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MarketUpdate

Menteri ESDM Sudirman Said bersama seluruh pihak yang berkaitan dengan pengalihan Blok Mahakam melakukan toast usai dilakukan penandatanganan Head of
Agreement antara Pertamina, Total E & P Indonesie, dan INPEX Corp. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh SVP Upstream Business Development Pertamina Denny
S. Tampubulon, VP HR & Communication Total E&P Indonesie Arividya Noviyanto, dan Senior Manager Gas & Crude Oil Marketing Departement INPEX Corp Hiroshi Kato.

HoA Blok Mahakam Ditandatangani
PT Pertamina (Persero),
Total E&P Indonesie
dan INPEX Corp.
menandatangani Head
of Agreement (HoA)
terkait pengalihan
Blok Mahakam yang
disaksikan oleh
Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral
(ESDM) Sudirman
Said dan Direktur
Utama Pertamina, Dwi
Soetjipto di Gedung
Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan, pada
Rabu (16/12).
JAKARTA – Pihak-pih ak
yang melakukan pen an
datanganan adalah SVP
Upstream Business De
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velopment Pertamina, Denny
S. Tampubulon, VP HR &
Communication Total E&P
Indonesie, Arividya Noviyanto,
Senior Manager Gas & Crude
Oil Marketing Departement
INPEX Corp Hiroshi Kato.
HoA Mahakam ini me
rupakan langkah awal bagi
Pertamina dalam persiapan
alih kelola, dengan memuat
prinsip-prinsip dasar yang
akan dituangkan lebih lanjut
dalam bentuk perjanjian
definitif. Beberapa pokok
yang terdapat dalam HoA
mencakup transfer agreement
yang dimaksudkan untuk
kelanjutan operasi selama
masa transisi pasca 2017
dan memastikan terjadinya
peralihan operator dari Total
kepada Pertamina dengan
mempertimbangkan hak-hak

Kiprah Anak Perusahaan :
PEPC RAIH PENGHARGAAN
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dan kewajiban semua pihak
baik kontraktor lama maupun
baru.
“Kepada Pertamina,
saya memberi pesan secara
khusus, This is first time
you got to transfer. Yang
utama, ini suatu tanggung
jawab yang besar dan ini
operasi yang kompleks dan
sangat signifikan perannya
d a l a m u r u s a n p ro d u k s i
hulu kita,” ungkap Menteri
ESDM Sudirman Said usai
menyaksikan penand ata
nganan kesepakatan tersebut.
Lebih lanjut Sudirman
mengatakan, alih kelola ini
ujian berat bagi Pertamina
untuk pertama kalinya me
nerima transfer sebesar ini.
“Kuncinya adalah bagaimana
masa transisi tahun depan
bisa dikerjakan dengan baik

untuk menjaga produksi Blok
Mahakam tidak merosot saat
masa transisi,” lanjutnya.
Dalam transfer agreement
ini diatur ketentuan proses
pengalihan karyawan Total
E & P Indonesie yang bertu
gas di Blok Mahakam men
jadi pekerja Pertamina,
serta persiapan anggaran
dan rencana kerja pasca 31
Desember 2017 beserta ijin
terkait lainnya.
Sudirman Said mene
gaskan, Pertamina ditunjuk
sebagai pengelola Blok
Mahakam per 1 Januari 2018
dan sebagai bagian dari upaya
peralilhan, perlu dilakukan
langkah-langkah dan koor
dinasi untuk melakukan per
alihan pengelolaan dari Total
Bersambung ke halaman 3

Utama :
penghargaan BEst disclosure on green energy
untuk sustainability report pertamina
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MISI

Menjalankan usaha minyak, gas,
serta energi baru dan terbarukan
secara terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial yang kuat
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terus berinovasi
untuk pengelolaan
lingkungan dan sosial

Pengantar Redaksi :
PT Pertamina Geothermal Energi (PGE) Area Kamojang untuk ke5 kalinya berhasil mempertahankan prestasinya meraih predikat Emas
atau sangat memuaskan dalam ajang PROPER. Atas kesuksesan
tersebut PGE juga menularkan ke unit operasi, unit bisnis serta anak
perusahaan Pertamina lainnya sebagai wujud kepatuhan perusahaan
akan lingkungan hidup. Berikut penuturan Direktur Utama PT
Pertamina Geothermal Energy (PGE) Irfan Zainudin saat ditemui
di ruang kerjanya Lantai 11 Kantor Pusat PGE, Rabu (25/11).
Tahun ini merupakan yang ke-5 kalinya, PGE mendapatkan
PROPER Emas. Bisa dijelaskan upaya yang yang dilakukan
agar bisa mempertahankannya? Karena tidak selamanya
peraih Proper Emas bisa mengulang kesuksesan tersebut.
Tahun 2015 ini memang yang ke-5 kalinya PGE Area Kamojang
mendapatkan PROPER Emas. PGE dalam setiap langkah
perusahaan selalu berkomitmen untuk mempertahankan pengelolaan
lingkungan terbaik dengan mengembangkan berbagai inovasi
baik dari segi pengembangan kegiatan operasional yang ramah
lingkungan, pemanfaatan sumber daya yang optimal, juga
mengembangkan inovasi pengembangan energi terbarukan untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya PROPER
semakin membuktikan bahwa pengembangan geothermal dapat
dilakukan selaras dengan pelestarian lingkungan dan sosial.
Komitmen kami dalam memenuhi kebutuhan energi bersih terbarukan
sejak awal selalu mengedepankan prinsip-prinsip berkelanjutan
dan berwawasan lingkungan dan hal ini semakin nyata dengan
dipertahankan PROPER Emas di Pertamina Geothermal Energy
(PGE) Area Kamojang.
Penilaian Proper terdiri dari beberapa hal mulai dari
pengelolaan lingkungan hingga pemberdayaan masyarakat
sekitar di daerah operasi (beyond compliance). Bagaimana
PGE membuat aturan terhadap hal tersebut agar bisa terjaga
secara konsisten? PGE dalam melaksanakan kegiatannya,
keseimbangan alam adalah suatu hal yang harus dilakukan dan itu
mendasari keberlangsungan bisnis PGE dalam mengembangkan
energi geothermal di Indonesia. Hal inilah yang selalu saya tekankan
keseluruh jajaran PGE dalam menjalankan tugas sehari-harinya.
PGE memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga
keseimbangan alam dan masyarakat di sekitar area operasi kita.
Memanfaatkan energi, mengembangkan sinergi, menguatkan
kemandirian ekonomi merupakan motto kami dalam mempertahankan
kinerja pengelolaan lingkungan dan sosial yang diimplementasikan
melalui fokus program CSR dan inovasi yang berkelanjutan untuk
menunjang PROPER Emas.
Inovasi apa saja yang dilakukan sehingga setiap penilaian
Proper, PGE Area Kamojang senantiasa memberikan hal
baru yang menjadi nilai tambah? Di samping terus menjalankan
program CSR unggulan yang berkelanjutan seperti program Desa
Wisata. Di tahun ini inovasi yang kami lakukan dalam rangka
mengemb angkan energi ramah lingkungan untuk kegiatan
operasional, yakni pengembangan sumber listrik panas bumi skala
kecil, yaitu portable turbine berkapasitas 750 watt, dan bladeless
turbine dengan kapasitas 3200 watt. Inovasi ini mengembangkan
pemanfaatan energi ramah lingkungan uap panas bumi dari jalur
bleeding untuk penyediaan energi listrik di sekitar daerah ope
rasional. PGE Area Kamojang juga berhasil mengembangkan
inovasi lampu thermoelectric yang memanfaatkan perbedaan suhu
di sekitar jalur pipa uap untuk diubah menjadi energi listrik alternatif
untuk penerangan lingkungan. Inovasi juga kami kembangkan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program
budidaya anggrek dengan uap geothermal. Alat sterilisasi media
tanam kultur jaringan anggrek yang dikembangkan, mampu
mengkonversi penggunaan gas dengan tenaga uap panasbumi
yang lebih ramah lingkungan, dan mampu mengurangi biaya
produksi para petani. PGE juga mampu mengembangkan alat
pengering kopi dengan uap geothermal yang sangat membantu
kebutuhan petani dalam proses pengeringan kopi sehingga tidak
terlalu bergantung dengan kondisi alam.
Inovasi-inovasi baru inilah yang kami laksanakan sehingga
meraih kembali PROPER Emas di tahun 2015 ini.
Apakah kesuksesan PGE dalam meraih PROPER Emas
ini juga ditularkan ke seluruh unit operasi, unit bisnis ser
ta anak perusahaan lainnya? PROPER memang salah satu
mekanisme dalam penilaian kinerja pemanfaatan lingkungan dan
sosial yang mampu mendorong kami untuk terus mempertahankan
pengelolaan lingkungan yang baik dan ini menjaga komitmen
korporasi untuk dapat diimplementasikan di setiap unit usaha dan
unit operasi. Hal ini bisa dilihat dengan cukup banyak unit operasi,
unit bisnis dan anak perusahaan lainnya yang benchmark ke Area
Kamojang dan mengundang kita sebagai narasumber dalam acara
sharing knowledge tentang Proper.
Sharing seperti apa saja yang dilakukan selama ini?
Sharing knowledge antar anak perusahaan menjadi bagian yang
secara periodik sudah kita lakukan seperti Forum HSSE, Rapat
Koordinasi antar anak perusahaan, Rakor CSR dan beberapa
ajang lain seperti Innovation & Improvement Award.
Hingga saat ini Anak Usaha mana saja yang sudah
terlibat untuk sharing knowledge dengan PGE? Bisa dibilang
Anak Usaha yang sudah terlibat untuk sharing knowledge adalah
mereka yang juga turut serta dalam Rapat Koordinasi yang kerap
diselenggarakan terkait materi PROPER. Disamping itu, sharing
knowledge juga dilakukan baik secara formal maupun informal oleh
para pekerja melalui diskusi interaktif, seperti Pertamina EP Rantau
Field dan Pertamina EP Subang Field yang juga meraih PROPER
Emas Tahun 2015. Ini bukti bahwa sinergi antar anak perusahaan
termasuk dalam kegiatan PROPER sudah kami lakukan.
Bagaimana dengan area operasi PGE lainnya seperti
Ulubelu dan Lahendong, apakah ada upaya khusus untuk
menuju ke sana? Di tahun 2015 ini, Ulubelu dan Lahendong
masih mendapat predikat PROPER Biru dan ini akan kami
tingkatkan untuk terus kami perbaiki sehingga pada saatnya nanti
setelah meraih PROPER Hijau bisa meningkat ke PROPER Emas.
Dengan keberhasilan yang kami dapat di Area Kamojang,
diharapkan inovasi-inovasi yang sudah kami terapkan berhasil
akan kami refleksikan atau kami terapkan di wilayah operasi
lainnya, yaitu di Ulubelu dan Lahendong. Dengan demikian kami
harapkan kinerja operasi di Ulubelu dan Lahendong nantinya juga
akan terus meningkat pada saatnya.
Bagaimana target untuk tahun 2016 berikutnya, inovasi
seperti apa yang akan dimunculkan untuk mempertahankan
predikat Emas? Dengan tidak meninggalkan program CSR
yang telah berjalan dan berkelanjutan termasuk inovasi yang
telah dilakukan pada tahun 2015, untuk tahun 2016 kami akan
melanjutkan serta mengembangkan penerapan inovasi tersebut
disamping mencari inovasi lainnya yang mendukung kelancaran
operasional perusahaan dan berguna untuk masyarakat sekitar.•Irli

EDITORIAL

Dana Ketahanan Energi
Ada yang menarik dari pengumuman

perubahan harga BBM yang disampaikan
oleh Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Sudirman Said, di Istana Negara,
Rabu pekan lalu. Selain penurunan harga
BBM jenis Premium dan Solar, pemerintah
juga memunculkan alokasi dana ketahanan
energi yang dimasukkan dalam penghitungan
harga baru BBM yang berlaku sejak 5 Januari
2016.
Alokasi dana ketahanan energi itu se
besar 200 rupiah dari harga baru Premium,
serta 300 rupiah dari harga baru Solar.
Dana ketahanan energi tersebut menurut
pemerintah akan digunakan untuk biaya
pengembangan serta pembangunan proyek
energi baru terbarukan, yang sejalan dengan
implementasi pasal 30 Undang Undang No.
30 Tahun 2007, tentang Energi.
Sebenarnya, wacana dana ketahanan
energi, sudah disampaikan pemerintah sejak
pertengahan tahun 2015. Pengumpulan
dana ketahanan energi diharapkan sebagai
salah satu langkah untuk ‘menabung’
dari selisih harga keekonomian bahan
bak ar minyak (BBM) dunia yang terus
menurun. Dana tersebut akan digunakan
untuk investasi pengembangan energi baru
terbarukan. Sebaliknya ketika harga mi
nyak dunia naik, dana ketahanan energi ini
juga bisa dijadikan penyangga, agar tidak
menimbulkan gejolak inflasi yang sangat
tinggi.
Dari kedua hal tersebut, sebenarnya
yang patut digarisbawahi adalah keseriusan
pemerintah dalam memberikan stimulus, dari
yang sifatnya konsumtif ke arah produktif.
Peranan energi dalam mendorong per
tumbuhan ekonomi dan ketahanan nasional
sangat vital yang meliputi penyediaan,
pemanfaatan dan pengusahaannya, tentu
saja perlu digunakan secara rasional dan
optimal. Apalagi cadangan sumber energi
fosil sangat terbatas, sehingga perlu adanya
upaya-upaya untuk pengembangan dan
diversifikasi energi baru terbarukan (EBT),
untuk pemenuhan energi di masa datang.
Mengembangkan pemanfaatan EBT,
bukanlah hal yang mudah. Baik dari segi
studi penelitian, pengembangan serta me
realisasikannya, perlu biaya yang tak sedikit.
Mengandalkan APBN atau APBD di tengah
kondisi ekonomi seperti saat ini, tentu saja
masih dalam batas agenda nomor sekian.
Mengingat masih banyak pembiayaan sektor
lainnya yang lebih urgent.
Karena itu, langkah positif ini diharapkan
bisa menjadi awal mula untuk mengedukasi
serta menggugah kesadaran seluruh lapisan
masyarakat untuk lebih bijak mengonsumsi
energi sekaligus memikirkan pentingnya
investasi pengembangan energi di masa
mendatang.•
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ARIES HAMDANI – Sr. Analyst HSE, OPI RU III Plaju

Keberhasilan Perusahaan Ditentukan dari Visi Pemimpinnya

Alkisah, seorang kepala suku Indian yang sudah hampir
meninggal dunia merasa sangat gundah menentukan
siapakah yang pantas memimpin sukunya kalau ia telah tiada
nanti. Maka kepala suku itu memanggil ketiga anaknya dan
berkata, ”wahai anak-anakku, sebelum ak\u meninggal, aku
akan memilih salah satu dari kalian untuk menggantikanku
sebagai kepala suku.”
Di depan ketiga puteranya, ia meminta masing-masing
anaknya mendaki gunung tertinggi di daerah kekuasaannya
dan meminta agar mereka membawakan sesuatu yang
sangat indah sebagai hadiah kenangan terindah baginya
kelak setelah dia telah tiada nanti. “Ingat anak-anakku, yang
membawakan hadiah paling indah, maka dialah yang pantas
menjadi penggantiku,” katanya penuh berwibawa.
Tanpa menunggu waktu, lalu pergilah ketiga anak itu ke
gunung mencari sesuatu yang indah untuk ayahanda ter
cinta. Tak terasa, tiga hari kemudian ketiga anak itu kembali
menemui ayahanda mereka yang tengah menantinya dengan
sabar.
Anak yang pertama begitu gembira karena menemukan
sekuntum bunga yang luar biasa harum dan indahnya se
bagai hadiah untuk ayahnya. Anak kedua tak kalah menarik
membawakan hadiah untuk ayahnya sebuah batu yang
berwarna-warni, berbentuk bundar berkilauan karena telah
dikikis hujan dan diasah angin pasir pegunungan. Sedangkan
anak ketiga tanpa disangka tidak membawa hadiah apapun.
Hal tersebut membuat kedua kakaknya tersenyum dan
merasa sekarang mereka berdualah yang nantinya jadi calon
pemenangnya karena sang adik tidak bisa membawakan
hadiah terindah untuk ayahnya, seperti apa yang sudah
mereka dapatkan.
Sang ayahpun bertanya kepada anak ketiga, “Apa yang
kau bawah untukku wahai anakku?”
”Wahai ayahku, saya tidak membawa benda apapun
sebagai hadiah dari gunung itu. Tetapi saya ingin menceritakan
semua yang saya lihat ketika berada di puncak gunung
tersebut,” kata sang anak bersemangat.
“Saya melihat di seberang sana terhampar tanah yang
sangat luas dan indah penuh dengan rumput hijau, sungai
berair bening dikelilingi oleh danau kristal yang berkilauan,”
katanya dengan bangga.
“Lalu apa yang kau bawa untuk ayah,” kata sang Ayah
lebih lanjut dengan cerita sang anak tersebut.
“Begini ayah, saya punya mimpi besar, sebuah visi bagi
suku kita untuk memperoleh hidup yang lebih baik dan lebih
sejahtera lagi ke depannya. Karena terpesona melihat apa
yang ada di depan mata tersebut dan berpikir apa yang saya
harus lakukan untuk suku kita ini, saya sampai lupa dan tidak
sempat mencarikan hadiah untuk ayahnda. Ini karena mimpi
besar dalam benak saya,” kata sang anak dengan polos.
“Maafkanlah saya, jika engkau kurang berkenan. Silakan

ayah memilih kedua kakak saya untuk menggantikan
kedudukan ayah nanti,” ujarnya bersimpuh di hadapan
sang kepala suku.
Tak disangka sang ayahpun berkata, “Anakku, kedua
kakakmu belum pantas untuk menggantikan aku nantinya.
Justru menurutku, engkaulah nantinya yang cocok untuk
menjadi kpemimpin baru suku kita ini. Karena engkau telah
membawa pulang hadiah terindah yang sangat berharga,
yakni karunia visi bagi masa depan suku kita.”
		
