuan (overall programs)
dan ruang lingkup (scope) dari program
efisiensi.
2. Select the right methodologies. Tentukan metode yang akan
digunakan untuk melakukan pemotongan biaya. Beberapa
metode yang dapat digunakan adalah benchmarking, internal
& external surveys, activity-based optimization, dan lain-lain.
Pada tahap ini perusahaan menentukan metode yang paling
cocok bagi organisasi & proses bisnis perusahaan.
3. Determine how efficient & effective the organization is and set
targets for changes, dari hasil analisis dengan menggunakan
metode yang sudah ditentukan, maka perusahaan sekarang
dapat menentukan target efisiensi yang ingin dicapai.
4. Develop a plan to hit the targets. Pada tahapan ini, perusahaan
merumuskan secara komprehensif rencana/program kerja
yang akan dilakukan untuk dapat mencapai target efisiensi
yang sudah ditetapkan tersebut.
5. Drive implementation of changes. Setelah semua target
disepakati & program efisiensi dilakukan, maka perlu adanya
dukungan dari top management untuk terus mendorong
konsistensi dari pelaksanaan program efisiensi. Program
monitoring juga harus diterapkan secara konsisten untuk
mengukur realisasi efisiensi.
6. Make the change sustainable. Usaha-usaha untuk menjaga
agar budaya efisiensi dapat terus menjadi bagian dalam
pengelolaan biaya perusahaan adalah hal yang penting
untuk diperhatikan. Pada tahap ini, perusahaan merumuskan
inisiatif-inisiatf yang dapat mendorong program efisiensi yang
dicanangkan menjadi bagian budaya perusahaan.
Melihat dua analisis dari McKinsey & Company dan BCG
maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemotongan biaya
adalah hal yang krusial dan perlu mendapatkan perhatian
khusus dari top management, sehingga dapat dipastikan bahwa
pemotongan biaya tersebut dilakukan bukan hanya sematamata untuk mencapai tujuan jangka pendek tapi juga mampu
mendukung tujuan jangka panjang perusahaan. Selain itu,
program efisiensi yang sudah berhasil diterapkan perlu untuk
terus dijaga sehingga dapat menjadi budaya dalam pengelolaan
biaya perusahaan.•FANDITIUS & ALI AZMY

Foto : MOR I
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Apresiasi untuk
Konsumen Pertalite
MEDAN – Dalam rangka menyambut Ulang Tahun ke58 Pertamina dan kehadiran Pertalite di 1.200 SPBU di
Indonesia, Pertamina mengadakan undian berhadiah 5
unit Motor Honda Vario 150 Esp dan 800 unit HP Xiaomi
Redmi 2 secara nasional.
Pada Senin (11/4), dilakukan pengundian pertama
di kota Medan untuk peserta di Pulau Sumatera dengan
total 95 hadiah dalam program “Pertalite Rejeki Lebih
Dekat, Melaju Lebih Jauh” di SPBU COCO Jl. K.L Yos
Sudarso Medan. Program ini berlangsung selama hampir
3 bulan mulai, dari 4 Januari sampai dengan 31 Maret
2016.Pengundian pemenang dilakukan oleh Retail Fuel
Marketing Region Manager I, Nurhadiya disaksikan oleh
Kepolisian, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan
Notaris.
Nurhadiya dalam kesempatan ini mengungkapkan,
Medan menjadi kota pertama yang melakukan undian
program “Pertalite Rejeki Lebih Dekat, Melaju Lebih Jauh”
yang dilakukan 5 lokasi di seluruh Indonesia dengan
mengadakan undian berhadiah 5 Motor Honda Vario 150
Esp dan 800 HP Xiaomi Redmi 2.
“Undian ini sebagai wujud apresiasi bagi customer
loyal Pertalite. Kota Medan adalah kota pertama dalam
rangkaian kegiatan pengundian hadiah secara nasional,”
ungkap Nurhadiya.
Dijelaskan juga, Pertalite merupakan bahan bakar
terbaru dari Pertamina yang mengandung OKTAN 90,
Pertalite memiliki banyak kelebihan dan keunggulan.
Di antaranya, harga yang terjangkau namun memiliki
kualitas yang lebih baik dibandingkan Premium. Karena
itu, customer pun dapat menempuh jarak berkendara
yang lebih jauh. “Dengan kandungan oktan 90, mesin
kendaraan lebih awet dan tidak cepat panas,” papar
Nurhadiya.
Total kupon yang dikumpulkan selama periode ber
langsung sebanyak 490.833 lembar. Cara mengikuti
undian, yaitu konsumen mendapatkan kupon dengan
mengisi bahan bakar Pertalite minimal 20.000 rupiah
untuk motor atau 150.000 rupiah untuk mobil dalam 1 kali
pengisian. Kemudian melampirkan struk bukti pembelian
PERTALITE yang telah dimasukkan pada dropbox yang
tersedia di SPBU terpilih.
Rangkaian pengundian hadiah dilakukan pada 11
April – 25 April 2016 dan berpusat di lima kota, yaitu
Medan pada 11 April 2016, Makassar (14/6), Surabaya
(18/4), Semarang (22/4) dan Jakarta pada 25 April 2016.
Konsumen Pertalite di wilayah Sumatera yang menjadi
pemenang satu unit motor Honda Vario 150 Es adalah
Serli Veronika dari Pekanbaru sedangkan bagi para
pemenang hadiah Handphone Xiaomi Redmi 2 dapat
diakses melalui situs www.pertamina.com/fuels.•wali
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MOR V Buktikan Dukungan Terhadap Bulan KOMET :

Lewat Forum KOMET Offline & Webinar

Dalam rangka memperkaya wawasan melalui sharing knowledge, Marketing Operation
Region (MOR) V Jatim dan Balinus melalui fungsi Quality Management & Performance
melaksanakan Bulan KOMET berupa sharing dua aset pengetahuan dan dihadiri oleh 50
pekerja MOR V dan 30 pekerja webinar di Ruang Fastron Kantor MOR V, Kamis (28/4/2016).
Bulan KOMET MOR V dibuka oleh Pjs GM MOR
V, Made Adi Putra, dan dihadiri Tim Manajemen MOR
V. Made menyampaikan Bulan KOMET yang bertema
Break The Silos with Borderless Knowledge Sharing
dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah, unit/
region dan Anak Perusahaan dalam bentuk Forum
KOMET online yang melibatkan level manajemen
sebagai narasumber.
Narasumber pertama berasal dari Unit
Manager IT MOR V-Surabaya, Yohanes
Iwan Setiawan, menyampaikan Optimalisasi
Manajemen File menggunakan Private Cloud
Storage di MOR V Surabaya. Sharing yang
disampaikan mengenai problem-solving dari
sharing data antar pekerja yang sudah teregister
(berdomain pertamina.com) melalui Own Cloud
sehingga data yang confidential tetap aman.
Narasumber yang kedua adalah Ast Ma
nager Sales Adm & General Account RFM V,
Rini Widiastuti, menyampaikan Peningkatan
Penjualan Pertalite melalui Inovasi Marketing di
MOR V. Inovasi marketi ng ini berupa Pertalite
Teaser (meningkatkan curiosity masyarakat
melalui iklan), uji pasar 2015, education
roadshow (menginformasikan model kendaraan
yang cocok), advertising campaign (banner
berisi keunggulan Pertalite), undian berhadiah
pada HUT ke-58 Pertamina, sponsor Tim Basket Satria Muda Pertamina, aktifasi komunitas
Jurnalis dan Mahasiswa untuk mengubah konsumsi masyarakat ke Pertalite, komunitas
otomotif, pengembangan outlet dan celebration outlet ke-555, talkshow dan lomba jingle
Pertalite di radio, serta media exposure (medsos, TV, koran).
Setiap unit operasi dan region telah membuktikan dukungan penuh terhadap Bulan
KOMET! Bagaimana dengan Anda? Sudahkah
sharing hari ini? Manfaatkan Friday is webinar day
untuk sharing pengetahuan dan aktif gunakan Portal
KOMET baik untuk download asset pengetahuan
sebagai referensi penyelesaian masalah perbaikan,
diskusi dalam Community of Practice (CoP) dan aktif
bertanya dalam Ask The Expert dan ikuti serangkaian
program selama Bulan KOMET 2016 ini :
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Audit CIP :
Fokus Pada Monitoring & Coaching,
Bukan Pencarian Outstanding Semata!!!
Terima kasih banyak kepada para gugus yang sudah mendaftarkan gugusnya dalam
Aplikasi Pendaftaran CIP di Website QSKM.Tercatat dalam system sejumlah 1914 laporan
penyelesaian masalah Pekerjaan Berbasis CIP akan diselesaikan tahun ini dari Unit Operasi/
Region/ Anak Perusahaan maupun fungsi-fungsi yang berada di Lingkungan Kantor Pusat.
Antusias yang luar biasa dari seluruh Pekerja dan tercermin bahwa semua concern terhadap
krisis minyak yang sedang terjadi dengan melakukan efisiensi di segala lini.
Selagi para ketua dan anggota gugus merencanakan perbaikannya, Tim Auditor
telah dibekali dengan
pelatihan Auditor dan
Juri CIP pada 30, 31
Maret – 1 April 2016
lalu, dalam rangka
mempersiapkan Auditor
yang mampu dan siap
ditugaskan dalam me
lakukan pemantauan
progress pelaksanaan
C I P, m e m b e r i k a n
coaching, memastikan
dan memverifikasi ha
sil implementasi CIP.
Pemahaman CIP Cycle
mulai dari langkah 1 (satu) identifikasi masalah sampai dengan langkah 8 (identifikasi
masalah selanjutnya) dari masing-masing gugus tentu lebih dipahami oleh Para Auditor
setempat. Harapannya hasil audit yang dijalankan dapat menjadi salah satu pertimbangan
dewan juri dalam Forum Presentasi sehingga tidak hanya menilai risalah “by paper”.
Para Auditor telah disiapkan, panggilan audit bagi fungsi-fungsi di Lingkungan Kantor
Pusat juga sudah dilakukan. Proses Audit Plan Do Check Action (PDCA) I akan dilaksanakan
mulai tanggal 2-13 Mei 2016 di Kantor Pusat. Bagi para gugus yang sudah terdaftar,
mari persiapkan CIP guna hasil audit yang lebih optimal. Demi mendapatkan data yang
valid terhadap hasil kegiatan CIP, monitoring kontinyuitas kegiatan CIP, mendapatkan
rekomendasi dan coaching bagi setiap CIP dan sebagai data review manajemen terhadap
kontribusi kegiatan CIP di 2016 ini. Seluruh rekomendasi yang muncul bukan untuk
“outstanding” semata namun untuk manfaat yang lebih besar yaitu memecahkan masalah
Pekerjaan yang berorientasi kepada value creation.
Adanya perubahan kriteria di
tahun 2016 namun tetap mengu
sung filosofi CIP yang utama, yaitu
Delapan Langkah Tujuh Alat (DELTA)
dan Plan Do Check Action (PDCA)
tentu akan mempengaruhi proses
penjurian maupun proses audit,
begitu pula dengan form audit. Hasil
penyederhanaan form audit yang
berdasar pada kriteria yang baru
tentu telah didesain dan mendapat
masukan berbagai pihak dan di
sesuaikan dengan kompetensi
resource QM UO/ Region dan AP.
Sudah sampai langkah berapa per
baikan Anda???
Keep Innovating!!! Keep Improving!!
Oleh Desy Puspitasari - Tim CIP

