Terbit Setiap Senin
5 Desember 2016

NO. 48 TAHUN LII
http://www.pertamina.com/epaper

24 Halaman

weekly

MarketInsight

Samsung Electronics, raksasa elektronik Korea Selatan
sedang terpuruk. Setelah potensi kerugian perusahaan
hingga US$17 miliar akibat cacat produk Galaxy Note 7, kini
Samsung diduga terlibat dalam skandal korupsi Presiden
Korsel, Park Geun-Hey. Akibatnya, reputasi Samsung kian
memburuk.
Lembaga investasi asal Amerika Serikat pemilik 0.6%
saham Samsung, Elliot Management terdorong mengusulkan
perubahan struktur Samsung untuk dibagi menjadi dua
bagian: perusahaan induk yang mengelola investasi di
berbagai lini usaha; dan bagian lainnya tetap beroperasi di
bidang produksi alat elektronik. Elliot juga mengusulkan agar
Samsung mencatatkan saham di bursa saham AS.
Meskipun hanya pemegang saham minoritas, ma
najemen Samsung disinyalir akan menyetujui dan meng
implementasikan usulan Elliot Management dalam kurun
waktu 12 bulan karena memandang proposal Elliot mampu
menghindarkan Samsung dari intervensi politik, seperti dalam
skandal Presiden Park.
Dalam dunia investasi, Elliot Management cukup dikenal
sebagai Activist Investor, yaitu investor yang berupaya
mempertahankan nilai dan keuntungan investasinya dengan
turut mempengaruhi keputusan manajemen. Caranya adalah
dengan aktif menggunakan hak suara, mengusulkan diri
untuk menjadi komisaris independen, atau membeli saham
perusahaan dalam jumlah besar sehingga meraih status
pemegang saham mayoritas.
Selain Elliot Management, activist investor terkemuka di
dunia adalah Carl Icahn yang memiliki saham Apple senilai
US$6.62 miliar. Atau ValueAct Capital Management yang
memiliki saham Microsoft senilai $3.3 miliar.
Pada praktiknya, tidak semua permintaan activist investor
akan dituruti manajemen. Namun, studi menunjukkan bahwa
tingkat kesuksesan activist investor dalam mempengaruhi
keputusan manajemen cukup tinggi, seperti dalam gambar
berikut.

Fenomena activist investor menunjukkan bahwa ke
kuatan pemegang saham minoritas tak boleh diremehkan.
Karenanya, dalam dunia pasar modal berlaku prinsip equal
treatment, dimana seluruh investor harus diperlakukan sama,
terlepas dari jumlah kepemilikan sahamnya. Prinsip serupa
juga berlaku bagi investor yang berinvestasi dengan cara
membeli obligasi yang diterbitkan perusahaan.•
Untuk komentar, pertanyaan dan permintaan pengiriman artikel Market
Update via email, email ke pertamina_IR@pertamina.com
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Sorot :
pertamina tandatangani kontrak jual beli
bbm dengan pt korindo abadi grup tbk

Foto : WIANDA PUSPONEGORO

THE ACTIVIST

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia Ignasius Jonan didampingi Duta Besar Indonesia untuk Austria Rachmat Budiman,
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja, Gubernur OPEC Indonesia Widyawan Prawiraatmadja, Deputi SKK Migas
Dzikrullah, dan Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam foto bersama dengan Menteri Perminyakan Irak Jabar Ali Hussein Al-Lueibi, usai mengadakan
pertemuan bilateral dalam kesempatan The 171st Meeting of the OPEC Conference, di Wina, Austria, pada 29 November 2016.

Irak Ajak Indonesia Tingkatkan
Kerja Sama Bilateral
Menteri Perminyakan
Irak Jabar Ali Hussein
Al-Lueibi mengajak
pemerintah Indonesia
melalui Pertamina untuk
meningkatkan kerja sama
bilateral yang telah terjalin
dengan baik selama ini.
WINA, AUSTRIA - Hal terse
but diungkapkan Menteri
Perminyakan Irak Jabar Ali
Hussein Al-Lueibi ketika
melakukan pertemuan bilateral
dengan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM)
Ignasius Jonan, di Hotel Palais
Hansen Kempinski di Wina,
Austria, (29/11).
Menteri Perminyakan
Irak mengajak Pertamina
untuk meningkatkan porsi
kepemilikan di blok-blok Irak
termasuk meneruskan impor
minyak mentah yang sudah
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dilakukan. Al-Lueibi juga
men yampaikan ketertarikan
untuk melakukan kerja sama
di bidang pengembangan mau
pun kilang baru.
Dalam kesempatan ter
sebut, Jonan didampingi Duta
Besar Indonesia untuk Austria
Rachmat Budiman, Direktur
Jenderal Migas Kementerian
ESDM IGN Wiratmaja Puja,
Gubernur OPEC Indonesia
Widyawan Prawiraatmadja
Deputi SKK Migas Dzikrullah,
dan Direktur Hulu Pertamina
Syamsu Alam. Selain bertemu
dengan Menteri Perminyakan
Irak, Menteri ESDM juga
bertemu dengan berbagai
Menteri Perminyakan dan
Energi dalam rangkaian sidang
OPEC 171 di Wina, Austria
yang berlangsung pada 28 - 30
November 2016 lalu.
Pertamina menjadi aktor

Kiprah Anak Perusahaan :
2016, scm phe hemat US$ 68 MILIAR

penting sebagai penyedia
energi nasional terbukti dalam
setiap pertemuan Menteri
ESDM dengan Menteri seja
wat dari berbagai negara se
bagai rencana ekspansi hulu
dan pengembangan bisn is
hilir, termasuk Energi Baru
Terbarukan (EBT) selalu men
jadi topik utama.
Setelah bertemu Menteri
Perminyakan Irak, dilanjutkan
dengan pertemuan dengan
Menteri Energi Abu Dhabi.
Dalam kesempatan tersebut,
Menteri ESDM menyampaikan
keinginan mempelajari skema
pengembangan EBT terutama
Solar PV yang bisa meng
hasilkan energi dalam skala
besar hingga 5.000 MW.
Menteri Energi Abu Dhabi
mengapresiasi hubungan baik
Pertamina dan Adnoc sela
ma ini dan berharap dapat

24

memperluas berbagai bentuk
kerja sama. Bahkan Menteri
ESDM dan Direktur Utama
Pertamina diundang untuk ha
dir dalam Sustainability Week
pada Januari tahun depan di
Abu Dhabi.
Sore hari, Menteri ESDM
bertemu dengan Menteri
Energi Gabon yang meminta
Pertamina untuk segera me
nindaklanjuti tim untuk jajaki
perluasan kerja sama Per
tamina di Gabon.
Pertemuan ditutup dengan
internal meeting antara Men
teri ESDM, Direktur Hulu
Pert am ina dengan Menteri
Energi Iran untuk membahas
perluasan kerja sama kedua
belah pihak. Terutama saat ini
review Pertamina atas 2 blok
raksasa di Iran dan peluang
peningkatan impor produk LPG
maupun lainnya.•WIANDA PUSPONEGORO

Hulu Corner :
Memeta elnusa membangun kompetensi
survei seismik bahari
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Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia
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MISI

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

Meramal Harga
Minyak Dunia di Tengah
Ketidakpastian
PENGANTAR REDAKSI:
Memasuki penghujung tahun 2016, Direktur Utama PT
Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto berharap harga minyak dunia
tahun depan akan menunjukkan kenaikan ‘moderat’. Dwi
Soetjipto menuliskan harapannya tersebut dan telah dimuat di
beberapa media nasional. Berikut tulisannya.

H

arga minyak dunia selama dua tahun terakhir ini seperti
melihat permainan “yo-yo”. Naik dan turun sejak tahun

2015 lalu. Sepanjang tahun lalu harga turun drastis dan
kemudian sempat rebound pada awal tahun ini hingga ke
mudian jari ini bergerak naik dan turun.
Meramalkan kemana arah pergerakan harga minyak untuk
jangka waktu panjang bukan pekerjaan yang mudah, tetapi
hal tersebut harus dilakukan karena sangat berkaitan erat

dengan kondisi ekonomi dunia, untuk menghitung pendapatan
negara serta berpengaruh pada stabilitas politik dalam negeri
dan juga kawasan.
Ada beberapa faktor yang bisa dijadikan sebagai patokan
awal. Pertama, tentu saja adalah produksi minyak dunia itu
sendiri. Kedua, permintaan dunia dan ketiga adalah apa yang
disebut sebagai risiko politik. Kalau mau bersikap optimis, maka
atas dasar ketiga faktor di atas bisa dikatakan bahwa harga minyak
akan mengalami sedikit kenaikan. Tapi saya tentu tidak berani
mengatakan bahwa ini berarti kembali ke harga era sebelum 2015.
Pertemuan OPEC atau organisasi negara-negara eksportir
minyak pada tangggal 30 November 2016 akan menentukan nasib
“emas hitam” itu setidaknya untuk tahun depan. Ini pun masih diikuti
dengan pertanyaan besar, apakah negara-negara anggota OPEC bisa
mencapai kesepakatan untuk membatasi produksi mereka yang dalam
praktik hanya disepakati di ruang pertemuan saja. Dan belum mampu
pula dijawab, apakah OPEC mampu bersepakat dengan negara-negara
produksi minyak non-OPEC seperti Rusia hingga kesepakatan mereka
menjadi efektif.
Memang OPEC sepakat untuk mengurangi produksi minyak antara 1-2
persen dengan catatan bahwa rincian bentuk kesepakatan untuk pengurangan
produksi tersebut baru akan dibicarakan pada pertemuan OPEC mendatang.
Berita baiknya, Presiden Rusia Vladimir Putin setuju untuk mengurangi produksi
minyak mereka. Meskipun ini tidaklah cukup sebagai penjamin.
Jalan Panjang
Agar kita jangan terbuai oleh tebak-menebak untuk menyenangkan diri sendiri,
saya masih menyimpan pertanyaan bernada persimis, apakah nanti OPEC
benar-benar mampu mencapai sebuah konsensus dalam pertemuan mereka
mendatang di Iran. Salah satu masalah yang sensitif adalah bagaimana
merumuskan mengenai “jatah” pemotongan setiap anggota OPEC karena
Foto : PERTAMINA
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menyangkut pula faktor apakah situasi politik dan ekonomi

Situasi Politik Global

masing-masing anggota mampu menerima rumusan

Tidak ada yang berani mengatakan bahwa tahun 2017

tersebut. Ini persoalan klasik sejak puluhan terakhir, dan

mendatang akan menghadapi situasi yang aman dan

tidak pernah ditemukan jalan keluarnya.

damai. Pemilu Presiden AS yang hasilnya masih banyak

Belum lama ini Ali Kandor, Managing Director

dibicarakan di seluruh dunia sudah pasti akan merubah

dari National Iranian Oil Co terang-terangan menolak

tatanan dunia mengingat kedudukannya sebagai adidaya

perhitungan produksi minyak mereka, padahal angka

dunia. Meskipun secara garis besar sikap Presiden-terpilih

tersebut hendak dijadikan dasar perhitungan mengenai

Donald Trump sudah bisa dipahami, tetapi bagaimana ia

produksi minyak. Saya mendapat informasi bahwa Irak

menentukan kebijakan luar negeri di bidang keamanan dan

dan Venezuela juga sudah menyatakan keberatan mereka.

ekonomi belum bisa diketahui sebelum ia dilantik menjadi

Jadi, tanpa ada persetujuan mengenai isu terpenting

Presiden awal bulan Januari 2017.

OPEC yaitu mengenai jatah pengurangan, berarti masih

Di bagian lain dunia meskipun untuk pertama kali

terbentang sebuah jalan yang panjang penuh krikil

nya sejak terbentuk, ISIS menghadapi situasi yang

ketidakpastian dalam memprediksi harga minyak dunia.

tidak menguntungkan, sementara pasukan pemerintah

Keberatan negara seperti Iran, Irak dan Venezuela patut

Irak dan pemberontak Kurdi yang semakin mendekati

dimengerti karena ketiga negara tersebut menghadapi

markas mereka di kota Mossul, tetapi tidak serta merta

persoalan yang berat di dalam negeri mereka sendiri. Irak

ancaman ISIS dan ideologinya akan otomatis sirna.

masih dalam suasana perang yang tentu saja memerlukan

Selama lima tahun terakhir mereka telah menyebar faham

alokasi dana yang besar untuk menghadapinya. Venezuela

serta ideloginya ke banyak tempat di dunia. Mereka

kita sedang dalam situasi ekonomi dalam negeri yang

menyusupkan kader-kadernya ke negara-negara yang

rumit dan belum ada tanda-tanda bahwa pemerintah

dianggap menjadi musuhnya dan hingga hari ini mereka

sekarang mampu mengatasi krisis ekonomi dan politik di

mampu melakukan aksi di beberapa kota besar di Eropa,

dalam negeri mereka.

sudah merupakan indikator jelas bahwa masalahnya tidak

Baik Irak, Venezuela maupun Iran mempunyai jumlah

serta-merta selesai. Perlu diingat pula teritori di Syria dan

penduduk yang cukup besar dan semua memerlukan

sebagian kecil Irak masih tetap ada, berarti masih ada

dana yang besar yang antara lain bisa didapatkan dari

organisasi pemerintahan serta garis komando ke jaringan

ekspor minyak mereka yang tinggi. Ini sedikit beda dengan

mereka.

situasi negara-negara OPEC lain seperti Arab Saudi, UAE

Situasi dalam negeri di Libia, Syria dan Yaman hingga

atau Kuwait yang relatif punya jumlah penduduk kecil

sekarang masih tidak stabil serta punya potensi kuat untuk

sehingga posisi fiskal mereka lebih terkendali.

menjadi potensi besar ketidakstabilan kawasan. Karena

Jadi wajar apabila kita melihat bahwa pasokan minyak

berada di wilayah sensitif Timur Tengah, mau tidak mau

akan naik lagi tahun 2017 mendatang. Menurut prediksi

ini mempengaruhi harga minyak dunia jugam sementara

International Energy Agency (IEA) bulan September lalu

tetap ada ancaman keselamatan pengangkutan minyak

saja ada beberapa ladang minyak baru yang sudah ber

di kawasan Bab-el-Mandeb, Teluk Aden dan tanduk

produksi di Rusia maupun Kazakhstan, sementara negara

Afrika. Pembajakan atau penyerangan terhadap satu

anggota OPEC memproduksi 33,6 juta barel setiap hari

kapal pengangkut minyak bisa menyulut kenaikan harga

(Barrels Per Day, BPD) yang merupakan rekor tertinggi.

di luar kendali.

Menurut IEA, Kazakhstan memproduksi minyak
yang sudah besar dari ladang besar mereka di lapangan

Posisi Indonesia

Kashagan yang membuat produksi mereka akan melimpah

Di luar ketidakpastian harga minyak dunia, saya pribadi

dari hanya sekitar 90.000 BPD hingga mencapai 230 ribu

tetap optimis mengenai kondisi kita di Indonesia. Kenaikan

BPD pada akhir tahun ini dan menjadi 370 ribu pada akhir

harga minyak yang “moderat” pada satu sisi tidak akan

2017 mendatang.

menyebabkan kegaduhan pada pertumbuhan dunia yang

Ini ditambah denga shale-oil yang merupakan “berkah”

berpengaruh pada ekpor kita, tetapi sisi yang lain akan bisa

Amerika Serikat. Pesatnya teknologi dalam shale-oil ini

tetap menghidupkan optimisme bisnis di industri minyak

selama beberapa tahun terakhir membuat harga produksi

dan gas dalam negeri. Ini penting sekali.

semakin murah sekarang ini, dan ini tidak bisa mencegah

Faktor lain yang menumbuhkan harapan di situasi

naiknya produksi mereka di tahun-tahun mendatang.

ketidakpastian dunia justru adalah situasi politik dan

Tentu ini harus masuk perhitungan karena tingginya

keamanan di negeri kita. Pemerintahan Presiden Joko

produksi shale-oil itu.

Widodo – Jusuf Kalla yang stabil serta jelas merupakan

Secara singkat dapat dikatakan bahwa sulitnya meng
harapkan harga minyak dunia di tahun mendatang akan

faktor positif ditambah dengan pertumbuhan kita yang
tinggi dibanding banyak negara maju lain.

naik melebihi harga US$60 selama OPEC sendiri tidak bisa

Kekurangan pasti ada, tetapi di tengah keseimbangan

mengambil keputusan menyangkut pengurangan produksi

harga minyak yang baru di tahun 2017 mendatang kita

mereka yang disepakati dengan disiplin ketat anggota-

optimis melihat masa depan kita yang cerah bila kita

anggotanya. Atau secara sederhana bisa dikatakan bahwa

mampu mengantisipasi lingkungan yang dinamis ini.•

naik dan turunnya tidak akan keluar dari angka US$ 60 ini.
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Temporary Suspend
Sidang ke-171 OPEC di Wina, Austria me
mutuskan pemotongan produksi minyak mentah
hingga 1,2 juta barel per hari yang diberlakukan
bagi seluruh anggotanya. Putusan tersebut sebagai
upaya untuk mendongkrak harga minyak dunia
yang dalam kurun waktu dua tahun terakhir belum
juga memberikan tanda kestabilan.
Atas putusan yang diambil pada Rabu (30/11)
tersebut, Indonesia memutuskan untuk mem
bekukan sementara (temporary suspend) ke
anggotaannya di Organisasi Negara-negara
Pengekspor Minyak (OPEC).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) Ignasius Jonan yang menghadiri sidang
mengambil langkah pembekuan karena, putusan
sidang akan berimplikasi pada pemotongan pro
duksi migas dalam negeri sebesar 5 persen dari
total produksi atau sekitar 37 ribu barel per hari.
Dalam siaran persnya, Menteri ESDM me
nyatakan keputusan pembekuan sementara ke
anggotaan di OPEC karena adanya kebutuhan
penerimaan negara yang masih besar. Dimana
dalam RAPBN 2017, disepakati produksi minyak
di 2017 turun sebesar 5 ribu barel dibandingkan
2016. Apabila Indonesia mengikuti putusan sidang
OPEC, tentunya akan berdampak pada penurunan
produksi dari angka yang sudah dipekati dalam
RABN.
Putusan sidang OPEC memangkas produksi
minyak belum menjadi jaminan akan dijalankan
seluruh anggota OPEC. Termasuk negara penghasil
minyak terbesar sekalipun. Karena, tidak semua
negara berani mengambil risiko mengurangi pro
duksi yang berdampak pada perekonomian negara
maupun mempertahankan pangsa pasarnya.
Adapun langkah yang diambil Indonesia untuk
non aktif sementara dari keanggotaan OPEC bisa
diakatakan tidak memberikan pengaruh besar bagi
upaya OPEC memperbaiki harga minyak dunia.
Karena produksi minyak dalam negeri pada tahun
2017 hanya sekitar 2,4 persen dari total produksi
anggota OPEC.
Langkah tersebut diambil semata-mata se
bagai bentuk komitmen pemerintah untuk tetap
memproduksi minyak sesuai asumsi APBN
2017 yakni 815 ribu barel per hari. “Kebutuhan
penerimaan negara masih besar dan disepakati
produksi minyak di 2017 turun sebesar 5 ribu barel
dibandingkan 2016,” jelas Jonan dalam siaran
persnya. Artinya pemangkasan produksi yang bisa
diterima Indonesia hanya sebesar 5 ribu barel saja
Karena itu sebagai negara net importer, pe
motongan kapasitas produksi ini tidak mengun
tungkan bagi Indonesia, karena harga minyak
secara teoritis akan naik dan penurunan produksi
akan berdampak pada APBN.
Pembekuan sementara ini adalah keputusan
terbaik bagi Indonesia maupun OPEC sebagai
sebuah organisasi. Sebab, dengan demikian
keputusan organisasi mengenai pemotongan
sebesar 1,2 juta barel per hari bisa dijalankan, dan
di sisi lain Indonesia tidak terikat dengan keputusan
yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional.
Semoga di tahun depan akan ada perkem
bangan harga minyak baru di tahun 2017, dan
bangsa Indonesia harus optimistis menghadapinya.•

No. 48

SOROT
EDITORIAL

Tahun LII, 5 Desember 2016

JAKARTA - Untuk mem
perkuat pemasaran Bahan
Bakar Minyak pada pasar
industri dan marine, Fungsi
Industrial Fuel Marketing (IFM)
Pertamina melangsungkan
penandatanganan perjanjian
kerja sama jual beli BBM
Industri bersama PT Korindo
Abadi Grup Tbk, Selasa (22/11),
di Ruang VP IFM, Lt. 10 GU
Kantor Pusat Pertamina. Kerja
sama ini merupakan pelayanan
dengan sistem Vendor Held
Stock (VHS) perdana di Papua.
Penandatanganan dila
kuk an oleh VP Industrial
Fuel Marketing Pertamina
Giri Santoso dan President
Director PT Korindo Abadi
Grup Tbk Mun Jin Seok. Acara
turut dihadiri pula oleh Director
Purchasing Korindo Grup Yoon
Du Young, General Manager
Korindo Grup Park Ji Bae,
jajaran Direksi Elnusa Petrofin

selaku patner, serta manajemen
fungsi Industrial Fuel Marketing
Pertamina.
Kerja sama ini berarti kedua
belah pihak akan melakukan
jual beli BBM Industri sebanyak
kurang lebih 36.000 KL/
tahun hingga tahun 2021 di
Asike, Papua. Kerja sama ini
merupakan kelanjutan kerja
sama sebelumnya, dimana
Korindo Grup telah melakukan
kerja sama jual beli BBM sejak
awal tahun 1990 dan semakin
meningkatkan kerja sama
dengan Pertamina, dimana
sebelumnya Korindo Grup
juga melakukan kerja sama
jual beli dengan mekanisme
pengantaran langsung (franco)
dari tahun 2009 hingga 2016.
Dalam sambutannya
VP Industrial Fuel Marketing
Pertamina Giri Santoso
mengungkapkan pelayanan
penjualan BBM secara skema

Vendor Held Stock (VHS) ini
merupakan bentuk layanan bagi
konsumen industri Pertamina
yang sudah lama dan setia
dengan Pertamina. Dengan
VHS, PT Korindo Abadi Grup
Tbk tidak perlu lagi mengambil
BBM di Pertamina karena
Pertamina akan menaruh BBM
di sekitar operasi Korindo.
“Jadi dari yang tadinya
mereka mengambil ke kita
minyaknya kemudian kita
antarkan, sekarang, kita
taruh minyak di tempat PT
Korindo dan mereka hanya
bayar apa yang keluar di sana.
Ini merupakan peningkatan
pelayanan kepada mereka
karena kita tahu PT Korindo
adalah konsumen kita yang
cukup setia percaya dan loyal
dengan kita,” ucap Giri.
PT Korindo Abadi Grup
Tbk sendiri adalah perusahaan
yang berfokus pada bisnis