•••
Cerita di atas menunjukkan bahwa agar semakin eksis
dan siap menghadapi persaingan globalisasi, perusahaan
ini harus memiliki kemampuan mem ilih pemimpin
usaha bisnisnya, baik di Unit Operasi, Unit Bisnis, Anak
Perusahaan didasari bahwa pekerja yang terpilih menjadi
pemimpin adalah mereka-mereka yang mempunyai visi
dan berjiwa visioner. Hal tersebut didasari pada penilaian
bahwa sejak awal mereka memiliki tujuan yang jelas dan
fokus untuk memajukan perusahaan dengan pola kerja
yang terencana, ada target akhir yang ingin dicapai,
mampu bertindak bijaksana demi keberhasilan bisnis
operasi perusahaan, demokratis, serta berjiwa besar dan
berani.
Mereka para pekerja yang memiliki visi yang aligment
dengan visi perusahaan akan memiliki akses besar dan
menjadi juru kunci untuk membuka pintu sukses masa
depan bisnis perusahaan. Mereka yang memiliki visi yang
jelas, bekerja bukan semata demi untuk kesuksesan
pribadi, tetapi juga untuk para pekerja lainnya, atasan,
bawahan, teman sejawat, mitra kerja di lingkungannya.
Dengan semangat kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas
dan kerja tuntas, akan semakin mengembangkan potensi
dan pengaruhnya, baik di Bagiannya, Fungsinya, Unit
Bisnis/Operasinya, Direktoratnya bahkan dalam scope
wadah lebih besar, yaitu Pertamina secara keseluruhan
serta bangsa tercinta.
Karena, dengan visi yang baik dimanapun kita di
tugaskan akan menjadi syarat ( conditio sine qua non)
untuk mencapai kemajuan yang seutuhnya. Sebuah
program kerja yang sudah menunggu di depan mata
bukanlah lagi sebagai halangan atau ancaman tapi
sebagai sebuah kesempatan, pintu besar dan akses untuk
menghasilkan sebuah kesuksesan yang sudah terbentang
luas di depan sana.
Jadi, sudah siapkah kita dengan perubahan sikap dan
mindset dan apa visi kita untuk kemajuan perusahaan?
Jawabnya sederhana. Bermimpilah dan jadikan mimpimu
sebuah rencana yang dikerjakan, dievaluasi dan divalidasi
serta akhiri dengan doa, semoga niat baik kita selalu
mendapat Rido dan Hidayah dari Allah SWT, Tuhan yang
Maha Pengasih dan Penyayang. Semoga.•

HoA Blok Mahakam Ditandatangani... (sambungan dari halaman 1)
E&P Indonesie kepada Pertamina.
HoA juga mengatur commercial agreement yang berisi
kesepakatan komersial antara Pertamina dan Total-Inpex dalam
menyelesaikan komposisi kemitraan pada KKS yang baru dibentuk
serta hal-hal yang terkait dengan bentuk dan prosedur kerja sama
(Joint Operation Agreement) antar pihak dalam KKS yang baru.
Sementara Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto
menjelaskan, pembagian saham Blok Mahakam, yaitu Pertamina
70 persen dengan interest 10 persen merupakan kepemilikan
BUMD dan 30 persen untuk Total E&P Indonesie dan INPEX Corp.
Namun nilainya belum bisa disebutkan karena Pertamina belum
melakukan revaluasi aset terhadap Blok Mahakam dan secepatnya
akan diselesaikan.
“Besaran investasi yang dipersiapkan dengan melihat penga
laman Total sekitar USD 2,5 miliar pertahunnya. Tentu saja kita

perlu melakukan pendataan pada 2016-2017, apakah kita akan
maintenance yang existing atau apakah kita akan melakukan
eksplorasi ke blok-blok yang baru yang berpotensial untuk
menaikkan kapasitas,” ungkap Dwi.
Dengan masuknya Blok Mahakam di Pertamina, menurut
Dwi, tentu saja dampak yang diperoleh adalah kenaikan
revenue, kenaikan aset dan kenaikan jumlah SDM. Di samping
itu, Pertamina dan Pemerintah sudah memiliki kesepahaman
yang membutuhkan tingkat keekonomisan.
Kontrak baru Blok Mahakam ini akan memberi ruang bagi
Pertamina untuk dapat tetap mengembangkan blok Mahakam
melalui kegiatan pengembangan dan eksplorasi dengan tujuan
untuk mengoptimasi produksi dan mencari cadangan baru.
Kontrak baru ditargetkan dapat ditandatangani sebelum akhir
tahun 2015.•IRLI
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Pengendalian
Bahaya dalam
Bekerja yang
Efektif
B

anyak yang belum mengetahui maksud dan tujuan dari SIKA? Sebelum membahas hal
tersebut saya akan sedikit menggambarkan pola pikir sebagian pekerja, dimana pada
setiap aktivitas pekerjaan terkadang atau bahkan sering poin-poin utama terkait aspek
HSSE “dilemahkan” oleh para direksi pekerjaan dengan berbagai alasan yang bertujuan untuk
mempercepat aktivitas pekerjaan, mulai dari dikejar target sampai urgency mengatasnamakan
permintaan manajemen. Tak bisa dipungkiri bahwa lingkungan kerja pada sektor migas termasuk
di lingkungan perkantorannya berisiko terjadi kecelakaan kerja, kebakaran atau ledakan bahkan
pencemaran lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan setiap proses
kerja pemeliharaan, perbaikan atau perluasaan pembangunan di area yang berisiko diperlukan
adanya Suatu Ijin Kerja Aman (SIKA). Surat ijin kerja yang sesuai harus dibuat secara lengkap
sebelum pekerjaan dilaksanakan sehingga direksi pekerjaan dapat mempersiapkan dan
memastikan mitigasi bahaya pekerjaan sudah disiapkan.
Jadi kesimpulannya, maksud dari Surat Izin Kerja Aman (SIKA) adalah untuk mewujudkan
upaya persiapan kerja, identifikasi dan pengendalian bahaya, serta komunikasi secara tertulis
antara pemberi kerja dan pelaksana pekerjaan untuk menghindari salah pengertian antara
pemberi perintah kerja dan pihak pelaksana pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat terlaksana
dengan baik dan aman. Sedangkan tujuan SIKA adalah untuk membantu para Pengawas dalam
melaksanakan tugas pengawasan sehingga pekerjaan non rutin seperti kegitan pemeliharaan
dan konstruksi dapat dilakukan dengan aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun syarat
penerbitan SIKA tergantung pada kebutuhan mitigasinya dan biasanya syarat penerbitan SIKA
tersebut meliputi HSE Plan/Job Safety Analysis (JSA), identitas diri pekerja, riwayat kesehatan
dan telah mengikuti safety induction dan dinyatakan lulus melalui HSE demo Room. Sedangkan
komponen utama pelaksanaan SIKA terdiri atas Gas Safety Inspector (GSI) sebagai pemberi
ijin kerja dan Ahli Teknik (AT) sebagai pemohon ijin kerja. GSI (Gas Safety Inspector) adalah
Personil dari Operasi atau daerah dimana pekerjaan tersebut akan dilaksanakan, yang telah
diberikan otorisasi pada area tertentu untuk melakukan dan menerapkan aspek keselamatan
serta pengawasan dalam setiap pekerjaan. Sedangkan Ahli Teknik adalah personil dari pelaksana
pekerjaan yang diberikan otorisasi untuk melakukan dan menerapkan aspek keselamatan serta
pengawasan dalam setiap pekerjaan pada area tertentu.
Perusahaan dalam hal ini Pertamina telah memberikan informasi terkait SIKA berupa buku
pedoman, yang tertuang dalam 23 Modul Sertifikasi SI,GSI & AT PT Pertamina (Persero) pada
modul ke 14 tentang Surat Ijin Kerja maupun Sistem Tata Kelola (STK) tentang SIKA kepada
para direksi pekerjaan. SIKA akan sangat efektif apabila dalam penerapannya diimbangi oleh
kesadaran untuk berperilaku aman (safety behavior) pada saat bekerja oleh para direksi pekerjaan
khususnya dan para pelaksana pekerjaan pada umumnya. Perilaku aman kerja (safety behavior)
adalah salah satu faktor besar lainnya yang sangat mempengaruhi bahkan sangat penting dalam
pembentukan lingkungan kerja yang aman (safe environment). Komponen penting lainnya untuk
membuat SIKA lebih efektif dalam penerapannya adalah komunikasi mengenai perilaku aman
kerja melalui HSE Plan antara direksi pekerjaan dan pelaksana pekerjaan sebelum pekerjaan
dimulai. Hal ini bertujuan agar para pelaksana pekerjaan mengetahui potensi bahaya dan
risikonya serta memahami mitigasi yang harus dilaksanakan selama pekerjaan berlangsung.
Adapun tujuan dari Surat Ijin Kerja Aman (SIKA), yaitu :

1. Membantu para Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan sehingga pekerjaan
non rutin seperti kegiatan pemeliharaan dan konstruksi dapat dilakukan dengan aman dan
dapat dipertanggungjawabkan.
2. Untuk melindungi tenaga kerja dari bahaya akibat kecelakaan di lingkungan kerja.
3. Menjamin lokasi kerja benar-benar aman untuk pelaksanaan pekerjaan, sehingga memberi
rasa aman bagi tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.
4. Sebagai alat kontrol terhadap kegiatan pekerja selama bekerja di area kerja yang berisiko.
5. Untuk tercapainya target kerja.
6. Untuk mengamankan asset yang dimiliki perusahaan.
Pertamina telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan,
dan Lindungan Lingkungan yang tertuang dalam Pedoman HSSE MS A-001/I00200/2011-S0
Rev-2. Berbicara mengenai tanggung jawab fungsi HSSE (Elemen-3) di dalam pedoman HSSE
MS yaitu sebagai advisor, beberapa poin yang saya kutip diantaranya sebagai berikut :
1. Melakukan pembinaan dan menjalin komunikasi efektif tentang aspek HSSE kepada para
pekerja dan mitra kerja melalui penerapan SIKA.
2. Mengelola sistem pencatatan HSSE.
HSSE merupakan aspek yang melekat/menjadi bagian yang tidak terpisahkan di setiap
aktivitas kegiatan kita. HSSE adalah tanggung jawab semua pekerja bukan hanya tanggung
jawab fungsi HSSE. HSSE is Everybody’s Business. Pertamina memiliki HSE Golden Rules,
yaitu Anda dan saya patuh pada kebijakan, peraturan, dan prosedur HSSE; Anda dan saya
mengintervensi dan dapat menghentikan pekerjaan bila melihat tindakan atau kondisi tidak aman
dan menyalahi peraturan; Anda dan saya peduli pada setiap orang di sekitar kita. Penerapan
HSE Golden Rules oleh para komponen SIKA akan menciptakan lingkungan kerja yang aman.
Telah banyak bukti bahwa tidak konsistennya penerapan Surat Ijin Kerja Aman (SIKA) telah
menyebabkan terjadinya banyak kecelakaan kerja hingga menyebabkan fatality di lingkungan
kerja Pertamina, sehingga mulai saat ini dan seterusnya sudah saatnya kita mulai memitigasi
setiap risiko pekerjaan dengan tools yang kita kenal dengan SIKA. Anggap saja bekerja
dengan aman adalah seperti bernafas, sehingga jika tidak melakukannya maka kita akan
mati. Sumber Daya Manusia adalah aset paling berharga dalam suatu perusahaan, dan sudah
layak bila aset yang berharga ini dilindungi dengan cara yang baik secara memadai. Untuk itu,
sudah seharusnya kita implementasikan aspek HSSE melalui Surat Ijin Kerja Aman (SIKA) di
setiap pekerjaan non rutin yang berisiko. Keberhasilan suatu perusahaan salah satunya dapat
dinilai dari kinerja HSSE yang ekselen, dan hal tersebut hanya bisa dicapai jika didukung oleh
semua komponen Pertamina. Hasil nyata dari keefektifan SIKA dapat dilihat dari indicator HSE
Performance yang biasa disebut dengan TRIR (Total Recordable Incident Rate) di unit kerja,
jika SIKA diterapkan dengan maksimal, angka kecelakaan kerja semakin sedikit begitu pula
dengan nilai TRIR dari unit kerja tersebut.
Satu pesan saya, “Ketika Anda mempertaruhkan keselamatan kerja, maka Anda
mempertaruhkan seluruh kehidupan Anda terhadap efek dari risiko yang Anda abaikan. Selalu
patuh, intervensi dan peduli terhadap keselamatan diri dan orang lain melalui penerapan SIKA
yang efektif”.•
Fungsi : HSSE Operation Head Office – Satrio Pamungkas
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Kick Off Implementasi BTP Corporate Cash Management

Foto : PRIYO

JAKARTA - Fungsi Finance & Business Support menyelenggarakan Kick Off Meeting
Implementasi BTP Corporate Cash Management di Lantai 21 Gedung Utama, Senin
(14/12). Kick off dibuka dan ditutup oleh SVP Finance & Business Support Budi Himawan,
dan mendengarkan pemateri VP Treasury Narendra Widjajanto.
Kick off diikuti pimpinan dan manajemen dari 4 AP Hulu, yaitu Pertamina Hulu Energy
(PHE), Pertamina Geothermal Energy (PGE), Pertamina Drilling Services Indonesia
(PDSI) dan Pertamina EP Cepu (PEPC). Sebelumnya sudah dilakukan untuk Pertamina
Lubricants, Pertagas, dan Pertamina EP.
Narendra menjelaskan BTP Corporate Cash Management ini bertujuan untuk
memperkuat struktur keuangan perusahaan. Beberapa implementasinya a.l. inisiatif
penggunaan treasury dashboard, me-manage likuiditas perusahaan, mengelola cashflow
dengan optimal dengan memanfaatkan sistem ERP yang ada. “Jadi yang selama ini
sudah ada harus di-improve supaya mendapatkan informasi yang akurat dan menekan
biaya-biaya yang timbul karena biaya bunga dan sebagainya,” kata Narendra.
Keuntungannya untuk AP adalah diharapkan mereka bisa mengelola cashflow-nya
secara optimal dan tidak me-maintain cash yang terlalu tinggi.
“Karena kas yang terlalu tinggi itu tidak produktif, karena dia harus dimanfaatkan
untuk operasi maupun investasi,” tegas Narendra.•URIP

Plaju – Bertempat di Gedung Diklat RU III, go live
aplikasi Steam Leak Online Monitoring diresmikan dengan
penandatanganan Statement of Commitment oleh
SMOM, ME Manager, Production Manager, Engineering &
Development Manager, MPS Manager, Reliability Manager
serta OPI Manager, pada Selasa (8/12). Aplikasi ini digunakan
untuk menangani kebocoran steam lewat penginformasian
progress perbaikan bocoran steam serta monitoring dan
pengelolaan dokumen perbaikan bocoran steam.
SMOM, Djoko Priyono mengungkapkan, lewat aplikasi
steam leak online monitoring, para pekerja fungsi terkait
dapat melakukan monitoring penanganan kebocoran steam
lebih baik lagi. Sebelumnya, aplikasi serupa hanya terdapat
di RU V Balikpapan. Dalam aplikasi ini, jumlah bocoran
yang terjadi diinformasikan secara rinci beserta progress
perbaikannya. Selain itu, jumlah saving dalam US Dollar

yang dihasilkan setelah perbaikan bocoran dilakukan pun dapat
diketahui lewat aplikasi ini
“Jika sistem telah terbangun, maka selanjutnya bagaimana
kita berkomitmen untuk menjalankan aplikasi ini dan melakukan
pembaharuan data (updating) sehingga data yang ditampilkan
nantinya benar-benar real-time dan sesuai dengan fakta di
lapangan,” imbuh Djoko. Djoko menambahkan, dengan ap
likasi ini nantinya semua pekerja dan tim manajemen dapat
melakukan monitoring bersama dan dengan data yang sama.
“Tentunya untuk mencapai zero steam leak ini sangat sulit.
Namun demikian, mari kita tetap upayakan bersama dan dengan
dukungan dari fungsi-fungsi terkait, khususnya fungsi MPS,”
ujarnya. Adapun, ME Manager Ruddy Triono menjelaskan,
program aplikasi ini merupakan salah satu program efisiensi
dalam menekan angka losses di RU III. Hasil perbaikan yang
sudah diinput di dalam sistem, berikutnya akan menjadi

Foto : RU III

Go Live Steam Leak Online Monitoring di RU III

masukan dan referensi, sehingga program penanggulangan
steam leak dari tahun ketahun dapat lebih baik lagi dan
dapat berjalan terus sehingga RU III mendapatkan margin
yang lebih baik.•RU III

shipping
Sorong – Pertamina Dockyard Sorong, salah satu
galangan kebanggaan Pertamina untuk kesekian kalinya
kembali melaksanakan docking repair untuk kapal milik
yaitu MT. Kasim. Kapal tanker yang berbobot mati 6500
DWT tersebut melaksanakan perbaikan Intermediate Survey
selama 12 hari kalender atau ahead 2 hari dari target awalnya
selama 14 hari. Selain mengedepankan aspek kualitas,
poin penting yang dikedepankan Dockyard Sorong dalam
pelaksanaan docking repair adalah waktu pelaksanaan.
Ketika kapal docking tentunya kapal tidak dapat beroperasi,
dengan kata lain memangkas produktifitas kerja kapal,
sehingga semakin cepat kapal dapat beroperasi kembali
maka akan semakin tinggi commissioning days kapal dan
kapal akan semakin efisien.
Sejak dioperasikannya Graving Dock berkapasitas
7500 DWT, hingga saat ini Dockyard Sorong telah berhasil
melaksanakan Docking Repair kapal tanker milik sebanyak
7 unit kapal berukuran Small I & Small II, kapal tanker
eksternal Pertamina sebanyak 5 unit kapal, serta puluhan
kapal jenis tug boat, perintis, barge, dan lainnya. Menurut

Foto : SHIPPING

Docking Repair Kapal MT Kasim di Dockyard Sorong

MT. Kasim sedang memasuki graving dock galangan milik Pertamina Dockyard Sorong

Head of Dockyard Sorong Albertus Anto B.S, dalam rangka
pengembangan bisnis ke depan, Dockyard Sorong berencana
akan melakukan inisiasi bisnis pembangunan kapal baru bekerja
sama dengan PT PAL Indonesia (Persero), yang dimulai untuk

tipe small craft dan fishing boat. Hal tersebut sebagai salah
satu wujud sinergi BUMN serta sejalan dengan program
pemerintah untuk pengembangan industri kemaritiman di
Wilayah Timur Indonesia.•Shipping
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SPBU 24 Jam Saat
Natal dan Tahun Baru
di Sumbagut
MEDAN - Marketing Operation Region (MOR) I
Sumbagut menyiagakan 136 SPBU di wilayah