The More You Share, The More You Get, Let’s Share Knowledge !!!
Oleh : Yuan Peter Paul, QM MOR V Jatim Balinus

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

Pemahaman Anatomi Kapal Yang Wajib Dihapal
Dalam rangka program pengendalian oil losses dan
pembekalan dari Direktorat Pengolahan bagi pekerja Oil
Movement dan Tim Improvement Transaksi Arus Minyak
(ITAM), RU III melalui Fungsi OPI dan HR menggelar
Upskilling Anatomi Kapal kepada 30 pekerja OM dan tim
ITAM selama dua hari 6-7 April 2016. Upskilling dibuka
General Manager RU III, Mahendrata Sudibja dan dihadiri
perwakilan manajemen RU III di Gedung Diklat RU III 6
April 2016 lalu.
Mahendrata dalam sambutan pembukaan menga
takan, dalam mendukung kinerja Direktorat Pengolahan
terdapat 4 (empat) pilar strategis yang termasuk ke
dalam Pertamina Production System (PPS). Salah satu
dari keempat pilar tersebut yakni berkaitan dengan
keandalan kilang untuk mendapatkan profit yang optimal
dengan melakukan berbagai upaya efisiensi termasuk
di dalamnya adalah bagaimana menekan losses atau
pengendalian oil loss.
“Salah satu komponen terbesar kita dalam biaya

produksi adalah oil loss yang terdiri dari refinery loss dan
supply loss yang nilanya sangat tinggi dibanding kom
ponen-komponen yang lain. Dari komponen biaya pengo
lahan, hampir 93% merupakan biaya dari crude/minyak
mentah. Dengan demikian, jika kita bisa menekan oil loss,
maka kita akan memperoleh margin atau penghematan
yang cukup besar,” ujar Mahendrata.
Mahendrata menambahkan, berbagai upaya harus
dilakukan untuk membenahi kinerja pengendalian oil loss,
salah satunya yakni meningkatkan kompetensi dari pekerja
dengan memberikan pembekalan secara teknis, melalui
pelatihan dan upskilling dalam witness kapal jika terjadi oil
losses/discrepancy di atas toleransi, termasuk melakukan
uji kompetensi loading master, serta menggelar kegiatan
ngOPI bareng dan sebagainya.
Pemahaman akan anatomi kapal yang wajib dihapal
dengan benar-benar. Dengannya, pekerja serah terima
minyak dapat mengetahui dan menjaga dengan pasti
kualitas serah terima minyak dengan seluk beluk kapal.

SMOM RU III, Djoko Priyono memberikan presentasi overview kinerja oil loss RU III.

“Diharapkan, dengan mengikuti upskilling ini, ilmu
yang didapat akan meningkat karena selama mengikuti
upskilling ini peserta akan dibekali bagaimana cara-cara
pemeriksaan kapal-kapal termasuk investigasi, operasinya
serta pengukuran minyak saat loading dan unloading dan
yang terpenting akan mengurangi modus modifikasi atau
tindakan fraud yang dilakukan oleh oknum kapal,” kata
Mahendrata.
Upskilling diawali oleh overview kinerja oil loss RU
III oleh SMOM, Djoko Priyono dan dilanjutkan dengan
penyampaian materi overview Program Pengendalian
Supply Loss Tahun 2016 oleh Encep Wahyudin Taufik
dari Fungsi OpEx dan materi Upskilling Anatomi Kapal
oleh Sofian dan Danan Eko Prihutomo dari Fungsi BOC –
Shipping. Mahendrata berpesan agar para peserta dapat
benar-benar menyerap semua ilmu yang diberikan dengan
melakukan diskusi secara aktif serta mengaplikasikan ilmu
di lapangan agar upaya yang telah dilakukan memberikan
hasil yang maksimal.•PTKAM dan Communication & Relations RU III

Mitigasi Potensi Fraud Dengan CCTV
Secara umum Closed Circuit Televison (CCTV) berfungsi untuk mendeteksi seluruh
kejadian di lokasi yang tertentu secara terpusat. Jadi alat yang bernama CCTV cukup
berarti sebagai “alat pengawas dan perekam” sehingga semua situasi dapat dipantau
dan ditindaklanjuti.
Gawai inilah yang menjadi salah satu inisiatif manajerial dalam memitigasi potensipotensi fraud dalam kegiatan distribusi minyak di Pertamina. Pertamina sebagai pemilik
minyak mencoba sebuah terapi dalam charter party dengan menambah klausul “wajib
memasang perangkat CCTV di kapal”.
Dari data yang masuk ke Tim PTKAM Korporat per April 2016, dari 195 kapal yang
dioperasikan Pertamina ternyata 22 kapal diantaranya sudah dipasang CCTV.
Penempatan meja-perangkat CCTV di kapal yang seadanya (di tempat umum : deck
office, control room atau saloon kapal); sampai pada kamera di luar kabin kapal (di samping
anjungan, di atas dek, di “plafon kamar pompa” merupakan posisi yang cukup riskan bila
dengan suhu udara, gas yang panas, hujan dan embun laut (salinity excess) sepanjang
perjalanan.
Memang diakui pemasalahan dalam pembenahan masih terjadi. Dari laporan, diketahui
beberapa aktivitas loading dan discharging di kapal tidak terekam oleh perangkat CCTV.
Setelah dilihat penyebab tidak terekamnya aktivitas di kapal adalah karena masih terdapatnya
keterbatasan dalam hal teknis. Intervensi manusia juga masih memungkinkan terjadi hingga
penerapan CCTV ini terasa memiliki banyak halangan untuk diimplementasikan.
Namun hadirnya fasilitas ini diharapkan dapat menyediakan bukti yang andal
apabila terjadi kasus fraud di
persidangan. Memang dalam
prakteknya penempatan ini
bag aikan memberikan
maklumat bersifat negatif
terhadap perilaku orang

Membongkar minyak di tengah laut --yang bukan STS resmi--adalah sebentk fraud yang perlu dibasmi PTKAM.

kapal. Namun diharapkan semua orang dapat mencari sisi positif dari semua inisiatif
perbaikan kualitas serah terima minyak.
Alternatif lain seperti pemasangan segel juga tetap digalakkan bersamaan de
ngan implementasi CCTV ini. Implementasi segel contohnya merupakan inisiatif
yang juga digalakkan dalam menjaga kualitas serah terima minyak. Dengan adanya
penambahan jumlah segel pada kapal-kapal ternyata memberikan signifikansi positif
terhadap berkurangnya losses tercatat dalam kegiatan serah terima.
Mari para pahlawan anti diskrepansi di seluruh Unit Pengolahan dan Pemasaran!
Mari kita budayakan dengan solid implementasi pengendalian kegiatan serah terima
minyak dengan CCTV maupun dengan pemberlakuan banyak tempat segel (yang
terbuat dari plastik dan kawat halus) dengan teratur dan terukur di kapal-kapal. Di
samping hemat, mangkus lagi….!!!•TIM PTKAM

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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JAKARTA – Pertamina Peduli kembali menyalurkan bantuan pasca banjir kepada warga di Jati Asih, Bekasi pada
Senin (25/4). Bantuan tersebut berupa pengerahan tiga unit mobil Pemadam Kebakaran dari Kabupaten Bogor untuk
membantu pembersihan lumpur tebal yang tersisa di setiap sudut jalan dan pemukiman warga pasca banjir. Banjir yang
menggenangi pemukiman warga di 3 RW, Kecamatan Jati Asih, Bekasi, membuat lebih dari 900 KK tidak dapat melakukan
aktivitas, karena rumahnya terendam banjir hingga 4 meter. Setelah banjir surut, kegiatan masyarakat belum berjalan
normal karena lumpur yang tertinggal cukup tebal sehingga menganggu akses jalan. Sebelumnya, Pertamina melalui
program Pertamina Peduli juga telah menyalurkan bantuan makanan, obat-obatan dan peralatan lainnya bekerja sama
dengan Pemda setempat, TNI, Kepolisan dan Tim SAR pada Kamis (21/4). Bantuan tersebut merupakan bagian dari
program tanggung jawab sosial perusahaan yang disalurkan melaui CSR & SMEP Pertamina Jawa Bagian Barat.•MOR III

Foto : MOR III

Bantuan Pasca Banjir bagi Warga Bekasi

Komisi II DPRD Kotabaru Melakukan Kunjungan ke Pertamina

Foto : ADITYO

JAKARTA – Anggota Komisi II DPRD Kotabaru mengunjungi PT Pertamina (Persero) dalam rangka
melakukan diskusi mengenai kerja sama program Corporate Social Responsibility serta Pembinaan
Usaha Kecil Menengah untuk Kabupaten Kotabaru, pada Rabu (20/4). Berlokasi di Ruang Rapat
Puskodal Lt 1 Kantor Pusat Pertamina, rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kotabaru H.
Mukhni ini, disambut oleh Vice President CSR & SMEPP Pertamina Kuswandi, CSR Manager Pertamina
Agus Mashud, serta jajaran fungsi CSR lainnya. Kunjungan ini utamanya adalah penyampaian aspirasi
DPRD Kotabaru dukungan Pertamina terhadap program tanggung jawab sosial di wilayah Kotabaru,
Kalimantan Selatan dan sekitar Terminal BBM Pertamina di Kotabaru.•STARFY

JAKARTA – Pada 21 April 2016, PTC merayakan Hari Kartini untuk mengenang perjuangan R.A Kartini serta menanamkan
nilai-nilai perjuangan beliau pada seluruh pekerja. Acara yang mengusung tema “Semangat Kartini – Menginspirasi
Wanita PTC Untuk Lebih Maju” diisi dengan berbagai lomba, di antaranya lomba kreasi hijab, lomba memasang dasi,
dan lomba melipat kemeja. Selain itu, PTC juga menyelenggarakan lomba kebaya terbaik yang diikuti oleh seluruh
pekerja wanita PTC. Adapun yang bertindak sebagai juri perlombaan ini ialah Direktur Utama PTC Taryono, Direktur
Keuangan & Dukungan Bisnis PTC Yekti Tri Wahyuni, dan konsultan PTC Noertjahjani Sarosa. Menurut Taryono, acara
ini diselenggarakan guna meningkatkan kecintaan pekerja PTC kepada mendiang R.A Kartini serta dijadikan momen
bagi para pekerja untuk tetap semangat berkarya dan tetap mampu menempatkan kodratnya sebagai wanita, serta
selalu tampil menawan dan cerdas dalam setiap kesempatan. Diharapkan, semangat Kartini akan terus melekat di jiwa
pekerja wanita PTC dan seluruh wanita Indonesia. • Laraswulan - PTC