Foto : ADITYO

Pertamina Tandatangani Kontrak Jual Beli BBM dengan
PT Korindo Abadi Grup Tbk
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pe rk e buna n di I ndo n es i a
dengan lokasi utama di Asike,
Papua.
Pre si de nt D i re k t u r P T
Korindo Abadi Group Tbk Mun
Jin Seok berharap kerja sama
ini dapat berlangsung dalam
jangka panjang dan berterima
kasih atas bantuan Pertamina

selama ini.
“Kami berterimakasih atas
kerja sama Pertamina. Kami
berharap perjanjian ini dapat
berlangsung secara substansial
dan menyeluruh dalam jangka
panjang,” ucap Mun.
IFM sebagai salah satu
Strategic Business Unit

di Direktorat Marketing di
harapkan dapat menjadi unit
bisnis pemasaran Bahan Bakar
Minyak Industri & Marine milik
Pertamina yang berkinerja kelas
dunia dengan menjadi partner
yang terbaik bagi pelanggan
BBM Industri dan Marine.•Starfy

TOMOHON – PT Pertamina
(Persero) melalui anak peru
sahaannya, PT Pertamina
Geothermal Energy, sukses
melakukan percepatan pelak
sanaan pembangunan PLTP
Lahendong Unit 5 dan 6 total
proyek dengan nilai investasi
US$228,7 juta.
Proyek PLTP Lahendong
Unit 5 & 6 dimulai pada Sep
tember 2012 dengan dila
kukannya pengadaan la
han dan disusul dengan
penand atanganan kontrak
engineering, procurement,
construction, commissioning
(EPCC) PLTP Lahendong Unit
5 dan 6 berkapasitas 2x20
MW pada 01 Desember 2014.
Commercial Operation Date
(COD) PLTP Lahendong Unit5 berhasil dimulai pada 15
September 2016, atau 107
tujuh hari lebih cepat dari
perenc anaan awal pada 26
Desember 2016.
Adapun, PLTP Lahendong
Unit 6 diharapkan selesai pada
Desember 2016 yang sekaligus
menjadi hadiah ulang tahun
bagi Pertamina. Jika target
tersebut tercapai, jauh lebih
cepat dari rencana COD yang
semula diharapkan pada Juni
2017.
PLTP Lahendong Unit 5
dan 6 merupakan PLTP milik

PT Pertamina Geothermal
Energy yang ke-4 dan ke-5,
yang dibangun dengan pola
total project, setelah PLTP
Kamojang Unit-4, Kamojang
Unit-5, dan Ulubelu Unit-3.
Total proyek artinya proyek
dilaksanakan oleh PT Perta
mina Geothermal Energy mulai
dari tahapan eksplorasi dan
pengembangan lapangan uap
hingga pembangunan dan
pengoperasian PLTP untuk
kemudian listriknya dijual ke
pada PT PLN (Persero) dan
didistribusikan kepada masya
rakat konsumen.
Pada 26 November 2016,
Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Ignasius Jonan
melakukan peninjauan terhadap
kemajuan PLTP Lahendong
Unit 5 dan 6 total proyek ter
sebut. Jonan didampingi oleh
Gubernur Sulawesi Utara Olly
Dondokambey, Direktur Hulu
Pertamina Syamsu Alam, dan
Direktur Utama PT Pertamina
Geothermal Energy Irfan Zai
nuddin.
Direktur Hulu Pertamina
Syamsu Alam memberikan
apresiasinya kepada PT Per
tamina Geothermal Energy
yang mampu menuntaskan
proyek jauh lebih cepat dari
target sekaligus membuk
tikan kemampuan dan kom

petensi para pekerja dalam
menuntaskan proyek penting
tersebut. Menurut dia, kema
panan kompetensi pekerja PT
Pertamina Geothermal Energy
dalam melakukan pengawasan
proyek menjadi faktor utama
bagi keberhasilan proyek ini.
“ P e n y e l e s a i a n p ro y e k
ini dengan lebih cepat dari
targ et menunjukkan bahwa
para pekerja PT Pertamina
Geothermal Energy sangat
menguasai kompetensinya
secara komprehensif sehingga
cepat dalam mengambil
kep
utusan dan mampu
melakukan terobosan di setiap
lini. Komunikasi yang efektif
dengan para mitra dan juga
seluruh stakeholder, termasuk
masyarakat sebagai penerima
manfaat terbesar menjadikan
PLTP Lahendong Unit 5 dan
6 total proyek dapat tuntas
dengan hambatan yang relatif
minimal,” kata Syamsu Alam.
Listrik yang dihasilkan
dari PLTP Lahendong Unit
5 dan 6 total proyek akan
masuk ke dalam sistem grid
SULUTENGGO (Sulawesi Utara,
Tengah, dan Gorontalo) yang
daya mampunya mencapai
320 MW dan kebutuhan listrik
sebesar 340 MW. Apabila
seluruh pembangkit dapat
beroperasi normal, panas

Foto : KUNTORO

Pertamina Percepat Pengoperasian
PLTP Lahendong Unit 5 dan 6 Total Project

Menteri ESDM Ignasius Jonan mendapat penjelasan dari Direktur Operasi PT Pertamina Geothermal Energy Ali Mundakir
mengenai salah satu fasilitas PLTP Lahendong Unit 5 dan 6.

bumi di Lahendong dapat
berkontribusi sekitar 120 MW
pada saat PLTP Lahendong
Unit 6 mulai beroperasi De
sember 2016.
“Dengan demikian kebera
daan kedua PLTP ini sangat
penting artinya bagi upaya
pemerintah untuk meningkatkan
elektrifikasi di daerah yang pada
akhirnya diharapkan dapat
menggerakkan ekonomi lokal
menjadi lebih cepat,” ungkap
Syamsu Alam.
Wilayah Kerja Panasbumi
(WKP) Lahendong terbagi

dalam dua blok yaitu Blok
Lahendong Existing yang
terletak dalam Wilayah Kota
Tomohon dan Kab. Minahasa
dan Blok Tompaso yan terletak
dalam Wilayah Kab. Minahasa
Induk. Sejak pengeboran
pertama oleh Pertamina pada
1982 hingga Oktober 2016
telah dihasilkan 51 sumur panas
bumi untuk Blok Lahendong
dan Blok Tompaso.
Blok Lahendong Existing
luasnya sekitar 14 km2 dengan
potensi pengembangan dipre
diksi hingga 150 MW. Untuk

memasok kebutuhan PLTP
Unit 1-4 milik PLN dengan total
kapasitas terpasang 80 MW, PT
Pertamina Geothermal Energy
mengoperasikan 37 sumur.
Adapun, Blok Tompaso
seluas 28 km2, saat ini sudah
tersedia sekitar 44,5 MW
di kepala sumur dan sudah
dibangkitkan 20 MW untuk
PLTP Unit 5 mulai 15 September
2016 dan segera menyusul
pembangkitan 20 MW untuk
PLTP Unit 6. Untuk mendukung
dua unit tersebut telah dibor 14
sumur.•RILIS
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MEDAN – Sebagai bentuk komitmen Marketing Operation
Region (MOR) I terhadap peningkatan kualitas pelayanan
BBM kepada masyarakat, perusahaan menyelenggarakan
upskilling dan sosialisasi kepada lebih dari 300 pengusaha
SPBU se-Sumatera Utara dalam kegiatan “Optimalisasi
Transaksi Non Tunai Menuju SPBU Pasti Prima” bertempat
di hotel Adi Mulia, Medan (24/11).
GM MOR I Romulo Hutapea, dalam pembukaannya
mengatakan, acara ini penting untuk dilaksanakan mengingat
kebutuhan masyarakat akan BBM terus meningkat.
Berkaitan dengan hal tersebut, dibutuhkan adanya upskilling
kepada para pengelola SPBU agar pelayanan kebutuhan
BBM terhadap masyarakat dapat dipenuhi dengan lebih
baik lagi. “Pengusaha SPBU merupakan mitra strategis
Pertamina dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan
BBM. Untuk itu, kami berkewajiban untuk memberikan
apresiasi dan menambah kemampuan para pengusaha
SPBU agar penyaluran BBM kepada masyarakat dapat
terlayani dengan baik,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Romulo juga menekankan
pentingnya menjaga pelayanan yang prima kepada

Foto : MOR I

Sinergi Pertamina dan BRI :
Optimalisasi Transaksi Non Tunai Menuju SPBU Pasti Prima

masyarakat dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap
kualitas BBM di SPBU. Apalagi kini BBM yang disalurkan
tidak hanya yang penugasan pemerintah namun tersedia
juga BBM khusus yang semakin bervariasi, seperti Pertalite
dan Pertamax.
“Memberikan kualitas layanan baik seharusnya menjadi
kebutuhan SPBU. Tantangan ke depan semakin banyak
dan persaingan semakin ketat. Maka kita wajib memberikan
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pelayanan yang baik. Ini harus menjadi kebutuhan,” katanya.
Selain dihadiri oleh Hiswana Migas, kegiatan ini dihadiri
oleh perwakilan dari Bank BRI sebagai bentuk sinergi antar
dua BUMN. Dalam kesempatan ini BRI menyampaikan
komitmennya untuk terus mendukung Pertamina dalam
meningkatkan kualitas pelayanan SPBU dari Pasti Pas ke
Pasti Prima. Dalam sinergi antar dua BUMN ini, Pertamina
dan BRI akan mengoptimalisasi penggunaan transaksi
non tunai (cashless). Pertamina juga memberikan apresiasi
kepada SPBU yang telah memberikan pelayanan terbaik
kepada para konsumen.
Adapun SPBU yang diberikan apresiasi dalam
kesempatan tersebut, yaitu SPBU 14.201.1154 UD
Andy dari Medan, SPBU 14.203.1149 CV. Subur Jaya
dari Deli Serdang, SPBU 14.221.286 PT. Bavinka Lestari
dari Karo, SPBU 14.212.280 PT. Bangko Bakti Perdana
dari Asahan dan SPBU 14.223.305 CV. Toba Station
dati Tobasa. Kelima SPBU tersebut diberikan apresiasi
berdasarkan Ketersediaan Bahan Bakar Khusus yang
lengkap, konsistensi Pasti Pas, mempunyai tampilan fisik
dan layanan terbaik.•RILIS/WALI

JAKARTA - Menteri BUMN Rini M. Soemarno resmi membuka
Pekan Olahraga & Seni (Porseni) BUMN 2016 pada Minggu
(27/11). Menteri BUMN didampingi seluruh Deputi Kementerian
BUMN, dan Direksi BUMN. Dari Pertamina hadir Direktur Utama
Pertamina Dwi Soetjipto dan Wakil Direktur Utama Pertamina
Ahmad Bambang.
Dalam sesi palang pintu ketika pembukaan Porseni, Dirut
Pertamina Dwi Soetjipto mendemontrasikan jurus-jurus silatnya.
Pada kesempatan tersebut, Menteri BUMN Rini M.
Soemarno menyatakan , Porseni BUMN ini merupakan sarana
yang sangat baik dalam melahirkan dan menumbuhkembangkan
talenta olahraga maupun kesenian di jajaran BUMN. “Saya
berharap Porseni BUMN ini dapat menjadi ajang kompetisi dan
sarana memperat silaturahmi antara karyawan BUMN dengan
Kementerian BUMN,” kata Rini.
Rini pun mengingatkan, persaudaraan BUMN perlu dijaga,
tentunya dengan mengedepankan prestasi dan sportivitas. “Hal

ini sesuai dengan semangat yang diusung Porseni ini, yaitu
sportivitas, kerja sama dan totalitas,” tegasnya.
Ketua Panitia Porseni BUMN 2016 Hambra Samal
melaporkan, tahun ini merupakan Porseni yang ke-9. Kegiatan
sebenarnya sudah berjalan sejak 21 November 2016 lalu,
yang mempertandingkan 9 cabang olahraga. Ke-9 cabang
itu adalah sepakbola, futsal, tenis lapangan, bola voli, bola
basket, bowling, bulutangkis, dan tenis meja putera dan putri.
Sementara cabang kesenian meliputi stand up comedy, tari
daerah, vocal group, band musik, dan pemilihan Duta BUMN
2016.
Secara keseluruhan jumlah BUMN yang mengikuti olahraga
Porseni 2016 tercatat 309 tim dan 103 tim untuk kesenian,
yang melibatkan 93 BUMN. Jumlah peserta secara keseluruhan
mencapai 4.000 peserta.
Sampai Minggu (27/11), cabang-cabang olahraga yang
telah menyelesaikan pertandingan dan menghasilkan juara ialah

Foto : PRIYO

Menteri BUMN Buka Porseni BUMN 2016

Disaksikan Menteri BUMN Rini M. Soemarno, Direktur Utama Pertamina Dwi
Soetjipto menunjukkan keahlian bela diri pada pembukaan Porseni BUMN 2016.

tenis meja putera (PTPN IV), tenis meja puteri (Bank Mandiri),
dan bowling (Pertamina). Sedangkan untuk cabang kesenian,
lomba yang telah diselesaikan adalah stand up comedy (PLN),
tarian daerah (Bank Mandiri), band musik (Pelindo II), vocal
group (Bank BTN).•URIP

BALONGAN - Fungsi OPI
RU VI Balongan kembali
menyelenggarakan Focus
Group Discussion (FGD)
antara GM RU VI dan
pekerja RU VI. Kali ini FGD
dikhususkan untuk Fungsi
Procurement yang dihadiri
oleh para pekerja organik
serta mitra kerja yang aktif di
Procurement, Selasa (22/11).
Kegiatan diawali dengan
agenda sharing procurement
yang disampaikan Mana
ger Procurement RU VI
B a l o n g a n D a d a n g H a r
djanto. Ia memaparkan ter
kait proses pengadaan di
RU VI Balongan. “Untuk
sebuah pengadaan ada

tahapan-tahapan yang
harus dilaksanakan. Di an
taranya, penentuan keb u
tuhan/PR, Sourcing, Pem
buatan OE/HPS, Bidder List,
RFQ, Tender, Proses PO.
Kemudian dilanjutkan dengan
Monitor PO, Verifikasi Invoice
dan diakhiri dengan proses
pembayaran,” jelasnya.
FGD ini merupakan agen
da rutin yang dilaksanakan
di RU VI Balongan guna
memb ahas dan menc ari
solusi atas kendala yang
dihadapi pekerja dalam be
kerja. Namun demikian, kegi
atan ini juga sebagai sarana
silaturahmi antara GM dan
pekerja.

Pada kegiatan yang
berlangsung selama 3 jam
ters ebut, dipaparkan pula
materi tentang penerapan
CSMS (Contractor Safety
Management System) da
lam proses Procurement
kaitannya dengan pasal ten
tang kelalaian menurut KUHP
oleh Area Manager legal
Counsel RU VI Primanto Adhi
Nugroho.
“Kecelak aan kerja se
ingkali terjadi disebabkan
oleh personil kontraktor.
Selain itu, setiap insan
Pertamina juga bertanggung
jawab terhadap terciptanya
situa si kondusif di lokasi
operasi karena dianggap

memiliki kewenangan untuk
mencegah terjadinya kece
lakaan,” tegasnya.
Ditambahkan Prima, ber
dasarkan CSMS No.A-001/
K00100/2015-S9 Revisi Ke03 diterangkan bahwa CSMS
bukan sekadar formal it as
yang harus dipenuhi oleh
kontraktor, namun harus
menjadi salah satu ob
jek evaluasi terh adap pe
nawaran dari kontraktor
yang menentukan apakah
kontraktor tersebut layak
untuk menjadi mitra Perta
mina.
“Setiap bentuk manipula
si dalam penerbitan sertifikat
CSMS termasuk kateg ori

Foto : RU VI

Diskusi CSMS dan Fraud antara Manajemen dan Pekerja RU VI

fraud dokumen perusahaan,”
tegas Area Manager Legal
Counsel RU VI Primanto Adhi
Nugroho.
GM RU VI Balongan
Afdal Martha juga turut
menyosialiasikan prinsip
GCG serta tata nilai 6C dan
dilanjutkan dengan sosialisasi
tentang fraud kepada peserta
FGD. “Jangan sampai ada

pelanggaran terhadap me
kan ism e prosedur dalam
mengelola pengadaan ba
rang dan jasa,” tegas Afdal
“Secara pribadi, jika
memang ada indikasi dan
terbukti melakukan pelang
garan, maka kembali ke aturan
perusahaan dan saya tidak
akan melakukan pembelaan,”
pungkasnya.•Riki Hamdani
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surabaya - Sebagai tindak
lanjut Rapat Kerja Legal
Counsel Downstream yang
sebelumnya telah diadakan
pada 25-26 Februari 2016,
Legal Counsel & Compliance
(LCC) kembali menggelar
rapat kerja di Ruang Pertamax
lantai 3 Kantor Pertamina
Marketing Operation Region
V (MOR V) pada 27-28
Oktober 2016. Rapat kerja
ini diselenggarakan sebagai
salah satu sarana untuk
monitoring dan penyelesaian
penanganan pekerjaan oleh
Legal Counsel di Unit/Area.
Rapat kerja dihadiri
oleh Chief Legal Counsel &
Compliance (CLCC) Genades
Panjaitan, VP Legal Counsel
Downstream Mei Sugiharso,
VP Compliance Tina Amalia,

Aviation Region Manager V
Heru Gani Purnomo, Legal
Planning Manager Benny
Andre Kusuma, Legal Service
Conflict & Dispute Manager
Lindung Nainggolan, dan se
luruh pimpinan Legal Counsel
di Unit/Area.
CLCC Genades menyam
paik an bahwa tidak hanya
permasalahan hukum yang
semakin bervariasi dan
meningkat, tetapi juga kom
pleksitas pekerjaan juga
menjadi tantangan bagi
Fungsi LCC, sehingga antar
Legal Counsel di Unit/Area
harus saling bertukar data
dan informasi hukum dengan
cepat.
Beberapa catatan penting
dari pemaparan CLCC adalah
(1) penanganan kontrak harus

Foto : LCC

CLCC Perhatikan Legal Counsel di Unit/Area
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memperhatikan tidak hanya
kuantitas, tetapi juga kualitas,
(2) penanganan perkara harus
dilakukan secara all out,
(3) pendampingan pekerja
dalam kasus pidana harus
dilaksanakan dengan layanan
hukum yang baik, dan (4)
pemenuhan terhadap aspek
compliance.
Selain itu, Genades juga
m e m ap a r k a n m e n g e n a i
tant angan-tantangan yang
dihadapi oleh LCC dari se
gi sumber daya manusia,

kondisi lingkungan, dan
sistem, beserta inisiatifinisiatif perbaikan yang telah
dilakukan. Peran Legal
Counsel di Unit/Area krusial
dalam rangka menyukseskan
inisiatif-inisiatif perbaikan
tersebut.
Selama rapat kerja dila
kuk an pembahasan ber
bagai isu hukum di Unit/Area
dengan jumlah kurang lebih
27 permasalahan hukum
terkait penanganan per
kara, permasalahan aset,

dan kontrak, beserta penye
lesaiannya. Di samping itu,
juga dilakukan pembahasan
mengenai isu compliance dan
aspek litigasi yang berdampak
pada penanganan pekerjaan
rekan-rekan Legal Counsel di
Unit/Area.
Saat penutupan CLCC
memberikan apresiasi atas
hasil kerja Legal Counsel
di Unit/Area, terutama
keberhasilan dalam mena
ngani perkara dengan total
perkara menang sebanyak 13

dari 16 perkara dari Februari
sampai dengan Oktober 2016.
Genades juga menilai bahwa
sejauh ini penanganan perkara
sudah lebih baik dan lawyers
sudah cukup kritis dalam
melihat dan menyelesaikan
permasalahan-permasalahan
hukum.
“Agar arahan saya sela
ma rapat kerja ini segera
ditindaklanjuti dan perbaikan
berkelanjutan dilakukan dalam
penanganan pekerj aan,”
pesannya.•LCC

YOGYAKARTA - Dalam rangka terus meningkatkan citra
Pertamina dan bersinergi dengan insan media, khususnya
yang bertugas di wilayah Jawa Bagian Barat, Pertamina
Group Jabar yang terdiri dari Pertamina Eksplorasi Produksi
(EP) Asset 3 Cirebon, Refinery Unit VI Balongan, Marketing
Operation Region III Jawa Bagian Barat, Pertamina
Lubricants, Pertamina Gas, Pertamina Gas Niaga, Pertamina
Hulu Energi Offshore North West Java, Nusantara Regas, dan
Pelita Air Service melaksanakan Media Gathering bersama
insan media terpilih di wilayah kerja masing-masing yang
selama ini bekerja sama dalam bidang kehumasan, peliputan
dan pemberitaan.
Media Gathering dilaksanakan pada 22-24 November
2016 di Yogyakarta. Mengambil tema “Sinergi Kehumasan
untuk Mendukung Visi Misi Pertamina Menuju Perusahaan
Energi Nasional Berkelas Dunia”, Pertamina Group Jabar
menggabungkan antara Corporate & Bussiness Knowledge,
Capacity Building, dan Engagement Media melalui konsep
Journalist Adventure yang diselingi dengan Outdoor Activities
seperti Merapi Lava Tour dan Cave Tubing di Gua Pindul.