Sumatera Utara untuk pelayanan kebutuhan
bahan bakar transportasi masyarakat yang akan
merayakan hari Natal dan Tahun Baru di Sumatera
Utara. Sebanyak 136 SPBU beroperasi 24 jam di
jalur lintas dan daerah wisata.
Dari sisi ketersediaan produk BBM dan LPG
serta sarana dan fasilitas penunjang telah di
persiapkan dengan matang, antara lain Terminal
BBM dan Depot LPG tetap buka di hari libur
dan membentuk tim Satgas Posko Pemantauan
Distribusi BBM dan LPG terhitung sejak 21
Desember hingga 6 Januari 2016.
Demikian disampaikan GM MOR I Sumatera
Bagian Utara, Romulo Hutapea pada saat Rapat
Koordinasi Pengamanan Natal dan Tahun Baru di
Polda Sumatera Utara, Kamis (17/12).
Disebutkan Romulo, Pertamina juga meng
antisipasi gejolak peningkatan konsumsi BBM
dengan menyediakan lima kantong SPBU di
beberapa wilayah Sumbagut. Antara lain : SPBU
nomor 14.208.167 di Tanjung Pura, SPBU
14.206.1124 di Tebing Tinggi, SPBU 14.227.312
di Panyabungan, SPBU 14.214.215 Desa
Cikampak, Labuhan Batu Selatan dan SPBU
14.221.286 di Jalan Raya Berastagi - Kabanjahe.
“Penyediaan BBM nonsubsidi seperti
Pertamax, Pertamax Plus, Pertalite, Solar Non
PSO dan Pertamina Dex juga disiapkan untuk
memenuhi kebutuhan konsumen yang akan
melewati jalur di Sumatera Utara,” tukas Romulo.
Disebutkannya, diperkirakan peningkatan
konsumsi Premium sebesar 7% dari rata-rata
normal 4.400 kiloliter per hari. Sementara Solar
diperkirakan turun 3% dari rata-rata normal pe
nyaluran 2.614 kiloliter/hari.
Untuk kebutuhan bahan bakar rumah tangga,
selain di pangkalan resmi, Pertamina juga
menyiapkan LPG di jaringan SPBU dan modern
outlet.
Untuk kebutuhan LPG 3 kg di Sumatera
Utara dilayani melalui 198 Agen LPG 3 kg,
6.385 pangkalan LPG 3 kg serta 162 SPBU.
Peningkatan kebutuhan LPG 3 kg diperkirakan
sebesar 18% dan LPG 12 kg sebesar 11% .
“Diharapkan, dengan kesiapan Pertamina
dalam menyediakan BBM dan LPG ini dapat
mendukung perayaan Natal dan Tahun Baru bagi
masyarakat yang merayakan,” kata Romulo.
Untuk wilayah Sumatera Utara, MOR I memiliki
2 Depot LPG yaitu Tandem dan Pangkalan
Susu, 4 DPPU : Kuala Namu, Polonia, Silangit
dan Pinangsori, 327 SPBU, 198 Agen LPG 3 kg,
serta 65 Agen LPG Non PSO.•MOR I

Bali – “Sebagian besar la
pangan yang kita kelola baik di
PEP (Pertamina EP) ataupun
PHE (Pertamina Hulu Energi)
adalah lapangan tua yang
sudah mature,” cetus Syamsu
Alam, Direktur Hulu Pertamina
saat memberikan arahanya
pada acara Pertamina Annual
EOR Meeting di Bali (24/12/2015). Oleh karenanya
menurut Alam, sudah tidak
tepat jika engineer Pertamina
hanya fokus melakukan ke
giatan-kegiatan yang sifat
nya primary recovery. PT
Pertamina (Persero) sebagai
satu-satunya National Oil
Company (NOC) ikut ber
tanggung jawab dalam
membantu ketahanan energi
nasional khususnya minyak.
Penambahan cadangan mi
nyak sedang menjadi fokus
utama Pertamina khususnya
Direktorat Hulu dalam upaya
memenuhi kebutuhan minyak
mentah yang semakin me
ningkat di Indonesia. Beralas
kan kebijakan tersebut ma
ka Enhance Oil Recovery
atau yang lebih dikenal de
ngan istilah EOR menjadi
prog ram unggulan dalam
meningkatkan produksi.
Saat ini Direktorat Hulu,
sebagai operation holding
dari kegiatan seluruh anak
perusahaan Pertamina
yang bergerak di bidang
bisnis hulu minyak dan gas,
terutama jajaran PEP dan
PHE diminta commitmentnya untuk memaksimalkan
manajemen produksi lewat
kegiatan EOR. Masalah klasik
yang dihadapi selama ini
dalam mengembangkan EOR
di Pertamina adalah tidak
pernah fokus menuntaskan
salah satu, dua, atau tiga dari
proyek-proyek pilihan untuk
EOR. Karena itu berbagai
cara telah dilakukan, mulai
dari menentukan pilot project
hingga membentuk organisisi
yang bertugas mengawal
jalannya program EOR. “Hal
yang harus kita lakukan
sek arang adalah Action!
setelah kita menyamakan
persepsi bahwa EOR adalah
merupakan jalan yang harus
ditempuh Pertamina untuk
mencapai target produksi 1,9
barrel oil equivalent per day
(BOEPD) pada 2025 men
datang,” tegas Alam.
Lebih jauh Alam men
jelaskan, EOR adalah metode

Foto :DIT. HULU

Foto : MOR 1

Gelar EOR Agar Produksi Tetap Berkibar

Direktur Hulu, Syamsu Alam saat memberikan arahan dalam acara Pertamina Annual EOR Meeting 2015, di Patrajasa
Bali (3/12/2015).

tahap lanjut yang dilakukan
untuk menguras sisa minyak
yang masih tertinggal di
sumur produksi karena re
servoirnya telah mengalami
depleted. Caranya, dengan
menginjeksikan material beru
pa cairan, gas, atau cam
puran kimia tertentu ke da
lam reservoir. Metode EOR
ini dilakukan setelah tahap
perolehan pertama (primary
recovery) tidak mampu lagi
mengambil sisa minyak yang
terdapat di dalam batuan re
servoir. “Jika kita membaca
laporan cadangan di PEP
maupun PHE maka terlihat
remaining reserve Pertamina
masih cukup bagus, diban
dingkan dengan temuan eks
plorasi yang prospek siap
bornya hanya berukuran se
kitar 5-15 juta barel,” jelas
Alam. Cadangan tersisa
itulah yang harus dijadikan
target, karena cadangan
hidrokarbonnya memang
terbukti keberadaannya.
Kondisi tersebut, berbeda
dengan eksplorasi yang masih
bersifat spekulatif, merabaraba keberadaan minyak
berdasarkan interpretasi ber
bagai data jauh di bawah
permukaan, dan masih me
miliki risiko belum tentu ber
hasil.
Menjawab tantangan ter
sebut, Pertamina untuk saat
ini akan fokus pada 3 proyek
waterflood, yaitu di Lapangan
Tanjung (Kalimantan Selatan),
Jirak (Sumatera Selatan),
dan Rantau (Sumatera Uta
ra). Untuk dikerjakan hingga
tuntas, supaya dapat dike
tahui benar bagaimana me
laksanakan kegiatan EOR dari

A sampai Z. “Jika praktiknya
sudah dikuasai, diharapkan
model eksekusinya bisa di
replikasi ke lapangan lain yang
memungkinkan,” ungk ap
Amran Anwar, SVP Upstream
Development & Technology.
Langkah tersebut, akan
dilanjutkan dengan meng
identifikasi 25 struktur yang
memiliki kumulatif sisa original
oil in place (OOIP) sebesar 3,8
miliar barel. Pada 25 struktur,
itu akan diimplemetasikan
metode EOR baik waterflood,
maupun dengan media
alkaline surfactant polymer
(ASP) atau CO2 flooding.
“Targetnya tidak muluk-mu
luk, yakni sekitar 64 ribu
barel per hari pada 10 ta
hun ke depan, dengan rin
cian PEP menyumbang
38 ribu MBOPD, PHE 23
MBOPD, dan PEPC sebanyak
4 MBOPD,” tutur Amran
mengurai rencana.
Menurut Amran, pelak
sanaan EOR di Pertamina
diterapkan dalam koridor best
petroleum practice, Pertamina
U p s t re a m D e v e l o p m e n t
Way khusus EOR (PUDW
EOR), Integrated Project
Management Practices,
dan sistem monitoring serta
kontrol berbasis informasi
teknologi. Nantinya, aktifitas
implementasi operasi EOR
akan berada di bawah kontrol
Direktur Pengembangan di
setiap Anak Perusahaan Hulu
(APH).
Meski demikian, berhu
bung kegiatan EOR sebagian
besar masih dalam tingkat
studi, Amran berharap
agar Upstream Technology
Center (UTC) mengambil

peran penuh. “Dengan begitu,
kegiatan ini tidak menjadi
beban APH yang telah disibuki
oleh kegiatan produksi rutin,”
ujar Amran meggambarkan
posisi UTC dan kegiatan EOR
di Pertamina.
Sesuai dengan kondisi
s i f a t re s e r v o i r m a s i n g masing lapangan yang akan
di-EOR-kan, setidaknya
terdapat empat metode EOR
yang akan diterapkan di
Pertamina, khususnya PEP
yaitu: waterflood, surfactant,
polymer, dan CO2 flooding.
Adapun ukuran cadangannya
mulai dari 50 juta stock tank
barrel (MMSTB) hingga le
bih dari 200 MMSTB. Pada
umumnya, batuan reser
voir dari sumur-sumur yang
akan di-EOR adalah batu
pasir dengan lingkungan
pengendapan fluvio-deltaic,
coastal, dan fluvial. Untuk itu
penguasaan teknologi mutlak
adanya. Dari pertimbangan
tersebut, saat ini UTC sedang
membangun laboratorium
yang dapat menampung
seluruh aktivitas penyusunan
formula bahan kimia yang
sesuai bagi kegiatan EOR
yang berbasis chemical.
Oleh sebab itu, kegiatan la
boratorium yang selama ini
dilaksanakan di berbagai
perguruan tinggi seperti ITB,
UGM, IPB, dan UPN akan
ditarik ke Laboratorium EOR
milik UTC yang diharapkan
mulai beroperasi pada Januari
2016.
“Kita harapkan dengan
adanya laboratorium ini akan
mengakselerasi kegiatan EOR
di Pertamina,” ucap Amran
optimis.•DIT. HULU
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Perum Bulog Benchmark
Manajemen Keuangan
ke Pertamina
JAKARTA –Tim Divisi Finance Perum Bulog
melakukan benchmark ke Pertamina dalam
rangka menambah pembekalan ilmu manajemen
keuangan yang tersistem secara setralisasi
sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh fungsi
keuangan di Pertamina.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang
rapat besar lantai 8 Kantor Pusat Pertamina,
pada Selasa (15/12) tersebut, banyak hal yang
disampaikan oleh Pertamina, khususnya terkait
desain pelaporan keuangan sebagai dasar
pengambilan keputusan menuju perusahaan
energi nasional kelas dunia. Dipaparkan struktur
organisasi fungsi financial reporting, bisnis proses
penyusunan laporan keuangan, dan sistem
Enterprise Resource Planning (ERP).
“Kami paparkan juga hal-hal yang berkaitan
dengan tax planning and tax compliance teru
tama strategic yang terkait dengna hal tersebut.
Karena banyak hal yang hal yang bisa dilakukan
di dalam tax planning terutama yang terkait de
ngan bagaimana upaya Pertamina untuk bisa
mendapatkan nilai tambah dari segi perpajakan,”
ungkap Manager Tax Planning & Advisory Per
tamina, Afan Aftory.
Sementara itu, Kepala Divisi Accounting
Perum Bulog Perum Bulog, Nina Afrisanti me
nyampaikan, saat ini Perum Bulog tengah
melakukan program Transformasi yang sudah
berjalan sejak bulan Juli lalu. Sehingga perlu
pembenahan di seluruh sistem yang ada di Bu
log terkait dengan HR, Finance, SCM, Internal
Audit dan IT.
“Kami apresiasi dengan paparan yang di
sampaikan oleh Pertamina khususnya di bidang
Finance akan sangat menjadi inspirasi bagi
tim kami bagaimana cara menyusun laporan
keuangan secara sentralisasi, bagaimana
membuat tax planning dan bagaimana, ad
ministrasi treasury sehingga itu semua sangat
berm anfaat bagi kami didalam penyusunan
dan pembangunan sistem khususnya di bidang
Finance,” lanjut Nina.
Bagi Nina, Pertamina adalah pilihan yang
tepat untuk tim Perum Bulog melakukan bench
mark yang sebelumnya pernah melakukan
benchmark terkait Transformasi yang telah suk
ses dijalankan oleh Pertamina dengan segala
bisnis prosesnya yang sangat kompleks sehingga
sangat memberikan masukan-masukan yang
sangat signifikan bagi tim Perum Bulog dalam
menyusun transformasi.•IRLI

JAKARTA – Dalam euphoria
Ulang Tahun Pertamina ke58, PT Pertamina (Persero)
bekerja sama dengan harian
Kompas mengadakan Forum
BUMN dengan tema “Sinergi
BUMN untuk Transformasi
Indonesia” di Hotel Dharma
wangsa Jakarta, pada Kamis
(10/12). Hadir dalam acara
ini, Menteri BUMN Indonesia
Rini Sumarno dan hampir
seluruh 119 Direktur Utama
BUMN di Indonesia termasuk
Direktur Utama Pertamina Dwi
Soetjipto yang juga bertindak
sebagai salah satu panel
speaker di salah satu sesi
forum BUMN kali ini.
Acara yang didukung
penuh oleh Kementerian
BUMN dan Rumah Perubahan,
diisi dengan dua segmen
bah asan yakni mengenai
Kemaritiman, Infrakstuktur,
dan Logistik yang diisi oleh
Direktur Utama PT Pelabuhan
Indonesia III (Persero) Djarwo
Surjanto, Direktur Utama PT
Semen Indonesia (Persero)
Suparni, Direktur Utama PT
Waskita Karya M. Choliq, dan
Direktur Utama PT Jasa Marga
(Persero) Tbk Adityawarman
dengan moderator Wartawan
senior Kompas, Pieter P.
Gero.
Sementara pada segmen
kedua, pembahasan diisi
mengenai Sinergi BUMN me
nuju Pemain Global yang
diisi oleh Direktur Utama
PT Pertamina (Persero) Dwi
Soetjipto, Direktur Utama
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Asmawi Syam, Di
rektur Utama PT Pelabuhan
Ind onesia II (Persero) R.J.
Lino, dan Direktur Utama PT
Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Bintang Perbowo dengan
moderator sesi, Guru Besar
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia Prof.
Rhenald Kasali, Ph.D.
Forum BUMN ini diadakan
dalam upaya mendukung
peran sentral BUMN dalam
mendorong pertumbuhan
ekonomi di Indonesia. Per
tumbuhan ekonomi sendiri
pada triwulan III-2015 men
catat sebesar 4,73 persen,
meningkat tipis dibanding
triw ulan II-2015 sebesar
4,67 persen. Pertumbuhan
ekonomi 2015 diperkirakan
bergerak antara 4,8 persen
hingga 5,0 persen, sementara
pertumbuhan ekonomi na

Foto : PRIYO

Foto : ADITYO

Sinergi BUMN untuk Transformasi Indonesia

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menjadi salah satu pembicara dalam Forum BUMN pada segmen kedua yang
membahas tentang Sinergi BUMN Menuju Pemain Global.

sional 2016 diharapkan
bergerak antara 5,2 persen
hingga 5,6 persen. Selain itu,
belanja pemerintah dalam
pembangunan infrakstruktur
diharapkan menjadi lokomotif
pendorong pertumbuhan
ekonomi dimana pemerintah
telah mencanangkan pem
bangunan jalan raya, pe
labuhan, bandara, jalan tol,
pembangkit listrik, dan waduk
dalam lima tahun ke depan.
Menteri BUMN Rini Soe
marno mengatakan, sejak
dilantik satu tahun yang lalu,
Presiden Joko Widodo sangat
menekankan mengenai
pentingnya peran BUMN
dalam perekonomian dan
pembangunan di Indonesia.
Namun sayangnya, ia menga
takan, saat ini pembangunan
mas ih terpusat di sekitar
Pulau Jawa, sehingga perlu
adanya transformasi BUMN
dari yang sebelumnya javacentric menjadi Indonesiacentric yang mencakup pem
bangunan seluruh daerah
dengan basis kemaritiman.
“S alah satu pil ar untuk
memperkuat BUMN adalah
melalui sinergi, karena dapat
melakukan efisiensi sehingga
memperkuat diri kita,” ucap
Rini.
“Kita tidak takut boleh
dengan Masyarakat Eko
nomi Asean. Kita harus
memp erkuat BUMN untuk
dapat berkompetisi dan
memp ertahankan posisi
kita di Asean. Jangan lupa,
Indonesia 60 persen ekonomi
Asean. Berarti, kalau kita
kuat di Indonesia, suatu hari
kita pasti bisa merambah di
Asean. Karena itu marilah

kita perkuat diri kita di sini,”
tegas Rini.
Dalam kesmepatan ter
sebut, Komisaris Utam a
Pertamina Tanri Abeng,
mengatakan, dalam upaya
mengembangkan dan
meningkatkan values di
BUMN, diperlukan adanya
kontinuitas arah tujuan BUMN
secara sustainable, baik dari
segi menteri BUMN yang
memimpin maupun direksi
di dalam tubuh BUMN itu
sendiri. Di sisi lain, Ia merasa
bangga atas prestasi BUMN
yang saat ini mulai mening
katkan kreativitas di bi
dangnya masing-masing.
“Sebagai salah seorang
yang mendirikan kementerian
ini, saya bangga bahwa kita
sudah mempunyai kontribusi
dalam rangka value creation
di BUMN,” ucap mantan
Menteri BUMN tersebut.
Hal itu disepakati Direk
tur Utama Pertamina Dwi
Soetjipto. Pertamina akan
terus berupaya meningkatkan
sinerginya bersama BUMN
lainnya. ”Pertamina memiliki
kesempatan bersinergi dalam
banyak hal, seperti pendanaan
proyek, pemanfaatan asetaset non-produktif, rencana
pengembangan suplai energi
bagi BUMN lain, dan lain se
bagainya,” ujarnya.
Untuk pendanaan sendiri,
pihaknya akan mengutamakan
perbankan nasional dengan
melihat kemampuan pen
danaanya. Sedangkan un
tuk pemanfaatan lahan, ia
menyontohkan penggunaan
lapangan Terbang di Pondok
Cabe bersama Garuda In
donesia sebagai salah satu

sinergi yang telah dilakukan
Pertamina. “Sinergi antar
BUMN itu akan menciptakan
value yang mempercepat
bag aimana membangun
Pert amina menjadi World
Class Company dan menjadi
Champion di Asia, di masa
yang akan datang,” ucap Dwi.
Sedangkan Guru Be
sar Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Indon e
sia, Prof. Rhenald Kasali,
P.hD mengatakan, BUMN di
Indonesia saat ini membu
tuhkan transformasi dalam
berbagai hal mengingat per
saingan semakin terbuka di
Asia Tenggara. Menurutnya,
saat ini BUMN telah memiliki
CEO-CEO yang hebat dan si
nergi telah dilakukan sehingga
lebih cepat dan lincah dalam
penyerapan anggaran. “Inilah
modal utama transformasi
BUMN,” ujarnya.
Menurutnya, Sekatsekat antar BUMN itu harus
menghilang, sehingga
menjadi open-company.
Resources nya bisa di-sharing
satu sama lain.
Rhenald juga menga
takan, seharusnya peme
rintah mengutamakan pe
manfaatan BUMN dalam
pembangunan dan proyek
yang ada di Indonesia. “Hal
tersebut merupakan rahasia
negara Malaysia, Singapore,
Thailand, dan juga Tiongkok
dalam meningkatkan per
tumbuhan ekonominya. Kalau
masing-masing Kementrian
rela menyerahkan proyeknya
kepada BUMN, itu akan lebih
baik lagi, karena menjadi
sangat efisien,” ucap Pendiri
Rumah Perubahan ini.•Starfy