Foto : PTC

Semangat Kartini Menginsipirasi Wanita PTC untuk Lebih Maju

Siswa SMAN 4 Cirebon Studi Ekskursi ke Kilang RU VI Balongan

Foto : RU VI

BUMI PATRA – Bertempat di Gedung Pertemuan Patra Ayu, pada 14 April 2016, Head Of Communication &
Relations RU VI Rustam Aji menerima kunjungan studi ekskursi siswa SMAN 4 Cirebon. Dalam kesempatan tersebut,
Rustam menjelaskan tentang sejarah singkat Pertamina secara umum kepada siswa. Ia berharap, melalui penjelasan
singkatnya para siswa dapat mengerti dan mememahami sejarah Pertamina. Sementara Kepala Sekolah SMAN 4,
Candra, sangat mengapresiasi Pertamina yang bersedia menerima siswanya untuk memahami jalur bisnis Pertamina
sesungguhnya. Pada kesempatan tersebut Candra mengucakan terima kasih kepada RU VI yang telah bersedia
menerima siswa BUMN 4.•RU VI

SEMARANG - Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus
selama Periode Kepengurusan 2014 – 2015 diadakan pada (29/3) tahun 2016 di Ruang Serba Guna Lt.3 Kantor
MOR IV Semarang. Acara ini dipimpin oleh Ketua Koperasi Pekerja Patra Empat Febriansyah Dharmawan dan
dihadiri oleh seluruh anggota Koperasi Patra Empat. Berdasarkan Laporan Keuangan Laba Rugi Tahun 2015,
sisa hasil usaha juga meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp 2.714.274.031,86. Untuk
meningkatkan usahanya, Koperasi Pekerja Patra Empat telah mendirikan PT Nawa Insan Jaya yang bergerak di
bidang usaha jasa tenaga outsourcing. Selain itu Koperasi Pekerja Patra Empat juga memiliki usaha yang lainnya.
Berdasarkan hasil RAT 2016, kepengurusan Koperasi masih diperpanjang sampai 2017.•FM

Foto : MOR IV

Tutup Buku 2015, Pembagian SHU Anggota Koperasi
Pekerja Patra Empat Meningkat
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Badak LNG Capai 80 Juta Jam Kerja Aman
BONTANG- Badak LNG
berhasil mencapai 80 juta
jam kerja aman atau 3.414
hari kerja aman tanpa
kecelakaan kerja sejak 8
Desember 2006. Prestasi ini
tercapai pada Rabu, 13 April
2016. Keberhasilan dalam
mencapai 80 juta jam kerja
aman merupakan pencapaian
tertinggi sepanjang sejarah
pengoperasian kilang Badak
LNG sejak 1977.
“Apresiasi sebesar-be
sarnya kami berikan kepada
seluruh pekerja dan mitra
kerja Badak LNG, Pemerintah
Kota Bontang, serta para
stakheholder lain yang telah
membantu dan memberikan
kontribusi bagi tercapainya
80 juta jam kerja aman ini,”
ungkap President Director
& CEO Badak LNG Salis S.
Aprilian.
Sementara Director &
COO Badak LNG Yhenda
Permana berharap, agar
pencapaian ini menjadi
motivasi bagi para pekerja
dan mitra kerja agar terus
bekerja dengan aman
dan profesional. “Mari kita

p e r t a h a n k a n s ek a l i g u s
tingkatkan kinerja SHEQ
(safety, health, environment,
quality) di lingkungan Badak
LNG,” ujarnya.
Sebagai salah satu ben
tuk apresiasi, Badak LNG
menggelar acara Syukuran
dan Penandatanganan
Prasasti 80 Juta Jam Kerja
Aman di Multi Purpose
Building Badak LNG, (15/4).
Penandatanganan dilakukan
oleh President Director & CEO
Badak LNG Salis S. Aprilian
bersama Director & COO
Badak LNG Yhenda Permana
disaksikan oleh Kepala Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja Kota
Bontang Abdu Safa Muha.
Keberhasilan meraih 80
juta jam kerja aman juga me
rupakan pencapaian tertinggi
dibandingkan industri pengo
lahan gas alam cair lainnya,
baik tingkat nasional maupun
internasional.
Sebagai salah satu obyek
vital nasional yang bergerak
di industri pengolahan
gas alam cair di Bontang,
Badak LNG terbukti berhasil
mempertahankan prestasi

Foto : BADAK LNG

Muara Enim – Paku Gajah Development
Project (PGDP) kembali menunjukkan kinerja
yang positif. Memasuki bulan April 2016 Paku
Gajah Development Project (PGDP) PT Pertamina
EP mendapatkan hasil yang menggembirakan
dari pemboran Sumur Pengembangan PDW-8
yang mencapai kedalaman akhir 1590 mMD
dan telah released pada 17 April 2016 pukul
24:00 lalu, dengan menggunakan Rig EMSCO
D-2/M PDSI.
“Sumur PDW-8 merupakan sumur pertama
Tahun 2016 di PGDP, dari enam sumur pengem
bangan yang direncanakan pada tahun ini, se
lanjutnya lima sumur berikutnya adalah sumur
KAG-A2, TSM-6, KAG-A3, KRD-3 dan KAG-A1,”
ujar Musallam Latuconsina General Manager
PGDP.
Lebih lanjut Musallam menjelaskan, sumur
PDW-8 ini terletak kurang lebih 60 KM ke arah
selatan dari Prabumulih, tepatnya di Desa
Pagardewa, Kabupaten Muara Enim, Sumatera
Selatan. Sumur ini ditajak pada 23 Maret 2016
dan diselesaikan dalam waktu 26 hari operasi.
Dalam rangka efisiensi, tahap uji produksinya
dilakukan secara rigless dan at cost yang selesai
pada 22 April 2016, membawa efisiensi dengan
realisasi angg aran senilai 54,86% (tanpa uji
produksi) dari AFE Budget.
Hasil uji produksi sumur pengembangan
PDW-8 mencatatkan pada open flow dengan rate
gas sebesar 10.67 MMSCFD dan kondensat 16.3
BCPD, sedangkan pada MIT (Modified Isochronal
Test) dengan bean size 13 mm mencatatkan
rate gas sebesar 5.53 MMSCFD dan kondensat
23.7 BCPD dari lapisan Batugamping Formasi
Baturaja interval 1523-1528 mMD Struktur
Pagardewa.
“Implikasi dari keberhasilan pemboran ini,
akan mampu meningkatkan produksi gas dan
kondensat PGDP dan Asset-2. Sumur PDW8 akan diproduksikan dengan angka rataan
produksi sekitar 2 MMSCFD dan 30 BCPD
pada September 2016, atau setelah flowline
PDW-8 selesai (pengerjaan flowline PDW-8
direncanakan dimulai pada Juli-Agustus 2016)”,
tambah Musallam.
Sebelumnya, status bulan Maret 2016
produksi Paku Gajah rata-rata adalah gas
sebesar 46.1 MMSCFD dan kondensat
sebesar 1019 BCPD. PGDP telah berkontribusi
menyumbang Produksi Migas PEP Asset 2
sebesar 10%.
“Segenap Manajemen Paku Gajah De
velopment Project (PGDP) PT Pertamina EP
mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT
atas berkat rahmat yang diberikan dan juga
mengu capkan terima kasih atas dukungan
dari semua pihak. Antara lain, Asset 2, Drilling
Departement, Bussiness Partnership PDSI, para
mitra, aparat pemerintahan serta pengamanan
yang telah bersama-sama menyukseskan
keberhasilan sumur pengembangan Pagardewa
(PDW)-8 ini,” pungkasnya.•PGDP
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President Director & CEO Badak LNG Salis S. Aprilian bersama Director & COO
Badak LNG Yhenda Permana sangat mengapresiasi seluruh pekerja dan mitra
kerja Badak LNG yang menomorsatukan HSSE sehingga mampu mencapai 80
juta jam kerja aman.

berkelanjutan dalam aspek
keselamatan dan kesehatan
kerja (K3) dengan memiliki
catatan 80 juta jam atau
3.414 hari kerja aman
t a n p a k e c e l a k a a n y a n g
menghilangkan perhitungan
jam kerja (Lost Time Incident).
Hasil ini merupakan buah
dari berbagai upaya yang
dilakukannya. Di antaranya,
membuat dan mengem
bangkan kebijakan SHEQ
(Safety, Health, Environment,
Quality) perusahaan serta
melakukan sosialisasi se

cara menyeluruh dan me
nerapkannya secara kon
sisten; membuat, me
ngembangkan, dan mene
rapkan BSMART (Badak LNG
SHEQ Management System
Attitude & Reinforcement
Technique) yang terdiri dari 12
elemen. Ketiga, membuat dan
menerapkan Life Saving Rules
secara konsisten. Keempat,
Membuat SHEQ & Traffic
Management Commitment
yang ditandatangani oleh tim
manajemen Badak LNG, dan
lain sebagainya.•PGE

Kesepakatan KPI Direksi PDSI dan
Workshop Program Inisiatif PDSI 2016
JAKARTA - Guna memastikan
tercapainya program kerja
seperti yang dican angkan
dalam RKAP PDSI tahun
2016, pada (13/4), Direksi
PDSI mengumpulkan semua
VP dan manager untuk terlibat
aktif dalam workshop bertajuk
“Integrasi dan Prioritas Pro
gram Inisiatif PDSI 2016”, di
Jakarta, yang sebelumnya juga
dilakukan penandatanganan
bersama KPI semua Direksi
PDSI serta para VP dengan
Direktur Teknisnya masingmasing.
Direktur Utama PDSI
Lelin Eprianto meminta agar
inisiatif program yang telah
digulirkan beberapa waktu
yang lalu dipastikan diketahui
oleh semua insan PDSI hingga
level terbawah. “Kita juga
harus concer n terhadap
HSSE karena impact yang
ditimbulkan cukup besar,”
ujar Lelin.
Karenanya, hal ini harus
dikomunikasikan terus me
nerus termasuk kepada front

liner PDSI di lapangan yang
menjadi ujung tombak operasi
perusahaan.
Program Inisiatif PDSI
tahun 2016 telah dilaunching bertambah 2 item
dibandingkan program sejenis
yang dijadikan dasar kinerja
tahun lalu. Untuk tahun 2016
PDSI mempunyai 8 program
inisiatif guna menyiasati
adanya harga minyak yang
belum membaik, yaitu
Safety is Priority, Efficiency
Throughout Organization,
Wa r m S t a c k S t a t u s f o r
Idle Assets, Revenue Op
timization, Technology De
velopment & Innovation for
Uniq uen ess, Stakeholder
Engagement, Building Effec
tive Organization, dan Building
Internal Competencies.
Sementara itu, Direktur
Pemasaran dan Pengem
bangan PDSI Satoto Agus
tono mengajak semua insan
PDSI untuk ikut berkontribusi
dalam mencapai target yang
telah dipatok dengan safety