Acara diisi oleh pembicara yang tidak asing lagi di bisnis
migas Indonesia, seperti VP Corporate Communication
Pertamina Wianda Pusponegoro, Kaur Kelembagaan SKK
Migas Yapit Saptaputra, dan Wartawan Senior KOMPAS
Imam Prihadiyoko. Selain itu, perwakilan masing-masing Anak
Perusahaan dan Unit Bisnis Pertamina juga menyampaikan
presentasi binis proses kepada insan media.
“Kegiatan ini berdampak positif tidak saja bagi Pertamina,
namun juga bagi media dan masyarakat dalam rangka
mendapatkan informasi yang jelas dan tepat serta langsung
dari sumbernya. Sehingga masyarakat mendapatkan informasi
Pertamina yang telah berkontribusi terhadap pembangunan
bangsa Indonesia dengan cepat, tepat, dan berimbang,” disam
paikan Wianda di sela-sela sesi Tanya jawab dengan media.
Wianda juga mengapresiasi kegiatan yang digalang oleh
Pertamina Group Jabar ini sebagai pilot project bagi Anak
Perusahaan dan Unit Bisnis Pertamina di area lainnya.
”Kegiatan ini dapat dicontoh dan ditularkan baik di Jawa
bagian Tengah, Jawa Timur, maupun di luar Jawa dengan
konsep yang sama, yaitu bersinergi antara anak perusahaan
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Pertamina Group Jabar Adakan Media Gathering

dan unit bisnis bersama dengan insan media,”menurut
Wianda.
Esensi dilaksanakannya Media Gathering adalah untuk
menciptakan sinergi kehumasan dan hubungan baik secara
professional maupun personal antara Insan Media dengan
Pertamina dalam rangka memberikan informasi maupun
Image Building yang positif dan balance di masyarakat agar
menunjang percepatan Pertamina menuju Perusahaan Energi
Nasional Berkelas Dunia.•Roberth MV

Dumai - Setiap pekerjaan
yang dilakukan haruslah
sesuai dengan prosedur
yang berlaku sehingga tidak
mend ekat pada tindakantindakan yang merugikan
perus ahaan dan pekerja.
Oleh karena itu, Refinery Unit
(RU) II Dumai mengadakan
Sosialisasi Good Corporate
Governance (GCG) serta
Program Pencegahaan dan
Pengendalian Fraud, yang
bertempat di Ruang Audio
Visual Main Office, (15/11).
GM RU II Dumai Mahen
drata Sudibja menyampaikan
acara ini tidak hanya dilakukan
di RU II Dumai saja, namun

baru-baru ini RU III Plaju juga
mengg elar acara serupa.
Hal ini dikarenakan GCG
mer up akan prinsip-prinsip
dan mekanisme tata penge
lolaan perusahaan berd a
sarkan peraturan perundangundangan yang harus di
pahami dan dipatuhi.
Materi pertama mengenai
GCG disampaikan oleh Agus
Widi selaku Legal Compliance
Pusat memaparkan, rating
GCG adalah alat ukur untuk
menilai kualitas inisiatif BUMN
dalam menerapkan prinsipprinsip GCG. Sehub ungan
dengan rating tersebut, hasil
penilaian Pertamina setiap

tahun terus meningkat.
Tahun ini Pertamina men
dapatkan nilai 94,50% atau
sudah termasuk kategori
sangat baik. Namun Agus
juga mengingatkan bahwa
itu semua bukanlah jaminan
tidak ada tindak pidana ko
rupsi atau penyalahgunaan
jabatan.
Manfaat dari program
GCG dapat dirasakan secara
langsung. Antara lain, men
ciptakan budaya bersih dan
akuntabel di lingkungan
pekerja maupun perusahaan,
dan juga menghindari pe
rilaku Korupsi Kolusi dan
Nepotisme (KKN). Agus Widi

menyatakan, di RU II Dumai
penilaian GCG sudah tidak
perlu diragukan lagi, hanya
saja ada beberapa pekerja
yang belum melaporkan se
cara online, oleh sebab itulah
dilakukan ulang sosialisasi
GCG ini.
Guna mendapatkan pen
jelasan yang lebih kompre
hensif, acara ini juga meng
undang narasumber eks
ternal dari Kejaksaan Tinggi
Negeri Riau dan Kejaksaan
Negeri Dumai. Dengan materi
mengenai pencegahan tindak
pidana korupsi pada BUMN
disamp aikan oleh Zulkifli
Lubis dari Kejaksaan Tinggi

Foto : RU II

Sosialisasi Good Corporate Governance dan Fraud di RU II Dumai

Negeri Riau, dan Joni Triyanto
dari Kejaksaan Negeri Dumai.
Dalam ma
teri yang
disampaikan, terdapat fak
tor-faktor yang mendorong
seseorang untuk melakukan
t i n d a k p i d a n a k o ru p s i ,
seperti keserakahan, ke
sempatan, kebutuhan, dan

untuk dipamerkan. Untuk
menghindarinya, diperlukan
penerangan hukum di ling
kungan BUMN. Karena itu,
kedua narasumber eksternal
tersebut sangat mengapre
siasi Pertamina yang menga
dakan sosialisasi di RU II
Dumai ini.•RU II
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Acara dibuka secara resmi
oleh Ketua Dewan Pembina
Bazma, SVP Financing and
Business Support Pertamina
Budi Himawan, dan dihadiri
oleh Ketua Umum Bazma
Susilo, Direktur RSPJ Dr.
Duta Liana, Mars, serta
jajaran manajemen RSPJ
dan Bazma.
“Kami mohon doa Bapak
Ibu agar program ini bisa di
jalankan terus dari tahun ke
tahun. Semoga bermanfaat
bagi para peserta. Kami juga
mengucapkan terima kasih
kepada RSPJ yang telah
membantu,” ucap Ketua De
wan Pembina Bazma Budi
Himawan.

Ketua Umum Bazma Su
silo mengungkapkan, ada
peningkatan jumlah peserta
sebanyak 25% dibandingkan
pelaksanaan operasi katarak
gratis tahun lalu.
“Alhamdulillah. Mudahmudahan ke depan kita bisa
tingkatkan kembali untuk
membantu masyarakat khu
susnya di Jabodetabek dan
di sekitar area operasi Per
tamina,” ucap Susilo.
Direktur RSPJ Dr. Duta
Liana, Mars mengatakan,
katarak merupakan salah
satu penyakit yang banyak
terjadi di Indonesia dengan
prevalensi per tahun sebesar
0,1 persen dari 250 juta pen

Foto : Romi Arif Priyatin

terhadap energi. Kami ber
harap generasi muda juga
dapat selalu mengimplemen
tasikan budaya hemat energi
dalam kehidupan sehari-hari,”
ujar GM RU V Balikpapan,
Yulian Dekri.
Untuk itu, Pertam ina
memberikan apresiasi ter
hadap sekolah-sekolah yang
berhasil melaju hingga babak
final dan memperebutkan
gelar juara.
Sejalan dengan Yulian,
Ketua Panitia HUT RU V Farid
Rawung menuturkan selain
lomba Cerdas Cermat, juga
diadakan kegiatan eksternal
lain seperti lomba Sepak
Bola Mini se-Balikpapan
yang memperebutkan Piala
Walikota, kegiatan pem
berdayaan di Rumah Cagar
Budaya Balikpapan, hingga
Coastal Clean Up.
Dalam kompetisi tersebut,

mengungkapkan rasa terima
kasih kepada Bazma Perta
mina karena dapat kem
bali beraktivitas dan bekerja
kembali secara lebih produktif.
“Saya bisa kembali
melihat dengan normal se
hingga dapat bera ktivitas

sehari-hari seperti semula.
Semoga semakin baiknya
penglihatan ini, menjadi mo
dal untuk dapat beribadah
lebih baik lagi. Semoga
Pertamina, dan Bazma terus
maju dan berkembang,” harap
Mugiono.•STARFY

Pelatihan Manajemen Pengelolaan
Air Bersih di Desa Jatimulyo

Peringati HUT ke-59, RU V Gelar
Cerdas Cermat se-Balikpapan

BALIKPAPAN - Semarak
HUT ke-59 Pertamina di
Balikpapan diwarnai dengan
kompetisi di bidang olahraga,
seni budaya, charity hingga
ilmu pengetahuan, baik di
lingkup internal maupun eks
ternal. Bertempat di Main
Hall Banua Patra, Pertamina
Refinery Unit V (RU V) Balik
papan menggelar kegiatan
bertajuk “Pameran Energi
dan Final Lomba Cerdas
Cermat SMA/MK/MA seBalikpapan”, pada (26/11).
Tak kurang dari 27 sekolah
unggulan yang diwakili ratus
an siswa setingkat SMA/MK/
MA se-Balikpapan meng
ikuti kegiatan mulai 24-26
November 2016.
“Cerdas Cer
mat ini
merupakan salah satu ben
tuk komitmen RU V dalam
membina dan mengedukasi
generasi muda Balikpapan

duduk Indonesia. Di sisi lain,
katarak sendiri merupakan
penyebab 50% kebutaan
yang ada di masyarakat In
donesia.
“Jadi, ada sekitar 250 ribu
pasien katarak yang harus
kita bantu setiap tahunnya.
Jumlah penderita katarak di
Indonesia ini tertinggi di Asia
Tenggara. Karena itu, kami
mengapresiasi upaya Bazma
yang telah membantu para
pasien, termasuk mendukung
target pem erintah untuk
mengurangi kebutaan di
Indonesia,” ujar Dr. Duta.
Mugiono salah satu
peserta yang telah mengikuti
operasi katarak Bazma juga

SMA 7 Balikpapan kembali
meraih gelar juara pada
final Lomba Cerdas Cermat
Pertamina dan menyisihkan
26 sekolah SMA/SMK/MA seBalikpapan. Rangkaian acara
Final Lomba Cerdas Cermat
juga dilengkapi dengan
walkthrough Pameran Energi
bersama Manajemen RU V
yang menampilkan miniature
HCU (Hydrocracking Unibon)
s e r t a F G R S ( F l a re G a s
Recovery System), serta
karya poster bertema energi
baik yang dihasilkan internal
maupun pemenang kompetisi
poster energi pelajar seBalikpapan.
Pemenang pertama
lomba Cerdas Cermat men
dapat dana pembinaan
sebesar Rp 5 juta, juara ke
dua Rp 3 juta dan juara ketiga
Rp 2 juta.•Keishkara HP

BOJONEGORO - Di Kabupaten
Bojonegoro, tepatnya di Desa Jatimulyo,
Kecamatan Tambakrejo, air adalah sesuatu
yang sangat langka, terutama ketika
kemarau tiba. Sulitnya sumber mata air
di desa ini, telah menghadirkan cerita
perjuangan tersendiri bagi warganya untuk
mend apatkan air bersih pada musim
kemarau. Pada beberapa tahun lalu
antrian panjang oleh warga setempat di
sebuah sumur dengan membawa ember,
timba, dan sebagainya adalah sebuah
pemandangan yang lazim dijumpai di Desa
Jatimulyo ini. Warga harus rela mengantri
berjam-jam untuk mendapatkan air bersih
bagi pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Kondisi tersebut di atas melatarbela
kangi munculnya program pengadaan air
bersih di desa Jatimulyo oleh PT Pertamina
EP Cepu (PEPC). Program untuk membantu
meningkatkan derajat kehidupan warga ini
pertama kali dilaksanakan pada 2014.
Pengeboran sumur artesis dengan satu
unit tower tandon air dengan kapasitas
yang mampu memenuhi kebutuhan air
untuk 15 sambungan rumah terbangun
pada saat itu.
Seiring berjalannya waktu, program
ini terus berkembang, bahkan hingga
pertengahan 2016, program ini telah
mampu memenuhi kebutuhan air untuk
lebih dari 200 sambungan rumah.
Dengan semakin berkembangnya
pemanfaatan dari air bersih di desa
Jatimulyo ini, maka pengelolaan air bersih
pun dituntut agar lebih tertata untuk
semakin lebih baik. Sehingga pada kuartal
kedua tahun ini, PEPC kembali memberikan
perhatian untuk desa Jatimulyo. Bersama
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Foto : PEPC

jakarta - Sekitar 100 pe
serta dari berbagai daerah
di sekitar Jabodetabek
mengikuti operasi katarak
gratis di Rumah Sakit
Pertamina Jaya (RSPJ), Ja
karta yang diselenggarakan
oleh Baituzzakah Pertamina
(Bazma), pada Sabtu (26/11).
Seperti tahun-tahun sebe
lumnya, Bazma rutin menye
lenggarakan operasi katarak
massal bagi masyarakat yang
kurang mampu bekerja sama
dengan ahli medis mata RSPJ
sebagai salah satu bentuk
penyaluran dana Zakat, Infaq,
dan Sed ekah yang dikum
pulkan Bazma selaku amil
zakat.

Foto : STARFY

100 Pasien Ikuti Operasi Katarak Gratis Bazma

setempat, IDFoS, PEPC melaksanakan
sebuah program yang bertujuan untuk
meningkatkan kapasitas organisasi pengelola
pemanfaatan air bersih di desa Jatimulyo ini
dengan beberapa pelatihan. Yaitu, pelatihan
manajemen keuangan lembaga, pelatihan
analisa usaha hingga pembuatan standar
operasi, dan prosedur pengelolaan air bersih
pun dilakukan selama tidak kurang dari empat
bulan.
Sebagai tindak lanjutnya, pada (29/11)
diserahterimakan satu set komputer ke
lembaga pengelolaan air bersih. Komputer
tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan
program peningkatan kapasitas pengelola
air bersih yang didampingi oleh LSM IDFoS.
Pemerintah desa setempat beserta segenap
warga sangat antusias dengan rangkaian
kegiatan pada program ini. Sekitar 28 warga
mendapatkan rangkaian pelatihan yang
akan menjalankan pengelolaan air bersih di
desa Jatimulyo yang saat ini telah menjadi
salah satu unit bisnis dari Badan Usaha Milik
Desa desa Jatimulyo. Para pengelola pun
menjadi lebih optimis lagi bahwa kedepannya
pengelolaan air bersih di desa Jatimulyo akan
semakin lebih baik.•EA
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Sebagai bagian dari
komitmen PT Pertamina EP
Cepu (PEPC) terhadap nilainilai kearifan lokal, PEPC
sangat menaruh perhatian
terhadap kesenian batik
di Bojonegoro. Salah satu
bentuk nyata dari keseriusan
PEPC dalam memb erikan
perhatian terhadap kesenian
batik di Bojonegoro atau
yang dikenal dengan Batik
Jonegoroan ini adalah
agar lebih memiliki nilai ke
ekonomian bagi peningkatan
taraf hidup masyarakat sekitar
wilayah operasi PEPC.

40 Da’i Ikuti Program
Pelatihan dari Bazma RU II

Foto :RU II

b ojonegoro - B a t i k
adalah salah satu warisan
budaya Indonesia yang telah
dikenal dunia. Ada banyak
jenis batik dengan beragam
corak dan motif yang ratarata menyiratkan nilai-nilai
akan keunikan seni dari
setiap daerah. Begitu juga
di Kabupaten Bojonegoro,
sebuah kabupaten yang
terletak di paling barat dari
propinsi Jawa Timur ini, batik
adalah salah satu warisan
budaya yang telah hidup dan
berkembang di keseharian
masyarakatnya.

dumai - Selama dua hari pelaksanaan, pada 12-13
November 2016, sebanyak 40 da’i dari tiga daerah sekitar

Kota Dumai mengikuti program pelatihan yang dilaksa

Sejak tahun 2015,
PEPC telah melakukan
Program Peningkatan Kom
petensi Pengrajin Batik bagi
para pengrajin batik yang
berada di sekitar wilayah
operasinya atau di sekitar
projek Jambaran-Tiung Biru
(JTB). Hingga sekarang,
P E P C m e l a l u i p r o g ra m
ini telah mampu meng
antarkan beberapa peng
rajin batik di Bojonegoro
dalam memasarkan hasil
produknya tidak hanya di
sekitar Bojonegoro, tetapi
juga menjangkau pangsa
pasar di luar Jawa.
Pada tahun 2016, PEPC
bersama Ademos (Aso
siasi untuk Demokrasi dan
Kesejahteraan Sosial), salah
satu Lembaga Swadaya
Masyarakat dari Bojonegoro,
memberikan pendampingan
kepada 25 pengrajin batik
di sekitar wilayah proyek
JTB. Adapun 25 pengrajin
batik ini berasal dari 5 (lima)
Desa yaitu: Bandungrejo,
K a l i o m b o , K a l i s u m b e r,
Dolokgede, dan Desa Pelem.
Melalui Program Pening
katan Kompetensi Pengrajin
Batik ini, para pengrajin

Foto : PEPC

Batik Jonegoroan, Sebuah Potensi Lokal yang Makin
Berkembang Bersama PEPC

diajak sinau bareng (belajar
bersama). Materi yang
dibahas tentang tekn
 ik
pembatikan dengan memakai
pewarna alam; pendidikan
dan pelatihan manajemen
organisasi, yaitu kelompok
usaha batik; pend id ikan
dan pelatihan penguatan
pemasaran online dan
jaringan; serta studi banding
ke daerah lain yang telah
memiliki manajemen home
industry dalam kerajinan
batik.
Teknik membatik pewarna
alam ini dengan meman
faatkan bahan-bahan dasar
yang dengan sangat mudah
didapatkan di lingkungan

sekitar para pembatik,
semisal pemanfaatan daun
bambu biji, batang pohon
secang, kulit batang pohon
mahoni, dan sebagainya
yang sangat melimpah di
lingkungan sekitar.
Selain melalui program
pelatihan dan pendidikan
peningk atan kompetensi
pengrajin batik ini, PEPC juga
giat membantu memfasilitasi
para pengrajin batik lokal
dengan mengikutkan para
pengrajin batik di berbagai
event dan pameran. Melalui
berbagai jenis pelatihan
dan pendidikan untuk para
pengrajin batik tersebut di
atas, PEPC ingin mewujudkan

kontribusi dalam menciptakan
kemandirian masyarakat di
sekitar industri hulu migas
agar lebih mampu mengenali
dan mengembangkan
potens i lokal yang ada.
Meningkatkan sumber daya
masyarakat setempat agar
memiliki kemampuan dan
kesempatan yang lebih
dalam meningkatkan taraf
hidup masyarakat, serta
menge dukasi masyarakat
sekitar bahwa PEPC memiliki
komitmen yang tinggi
dalam melestarikan nilainilai kearifan lokal dan selalu
memperhatikan lingkungan
dan masyarakat sekitar dalam
setiap kegiatannya.•EA-WP

nakan Baituzzaakah Pertamina (Bazma) RU II Dumai.

dan menambah ilmu bagi para da’i dalam melakukan
dakwah. “Parada’i yang mengikuti pelatihan sebanyak
40 orang terdiri dari 20 orang dari Rupat, 13 orang dari
Rupat Utara dan 7 orang dari Kota Dumai,” rinci Sunardi.
Narasumber pelatihan tersebut, yaitu Ustad Abdul Somad
Lc, Ustad Dudi Iskandar Lc dan Ustad Fatudin. Acara
ini terselenggara berkat kerja sama Bazma RU II Dumai
dengan Ikatan Da’i Rupat (IDR) dan Majelis Dakwah Umat
Islam (MDUI) kota Dumai.
Sunardi menambahkan, Program yang saat ini dilak
sanakan adalah salah satu bukti kepedulian Bazma RU II
terhadap para da’i yang telah berjuang dalam berdakwah.
“Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya
kepada seluruh panitia yang telah berpartisipasi dalam
pelaksanaan kegiatan ini. Semoga program ini dapat
dilakukan dengan baik dan apa yang telah dilakukan saat
ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat”, urainya.
Sementara itu Camat Rupat, Hanapi dalam sam
butannya memberikan apresiasi kepada Bazma RU II
atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, pelatihan
sangat membantu para da’i yang ada di Kecamatan
Rupat dan Rupat Utara. “Harapan kami kegiatan seperti
ini bisa dilakukan secara rutin,’’ujar Hanapi. •RU II

JOB PTOK Peduli: Upaya Menjaga Kesehatan
Masyarakat Sekitar Lokasi Operasi
OGAN KOMERING Manusia yang cerdas tidak
lahir begitu saja tetapi
harus direncanakan dengan
memberikan stimulasi dan
gizi terbaik, sejak dalam
kand ungan hingga masa
pertumbuhan (golden age).
Menyadari hal tersebut JOB
Pertam ina Talisman Ogan
Komering Ltd (JOB PTOK)
bekerja sama dengan
pemerintah Kabupaten
Ogan Komering Ulu (OKU)
m e l a k s a n a k a n p ro gr a m
p e n i n g k a t a n k e s eh a t a n
masyarakat di sekitar lokasi
perusahaan.
Program yang dilaksana
kan di Kecamatan Peninjauan
ini bertujuan meningkatkan
kualitas kesehatan, khusus
nya ibu hamil dan menyusui
serta balita. Selain edukasi

kesehatan bagi para ibu,
kegiatan JOB PTOK Peduli
juga memberikan asupan gizi
yang cukup untuk kebutuhan
ibu dan bayi.
Field Manager JOB
PTOK Muhammad Yani,
meneg askan, kegiatan ini
adalah bentuk kepedulian
perusahaan. “Kami berharap
adanya kegiatan ini selain
mempererat tali silaturahmi
antara masyarakat dengan
perusahaan, juga membantu
masyarakat dan balitanya
agar tetap sehat Kita harus
menjaga kesehatan balita,
karena masa pertumbuhan
bayi harus terjamin, itulah tuj
uan kita memberikan penyu
luhan gizi balita ini,” ujarnya.
Tak hanya penyuluhan
kesehatan, kegiatan yang ber
langsung di Gedung Serba

Foto JOB PTOK

Sunardi, selaku Wakil Ketua Bazma RU II menuturkan,
program ini dilakukan dengan tujuan memberi motivasi

guna Kecamatan Peninjauan
Kabupaten OKU tersebut
juga membagikan bantuan
kepada sejumlah siswa ber
prestasi, baik dari tingkat
SD hingga perguruan tinggi.
Bantuan siswa berprestasi
ini diharapkan dapat memacu
prestasi siswa.
Sementara itu, Kepala
Dinas Kesehatan OKU Su
harm asto, secara khusus
memb erikan penghargaan

kepada JOB PTOK yang
secara intensif membangun
komunikasi dan memberikan
bantuan bagi masyarakat di
lingkungan perusahaan.
“Kegiatan serupa diha
rapkan menjadi inspirasi bagi
perusahaan lain yang ada
di Kabupaten OKU, karena
untuk menyukseskan kese
hatan tidak cukup dilak
sanakan oleh Dinas Kese
hatan,” tukasnya.• JOB PTOK
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Manager Yosua I. Nababan
di aula BLKI Cilacap, pada
(16/11).
Yosua men yamp aikan,
RU IV sebagai Badan
Usaha Milik Negara yang
berada di tengah masya
rakat berharap dapat terus
berperan aktif dalam men
dukung peningkatan keteram
pilan pemuda Cilacap. Lebih
jauh dikatakannya bahwa

Foto :RUIV

Merajut Bersama BAZMA RU IV

CILACAP - Bazma RU IV mengadakan pelatihan merajut

untuk ibu rumah tangga di sekitar wilayah operasional RU
IV Cilacap. Menurut Ketua Bazma RU IV Herry Purmomo,
pihaknya mengajak para peserta untuk mencurahkan
kreativitas melalui keterampilan merajut yang dapat
menjadi pintu bisnis. Kegiatan ini diikuti 46 peserta yang
berlangsung 2 tahap.
Program yang dilaksanakan di Gedung Pelatihan dan
Pendidikan Lomanis ini berlangsung selama 3 hari, pada

sistem pasar bebas ASEAN
atau Masyarakat Ekonomi
Asia (MEA) yang sudah di
mulai akhir 2015 akan ber
dampak pada meningkatnya
pers aingan bursa tenaga
kerja, khususnya untuk sektor
keahlian khusus.
“Dalam menghadapi per
saingan MEA, tenaga kerja
Indonesia harus memiliki kete
rampilan dan pengetahuan

yang memiliki daya saing
tinggi. Seperti halnya tenaga
juru las/welder yang saat
ini menjadi kea hlian yang
dibutuhkan dalam berbagai
macam proyek pembangunan
konstruksi maupun perawa
tan,” ujar Musriyadi.
Sementara itu, Kepala
BLKI Jawa Tengah Suryo
hadiono menyampaikan, pro
gram pelatihan las listrik ini

terdiri dari dua bagian. Yaitu,
program 3G yang dibiayai
pemerintah dan dilanjutkan
program 6G yang dibiayai
oleh Pertamina.
“Program las listrik ini
adalah program primadona
dimana para lulusannya sudah
dib idik oleh perusahaanperusahaan besar di Jakarta,
seperti Komatsu. Bahkan se
belum mereka menyelesaikan
pendidikannya,” ujarnya.
Menurut Suryohadiono,
peringk at 6G meru pak an
level tertinggi dalam sertifikasi
keahlian las listrik dan mampu
melakukan pekerjaan penge
lasan plat maupun pipa de
ngan kompleksitas tinggi.
Diharapkan dengan
modal kemampuan tersebut
para lulusan pelatihan ini bisa

mendapatkan pekerjaan yang
lebih baik dan membantu
meningkatkan taraf kesejah
teraan keluarga.
“Rencananya, pelatihan
ini akan berlangsung sela
ma dua bulan meliputi teori
dan praktik serta pendi
dikan kedisiplinan,” tambah
Suryohadiono.
Salah satu peserta
pelatihan, dari Kelurahan
Lom anis mengungk apk an
rasa bahagianya dapat meng
ikuti pelatihan ini. “Alhamdu
lillah, saya mendap atk an
kesempatan untuk mengikuti
pelatihan bantuan dari Perta
mina RU IV Cilacap, setelah
di tes kesehatan saya lulus.
Semoga setelah mengikuti
pelatihan bisa langsung dapat
kerja,” harapnya.•HanRUIV