PEP Bina Masyarakat
Pesisir Jawa Barat
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Direktur Pertamina
Dwi Soetjipto Melatih
Silat di Nglanggeran
Yogyakarta - Direktur Utama
Pertamina Dwi Soetjipto tengah melatih
siswa-siswi Perisai Diri di kawasan
Nglanggeran, Gunung Kidul, Yogyakarta
(19/12). Pada latihan tersebut,
Dwi mengajarkan cara menyerang
dan menghindar. Bagaimana cara
menyerang dan menghindar yang paling
efisien, cepat, tepat, tangkas, deras dan
bijaksana. Kehadiran Dwi Soetjipto yang
merupakan Ketua Umum Keluarga Silat
Nasional (Kelatnas) Perisai Diri Pusat,
menambah semangat anak-anak murid
Perisai Diri dalam melakukan sesi latihan
tersebut.•WAHYU

Pertamina Adakan Gebyar Energi
Yogyakarta - Perta
mina menggelar Gebyar
Energi Pertamina di Atrium
Ambarukmo Plaza, Yog
yak arta pada 18-20 De
semb er 2015. Acara ter
s eb u t m e m p e r k e n a l k a n
kiprah perusahaan dalam
meyediakan sumber ener
gi dan pemberdayaan ma
syarakat melalui program
tanggung jawab sosial
p e rus a h a a n ( C S R ) d a n
Small Medium Enterprise
Partnership Program (SME
PP). Acara dibuka oleh Di
rektur Utama Pertamina Dwi
Soetjipto, (18/12).
Selama tiga hari penuh,
event tersebut diisi dengan
pameran kegiatan CSR,
SME PP dan Pengembangan
EBT, serta workshop CSR
dan EBT yang memberikan
pemahaman lebih mendalam
kepada peserta. Selain itu,
dihadirkan aneka penampilan
hiburan bagi para pengunjung
selama pelaksanaan Gebyar
Energi Pertamina.
Pada acara tersebut, Di
rektur Utama Pertamina Dwi
Soetjipto memberikan tali
kasih secara simbolis kepada

Foto : WAHYU

Cilamaya - Pendidikan dan kreatifitas dinilai
sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu sistem
ekonomi baru yang lebih bersahabat dengan
masyarakat sehingga mampu mewujudkan citacita kesejahteraan. Hal tersebut yang diusung
oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Assolahiyah di wilayah pesisir Jawa Barat atau
lebih tepatnya di Karawang. Melalui integrasi
antara pendidikan dengan ekonomi kreatif
produktif kini PKBM Assolahiyah mampu menjadi
secercah harapan masyarakat Karawang dan
sekitarnya untuk bisa meraih mimpi mereka.
Heru Saleh, pengelola PKBM Assolahiyah
bercerita, bahwa pendidikan menjadi dasar
untuk bisa membentuk kemandirian masyarkat
terutama dari sisi kemandirian ekonomi. “Pen
didikan ekonomi produktif diintegrasikan dengan
berbagai potensi, misalnya, dari buta aksara
diintegrasikan dengan ekonomi produk usaha
terasi super serta pendidikan kesetaraaan
diintegrasikan dengan usaha konveksi ‘Selawe
Collection’,” papar Heru lagi.
Dalam menjalankan kesehariannya Heru
tidak sendiri. Semangat untuk mengabdi dan
menyejahterakan masyarakat ternyata “tercium”
oleh PEP Asset 3 Field Subang. Kesamaan untuk
menyejahterakan masyarakat pun membuat
perusahaan ikut turun tangan bersama Heru
memberikan berbagai pelatihan pendidikan dan
pengembangan ekonomi kreatif.
Kini berkat peningkatan kualitas pengajaran
baik dari sisi pengajar maupun fasilitas dari PEP,
para anak didik Assolahiyah bisa unjuk gigi di
dunia luar dengan berbagai hasil kerja mereka.
“Bahkan kini produk kami seperti terasi sudah
menjadi unggulan di daerah dan menjadi pe
masok terbesar bagi rumah makan di Kabupaten
Karawang,” ujar Heru.
Heru berharap sinergi antara PKBM Assolahi
yah dengan PEP melalui program CSR-nya
bisa terus berlanjut dan ditingkatkan. Karena
dengan begitu Heru yakin akan lebih banyak
lagi masyarakat yang akan mendapatkan
manfaat.•PEP SUBANG

Foto : WAHYU

Foto : PEP SUB

ANG

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto didampingi Corporate Secretary Wisnuntoro dan Vice President Corporate
Communication Wianda Pusponegoro meninjau mitra binaan Pertamina yang ikut berpartisipasi di Gebyar Energi Pertamina.

Yayasan Kasih Anak Kanker
Yogyakarta, didampingi Cor
porate Secretary Wisnuntoro,
Vice President Corp orate
Commun ic a t ion W i and a
Pusponegoro dan GM MOR
IV Kusnendar.
Vice President Corporate
Communication Pertamina,
Wianda Pusponegoro
mengatakan Gebyar Energi
Pertamina menjadi ajang yang

memungkinkan masyarakat
luas lebih mengenal Pertamina
dan kontribusi positif yang
telah dilakukannya, terutama
dalam pengembangan energi
baru dan terbarukan (EBT)
serta pelaksanaan program
CSR dan SME PP.
“Kami bangga mengha
dirkan kegiatan ini kepada
masyarakat Indonesia. Gebyar
Energi Pertamina merupakan

wujud penegasan Pertamina
terkait dengan berbagai aksi
hijau perus ahaan. Salah
satunya pengembangan
energi baru dan terbarukan
dengan beberapa riset. Acara
ini juga merupakan salah
satu kegiatan dari rangkaian
program peringatan Hari
Ulang Tahun ke-58 Pertamina
tahun ini,” kata Wianda.•WAHYU

PEP Asset 1 Pangkalan Susu Field Kembangkan Kerajinan Anyaman Bemban dan Purun
Berandan Barat - Sebagai bentuk pelestarian budaya
turun temurun di Desa Lubuk Kertang, PT Pertamina EP
Asset 1 Pangkalan Susu Field menggelar acara seremoni
pembukaan Program CSR Kerajinan Anyaman Bemban dan
Purun, di Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Berandan Barat,
Kabupaten Langkat, pada (12/11).
Kerajinan anyaman bemban dan purun ini merupakan
keterampilan turun temurun di Desa Lubuk Kertang, namun
sayangnya remaja sekitar desa kurang tertarik untuk melestari
kan kerajinan ini. Para ibu rumah tangga banyak yang memiliki
keterampilan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan memilih

kerajinan bemban dan purun sebagai mitra binaan kerajinan ini
agar tidak hilang dan dapat terus berkermbang. Terlebih lagi
karena jenis pohon bemban dan purun merupakan tumbuhan
yang langka, namun banyak tumbuh di sekitar lahan warga
Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Berandan Barat.
Pada kesempatan ini Pangkalan Susu Field Manager,
Dirasani Thaib menyampaikan, “Semoga melalui program ini
akan mendorong lahirnya enterpreneur atau wirausahawan
baru. Kami harapkan bahwa apa yang kami berikan hari
ini dapat dipergunakan sebaik mungkin, khususnya untuk
mendapatkan penghasilan tambahan bagi keluarga.”

Bantuan yang diberikan PT Pertamina EP Asset 1
Pangkalan Susu Field untuk program ini diantaranya, pelatihan
motif baru dan pewarnaan untuk kelompok selama 6 hari dan
pembinaan selama 20 hari berupa pembuatan produk seperti
topi, tas, keranjang dan produk lainnya.
Sebagai bentuk keseriusan PT Pertamina EP dalam
memajukan sektor perindustrian di Kabupaten Langkat,
perusahaan bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Langkat untuk pendampingan serta
monitoring dan evaluasi.•PEP ASSET I
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BOGOR - Untuk memperkaya wawasan,
memotivasi kemandirian kewirausahaan dan
meningkatkan pengetahuan dalam budidaya
ikan lele, sebanyak 12 peternak lele dari Desa
Tanah Berongga Kebun Tanjung Seumentoh
Aceh Tamiang yang merupakan binaan PT
Pertamina Asset 1 Rantau Field, mengikuti
pelatihan budidaya ikan lele di Pusat Pelatihan
Lele Sangkuriang Abah Anas Megamendung
Kabupaten Bogor, pada 20-22 November 2015.
Mereka merupakan perwakilan kelompok
pembudidaya ikan (Pokdakan) Tanah BeronggaSido Urip dengan jumlah anggota 40 orang,
yang telah berhasil melakukan budidaya lele
dengan harapan menjadi contoh dan tempat
belajar bagi anggota kelompok yang lain.
Pelatihan dilaksanakan di Pusat Pelatihan Lele
Sangkuriang Abah Anas untuk memberikan
pengetahuan tambahan dalam berbudidaya ikan
lele secara organik. Pelatihan yang didapatkan
antara lain pengelolaan air yang tidak berbau,
produksi ikan cepat panen, penghematan air,
pembenihan, produksi, manajemen bisnis, dan
manajemen pengelolaan karyawan.
Di kalangan pembudidaya ikan lele, nama
Abah Nasrudin atau yang akrab dipanggil Abah
Anas dianggap sebagai maestro lele Indonesia.
Selain karena peternakan lele organiknya, juga
berkat ramuan herbalnya yang membuat air
kolam tidak berbau dan hemat air. Peserta
pelatihan yang datang pun dari dalam dan luar
negeri.
Pada pembukaan pelatihan yang dihadiri
oleh Rantau Legal & Relations Ast. Manager,
Jufri, berharap, “Dengan pelatihan ini diharapkan
keahlian dan kualitas produksi peternak lele
Pokdakan Tanah Berongga akan meningkat
yang diikuti dengan meningkatnya pendapatan,
serta dapat menularkan keberhasilan kepada
kelompok dan masyarakat yang lain.”
Sementara itu, salah seorang peternak lele
yang mengikuti pelatihan tersebut, Sarmidi,
berharap dengan mengikuti pelatihan ini, ilmu
yang didapatkan dapat memberikan motivasi
bagi kelompok serta meningkatkan pengetahuan
dan teknik budidaya ikan lele, dari pemijahan,
pembibitan, pembesaran, dan menajemen
bisnisnya.
Pada akhir pelatihan, seluruh peserta pe
latihan mendapatkan ramuan herbal Abah Anas.
Ramuan yang bisa dipesan ulang oleh setiap
alumni pelatihan dengan hanya mangganti
ongkos kirim. Namun Abah Anas mensyaratkan
penggunaannya hanya di wilayah Indonesia saja,
demikian ujar Abah Anas seperti dikatakan oleh
salah seorang peserta pelatihan.•RV

di Pulau Pramuka, dilanjutkan
dengan Fun Diving sekaligus
pemotongan tumpeng secara
simbolis di bawah laut.
Cara ini dimaksudkan
agar kelestarian alam pesisir
pantai dan kehidupan
terumbu karang di perairan
wilayah Jakarta dapat
kembali terjaga. Kegiatan
penanaman terumbu karang
dipilih karena merupakan
penunjang kehidupan yang
penting bagi berbagai jenis
makhluk hidup dalam perairan
karena terumbu karang mam
pu menyediakan tempat
tinggal, sumber makanan,
dan tempat berkembang biak
untuk seluruh biota laut.
Seiring dengan
penanaman terumbu karang,
penanaman mangrove
ditujukan sebagai greenbelt
dan filter untuk menangkal
abrasi dan menyerap sumber
p o l u t a n z a t p e n c e m a r.
M a n g ro v e d a n t e r u m b u

Foto : MOR III

Mitra Binaan Rantau Field
Ikuti Pelatihan di Bogor

Kepulauan Seribu –
Pertamina melalui fungsi
CSR & SMEPP Area JBB
bekerja sama dengan Korps
Marinir Batalyon Amfibi-2
melaksanakan penanaman
4.000 terumbu karang dan
10.000 bibit mangrove.
Dengan mengusung tema
“Gerakan Penanaman
Mangrove dan Terumbu
Karang sebagai Investasi
Masa Depan untuk Pelestarian
Lingkungan Pesisir Pantai dan
Bawah Air”, dua kegiatan
ini diselenggarakan di lokasi
dan waktu yang berbeda,
penanaman terumbu karang
berlokasi di Perairan Pantai
Pulau Damar – Kepulauan
Seribu (28/11), sedangkan
penanaman mangrove
dilaksanakan 1 minggu se
telahnya di Muara Gembong
– Muara Bend era (5/12).
Kegiatan penanaman terumbu
karang diramaikan dengan
Tour Pulau yang akan berakhir

karang merupakan ekosistem
yang saling terkait dalam
melindungi pantai dan daerah
pesisir. Pelestarian keduanya
mampu memperkecil energi
ombak sehingga tidak
merusak pantai sehingga
ekosistem di pantai pun dapat
terlindungi. Terselenggaranya
acara ini merupakan salah
satu program Recover
Agro-Ekosi stem Pantai ,
Lahan, dan Hutan secara
bertahap dengan tujuan
menyejahterakan kehidupan

masyarakat.
Melalui acara ini besar
harapan PT Pertamina
(Persero) dan Korps Marinir
untuk mewujudkan konsep
dasar pembangunan ber
kelanjutan yang berwawasan
lingkungan (Ecologycally
S ound S us tai nabl e D e
velopment), terutama pada
generasi muda agar dapat
menjadi generasi penerus
yang peduli terhadap
ekosistem dan lingkungan
sekitarnya.•MOR III/STARFY

Dukung Siswa Berprestasi,
RU III Gulirkan Bantuan Pendidikan
Plaju – Menjelang peng
hujung tahun 2015, RU III
menggulirkan program CSR
bidang pendidikan lewat pem
berian bantuan pend idikan
siswa yang ditujukan kepada
para siswa SD berprestasi dari
15 Sekolah Dasar yang berada
di area ring I RU III. Simbolis
penyerahan bantuan dilakukan
oleh GM RU III, Mahendrata
Sudibja, Selasa (17/11), ke
pada beb erapa perwakilan
siswa SDN 261 Palembang, di
Conference Room GM RU III.
Program ini merupakan
salah satu program CSR RU
III dalam bidang pendidikan,
khususnya yang ditujukan bagi

Foto : RU III

FIELD
Foto : RANTAU

Penanaman Terumbu Karang dan
Mangrove di Pulau Damar

GM RU III Mahendrata Sudibja secara simbolis menyerahkan perlengkapan sekolah kepada siswa SDN 261 Palembang.

sekolah-sekolah yang berada

Mahendrata menjelaskan,

pendidikan Siswa ini, kami

di area ring 1. Di tahun ini,

bantuan tersebut diber ik an

ingin mendorong agar anak-

Ke depan, RU III akan te

bantuan pendidikan diberikan

sebagai wujud kom itm en

anak dapat termotivasi untuk

rus berkomitmen untuk ber

kepada 375 siswa berprestasi

perusahaan dalam membangun

terus belajar dan menorehkan

partisipasi dalam peningkatan

dari 15 sekolah dasar, dengan

dan meningkatkan keberlang

prestasi terbaiknya, sehingga

kualitas pend id ikan sejalan

total nilai bantuan sebesar

sungan pendidikan di wilayah

ke depan mereka dapat tum

dengan Program pemerintah

Rp 199.500.000. Bantuan

sekitar operasi RU III.

buh menjadi energi terbarukan

Indonesia untuk memperbaiki

bagi Indonesia,” ujarnya.

Indeks Pembangunan Manusia

di area ring I RU III.

pendidikan dikemas dalam

“Pendidikan merupakan

bentuk perlengkapan sekolah

salah satu pilar penting dalam

Sebelumnya pada tahun

Indonesia dan membantu pen

mulai dari tas, ballpoint set,

membentuk karakter anak-

2014, RU III menggulirkan pro

capaian salah satu target dalam

crayon, pencil case dan

anak bangsa. Karenanya,

gram yang sama kepada 320

Sustainability Development

berbagai alat tulis sekolah.

melalui kegiatan CSR bantuan

siswa dari 16 SMP yang berada

Goals (SDGs).•RU III
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Kubik leadership adalah kepemimpinan yang
mengacu pada satuan isi sebuah ruang tiga dimensi
yang mengacu pada tiga anatomi kepemimpinan
hidup manusia, yaitu keyakinan, aksi dan pekerti
manusia sehingga kita menjadi manusia yang utuh
lengkap dan sempurna. Manusia merupakan makhluk
Tuhan yang diberikan kebebasan untuk memilih dan
diberikan kekuatan yang sama.
Pilihan dan kekuatan yang dipilih manusia akan
menghasilkan sesuatu sebesar apa yang telah
dikeluarkan apakah itu positif atau negatif. Manusia
yang sukses adalah yang mempunyai pondasi
yang kuat dalam pilihan hidupnya sehingga akan
menjadikan dirinya menjadi manusia yang mulia.
Untuk menjadi manusia yang mulia maka harus
mengabaikan hawa nafsu dan mengutamakan
kemampuan, prestasi dan iklas.
Kenapa karir saya tidak juga naik? Kenapa
usaha saya tidak berkembang? Kenapa kehidupan
keluarga saya tidak kunjung harmonis? Kenapa saya
terus terjerat dalam permasalahan yang sama dalam
hidup saya? Banyak solusi yang ditawarkan saat ini
belum mampu menyelesaikan masalah hingga tuntas.
Sebab layaknya obat analgesik, solusi tersebut hanya
menghilangkan gejalanya saja. Buku ini menawarkan
sebuah solusi yang lain. Sebuah solusi esensial yang
langsung menyasar pada akar permasalahan dan
menyembuhkan penyakitnya hingga tuntas.
Melalui eksplorasi akan kekuatan kepemimpinan
diri, Kubik Leadership menguak rahasia alam dan
kehidupan dan menyajikannya untuk Anda dalam
sebuah rumusan yang sederhana dan mudah.
Apapun peran Anda saat ini, Anda akan mampu
menggunakannya untuk meraih kehidupan yang lebih
baik.Tidak seperti kebanyakan buku solusi lainnya
yang banyak bicara konsep dan ide, Kubik Leadership
menuntun Anda langkah demi langkah, hingga
sukses dan hidup mulia benar-benar menjadi milik
Anda. Buku ini menguraikan keterjebakan paradigma
sebagian dari kita bahwa kekayaan spiritual tidak
punya tempat di area manajemen dan leadership.
Baca buku ini dan silakan buktikan.•PERPUSTAKAAN
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Upskilling CIP Agent untuk
Implementasi Improvement
yang Lebih Berkualitas
Sebagai bagian dari komitmen dan upaya untuk melakukan perbaikan
dan pemberdayaan Insan Mutu Pertamina, QM PHE (Holding) melakukan
upskillling Agent of Change (AoC) CIP. Upskilling ini diperuntukkan bagi
Fasilitator, Auditor dan Juri Internal di AP PHE.
Untuk Batch I (satu), Upskilling AoC CIP telah dilaksanakan bagi BOB
PT Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu pada tanggal 15 Desember 2015
bertempat di Kantor Pusat sedangkan pada tanggal 16 - 17 Desember 2015
juga terlaksana di Field Zamrud, Riau.

