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“SPECTRECULER”

“You are a kite dancing in a hurricane, Mr Bond”
Anda yang sudah menonton film James Bond terbaru,
Spectre mungkin sudah familiar dengan kalimat di atas.
Bagi yang belum, kalimat itu diucapkan oleh Mr. White,
salah satu informan James Bond, di tengah aksi spionase
agen 007 menghadapi organisasi rahasia Spectre.
Sejak 1962, dunia telah disuguhi 25 film James Bond
yang kental dengan laga, ledakan dan teknologi canggih.
Tak heran, film Bond selalu mendapat perhatian publik dan
mampu mencatat penjualan terbanyak atau Box Office.
Sejak tayang di awal November 2015, Spectre meraup
pendapatan hingga US$ 158 juta (per 24/11/2015) atau
64% dari biaya produksi. Penjualan Spectre diperkirakan
dapat melampaui film sebelumnya, “Skyfall” yang meraup
pendapatan US$1.1 miliar.
Industri film memang unik. Di tengah perlambatan
ekonomi yang dikeluhkan pelaku bisnis, antusiasme publik
untuk menonton film seakan tak terhenti. Spectre hanya
contoh kecil dari pertumbuhan sinema dunia. Selama
5 tahun terakhir, industri film dan hiburan mencatatkan
rata-rata pertumbuhan Penjualan sebesar 6.41% dan
EBITDA sebesar 4.92%. Setahun terakhir, EBITDA margin
mencapai 18.29%.
Di sisi lain, perjalanan industri migas tak seindah industri
film. Migas sangatlah rentan pada berbagai perubahan,
termasuk ekonomi, harga komoditas, nilai tukar, kebijakan
publik, bahkan cuaca. Sejak akhir 2014, pemain migas
mengalami penurunan pendapatan. Meskipun EBITDA
Margin masih relatif baik, ini masih rendah dibanding kinerja
industri film dan hiburan, seperti dalam gambar.

Jurus utama industri film mempertahankan minat publik
adalah kemampuannya beradaptasi mengikuti perilaku
pasar. Misalnya, ketika publik mulai jenuh dengan cerita
baru, industri film lantas memproduksi ulang film-film lama
atau memodifikasi film serial yang sukses (misal: Fast &
Furious, Avengers, dll).
Belajar dari industri film, pelaku bisnis migas harus
selalu siap mengantisipasi badai perubahan dan terus ber
adaptasi agar senantiasa survive dan meningkatkan kinerja
bisnisnya. Karena, we are kites dancing in a hurricane.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary

5

Sorot:
produksi pertamax dalam
negeri akan meningkat

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla foto bersama dengan jajaran menteri Kabinet Kerja, Direksi dan Komisaris Pertamina, Muspida setempat, serta
pekerja RFCC usai meresmikan pengoperasian RFCC Cilacap.

Beroperasinya RFCC,
Dorong Kemandirian Energi
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla
meresmikan pengoperasian
Residual Fluid Catalytic
Cracking (RFCC) Refinery
Unit IV Cilacap, Kamis
(26/11). Pembangunan
infrastruktur pengolahan
yang dibarengi dengan
pengembangan sektor hulu
oleh Pertamina, diharapkan
bisa mendekatkan bangsa ini
pada swasembada energi.

CILACAP – Wakil Presiden RI
Jusuf Kalla dalam sambutannya
menyampaikan kebutuhan energi
saat ini, cukup besar seiring
dengan pertumbuhan ekonomi,
pertambahan penduduk, dan
kebutuhan pembangunan. Se
mua itu tentu membutuhkan
suatu industri dan suatu fasili
tas yang memadai secara
terus-menerus. “Kali ini kita
membangun, besok kita harus
membangun yang lebih baru
lagi untuk memenuhi kebutuhan.
Kita harapkan bisa mendekatkan
dengan swasembada dan
memenuhi kebutuhan dalam
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negeri, baik dari segi processingnya juga industri hilir yang hadir
di sini,” kata Wapres Jusuf Kalla
usai meresmikan beroperasinya
RFCC Refinery Unit IV Cilacap.
Dengan upaya tersebut,
Wapres berharap Pertamina
di samping melaksanakan pe
ngembangan industri bah an
bakar migas, juga menge
depankan industri hulu sehingga
bisa memenuhi kebutuhan
energi. Suka atau tidak,
lanjut Kalla, Indonesia sudah
lama mengalami kekurangan
kapasitas dalam refinery, dan
sangat tergantung terhadap im
por, baik bahan mentah maupun
bahan jadinya seperti premium.
Karena itu, kehadiran RFCC
menjadi jawaban terhadap upaya
pemerintah dalam mengurangi
impor BBM. Direktur Utama
Pertamina, Dwi Soetjipto dalam
sambutannya menyatakan,
RFCC akan mengolah feed
stock berupa LSWR (Low Sulfur
Waxy Residue) sebanyak 62.000
barel per hari, yang dihasilkan

Kiprah Anak Perusahaan :
pdsi sinergi dengan ge indonesia
dan pelita air service

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary

dari Crude Distillation Unit
(CDU) II menjadi produk bernilai
tinggi, yaitu HOMC, peningkatan
produksi LPG dan produk baru
Propylene. Proyek dengan
nilai investasi US$846,89 juta
tersebut dilaksanakan oleh kon
sorsium Adhi-GS E&C.
RFCC yang memiliki 21 unit
equipment telah beroperasi dan
meneteskan produk perdananya
pada 30 September 2015. Pada
saat diresmikan, menurut Dwi
Soetjipto, RFCC telah beroperasi
100% dan dapat memproduksi
HOMC sekitar 37.000 barel per
hari, LPG 1.066 ton per hari, dan
Propylene 430 ton per hari.
Dari produksi HOMC ter
sebut, sebagian besarnya di
proses lebih lanjut untuk dipro
duksikan menjadi Premium. Saat
ini, produksi Premium dari kilang
Cilacap sebanyak 61.000 barel
per hari. Dengan beroperasinya
RFCC, produksi Premium dari
Kilang Cilacap akan menjadi
91.000 barel per hari sehingga
impor Premium dapat ditekan.
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Foto : ADITYO