Pertamina TBBM Medan Group Bantu
Lestarikan Mangrove di Belawan

MEDAN - Sebagai bentuk
tanggung jawab lingkungan,
Marketing Operation Region
(MOR) I men anam 10.000
bibit mangrove di Kelurahan
Nelayan, Kecamatan Medan
Labuhan, Medan (22/11).
Program CSR yang meru
pakan inisiatif dari Terminal
BBM Medan Group ini
diberikan kepada kelompok
masyarakat yang berada di
sekitar area TBBM, khususnya
di kelurahan tersebut.
Secara simbolis kegiatan
penanaman dilaksanakan
oleh Operation Head Terminal

BBM Medan Group Yardinal
bersama dengan Kepala Balai
Besar Konservasi Sumber
Daya Alam Sumatera Utara
(BBKSDA) Hotmauli Sianturi
dan Kepala Lingkungan Hi
dup Kota Medan Arief S Tri
Nugroho.
Yardinal mengungkapkan,
penanaman mangrove ber
tujuan sebagai bentuk kepe
dulian perusahaan alam upaya
melindungi keanekaragaman
hayati. Selain berguna untuk
pelestarian keanekaragaman
hayati, program konservasi
hutan mangrove juga dapat

memberi nilai tambah dari segi
ekonomis bagi masyarakat.
Total bantuan penanaman
mangrove senilai Rp 140 juta
diberikan dalam bentuk bibit
mangrove yang ditanam di
sekitar lingkungan operasi

Foto :MOR I

CILACAP - Refinery Unit (RU)
IV Cilacap melalui program
Corporate Social Responsi
bility bidang pemberdayaan
masyarakat sejak tahun
2002 memberikan pel a
tihan keterampilan las listrik
bekerjasama dengan Balai
Latihan Kerja Industri (BLKI)
Jawa Tengah di Cilacap
kep ada ratusan pemuda
Cilac ap. Sebagian besar
telah bekerja di berb agai
perusahan, baik dalam negeri
maupun luar negeri.
Tahun ini, berbekal ke
suksesan dari program ter
dahulu dan guna menjamin
sustainability program, RU IV
Cilacap memberikan bantuan
pelatihan las listrik angkatan
14 kepada 20 pemuda Cila
cap yang dibuka oleh MPS

Foto :RUIV

Pelatihan Keterampilan Las Listrik 6G untuk Pemuda Cilacap

Te r m i n a l B B M M e d a n
Group. Pertamina bekerja
sama dengan Rumah Zakat
dalam pelaksanaan kegiatan
tanggung jawab sosial di bi
dang lingkungan ini.•rilis/wali

15-17 November 2016.
setiap peserta kursus akan diajarkan satu pola hingga
selesai. Setiap pola akan dibahas langkah demi langkah
hingga peserta bisa mencobanya. Selain itu, juga akan
dilengkapi dengan video teknik-teknik dasar merajut.
Pitaloka juga menambahkan semua peserta kursus
diajari bertahap menggunakan jarum satu ujung runcing,
dua ujung runcing dan jarum melingkar.
Kelas merajut dibagi menjadi tiga tingkat, yakni tingkat
dasar dengan proyek membuat dompet kosmetik atau
bandana; tingkat lanjutan dengan proyek topi bayi, syal,
kupluk dan tas; tingkat mahir dengan proyek di antaranya
rompi, cardigan, sweater, dan bolero.
Pada tingkat dasar kelas crochet, peserta kursus akan
diajari tusukan dasar dengan proyek bandana, tempat tisu
dan bros. Untuk kelas crochet tingkat lanjutan, peserta
akan diajari proyek pembuatan topi bayi, tas mungil atau
sarung bantal kursi, sedangkan untuk kelas crochet mahir
disertakan proyek cardigan bayi, dress bayi perempuan,
atau topi dewasa.•HAN RU IV

Bantuan Kursi Roda untuk Dinas Sosial Kota Surabaya
SURABAYA - Marketing
Operation region (MOR) V
JatimBalinus menyerahkan
bantuan tiga kursi roda ke
Dinas Sosial Kota Surabaya,
pada (22/11). Bantuan
tersebut akan disalurkan ke
kelurahan-kelurahan yang
warganya membutuhkan
bantuan kursi roda.
Ketiga kursi roda di
serahkan oleh Rosyidah,
Asisten Poliklinik Medical
MOR V dan diterima oleh
Soenarko, Kasi Rehabilitasi
Sosial Daerah Kumuh dan
Penyandang Cacat Dinas
Sosial Kota Surabaya.
Dalam kesempatan

ters ebut, Soenarko meng
apresiasi langkah Pertamina
MOR V dalam mendukung
operasional Dinas Sosial Kota
Surabaya dan mendukung
terw ujudnya kesejahteraan
sosial bagi masyarakat
Surabaya.
“Kami mengucapkan
terima kasih atas bantuan
ini. Di Surabaya sendiri, per
mohonan masyarakat akan
kursi roda sangat banyak,
sehingga kami tidak bisa
memenuhi permintaan terse
but secara mandiri karena
ket erbatasan sumberd a
ya. Karena itu, kami mem
butuhkan bantuan dari peru

Foto : MOR V

Traineer Merajut Galuh Sekar Pitaloka mengungkapkan

sahaan-perusahaan termasuk
Pertamina,” ujar Soenarko.
Sementara itu, Rosyidah
menyatakan, pihaknya sangat
senang bisa membantu Dinas
Sosial dalam memberikan
bantuan kepada masyarakat
Kota Surabaya. “Semoga

dapat dimanfaatkan oleh
warga yang membutuhkan
sesuai dengan prosedur dari
Dinas Sosial,” ujar Rosyidah.
Soenarko berharap, de
ngan terbangunnya hubungan
baik ini, semoga dapat ber
kelanjutan.•MOR V
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Secercah Perjalanan Pendistribusian BBM

raha - Ibarat laut yang terlihat tenang, sedikit beriak, namun tak jarang bergelombang
tinggi, begitu pun kondisi operasional pelayaran kapal-kapal pengangkut BBM dan NBBM
dalam melaksanakan tugasnya di laut, tak jarang terjadi gangguan pelayaran. Diantara
beberapa gangguan pelayaran terdapat beberapa kondisi yang terkategorikan sebagai
keadaan darurat diantaranya : tubrukan, kebakaran/ledakan, kandas dan tenggelam.
Dalam penanganan keadaan darurat, bisa jadi kapal membutuhkan bantuan pihak lain
atau demi keselamatan, kapal harus ditinggalkan.
Minggu, 23 Oktober 2016, menjadi hari yang naas bagi MT. Margaret X (DWT
3.037,37 MT), kapal charter COA Pertamina. Kapal departure Raha pada pukul 18:54
WITA dengan Kendari sebagai tujuan pelabuhan bongkar terakhir. Sekitar 2NM dari depot
Raha, terdapat lima perahu nelayan memasang jaring di alur, sehingga MT. Margaret X
harus merubah haluan ke kiri untuk menghindari kapal nelayan tersebut. Ternyata MT
Margaret X mengarah ke perairan yang lebih dangkal, alhasil kapal kandas pada pukul
19:20 WITA, dengan kondisi terdapat cargo ROB di kapal yaitu Solar 1,004,618 L Obs
dan Premium 362,921 L Obs.

upaya lepas kandas saat air pasang tidak berhasil juga, Owner kapal MT Margaret X
merencanakan alternatif lain, yaitu mengirimkan dua kapal untuk melaksanakan STS,
yaitu MT.Bira berkapasitas 350 KL yang berada di Selayar dan MT. Goldina Sentosa
berkapasitas 2000 KL yang berada di Morowali, yang keduanya ETA 26/10/2016. Selain
itu Owner juga mengirimkan dua orang penyelam yang ikut bersama MT. Bira dan juga
mengirimkan senior Master yang berpengalaman di perairan tersebut untuk membantu
dalam pengambilan keputusan.
Setibanya pada tanggal 26 Oktober 2016, MT Bira langsung sandar dengan MT
Margaret X untuk melaksanakan STS pada pukul 11:00 WITA. Proses STS tersebut
disaksikan oleh perwakilan Marine Operation Region VII dan perwakilan dari depot Raha.
Pukul 14:00 MT Bira lepas dari MT Margaret X, namun MT Margaret X masih terduduk
manis belum dapat lepas karena kondisi kembali surut. Sementara itu, cargo dari MT
Bira dipindahkan ke MT Goldina sentosa yang telah standby. Pada malam hari saat
air kembali pasang, kapal mencoba untuk bergerak namun upaya gagal, kapal belum
dapat lepas kandas. Tim berencana untuk mengupayakan STS kembali, tapi dengan

Pagi harinya, penyelaman mulai dilakukan untuk melihat kondisi di bawah air. MT
Margaret X kandas di atas bebatuan lunak yang mudah patah. Berbagai solusi alternatif
untuk penyelamatan dari kondisi kandas didiskusikan oleh pihak kapal dengan darat
(Pemilik Kapal cq. owner superintendent/
PIC Operasional Kapal). Solusi pertama,
dilakukan pemindahan cargo antar tanki
saat kondisi air pasang, sekitar pukul
18:00, namun hasilnya gagal, kapal belum
dapat lepas.
Koordinasi terkait kondisi stock Kendari
khususnya, serta next discharge port yang
seharusnya disuplai oleh MT Margaret
X dilakukan intens dengan fungsi-fungsi
terkait, yaitu Ship Operation I, S & D Region
VII dan Marine Region VII untuk mencegah
kritis.
25 Oktober 2016, paralel dengan

mempertimbangkan arus yang cukup kuat maka diputuskan untuk melaksanakan STS
kedua keesokan pagi harinya.
Pada 27 Oktober 2016 pagi, seluruh cargo Solar di MT Margaret X telah dipindahkan
ke MT Goldina Sentosa via STS MT Bira dengan MT Margaret X. Pukul 10:00 percobaan
manuver dengan mesin MT Margaret X sendiri hanya sedikit bergoyang, maka pada pukul
10:30 dengan dibantu MT Haluan Sentosa (cement carrier, DWT 1500 Ton) diputuskan
untuk membantu menarik MT Margaret X dari buritan namun talinya terputus karena
hanya menggunakan satu tali saja. Karena sudah lewat dari pukul 12:00 WITA yang
merupakan waktu pasang tertinggi, maka upaya penarikan MT Margaret X akan dicoba
lagi pada malam hari.
Sekitar pukul 20:00 WITA tim kembali mempersiapkan perlengkapan untuk melepaskan
MT. Margaret X dari kandas. Kali ini MT Haluan Sentosa diupayakan menarik MT. Margaret
X menggunakan 2 tali. Dengan menggunakan mesin MT Margaret X sendiri dan dibantu
tarik dengan MT Haluan Sentosa, akhirnya MT Margaret X pun dapat bergerak mundur
dan lepas dari posisi kandas tepatnya pukul 22:39 WITA, kemudian berlabuh pada posisi
anchorage untuk dilakukan pemeriksaan kondisi kapal pada keesokan harinya.
Tanggal 28 Oktober 2016 penyelam memastikan bahwa kondisi kapal di bawah air
tidak ada deformasi dan tidak ada kebocoran pada bottom MT. Margaret X. Lalu dilakukan
STS untuk memindahkan cargo dari MT Goldina Sentosa kembali ke MT Margaret X dan
selesai pada pukul 12:30 WITA. Ketiga kapal yang membantu MT Margaret X, yaitu MT.
Goldina Sentosa, MT. Haluan Sentosa, dan MT. Bira langsung meninggalkan Raha untuk
melanjutkan pelayaran berikutnya.
Owner melaporkan bahwa MT. Margaret X telah dilaksanakan pemeriksaan pada
double bottom setelah kapal kembali diisi oleh muatan dan tidak terdapat air laut pada
double bottom, sehingga MT. Margaret X dinyatakan siap melakukan pelayaran kembali
dan beroperasi seperti biasanya. Setelah selesai proses perhitungan cargo dan clearance,
MT. Margaret X melanjutkan pelayarannya dari Raha pukul 16:00 WITA menuju Kendari.
Lima hari sudah proses penyelamatan kandas MT Margaret X, dan jumlah hari tersebut
tidak dapat menjadi patokan untuk peristiwa kandas lainya, seperti contoh kisah kandasnya
MT Shinta (19 Juni 2016 di Tobelo) yang memerlukan waktu lebih lama yaitu 29 hari,
mengingat kapal kandas di Tobelo dengan kondisi terdapat bagian badan kapal di bawah
air yang terjepit di batu karang sehingga diperlukan bantuan dua Tug Boat untuk menarik
MT Shinta agar terlepas. Tentunya hal ini tergantung pada kondisi alam tempat terjadinya
kandas, proses rescue yang dilakukan, attention serta best effort dari pihak Pemilik Kapal
dan/atau crew kapal dalam proses penyelamatan.
Waktu yang hilang tentunya sangat berharga karena akan mengganggu operasional
pendistribusian BBM. Sebagai langkah antisipasi depot kritis dikarenakan hilangnya tonase
kapal akibat kandas seperti ini, meskipun sementara, tentunya diperlukan koordinasi
dengan fungsi-fungsi terkait. Adapun upaya yang dilakukan di antaranya mempercepat
kapal suplai berikutnya (best safe speed order, percepatan loading next vessel), deviasi
kapal lain dan pengadaan tonase pengganti (spot charter ataupun time charter).•Shipping
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STRATEGI PENCAPAIAN HASIL PHYSICAL
CONDITION TOUR DAN PHYSICAL BARRIER ASSESSMENT
DI NUSANTARA REGAS
Sistem manajemen terpadu merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk

menjadikan sistem dan proses yang berjalan menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem
manajemen terpadu kelas dunia menjadi tujuan Pertamina sebagai induk agar citacita menjadi perusahaan (energi) kelas dunia dapat terwujud. Untuk itu upaya yang
dilakukan adalah menerapkan standar sistem manajemen kelas dunia melalui penilaian
International Sustainable Rating System (ISRS) oleh DNV GL kepada seluruh unit yang
ada di bawah Pertamina. Penilaian ISRS adalah tinjauan secara menyeluruh sistem
manajemen organisasi terhadap praktek terbaik dalam manajemen keselamatan dan
dilakukan secara berkelanjutan. Evaluasi melalui ISRS adalah secara menyeluruh yang
melibatkan fungsi-fungsi di perusahaan dengan dokumentasi implementasi sistem yang
dijalankan, wawancara verifikasi sistem yang terimplementasi dan pengecekan langsung
pada fasilitas perusahaan. Untuk pengecekan terhadap fasilitas terdapat dua metode
penilaian yang dilakukan, yaitu Physical Condition Tour (PCT) dan Physical Barrier
Assessment (PBA). PCT merupakan penilaian secara kuantitatif kondisi fisik asset yang

hal ini, Nusantara Regas melakukan strategi berupa self-assessment untuk mengukur
pencapaian implementasi yang telah dilakukan di fasilitas.
Tim Nusantara Regas terdiri dari fungsi QHSSE, Operasi, dan Engineering serta
bantuan dari konsultan yang ahli di bidang proses safety melakukan penilaian dengan
menggunakan pendekatan yang sama seperti yang akan dilakukan oleh DNV GL.
Rangkaian kegiatan yang dilakukan dimulai dengan melakukan PCT pada lokasi Onshore
Receiving Facility (ORF) di Muara Karang.
Dari PCT self-assessment tersebut diperoleh skor 79.09%. Hasil tersebut jika dilihat
dari kriteria di ISRS masih berada pada Level 6, dengan minimum skor 75%. Temuantemuan utama pada PCT terkait dengan permasalahan di implementasi Human Factor
Engineering, ESDV Testing, Implementasi LOTO, perbaikan pada isu keamanan, rute untuk
evakuasi dan penyelamatan, rekaman dan dokumentasi pemeliharaan, dan prosedur
pencatatan operasi.

berada di fasilitas. Khusus untuk PBA, kegiatan ini hanya dilakukan jika perusahaan
memilih ISRS seri 8 untuk dilakukan penilaian. PBA merupakan penilaian kuantitatif pada
kinerja physical process barrier di fasilitas. Penilaian physical barrier ini fokus terhadap
permasalahan process safety di fasilitas.

Untuk PBA yang dilakukan di Floating Storage Regasification Unit (FSRU) di perairan
Kepulauan Seribu, dari hasil self-assessment diperoleh skor 68.8%. Hasil tersebut jika
dilihat dari kriteria di ISRS masih berada pada Level 6, dengan minimum skor 65%.
Temuan-temuan utama terkait dengan PBA antara lain; Pengelolaan terhadap Process
Sebagai salah satu anak perusahaan Pertamina, pada tahun ini Nusantara Regas
diminta untuk melakukan penilaian ISRS seri 8 yang dilakukan oleh DNV GL. Berbagai
persiapan dilakukan, baik yang berupa persiapan dokumen maupun persiapan kondisi
fisik fasilitas Nusantara Regas. PCT dan PBA tidak luput dari rangkaian persiapan. Untuk

Safety agar lebih ditingkatkan, Pembuataan Sistem untuk Safety Critical Elements,
Strategi Pemeliharaan, Studi untuk Process Safety, ESDV Testing, dan Pengoperasian
Alarm secara Manual.
Temuan-temuan tersebut dijelaskan secara rinci pada laporan hasil PCT dan PBA untuk
ditindak lanjut sebelum dilakukan audit eksternal. Dengan kerjasama yang baik antara
Nusantara Regas sebagai Leader dan Golar untuk manajemen FSRU temuan-temuan
tersebut dapat diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Upaya ini tentu saja dilakukan
agar pada saat dilakukan audit eksternal dapat mencapai hasil maksimal.
Pada tanggal 07-11 November 2016 telah dilakukan ISRS8 Assessment di Nusantara
Regas oleh DNV GL. Dengan hasil PCT dan PBA yang memuaskan. yaitu hasil perolehan
PCT sebesar 80.05% dan PBA 94.37%. Ini membuktikan bahwa strategi self-assessment
yang dilakukan membuahkan hasil yang baik dan sebagai langkah awal untuk perbaikan.•
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Sosialisasi Efisiensi Energi
CILACAP – “Hemat energi selamatkan generasi mendatang”
adalah slogan yang tepat dipakai untuk menanggapi isu

energi yang terus menerus bertambah pemakaiannya dan
hampir semua lapisan masyarakat sangat bergantung
terhadap energi bagi kehidupan. Bayangkan apabila kita
sebagai manusia tidak mampu menghasilkan energi dari
alam. Apakah kita mampu bertahan hidup? Jawaban itu jelas
harus dijawab oleh diri kita masing-masing untuk peduli dan
sadar tentang pentingnya mengelola dan memperhatikan
penghematan energi. Atas latar belakang itulah RU IV
menggelar sosialisasi efisiensi energi perkantoran dan
perumahan yang diselenggarakan di Gedung Griya Patra,
pada Kamis, 24 November 2016.
Kegiatan ini dibuka oleh GM RU IV Nyoman Sukadana.
Dalam kesempatan tersebut, Nyoman menegaskan,
Pertamina sebagai industri yang bergerak dalam bidang
minyak bumi dan gas alam membutuhkan energi dalam
kegiatan usahanya, baik di perkantoran, pemasaran,
pengolahan/kilang, eksplorasi, dan perumahan.
“Untuk mengolah bahan dasar menjadi bahan bakar
dan produk lainnya, kilang membutuhkan energi dalam
jumlah besar yang diwakili oleh konsumsi bahan bakar.
Karena itu, biaya pemakaian bahan bakar menempati
posisi atas dalam biaya operasional Unit Pengolahan. Inilah
yang menjadi perhatian penting agar upaya penghematan
pemakaian energi dapat terus dilaksanakan dan dicari solusi
alternatifnya,” ujar Nyoman.
Salah satu upaya yang dilakukan RU IV dengan
mengadakan “Bulan Energi 2016” yang berlangsung
selama dua bulan, mulai pertengahan September 2016
dan melibatkan seluruh pekerja RU IV. Tujuannya, untuk
mendukung perubahan visi dan program penghematan energi
di lingkungan Pertamina.
Kegiatan ini diharapkan memberikan dampak positif
bagi RU IV Cilacap, yaitu adanya penghematan energi yang
melibatkan seluruh pekerja dan keluarga besar RU IV agar
lebih peduli dan sadar terhadap program penghematan energi
di lingkungannya.• Han- RU IV

RALAT

Pada Energia Weekly edisi 28 November 2016 halaman 8 rubrik HSSE
terdapat kekeliruan penempatan tulisan harus/wajib dan tidak boleh
dalam persyaratan penjamah makanan. Penempatan yang benar, sbb :

PERSYARATAN PENJAMAH MAKANAN

TIDAK BOLEH

1. RAMBUT YANG TERGERAI
2. MENGGARUK KEPALA DAN BADAN
3. MENGOREK HIDUNG, TELINGA, MULUT & GIGI HIDUNG
SEHAT
4. BATUK, BERSIN ATAU MELUDAH DI SEKITAR MAKANAN
5. MEMPUNYAI LUKA/BISUL YANG TIDAK TERTUTUP
6. MEMAKAI CINCIN, GELANG, ANTING, JAM TANGAN DAN
CAT KUKU
7. BERPAKAIAN DAN MEMAKAI CELEMEK/APRON YANG
KOTOR
8. MENJAMAH MAKANAN MATANG TANPA MEMAKAI
HANDGLOVES
9. BEKERJA SAMBIL MEROKOK

HARUS/WAJIB

1. BERPAKAIAN BERSIH DAN RAPI
2. MEMAKAI TUTUP KEPALA/RAMBUT YANG
BERSIH & RAPI
3. MEMAKAI CELEMEK YANG BERSIH
4. BERKUKU PENDEK DAN SELALU MENCUCI
TANGAN
5. MENJAMAH MAKANaAN MATANG DENGAN
MENGGUNAKAN ALAT (GARPU PENJEPIT DAN
SEJENISNYA)
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Forum KOMET Direktorat GEBT :
Komitmen Menjalankan Bisnis Berbasis HSSE Ekselen
Direktorat Gas, Energi Baru dan Terbarukan mengemban peran mendukung pencapaian
visi dan misi Pertamina menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia, di bidang gas dan
energi baru terbarukan. Sehingga cakupan Direktorat GEBT lebih luas lagi dan menjadi
tulang punggung penyediaan energi nasional oleh Pertamina (Persero).
Saat ini, Direktorat GEBT sedang mengembangkan proyek-proyek infrastruktur
pemanfataan gas domestik sekaligus jaringan pasar dan niaga gas. Beberapa proyek
dan program utama yang sedang dikembangkan adalah Proyek Revitalisasi Industri Aceh
(Arun Receiving and Regasification Terminal dan Arun – Belawan Pipeline), Proyek FSRU
Jawa Tengah, Program konversi BBM bersubsidi ke gas di bidang transportasi, Proyek
pembangunan fasilitas mini LNG di kawasan timur Indonesia, Proyek Waste to Energy di
Bantar Gebang, dan beberapa proyek lain.
Selain itu, Direktorat GEBT juga membawahi beberapa Anak Perusahaan yang
mendukung bisnis GEBT secara holistic. Bisnis tersebut sangat rentan dengan adanya