Adapun tujuan utama/objective dari Upskilling AoC tersebut adalah untuk
memberikan pemahaman terkait pemberdayaan para Insan Mutu khususnya
Fasilitator dan Auditor CIP didalam memfasilitasi dan membantu setiap
gugus merumuskan ide inovasi kedalam konsep Delapan Langkah Tujuh Alat
(DELTA) - Plan Do Check Action (PDCA). Sebagai penghargaan bagi para AoC
tersebut diberikan sertifikat khusus sebagai lisensi dalam menjalankan tugas
menggerakkan CIP yang tentunya dalam rangka melakukan implementasi
improvement yang lebih berkualitas.

Program Upskilling Agent of Change ini digagas langsung oleh fungsi
QHSSE – PT PHE tergolong unik dan berbeda dengan APH lainnya serta
sudah dimulai terlebih dulu sebelum memasuki tahun 2016. Item Upskilling
AoC tersebut juga telah disetujui sebagai Key Performance Indicators (KPI)
QM PHE di tahun 2016.
Tentu saja peningkatan aspek-aspek Panca Mutu (Q-C-D-HSSE-M)
dan terciptanya Value Creation sangat diharapkan oleh para pemangku
kepentingan (stakeholders) di dalam menjalankan operasi minyak dan gas
bumi yang andal dan aman. Oleh karena itu program upskilling tersebut
sedang fokus digarap dengan apik.
Harapan utama dari proses pembinaan (empowering) tersebut sejatinya
untuk menumbuhkan dan mengembangkan budaya kerja yang sistematis,
terukur dan berkelanjutan. Batch upskilling berikutnya akan dilakukan secara
berkala dari bulan Januari - April 2016 di PHE dan AP PHE. Insan Mutu PHE
yang belum mengikutinya diharapkan aktif ikut serta dalam program akselerasi
tersebut. Buktikan kontribusi Anda dalam meyelesaikan masalah Pekerjaan
tentunya dengan menggunakan metode CIP yang sudah teruji dan diakui
baik di taraf Nasional maupun Internasional.
Insan Mutu…Semangat!!! Hebat!!!
Pertamina…Jaya!!! Jaya!!!
Oleh : Mukhlis Nandar Permana – QM PT Pertamina Hulu Energi
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Forum KOMET Hulu :
Seberapa Penting Replikasi Success Story?
Sharing session yang masih hangat dibahas di kalangan Direktorat Hulu dan Anak Perusahaan Hulu (APH),
pada tanggal 21 Desember 2015 telah dilaksanakan Sharing Knowledge Dit. Hulu dan APH yang dihadiri
oleh Top Manajemen Level dari Direktorat Hulu dan APH. Forum KOMET yang merupakan sarana berbagi
pengetahuan ini dilaksanakan dalam rangka melakukan utilisasi dan replikasi asset pengetahuan terbaik hasil
Continuous Improvement of Pertamina (CIP) yang telah diakui dalam Annual Pertamina Quality (APQ) Awards
2015.

Bertempat di Kantor Pusat
Pertamina, Lantai 21 Ruang
Pertamax, jajaran Tim Manajemen
selaku role model dan insan mutu
Direktorat Hulu berkumpul untuk
mengikuti beberapa agenda, yaitu
: Pemberian Apresiasi gugus CIP
Berprestasi pada APQ Awards 2015,
Presentasi Aset Pengetahuan 7
sesi dari hasil APQ Awards, dan
diakhiri dengan Kick Off Meeting
Implementasi ISO 9000 di Direktorat
Hulu.
Forum KOMET ini berbeda de
ngan Forum KOMET pada umum
nya, tidak hanya sekedar sharing
keberhasilan yang sudah dilakukan,
namun mulai bergerak ke arah replikasi. Aset pengetahuan yang sudah selesai terimplementasi dan teruji melalui
metode CIP dan terbukti diakui value-nya dalam APQ Awards 2015 yang berasal dari suatu area milik APH
tentu akan sangat “power full” apabila dapat diimplementasikan di area yang lain. Hal ini yang menjadi concern
Upstream Business Improvement untuk mencari potensi replikasi yang dapat dilakukan di 2016. Tentunya
dalam merencanakan replikasi yang utama adalah adanya Kebijakan Tim Manajemen untuk mendukung proses
replikasi tersebut dan tentunya adanya anggaran yang harus segera disusun untuk mengimplementasikannya
di masing-masing APH lain yang akan mereplikasi.
Semoga rencana proses replikasi
tersebut dapat terlaksana di tahun 2016
dan dapat menjadi contoh bagi Direktorat
lain untuk memulai fase baru yang utama
dalam knowledge management yaitu
adanya replikasi dari hasil proses utilisasi/
pemanfaatan aset pengetahuan KOMET.
Harapannya dengan implementasi tersebut
muncul asset pengetahuan baru sebagai
inovasi lanjutan yang memberikan value
creation tambahan dan terus berlanjut
seperti roda PDCA dalam Proses CIP yang
selalu terintegrasi dengan KOMET. Direktorat
Hulu sudah memulai… Bagaimana dengan
Direktorat Lain?
The More You Share, The More You Get,
Let’s Share Knowledge !!!
Oleh : Bhakti Wirawan – Upstream Business Improvement – Dit. Hulu

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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PWP Direktorat Pemasaran Peduli Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

CIBUBUR – Persatuan Wanita Patra (PWP) Direktorat Pemasaran bekerja sama dengan PT

Pertamina (Persero) melalui fungsi Corporate Social Responsibility (CSR) menyerahkan Bantuan
dana pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa (SLB) Mekar
Sari 1 Cibinong, pada (16/12).
Bantuan yang diberikan berupa sarana penunjang belajar dan keterampilan siswa senilai
Rp.58.800.000 yang diserahkan oleh Ketua PWP Direktorat Pemasaran Endah Ahmad
Bambang dan diterima oleh Kepala Sekolah SLB Mekar Sari I Cibinong Okay Mulyati.
Selain di SLB Mekar Sari Bogor , PWP Direktorat Pemasaran juga menyerahkan bantuan
untuk Rumah Autis Cabang Limus Pratama Cibubur senilai Rp. 41.488.300 dalam bentuk per
alatan penunjang terapi dan pengajaran, seperti komputer, trampolin, meja, kursi dan matras.
Foto : KUNTORO

Endah Ahmad Bambang berharap bantuan tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya
bagi proses belajar anak-anak sehingga mereka menjadi anak yang mandiri serta memberi
manfaat bagi keluarga dan lingkungannya.•Kuntoro

PWP Direktorat Pengolahan Bantu SLB ABCD Sejahtera Bogor

Foto : KUNTORO

BOGOR – Persatuan Wanita Patra (PWP) Direktorat Pengolahan bekerja sama dengan
PT Pertamina (Persero) melalui fungsi Corporate Social Responsibility (CSR) menyerahkan
Bantuan dana pendidikan untuk anak anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa (SLB)
ABCD Sejahtera kota Bogor, pada (14/12).
Bantuan yang diberikan berupa sarana belajar dan keterampilan siswa seperti meja
terapi autis, peralatan olahraga seperti meja pingpong, mesin jahit, laptop dan infocus.Total
bantuan yang diberikan senilai Rp. 63.724.500,- yang diserahkan oleh ketua PWP Direktorat
Pengolahan Dhanik Rachmad Hardadi dan diterima oleh Leni Kusmiati selaku kepala sekolah
SLB Sejahtera.
Selain di SLB Sejahtera Bogor, PWP Direktorat Pengolahan juga menyerahkan bantuan
untuk SLB-C Angkasa di Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, di SLB tersebut PWP
Menyerahkan bantuan senilai Rp. 41.650.000 dalam bentuk peralatan penunjang pengajaran
seperti komputer, mesin jahit, laptop dan infocus dan etalase untuk memajang hasil kerajinan
anak-anak.
Dhanik Rachmad Hardadi mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan salah satu
bentuk kepedulian Pertamina terhadap masa depan anak-anak yang berkebutuhan khusus.
Ia berharap bantuan tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi proses belajar anak
anak sehingga menjadi anak yang mandiri.•KUNTORO

PWP Pusat Adakan Perayaan Hari Natal 2015

Foto : ADITYO

JAKARTA - Persatuan Wanita Patra (PWP) Pusat mengadakan memperingati Hari Natal
2015, pada Selasa (8/12) di Gedung Wanita Patra, Simprug, Jakarta.
Acara tersebut dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan, di antaranya tari-tarian dari
ibu-ibu PWP Direktorat Hulu dan penampilan ibu-ibu panitia memainkan alat musik angklung,
serta bintang tamu Edo Kondologit.
PWP bidang sosial kerohanian Kristen menyelenggarakan kebaktian dan perayaan Natal
2015 yang bertema Hidup Bersama Sebagai Keluarga Allah, sebuah tema yang merupakan
salah satu tujuan dari terbentuknya organiasi sosial PWP, yaitu agar istri dari pekerja Pertamina
selalu berupaya untuk mewujudkan kebersamaan dan kerukunan di seluruh bidang aspek
kehidupan.
Romo RD Yustinus Pr dalam ceramahnya menjelaskan, Natal adalah gerakan turun
dari Allah yang Maha Tinggi kepada manusia di dunia ini. “Kata kuncinya adalah gerakan
turun.Jadi saudara-saudara, jika Anda ingin hidup yang bahagia lakukankah gerakan turun.
Sampai mana kita mengejar ke atas tidak akan bisa karena kita tidak akan selamanya dapat
ke atas,” ujarnya.•ADITYO

Foto : RU III

Perayaan Natal Oikumene PWP RU III
Plaju – Menyambut hari raya Natal tahun 2015, Bidang Kerohanian Kristen PWP RU
III menggelar perayaan Natal Oikumene di Gereja GPIB Komperta Plaju, Selasa, (15/12).
Acara dihadiri segenap pengurus dan anggota PWP serta para ibu yang turut tergabung
dalam Persatuan Wanita Kristen (PWK) di lingkungan Plaju, Sungai Gerong dan Palembang.
Mengangkat tema “Yesus Datang Ke dunia Membawa Pengharapan”, perayaan natal berjalan
dengan khidmat dan penuh suka cita, diawali dengan doa pembukaan oleh Pendeta Jones
Panjaitan dan dilanjutkan dengan ceramah oleh Loury Egam Tendean. Berikutnya acara
perayaan ditandai dengan penyalaan lilin dan penampilan vocal group HKBP, GPIB dan GPID
Plaju dan Sungai Gerong. Selain itu, acara diisi dengan pemberian bingkisan kasih oleh Ketua
PWK RU III Dita Doloksaribu kepada para perwakilan gereja yang berada di lingkungan Plaju,
Sungai Gerong dan Palembang.•RU III
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Management Walkthrough Direktur Utama Pertamina
ke DPPU Sultan Iskandar Muda

Foto : ADITYO

BANDA ACEH – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto mengunjungi DPPU (Depot Pengisian
Pesawat Udara) Sultan Iskandar Muda Aceh dalam rangka Management Work Through, Sabtu (12/12), sekaligus
menghadiri acara Hari Nusantara ke-15 yang diadakan di Pelabuhan Lampulo, Banda Aceh, pada Minggu (13/12).
Didampingi oleh GM MOR I Romulo Hutapea, Dwi Soetijto bersama rombongan meninjau DPPU Sultan Iskandar
Muda untuk memantau aktivitas dan kesiapan sarana prasarana yang ada.•ADITYO

Partisipasi Pertamina dalam Kejurnas PBSI 2015

Foto : PRIYO

JAKARTA – Pemenang Bulutangkis Ganda Dewasa Putra Divisi I Pertamina Kejuaraan Nasional PBSI 2015 berfoto bersama
usai bertanding di tennis Indoor, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Sabtu (12/12). Pertamina mendukung penuh
kejuaraan nasional bersama dengan PBSI (Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia) yang diselenggarakan pada 8-12
Desember 2015. Kejuaraan ini mempertandingkan Ganda Taruna/Dewasa Campuran, Tunggal Taruna/Dewasa Putra/Putri,
Ganda Dewasa Putra/Putri.•PRIYO

PGE Cycling Club Gelar Tour d’Tondano

Foto : PGE

TOMOHON – Turut memeriahkan perayaan HUT ke-58 Pertamina, PGE Cycling Club melaksanakan kegiatan Tour d’Tondano
2015, beberapa waktu lalu. Direktur Utama PGE Irfan Zainuddin yang turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut mengungkapkan,
gowes bareng (GoBar) ini sebagai momentum kebersamaan keluarga besar PGE menuju sinergi yang lebih baik ke depan. Irfan
berharap melalui event ini akan terbentuk kepribadian insan PGE yang sehat dan selalu siap menghadapi tantangan bisnis
geothermal yang dibebankan kepada PGE. GoBar seri 3 ini diikuti sekitar 60 peserta, yang terdiri dari perwakilan area dan project
di lingkungan Pertamina Geothermal Energy serta tamu undangan. Acara bermula dari Kantor PGE Area Lahendong di Tomohon
menuju ke cluster 13, dilanjutkan ke lokasi wisata Danau Linaw, dan berakhir dengan menyusuri Danau Tondano. Gowes Bareng
Seri 1 dan 2 sebelumnya sudah dilaksanakan PGE Cycling Club masing-masing di Area Ulubelu dan Kamojang. •PGE

PEP Asset 1 Lirik Field Galakkan “Jumat Bersih”

Foto : PEP LIRIK FIELD

LIRIK- Hidup bersih merupakan prasyarat terciptanya hidup sehat yang menjadi penentu kesejahteraan hidup
manusia. Dalam rangka menciptakan hidup sehat tersebut, Pertamina EP (PEP) Lirik Field menjalankan Gerakan
“Jumat Bersih” di kantor PT Pertamina EP Asset 1 Lirik Field melalui serangkaian kegiatan kerja bakti membersihkan
lingkungan kantor besar dan industrial, Jumat (27/11). Kerja bakti ini diikuti oleh seluruh pekerja maupun pekarya Lirik
Field dengan membersihkan sampah dan merawat tanaman di sekitar kantor. Gerakan Jumat Bersih ini diinstruksikan
oleh Lirik Field Manager, Alice Maylana, untuk dilakukan secara rutin sehingga lingkungan menjadi bersih sekaligus
menjaga keindahan dan menciptakan kesehatan. Ke depan, Alice menerangkan, Gerakan “Jumat Bersih” ini akan
diterapkan tidak hanya di lokasi perkantoran, namun menyeluruh di lokasi produksi seperti Stasiun Pengumpul Utama
(SPU) dan Terminal Buatan.•PEP LIRIK FIELD

JAKARTA – Badan Dakwah Islam PT. Pertamina EP Cepu, kembali menggelar pengajian rutin, di ruang
Banyu Urip gedung Patra Jasa, (17/11). Kajian bertema “Akhlaq terhadap Orang Tua” ini dibawakan oleh
ustadz KH. Munawir Aseli. Dijelaskan, aturan dalam ajaran Islam mewajibkan setiap anak harus memiliki
akhlaq yang baik terhadap orang tua. Perlakuan anak terhadap orang tua ketika masih hidup antara lain
dengan hormat, patuh, memberikan kasih sayang dan perhatian, memenuhi kebutuhan hidup orang
tua, serta membalas jasa orang tua karena sudah merawat, mendidik, membimbing, dan membesarkan
anaknya hingga dewasa. Namun bagi orang tua yang sudah tiada, anak dapat terus melakukan amal
kebaikan dengan mendoakan orang tua, karena doa anak saleh menjadikan rahmat dan ampunan bagi
orang tua yang sudah meninggal.•PEPC

Foto : PEPC

Siraman Rohani untuk Pekeja Muslim PEPC
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KAMPAR - Security BOB PT. BSP-Pertamina
Hulu dan Babinsa meringkus pencurian minyak
mentah pada awal Desember lalu. Penangkapan
kedua pelaku atas nama AN dan BN dilakukan
karena adanya laporan warga, tentang ceceran
minyak mentah di jalan. Berdasarkan laporan itu,
sekuriti yang dikomandoi Zulrepelita dan dibantu
oleh Babinsa Kasikan, Serda Abdurrahman
langsung melakukan penyelidikan dan menangkap
tangan kedua pelaku atas nama AN dan BN saat
melakukan pencurian minyak mentah (crude oil) di
lokasi Giti 01.
Dari keterangan kedua tersangka, polisi
berhasil menemukan lokasi penimbunan dan
penyulingan minyak mentah yang terletak di Desa
Aliatan, Tandun. Di lokasi tersebut ditemukan dua
kolam berukuran besar yang berfungsi sebagai
tempat penimbunan minyak hasil curian. Selain
itu, ditemukan tungku alat masak serta rangkaian
aliran minyak mentah dan minyak hasil sulingan
dalam bentuk solar.
Polisi juga menyita sejumlah barang bukti
berupa satu mobil pick up, satu gulung selang serta
dua tangki penadah hasil minyak curian masingmasing berkapasitas 1.000 liter. Barang bukti dan
pelaku diserahkan ke Markas Polisi Sektor Tapung
Hulu, Kabupaten Kampar.
Pencurian minyak mentah atau illegal tapping
ini merupakan aksi yang kesekian kalinya dilakukan
para pelaku dengan mengambil minyak secara
langsung dari sumur minyak aktif. Tindakan tegas
menangkap pelaku ke jalur hukum diharapkan
dapat menekan illegal taping yang terjadi di wilayah
kerja Pertamina.•lap

& Terbarukan Pertamina
Yenni Andayani, President
Director PT Pertamina EP
Ronny Gunawan, President
Director PEPC Adriansyah,
President Director EMCL
John Gibbs, serta President
Director Petrogas Jatim
Utama Cendana (PJUC), Heru
Pramono.
Dalam kesepakatan ter
sebut, PEPC sebagai pe
megang 45 persen PI Blok
Cepu juga menjadi wakil
pemerintah sebagai penjual
gas bagian negara yang
ditunjuk oleh SKK Migas.
Dalam pelaksanaannya,
disamping sebagai operator
dan pelaksana pembangunan
p ro y e k g a s J T B , P E P C
ditunjuk sebagai wakil penjual
(seller representative) untuk
gas bagian dan pemegang PI
Blok Cepu lainnya.
Project owner gas JTB

Foto : PEPC

Pencuri Minyak Mentah
di Giti 01 Diringkus

JAKARTA - Head of Agree
ment Persetujuan penjualan
gas yang diprod uksikan
dari Lapangan Unitis asi
Jambaran dan Tiung Biru
(proyek gas JTB) antara PT
Pertamina EP Cepu (PEPC)
dan pemegang PI blok Cepu
antara lain ExxonMobil Cepu
Limited (EMCL), PJUC, ADS,
BPH dan SPHC sebagai
penjual (sellers) dengan PT
Pertamina (Persero) yang
bertindak sebagai pembeli
(buyer) ditandatangani, pada
(18/12) di ruang Denpasar,
Hotel Shangri-La, Jakarta.
Penandatanganan tersebut
di
hadiri oleh Direktur
Pembinaan Program Migas
Kementerian ESDM Agus
Cahyono, Kepala SKK
Migas Amien Sunaryadi,
Direktur Hulu PT Pertamina
(Persero) Syamsu Alam,
Direktur Gas Energi Baru

Bob W ikan H. Adibrata
dan Direktur Utama PEPC
Adriansyah mengucapkan
syukur dan terima kasih
kepada semua pihak yang
telah membantu dan ber
negosiasi hingga HoA gas
JTB mencapai kesepakatan
dan disetujui. Hal ini meru
pakan milestone bagi proyek
gas JTB baik untuk PEPC
maupun Blok Cepu secara
keseluruhan.
Sementara Direktur Gas
Energi Baru & Terbarukan

LKS Bipartit PLN Studi Banding ke PHE

JAKARTA - Lembaga Kerjasama Bipartit PT. PLN (Persero)
melakukan kunjungan ke PT Pertamina Hulu Energi (PHE),
(18/12). Rombongan PLN yang terdiri dari pengurus dan
anggota LKS Bipartit serta perwakilan Serikat Pekerja
PLN diterima oleh Wakil Ketua LKS Bipartit PHE, Farid
Rochmadianto, VP HR & GA PHE Karantina Marhaeni,
dan VP PPRM PHE Iceu Cahyani yang juga anggota LKS
Bipartit PHE.Pada pertemuan ini dipaparkan tentang PHE
dan bisnisnya serta sejarah terbentuknya LKS Bipartit PHE
dan peran sertanya dalam bisnis PHE di industri Migas.
Studi banding ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kedua
pihak.•PHE

PTC Adakan Seminar Business Judgement Rule

PEPC Raih Pertamina Award dan APSA 2015
Jakarta – Bertepatan

Jakarta - Pada Kamis, 26 November

dengan syukuran HUT ke-

2015 Divisi Training & Consulting PT

58 Pertamina, PT Pertamina

Pertamina Training & Consulting (PTC)

EP Cepu (PEPC) menjadi

telah melaksanakan seminar yang

salah satu penerima

bertema “Business Judgement Rule”.

penghargaan Pertamina

Acara tersebut dilaksanakan di Hotel Ritz

Award 2015 untuk kategori

Carlton Kuningan Jakarta.
Foto : PTC

pilar Pengembangan Sektor
Hulu dari 5 prioritas strategis
Pertamina.