Foto : PDSI

Sumur PDW-8 Paku
Gajah Development
Project Hasilkan Gas
& Kondensat
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zero accident. “Mari kita
bekerja sama untuk meng
implementasikan pencapaian
target perusahaan. Dan
workshop ini dimaksudkan
untuk melihat apa yang bi
sa diintervensi untuk me
mudahkan implementasi di
lapangan,”imbuhnya.
Workshop yang berlang
sung selama sehari ini dike
mas interaktif, didahului
dengan berbagai paparan
dan kegiatan focus group
discussion (FGD). Hal ini
dimaksudkan untuk mem
perkaya sharing dan hearing
program dari insan PDSI,
terutama agar terjadi focus

synergy KPI antarfungsi, terjadi
sinkronisasi program fungsi
dan organisasi Perusahaan,
pemetaan kendala dan
performance Pertamina
Drilling Way, komitmen untuk
pedoman bagi semua insan
PDSI sepanjang tahun, serta
knowing and sharing program
perfungsi.
KPI Direksi yang telah
ditandatangani diturunkan
menjadi KPI ke tingkat
yang lebih bawah hingga
s e m u a b i s a m e r a s a k a n
menggerakkan kapal peru
sahaan untuk berlabuh di
dermaga tujuan.•bk

No. 18
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Patra Badak Arun Solusi Kirim Ahli
untuk Bantu Inpex di Australia
JAKARTA – PT Patra Ba

PEPC Gelar
Konsultasi Publik
Proyek JTB
di Desa Mojodelik

dak Arun Solusi (PBAS),

Bojonegoro - Bertempat di Balai Desa

proyek LNG milik Inpex dan

Bojonegoro, pada Selasa (29/3), PT Pertamina
EP Cepu (PEPC) mengadakan acara Konsultasi
Publik Rencana Pembangunan Untuk Ke
pentingan Umum Tanah Jalur Pipa dan Akses
Jalan. Dalam acara ini, PEPC mengundang
40 pemilik lahan yang tanahnya akan terkena
dampak pembangunan proyek unitisasi gas
Jambaran-Tiung Biru (JTB). Turut hadir pada

menandatangani kontrak
Implementation Deed untuk
Manpower Support bersama
Inpex Corporation yang akan
menghadirkan tenaga andal
dari PBAS untuk proyekafiliasinya, di Kantor Pusat
Pertamina, pada (22/4).
Penandatanganan kon
trak tersebut merupakan
tin
dak

lanjut

nota

kesepahaman antara PT

Foto : ADITYO

Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten

anak perusahaan Pertamina,

Patra Badak Arun Solusi
(PBAS) dan INPEX Australia
Pty Ltd. pada 15 Oktober

untuk Manpower Support

PBAS yang kini telah

acara tersebut, wakil dari SKKMigas, Land &

Arun LNG selama lebih dari

2014 di Jakarta. Melalui MoU

merupakan salah satu ben

mendirikan anak usaha di

40 tahun, diharapkan dapat

Regulatory Manager PEPC, Biro Administrasi

tersebut, PBAS memberikan

tuk implementasi dari kerja

Australia, yaitu Patra Badak

mendukung kegiatan operasi

pendampingan dan bantuan

sama yang sudah dijalin

Arun Solution Pty., Ltd.

di proyek Ichthys.

kepada Inpex dan afiliasinya

antara PBAS dan Inpex, di

hingga kini telah mengirimkan

PBAS juga telah menjalin

dalam beberapa aspek,

mana pekerja PBAS akan

11 tenaga LNG-skilled dari

kerja sama dengan UGL

seperti pelatihan operator

menjadi secondee untuk

Indonesia, baik operator

Limited, perusahaan services

LNG, bantuan untuk

Inpex. Kepercayaan Inpex

maupun engineer, untuk

Australia untuk melakukan

commissioning dan start

kepada PBAS merupakan

d i te m p a t k a n d i p ro y e k

penetrasi pasar di Australia,

up plant LNG, termasuk

kebanggaan bagi Pertamina

Ichthys LNG di Australia.

Indonesia dan Asia Pasifik.

plant readiness untuk

sebagai induk perusahaan,

INPEX Corporation adalah

“Dengan kerja sama PBAS,

start up, jasa operasi dan

dan juga bangsa Indonesia di

pemegang share terbesar

INPEX, dan UGL diharapkan

pemeliharaan, jasa asis

mana keahlian, pengalaman,

di proyek Ichthys LNG yaitu

tidak sekadar dimaknai se

tensi teknis, dukungan

dan reputasi Pertamina dan

sebanyak 62.245%.

bagai kerja sama business to

tenaga kerja, dan jasa lain

afiliasinya di bisnis LNG se

PBAS, dengan dukungan

business, namun juga kerja

yang dibutuhkan Inpex dan

makin diakui dunia,” kata

dari Pertamina, PT Badak

sama dengan Indonesia,

afiliasinya.

Vice President Corporate

NGL, dan PT Arun NGL

Jepang, dan Australia,” ujar

Communication Pertamina

yang telah mengoperasikan

Wianda.•EGHA/rilis

Wianda Pusponegoro.

kilang Badak LNG dan kilang

Pembangunan Propinsi Jawa Timur, Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro, Bap
peda Bojonegoro, Muspika Gayam, Kepala
Desa Mojodelik, dan pemilik lahan.
Konsultasi publik dilakukan untuk menyo
sialisasikan proses dan tahapan pengadaan
tanah/lahan atas pembangunan jalur pipa gas
dari lapangan JTB ke lapangan Banyu Urip
Blok Cepu. Pengadaan lahan seluas 6,11
hektar yang dimiliki oleh 40 orang tersebut
berada di Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam,
dimana lokasi ini masuk dalam Wilayah Kerja
Pertambangan (WKP) Blok Cepu.
Land & Regulatory Manager PEPC, Tutuko
Widodo, menjelaskan tentang pengadaan
lahan diperlukan guna penanaman pipa gas

“Penandatanganan kon
trak Implementation Deed

dari lapangan JTB ke lapangan Banyu Urip.
“Ada empat macam pipa yang nantinya akan
ditanam,” papar Tutuko Widodo. Empat macam
pipa tersebut adalah: pipa gas, pipa produksi,
pipa air, dan pipa kondensat. Pipa-pipa akan
ditanam dalam tanah dengan kedalaman 1,5
- 2 meter.
Biro Administrasi Pembangunan Propinsi
Jawa Timur, Untung Supriyono, menegaskan
bahwa regulasi pengadaan tanah/lahan un
tuk proyek migas saat ini mengacu pada
undang-undang (UU) nomor 2 Tahun 2012
tentang pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum. Oleh karena itu,
pihaknya meminta kesepakatan dan persetujuan
para pemilik lahan yang tanahnya terkena
pembebasan agar tanah tersebut bisa dibeli
oleh pihak terkait untuk pembangunan jalur
pipa gas.
Sedangkan Kepala Desa Mojodelik, Yuntik
Rahayu, mengungkapkan ada 43 bidang tanah
yang akan dibebaskan berada di wilayah Desa
Mojodelik dan dimiliki oleh 40 orang.•PEPC

RSPP Adakan Sosialisasi Kanker Serviks
JAKARTA – Dalam rangka

rakat bahwa kanker serviks

2016, RSPP mengadakan

Seminar sosialisasi ini

seminar yang mengusung

diisi dengan pembicara dr.

tema Sosialisasi Kanker

Triani Ismelia F, Sp.OG. Ia

Serviks, pada Kamis (21/4),

menjelaskan penceg ah

di Gedung Graha Lt. 8 RSPP,

an kanker serviks sed ini

Jakarta. Acara yang dihadiri

mungkin dengan me

oleh pegawai Pertamedika

ngenalkan vaksinasi HPV.

dan beberapa pasien RSPP

Va k s i n i n i d i a n j u r k a n

ini dibuka oleh dr. Haris

diberikan pada anak laki-laki,

Tri Prastio selaku dokter

anak perempuan, pria dan

spesialis penyakit dalam

wanita mulai usia 9 tahun

RSPP.

memperingati Hari Kartini

bisa dicegah,” ujarnya.

Foto : AMELIA

Foto : PEPC
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hingga 26 tahun yang belum

bulan setelah yang pertama.

kontes fashion show.

D r. H a r i s b e r h a r a p

aktif berhubungan seksual.

Di seminar ini terdapat juga

“Semoga acara ini ber

dengan diadakannya se

Ada juga vaksin untuk wanita

bazaar yang menjual berbagai

manfaat untuk rekan-rekan,

minar ini, masyarakat

dan laki-laki yang sudah aktif

macam makanan, minuman,

dan membuat para wanita

m em a h a m i p e n t i n g n y a

berhubungan seksual. Vaksin

susu untuk bayi hingga ibu

aware dengan virus yang

mencegah kanker serviks.