Suasana HSSE Forum pada Kantor PT Perta Daya Gas, Gedung Patra Jasa

resiko HSSE, sehingga perlu adanya pembudayaan HSSE untuk mencapai HSSE Ekselen
di internal Direktorat GEBT.
HSSE Forum merupakan salah satu wadah berbagi pengetahuan (Forum KOMET)
yang dilaksanakan secara periodik di lingkungan Direktorat GEBT. Pada kesempatan ini
dilaksanakan pada 30 November 2016 dengan melibatkan 2 Narasumber yaitu perwakilan
dari PT Perta Daya Gas dan Fungsi Clean Energy Technology Development (CETD).
Adapun tema yang diangkat dari PT Perta Daya Gas adalah terkait dengan keberhasilan
pengelolaan bisnis CNG dengan mengimplementasikan budaya HSSE secara massive
di CNG Plant Tambak Lorok – Semarang. Sedangkan tema yang diangkat oleh Fungsi
CETD terkait strategi pengembangan Energi Baru Terbarukan dengan penyiapan portofolio
pengembangan bisnis EBT di Direktorat GEBT.
Selain untuk berbagi pengetahuan, pada HSSE forum ini dilakukan juga sharing terkait
issue-issue yang dihadapi terkait dengan aspek HSSE dalam bisnis GEBT. Dukungan
penuh Manajemen dalam kegiatan berbagi pengetahuan juga ditunjukkan dengan hadirnya
VP Operation, Asset & Subsidiary Management (OASM) pada acara dimaksud.
Dengan adanya HSSE Forum ini diharapkan dapat memotivasi Direktorat GEBT untuk
terus melaksanakan kegiatan berbagi pengetahuan dengan tema-tema lainnya dan juga
memotivasi Direktorat GEBT untuk dapat terus memacu diri menjalankan bisnis GEBT
dengan lebih baik lagi.
The More You Share, The More You Get, Let’s Share Knowledge !!!
Oleh: QM Upstream & Gas – QSKM - Dit. SDM & Umum

Forum Presentasi CIP MOR II :
Inovasi Menjadi Bagian Penting Dalam Marketing Gila
Marketing Operation Region II – Sumbagsel sebagai salah satu dari delapan region di Dit.
Pemasaran baru saja melaksanakan forum presentasi Continuous Improvement Program
(CIP) tahun 2016. Kegiatan berkumpul, berbagi pengetahuan dan transfer teknologi para
insan mutu Pertamina tersebut berlangsung selama 3 (tiga) hari kegiatan dari tanggal 21
hingga 23 Nopember dan mengambil tempat di Palembang. Pada penyelenggaraan tahun
ini, tema yang diangkat adalah Melalui Inovasi Dalam Penyelesaian Masalah Pekerjaan, Kita
sukseskan Marketing Gila #RaiseTheBar. Tema ini sejalan dengan semangat inovasi dan
ide gila Dit. Pemasaran yang sudah digaungkan dari awal tahun 2015.
Dalam penyelenggaraan tahun ini, dari sisi jumlah risalah terdapat peningkatan 45%,
peningkatan juga terlihat dari keterlibatan pekerja serta value creation yang dihasilkan.
Secara total terdapat 55 gugus yang ambil bagian dalam kegiatan ini dengan detail 36
buah gugus I Prove, 15 buah gugus FT Prove dan 4 buah gugus PC Prove. Total value
creation yang dihasilkan ± 270 Milyar dari seluruh gugus. Keterlibatan pekerja sejumlah
140 orang dengan rincian pekerja PWTT sejumlah 126 orang dan TKJP sejumlah 14 orang.
Dalam sambutannya, Herman M. Zaini selaku General Manager Marketing Operation
Region II menekankan pentingnya untuk terus berinovasi dan menumbuhkan semangat

improvement. Disisi lain penerapan CSW (completed staff work) juga mendapat perhatian
khusus. Mantan QM Manager Dit. Pemasaran ini mengajak seluruh insan mutu yang hadir
dari lintas fungsi dan lokasi kerja agar dapat melaksanakannya sehingga kerjasama antar
bawahan dengan atasan serta antar fungsi dapat terwujud dengan baik dalam mendukung
performansi organisasi dalam pencapaian target gila yang dicanangkan Dit. Pemasaran.
Berdasarkan hasil Penilain yang dilakukan oleh 6 Juri dari lintas Direktorat dan latar
belakang fungsi, ditetapkan 7 buah Gugus yang meraih kategori Gold, yaitu:

Salam dari Bumi Sriwijaya, sampai jumpa pada penyelenggaraan tahun 2017.
Keep Improving,
Keep Innovating.
Lets build our legacy for better Pertamina.
Oleh: Akhmad Bajora Nasution, Jr Analyst Quality Management & Perform. MOR II

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com
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Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak
Proses Serah Terima Dibenahi – Supply Loss Dimitigasi – Perilaku Menyimpang DIbasmi – Keberhasilan Diapresiasi – Efisiensi Semakin Tinggi – Kinerja Perusahaan Sesuai Visi Misi

Vetting Plus : Sebuah Rencana Aksi yang Tak Pantas Ditunda
Pembahasan Vetting Plus menjadi topik yang menarik dalam diskusi rapat di
Surabaya tanggal 22 – 23 November 2016. Rapat yang dihadiri oleh para praktisi dan
ahli shipping dan marine unit ini dan diprakarsai oleh BOC/Shipping Operation, ternyata
mampu menyalurkan dinamika proses serah terima minyak dalam mengakomodir
aspirasi positif yang merupakan hasil pengamatan aktual saat ini terhadap kapal-kapal
di yang melakukan serah terima minyak.
Dengan semakin tingginya awareness insan serah terima minyak dalam melakukan
kegiatan operasional di berbagai penjuru, maka semakin banyak hal-hal yang
ditemukan dalam kegiatan tersebut yang perlu diperbaiki. Hal inilah yang biasanya
menghambat dan menimbulkan angka diskrepensi yang tinggi dan ujung-ujungnya
bisa dimanfaatkan para pemburu BBM illegal.
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serah terima kapal, sudah berkalikali PTKAM menyampaikan agar masalah Readiness menjadi prioritas utama dalam
kegiatan serah terima minyak, baik readiness di loading port, readiness di kapal,
maupun readiness di discharing port. Program readiness sebagai implementasi dari
Awareness agar proses serah terima minyak bisa sesuai yang diharapkan.
Dalam hal kapal, tentu akan ikut tersentuh bila kapal didapati alat ukur yang tidak
terkalibrasi, tabel tanki di kapal yang belum tervalidasi, segel di kapal yang diakali,
pipa yang dimodifikasi, atau hal lain yang bisa menjadi potensi kargo lari tanpa bisa
dimitigasi dan ujung-ujungnya bisa menimbulkan losses yang tinggi. Kondisi ini sering
menimbulkan pertanyaan “mengapa kapal seperti ini
bisa digunakan dalam serah terima minyak”.
Disinilah terjadinya harapan tinggi terhadap
PSA, karena menganggap dengan didapatnya PSA,
maka kapal tersebut juga dianggap telah “Ready”
terhadap serah terima minyak. Namun dalam
kenyataannya aspek “komersial” (alat ukur, tabel
tanki, dan yang terkait) belum terakomodir. Hingga
munculah ide “Vetting Plus”, agar aspek komersial
dapat diterapkan yang menyatakan bahwa kapal
juga “Ready” terhadap serah terima minyak.

Pertemuan dengan para praktisi dan ahli dibidang shipping telah dilakukan.
Diskusi dan saling berargumentasi cukup menjadi bukti bahwa insan serah terima
minyak dari perkapalan juga bersemangat dan komit untuk melakukan pembenahan
khususnya aspek komersial. Meskipun hambatan dapat terjadi disegi operasional
sehubungan dengan ketersediaan kapal berbendera Indonesia, namun telah ada
tekad untuk menghilangkan kesan “pembiaran” terhadap kapal-kapal yang berindikasi
tidak korporatif terhadap aspek komersial pada proses serah terima minyak
Penyusunan pola sinergi antara Safety Management Representative (SMR)
sebagai bagian yang berwenang dalam hal vetting, serta Bunker Operation
Compliance (BOC) sebagai bagian yang mempunyai kompetensi terhadap tabel,
alat ukur dan terkait, hingga materi parameter krusial yang rencana akan masuk
dalam kriteria vetting plus, prosedur pelaksanaan vetting plus serta isu-isu lain yang
cukup menarik seperti SDM.
Realisasi vetting plus sudah tidak dapat ditunda lagi, langkah pasti sudah tersusun
dengan agenda yang telah yang tercatat rapi setelah rapat ini. Pertamina sudah
mempunyai proses Vetting sebagai penyaringan kapal yang dari aspek safety. Pola
kriteria dan “grading” aspek safety bisa menjadi “benchmark” untuk pola kriteria
dan “grading” aspek komersial, termasuk dalam hal sanksi. Memang diakui bahwa
penerapan tidaklah sekonyong-konyong, tertu bertahap dengan langkah pasti.
Mari terus perbaiki dan terus jalani dengan sepenuh hati! •PTKAM 0.2 Bisa

Gambar 1. Manager SMR, Bpk Joko Eko Purwanto, memimpin diskusi tentang Vetting Plus

Gambar 2. Suasana diskusi rountable tentang vetting Plus

Kontribusi PTKAM : Dukungan dan Apresiasi Stakeholder
Masih terngiang-ngiang ucapan dan teriakan semangat dari insan serah terima
minyak pada saat membacakan dan penandatanganan Deklarasi Bali dalam Forum
Communication of Oil Movement (Forcom) tanggal 16 Februari 2016. Pada saat itu,
semua peserta Forcom berikrar :
“Kami, pekerja peduli serah terima minyak Pertamina menyatakan dengan
sungguh-sungguh untuk: Menjadi garda terdepan pengelolaan bisnis minyak secara
efektif dan efisien dengan memperhatikan azas tata kelola perusahaan yang baik;
Menjalankan tugas serah terima minyak berdasarkan kemampuan, pengetahuan
dan pengalaman yang dimiliki dengan integritas dan disiplin yang tinggi sehingga
diskrepansi yang terjadi tidak melebihi 0.2%; serta Tidak mentolerir perilaku
menyimpang di setiap proses serah terima minyak dan siap melakukan intervensi
terhadap setiap potensi fraud di lingkungan kerja sebagai bagian dari kontribusi
Pekerja dalam peningkatan kinerja Perusahaan
Angka 0.2% merupakan suatu angka hasil kerja yang tidak pernah di capai
sebelumnya. Tentu banyak pihak yang merasa ragu dengan hal tersebut. Namun
dengan capaian standar yang diperoleh, target tersebut akhirnya terlampaui. Hasil
ini juga telah disampaikan kepada jajaran komisaris terkait oleh Faisal Yusra selaku

Project Leader PTKAM pada 31 Oktober 2016 lalu.
Seluruh aksi dari insan serah terima minyak ini tidak luput dari pantauan para
stakeholder utama. Dewan Komisaris telah memberikan apresiasinya pada 21
Nopember 2016 lalu kepada seluruh insan serah terima minyak. Dukungan serupa juga
diberikan dalam bentuk arahan komisaris untuk melanjutkan kegiatan pembenahan
ini dalam struktur yang baku.
Arahan ini juga diberikan demi menjaga keberlanjutan kepatuhan internal dengan
tetap mengedepankan penyederhanaan birokrasi dalam pengambilan keputusan yang
cepat dan solutif di lapangan.
Satu hal yang perlu dijaga dari pencapaian target diskrepansi ini adalah konsistensi
dan keberlanjutan program-program yang sudah dilaksanakan. Kontribusi ini telah
dirasakan manfaatnya oleh berbagai pihak terkait operasional di Perusahaan. Dukungan
dan apresiasi stakeholder juga sudah mengakui hal ini. Maka apalagi yang harus
ditunggu? Selain terus kendalikan standar baru serah terima minyak, yang menjadi
salah satu indikator kinerja ekselen Perusahaan berkelas dunia sesuai visi Perusahaan.
Terima kasih atas kerja keras insan serah terima minyak, mari terus bekerja keras
sebagai bagian dari Ibadah.•PTKAM 0.2 Terbukti Bisa!!

Bagi Pekerja yang memiliki Pengetahuan, Pengalaman & Informasi terkait dengan tata kelola dan serah terima minyak, dapat menyerahkannya dalam bentuk
tulisan maksimal 2 lembar halaman A4 melalui email ptkam@pertamina.com yang akan dimuat di kolom ini.
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Mengenal Kriteria Performa Ekselen :
Baldrige Excellence Framework (Bagian 2)
Baldrige diagram menawarkan sebuah kerangka sistem yang merefleksikan
integrase dan kesinambungan antar komponen secara keseluruhan. Profil Organisasi
sebagai latar belakang yang menyentuh seluruh aspek sistem kinerja organisasi;
sorotan atas peran kunci integrasi yang menitikberatkan bahwa tidak ada bagian
tertentu dalam sistem dapat beroperasi sendiri-sendiri. Tinjauan atas diagram pun saat
ini termasuk peran kunci tata nilai dan konsep inti (Core Values & Concepts) sebagai
basis kepemimpinan dan sistem manajemen kinerja organisasi.
Penggunaan Kriteria Ekselen memberikan penilaian secara holistik tentang posisi
organisasi saat ini dan kemana suatu organisasi berada di masa depan. Kriteria ini
pun berfungsi sebagai alat yang diperlukan untuk menganalisa seluruh aspek dalam
sistem manajemen, meningkatkan proses dan hasil, sembari tetap menjaga keseluruhan
organisasi.
Kriteria ini mencakup satu kesatuan pertanyaan terkait tujuh aspek kritikal dalam
pengelolaan dan kinerja organisasi (6 aspek kategori proses yang terkait satu sama
lain, dan satu kategori hasil):
1. Kepemimpinan (Leadership)
2. Strategi (Strategy)
3. Pelanggan (Customers)
4. Pengukuran, Analisa, dan Manajemen Pengetahuan (Measurement, Analysis, and
Knowledge Management)
5. Tenaga Kerja (Workforce)
6. Operasi (Operations)
7. Hasil (Results)
Fokus terhadap Tata Nilai dan Konsep Inti
Baldrige didasarkan atas sejumlah keyakinan dan perilaku yang menjadi pondasi
dalam mengintegrasikan performa kunci dan kebutuhan operasional dalam sebuah
kerangka kerja yang berorientasi hasil. Tata nilai inti ini telah direvisi dan disusun ulang
guna merefleksikan perspektif sistem guna memandu kepemimpinan dan praktik kinerja
saat ini. Ada 11 tata nilai dan konsep inti, yaitu:
1. Perspektif Sistem (System Perspective)
2. Kepemimpinan Visioner (Visionary Leadership)
3. Keunggulan Fokus Pelanggan (Customer-focused excellence)
4. Menghargai Orang (Valuing people)
5. Pembelajaran dan Kegesitan Organisasional (Organizational learning and agility)
6. Fokus terhadap Sukses (Focus on success)
7. Mengelola Inovasi (Managing for innovation)

8. Manajemen Fakta (Management by fact)
9. Tanggung Jawab Kemasyarakatan (Societal responsibility)
10. Etika dan Transparansi (Ethics and transparency)
11. Pemberian Nilai dan Hasil (Delivering value and results)

(bersambung)

[Ridwan R. Yusfranto]

(dirangkum dari: Baldrige Excellence Framework Booklet 2015 – 2016, dan beberapa sumber bebas lainnya)

Refreshment Course Batch-3
New Member
PMS Academy & PIC
Fungsi 2016

Refreshment Course untuk PMS Academy dan PIC Fungsi seluruh Direktorat
di Pertamina (persero) telah dilaksanakan pada tanggal 24-25 November 2016
dan merupakan batch terakhir di tahun 2016. Berlokasi di Hotel Patra Jasa,
Bandung acara dihadiri oleh 20 New Member PMS Academy dan PIC Fungsi
dari seluruh Direktorat maupun Fungsi Leher.
Refreshment Course kali ini berisikan beberapa materi terkait Performance
baik yang diterapkan di lingkungan Pertamina maupun praktek yang biasa
dilakukan di perusahaan lain, motivation session oleh tim Dale Carnegie dan
performance role play oleh tim SBM ITB.•[Charisma]
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Pertamina Lubricants Raih CECT CSR Awards
Jakarta - Setelah sehari

sebelumnya meraih SNI Award

dari Badan Standardisasi
Nasional (BSN), PT Pertamina
Lubricants kembali mem
peroleh anugerah. Kali ini
Enterpreneurship, Change
and Theird Sector) Award 2016

Kunjungan Blogger
ke TBBM Plumpang

- yang diprakarsai Universitas

jakarta - Sebanyak 13 blogger (citizen journalism)

Luwansa, Jakarta, Kamis

melakukan kunjungan ke Teminal BBM Plumpang, pada

Trisakti. Penyerahan award
ini dilakukan pada puncak
penghargaan CECT CSR
Award 2016 di Hotel JS
(17/11) malam.

Kamis (17/11). Rombongan diterima oleh Manager

Penghargaan CECT CSR

Corporate Communication & CSR Pertamina Patra Niaga

Awards ini diberikan kepada

Bahtra Insan Tarigan dan Site Supervisor Terminal BBM

perusahaan-perusahaan

Plumpang Eka Komara.

yang telah menjalankan CSR

Bahtra menjelaskan, Pertamina Patra Niaga (PPN)

secara holistik berdasarkan

merupakan anak perusahaan Pertamina yang mendapat

prinsip ISO 26000 (Standar

penugasan untuk mendistribusikan BBM di Pulau Jawa
dan sebagian Sumatera. Sedangkan Terminal BBM
Plumpang hanya melayani SPBU-SPBU yang ada di
Jabodetabek dan sebagian wilayah Sukabumi.
Dalam kesempatan itu, Bahtra juga memberikan
penjelasan mengenai aksi mogok kerja yang dilakukan
Awak Mobil Tanki (AMT) dan salah paham tentang status
mereka. Secara rinci, ia memaparkan PPN melaksanakan
tugas dari Pertamina, sementara Pertamina mendapat
penugasan dari Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas.
Sehingga kontrak kerja pun dibuat hanya 2 tahun sekali.

Foto : Pertamina Lubricants

Foto : TRISNO

berupa CECT (Center for

Global Panduan Social
Responsibility, yang telah di
sepakati lebih dari 160 negara
termasuk Indonesia.
Menurut Executive
Director CECT/Founding
Director MM-CSR Universitas
Trisakti, Dr. Maria R. Nindita
Radyati, kegiatan yang sudah
digelar untuk yang kedua
kalinya ini (Sebelumnya

dilaksanakan pada tahun
2015) melibatkan 194
perusahaan yang sudah go
public dan 13 perusahaan
yang belum terdata.
Penganugerahan CSR
ini berdasarkan riset murni
dan tidak berbayar. Penilaian
terhadap perusahaan tersebut
dengan menganalisa 194
Annual report, Sustanaibility
report, dan informasi publik
lain yang tersedia secara
online. Dengan demikian,

proses penilaian dilakukan

gover nance, community

secara obyektif.

development, enviroment,

Terkait proses penilaian,

labour practice, human rights,

Maria mengakui bahwa pi

dan business behaviour (fair

haknya melakukan penilaian

operating practices and

dengan metode tertentu.

consumer issue).

Sehingga perusahaan pene

Diharapkan kegiatan ini

rima award tidak mengetahui

dapat mengedukasi, meng

ketika sedang berlangsung

inspirasi, dan mendorong

penilaian.

perusahaan menjalankan

Beberapa aspek dalam

bisnis secara bertanggung

penilaian untuk penghargaan

jawab dan berkontribusi pada

CECT CSR Award 2016

pembangunan berkelanjuitan

meliputi organizational

melalui CSR holistik.•RILIS

Sementara itu, ite Supervisor Terminal BBM Plumpang
Eka Komara memaparkan jumlah armada mobil tanki di
Plumpang, yaitu 257 mobil tanki dengan jumlah AMT
sekitar 1.300 personil. Mereka semua bekerja 24
jam nonstop dengan rata-rata BBM yang disalurkan
mencapai 15.000 KL setiap harinya.
Selesai memperoleh pemaparan dari Bahtra dan Eka,
para blogger melakukan kunjungan ke lokasi mobil tanki
dan melihat proses kerja para awak mobil tanki.
Sebelumnya Pjs. External Communication Manager
Susilawati ketika menerima para blogger di Media Center,
Kantor Pusat Pertamina, mengharapkan para blogger
bisa memberikan informasi positif bagi pembacanya
tentang kegiatan distribusi BBM yang dilakukan
Pertamina Patra Niaga, khususnya di Terminal BBM
Plumpang.
Salah satu blogger (citizen journalism) yang ikut dalam
kunjungan ke Plumpang, Alfi Husniah (www.mbakalfi.
com) dari Surabaya, menyatakan kunjungan ini banyak
manfaatnya untuk mereka. Semula ia pikir ini hanya
kunjungan biasa, namun kemudian ia menyadari bahwa
mereka perlu memberikan dukungan kepada Pertamina
melalui artikel yang positif di blog-nya. “Kami sendiri
sebagai blogger, sebenarnya tidak memihak siapa-siapa.
Kami netral. Tugas kami adalah menginformasikan dan
menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat. Dan
itu yang akan kami lakukan untuk memberitakan sebuah
masalah secara berimbang,” kata Alfi.
“Jadi suatu misi dari semua blogger adalah sama.
Kami menyampaikan informasi yang riil, sebenar-benarnya
dan bermanfaat untuk masyarakat,” tukasnya.•URIP

Tugu Mandiri Sabet Penghargaan
TOP Life Insurance 2016

JAKARTA - Tugu Mandiri
menyabet prestasi gemilang
di ajang bergengsi industri
asuransi Indonesia dengan
meraih apresiasi tertinggi
sebagai Top Insurance 2016
kategori TOP Life Insurance
2016 on Asset < Rp1 triliun
dari majalah Business News
Indonesia di acara TOP Bank,
Insurance, & Multifinance
2016, di Jakarta, (29/11).
Acara tahunan ini meru
pakan wujud apre
siasi
majalah Business News
Indonesia kep ada industri
Perbankan, Asuransi, dan
Multifinance di Indonesia yang
memiliki kin erja keuangan,
produk, dan layanan terbaik,
serta memiliki prospek bisnis
cerah dan berkontribusi
tinggi dalam pembangunan
nasional.
“Bagi kami, penghargaan
ini merupakan momentum
terbaik untuk menunjukkan
jati diri Tugu Mandiri sebagai

perusahaan asuransi jiwa
yang sangat profesional.
Tidak pernah berhenti me
ningkatkan produktivitas dan
mencapai target yang te
lah ditetapkan perusahaan,
berinovasi dalam produk
dan layanan, serta menjaga
kepercayaan nasabah dan
masyarakat,’’ ujar Direktur
Utama Tugu Mandiri Donny

J. Subakti.
Ketua Dewan Juri
TOP Bank, Insurance, &
Multif inance 2016 Suryo
Dan isw oro mengatakan,
pemb erian penghargaan
ini sangat penting bagi
peningkatan kinerja dan
layanan industri keuangan
nasional, khususnya pasca
tekanan dari pasar keuangan

emerging markets dalam satu
dua tahun terakhir.
Menurut Suryo, selain
kinerja masa lalu dan prospek
bisnisnya ke depan, dewan
juri melakukan penilaian
menggunakan dua metode
penilaian sekaligus, yakni
penilaian kinerja dan riset
pasar sehingga penilaiannya
sangat kredibel.•TUGU MANDIRI
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Jakarta - PT Pertamina
Trans Kontinental (PTK)
kembali menjalin kerja
sam a dengan PT Perta
Arun Gas (PAG) untuk pe
nyediaan empat unit armada
kapal jenis Harbour Tug di
Terminal Blang Lancang,
Lhokseumawe, Aceh Utara.
Perjanjian ditandatangani
oleh Direktur Utama PTK,
Subagjo Hari Moeljanto dan
President Director PAG,
Teuku Khaidir di Kantor
Perta Arun Gas, Gedung
Patra Jasa, Jumat (25/11).
“Ini adalah sinergi yang
kedua kalinya dilakukan oleh
PTK dan PAG. Sebelumnya,
PTK telah bekerja sama de
ngan PAG untuk Pengelolaan
Pelabuhan Terminal Blang
pada Januari 2015. Terima
kasih atas kepercayaan

PAG kepada PTK untuk
tetap mengelola Terminal
Blang Lancang dan kami
berkomitmen akan terus
men ingkatkan pelayanan
dalam kegiatan pengelolaan
Terminal Blang Lancang,”
ucap Subagjo.
Dalam kerja sama kali
ini, PTK akan menyediakan
empat unit Harbour Tug
untuk pengelolaan Terminal
Blang Lancang dan untuk
kepentingan sandar lepas
kapal LNG di pelabuhan.
PTK akan menunjang ke
giatan usaha PT Perta Arun
Gas di Terminal Blang Lan
cang dan kerja sama ini
dilaksanakan dengan jangka
waktu 15 tahun.
Empat unit Harbour Tug
tersebut terdiri dari dua unit
kapal Harbour Tug ukuran

4000 HP, satu unit kapal
Harbour Tug ukuran 5000
HP dan penyediaan satu unit
Harbour Tug dual fuel (Solar
dan LNG fuel) 5000 HP yang
akan siap mulai beroperasi
pada 1 Maret 2019. Dimana
hal ini bisa diharapkan le
bih ramah lingkungan dan
sebagai upaya kita me
ningkatkan perhatian terha
dap lingkungan karena LNG
merupakan bahan bakar
yang bersih.
Subagjo mengatakan,
melalui “Strengthening
& Collaboration”, PTK
mengut amakan kekuatan
arm ada dan SDM yang
dim ilikinya untuk berko
laborasi dan bersinergi de
ngan perusahaan di ling
kungan Pertamina Group
dan perusahaan lainnya.