Pertamina Yenni Andayani
m engatakan, P ertam i na
sebagai buyer akan berperan
penting karena memiliki stok
gas yang cukup, terutama
untuk customer dan end user
di Jawa Timur. Yenni berharap
setelah HoA ditandatangani,
proyek gas JTB bisa segera
di-develop sesuai dengan
tenggang waktu yang dibe
rikan sehingga manfaat ada
nya proyek gas JTB dapat
langsung dirasakan oleh
masyarakat.•PEPC

Foto : PTC

Foto : BOB BSP-PERTA

MINA HULU

Penandatanganan HoA Gas Jambaran Tiung Biru

Antusias peserta yang hadir sangat
tinggi dikarenakan tema yang dibahas

RI), Dahlan Iskan (Mantan Menteri BUMN),

Shareholder’s Aspiration

lepas dari peranan seluruh

adalah isu-isu yang sedang panas.

dan yang pasti Komjen Anang Iskandar

Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah

(Kabareskrim POLRI), serta dengan

peserta yang hadir melebihi target

Mo derator yang andal Giofani Mofsol

yang ditentukan panitia yakni sekitar

Muhamad, SH dan Lina Simamora, SHM,

65 orang dari target 60 orang. Selain

LL.M. Sharing knowledge ini memuaskan

karena materi yang menarik, narasumber

para peserta seminar.

Masih dalam rangka pun

Achiever 2014, juara kedua

pekerja dan tim manajemen,

cak perayaan hari jadi Per

The Best Implementation of

sehingga dapat mendukung

tamina, juga diumumkan

Enterprise Risk Management

pencapaian kinerja peru

para pemenang dalam ajang

2014, dan juara ketiga The

sahaan.

Annual Pertamina Subsidiary

Best Implementation of

Direktur Utama PEPC

Award (APSA) 2015. Dalam

Community Involvement &

Adriansyah berpesan, pres

kesmepatan tersebut. PEPC

Development 2014.

tasi ini dapat dipertahankan

meraih beberapa peng

Keberhasilan atas pres

hargaan sekaligus, yaitu se

tasi PEPC dalam ajang

bagai juara pertama The Best

berg engsi tersebut tidak

dan terus ditingkatkan pada
tahun mendatang.•PEPC

yang sangat berkompeten berbicara di

Sebelumnya, acara dibuka oleh Yekti

hadapan peserta. Yaitu, Prof. Erman

Triwahyuni selaku Finance & Business

Rajagukguk, SH,LL.M,Ph.D, Noor

Support Director PT Pertamina Training &

Rochmad (Jampidum Kejaksaan Agung

Consulting (PTC) .•PTC
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PDSI, Anak Perusahaan
Pertama Implementasikan
E-Learning GCG
Jakarta - Komitmen terhadap implementasi

GCG semakin menampakkan wujudnya di PDSI.
Para pekerja mulai dikenalkan referensi GCG
melalui proses pembelajaran aktif mandiri melalui
electronic learning (e-learning). Program berbasis
e-Learning ini mengoptimalkan penggunaan
teknologi informasi. Pekerja dapat melakukan
pembelajaran di mana saja kapan saja melalui
akses secara online dari kantor melalui jejaring
internal Pertamina (intra Pertamina), ataupun
dengan menggunakan akses publik melalui
jejaring internet.
Program ini bertujuan agar pekerja dapat
melaporkan GCG secara online, dan dapat
melakukan pembelajaran secara mandiri tanpa

Jakarta - National Center
for Sustainability Report
(NCSR) kembali menggelar
acara malam penganugerahan
“Sustainability Report Award
(SRA) 2015” di Hotel Mulia,
pada Selasa (15/12). Acara
ini memberikan penghargaan
atas keterbukaan dan akun
tabilitas kepada perusahaanperusahaan yang telah me
nerbitkan laporan keberlan
jutan (sustainability reporting).
Tahun ini adalah tahun
pertama PT Pertamina EP
Cepu (PEPC) ikut serta
dalam ajang SRA. Dan hal
yang menggembirakan
adalah PEPC berhasil me
raih penghargaan sebagai
pemenang ketiga (Runner Up
2) untuk kategori First Time
Report.
“Ini merupakan achieve
ment yang membanggakan

bagi PEPC,” ujar Direktur
Utama PEPC Adriansyah.
Ketua NCSR, Ali Darwin
men gatakan, melalui la
poran keberlanjutan kita
dapat mengevaluasi sampai
sejauh mana perusahaan
telah berpartisipasi dalam
pencapaian tujuan Pem
bangunan Berkelanjutan
(Sustainability Development
Goals/SDGs). “Banyak isu
strategis yang dapat di
ungkap dari laporan ter
sebut,” ujar Ali.
Tahun ini, lomba diikuti
oleh 37 perusahaan, ter
masuk empat perusahaan
dari luar negeri dan sa
tu LSM dari Papua. Ke
tua tim juri SRA 2015,
Sarwono Kusumaatmadja,
menyampaikan apresiasi
kepada semua peserta lom
ba ini. “Anda semua adalah

Foto : PEPC

Foto : PDSI

Penghargaan First Time Report untuk PEPC
dalam Sustainability Report Award 2015

Ketua tim juri SRA 2015, Sarwono Kusumaatmadja menyerahkan penghargaan
kepada Direktur Utama PEPC Adriansyah karena PEPC menjadi peringkat ketiga
penghargaan SRA untuk kategori First Time Report.

pionir dalam praktik laporan
berkelanjutan”, ujar Sarwono.
Sistem laporan berkelanjutan
belum menjadi wajib di
Indonesia, tapi masih bersifat
voluntary.
Malam itu jajaran Direksi
dan Manajemen PEPC turut

hadir pada acara malam
penganugerahan SRA 2015.
Semoga ini bisa menjadi
pemicu semangat kerja
seluruh insan PEPC agar
terus berkarya dan berinovasi
lebih baik ke depan.•PEPC

harus hadir di ruang kelas dengan jadwal
tertentu. Peserta dapat melakukannya di mana
saja sepanjang terhubung dengan akses internet.
“Peserta yang telah mengikuti pembelajaran
modul-modul GCG secara online, apabila
mampu menjawab quiz 70 % benar, dapat
memperoleh sertifikat,” ujar Legal & Compliance
Pertamina, Agus Widhi Nurdoko saat launching
e-learning GCG di Graha PDSI Jakarta, pada
Rabu (02/12) lalu. Dan begitu selesai launching
serta pelatihan e-learning GCG ini, ada beberapa
pekerja yang langsung bisa mendapatkan
sertifikat sebagai bukti telah mengikuti dan
menjalani ujian secara online.
Direktur Utama PDSI Lelin Eprianto
menyambut baik program ini. “GCG harus
menjadi perhatian, dan melalui e-learning ini
program dapat berjalan sembari mengurangi
cost,” ujarnya. Lebih lanjut Lelin berharap pekerja
akan lebih aktif, dan implementasi GCG di PDSI
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
proses bisnis perusahaan.
Sementara itu Legal & Compliance Manager
PDSI Siti Nur Maulina mengatakan, implementasi
e-learning GCG ini adalah yang pertama kali
dilaksanakan di anak perusahaan Pertamina.
Sesi pembelajaran untuk para pekerja dapat
dilakukan melalui alamat https://elearning.
pertamina.com/gcg di mana nanti akan tersedia
enam modul untuk diselesaikan.
Launching E Learning GCG PDSI diikuti
oleh jajaran direksi, manajemen dan pekerja
Kantor Pusat PDSI yang langsung mengikuti
praktik melalui handphone yang berbasis
android.•bk112015

Ujicoba Teknologi Microbial Enhanced Oil
Recovery di Lapangan PEP
Lapangan-lapangan mi
nyak Pertamina EP sebagian
besar masih menyimpan ca
dangan minyak bumi berkisar
60-70% di dalam reservoir.
Sisa cadangan minyak bumi
tersebut terperangkap di da
lam pori-pori batuan reservoir
dan tidak dapat mengalir
keluar disebabkan secara
umum karena beberapa
faktor, di antaranya viskositas
minyak bumi yang tinggi, sifat
batuan reservoir dan tekanan
reservoir yang rendah.
Dalam rangka mengopti
masikan pengemb angan
lapangan Pertamina EP,
terutama untuk mature oil
field, diperlukan satu konsep
upaya untuk meningkatkan
produksi dengan metode
alternatif. Salah satu upaya
peningkatan produksi ter
sebut adalah dengan me
ngemb angkan teknologi
MEOR (Microbial Enhanced
Oil Recovery). Mikro organis
me yang digunakan akan
menghasilkan bioproduk se
perti asam, gas, surfactant
dan biopolymer sebagai
akibat dari aktivitas
metabolisme dari mikro
organisme tersebut. Se

nyawa-senyawa tersebut
mampu meningkatkan mo
bilitas minyak bumi yang
terperangkap dalam formasi
batuan reservoir, sehingga
dengan di aplikasikannya
teknologi MEOR maka di
harapkan minyak bumi dapat
mengalir secara optimum ke
sumur produksi.
Secara teoritis, MEOR
dapat dibagi menjadi dua
tip e, yaitu MEOR mikroba
(bioaugmentasi); apabila
fluida yang diinjeksikan
ke dalam reservoir adalah
mikroba dan MEOR nutrisi
(biostimulasi); apabila fluida
yang diinjeksikan ke dalam
reservoir adalah nutrisi. Se
cara literatur terdapat banyak
jenis mikroba maupun nutrisi
yang dapat digunakan dalam
teknologi MEOR.
Fungsi Enhanced Oil
Recovery (EOR) melakukan
kegiatan “Studi & Uji Coba
Microbial Enhanced Oil Re
covery (MEOR)” yang terdiri
dari studi sub surface, ana
lisa laboratorium, kemudian
dilanjutkan dengan injeksi
secara huff & puff dan meng
evaluasi serta menga nali
sis kinerja aplikasi MEOR

ters ebut. Kegiatan studi
MEOR dilaksanakan oleh
dua ekspertis MEOR yaitu
LAPI ITB dan Titan.
Dalam skala laboratorium
yang telah dilakukan, aplikasi
MEOR terbukti dapat me
ningkatkan perolehan mi
nyak bumi karena adanya
perubahan pada karakteristik
reservoir sebagai akibat dari
aktivitas mikroorgaisme.
Berdasarkan hal tersebut,
maka direncanakan injeksi
mikroba MEOR pada sumur
produksi MJ-122 dan su
mur MJ-125 di lapangan
Mangunjaya dan injeksi nutrisi
MEOR pada sumur LR-94,
LR-166, LR-10 dan sumur
LR-117 di lapangan Lirik.
Injeksi huff & puff nutrisi
MEOR telah dilakukan pada
empat sumur di lapangan
Lirik, secara bertahap dalam
kurun waktu Desember
2014 – September 2015.
Sed angkan injeksi huff &
puff mikroba MEOR telah
dilakukan pada sumur MJ122 pada September 2015.
Kegiatan injeksi huff & puff
sumur MJ-122 diawali proses
kultivasi mikroba untuk
mengondisikan mikroba se

suai temperatur reservoir.
Selanjutnya dilakukan injeksi
mikroba sebanyak 2 batch,
masing-masing 200 bbl
dan kemudian diikuti proses
soaking (perendaman sumur)
selama 7 hari.
Seluruh kegiatan
injeksi ini memakan waktu
pelaksanaan sekitar 1
bulan. Sumur MJ-122 telah
kembali produksikan pada 8
Oktober 2015 dan dilakukan
monitoring selama 120
hari untuk melihat keber
hasilan dari aspek teknis
dan keekonomian. EOR Pro
duction Manager M. Hidayat
Abqory berharap agar uji coba
injeksi mikroba di sumur MJ122 ini dapat mengonfirmasi
peluang aplikasi teknologi
Microbial Enhanced Oil
Recovery (MEOR) di lapangan
Mangunjaya dan lapanganlapangan lainnya.
Hal senada disampaikan
VP Enhanced Oil Recovery
Andi Wardhana Bachtiar.
Ia berharap aplikasi MEOR
dapat memberikan hasil yang
menggembirakan, sehingga
road map pengembangan
lanjut mature oil field dapat
lebih terarah.•PEP
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PEP Papua Field Rayakan
Natal Bersama
Sorong-PT Pertamina EP Asset 5 Papua Field
(PEP Papua Field) merayakan Natal bersama

pekerja, mitra kerja, perwakilan pemerintah
daerah, dan masyarakat di sekitar ring satu
operasi PEP Papua Field pada Sabtu (5/12).
Tidak kurang dari 800 orang hadir dalam
perayaan tersebut. Bertempat di Geduang Kasuari
Klamono, perayaan Natal mengusung tema
Hidup Bersama Sebagai Keluarga Allah, dengan
subtema Dalam Persekutuan dengan Allah,
Keluarga Besar PT Pertamina EP Mewujudkan
Kasih Kristus di Setiap Kerja dan Karya. Perayaan
Natal diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh
Pdt. Tomy Ellyas, M.Th., dilanjutkan dengan
sambutan Ketua Panitia Perayaan Natal, Tabita
Maniburi, sambutan Ketua Bakor Umkris PEP

JAKARTA – PT Pertamina
Retail menyelenggarakan
program “Mesin Sehat Emisi
Berkurang” kepada komunitas
Nissan Livina Club dan
komunitas SUV Brotherhood
yang dihadiri oleh Direktur
Utama PT Pertamina Retail
Toharso, Corporate Secretary
PT Pertamina Retail M.
Ivan Asmara dan jajaran
manajemen lainnya, pada
Sabtu (5/12), di SPBU COCO
MT Haryono, Jakarta Selatan.
Acara ini sebagai ben
tuk kepedulian PT Perta
mina Retail terhadap stake
holders, pelanggan SPBU
COCO khususnya, untuk
memberikan pengetahuan
mengenai bahaya emisi
dan mengajak pengguna
kendaraan bermotor untuk

lebih peduli pada kualitas
udara untuk mewujudkan
perilaku masyarakat yang
lebih sadar lingkungan dan
mewujudkan kualitas udara
yang sehat.
Direktur Utama PT
Pertam ina Retail Toharso
menjelaskan, sosialilasi kali
ini diikuti oleh dua komunitas,
yaitu komunitas Nissan
Livina Club dan komunitas
SUV Brotherhood. “Mereka
digandeng dalam rangka
untuk meningkatkan bisnis
Pertamina Retail,” ujar
Toharso.
Ia menjelaskan, salah
satu meningkatkan bisnis
Pertamina Retail adalah
dengan memperkenalkan
aplikasi Pertamina GO kepada
stakeholders. “Sehingga nanti

Foto : ADITYO

Foto :PEP PAP
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PT Pertamina Retail Adakan Sosialisasi
Program “Mesin Sehat Emisi Berkurang”

Direktur Utama Pertamina Retail Toharso memberi sambutan pada pembukaan
acara Sosialisasi program “Mesin Sehat Emisi Berkurang”.

teman-teman komunitas
touring dapat mengetahui
SPBU milik Pertamina Retail
terdekat sekaligus promo
Pertamina lainnya di SPBU,”
ujar Toharso.
Dalam kesempatan ter
sebut juga dijelaskan bahwa
sebelumnya Pertamina Retail

mengadakan program uji
emisi gratis. “Yaitu, pada 2
Desember di SPBU COCO
Kalimalang, 3 Desember di
SPBU COCO Industri dan 4
Desember di SPBU COCO
Daan Mogot,” ujar Corporate
Secretary PT Pertamina Retail
M. Ivan Asmara.•ADITYO	

Papua Field, Steven Rumpombo, sambutan
pemberian santunan Natal kepada 30 orang janda
di Klamono, makan malam, hiburan Natal, dan
pembagian door prize.
Dalam khotbahnya, Pdt. Tomy Ellyas,
M.Th. menyampaikan, manusia digariskan
oleh Tuhan untuk bekerja dan berkarya. “Kita
mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan
kepada kita melalui kerja dan karya kita. Walaupun
Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa
sekalipun, manusia digariskan untuk bekerja dan
berkarya,” jelas Tomy.
Papua Field Manager, Julfrinson A. Sinaga,
dalam sambutannya menyampaikan perlunya
PEP Papua Field lebih eksis sebagai bagian
dari Pertamina. “Tidak bisa kita pungkiri bahwa
produksi minyak kita kecil dibandingkan lapangan
lain. Namun, kita perlu menunjukkan bahwa
PEP Papua Field hadir bukan karena letaknya
yang paling timur atau perbatasan tetapi karena
ada nilai tambah yang kita miliki dan perlu kita
tunjukkan,” ungkapnya bersemangat.•Andi Njo