diberikan 3 kali, dengan

hamil, investasi emas,dan

sangat berbahaya ini,” tutup

“Kita ingin memberikan

pemberiankedua 1-2 bulan

lain-lain. Diselenggarakan

Dr. Triani.•AMELIA

pengetahuan pada masya

kemudian, dan yang ketiga 6

juga kontes make up dan
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tiga hari, pada 29 Februari, 1-2 Maret 2016, di PHE
Tower, Jakarta. Training tersebut diikuti 48 peserta
yang berasal dari 8 Anak Perusahaan (AP) yakni
PHE ONWJ, PHE WMO, PHE Nunukan, PHE
Siak – Kampar, PHE NSB – NSO, JOB Pertamina
Talisman Jambi Merang, JOB Pertamina E&P
Simenggaris, JOB MEP Tomori Sulawesi serta
dari Fungsi-fungsi lainnya PHE Holding. Disiplin
ilmu para peserta training pun sangat beragam
yakni Drilling, Mechanical, Electrical, Reservoir,
Instrumental, Construction, Facility, Chemical
Engineer & Integrity, Pipeline, Snubbing, Logistic,
Warehouse, Procurement, Geologist, HSSE, Tax,
Auditor, Cost Control, dll.
Menggunakan metode swakelola murni,
pengajar (trainer) berasal dari internal PHE
& AP PHE yang sudah memiliki pengalaman
dan kapabilitas di bidang Quality Management
khususnya CIP baik skala Pertamina, Nasional dan
Internasional. Pada batch II ini melibatkan enam
pengajar PHE yakni Mukhlis Nandar Permana
(PHE), M. Taufiq (PHE ONWJ), Imam Dhuhuri
(BOB BSP), Ita Puspita (JOB PPEJ), Harnanto
Djamal (PHE ONWJ) dan Donny Pradipto (PHE
ONWJ). Hadir pula pemateri dari Direktorat
Hulu PT Pertamina (Persero) yakni Heru Murti
selaku Upstream Improvement Manager yang
men yampaikan materi tentang 4 pilar Quality
Management.
Dalam sambutannya, VP QHSSE PHE Iwan
Jatmika berharap, training tiga hari ini para peserta
dapat mencoba langkah-langkah dalam CIP dapat
diselesaikan. Sehingga selesai training tidak hanya
mendapat ilmu melainkan mendapatkan tips dan
trik karena CIP merupakan tools yang kemudian
berlanjut menjadi best practice. Melalui kegiatan CIP
peserta diharapkan dapat berinovasi menghasilkan
value creation yang nyata, memperbaiki bisnis
proses plus mengimprovisasinya dan akhirnya kita
sendiri yang beruntung.
“Semoga ke depannya kegiatan CIP ini dapat
menumbuhkan komunitas CIP. Janganlah kita
memandang CIP sebagai beban tugas melainkan
sebagai passion kita (sebagai profesional). Sebagai
profesional yang pintar dibalik anomali minyak
yang turun sekarang ini, seharusnya kita optimis
bisa berbuat untuk memberikan wujud yang nyata
bagi perusahaan kita masing-masing berupa
value creation yang nyata atau Panca Mutu yakni
Quality, Cost, Delivery, HSSE & Morale melalui CIP,”
tambahnya.•PHE

Foto : PHE SIAK

laksanakan In House Training CIP Batch II selama

objek vital nasional,” ujar
Gunawan.
Hal senada disampaikan
oleh Kompol Azwar Amir
selaku Kepala Bagian
Operasi Polres Kampar yang
pada kesempatan itu juga
memaparkan tentang strategi

pengamanan di lapangan
Lindai dalam mengawal
kegiatan dan operasional
PHE Siak.
Acara ditutup dengan
kegiatan diskusi dan pem
berian plakat dari PHE Siak
kepada TNI dan Polri.•PHE SIAK

PHE Gelar Workshop Penulisan Berita dan Press Release
JAKARTA - PT Pertamina
Hulu Energi (PHE) bekerja
sama dengan PT Pertamina
(Persero) mengadakan
Workshop Penulisan Berita
& Press Release di Jakarta,
Rabu (20/4). Kegiatan yang
bertujuan meningkatkan ke
mampuan pekerja humas
ini dihadiri oleh Corporate
Secretary PHE, Edy Sunaedy
bersama perwakilan humashumas anak perusahaan (AP)
PHE dan CEO Content Crea
tive Indonesia, Riza Primadi.
Edy Sunaedy dalam sam
butannya mengatakan, “Kita
ingin meningkatkan citra
perusahaan melalui media.
Salah satu caranya dengan
membuat berita dan press

release yang sesuai dengan
kaidah-kaidah jurn alistik.
Untuk itulah workshop ini sa
ngat penting bagi kita dalam
meningkatkan kemampuan
menulis.”
Edy menambahkan,
“Wokshop ini merupakan
yang kedua kalinya dise
lenggarakan, tapi tidak akan
berhenti sampai disini. Kita
akan terus selenggarakan
kegiatan seperti ini untuk
meningkatkan kemampuan
dalam menunjang pekerjaan.
Salah satu fungsi humas,
adalah berada di depan
dalam memberikan informasi
tentang perusahaan. Teru
tama dalam menyikapi berita
negatif”.

Sementara Riza Primadi
yang merupakan jurnalis
senior di media nasional
dalam dan luar negeri ini
m e n gi n g a t k a n , d a l a m
m e mb e r i k a n i n f o r m a s i ,
Humas perusahaan jangan
sekadar membuat tulisan
informasi saja, namun harus

Foto : PHE

JAKARTA – Fungsi QHSSE PHE kembali me

perusahaan. Dukungan TNI
dan Polri merupakan bukti
keseriusan dalam menjaga
aset negara dan tergolong
dalam objek vital nasional.
Pada kesempatan ter
sebut, Mayor Arh Gunawan
selaku Kasdim 0313/ KPR
mengapresiasi pertemuan
t e r s e b u t . “ K a m i s a n g a t
menyambut baik pertemuan
ini. Selain sebagai wadah
silaturahmi, pertemuan ini
diharapkan juga dapat me
ningkatkan koordinasi antara
perusahaan, TNI dan Polri.
Semoga pertemuan seperti
ini dapat dilakukan secara
berkala. Hal ini terkait dengan
tugas kami dalam menjaga

mengandung nilai berita dan
layak untuk dipublikasikan.
Pria yang saat ini menjabat
Staf Menteri BUMN di Kabinet
Jokowi-JK mengatakan
pentingnya informasi yang
detail dan akurat dan me
menuhi kaidah 5W 1H.•PHE

Workshop HSSE Risk Register PHE Q1 Tahun 2016
Jakarta – Fungsi QHSSE
PHE mengadakan workshop
dalam rangka Review
Progress Status HSSE Risk
Register kuartal I 2016, Lesson
learned accident 2016 dan
pengumpulan Risk Register
2016 yang dipresentasikan
oleh masing-masing AP PHE,
di Ruang Serbaguna Lt. 2,
PHE Tower, Rabu (6/4).
Kegiatan ini merupakan
wujud komitmen keb ijak
an MK3LL PHE, yaitu me
miliki kompetensi dalam
melakukan kajian risiko
MK3LL yang sistematis dan
efektif untuk mengantisipasi
serta melaksanakan aktifitas

pekerjaan sejak tahapan
eksplorasi, pengembangan,
operasi dan produksi, maupun
penutupan produksi.
VP QHSSE Iwan Jatmika
berharap, profesional HSSE
memiliki kompetensi dan
keterampilan melakukan
kajian risiko, serta dapat men
dorong, membimbing seluruh
lini yang ada di AP PHE untuk
terampil melakukan kajian
risiko.
T iga hal utama kete
rampilan dan kompetensi
harus dimiliki. Pertama, me
mastikan scope pekerjaan/ak
tivitas dan setiap perubahan
harus dicatat dalam register

Foto : PHE

Pelatihan Penyusunan
Laporan Penyelesaian
Masalah Pekerjaan dan
Inovasi Berbasis CIP

KAMPAR - Untuk mem
pererat hubungan baik antara
pertamina hulu energi (PHE)
Siak dengan stakeholder TNI/
POLRI di wilayah kabupaten
kampar, diselenggarakan
tatap muka dan silaturahmi
yang berlangsung di Ruang
Data Makodim 0313/KPR
Bangkinang, Kabupaten
Kampar, pada k (24/3).
Nusdhi Septikaputra
selaku Field Manager PHE
Siak dalam sambutannya
mengatakan, PHE Siak
membutuhkan bantuan dan
kerja sama dari TNI serta
Polri dalam menjaga situasi
kondisi yang kondusif untuk
berjalannya operasional

Foto : PHE SIAK

Foto : PHE

Tatap Muka Manajemen PHE Siak dengan
Stakeholders TNI dan Polri

activity. Kedua, keterampilan
membantu membuat planning,
control & mitigation. Ketiga,
manajemen pelaksanaan yang
baik, terutama memonitor im
plementasi dengan efektif.”
“Dengan adanya HSSE
risk register, PHE dan AP PHE
Management Team dapat

memonitor dan memastikan
progress review HSSE Risk
untuk kegiatan non rutin &
proyek di AP PHE dapat ter
kontrol dan termitigasi dengan
baik, sehingga semaksimal
mungkin dapat mengurangi
potensi tingkat kecelakaan,
tambahnya,” ujar Iwan.•PHE
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JAKARTA – “Kami menilai daya juang, mental dan
tekad Rio Haryanto penuh semangat untuk bisa
berprestasi lebih tinggi. Karena itu, Pertamina cukup
confident, Rio akan bisa memberikan gebrakan
selanjutnya. Inilah yang membuat Pertamina tetap
mendorong Rio untuk bisa terus menyelesaikan
21 race-nya,” ujar Vice President Corporate
Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro
dalam kesempatan Media Gathering, di Bloeming
Cafe FX Senayan, Selasa (19/4).
“Sejak dibina oleh Pertamina dari tahun 2010,
Rio terus membuktikan dirinya bisa memberikan
prestasi yang terbaik. Jadi, kami memandang Rio
sebagai sosok pemuda bertalenta yang dapat
dijadikan role model bagi anak-anak muda di In
donesia,” ungkap Wianda.
Lebih lanjut Wianda mengatakan, Pertamina
telah melakukan pembayaran pertama sekitar 2,250
juta Euro. Setelah menyelesaikan Race di Shanghai
Cina, Pertamina lakukan pencairan dana kedua
sekitar 1,5 juta Euro. Pertamina akan berkomunikasi
langsung dengan manajemen Rio untuk seterusnya
dilakukan pelunasan hingga mencapai 5 juta Euro
seperti yang sudah disepakati.
Dalam kesempatan yang sama pengamat
dan pendiri Komunitas Formula 1 di Indonesia, M.
Wahab S mengaku telah mengamati sosok Rio
yang dalam waktu 10 hingga 20 tahun ke depan
di Indonesia tidak ada talenta yang sehebat Rio
Haryanto. “Pertamina harus bersyukur sangat pas
pilihannya mensponsori Rio Haryanto,” ungkapnya.
Wahab mengatakan meski Rio memiliki prestasi
di GP2, tapi tidak bisa disamakan dengan balap F1.
Perbedaan balap F1 dan GP2 sangat jauh, baik dari
mobil sampai ke sistem pengoperasiannya. Hal ini
tidak mudah bagi pemula seperti Rio. Namun jika
melihat hasil perkembangan dari awal, Rio sudah
banyak perkembangannya dan ini menunjukkan
hasil yang positif.
“Jangan samakan Rio dengan pebalap F1 lain
karena Rio benar-benar baru di F1, sedangkan
pebalap lain sebelumnya sudah pernah berada
dibalik kemudi F1, seperti Pascal Wehrlein,
rekan satu tim Rio. Meski jadi pebalap baru, tapi
sebelumnya Pascal adalah test driver MercedesBenz di F1,” lanjut Wahab.
Sementara itu, FI Technical Analyst & Columnist,
Roy Daroyni juga turut mengamati dari sisi teknis
Rio Haryanto belum menemukan pengaturan atau
setting-an mobil yang pas. Hal itu dilihat dari tiga
putaran F1 yang telah dilalui, yaitu di Australia,
Bahrain, dan Shanghai. Setting-an tersebut harus
menyesuaikan karakter driving style-nya. Dan setiap
pebalap memiliki karakter yang berbeda.
“Mengatur setting-an mobil F1 itu luar biasa
susahnya. Untuk bisa mahir terhadap setting-an
tersebut perlu jam terbang bagi seorang pebalap
karena pengalaman sangat menentukan untuk
menemukan setting-an yang pas namun untuk
pebalap seperti Rio sebagai pendatang baru di F1
perkembangannya sudah sangat baik,” ungkap
Roy.•IRLI