PTK berusaha mencari dan
mendapatkan peluang –
peluang bisnis yang dapat
menunjang kontribusi ke
induk demi kemajuan dan
kesejahteraan bersama.
Sementara itu, Pre
sident Director PAG Teuku
Khaidir meyakini PTK
dapat menjalankan tugas
den gan baik karena te
lah memiliki pengalaman
dalam menjalankan bisnis
perkapalan dan jasa maritim.
Kerja sama ini merupakan
kelanjutan dan peningkatan
dalam pengelolaan Terminal
Blang Lancang.
“Performance PTK juga
lebih baik dari pesaing lain
nya. Harga yang ditawarkan
pun sangat kompetitif
sehingg a menjadi alasan
PAG memilih PTK untuk

Foto : KUNTORO

Sinergi PTK dan PAG Penyediaan Armada Kapal

bekerja sama,” ungkapnya.
Menurutnya, kerja sama
yang saling menguntungkan
kedua belah pihak ini pasti

berdampak positif terhadap
kinerja Pertamina secara ke
seluruhan.•IRLI

rembang - Penurunan harga minyak dunia sejak awal
tahun 2016 yang tercatat mencapai harga di bawah
USD 40 per barel memberikan dampak signifikan bagi
para pelaku usaha di bidang minyak dan gas bumi,
tidak terkecuali bagi PT Pertamina Hulu Energi dan
anak perusahaannya yaitu PHE Randugunting sebagai
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Namun di penghujung tahun ini, PHE Randugunting
selaku operator Blok Randug unting dipercaya oleh
SKK Migas untuk melaksanakan pengeboran sumur
eksplorasi di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
Pengeboran Sumur Eksplorasi Randugunting (RGT‐2)
yang dilaksanakan pada (21/11), merupakan upaya final
pencarian data dan pembuktian keberadaan hidrokarbon
di daerah tersebut.
Apabila melihat sejarahnya, 20 tahun lalu, Pertamina
pernah memb uktikan keberadaan gas bumi melalui
pengeboran sumur Randugunting (RGT‐1) yang terletak
relatif dekat dengan lokasi pengeboran Randugunting
(RGT-2). Namun untuk memastikan keberadaan lebih
lanjut atas cadangan gas bumi tersebut, diperlukan
konfirmasi ulang agar potensi migas di daerah ini dapat
dikembangkan lebih lanjut.
Direktur Eksplorasi PHE, Rudy Ryacudu yang hadir
dalam Peresmian Tajak Sumur Eksplorasi Randugunting
2 (RGT-2) di Desa Krikilan, Rembang, Jawa Tengah,
pada (21/11), mengungkapkan pentingnya Tajak
Sumur RGT-2. “Direksi PHE mengucapkan terima kasih
kepada seluruh pihak yang sudah membantu kelancaran
operasi. Pelaksanaan Tajak Sumur ini tidaklah mudah.
Kami berjuang untuk diizinkan melakukan pengeboran
di Rembang. Ini sangat penting, kami dapat penugasan
untuk mencari migas. Sumur Eksplorasi adalah pertaruhan,
sebagai pembuktian ada tidaknya Migas,” ujar Rudy.
“Saya berpesan, utamakan standard keselamatan
QHSSE, tidak ada toleransi untuk kesalahan yang ber
akibat mengganggu kelancaran operasi. Sebagaimana
diketahui, migas mudah terbakar, aspek keselamatan

kerja harus dapat ditaati,” imbuhnya.
Sementara itu, GM Randugunting Abdul Mutalib Masdar
menjelaskan, selama proses persiapan pengeboran, PHE
Randugunting melakukan upaya maksimal memenuhi seluruh
persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundangundangan maupun kebijakan daerah Kabupaten Rembang.
PHE Randugunting juga telah melakukan koordinasi intensif
dengan Pemerintah Daerah, SKPD, Kepolisian, TNI, dan
instansi terkait untuk memastikan telah terpenuhinya seluruh
pers yaratan perizinan termasuk Izin Prinsip Kesesuaian
Tata Ruang dan izin yang terkait dengan lingkungan. Untuk
perizinan yang terkait dengan lingkungan, PHE Randugunting
telah melaksanakan presurvey, demografi lingkungan, analisa
UKL/UPL, hingga terbitnya Izin Lingkungan untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan pengeboran RGT‐2. “Semoga selama
40 hari ke depan, kegiatan operasi pengeboran berjalan lancar
dan memberikan hasil positif,” harap Abdul Mutalib Masdar.
Bupati Rembang, H. Abdul Hafidz yang ikut hadir bersama
jajaran SKPD Rembang mengapresiasi kegiatan yang dilakukan
PHE Randugunting. Ia mengingatkan pentingnya sosialisasi di
setiap tahapan pelaksanaan pengeboran. “Sosialisasi sangat
penting dilakukan di setiap tahapan untuk menghindari salah
paham di masyarakat. Saya minta aparat Pemda membantu
kelancaran operasi, karena ini untuk kepentingan negara. La
kukan koordinasi, komunikasi & sosialisasi. Semoga eksplorasi
Sumur RGT-2 sukses dan membawa masyarakat Rembang
lebih baik dan sejahtera,” tambahnya.
PHE Randugunting saat ini berada pada fase eksplorasi
tahap 3 yang mana akan berakhir pada bulan Agustus
2017. Dalam kurun waktu 2007 – 2015, PHE Randugunting
telah melakukan pengeboran eksplorasi sebanyak 4 sumur,
yaitu Djapah Gede (DPG-1), Cempaka Emas (CPE‐1) dan
Kenangarejo (KGR‐1) dengan status Dry Hole, dan sumur
Wonopotro (WON-1) dengan status Uneconomic Discovery.
Selama kegiatan operasi pengeboran RGT‐2, PHE
Randugunting selain menggunakan tenaga ahli pengeboran
yang berasal dari Pertamina dan Service Company, juga akan
mengikutsertakan penduduk lokal dalam kegiatan operasi

Foto : PHE

PHE Randugunting Tajak Sumur Eksplorasi Randugunting

pengeborannya.
Sebelumnya, PHE Randugunting juga melakukan serangkaian
sosialisasi dan penyaluran program CSR, seperti Randugunting
mengaji dan Randugunting berbagi, bantuan pembangunan masjid,
rekondisi jalan di sekitar lokasi, dan lain-lain sebagai bagian dari upaya
perusahaan untuk memberdayakan potensi sumber daya lokal dan
masyarakat di sekitar lokasi pengeboran.•PHE RANDUGUNTING
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Uji Coba LNG Trucking,
Harga Gas Sumut Bisa
Lebih Murah

Lhokseumawe - Di tengah tuntutan penurunan harga gas
untuk industri di wilayah Sumatera bagian utara, PT Pertagas
Niaga (PTGN) pada awal November 2016 melakukan uji coba
pengisian LNG ke truk isotank di filling station Arun, yang bera
da pada wilayah operasi Perta Arun Gas, Lhokseumawe. Uji
coba ini merupakan terobosan yang dilakukan PTGN untuk
menyediakan gas bagi industri dengan lebih cepat dan harga
lebih murah. LNG dikirim ke PT Kedaung Medan Industrial di
Tanjung Morawa, Medan dan diregasifikasi di lokasi industri
konsumen, Kamis (24/11). Cara ini sebelumnya telah dilakukan
oleh PTGN di filling station PT Badak, Bontang untuk dikirim ke
konsumen dua pusat perbelanjaan di Balikpapan, Kalimantan
Timur yang dimulai sejak tahun 2014.
“Kebutuhan gas bagi industri di Sumatera Utara sangat
mendesak untuk segera dipenuhi. LNG trucking menjadi solusi
paling tepat khususnya bagi konsumen yang wilayahnya belum
dilalui oleh jaringan pipa,” terang President Director PTGN
Linda Sunarti. Bisnis LNG trucking merupakan hasil kerja
sama antara PT Pertamina Gas sebagai pemilik filling station
dan PT Perta Arun Gas yang akan mengoperasikannya. Saat
ini PTGN telah menyiapkan empat isotank yang secara ber
giliran akan mengangkut dan mengisi LNG dengan kapasitas
0,4 MMSCF ke konsumen.
PTGN yakin bisnis LNG trucking akan memperkuat bisnis
niaga gas Pertamina di Sumbagut yang juga menyuplai gas
pipa melalui pipa transmisi Arun-Belawan-KIM-KEK milik PT
Pertamina Gas. “Target kami adalah dapat menguasai pasar
gas di Sumut. LNG trucking adalah solusi untuk melakukan
penetrasi pasar dalam waktu singkat,” terang Linda.
Industri di wilayah Sumatera Utara saat ini membutuhkan
gas industri sekitar 30 MMSCFD, namun hanya sekitar 6
MMSCFD yang bisa dipenuhi. Salah satu kendala yang
dihadapi adalah mahalnya harga gas serta produksi gas
lapangan Pangkalan Susu yang terus menurun.•PTGN

2016, SCM PHE Hemat US$68 Juta
bandung - Fungsi Supply Change Management PT
Pertamina Hulu Energi (PHE) berhasil menghemat anggaran
sebesar US$ 68 juta pada tahun 2016. Hal ini disampaikan
Senior Manager SCM PHE Iman Bastari pada Workshop SCM
PHE 2016 di Bandung, Selasa (29/11).
Menurut Iman, penghematan fungsi SCM PHE di
beberapa sektor yang hasilnya melebihi target ini merupakan
solusi dari terpuruknya minyak yang turun drastis sejak per
tengahan tahun 2014 dan sangat berpengaruh pada pen
dapatan PHE.
Senior Manager SCM PHE, Iman Bastari dalam paparan
kinerja fungsi SCM PHE tahun anggaran 2016 mengatakan,
“Kita ketahui bersama dengan harga minyak yang turun
sejak 2014 sangat berpengaruh pada keuntungan PHE. Ini
merupakan tanggung jawab kita fungsi SCM untuk membantu
perusahaan dengan melakukan penghematan”.
“SCM PHE menargetkan penghematan pada 2016 se
besar US$ 59 juta, alhamdulillah hingga saat ini kita telah
melakukan penghematan sebesar US$ 68 juta. Penghematan
dilakukan pada beberapa hal, di antaranya Contract Ne
gotiation, Contract Renegotiation dan E-RA,” papar Iman
Bastari.
Selain cost saving, disampaikan pula capaian kinerja SCM
2016 diantaranya, material transfer realisasinya sesuai target,
yakni sebesar US$ 1,9 juta. Contract umbrella dengan target
US$ 0,2 juta, realisasinya sudah melebihi saat ini US$ 0,3
juta. Joint contract, target US$ 0,5 juta realisasinya sebesar
US$ 0,6 juta Sedangkan target cost avoidance US$ 20
juta, realisasinya US$ 8 juta. Hal ini karena program sudah
dilaksanakan tahun sebelumnya.

Foto : PHE
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Selain sukses melakukan penghematan, SCM PHE juga
mendukung penerapan SSO di fungsi SCM PHE. “Januari
kita terapkan SSO, SSO melakukan proses bisnis yang baik
dalam memperbaiki sistem kerja. Ke depan, pengelolaan
regulasi dan aset PHE ke depan yang menjadi tantangan.
Peran SCM dalam melakukan stategi program kerja agar
pendapatan dan biaya mencapai terbaik,” harapnya.
Iman Bastari berharap SCM bisa profit dengan cost
efisiensi, compliance, percepatan proses, serta segala
aktivitas bisa menguntungkan. “Make it profit,” harapnya.
Direktur Keuangan & Bisnis Support PHE Ari Budiarko
menyambut baik kinerja fungsi SCM PHE di tahun 2016.
“Terima kasih kepada teman-teman di SCM yang telah
melakukan penghematan. Bahkan melebihi target yang
diberikan. Mudah-mudahan tahun depan kita dengan pola
SSO akan mencapai tingkat efisiensi yang lebih kompetitif
lagi,” harapnya.
Ari menambahkan, “Efisiensi dan berdaya laba tinggi
sudah menjadi Visi dan Misi PHE sejak berdiri, selain itu,
melakukan operasi profesional. Dengan harga minyak turun
sejak pertengahan 2014, bahkan mencapai titik terendah
pada Februari 2016 yang mencapai di bawah US$ 30 per
barel, saya harapkan SCM terus memberikan support yang
excellent kepada perusahaan, terutama operasi. Kita akan
usahakan production cost dibawah rata-rata industri,” ujarnya.
Workshop SCM PHE 2016 dilaksanakan 29 November
hingga 1 Desember 2016 dengan tema, “Dengan Penerapan
SSO, Kita Tingkatkan Sinergi & Efisiensi Pengelolaan Rantai
Suplai Aset PHE”. Dalam workshop dibahas juga rencana
kerja tahun 2017 dan tiga tahun ke depan.•PHE

jakarta - PT Pertamina EP
Cepu (PEPC) mengadakan
acara berbagi pengetahuan
berjudul “Identifikasi Environ
ment of Deposition (EOD) &
Diagenesa Batuan Karbonat
dalam Pembuatan Model
Geologi (Model Statik) untuk
Perhitungan Hidrocarbon
Inplace, Studi Kasus: La
pangan Banyu Urip”, pada
(24/11), Gedung Patra Jasa,
Jakarta. Tema ini disampaikan

oleh Andi Fadly dari fungsi
Geoscience PEPC.
Tema ini diangkat meng
ingat Banyu Urip merupakan
Lapangan Minyak Karbonat
terbesar di Indonesia, dengan
Hidrocarbon Inplace lebih
dari 1,2 miliar MMBO yang
menjadi andalan Pertamina
saat ini untuk meningkatkan
produksi minyak. Saat ini
produksi minyak Banyu Urip
mencapai 185 KBOPD atau

sekitar 25% produksi minyak
nasional.
Pembuatan model geologi
(Model Statik) lapangan Ba
nyu Urip yang merupakan
Isolated Carbonate Platform
menjadi awal yang penting
dalam menghitung cadangan,
besarnya fasilitas produksi
maupun keekonomian proyek
lapangan Banyu Urip.
Identifikasi EOD penting
dilakukan untuk mengetahui

penyebaran jenis terumbu
maupun biota yang hidup
yang membentuk prositas
primer batuan karbonat.
Selain EOD model,
Diagenesa juga turut mem
pengaruhi perubahan pada
batuan karbonat. Proses
diagenesa akan menye
babkan perubahan material
sedimen.
“Permodelan geologi
(mod el statik) merupakan

Foto : PEPC

Berbagi Pengetahuan tentang Pembuatan
Model Geologi Lapangan Banyu Urip

awal dari perhitungan
Hidroc arbon Inplace. Pe
mahaman Environmental
of Deposition (EOD) yang
tepat dapat memetakan

karakteristik reservoir batuan
karbonat. Ketidakakuratan
dalam perhitungan, berisiko
terhadap keekonomian suatu
proyek.•PEPC

No. 48

SOROT

Tahun LII, 5 Desember 2016

Pertamina Raih Asia’s Top Sustainability Reporting Awards
SINGAPURA - PT Pertamina

Emisi gas rumah kaca. Oleh

perusahaan dalam upaya

perusahaan. “Kemenangan

(Persero) sebagai Badan

karena itu, Pertamina secara

mencegah perubahan

Pertamina di ASRA 2016

Usaha Milik Negara Indonesia

aktif mengimplementasikan

iklim yang berbahaya dan

mencerminkan keseriusan

meraih penghargaan Asia’s

program mitigasi perubahan

melindungi sumber daya

kepemimpinan di perusahaan

Top Sustainability Reporting

iklim. Inisiatif ini juga dila

alam, seperti kebijakan,

tersebut dalam berkomitmen

( A S R A ) Ta h u n

kukan untuk mendukung

roadmap, efisiensi energi,

untuk dalam penciptaan

2016 kategori Asia’s Best

komitmen pemerintah untuk

inisiatif yang diambil serta

value creation bagi seluruh

Carb on Disclosure dari

mengurangi emisi gas rumah

hasil kuantitatif program

stakeholders. Hal itu ter

CSRWorks International,

kaca sebesar 20% pada

perubahan iklim.

cermin dari Sustainability

pada 28 November 2016, di

tahun 2020, seperti yang

Menurut Managing

Singapura.

dinyatakan dalam pertemuan

Director di CSRWorks In

G20 di Pittsburgh,” katanya.

ter
nasional

Aw a rd s

Penghargaan tersebut
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Report–nya,” ujar Rajesh.
Pertamina terpilih men

sekaligus

jadi salah satu penerima

Sustainability Report

founder penghargaan ini,

penghargaan dari seleksi

Pertamina berisi informasi

Rajesh Chhabara, Sus

yang dilakukan terhadap 68

nuntoro. “Kami sepenuhnya

lengkap tentang upaya

tainability Report menjadi

perusahaan dari 14 negara

menyadari bahwa industri

yang dilakukan Pertamina

indikator kunci untuk menilai

yang menjadi finalis, dan

satunya pemenang dari In

melalui penilaian oleh juri

energi merupakan produsen

terkait dengan komitmen

keberhasilan jangka panjang

Pertamina merupakan satu-

donesia. Para finalis terpilih

independen.•

Foto : ISTIMEWA

Corporate

Secretary Pertamina Wis

diterima oleh

balongan - Pada tahun
ini, sebanyak 20 gugus terdiri
dari 2 PC-Prove, 13 FT-Prove
dan 5 Individual Improvement
(I-Prove) mengikuti Grand
Forum Sharing CIP yang
dilaksanakan di RU VI
Balongan, pada Senin
(31/10). Seluruh gugus
tampil maksimal dalam me
nyampaikan improvement
dan inovasinya. Bahkan
GM dan Tim Manajemen
RU VI yang hadir menjadi
moderator pada kegiatan ini
terpukau dengan inovasi tiap
gugus yang dianggap sejalan
dengan lima prioritas strategis
yang canangkan oleh Direktur
Utama Pertamina.
Ke-20 Gugus tersebut
di antaranya FTP CD-DeIB

(POC) peraih predikat
Platinum. Kemudian FTP
Binary (POC), FTP Boiler
(UTL), FTP Citera 1 dan
Citera 2 (RCU), FTP Desalter
(CDU), FTP Indah (HTU), FTP
Matahari (UTL), FTP MILO
(Finance), FTP Pakinok 1
(NPU), FTP STG (UTL), IP
Nana & Maman (MA 1), IP
Sadikin & Ismail HF (REIE),
IP Zainul (HTU), PCP Keren
(RPO), PCP POC Star yang
masing-masing meraih
predikat Gold.
Selanjutnya FTP Giat
(RCU), FTP PHP PAS (OM),
dan IP Johan & Almira (Fi
nance) yang masing-masing
meraih predikat Silver.
Grand Forum Sharing
CIP ini dilaksanakan setelah

melalui proses audit PDCA
1 dan 2 pada Juni dan
September 2016 serta pe
nilaian makalah CIP yang
dilaksanakan pad a awal
Oktober 2016 terhadap 50
Gugus yang menyampaikan
risalah CIP.
Ketua Tim Pelaksana
GFS CIP Tahun 2016 Gustian
Quddus dalam sambutannya
mengatakan, Grand Forum
Sharing CIP dipandang
perlu diadakan sebagai
ajang bagi insan mutu RU VI
dalam menyampaikan ideide perbaikan dan berbagi
pengetahuan di RU VI.
Gustian Quddus menam
bahkan, kegiatan ini meru
pakan salah satu sarana
yang difasilitasi perusahaan

untuk mendorong pekerja
RU VI agar dapat berperan
aktif dan berkontribusi nyata
dalam kegiatan mutu.
Sementara itu, GM RU
VI Balongan Afdal Martha
menyampaikan apresiasinya
kepada seluruh insan mutu
RU VI yang telah menuang
kan ide-ide cemerlang, im
provement dan inovasinya
bagi kemajuan dan perkem
bangan perusahaan RU VI
Balongan.
Afdal mengatakan, ke
giatan mutu menjadi hal
yang wajib untuk dilakukan
mengingat dalam lingk up
bisnis global saat ini per
saingan kian ketat dimana
tuntutan dari konsumen dan
stakeholder yang semakin