Management Walkthrough Direktur Utama PGE
ke Area Lahendong
TOMOHON – Usai membuka
rapat koordinasi operasi
seluruh area dan project
geothermal di Kantor PGE
Area Lahendong, Direktur
Utama PGE Irfan Zainuddin
didampingi Direktur Operasi
PGE Ali Mundakir melakukan
management walkthrough,
pertengahan November 2015
lalu.
Kunjungan MWT ini ber
tujuan untuk memonitor pro
gress pembangunan PLTP
Unit 5 dan Unit 6, diawali
dengan peninjauan ke lokasi
sumur produksi dan sumur
injeksi, kemudian dilanjutkan
ke cluster sumur LHD-4, 5 dan
37 serta lokasi rencana tapak

small scale. Menurut GM Area
Lahendong, Salvius Patangke,
saat ini proses pembangunan
sudah mencapai 32 persen
dan diharapkan pada De
sember 2016 untuk Unit 5
sudah dapat beroperasi se
cara komersil. Sementara
untuk PLTP Unit 6 diharap
mampu beroperasi komersil
pada Juli 2017. Dari kedua
PLTP tersebut, PGE akan
menghasilkan listrik sebesar
20 MW dari masing-masing
unit.
PGE Area Lahendong
saat ini sudah memiliki PLTP
Unit 1, 2, 3 dan 4 yang telah
beroperasi dan menghasilkan
listrik sebesar 80 MW. Se

Foto :PGE

Papua Field Manager, Julfrinson Alfredo Sinaga,

jalan dengan rencana stra
tegis pemerintah untuk pem
bangkitan tenaga listrik pe
riode tahun 2015 – 2019, dari
sumber energi fosil diharap
mampu menyumbang se
banyak 75 persen semen
tara dari sumber energi
baru terbarukan termasuk
pan as bumi diharap dapat

PEP Asset 2 Adakan Sosialisasi Pengeboran TLJ-26 INF

SUKARAJA - Menindaklanjuti
rencana kegiatan pengeboran
TLJ-26 INF yang akan
dilaks anakan pada peng
hujung tahun 2015, Asset 2
menggelar sosialisasi penge
boran TLJ – 26 INF pada
Senin (30/11), di Masjid AlAmalan Kelurahan Sukaraja.
Dalam acara yang dihadiri
oleh Lurah Sukaraja, tokoh
agam a, tokoh masyarakat,
LSM, Babinkamtibmas dan

juga Babinsa setempat, Pjs
Asset 2 Government & PR
Ast Man, Victorio Chatra
Primantara mengungkapkan,
kegiatan ini bertujuan untuk
menjalin tali silaturahmi
den gan warga di sekitar
kegiatan pengeboran. “Melalui
sosialisasi ini, semoga penge
boran TLJ-26 INF dapat ber
jalan dengan lancar dan juga
berhasil, sehingga dapat me
ningkatkan pendapatan dari

Kota Prabumulih,” harapnya.
Di hadapan segenap ma
syarakat di sekitar Kelurahan
Sukaraja Kota Prabumulih,
T im G&G menjelaskan,
pengeboran sumur TLJ-26
INF merupakan titik dalam
cluster yang sama dengan
pengeboran sebelumnya
dilakukan, yakni TLJ-28
INF/243 dengan tujuan me
nambah titik serap sumur
untuk memproduksikan mi

nyak. “Target kedalaman yang
dituju yakni sedalam 2.200
meter dengan estimasi lama
pengeboran sekitar 60 hari,”
tambahnya.
Kegiatan pengeboran
yang dilaksanakan tentu akan
membantu mendongkrak ke
sejahteraan wilayah penghasil
migas melalui pembagian da
na bagi hasil migas. Menyadari
hal ini, Sukarno, selaku Lurah
Sukaraja menyambut positif

kegiatan pengeboran TLJ26 INF.
“Bagi hasil migas adalah
salah satu penyokong pen
dapatan daerah Kota Pra
bumulih. Kami selaku bagian
dari Pemerintah Daerah Kota
Prabumulih men-support
apa yang dilakukan oleh
Pertamina. Dan kepada
masyarakat, marilah kita
bersama-sama membantu
kegiatan pengeboran ini agar

menyokong sebanyak 25
persen atau sebesar 8.750
MW. Guna pemenuhan ter
sebut khusus wilayah Su
lawesi diharap mampu me
menuhi kebutuhan akan listrik
sebanyak 2.752 MW dari
sejumlah wilayah kerja panas
bumi (WKP) yang ada di pulau
Celebes ini.•PGE

dapat memberikan manfaat
yang positif bagi kita semua,”
imbaunya.
Dalam acara kegiatan
sosialisasi TLJ-26 INF, sesi
tanya jawab antara masyarakat
Kelurahan Sukaraja dengan
perusahaan juga berlangsung
dengan lancar dan kondusif.
Kegiatan pun ditutup melalui
doa bersama agar kegiatan
pengeboran dapat berjalan
sesuai harapan.•nsm

No. 52

SOROT

Tahun LI, 28 Desember 2015

SENTUL - Ikatan Motor Besar Indonesia Djadoel)
bekerja sama dengan Pertamina menyelenggarakan
Pertamax Plus-Enduro Bikers Summit 2015
(PEPBS 2015) di Sirkuit Internasional Sentul, pada
Sabtu (12/12). Acara dibuka oleh VP Stakeholder
Relations Achmad Herry S.
Dalam kesempatan tersebut, Manager Brand
Pertamina Agoes Boedijono menjelaskan, ini
merupakan ajang untuk seluruh komunitas bikers,
khususnya motor besar dari seluruh Indonesia.
“Ini kesempatan buat Pertamina untuk bisa
masuk di event besar seperti ini. Sehingga kita
bisa memperkenalkan produk-produk unggulan
Pertamina, seperti Pertamax Racing, Pertamax
Plus dan Enduro,” kata Agoes. Karena itu, ia
mengucapkan terima kasih kepada para bikers
yang telah loyal mempergunakan produk-produk
Pertamina, sekarang dan di masa yang akan
datang.
Agoes juga mengingatkan ajang ini merupakan
kesempatan untuk bikers membangun relationship
dengan para komunitas bikers yang hadir.
PEPBS 2015 merupakan acara komunitas
bikers yang digelar sehari penuh sampai tengah
malam dengan berbagai macam acara dan atraksi,
seperti touring on the race track, slow drag, hell
driver exhibition, dan modification exhibition, dll.
Ajang ini menjadi penutup kalender kegiatan IMBI
Djadoel di tahun 2015.•URIP

Kunjungan Kasih Nafiri Patra
ke Panti Sosial Kristen Salib Putih

awali dengan acara ibadah
yang dibuka dengan doa
dan renungan singkat dari
Pendeta Adi Setiokristianto
tentang “Mengucap Syukur
Dalam Segala Hal” dari firman
Tuhan : Amsal 16 : 31.
“Kita harus selalu ber
syukur. Harus mau meren
dahkan diri seperti teladan

VP Legal Counsel Downstream Pertamina Mei Sugiharso memberi sambutan dalam acara Legal Preventif Program.

Sugiharso.
Hadir sebagai narasumber
Direktur Pelayanan Perizinan
B K P M , P a r w o t o Ta r u n o
yang memaparkan hal-hal
yang terkait layanan Badan
Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) terkait investasi asing
dalam bisnis hilir minyak dan
gas.
Dalam kesempatan
ters ebut Parwoto kembali
men yampaikan bahwa per
tanggal 31 Juli 2015, Menteri
ESDM Sudirman Said telah
menerbitkan aturan tentang
pendelegasian wewenang
Pelayanan Terpadu Satu
P i nt u ( P T S P ) k e p a d a

BKPM. Izin migas yang di
delegasikan meliputi izin
usaha pengolahan migas,
rekomendasi ekspor minyak
bumi dan BBM, beserta izin
usaha pengolahan gas bumi
maupun izin usaha penyim
panan LNG dan izin minerba.
Karena itu, hal tersebut
dirasa penting bagi Perta
mina untuk menambah pem
bekalan ilmu bagaimana
langkah-langkah yang harus
dilakukan dalam menjalankan
proses bisnis hilir migasnya
dengan para pihak asing.
Di samping itu, dalam
kesempatan yang sama, na
ras umber lainnya Hanafiah

Ponggawa dari pihak Lawyer
memberikan pembekalan
hal-hal penting yang terkait
dengan proses penyusunan
Joint Venture Agreement
dengan partnership.
“Dengan mengundang
nara sumber tersebut, ke de
pannya akan lebih intens lagi
bagi kita untuk melakukan
komunikasi dan koordinasi
dalam rangka pengurusan
perijinan. Selain itu, Fungsi
Legal pun dapat memahami
den gan sungguh-sungguh
apa yang perlu dimasukkan
dalam suatu Joint Venture
Agreement,” ungkapnya Mei
Sugiharso.•Irli

Peringatan Natal di MOR I Medan

Foto : NAFIRI PATRA

SALATIGA – Dalam rangka
memperingati Natal 2015,
Paduan Suara Nafiri Patra
Jakarta mengadakan kunjung
an kasih ke Panti Sosial
Kristen Salib Putih, di Salatiga,
pada (2/12), atas undangan
Pendeta Purwantoro sebagai
salah seorang pembina panti
sosial tersebut.
Panti Sosial Kristen Salib
Putih berdiri sejak 1902
seb agai tempat merawat
korban meletusnya Gunung
Kelud. Saat ini, panti tersebut
digunakan untuk merawat
33 anak-anak terlantar, 32
manula, dan 14 tuna karya.
Kondisi gedung untuk merawat
anak-anak terlantar rusak dan
sementara dirawat di gedung
sebelah, namun kondisinya
pun memprihatinkan.
Kunjungan tersebut di

Foto :DIT. HULU

Pertamina Dukung Bikers
Summit 2015

JAKARTA – Fungsi Legal
Counsel & Compliance Per
tamina kembali melaksanakan
Legal Preventif Program
yang kali ini membahas
tentang perijinan terkait
den gan penanaman mo
dal asing di BKPM dan
proses penyusunan Joint
Venture Agreement dengan
partnership.
Pelaksanaan program
yang berlangsung di ruang
Pertamax Lantai 21 Kantor
Pusat, Kamis (17/12) ini
bertujuan untuk menyamakan
persepsi atau pemahaman
bagi tim manajemen di fungsi
Legal di Pertamina dalam
pengelolaan suatu pekerjaan
atau proyek yang tengah
ditangani dalam menjalankan
bisnis hilir minyak dan gas di
Pertamina.
“Dengan Legal Preventif
Program, diharapkan fungsi
Pertamina akan memiliki
pemah aman yang sama
serta lebih memperdalam
pengetahuan sehingga tidak
terjadi risiko dalam men
jalankan prosedur perijinan
dan penyusunan kerja sama
dengan partnership yang
mayoritasnya adalah pihak
asing,” demikian diungkapkan
oleh VP Legal Counsel
Downstream Pertamina, Mei

Tuhan Yesus sewaktu di du
nia,” ujarnya.
Acara dilanjutkan dengan
menyanyikan puji-pujian dan
ditutup dengan penyerahan
sumbangan kasih sebesar Rp
5 juta dari pimpinan PS Nafiri
Patra Yanti Dharmono kepada
Wakil Pimpinan Panti Sosial
Eka Wahyuningsih.•NAFIRI PATRA

Medan – MOR I melaksanakan Perayaan
Natal tahun 2015 yang mengambil tema
“ Hidup Bersama Sebagai Keluarga Allah”
(Kej. 9:16) dan Sub Thema “Dengan
Kasih Kristus yang mempersatukan, kita
sempurnakan kehidupan yang harmonis
di lingkungan Pertamina”, pada Sabtu 19
Desember 2015 di Grand Liberty Jl. K.L
Yos Sudarso, Medan.
Acara ini dihadiri GM MOR I Romulo
Hutapea, Tim Manajemen, Hiswanamigas,
Himpana dan para tamu undangan lainnya.
GM MOR I, Romulo Hutapea dalam
kata sambutannya mengungkapkan,
“Semoga seluruh pekerja di lingkungan
MOR I dapat menyambut Natal dengan
sukacita, karena Christmas is Happiness.”
Dengan semangat Natal tersebut
ia mengharapkan agar seluruh pekerja
dapat memiliki karakter yang kuat selain
skill dalam menyongsong Asia’s Energy
Champion 2016.
Renungan Natal tahun ini disampaikan
oleh Pdt. Manat Simbolon dan dimeriahkan

Foto : MOR I

Foto : KUN

Menyatukan Pemahaman Aspek Legal
dalam Bisnis Hilir Migas
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dengan Paduan Suara Ozzora Choir, Vocal
Solo & bingkisan Natal untuk anak – anak.
Dalam menyambut Natal, Bakorumkris
MOR I mengadakan bakti sosial dengan
mengunjungi Panti Asuhan Yayasan
Pendidikan Tuna Netra (Yapentra) GKPI
Tj. Morawa, Lembaga Pemasyarakatan
Wanita Tj. Gusta dan Panti Asuhan
SLB Abdi Kasih Martubung. Kegiatan
tersebut diisi dengan kebaktian bersama,
pembagian bingkisan natal dan uang tu
nai kepada anak-anak panti asuhan dan
pembagian buku bacaan rohani bagi pa
ra penghuni Lembaga Pemasyarakatan
Wanita Tj. Gusta.•Venny
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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

Para Pekerja Makin Progresif, Tutup Tindakan Anomali yang Masih Aktif
Kalau kita berbicara tentang tindakan anomali, maka dia terjadi pada kasus yang seharusnya
benar as usual. Artinya standar baku dari suatu proses itu terjadi telah diterapkan dengan pasti.
Bukan saja menyangkut prosedur yang harus dilewati, tetapi juga menyangkut hasil yang didapati.
Salah satu anomali yang dalam kegiatan serah terima minyak adalah standar diskrepansi
pencatatan yang di luar batas. Apabila tidak segera ditangani maka akibat yang akan dirasakan
sangat signifikan dan tidak bisa diputar kembali. Hasil yang diluar standar terasa memukul dan
membuat sakit hati.
Dengan berbagai cara, kegiatan anomali bisa saja terjadi. Berbagai modus sangat mungkin
terjadi. Namun ada satu hal yang pasti, bahwa alat tidak pernah alpa, yang salah pasti sang
pengguna. Semua faktor yang mempengaruhi kesalahan pencatatan dan diskrepansi harus segara
dimitigasi. Diputuskan sampai ke akar dan diselesaikan sampai ke dasar.
Meskipun ada beberapa faktor yang bisa menjadi titik lemah, tetapi sumber daya manusia
(SDM) yang menangani serah terima minyak tetap menjadi pilihan yang perlu dibenahi agar
tindakan diatas tidak terulang lagi. Baik yang yang ada di terminal muat, di kapal, maupun di
terminal bongkar. Semakin kuat sumber daya manusia, diharapkan semakin berkurang tindakan
anomali yang selalu dapat menggrogoti.

Memang pada tahun ini (2015), peranan
SDM dalam serah terima minyak sudah mulai
unjuk gigi. Berbagai kejadian dan temuan
sudah cukup menjadi bukti bahwa SDM serah
terima minyak tetap mempunyai arti, walaupun
masih ada saja kondisi negosiasi yang kadang
bisa membuat kompromi. Untuk itu agar
lebih berarti, SDM yang lebih progresif akan
menjadi harapan untuk lebih punya nyali dalam
mencekal dan menutup kesempatan tindakan
anomali yang mungkin bisa terjadi.
Kita menyadari kalau sudah menyangkut pembinaan SDM memang tidaklah mudah, karena
menyangkut individu-individu yang banyak ragamnya. Apalagi pembinaan SDM yang terkait dengan
pencegahan fraud, maka akan menjadi tambah rumit karena menyangkut trust and openness. Yaitu
mampu dipercaya karena mempunyai kompetensi yang tinggi terkait dengan seluk beluk serah
terima minyak dan bisa terbuka karena semua kegiatannya harus dapat dicatat, direkam, bahkan
dapat dievaluasi maupun koreksi.
Begitu kompleknya serah terima minyak, maka seharusnya posisi jabatan yang terkait dengan
serah terima minyak bukanlah jabatan yang diabaikan, tetapi jabatan-jabatan yang bermakna
dan penuh arti. Tidak ada lagi SDM dengan spesifikasi “KW2” dipindahkan ke tempat ini hanya
gara-gara tidak disenangi ataupun dikehendaki. Belum lagi kalau dilihat dari nilai transaksi, maka
bukan lagi jabatan nilai yang tidak berarti tetapi merupakan nilai yang tinggi dan bahkan strategis.
Selain itu konsep penghargaan dan konsekuensi dan pengendalian perlu diperbaharui sesuai
dengan kondisi di lapangan yang ada. Sudah saatnya pengganjaran dan remunerasi terhadap para
Pekerja yang bertanggungjawab dalam menjaga kualitas serah terima minyak terjamin dari semua
potensi sistemik penyebab diskrepansi yang terjadi.
Penanganan proses serah terima minyak oleh SDM yang lebih progresif, diharapkan akan dapat
menciptakan persepsi yang akan berdampak positif pada peningkatan performance perusahaan dan
secara strategis akan sangat mendorong terhadap pembentukan keunggulan kompetitif perusahaan.
Bukan saja nilai finansial yang bisa menjadi bukti, tetapi image perusahaan akan lebih berarti. Tidak
ada lagi berita negatif akibat tindakan anomali dalam serah terima minyak.
Akhirnya untuk membentuk SDM yang progresif dalam serah terima minyak bukan hanya
upaya-upaya yang berdasarkan kompetensi semata, tetapi mampu membentuk SDM yang berani
melakukan terobosan untuk membongkar segala praktek-praktek tindakan anomali yang merugikan,
bahkan berani memberikan masukan dan melakukan tindakan korektif sebelum terjadi serta memberi
hukuman terhadap tindakan anomali yang nyata-nyata berulang kali terjadi
Akhirnya pada tahapan PTKAM menuju Pengendalian dan Konsistensi, diharapkan terbentuk
SDM yang progresif yang dapat menutup tindakan anomali dalam serah terima minyak.•PTKAM

Menjaga Kuantitas BBM: Konsistensi Kendali Losses Terus Berlanjut
Pada akhir tahun ini, fungsi Supply & Distribution Direktorat Pemasaran kembali melaksanakan
upaya untuk menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan serah terima minyak di seluruh terminal
bongkar di Pertamina. Kegiatan ini dibungkus dalam bentuk Workshop & Sharing Session Upaya
Pengendalian Discrepancy dan Refreshment Proper yang diselenggarakan di Yogyakarta pada
23 Desember 2015 lalu.
Kegiatan ini berisi seluruh
kegiatan sharing mengenai tips
dan trik yang dapat digunakan
oleh para pengawas dan pe
tugas darat mengenai segala
sesuatu dalam kegiatan serah
terima minyak. Penergangan
mengenai alat ukur yang di
gunakan di darat dan kapal,
tata cara pemeriksaan anatomi
kapal yang termasuk manifold dan struktur kapal, serta karakteristik dari kargo yang menjadi
bahan utama pelaksanaan kegiatan serah terima minyak merupakan menu-menu utama dari
kegiatan workshop ini.
Supaya lebih efektif dan tajam dalam penyampaian, workshop dihadiri oleh seluruh PIC dari
Operation Head dari TBBM MOR IV dan Wakil fungsi QQ dari Marketing Operation Region 1 hingga
8. Penunjukan wakil fungsi QQ ini diharapkan dapat menjadi buffer dan booster bagi penyampaian
informasi dan knowledge kepada seluruh Pekerja darat yang ada di TBBM tempatnya bekerja.
Bertindak sebagai pembicara, Taufik P Puspo dan
Syahidun dari fungsi S&D Kantor Pusat serta Heru
Triandy dan Danan Eko P dari BOC, mereka menjelaskan
berdasarkan pengalaman dan hasil evaluasi pada tahun
berjalan kasus-kasus dan cara-cara apa saja yang da
pat dilakukan dalam rangka menjaga kualitas
kegiatan serah terima minyak ini.
Seluruh peserta yang antusias dalam menge

tahui lebih dalam dan mengkaji lebih jauh semua kisi-kisi bentuk kapal merupakan indikator dari
berhasilnya acara ini dalam rangka menjamin dan upaya yang dilakukan oleh Tim PTKAM Direktorat
Pemasaran dalam menuju satu tujuan, minimasi discrepancy pada seluruh level operasional.