Foto : RU II

Pertamina Terus Dukung
Rio Hingga 21 Race

Medan – Sebagai salah satu
program kerja Direktorat SDM
& Umum pada 7 April 2016,
Direktur Umum & SDM Dwi
Daryoto melakukan roadshow
career couseling days di RU
II Dumai. Pada kegiatan ter
sebut, Dwi memaparkan be
berapa target Direksi Per
tamina di tahun 2016 serta
pencapaian-pencapaian di
tahun 2015. Program efisiensi
Pertamina yang saat ini terus
digulirkan dalam menghadapi
tantangan harga minyak dunia
yang jatuh cukup drastis
dalam beberapa kurun wak
tu ini mengharuskan Per
tamina untuk dapat bekerja
lebih efisien lagi. Pertamina
merupakan salah satu peru
sahaan yang dapat bertahan
dalam menghadapi krisis
di industri migas, hal ini di
buktikan dengan tidak adanya
pekerja Pertamina yang di
PHK di saat perusahaan lain
justru melakukan PHK yang
cukup besar. Dalam beberapa
tahun kedepan Pertamina juga

memiliki rencana untuk RDMP
Balikpapan, New Grass Root
Refinery Tuban dan Bontang
serta proyek-proyek lain yang
membutuhkan tenaga kerja
yang cukup besar.
Dalam paparannya pekerja
Pertamina diharapkan memiliki
visi akan pengembangan
kariernya ke depan dengan
meningkatkan kemampuan
dan kompetensinya. Direk
torat SDM & Umum akan

mendukung penuh pe
ngembangan pekerja dan di
harapkan direktorat teknis
dapat juga mendukung hal
tersebut agar dapat men
ciptakan SDM Pertamina
yang berkualitas dalam meng
hadapi tantangan ke depan
dan mewujudkan visi misi
perus ahaan. Dengan pola
pembinaan saat ini pekerja
dituntut untuk selalu siap
meningkatkan soft skill dan

hard skill, baik melalui pro
gram yang dilaksanakan
oleh perusahaan maupun
program-program lain
nya. Karena sebaik apapun
program yang dibuat apa
bila pekerja tidak mem iliki
kem auan untuk mengem
bangkan diri maka akan sulit
untuk memenuhi kebutuhan
jabatan yang disyaratkan, tu
tupnya. •RU II

Rapat Kerja Legal Counsel Downstream
BALIKPAPAN Sesuai
arahan dari Direktur Pema
saran untuk terus memonitor
dan membantu pekerjaan
Legal Counsel & Compliance
di Unit Operasi, Legal Coun
sel & Compliance me
nyelenggarakan Rapat Kerja
(Raker) Legal Counsel Down
stream. Raker diselenggara
kan pada 25 - 26 Februari
2016 di Banua Patra.
Raker dihadiri oleh Ge
nades Panjaitan selaku Chief
Legal Counsel & Compliance,
Eman Salman Arief selaku GM
Refinery Unit V, Mohammad
Irfan selaku GM Marketing
Operation Region VI, serta
seluruh Area Manager Legal
Counsel Refinery Unit (“AMLC
RU”) dan Area Manager Legal
Counsel Marketing Operation
Region (“AMLC MOR”).
Dalam sambutannya Eman
menyatakan, dari sisi nonlitigasi, dengan adanya proyek
Refining Development Master
Plan Program dan kegiatan
operasi bisnis kilang, RU V
memerlukan dukungan Legal
Counsel & Compliance dalam
penanganan permasalahan
hukum yang terjadi.

Sementara Irfan
menyatakan, melalui Raker ini
diharapkan dapat dirumuskan
strategi penanganan masalah
hukum terkait banyaknya per
masalahan yang melibatkan
pekerja Pertamina untuk
dimintai keterangan sebagai
saksi ahli. Oleh sebab itu
diharapkan agar komunikasi
antara RU V dan MOR VI
dengan Legal Counsel & Com
pliance dapat terjalin semakin
baik demi tercapainya tujuan
perusahaan.
Dalam kesempatan ter
sebut AMLC RU dan AMLC
MOR menyampaikan kurang
lebih 29 permasalahan hukum
d i U n i t / A re a y a n g p a d a
umumn ya terkait dengan
penanganan perkara/litigasi
(obyek perkara mayoritas
tan ah, namun beberapa di
antaranya juga menyangkut
kontrak, pengelolaan SPBU,
pidana, tata usaha negara,
dan hubungan industrial),
permasalahan tanah (adanya
penghuni tanpa hak/penghuni
liar), penyelesaian kontrak, dan
aspek compliance.
Sementara Genades me
nyampaikan, peningkatan

Foto : LC & C

Foto : WAHYU

Roadshow Career Counseling Days
Direktur SDM & Umum di RU II Dumai

koord inasi antara Unit/Area
dengan Pusat serta dukungan
dari User khususnya terkait
penyediaan data dan informasi
yang dibutuhkan dalam pe
nanganan permasalahan perlu
tetap dilakukan.
“Hambatan-hambatan se
perti tidak tersedianya data/
dokumen yang cukup dalam
mendukung penyelesaian per
masalahan, dapat dijadikan
pembelajaran bahwa betapa
pentingnya pendokumentasian
(secara administrasi) dari
setiap pekerjaan yang di
lakukan, agar jika terjadi per
masalahan di kemudian hari
data cukup tersedia sesuai
yang dibutuhkan,” tambah
Genades.

Selain itu, dari periode
Raker sebelumnya (November
2015) sampai dengan Raker
ini (Februari 2016), dapat
disampaikan bahwa terdapat 5
perkara yang ditangani dengan
putusan menang. Genades
memberikan apresiasi kepada
AMLC RU dan AMLC MOR
yang berhasil memenangkan
perkara-perkara tersebut.
“Penanganan perkara se
cara all out dan tidak se
tengah-setengah dengan
memanfaatkan source yang
ada maupun networking yang
luas dengan team work yang
kuat dapat membuahkan
hasil yang maksimal sesuai
yang diharapkan,” ujar Ge
nades.•LC&C
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CIREBON - Pertamina
selalu berkomitmen untuk
memberikan yang terbaik
bagi para konsumennya.
Termasuk di segmen pemilik
kendaraan supercars, yang
memiliki spesifikasi dan
standar kendaraan dengan
teknologi tinggi. Oleh karena
itu, kendaraan tersebut
membutuhkan bahan bakar
dengan standar kualitas yang
terbaik dan dengan teknologi
mutakhir, seperti beberapa
produk Pertamina, baik
Pertamax Plus, Pertamax
Racing, maupun pelumas

Fastron yang terdiri dari be
berapa varian.
Sebanyak 15 kendaraan
supercars dari berbagai jenis
seperti Porshe dan Lam
borghini mengikuti kegiatan
yang bertema “High Flying
Gun Blazing and All that
Jazz”. Kegiatan touring yang
dilakukan selama 2 hari pada
21-22 April 2016 ini melalui
tiga kota, yaitu Jakarta, Ci
rebon dan Bandung. Acara
dimulai dengan serem o
nial pengisian bahan ba
kar Pertamax Plus dan
pelepasan rombongan di

SPBU KM 19 oleh General
Manager MOR III Jumali.
“Terima kasih telah mem
beri kepercayaan kepada
Pertamina. Dunia otomotif
merupakan dunia Pertamina
dan BBM tidak lepas dari
dunia otomotif. Kami sangat
concern dengan kualitas
produk kami demi kepuasan
pelanggan,” ujar Jumali.
Acara dilanjutkan dengan
touring menuju Cirebon dan
melakukan pengisian ulang
di SPBU COCO 31.451.01
Cirebon.
Pada hari berikutnya, rom

bongan menuju Bandung. Di
SPBU COCO Dago, dila
kukan pengisian pelumas
Fastron Platinum Racing ke
salah satu kendaraan oleh
Marketing Communication
Manager Budi Suharyanto.
Selain itu, Budi secara
s i m b o l i s m en y e r a h k a n
p e l u m a s F a s t ro n G o l d
kepada Presiden SpeedGonz
Haryono Silalahi.
Pertamina Lubricant
memperhatikan kebutuhan
untuk para konsumennya
dengan membuat bebe
rapa variasi produk pe

Foto : PRIYO

Pertamina SpeedGonz Touring 2016
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Komunitas kendaraan roda empat Supercars SpeedGonz melakukan konvoi
beriringan bersama di jalan tol Cipali pada Jumat (26/4).

lumas untuk kendaraan
berteknologi tinggi. “Adanya
beberapa produk pelumas
Fastron, seperti Fastron
Gold dan Fastron Platinum
Racing, dimaksudkan agar

konsumen dapat memilih
produk dari Fastron yang
sesuai dengan spesifikasi
kendaraan dannya,” ujar Budi
Suharyanto.•PRIYO

Refreshment Sistem Manajemen HSE Kontraktor di Kantor Pusat Pertamina
Kegiatan ini bertujuan untuk menginformasikan dan
melaksanakan dasar peraturan seperti UU No. 13 Tahun
2003 tentang ketenagakerjaan dijelaskan/diatur mengenai
hubungan pekerjaan antara pemberi kerja dengan kontraktor
serta meningkatkan pemahaman Direksi Pekerjaan di
lingkungan Pertamina tentang Pedoman Contractor Safety
Management System (CSMS).
Sebagai tindak lanjut dari refreshment ini, fungsi HSSE
Operation Head Office sebagai advisor akan memonitor
pelaksanaan CSMS yang dilakukan oleh direksi pekerjaan di
lingkungan Kantor Pusat. Fungsi HSSE Operation Head Office
bersedia melakukan pendampingan apabila direksi pekerjaan
mengalami kendala terkait CSMS.• HSSE Operation Head Office

Foto : HSSE OPERATION HEAD OFFICE

JAKARTA - Kegiatan refreshment merupakan suatu aktivitas
dimana terjadi proses tukar-menukar pengetahuan, berbagi
pengalaman, meningkatkan pemahaman, dan mengolahnya
untuk dapat diimplementasikan di lingkungan area kerja
HSSE Operation Head Office. Berdasarkan data yang
diperoleh dari HSSE Corporate, 90% dari kasus kecelakaan
dan insiden HSE yang berkaitan dengan bisnis Pertamina
menimpa kontraktor. Untuk itu, HSSE Operation Head Office
menginisiasi kegiatan refreshment sistem manajemen HSE
kontraktor (CSMS), khususnya bagi direksi pekerjaan di
lingkungan Kantor Pusat Pertamina di antaranya fungsi FMS,
CSS, Sekuriti, dan lain-lain, pada (8/4). Acara yang diadakan di
Ruang Rapat HSE Kantor Pusat, Jakarta ini diikuti 14 peserta.