Foto : RU VI

Insan Mutu RU VI Unjuk Inovasi demi Kemajuan Perusahaan

tinggi.
“Jadikanlah forum ini se
bagai arena tukar-menukar
pengetahuan dan informasi
untuk mendukung gagasan
strategis menuju tercapainya
Visi RU VI menjadi Kilang
Terkemuka di Asia Tahun
2025,” tegas Afdal Martha.
Forum Sharing CIP ber

tujuan untuk mend uk ung
optimalisasi kinerja peru
sahaan dan merupakan salah
satu sarana yang dipakai untuk
mengobarkan semangat
pekerja dalam men uang
kan ide dan gagasannya
demi meningkatkan kinerja
perusahaan.•Riki Hamdani
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J a k arta – K o m i t m e n
Pertamina terhadap pe
ngemb angan dan pening
katan prestasi olahraga
bulutangkis di Tanah Air
dibuktikan dengan menggelar
Pertamina Open 2016, yang
dalam penyelenggaraannya
menggandeng Pengurus Pu
sat Persatuan Bulutangkis
Seluruh Indonesia (PP PBSI).
Pertamina Open tahun ini
merupakan gelaran yang ke-9
dalam rangka memperingati
HUT ke-59 Pertam
 ina,
sekaligus upaya Pertamina
dalam mendukung akselerasi
program pembinaan PP
PBSI yang diharapkan dapat
melahirkan atlet masa depan
dan semakin berkembang.
Dalam konferensi pers

yang diadakan di Kantor
Pusat Pertamina, Ketua
Bidang Olahraga Bulutangkis
BAPOR Pertamina Andria
Nusa menyatakan, Perta
mina Open 2016 memper
tandingkan nomor tungg al
dan ganda putera-puteri,
mulai dari kelompok remaja
(U-17), Taruna (U-19), De
wasa serta Veteran, serta
kejuaraan khusus karyawan
Pertamina dengan mempere
butkan hadiah total sebesar
Rp 350 juta.
Andria Nusa menam
bahkan, penyelenggar aan
tahun ini, tidak dilaksanakan
di Gelora Bung Karno, Se
nay an sebagaimana tahun
sebelumnya, karena di lokasi
tersebut tengah direnovasi

jelang Asian Games 2018
sehingga dialihkan ke Ge
langgang Olahraga Tan
jung Priok, Sunter, pada 28
November-3 Desember 2016.
Sementara
itu, Vice
President Corporate Commu
nication Pertamina Wianda
Pusponegoro menjelaskan,
kejuaraan Bulutangkis
Pertamina Open merupakan
agenda tahunan yang
ditunggu para atlet bulutangkis
nasional. “Kami turut bangga
karena berdasarkan data
yang kami dapatkan dari
Pengurus Pusat PBSI, seluruh
pemain bulutangkis terbaik
nasional menyatakan siap
ikut berkompetisi. Selain itu,
hadirnya sejumlah mantan
dan pemain yang kini digodok

di Pelatnas PBSI Cipayung,
Jakarta Timur, dipastikan
akan ikut serta sehingga
menambah ketat persaingan
untuk memperebutkan gelar
juara,”jelas Wianda.
Sedangkan mantan
pebulutangkis nasional yang
mewakili Sekjen PP PBSI Ricky
Subagja mengucapkan terima
kasih kepada Pertamina yang
telah mendukung atlet-atlet
nasional bulutangkis. “Seperti
dalam gelaran multievent
internasional seperti SEA
Games, Asian Games, dan
juga Olimpiade Rio de Janeiro
2016,” jelasnya.
Kiprah Pertamina dalam
mendorong pengembangan
cabang olahraga bulutang
kis ditandai dalam ber
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Foto : TRISNO

Pertamina Open 2016,
Dukung Prestasi Atlet Bulutangkis Indonesia

Tahun LII, 5 Desember 2016

bagai kegiatan, di antara
nya mendukung Kejuara
an Nasional PBSI, mem
berangkatkan atlet bulutang
kis nasional ke multie vent
olahraga Internasional, serta

membentuk klub bulutangkis,
PB Pertamina Fastron yang
atlet-atletnya telah mencetak
prestasi dalam berbagai ke
juaraan nasional maupun
internasional.•HARI/RILIS

cilacap – Refinery Unit
(RU) IV Cilacap bekerja sama
dengan Refining Technology
Pertamina Jakarta menggelar
Forum Knowledge Sharing
Energy & Loss, dirangkai
Rakor Energi Pertamina
Refining Directorate, dan
ditut up dengan komitm en
bersama untuk menjadi role
model dalam efisiensi energi
dan pengendalian refinery
loss dengan memberdayakan
seluruh resources.
Acara berlangsung
selama tiga hari dimulai pada
(2/11) di Yogyakarta. Para
peserta dalam acara tersebut

berasal dari fungsi Produksi,
Engineering dari masingmasing Unit Pengolahan.
Kegiatan ini dimaksudkan
untuk meningkatkan awa
ren ess, kapabilitas, kepe
mimpinan serta membangun
komitmen bers ama untuk
pencapaian target kinerja
EII, Refinery Fuel dan Loss
tahun 2016 dari seluruh insan
pelaku energi di Direktorat
Pengolahan.
Pada hari pertamina,
masing-masing Unit Pengo
lahan mempresent asikan
keberhasilan implementasi
teknologi, solusi dan ide

pengembangan efisie nsi
energi & reduce loss.
Di hari kedua, acara
diisi dnegan presentasi dari
experts/vendor chemical,
vendor burner dan konsultan
energi berskala internasional
yang terkait dengan handling
fouling pada preheat system,
performance burner, serta
program efisiensi energi.
Experts/Vendor yang ber
partispasi pada event ini
antara lain dari Axens, Nalco,
Zeeco, dan CTP.
Di hari ketiga, acara
ditutup dengan penand a
tanganan komitmen ber

Foto : RU IV

Forum Knowledge Sharing Energy & Loss: Pertamina Refining Directorate

sama menyukseskan pro
gram efisiensi energi dan
pengendalian loss Direk
torat Pengolahan yang
ditandatangani oleh SVP
Refining Operation Michael
R. Sihombing, VP Refining
Tecnology Budi Santoso
Syarif, dan seluruh SMOM

dari seluruh unit.
Dalam sambutannya,
VP Refining Tecnology Budi
Santoso Syarif mengapresiasi
seluruh Unit Pengolahan yang
telah berupaya mengerahkan
seluruh sumberdaya agar
bisa melakukan efisiensi
dalam setiap operasional

pengelolaan kilang dan
pengembangan bisnis pengo
lahan dalam menyelesaikan
i n i s i a t i f p ro g 
ram untuk
mencapai target KPI energy
& loss tahun 2016.
“Dengan kegiatan ini, di
harapkan implementasi inisi
atif dapat ditracking dan di
monitoring dengan penuh
komitmen sehingga kinerja
energy dan loss yang sampai
saat ini belum memenuhi
target KPI, maka di akhir
tahun 2016 kinerja EII item
KPI Direktorat Pengolahan
dapat melampaui target yang
ditetapkan,” ujar Budi.•sgt

balongan - Setelah ber
hasil meraih penghargaan
Proper Emas pada Tahun
2015 dari Kementerian Ling
kungan Hidup dan Kehu
tanan (KLHK), tahun ini RU
VI Balongan kembali masuk
sebagai salah satu kandidat
peraih Proper Emas.
Guna mempertahankan
Proper Emas tersebut,
RU VI Balongan secara
konsisten dan berkesinam
bungan melaksanakan
berbagai program khususnya
terkait Corporate Social
Responsibility (CSR),
seperti pemberdayaan dan
lingkungan.

Beberapa program ung
gulan program CSR RU
VI Balongan, di antaranya
adalah Budidaya Jamur
Tiram, Ekowisata Mangrove,
Produk Olahan Mangrove,
serta UMKM.
Sebagai rangkaian pe
n i l a i a n P roper E m a s ,
Dewan Proper melakukan
visitasi di beberapa mitra
binaan RU VI yang terbagi
dalam dua tahap. Pertama,
visitasi tim teknis Dewan
Pertimbangan Proper oleh
Agnes Sunartiningsih yang
juga merupakan Dosen di
Universitas Gadjah Mada,
pada 16 – 17 November

2016. Kemudian visitasi yang
dilakukan oleh Ketua Dewan
Proper Prof. Sudarto pada
19 November 2016 dengan
pendampingan oleh GM
RU VI Afdal Martha dan tim
manajemen RU VI.
Rangkaian kegiatan
visitasi dimulai dengan me
ninjau lumbung budidaya
jamur tiram di Desa Sukaurip.
Melalui bantuan peralatan
dan pembinaan yang dibe
rikan kepada kelompok,
kelompok tani jamur tiram
menyat akan, produks inya
meningkat bahkan masih
belum bisa memenuhi per
mintaan pasar yang begitu

besar.
Visitasi dilanjutkan ke
UMKM binaan RU VI. Anggota
UMKM ini merupakan para
purna Tenaga Kerja Wanita
(TKW) yang kini mandiri
melalui program pemb er
dayaan dari CSR RU VI.
Selain itu, visitasi yang dila
kukan oleh Dewan Proper
juga dilakukan di Ekowisata
Mangrove Karangsong yang
kini menjadi salah satu ikon
wisata di Kabupaten In
dramayu.
Salah satu apresiasi dari
pengembangan Ekowisata
Mangrove Karangsong ter
sebut, RU VI Balongan meraih

Foto : RU VI

Visitasi Dewan Pertimbangan Proper ke Mitra Binaan VI Balongan

penghargaan Proper Emas
dari KLHK pada 2015.
Rangkaian akhir dari
visitasi penilaian Proper
yakni peninjauan pemb u
didayaan Mangrove hidro
ponik dan produk olahan

Mangrove oleh kelompok Ja
ka Kencana di Desa Pabean
Udik Kecamatan Indramayu.
Diharapkan, ide dan
program inovatif tersebut da
pat mempertahankan Pro
per Emas RU VI.•Riki Hamdani
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Kunjungan Wisata & Membatik PWP
Direktorat Gas & EBT
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jakarta – Persatuan Wanita Patra Direktorat Gas mengadakan kunjungan wisata ke Monumen
Nasional (Monas) Jakarta Pusat dan Museum Tekstil di Tanah Abang, pada Rabu (23/11). Sekitar 30
anggota PWP yang mengikuti kunjungan wisata ini. Dengan antusiasme tinggi, mereka mengunjungi
Monas hingga ke lantai atas untuk melihat langsung pemandangan segala penjuru kota Jakarta.
Kunjungan selanjutnya ke Museum Tekstil. Di sini para anggota PWP diajarkan membatik
menggunakan canting dengan mencelupkan tinta nilam dan melukisnya di atas kain yang telah
ada pola batiknya. Ketua PWP PHE Dewi Gunung Jati mengatakan, tujuan wisata ini adalah untuk
Foto :ADITYO

kembali mengingat kembali sejarah sekaligus budaya kita agar para anggota PWP juga mendapatkan
ilmu untuk membuat prakarya dengan cara membatik langsung dari tempatnya.•ADITYO

MAgelang – Pada Selasa (8/11),
Persatuan Wanita Patra (PWP) wilayah RU
IV menggelar wisata Rohani di Pondok
Pesantren Masyarakat Merapi-Merbabu
Kecamatan Ketep, Kabupaten Magelang,
Jawa Tengah.
Pesantren Masyarakat Merapi-Merbabu
(PM-3) adalah lembaga dakwah yang
bergerak dalam bidang pendidikan Islami
pada level akademik, dengan memadukan
sistem pendidikan salafy dan pendidikan
modern yang berkembang saat ini. Fokus
pengajaran pada kemampuan pendalaman
pengetahuan agama, hifdzul-Qur’an
dan metode dakwah kemasyarakatan.
Termasuk menjadi fasilitator pendidikan
anak usia dini melalui Taman Kanak-kanak
yang menitikberatkan pada kompetensi
ideal anak muslim. Serta menjadi
pendamping masyarakat di sekitar lereng
Merapi-Merbabu dalam hal keagamaan,

Foto : RU IV

Wisata Rohani dan Bakti Sosial PWP RU IV ke Pesantren Masyarakat Merapi-Merbabu

pendidikan taman Al-Qur’an, dan sosial
ekonomi mikro serta hal-hal lain yang di
anggap perlu dan positif.
Hal inilah yang mendorong PWP RU IV
menggelar wisata rohani sekaligus mem
berikan bantuan fasilitas untuk menambah
manfaat serta lebih meningkatkan kom
petensi para santri dan calon ustadz serta
imam masjid dalam menimba ilmu dan
sejarah agama agar kelak menjadi mandiri,
tangguh dan berakhlak mulia.

Wakil Ketua PWP RU IV Eulis Didin
Mujahidin dalam sambutannya meng
ungkapkan, kegiatan ini merupakan salah
satu program kerja Bidang Sosial Budaya
Sub Bidang kerohanian Islam PWP RU
IV Cilacap. Dengan adanya kegiatan ini
diharapkan menguatkan keimanan aqidah
Islam, mempererat tali silaturahmi antar
anggota khususnya bagi jamaah pengajian
rutin PWP.
“Dalam kesempatan ini, kami juga

berteima kasih kepada Muhammad Fanni
Rahman sudah mengijinkan kami melakukan
kunjungan ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ustadz
Salim A. Fillah dari Yogyakarta memberikan
tausyiah kepada para anggota PWP RU IV.
Bantuan fasilitas yang diberikan kepada
Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu
berupa uang tunai sebesar Rp10 juta, 91
potong sarung, 62 potong baju koko, 6 po
tong mukena, 3 buah peci, 50 buah tempat
pensil, 80 buah penghapus, 5 pack pensil,
6 pack ballpoint, 50 buah buku gambar, 32
pack buku tulis, 50 buah penggaris, serta 60
paket sembako.
PWP RU IV Cilacap juga memberikan
bantuan fasilitas kepada Ponpes Al-HadidYogyakarta berupa uang tunai sebesar Rp2
juta, 74 potong sarung, 29 potong baju koko,
5 pack balpoint, 4 pack pensil, 50 buah
penghapus, 46 pack buku tulis.•HAN RU IV

SOROT
baru, hak utama untuk
mengakuisisi partisipasi in
terest, serta hak utama un
tuk mengelola lahan yang
kontraknya sudah berakhir,”
papar Fahmy.
Dalam diskusi bersama
insan pers di Cikini, pada
(21/11), Fahmy mengatakan,
tidak ada alasan bagi DPR
untuk kembali menunda pe
nyelesaian revisi UU 22/2001.
“Semakin ditunda penye
lesaian revisi UU Migas akan
menimbulkan ketidakpastian
tata kelola kelembagaan Migas
yang dapat dimanfaatkan oleh
Mafia Migas,” ungkap Fahmy
yang juga mantan Anggota
Reformasi Tata Kelola Migas.
Jika sampai dengan
akhir 2016 DPR tetap tidak
mampu menyelesaikan revisi
UU Migas, Fahmy berharap
Presiden Joko Widodo sudah
seharusnya mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Peng
ganti Undang-Undang (Perpu)
Migas sebagai dasar hukum

tata kelola kelembagaan
Migas.
Hal senada juga disam
paikan oleh Ketua Indonesia
Parliamentary Center (IPC),
Sulastio. “Sektor migas adalah
sektor strategis yang rentan
ditunggangi oleh kepentingan
Mafia Migas. Karena itu, sudah
seharusnya proses-proses
pembahasannya transparan
dan partisipatif,” kata Sulastio.
Sementara itu, Ang
gota Dewan Energi Na
sional, Andang Bachtiar
menegaskan, UU Migas yang
baru harus mengakomodasi
kemudahan-kemudahan ne
geri ini untuk memperoleh

minyak impor, demi menjaga
ketahanan energi nasional. Di
samping itu, UU Migas juga
harus mendorong National
Oil Company (NOC) untuk
mendapatkan blok-blok
Migas di luar negeri dalam
rangka mengamankan paso
kan Migas ke dalam negeri.
“Produksi Migas dari
ladang di luar negeri harus
dibawa pulang untuk meme
nuhi kebutuhan di dalam
negeri, seperti yang sudah
dilakukan oleh PT Pertamina
Internasional Eksplorasi dan
Produksi (PIEP),” ungkap An
dang Bachtiar.•IRLI

Foto : RU IV

jakarta – Para praktisi,
akademisi dan pakar kelem
bagaan energi menilai revisi
UU Migas menjadi sangat
mendesak untuk segera
dis el esaikan dalam waktu
dekat. Salah satu substansi
yang harus diatur dalam
revisi UU 22/2001 adalah
tata kelola kelembagaan
Migas. Pasalnya, Mahkamah
Konstitusi (MK) telah tiga kali
melakukan Yudisial Review.
Menurut Pengamat
Energi dari Universitas Gajah
Mada (UGM) Fahmy Radhi,
revisi UU Migas harus dapat
memperkuat posisi Per
tamina sebagai National Oil
Company (NOC) yang meru
pakan representasi Negara
dalam penguasaan dan
pengusahaan lahan Migas.
Untuk itu, revisi UU Migas
juga harus memberikan pri
vilege kepada Pertamina.
“Pertamina harus dibe
rikan hak utama dalam pe
nawaran lahan migas yang

Foto : KUNTORO

Pengamat : Revisi UU Migas Semakin Mendesak

Site Visit Tim AFW di RU IV

CILACAP – Kilang RDMP (Refinery Development Master
Plan) yang akan dibangun di Refinery Unit IV Cilacap saat
ini memasuki tahapan Pembuatan Basic Engineering
Design oleh Tim Amec Foster Wheeler (AFW). Salah satu
kegiatan dalam pembuatan BED adalah site visit atau
due dilligence yang dilakukan pada 12-26 Oktober 2016.
Manager Business & Commercial Kadek Ambara Jaya
pada saat kick off kegiatan ini menyampaikan tujuan site
visit adalah untuk melakukan observasi kondisi aktual
kilang.
Sementara itu, GM RU IV Nyoman Sukadana menyam
but baik kunjungan tim AFW dan meyakinkan seluruh
komponen RU IV akan mendukung penuh pelaksanaan
kegiatan ini.
Dalam presentasi penutupan rangkaian kegiatan
tersebut, Mike Withling menyampaikan hasil observasi
awal kepada tim manajemen RU IV. Dirinya optimistis
proyek RDMP akan berjalan dengan baik.• RU IV
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Meriahkan HUT ke-59, RU IV
Adakan Turnamen Futsal GM Cup

CILACAP - Sebanyak 12 tim dari berbagai fungsi di RU
IV ikut berpartisipasi dalam turnamen futsal GM CUP
dalam rangka memperingati HUT ke-59. Diawali dengan
pertandingan pembuka antara tim HSE melawan tim dari
MPS, pada (14/11), turnamen ini menjadi tontonan yang
menarik bagi para pecandu olahraga di Cilacap. Turnamen
dibuka oleh Ketua Bapor RU IV Hidayaturrahim. Setelah
banyak laga dipertandingkan, akhirnya tim Fungsi Marine,
Fungsi MPS Cilacap, Fungsi Production II, dan Fungsi ME
melaju ke babak final. Dalam laga akhir, Fungsi Production
II keluar sebagai Juara I disusul Fungsi ME I sebagai juara
II dengan skor 3-1. Sedangkan Juara III diraih Fungsi MPS
dan Juara IV Fungsi Marine.•HAN RU IV

Tim BAPOR PDSI Semarakkan
Eco Run Pertamina

jakarta – Team PDSI yang dimotori oleh BAPOR PDSI
mengirimkan 65 utusannya untuk berpartisipasi dalam
memeriahkan Pertamina Eco Run 2016, pada (20/11).
Tim yang berasal dari berbagai fungsi di PDSI tersebut
membaur menjadi satu mengikuti lari yang berjarak 5 km
dan 10 km. Walau harus datang dini hari untuk mengejar
pelaksanaan kegiatan pukul 05.30 WIB, kekompakan
dan soliditas tim PDSI ini tampak sejak keberangkatan
yang menggunakan dua bus dan beberapa kendaraan

hasil program. Peserta yang berhasil
menurunkan berat badannya
sesuai target mendapatkan peng
hargaan. Sebagai peserta terbaik
Supriyatmoko yang dalam 90 hari
berhasil menurunkan berat ba
dannya sebanyak 10 Kg dengan
tes laborat yang baik. Di hari
yang sama, program ini kembali
dilaksanakan untuk 30 orang
peserta Batch II dengan diawali
seminar HypnoLangsing yang
bertujuan untuk mengubah mindset
dan perilaku peserta agar bisa hidup
lebih sehat dan langsing.•AJI-RUIV

BDI RU VI Selenggarakan
Majelis Taklim Bulanan

balongan – Dalam rangka mempererat tali
silaturahmi keluarga besar RU VI Balongan, BDI RU VI
menyelenggarakan Majelis Ta’lim bersama KH. Mustofa
Aqil Siradj dari Cirebon. Kegiatan ini dilaksanakan di
Masjid Sabilul Muttaqin Perumahan Bumi Patra. Dalam
sambutannya, GM RU VI Balongan Afdal Martha sangat
mengapresiasi program kerja BDI yang menyelenggarakan
majelis taklim bulanan. “Selain bisa menambah ilmu,
tentunya dengan kegiatan ini kita bisa meningkatkan tali
silaturahmi di keluarga besar RU VI Balongan,” ujarnya.
Afdal Martha juga juga mengimbau pekerja
RU VI untuk mengajak sanak saudara
dan tetangga untuk menghadiri majelis
taklim ini agar bisa memakmurkan masjid
sekaligus menambah ilmu dan wawasan
keislaman.•Riki Hamdani

Kajian PEPC
Tentang Shalat

pribadi hingga pulang bersamaan, karena difasilitasi oleh
BAPOR. Semua peserta dari PDSI dapat menyelesaikan
jarak tempuh masing-masing dengan baik hingga ke garis
finish. Wajah-wajah ceria tampak terlihat jelas karena telah
turut menyemarakkan acara ini. Dan bersyukur masih
ada salah seorang di antaranya mendapatkan doorprize
sebuah sepeda.•bk112016

Partisipasi Serikat Pekerja
RU IV dalam Aksi Damai pada
Hari Pahlawan

jakarta – Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya
Kusuma (SPPPWK) bersama para pekerja Pertamina
lainnya berkumpul di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta,
pada (10/11). Kehadiran mereka dimaksudkan sebagai
bentuk dukungan terhadap aksi damai pada Hari Pahlawan
yang dimotori Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu
(FSPPB). SPPPWK yang dikomandoi Ketua SPPPWK
Eko Sunarno, menegaskan, mereka siap mengamankan
kedaulatan energi yang selalu digaungkan para penegak
aspirasi. Dalam aksi damai tersebut, Menteri BUMN Rini
M. Soemarno memberikan arahan terkait beberapa hal
yang menjadi isu hangat, seperti status PT Pertamina
Geothermal Energy (PGE). Menurut Rini, keberadaan
PGE dan PLN harus bersinergi dalam wadah BUMN.
Tujuannya tetap satu, yaitu berinovasi untuk menghasilkan
energi terbarukan dan bisa bermanfaat untuk masyarakat
Indonesia.•Han - RU IV
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jakarta – Bersama Badan Dakwah
Islam PT Pertamina (Persero) pada Selasa
(15/11), PT Pertamina EP Cepu (PEPC)
mengadakan kajian rutin di ruang Banyu
Urip gedung Patra Jasa. Tema kajian
tentang “Shalat sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW”
dan dibawakan oleh Ustadz Dr. Abu Hanif, MA. Acara
dihadiri oleh pekerja PEPC dan pekerja lain yang berkantor
di gedung Patra Jasa. Kajian yang dikupas tuntas oleh
Ustadz Abu Hanif tesebut diakhiri dengan sesi tanya
jawab, dengan harapan pengetahuan ini bisa diterapkan
dalam mengerjakan shalat wajib sesuai shalatnya Nabi
Muhammad SAW.•PEPC