Semoga hal ini tidak berlangsung secara hit & run saja, tindak lanjut dan hasil dari acara ini
diharapkan dengan menurunnya kejadian discrepancy yang akan tercatat nanti di awal tahun 2016.
Tetap Semangat, tetap Focus (Fokus dalam pekerjaan) dalam menjaga kegiatan di seluruh operasi,
jaga Fire (Semangat) dalam melaksanakan pekerjaan dan Keep Faith (Yakin) bahwa semua yang
dilakukan adalah benar dan akan memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya rakyat.
Keep Fighting, Team! •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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Foto : RU IV

Komitmen RU IV untuk Bina Olahraga Dayung di Kabupaten Cilacap

Simulasi Keadaan Darurat
di TBBM Medan Group

RALAT

paikan oleh Ketua PODSI

kesinambungan atlet dayung

memeriahkan HUT ke-58

Cilacap Paijan. “Event ini

Kabupaten Cilacap,” ujar

Pertamina, Refinery Unit

menjadi ajang seleksi atlet

Dadi.

IV Cilacap bekerja sama

dayung untung mengikuti

Pada kesempatan ter

dengan Himpunan Nelayan

perlombaan di tingkat

sebut, Dadi Sugiana di

Seluruh Indonesia (HNSI)

Provinsi,” ujarnya.

dampingi oleh Danlanal dan

Cilacap dan PODSI Cilacap

Perlombaan perahu

Kep ala Dinas Pariwisata

kembali menggelar ajang

naga dibuka oleh Pjs GM

Kabupaten Cilacap melepas

bergengsi Pertamina Dragon

RU IV Dadi Sugiana. Ia

empat peserta pertama un

Boat Festival di Pantai Teluk

menyampaikan apresiasinya

tuk bertanding. Para pe

Penyu Cilacap, (20/12).

kepada HNSI dan PODSI

serta berlomba dengan jarak
tempuh 300 meter.

Ketua HNSI Cilacap

serta seluruh atlet dayung

Sarjono menyampaikan,

di Kabupaten Cilacap.

Berhasil menduduki

Dragon Boat Festival 2015

Dikatakannya melalui ajang

juara 1 Tim Dayung Arjuna

diikuti oleh 20 peserta yang

ini RU IV berkomitmen dalam

Ujung Alang mendapatkan

kesemuanya adalah binaan

membina olahraga dayung di

piala dan uang pembinaan

dari kelompok nelayan

Kabupaten Cilacap.

sebesar Rp4 juta, juara 2 Tim

yang ada di Kabupaten

“Selain dimaksudkan

Satria Mataram Tritih Kulon

Cilacap. Ia berterima kasih

untuk memeriahkan hari jadi

(piala dan uang pembinaan

kepada RU IV yang sudah

Pertamina ke-58, Pertamina

Rp3 juta), juara 3 tim Ubi

berkomitmen mendukung

Dragon Boat Race Tour

Sari Adiraja (piala dan uang

lomba perahu naga ini dan

nament diselenggarakan

pembinaan Rp2 juta), serta

sudah diagendakan sebagai

untuk mengg iatkan olah

juara 4 Tim dayung Nirwana

kegiatan tahunan.

raga dayung seb
agai

Karangtalun (piala dan uang

upaya kaderisasi dan

pembinaan Rp1 juta).•Aji – RU IV

Hal senada juga disam

Foto : MOR I

LABUHAN DELI - Pada
Kamis, 17 Desember 2015
para pekerja TBBM Medan
Group melakukan pekerjaan
rutin sesuai dengan tugas dan
tanggung jawabnya masingmasing. Situasi dalam ke
adaan aman, kegiatan ope
rasion al TB B M b e r ja l a n
dengan normal.
Pada pukul 09.00
WIB Spv. HSE menerima
laporan dari petugas Rail
Tank Wagon (RTW) bahwa
telah terjadi kebakaran pada
salah satu gerbong RTW
Premium. Petugas RTW telah
berusaha memadamkan api
menggunakan APAR yang
berada di lokasi kejadian, tetapi
api tidak padam dan semakin
membesar. Selanjutnya Aris
Sinta selaku Supervisor HSE
melaporkan kejadian tersebut
kepada Operational Head
TBBM Medan Group, Yardinal,
bahwa telah terjadi kebakaran
di RTW Premium dan api
semakin membesar.
Operation Head lang
sung menyatakan kejadian
tersebut merupakan ke
adaan darurat dan segera
mengaktifkan alarm tanda
telah terjadi kebakaran dan
seluruh pengawas fungsi yang
terlibat dalam keadaan darurat
berkumpul di Puskodal.

CILACAP – Dalam rangka

On Scene Commander
(Spv. HSE) memerintahkan
Fire Bridge (Ast. HSE) untuk
melaksanakan pemadaman
dengan membentuk 2 tim,
yaitu tim Fire Jeep me
lakukan pemadaman dengan
menggunakan Foam Ground
Monitor dan tim Fire yang
terdiri dari 4 Nozzle Man untuk
melakukan pendinginan pada
RTW yang terbakar dan area
sekitarnya.
Di area perkantoran se
luruh pekerja dievakuasi dan
berkumpul di Muster Point
TBBM Medan Group. Di
Puskodal Deputy ERC (OH)
melakukan koordinasi dengan
manajemen MOR I dan pihak
eksternal lainya.
Pada saat penangg u
langa n kebakaran terdapat
5 korban yang dievakuasi
oleh tim evakuasi dan men

dapatkan penanganan dari
tim medical MOR I. Tim Fire
Bridge dibawah arahan OSC
berhasil memadamkan api
sekitar 1 jam kemudian.
Selanjutnya OSC melaporkan
ke Incident Commander
(Timbul Simorangkir) bahwa
api telah padam dan Deputy
ERC menyatakan keadaan
darurat telah selesai dengan
membunyikan alarm.
Rangkaian kejadian di
atas merupakan kegiatan
sim ulasi keadaan darurat
yang dilaksanakan di Terminal
BBM Medan Group. Kegiatan
simulasi ini rutin dilaksanakan
setiap tahun.
Di akhir kegiatan, Yardinal
berharap kesiapan personil
yang terlibat dapat terus me
ningkat dan siap bertugas
apabila menghadapi kejadian
yang sebenarnya.• TBBM MG

Pada sisipan Energia Weekly edisi 21 Desember 2015, tentang “Patra Adikriya Bhumi Tahun
2015”, tertulis General Manager Marketing Operation Region II, Jumali. Seharusnya, General
Manager Marketing Operation Region II, Herman M. Zaini.
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lingkungan ini, merupakan
sebuah penghargaan yang
penting dalam meningkatkan
value perusahaan melalui
Sustainability Report.
“SR ini penting buat bisnis
keseluruhan, bukan hanya
untuk ajang award-nya, tapi
juga untuk meningkatkan
value perusahaan kita,” jelas
Kornel. Ia juga mengingatkan
bahwa untuk menjadi pemain
global, laporan keberlanjutan
merupakan sesuatu yang
harus dikembangkan. “Apa
lagi kalau kita mau menjadi
Regional Energizer, pemain
regional, hal-hal seperti ini
yang harus dipertahankan,
dan mudah-mudahan selu
ruh insan Pertamina men
dukung untuk bisa maju terus
di kancah regional dan in
ternasional,” pungkas Kornel.
Ketua Tim Juri SRA 2015,
yang juga mantan Menteri
Lingkungan Hidup Indonesia,
Sarwono Kusumaatmaja
mengatakan, hanya tinggal
menungu waktu saja, cepat
atau lambat, pembuatan

x

laporan keberlanjutan akan
diwajibkan oleh regulator di
Indonesia, seperti di negaranegara maju. “Salah satu
manfaat laporan ini adalah
untuk memberi keyakinan
kepada investor dan kreditor
bahwa investasinya bebas
dari risiko lingkungan dan
risiko sosial,” ujar Sarwono
mengingatkan.
Selain itu, ia juga me
nyampaikan apresiasi kepada
semua peserta lomba ini.
“Anda semua adalah pioneer
dalam praktik laporan ke
berlanjutan,” ujar Sarwono.
Tahun ini, lomba laporan
keberlanjutan ini diikuti oleh
37 perusahaan, termasuk
empat perusahaan dari luar
negeri dan satu LSM dari
Papua. Untuk SRA tahun
ini terdiri dari tujuh kategori
yakni pertambangan logam
dan mineral, energi, gas, dan
minyak bumi, manufaktur,
infrastruktur, jasa keuangan,
overseas, dan first time
report. Selain itu, NCSR juga
memberikan penghargaan

Ketua Tim Juri SRA 2015 Sarwono Kusumaatmaja menyerahkan penghargaan Best Disclosure on Green Energy untuk
Sustainability Report Pertamina. Penghargaan diterima oleh Investor Relations Manager Pertamina Kornel H. Soemardi.

atas pengungkapan isu-isu
penting dan unik, seperti
konversi dan efisiensi energi,
pemakaian energi baru dan
terbarukan, kepedulian sosial,
dan tata kelola yang baik.
NCSR sendiri merupakan
lembaga independen yang
didirikan 23 Juni 2005

PIEP: Meninggikan Produksi Dari Aset Di Luar Negeri
Jakarta – Pertamina Internasional EP (PIEP) terus berupaya
untuk meningkatkan produksi dari ladang-ladang migas di luar
negeri, baik selaku operator maupun lewat participating interest
(PI), meski harga minyak masih rendah. Hal ini merupakan bagian
dari strategi yang diterapkan oleh Direktorat Hulu untuk menjaga
tingkat produksi korporasi supaya tetap Survive and Sustainable
Growth. “Operasi PIEP masih menguntungkan. Pasalnya, biaya
produksi minyak per barel dari ladang-ladang migas di luar negeri,
baik yang dikelola Pertamina selaku operator maupun dalam
bentuk PI masih di bawah harga minyak dunia,” ucap Direktur
Utama PIEP, Slamet Riyadhi dalam suatu perbincangan di Jakarta,
Selasa (22/12/2015).
Lebih lanjut Ririe, demikian Slamet Riyadhi karib disapa,
menjelaskan bahwa kepemilikan cadangan di luar negeri
mempunyai dua makna strategis yaitu, (1) dari segi korporasi bisa
menambah aset, dan (2) migas yang dihasilkan dapat dibawa
ke Indonesia untuk memenuhi keperluan domestik. “Karena hasil
kegiatan bisnis hulu Pertamina di luar negeri merupakan produksi
dari aset kita sendiri maka bukan termasuk impor. Dengan
demikian kami dapat membantu korporat mendapatkan minyak
mentah yang lebih murah,” urainya mewartakan nilai strategis
memiliki lapangan migas di luar negeri. Menurut Ririe, sampai
November 2015 PIEP sudah membukukan produksi net-to-share
sebesar 113,4 ribu barel setara minyak per hari (BOEPD), atau
20,5 persen di atas target yang ditetapkan sebesar 93,9 ribu
BOEPD. “Produksi PIEP terus meningkat dari bulan ke bulan
sampai November 2015, dari 98 ribu BOEPD di awal tahun hingga
113,4 ribu BOEPD. Capaian itu malah pernah menyentuh angka
harian tertinggi sebesar 132 ribu BOPD.
Saat ini produksi PIEP disumbang dari
aset yang tersebar di tiga negara yakni:
Aljazair, Irak, dan Malaysia. Aset di Aljazair
bernama Blok 405a yang memiliki tiga
lapangan, yaitu Menzel Ledjmet North
(MLN), Ourhoud (OHD), dan El Merk (EMK).
Di Lapangan MLN inilah Pertamina bertindak
sebagai operator dengan kepemilikan saham

oleh lima organisasi, yaitu
Institut Akuntan Manajemen
Indonesia, IndonesianNetherl ands Association,
Komite Nasional Kebijakan
Governance, Forum for
C o rp o r a t e G o v e r n a n c e
in Indonesia dan Asosiasi
Emiten Indonesia. NCSR di

dirikan guna mendukung,
membangun, mengevaluasi
dan melaporkan kemajuan
pihak swasta dalam pene
rapan program corporate
sustainability, sebagai lan
dasan dari pembangunan
berkelanjutan.• Starfy/Rilis

HULU TRANSFORMATION CORNER

sebesar 65 persen dan 35 persen dipegang Talisman. Lapangan ini
memiliki tingkat produksi gross sebesar 15-18 ribu barel per hari
(BOPD). Sedangkan di Lapangan OHD yang berproduksi 128-132
ribu BOPD, saham Pertamina sebesar 3,73 persen. Sementara
saham Pertamina di Lapangan EMK sebesar 16,9 persen, dengan
produksi sebesar gross 31 ribu BOPD. “Kontrak di Aljazair ini
bertipe production sharing contract (PSC),” kata Ririe. Dari Aljazair
ini, diperoleh minyak sesuai dengan PI Pertamina sebesar 38,8 ribu
barel setara minyak per hari (BOEPD).
Ladang migas lain penyumbang produksi Pertamina di luar
negeri adalah Lapangan West Qurna-1 (Irak). Di ladang migas
raksasa ini Pertamina memiliki PI sebesar 10 persen dengan tipe
kontrak technical services contracts (TSC). Cadangan lapangan
West Qurna-1 mencapai 16 milar barel (BBO), atau sekitar 4-5
kali cadangan nasional Indonesia. “Puncak produksi di lapangan
tersebut diperkirakan sebesar 1,6 juta barel minyak per hari (BOPD),
sehingga dengan PI 10 persen Pertamina akan mendapatkan 160
ribu BOPD ketika mencapai produksi tertinggi itu. Sekarang ini dari
Irak Pertamina mendapatkan 36,3 ribu BOEPD,” imbuh Ririe.
Profil produksi PIEP dari aset di Malaysia berlokasi dalam wilayah
lepas pantai Sabah dan Sarawak. Di Sabah terdapat Blok K dengan
PI 24 persen, Blok H dan Blok P masing-masing dengan PI 18 persen.
Sedangkan di Sarawak terdiri atas: Blok SK 314A, Blok SK 309, Blok
SK 311 masing-masing dengan PI 25,5 persen, Unitisasi Lapangan
Gumusut-Kakap (4,2 persen), Unitisasi Ladang Siakap North-Petai
(9,6 persen), dengan tipe kontrak PSC. Dari aset Malaysia PIEP
menimba produksi sebanyak 38,4 ribu BOEPD. “Lapangan-lapangan
di lepas pantai Sabah umumnya berada dalam kawasan laut dalam
dengan kedalaman di atas 100 m. Sedangkan ladang-ladang
migas di Sarawak berlokasi diperairan laut dangaka dangkal, dngan
kedalaman kurang dari 50 m,” terang Ririe menjelaskan kiprah jajaran
PIEP dalam menangani asset-aset di kawasan offshore Malaysia itu.
Secara kumulatif, status per November 2015 PIEP telah meng
hasilkan hidrokarbon cair yang terdiri atas minyak mentah, kondensat
dan LPG sebesar 11,6 juta barel setara minyak (MMBOE), serta
gas sebanyak 1,5 MMBOE. Adapun rincian minyaknya datang dari
Malaysia 6,55 MMBOE, Aljazair 3,09 MMBOE, dan Irak sebesar
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JAKARTA – Sustainability
Report (SR) atau Laporan
Keberlanjutan PT Pertamina
( P e r s e ro ) m e n d a p a t k a n
penghargaan Best Disclosure
on Green Energy pada Ma
lam Penganugerahan Sus
tainability Reporting Award
(SRA) 2015, di Hotel Mulia Se
nayan Jakarta, pada (15/12).
Selain Pertamina, anak
perusahaannya, Pertamina
EP Cepu juga meraih juara tiga
Sustainability Report Award
untuk kategori first time report.
Ajang yang diseleng
garakan National Center
for Sustain ability Reporting
(NCSR) untuk tahun ke-11
ini memberikan penghargaan
atas keterbukaan dan akun
tabilitas, kepada peru
sah aan-perusahaan yang
telah menerbitkan laporan
keberlanjutan (Sustainability
Reporting).
Investor Relations Manager
Pertamina Kornel H. Soemardi
mengatakan, penghargaan
yang membuktikan Pertamina
memiliki concern di bidang
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Penghargaan Best Disclosure on Green Energy untuk
Sustainability Report Pertamina

Pekerja Pertamina saat tiba di Anjungan Kikeh Lepas Pantai Sabah –
Malaysia.

1,97 MMBOE. Sampai dengan November 2015, PIEP berhasil
melakukan 15 kali pengapalan ke Indonesia, dari 19 kali total
pengapalan. Sebanyak 8,9 juta barel minyak masuk ke kilang
Pertamina di Balikpapan, Cilacap, dan Balongan. Seluruh
kegiatan itu, PIEP menuai pendapatan sebesar US$715 juta
hingga November 2015. Pendapatan sebesar itu datang dari
Pertamina Irak EP (PIREP) yang mengelola aset Irak sebesar
US$86,17 juta, Pertamina Malaysia EP (PMEP) yang menangani
aset Malaysia senilai US$430,43 juta, dan dari Pertamina Algeria
EP (PAEP) yang mengelola aset Aljazair sebesar US$198,39 juta.
Menyangkut kapabilitas dan profesionalisme sumber daya
manusia (SDM) PIEP, Ririe menuturkan bahwa pengalaman
bekerja di luar negeri, dengan lingkungan fisik, sosial, serta
budaya yang sangat berbeda, bagaimanapun memberi ekposure
tersendiri kepada para pekerja PIEP. Pertamina menempatkan
pekerja dengan kompetensi dan komposisi kualifikasi yang baik,
kuat dan solid. “Mereka, saat ini menjadi tulang punggung utama
yang akan membawa PIEP maju kedepan dengan membagi ilmu
dan pengalaman kepada pekerja lainnya di Indonesia,” pungkas
Ririe menutup perbincangan.•DIT. HULU