PERSATUAN WANITA PATRA

Perayaan Hari Kartini oleh PWP Pusat Direktorat Hulu
tetap sebagai pemimpin keluarga. Namun Kartini mengajarkan
kepada kita untuk menjadi wanita berpendidikan dan memiliki
etika yang baik. Harapan saya, ibu-ibu terinspirasi oleh Kartini
untuk menjadi lebih edukatif dan beretika,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, sebagai pemenang lomba
make up, yaitu PGE, PEP, PHE, Pertamina EP Cepu, PDSI,
dan Pertamina International EP. Sedangkan pemenang lomba
line dance, yaitu PHEi, Pertamina Hulu (Gabungan dari PIEP,
ADK dan fungsi hulu), PEP, Pertamina EP Cepu, PDSI, dan
PGE. ADITYO

Foto : ADITYO

SIMPRUG – Menyambut Hari Kartini, Persatuan Wanita
Patra (PWP) Pusat Direktorat Hulu menggelar perayaan Hari
Kartini, pada (13/4) di Gedung Wanita Patra, Simprug. Dengan
mengusung tema “Kartini Masa Kini Tampil Cantik dan
Kreatif”, acara diisi dengan lomba make up dan line dance.
Ketua PWP Pusat Direktorat Hulu Atu Syamsu Alam
mengatakan, Karitini memberikan contoh kepada kita
bagaimana menempatkan hak dan kewajiban seorang wanita
seuai kodratnya. Kartini bukan meminta kesetaraan dalam
segala hal, karena wanita tidak bisa disetarakan oleh pria. Pria

Balongan-Dalam rangka memperingati Hari
Kartini, bertempat di Gedung Patra Ayu, PWP RU VI
menyelenggarakan perlombaan menghias nasi tumpeng
bagi anggota PWP, pada (14/4). Kegiatan ini dalam rangka
memperingati Hari Kartini ke-136, hadir pada kesempatan
tersebut Ketua PWP RU VI Ina Yulian Dekri, Pengurus PWP
dan Tim juri dari Cirebon.
Menurut Ganing Heri Sukristiono selaku pembawa acara,
lomba hias nasi tumpeng diikuti oleh 14 peserta yang terdiri
dari istri pekerja RU VI yang tergabung dalam 21 Fungsi,
dan waktu perlombaan diberikan 1 jam 45 menit.
Sementara Ketua PWP Ina Yulian Dekri menyampaikan
ucapan terima kasih kepada seluruh anggota yang berperan
aktif mengikuti perlombaan menghias nasi tumpeng ini.
“Kita ketahui bersama Hari Kartini diperingati dalam

Foto : RU VI

PWP RU VI Selenggarakan Perlombaan Menghias Nasi Tumpeng

rangka untuk menghargai perjuangan R.A.Kartini, yang
berusaha mendapatkan kesetaraan dalam pendidikan dan

lebih berkiprah di masyarakat pada masanya. Sekarang,
para wanita telah dapat menikmati hasil usaha yang beliau
lakukan. Telah terbukti, banyak wanita Indonesia yang telah
sukses dalam pekerjaannya, dan tetap tidak lupa pada
kodratnya sebagai seorang istri dan ibu,” ujar Ina.
Karena itu, Ina mengingatkan sebagai istri pekerja
Pertamina, hendaknya anggota PWP ikut membantu suami
dalam bekerja, dengan cara memberi support terhadap
pekerjaannya sehari-hari.
“Semoga hikmat dari memperingati Hari Kartini dapat
kita petik dengan diadakannya perlombaan menghias nasi
tumpeng,” pungkasnya.
Pada akhir acara, PWP Fungsi ME, Fungsi HSE, dan
Fungsi MPS menjadi pemenenang lomba. Mereka men
dapatkan hadiah menarik dari panitia penyelenggara.•RU VI
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Pertamax Plus dan Pertamina Dex Dukung
Nissan Jelajah 50 Gunung dalam 40 Hari

HSE RU IV Gelar Pelatihan Bekerja
di Ruang Terbatas dan Ketinggian
CILACAP - Menjelang pe
laksanaan Turn Around 2016 di
Kilang I, RU IV Cilacap secara
simultan terus memberikan
berbagai macam pelatihan
untuk para tenaga kerja kon
traktor yang akan terlibat.
Salah satunya adalah pelatihan
bekerja pada ruang terbatas
(confined space) dan bekerja di
ketinggian. Pelatihan ini digelar
di gedung PWP RU IV pada 23 - 24 Maret 2016 terbagi menjadi 4 batch dengan masing
masing mengikuti sesi materi sesuai pekerjaan yang akan dilaksanakan.
HSE Manager Leodan Haadin mengingatkan kepada seluruh pekerja yang terlibat
TA untuk selalu mengedepankan safety, memahami risiko kerja dan memahami betul
alur kerja yang akan dilaksanakan.
Salah satu pemateri Occupational Health Section Head R Tri Suryanto menjelaskan
bagaimana bekerja di area terbatas seperti pembersihan pipa maupun Column. “ Setiap
pekerja yang akan bekerja di area terbatas dan ketinggian ini harus memiliki keberanian
lebih dan memahami ilmunya,” ungkapnya.
Suryanto menjelaskan, confined space, yakni suatu area atau ruang tertutup secara
penuh atau sebagian dimana di sana terdapat risiko kecelakaan.Ciri-cirinya, antara lain
memiliki bukaan yang terbatas baik masuk maupun keluar, tidak dirancang untuk manusia
berada di dalamnya secara terus menerus, ventilasi yang tidak memadai dan berpotensi
mengandung racun. Contoh confined space adalah tanki penyimpanan,vessel, furnace,
piping system, ruangan untuk spray painting dan lain sebagainya.• Aji-RU IV

Foto : RU IV

Foto : MOR III

J a k a r ta – M a r k e t i n g
Operation Region (MOR) III
mendukung kegiatan “All
New Nissan Navara Jelajah
50 Gunung Dalam 40 Hari”
yang diselenggarakan oleh
PT Nissan Motor Indonesia
(NMI). Dukungan yang di
berikan adalah dengan mensupply produk Pertamax
Plus dan Pertamina Dex
selama perjalanan 40 hari.
Ekspedisi mobil Nissan ini
mengusung pendaki gunung
profesional Willem Sigar,
yang menajamkan rekornya
mendaki 50 gunung, dimulai
dari Gunung Kelimutu NTT dan diakhiri di Gunung
Sibayak - Sumatera Utara.
Ditemui pada pelepasan
rombongan di Balai Sarwono,
Jakarta Selatan, pada
(15/4), Budi Nur Mukmin
selaku Gen eral Manager
Marketing Strategy NMI
mengungkapkan apresiasinya
terhadap Pertamina. “Ke
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giatan ekspedisi ini merupa
kan sinergi yang baik antara
Pertamax Plus dan Pertamina
Dex dengan Nissan Motor
Indonesia, mengingat kedua
produk BBM ini sangat tepat
untuk kendaraan dengan
kompresi mesin tinggi dan
perjalanan dengan med an
area pegunungan yang me
nantang. Apalagi Pertamina
telah melayani seluruh wila
yah Indonesia, yang akan
memudahkan tim kami untuk

mengisi bahan bakar selama
ekspedisi ini,” ujarnya.
Dalam ekspedisi ini,
Nissan All New Navara SL
(MID-GRADE) dan Nissan
All New Navara VL (HIGHGRADE) akan terus di-support
menggunakan Pertamax Plus
dan Pertamina Dex untuk
dengan dukungan distribusi
dari seluruh Sales Executive
Retail Fuel Marketing di
Region I, II, III, IV, dan V.•MOR III

BALONGAN – RU VI Ba
longan menggelar Kick Off
Frontline Motivation, Rabu 23
Maret 2016. Kegiatan yang
diinisiasi oleh Culture Change
Agent di RU VI ini dihadiri
GM beserta tim Manajemen,
pekerja RU VI serta para
Change Agent.
HSC Section Head
RU VI Didik Subagyo me
nyampaikan, frontline mo
tiv ation merupakan kola
boratif yang melibatkan
seluruh bagian terkait untuk
mencapai target yaitu ISRS 7,
Proper emas dan pemenuhan
boundery KPI. Tim frontline
motivation terdiri dari 16 tim
dengan lokasi diantaranya
RCU, LEU, DTU, NPU, AHU,
HTU, OM, Area OCU, area
operation Utilities, Distribusi
(utilities), area laboratorium,
area workshop, area ware
housing, area HSE dan area
perkantoran.
Peresmian kompetisi
frontline motivation ditandai
dengan pemukulan gong oleh
General Manager Pertamina
RU VI Balongan Yulian Dekri,
didampingi SMOM serta tim

Foto : RU VI

RU VI Gelar Kompetisi Frontline Motivation

manajemen.
Kegiatan yang dik om
petisikan kepada frontliner
meliputi Sustainibility
Physical Condition Com
pliance (PCC) untuk mensupport ISR, Green Refinery
Generation (GRG) untuk
men-support PROPER, lalu
Reinforce Standing OrderWAM (SoWAM), Daily Work
Standard Compliance
(DWSC), Risk Culture
Awareness (RCA). Ketiganya
untuk men-support Boun
dary KPI, serta Role Model
in Action 6C (RoMA).
Kompetisi ini dimulai
sejak April hingga November
2016, sementara pemenang
baru akan diumumkan ber

tepatan dengan Ulang Tahun
Pertamina pada Desember
2016 mendatang. Kompetisi
tersebut diharapkan harus
mampu menumbuhkan
motivasi para frontliner untuk
menciptakan budaya-budaya
kreatif dan inovatif yang
senantiasa berpedoman
pada tata nilai 6C.
“Kompetisinya diharap
kan memberi impact lang
sung terkait dengan pen
capaian target-target kita
terutama pada tahun 2016
ini sesuai dengan KPI peru
sahaan seperti Proper Emas,
ISRS 8 level 7 dan men
dorong kinerja tinggi peru
sahaan”, tega GM RU VI
Yulian Dekri.•Riki Hamdani
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Reliabel dan Relevan
dalam Manajemen Risiko

Rig PDSI 39.3/D-1500-E di Sumur KWK-A3 area Kamojang.