Evaluasi Penerapan Fat Loss
Program

cilacap – Rangkaian kegiatan Fat Loss Program Batch
I yang dilaksanakan sejak 8 Oktober
2016 telah selesai dan secara resmi
ditutup oleh Director Of Pertamina
Hospital Cilacap dr. Sugeng Santoso
dalam acara Review & Renew Fat Loss
Program di Hotel Dafam Cilacap (21/11).
Dr. Sugeng Santoso menyampaikan,
dari 30 peserta Batch I, sem uanya
mengikuti kegiatan dengan baik. Ia ber
harap setelah program selesai, peserta
masih terus dapat memotivasi dirinya
dan lingkungannya untuk menjaga
pola hidup sehat sehingga terhindar
dari obesitas.
Pada kesempatan ini, Master Juli
Triharto melakukan review terhadap

PEP Asset 3 Rebut Juara
Futsal Internal Pertamina EP

Ramba – PT Pertamina EP (PEP), kembali menggelar
Kompetisi Futsal Internal (KOFI) PEP 2016 di PEP Aset 1
Ramba Field pada 26-27 November 2016. Tahun ini tim
Asset 3 (Jawa Barat) berhasil memboyong piala bergengsi
sebagai juara pertama setelah mengalahkan tim Asset
1B (Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Jambi) di partai final
dengan skor telak 4-0. Kesuksesan Asset 3 merebut juara 1
tahun ini merupakan kebanggaan tersendiri, karena berhasil
mengakhiri dominasi sang jawara selama ini, Asset 5
(Kalimantan dan Indonesia Bagian Timur) yang sebelumnya
menjuarai KOFI selama empat kali berturut-turut. Dengan
demikian, Tim Futsal Asset 3 berhak membawa pulang
piala dan hadiah utama sebesar Rp20 juta.
Tak hanya merebut gelar juara pertama, kategori
pemain terbaik dan top skorer pun diborong habis oleh
Asset 3 yang berlokasi di kota Cirebon, ini. Kapten tim
Asset 3, Roy Ricardo menjadi pemain yang paling produktif
dengan torehan 7 gol pada ajang olahraga paling bergengsi
di lingkungan PEP, sementara Tedi Haryadi tampil sebagai
pemain terbaik.
President Director PEP Rony Gunawan mengapresiasi
kegiatan kompetisi olah raga tahunan terbesar lingkup
PEP tersebut. Rony berharap agar nilai-nilai sportivitas
yang terwujud sepanjang ajang KOFI dapat diterapkan
di lingkungan kerja masing-masing. Lewat kedisiplinan,
kejujuran, dan sportivitas dimaksud pada gilirannya akan
mendongkrak kinerja perusahaan.
Sementara itu Tim Asset 1B yang bermain apik pada
partai penyisihan dan semifinal harus puas meraih runner
up dan berhak atas hadiah sebesar RP15 juta. Sedangkan
untuk perebutan juara 3, tim Finance and Business Support
(PEP Pusat) berhasil mengalahkan Asset 4 (Jawa Tengah
dan Jawa Timur) dengan skor 4-1 serta berhak atas hadiah
senilai 10 Juta Rupiah.
Diharapkan ke depan, penyelenggaraan KOFI PEP da
pat berlangsung secara rutin. Sebab, melalui kegiatan ini,
kekompakan pekerja PEP, baik di Kantor Pusat maupun
di pelosok-pelosok negeri, dapat terjalin.•DIt. HULU
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Jakarta – Mulai 27 Sep
tember sampai dengan 22
Oktober 2016, Yayasan Lem
baga Konsumen Indonesia
(YLKI) bekerja sama dengan
Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) Metrologi Provinsi
Jakarta, Kabupaten dan Kota
Tanggerang, Bogor serta
Bekasi, melakukan uji petik
di 48 Stasiun Pengisian
Bahan bakar Umum (SPBU)
Pertamina. Kegiatan tersebut
dilakukan sebagai jawaban
atas ketidaksesuaian takaran
BBM yang dikeluhkan bebe
rapa kalangan. Uji petik dila
kukan di Jakarta, Bogor, De
pok, Tangerang, dan Bekasi
(Jabodetabek).
“Sejak beberapa bulan
lalu, beberapa kalangan
masyarakat mempertanyakan
keakuratan takaran BBM
di SPBU. Agar tidak me
nimbulkan keresahan, kami
melakukan uji petik di 48
SPBU,” kata Ketua Harian
Pengurus YLKI Tulus Abadi,

dalam talkshow Hasil Uji Petik
Takaran serta Standar La
yanan di SPBU, pada Senin
(21/11).
Menurut Tulus, uji petik
yang dilakukan pihaknya
merupakan salah satu
bentuk pengejawantahan hak
konsumen untuk mengetahui
keakuratan takaran BBM di
SPBU. Selain itu, dengan
kegia tan tersebut, pelaku
usaha SPBU Pertamina
dipacu untuk meningkatkan
pelayan an sehingga dapat
memenangkan pers aingan
dengan SPBU asing yang ada
di ibukota.
“Kami mendorong pe
laku usaha memastikan ta
karannya tepat sesuai re
gulasi. Jadi, pengusaha
SPBU tidak perlu khawatir
jika lokasi usahanya dilakukan
uji petik. Ini semata-mata
unt uk mendorong pen ing
katan pelayanan dan per
saingan dengan SPBU asing,”
tambahnya.

Standar toleransi keaku
ratan takaran yang digunakan
dalam pengujian ini mengacu
pada ketentuan Metrologi
Legal, yaitu tidak boleh lebih
dari 100 mililiter (ml) per 20
liter. Sedangkan standar
Pertamina, tidak boleh lebih
dari 60 ml/20 liter, juga dija
dikan acuan.
Dari 48 SPBU yang dijuji
YLKI, terdapat 229 nozzle
alias selang untuk pengisian
BBM yang diuji dengan tiga
kecepatan. Masing-masing
kecepatan dua kali uji. Total
jumlah pengujian sebanyak
1.351 kali.
Hasilnya, bila dihitung se
cara rata-rata dengan meng
gunakan batas toleransi stan
dar Metrologi Legal, maka
hanya terd apat 2 nozzle
(0,8%) dari 229 nozzle pada
48 SPBU yang hasil ujinya
melebihi batas toleransi.
Apabila menggunakan stan
dar Pertamina, terdapat
20 nozzle atau 8,7% dari

Foto :priyo

Pertamina akan Tindaklanjuti Hasil Uji Petik SPBU oleh YLKI
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Vice President Corporate Communication Wianda Pusponegoro memberikan apresiasi atas upaya YLKI melakukan uji petik
di 48 SPBU Jabodetabek. Rekomendasi yang diberikan YLKI akan ditindaklanjuti Pertamina untuk peningkatan pelayanan.

229 nozzle yang hasil ujinya
melebihi standar batas to
leransi.
Staf Bidang Penelitian
YLKI Natalia Kurniawati me
nyimpulkan, sebagian besar
hasil takaran SPBU dalam
pengujian masih dalam batas
toleransi standar Metrologi
Legal dan Pertamina.
Pihaknya merekomen
dasikan agar SPBU yang
memiliki nozzle melebihi ba
tas toleransi untuk segera
mengajukan tera ulang. Dia
juga meminta dispenser

alias pompa ukur SPBU
ditera ulang 2 kali dalam
setahun untuk menjaga
keakuratannya.
Vice President Corporate
Communic at ion Pertamina
W i a n d a P u s p on e g o r o
mengapresiasi upaya yang
dilakukan YLKI, mengingat
hasil dari uji petik tersebut
sangat diperlukan oleh ma
syarakat untuk meningkatkan
keyakinannya membeli BBM
di SPBU Pertamina. “Hasil uji
petik ini dapat memacu Perta
mina serta para pengusaha

SPBU untuk meningkatkan
kualitas pelayanannya,” jelas
Wianda.
Hal senada disampaikan
Yudi Nugraha, Area Manager
Communication & Relations
Pertamina Jawa Bagian
Barat. Pihaknya siap me
nind aklanjuti hasil uji petik
SPBU tersebut. “Saran dan
rekomendasi YLKI menjadi
fokus perhatian Pertamina
untuk melakukan peningkatan
pelayanan demi mencapai
kepuasan pelanggan,” tutup
Yudi.•HARI/MOR III

Security dan Regu Pemadam RU VI
Ikuti Tes Kebugaran Metode Napfa
Balongan – Pertamina
Hospital Balongan (PHB)

menyelenggarakan tes kebu
garan dengan metode Napfa
yang diikuti oleh pekerja
organik dan non organik
bagian Security dan Fire &
Foto : RU VI

Insurance RU VI Balongan.
Kegiatan diikuti 226 peserta
yang terdiri dari 193 pekerja
Security dan 33 pekerja dari

tes. Pertama, Sit & Reach

arah. Keenam, tes lari dengan

Fire & Insurance (HSE) RU VI.

Forward yaitu untuk melihat

jarak 1,6 km atau empat kali

Tes kebugaran den gan

kelenturan tubuh. Kedua,

keliling lapangan sepak bola

metode Napfa ini dilak

Sit Up, yaitu tes kekuatan

Perumahan Bumi Patra.

sanakan selama lima hari,

otot perut. Ketiga, Push

Head of General Affairs

mulai 7-11 November 2016

Up guna mengukur ke

PHB Safrudin mengatakan,

di GOR dan Lapangan Bumi

kuatan otot lengan tangan.

tes kebugaran ini dilaksa

Patra. Sebelum melakukan

Kemudian yang keempat

nakan dengan tujuan untuk

tes, peserta terlebih dahulu

a d a l a h S t a n d i n g B o a rd

mengukur dan meningkatkan

melakukan pengecekan tensi

Jump, yaitu tes kekuatan

kebugaran peserta tes Napfa.

darah, berat badan, pengu

dengan melompat jauh tanpa

Diharapkan dengan dilaksa

kuran tinggi serta pengu

awalan yang bertujuan untuk

nakan tes kebugaran dengan

kuran lingkar perut dan di

mengukur gerak eksplosif

metode Napfa ini pekerja dari

akhiri dengan peregangan

otot tungkai.

bagian Security dan Fire &

Tes kelima adalah tes ke

Insurance dalam menghadapi

lincahan dengan melakukan

sesuatu bisa lebih cepat ka

Bentuk tes kebugaran

lari hilir mudik atau Shuttle

rena membutuhkan fisik yang

den gan metode Napfa ini

Run yang bertujuan mengukur

prima.•Riki Hamdani

terdiri atas enam rangkaian

kelincahan dalam mengubah

otot untuk menghindari kram
maupun cedera.
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Memeta Elnusa Membangun Kompetensi
Survey Seismik Bahari
Jakarta - Indonesia adalah Negara kepulauan
terbesar di dunia dengan total wilayah seluas
5.193.250 km2 dan 2/3-nya kawasan maritim.
Selain itu, Indonesia juga dianugerahi sumber daya
alam yang melimpah. Salah satu di antaranya adalah
sumber daya alam minyak dan gas bumi (migas)
yang dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk
menggerakkan ekonomi bangsa. Sebagai sumber
daya tidak terbarukan (unrenewable resources)
cadangan migas Indonesia yang sudah ditemukan
semakin menipis, seiring dengan pesatnya
pertumbuhan ekonomi nasional. Derap kemajuan
ekonomi berbanding lurus dengan konsumsi energi
yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan.
Akibatnya, cadangan migas Indonesia terkuras
dengan cepat. Menurut BP Statistical Review of
World Energy pada akhir semester I/2016 yang
lalu, total cadangan minyak terbukti yang ada di
Indonesia pada akhir 2015 terhitung sebesar 3,6
miliar barel atau 0,2 persen dari total cadangan
minyak dunia sebesar 1,7 triliun barel.
Maka, supaya laju pembangunan dan
peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat
tidak melambat atau malah justru stagnan dan
negatif, tentu penemuan-penemuan cadangan
baru migas harus dipergegas. Masalahnya,
perbandingan antara laju produksi dengan
penemuan baru hasil dari aktifitas eksplorasi, atau
dikenal dengan istilah rasio penggantian cadangan
(reserve replacement ratio / RRR) semakin timpang.
Faktanya dalam satu decade terakhir angka RRR
di Indonesia selalu berada di bawah 100 persen.
Kenyataan tersebut bukan tanpa alasan,
tingginya biaya investasi, teknologi yang dibutuhkan
dan resiko kegagalan menjadi faktor utama
pasifnya kegiatan eksplorasi di Indonesia. Kondisi
ini tambah diperparah oleh kehadiran turbulensi
krisis harga minyak yang hingga saat ini masih
menghimpit. Dari perhitungan normal, untuk
menjaga kelangsungan produksi maka setiap satu
barel minyak yang dikeluarkan dari perut bumi,
harus ditemukan cadangan baru satu barel pula.
Kalkulasi ini hanya sebatas pada tahap survive,
saja. Jika mau melangkah hingga pencapaian
growth maka diperlukan 2 sampai 4 kali lipatnya.
Dengan demikian baru ada jaminan pertumbuhan
sector hulu bisnis migas akan keberlanjutan.
Berdasarkan sudut pandang tersebut, aktivitas
eksplorasi untuk mencari cadangan-cadangan baru
migas harus dipacu khususnya di daerah frontier
dan laut dalam, yang sebagian besar terletak di
kawasan Indonesia Bagian Timur.
Melihat tantangan medan dan letak geografis
potensi migas tersisa pada umumnya berada di
perairan laut dalam, membuka peluang PT Elnusa
Tbk. (ELNUSA), anak perusahan PT Pertamina
(Persero) yang bergerak di bisnis jasa energi
terintegrasi mulai dari hulu sampai dengan sales
& distribution di hilir. Sebagai perusahaan yang
dikenal kehandalannya karena
memiliki core competen
serta pengalaman mumpuni
terkait survey geologi dan
geofisika - khususnya seismic
acquisition, processing, dan
interpretasi baik 2D maupun
3D - segera menyambut

ELSA Regent : Kapal Survei Seismik berkapasitas 12 streamer milik PT
Elnusa Tbk.

tantangan dan peluang tersebut melalui langkah
strategis, mengembangkan binis marine seismic
acquisition di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan
investasi teranyar Elnusa, yaitu pengadaan sebuah
kapal seismic yang diberi nama “ELSA Regent” pada
triwulan kedua 2016. Kapal ini siap digunakan untuk
mendukung kegaiatan eksplorasi nasional khususnya
kegiatan survey seismic dalam pemetaan regional, studi
cekungan, atau survey 3D untuk konfirmasi penentuan
titik lokasi pengeboran eksplorasi, sebagai kegiatan
akhir dalam mencari ladang-ladang baru migas di
kawasan lepas pantai, baik diperairan dangkal maupun
laut dalam.
Kapal buatan 1992 yang sejak 2013 telah
ditransformasi menjadi kapal seismik, dipercaya mampu
membatu Indonesia mengembalikan kejayaan produksi
migas nasional dan secara signifikan berkontribusi
dalam menjaga kontinyuitas pertumbuhan ekonomi
bangsa. “ELSA Regent mempunyai beberapa kelebihan
dan kemampuan yang belum pernah dimiliki oleh kapal
seismik berbendera Indonesia lainnya. Di antaranya,
kapal ini berkapasitas 12 streamer dengan panjang
setiap streamer mencapai 10 km, sehingga sangat
ideal untuk melakukan pekerjaan survei seismik di
area perairan lepas pantai termasuk laut dalam, serta
mampu menghasilkan rekaman citra seimik 3D yang
memberikan gambaran kondisi formasi batuan di bawah
dasar laut dengan kualitas dan keakuratan sangat
tinggi,” kata Tolingul Anwar, Direktur Utama PT Elnusa
Tbk. dalam acara Public Exspose 2016 di Jakarta 25
November lalu.
Lebih jauh Tolingul menjelaskan, sebelumnya Elnusa
pernah berkerjasama dengan CGGVeritas mendirikan
usaha patungan (JV) PT Elnusa-CGGVeritas Seismic
(ECS) yang bergerak dalam bidang marine seismic,
dengan komposisi Elnusa 51 persen dan CGGVeritas
49 persen kepemilikan saham di ECS. ECS beroperasi
selam 422 hari (April 2011 s/d pertengahan 2012)
dengan menggunakan kapal sewa dari pihak ketiga,
yang kemudian di-reflagging berbendera Indonesia
bernama Elnusa Finder. Wilayah kerja Elnusa Finder
meliputi Indonesia dan ASEAN, terutama untuk proyek
dengan konfigurasi 4 streamer. Namun ternyata
kebutuhan pasar, terutama kawasan Asean tidak selalu
match dengan kapal 4 streamer, tetapi lebih besar dari
itu, antara 8 sampai 12 streamer.
Tidak hanya untuk kegiatan seismik, ELSA Regent
juga memenuhi spesifikasi maritim sehingga dapat
dipergunakan untuk survei geologi dan geofisika yang
non seismik, survei lingkungan dan perikanan, serta
kegiatan penunjang kelautan lainnya. Artinya, ELSA
Regent juga turut mendukung prioritas pembangunan
ekonomi kelautan untuk mewujudkan Indonesia sebagai
poros maritim dunia.• DIT.HULU
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Pengaruh Kebijakan Baru
di Era Pemerintahan Baru Amerika

T

erpilihnya Donald Trump sebagai presiden baru Amerika Serikat cukup
mengejutkan bagi masyarakat global. Kejadian ini cukup berpengaruh
terhadap sektor ekonomi dan industri migas dunia.
Di sektor ekonomi, kemenangan Donald Trump membuat nilai tukar
beberapa mata uang negara-negara di kawasan Asia dan emerging market
berguguran. Rupiah pun mendadak sempat mengalami terjun bebas hingga
level Rp 13.800 per dolar AS. Faktor yang menjadi penyebabnya adalah
keputusan para investor untuk keluar dari pasar emerging market sebagai
langkah mitigasi untuk potensi risiko kebijakan ekonomi Donald Trump
setelah pelantikannya nanti yang cenderung protektif. Risiko tersebut dapat
menimbulkan gangguan bagi ekonomi Indonesia.
Di sektor migas, efek kemenangan Donald Trump dapat memicu fluktuasi
dan ketidakstabilan harga minyak dunia. Hal ini diakibatkan adanya sentimen
negatif pasar yang mengidentikkan Donald Trump dengan ketidakpastian
sehingga menimbulkan efek jangka pendek berupa turunnya harga minyak
jenis WTI dan Brent masing-masing sebesar 0.49% dan 0.37% untuk
kontrak Desember 2016. Dampak lain yang timbul adalah terkait kebijakan
di sektor energi dimana Amerika diprediksi akan semakin meningkatkan
produksi minyak dan gas melalui lapangan shale-nya. Kebijakan ini dapat
berdampak pada meningkatnya pasokan minyak dan gas dunia. Hal ini akan
membuat pasar kebanjiran stok dan memicu kembali jatuhnya harga minyak
dunia. Kondisi akan semakin sulit mengingat negara-negara Timur Tengah
dan OPEC masih tetap mempertahankan laju produksinya. Sementara
untuk saat ini, jumlah permintaan dunia cenderung mengalami penurunan
sehingga akan semakin menekan harga minyak ke level yang lebih rendah.
Namun, di sisi lain, kebjiakan Trump dapat juga meningkatkan harga minyak
melalui faktor geopolitik, terutama kebijakan luar negeri Amerika. Jika Trump
mengambil kebijakan geopolitik, seperti perang yang pernah dicontohkan
oleh pendahulunya di Partai Republik, G.W. Bush, maka hal itu berpotensi
membuat harga minyak naik.
Dengan semakin dinamis dan sulitnya memperkirakan perkembangan
kondisi dunia dewasa ini, Pertamina dituntut untuk senantiasa melakukan
berbagai upaya-upaya mitigasi yang lebih ketat dan efektif guna
mengantisipasi berbagai potensi risiko yang timbul akibat perkembangan
tersebut, seperti kemenangan Donald Trump yang tentu saja di luar
prediksi. Untuk mengantisipasi timbulnya gangguan pada perekonomian
Indonesia akibat kebijakan ekonomi Amerika yang cenderung protektif,
seperti pelemahan nilai tukar Rupiah, Pertamina diharapkan meningkatkan
monitoring & controlling untuk aktivitas pembelian dan penggunaan dolar
AS. Volume pembelian dolar AS dilakukan dengan mempertimbangkan
perkiraan nilai tukar di masa mendatang (forecast) dari sumber yang kredibel
dan tingkat kebutuhannya agar mendapatkan harga jual yang optimal. Untuk
penggunaan dolar AS yang sebagian besar untuk pembelian crude dan
produk, diharapkan untuk tetap memperhatikan aspek profit margin produk
yang dijual agar diperoleh volume pembelian yang optimal.
Selain itu, Pertamina harus selalu konsisten untuk memonitor pergerakan
harga minyak dunia dan isu-isu global yang berpengaruh terhadap sentimen
pasar yang dapat menggoyang harga minyak dunia. Potensi risiko jatuhnya
harga minyak dunia dapat terulang kembali dengan adanya kebijakan energi
Amerika di bawah komando Donald Trump. Pertamina perlu menjajaki
kemungkinan melakukan transaksi hedging untuk pembelian crude maupun
produk sebagai kegiatan mitigasi atas risiko fluktuasi harga minyak dunia.
Sebagai langkah awal, Pertamina dapat melakukan pilot project transaksi
hedging dengan volume yang tidak terlalu masif. Aspek yang harus menjadi
pertimbangan sebelum
xxxx melakukan transaksi hedging adalah penentuan
harga settlement yang menyesuaikan dengan asumsi harga pada RKAP
agar elemen biaya yang berkaitan dengan harga minyak dapat terlindungi
dari fluktuasi harga. Pertimbangan lainnya adalah menentukan besaran
volume yang akan di-hedge agar biaya yang timbul akibat transaksi hedging
lebih efisien.
Berbagai macam perubahan yang terjadi akhir-akhir ini harus segera
disikapi dengan bijak dan segera oleh Pertamina. Perlu dilakukan langkahlangkah mitigasi yang lebih dari biasanya untuk mengantisipasi pengaruh
dari kebijakan baru di era pemerintahan baru Amerika. Oleh karena itu,
pengelolaan ketidakpastian (risiko) menjadi hal yang krusial agar bisnis
Pertamina tetap survive dan sustainable.•
Sumber : Strategic Planning Risk Management – Dit. Keuangan