Inovasi Modifikasi Genset Hindari Sewa US$ 198.000
Jakarta – Musibah krisis harga minyak dunia yang menerpa
sejak pertengahan 2014 lalu belum bisa diprediksi kapan akan
berhenti. Namun, bak kata pepatah: di balik musibah selalu
tersimpan mutiara berkah manakala arif membacanya. Hal
itulah yang dirasakan oleh jajaran PT. Pertamina Drilling Service
Indonesia (PDSI), anak perusahaan Pertamina yang bergerak
dalam bisnis jasa pengeboran. “PT Pertamina EP (PEP) misalnya,
sebagai pasar utama PDSI pada 2015 lalu membatasi kegiatan
pengeborannya hanya sampai April,” ungkap Lelin Eprianto,
Direktur Utama PDSI beberapa waktu lalu.
Menurut Lelin agar tidak sekedar eksis di tengah terpaan
badai krisis namun juga mampu memetik laba secara berke
lanjutan, management PDSI harus memastikan perubahan
pola pikir sumber daya manusia (SDM) yang dimilkinya dari
mental birokrat menjadi pekerja usaha jasa pengeboran. Maka,
kebijakan yang mengedepankan efisiensi dan kreatifitas dalam
menciptakan inovasi di segala lini diterapkan secara radikal. Di
samping itu, peluang bisnis lain serta pasar baru pun dengan jeli
disigi. Artinya, PDSI harus keluar dari zona aman dan nyaman
bermain dalam pasar PEP, saja.
Bertolak dari paradigma itu, PDSI segera mencari peluang
bisnis lain baik di lingkungan Pertamina maupun di perusahaan
lain, seperti di Vico. Atau, masuk ke bisnis retail penyewaan
fasilitas pendukung kegiatan operasi pengeboran. Strategi
jitu PDSI, itu ternyata mampu mengantar perusahaan jasa
pengeboran, ini menuai laba pada tahun buku 2015 lalu. Maka,
tidak heran meski dihempas krisis kinerja keuangan PDSI tetap
menggembirakan. Salah satu kejelian PDSI dalam melihat pasar
adalah kegiatan pengeboran di sumur-sumur geothermal milik
PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE). Tidak terpengaruh oleh
rendahnya harga minyak, PGE tetap merealisasikan Rencana
Kerja (RK) pengeboran, baik eksplorasi maupun pengembangan,
dalam rangka mengakselerasi pencapaian target untuk menjamin
ketersediaan uap geothermal bagi proyek-proyek Pembangkit
Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP).
Dalam implementasi strategi efisiensi di segala lini dimaksud,
seluruh jajaran pekerja PDSI menciptakan berbagai inovasi guna
menekan berbagai pengeluaran baik untuk investasi maupun
biaya-biaya operasi. Salah satu langkah inovasi yang berhasil
dilakukan adalah memodifikasi system sinkronisasi generator
untuk keperluan independent generator set
(genset) top drive di Rig PDSI. Genset ada
lah salah satu komponen terpenting yang
menentukan keandalan dari rig pengeboran,
khususnya Rig Electric yang biasa digunakan
untuk pengeboran sumur geothermal.
Genset terdiri dari dua komponen utama

yaitu engine yang berperan sebagi prime mover atau pengerak
dan generator yang berfungsi sebagai penghasil tegangan
listrik untuk suplai daya operasional rig secara keseluruhan.
Manakala terjadi kerusakan pada kedua komponen tersebut
maka dipastikan kegiatan pengeboran tidak bisa dilakukan
atau terhenti. Tingkat keandalan kedua komponen itu juga
merupakan penyebab tinggi rendahnya biaya maintenance suatu
unit menara pengeboran.
Permasalahan muncul dengan adanya revisi Kerangka
Acuan Kerja (KAK) dari PGE, yang salah satu pointnya
mewajibkan independent genset untuk top drive di setiap rig
yang digunakan pada pengeboran sumur-sumur geothermal.
“Padahal umumnya rig elektrik, untuk energi listrik top drive
disuplai oleh genset yang berada di rig secara terintegrasi.
Kebijakan independent genset, tentunya akan menambah be
ban biaya karena PDSI harus menyewa satu genset tambahan
dengan kapasitas 800 KVA,” papar Herlein Widiawan, Electric &
Instrument Specialist PDSI, yang menginisiasi inovasi tersebut.
Lebih jauh Herlein menjelaskan pengerjaan inovasi dimaksud
dimulai sejak 1 Februari 2015 dan selesai pada 10 Mei 2015.
Langkah awalnya adalah menganalisa sistem koneksi pada
busbar (topologi busbar) serta memastikan bahwa komunikasi
pada genset tidak menyebabkan interlock system dan line fuel
system. Selanjutnya dibuat desain perancangan modifikasi
hardware dan software yang meliputi topologi busbar, line
fuel system dan sistem komunikasi pada genset sehingga
menjadi independent. Menurut Herlein, hal ini adalah tantangan
tersendiri karena inovasi ini belum pernah dilakukan oleh yang
lain. “Setelah semuanya siap, kami menginstal hardware dan
komunikasi sistem yang telah dimodifikasi pada rig PDSI
#39.3/D-1500-E yang sedang bekerja di sumur geothermal
lokasi KWK-A3 area Kamojang,” jelas Herlein.
Hasilnya, dengan memodifikasi genset yang sebelumnya
terintegrasi dengan rig, dapat bekerja secara independent.
Komunikasi genset yang tadinya terinterkoneksi berubah
menjadi independent komunikasi. Sementara jalur distribusi
bahan bakar, dibuat secara terpisah sehingga engine dapat
beroperasi secara independent untuk memenuhi kebutuhan
power top drive. Dengan inovasi ini PDSI mampu menghindari
tambahan beban biaya sewa genset sebesar US$ 198.000.
“Rencananya inovasi ini mau diimplementasikan pada seluruh rig
yang beroperasi di area PGE dengan spesifikasi Rig Cyber dan
terdapat independent genset di dalamnya. Dengan demikian,
PDSI dapat memenuhi persyaratan yang dihajatkan KAK sesuai
ketentuan PGE, tanpa tambahan biaya sewa alat yang tentunya
akan mengurangi pendapatan PDSI secara langsung,” ucap
Herlein mengakhiri perbincangan.•DIT. HULU

Dalam accounting, laporan keuangan harus disajikan
secara realiabel dan relevan. Reliabel secara konsep dapat
diterjemahkan bahwa informasi keuangan disajikan secara
wajar dan dapat dipertanggung jawabkan validitasnya. Se
dangkan relevan bermakna bahwa laporan keuangan harus
mengandung informasi yang relevan dengan kondisi masa
lalu, saat ini, atau masa depan agar dapat membantu dalam
pengambilan keputusan ekonomi yang tepat.
Meminjam analogi dari kedua istilah di atas, manajemen
risiko juga harus diimplementasikan dengan prinsip reliabel
dan relevan secara seimbang. Setiap pengambilan keputusan
terkait manajemen risiko, informasi yang reliabel adalah salah
satu landasan dalam menilai validitas hasil kajian risiko.
Reliabilitas sumber informasi dan metode dalam analisis risiko
akan menghasilkan kajian risiko yang baik sehingga mendorong
pengelolaan risiko yang lebih efektif. Saat ini dengan semakin
berkembangnya internet akan mempermudah dalam
mengakses berbagai jenis informasi. Namun, ibarat pisau
bermata dua, kemudahan tersebut juga dapat mengakibatkan
adanya distorsi terhadap validitas informasi yang ada. Baik
individu maupun organisasi dapat dengan mudah mengunggah
informasi yang belum tentu teruji kebenarannya. Selain
informasi, reliabilitas metode juga menjadi pertimbangan
selanjutnya untuk menyokong validitas kajian risiko dan akan
lebih baik jika metode sudah teruji. Oleh karena itu, diperlukan
filterisasi terhadap informasi dan metode yang akan digunakan
untuk menjaga reliabilitas kajian risiko yang dihasilkan.
Selain harus reliabel, manajemen risiko harus berdasarkan
pada informasi yang relevan. Seperti yang terjadi pada kondisi
bisnis migas saat ini, beberapa perusahaan migas tengah
terseok-seok sepanjang 2015. Hal ini merupakan imbas
rendahnya harga minyak yang berujung terpangkasnya profit
perusahaan. Sebagai wujud dari pelaksanaan manajemen
risiko yang relevan, perusahaan harus senantiasa mawas diri
terhadap perubahan iklim bisnis di sektor migas yang begitu
cepat. Perusahaan harus mampu mengadopsi dan membaca
situasi bisnis yang akan terjadi di masa mendatang dan tidak
hanya terpaku pada kondisi historis saat harga masih US$
100 per barel. Banyak perusahaan migas mulai bergerak
cepat dengan melakukan pemangkasan budget, seperti yang
dilakukan oleh Chevron dan ExxonMobil yang memotong
anggaran biayanya hingga 25% pada 2016. Bahkan Chevron
berencana untuk menjual asetnya senilai US$ 10 miliar di
akhir 2017 sebagai respon akibat melemahnya harga minyak.
Upaya yang dilakukan kedua perusahaan itu adalah salah satu
bentuk mitigasi risiko strategis yang relevan terhadap kondisi
industri migas yang sedang turun agar terhindar dari risiko
overbudget yang berdampak langsung terhadap pencapaian
profit korporasi.
Manajemen risiko yang berlandaskan pada informasi yang
relevan akan membantu perusahaan dalam pengambilan
kebijakan yang tepat. Kelangsungan usaha perusahaan
sangat tergantung dari pengambilan kebijakan strategis yang
berlandaskan pada pertimbangan dan asumsi-asumsi yang
relevan. Risiko adalah salah satu aspek dalam pertimbangan
strategis dan erat kaitannya dengan dinamisme kondisi global.
Oleh karena itu, dalam penyusunan kajian risiko, informasi yang
relevan adalah kebutuhan dasar dalam analisis risiko sehingga
hasilnya akan mampu memberikan outlook bisnis ke depan
dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan adanya manajemen risiko yang relevan dan
reliabel, pengelolaan risiko akan menjadi sarana ampuh
dalam mendorong kegiatan bisnis dalam mencapai objektif
perusahaan. Selain itu, prinsip relevan dan reliabel dalam
manajemen risiko dapat memberikan nilai tambah bagi
perusahaan melalui kajian risiko yang mampu mengulas
berbagai peluang dan risiko di masa mendatang secara akurat
dan dapat dipertanggungjawabkan tingkat kewajarannya dan
memiliki tingkat relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan
perusahaan.•

Sumber : Strategic Planning Risk Management – Direktorat Keuangan