Mr. White (Spectre, 2015)

“Dengan beroperasinya RFCC,
bisa mendapatkan tambahan
penerimaan sekaligus peng
hematan devisa hingga Rp 3,6
juta dolar Amerika per hari,”tegas
Dwi.
Selain itu, katanya dampak
berganda pengoperasian RFCC
dapat dirasakan oleh masyarakat
dengan membuka lapangan
pekerjaan untuk 8.700 orang
selama proyek dan 400 orang
saat beroperasi.
Peresmian RFCC dibarengi
dengan pemancangan tiang
pertama Proyek Langit Biru
Cilacap, serta penandatanganan
Head of Agreement Refinery
Development Master Plan Kilang
RU IV Cilacap antara Pertamina
dan Saudi Aramco. Hadir dalam
acara tersebut, diantaranya
Menteri ESDM Sudirman Said,
Menteri BUMN Rini M Soemarno,
Menteri Kelautan dan Perikanan
Susi Pudjiastuti, jajaran Direksi
dan Komisaris Pertamina serta
Pejabat Pemerintah Daerah
setempat.•RA/DSU

Utama :
pertamina raih 6 proper emas
dari ajang proper 2015
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MISI

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

Foto : PERTAMINA

pengelolaan pudc
menuju world class
Company
Pengantar Redaksi :
Pertamina Upstream Data Center (PUDC), salah satu unit
dibawah Upstream Technlogy Center (UTC). Keberadaan PUDC tidak
banyak diketahui karena letaknya yang terpisah di Jakarta selatan,
tepatnya di Jalan Pasar Minggu Raya KM 18, No 18, Jakarta selatan.
PUDC menempati gedung eks Pusdiklat Pertamina. Energia Weekly
berbincang dengan Vice President Upstream Data Center Sigit
Rahardjo tentang unit yang mengelola dan menyimpan hampir
semua data kehuluan Indonesia. Berikut petikannya.
Tolong dijelaskan tentang Pertamina Upstream Data
Center ini. Pertamina Upstream Data Center (PUDC) merupakan
bagian dari kegiatan kehuluan, khususnya fungsi kami, UTC. Jadi
UTC ini mempunyai beberapa fungsi, tugas dan tanggung jawab
terkait dengan menyiapkan, mengelola dan membuat rekomendasi
stakeholders kami, yaitu anak perusahaan, fungsi-fungsi Hulu maupun
direktorat lain yang terkait atau yang membutuhkan data kehuluan.
PUDC ini adalah salah satu sistem pengelolaan petrotechnical,
baik dinamis maupun statis, terkait dengan kegiatan upstream
Pertamina baik di dalam maupun luar negeri.
Data seperti apa yang disimpan PUDC? PUDC menyimpan
data-data yang sangat penting, baik itu statis maupun dinamis.
Statis adalah data-data yang tidak bergerak, contohnya core, tape,
dokumen teknis. Core ini data statis yang digunakan oleh seseorang
atau ahli, khususnya geologi, geofisika dan reservoir (GGR) untuk
melihat dan mengetahui jenis batuan dan komposisi mineral, hasil
analisa dari data core ini digunakan untuk memperkuat studi GGR.
Dinamis adalah data yang berubah tergantung dengan peru
bahan yang terkait dengan aktivitas pada blok tersebut. Contohnya
data yang terkait dengan data reservoir, perubahan terjadi karena
adanya aktivitas produksi maupun perubahan pada reservoir itu
sendiri. Reservoir itu dinamis karena, misalnya mulai produksi saat
ini 50 BOPD seminggu kemudian 40 BOPD. Atau tekanan saat
ini 50 Psi, besok berubah lagi, turun, menjadi 40 psi dan lain-lain.
Produksi juga dinamis. Produksi hari ini berbeda dengan hari kemarin.
Produksi hari ini beda dengan produksi yang akan datang. Nah, itulah
data-data dinamis.
Data paling tua yang disimpan PUDC ini, data dari tahun
berapa? Data tertua yang tersimpan di PUDC sekitar tahun 1969-an,
berupa data seismic dan well report. Data ini tetap terpelihara dengan
baik dan upaya kami untuk menjaga data ini dengan cara menjaga
kondisi ruangan tetap stabil baik temperatur maupun kelembabannya.
Di samping itu, data tersebut sudah kami alih format atau di-scan.
Data setua ini masih diperlukan pada saat para ahli GGR melakukan
evaluasi pada blok tersebut. Karena data ini akan memberikan tingkat
keyakinan bagi ahli geosains untuk mencari cadangan baik migas
maupun pabum.
Pertumbuhan data terus bertambah sejalan dengan me
ningkatnya kegiatan ke upstream berupa eksplorasi dan produksi baik
migas maupun pabum. Demikian pula dengan bertambah luasnya
blok Pertamina, maka data teknis upstream terus bertambah.
Apa manfaat yang bisa dipetik dari data-data yang ada
di PUDC ini? Data hulu ini tidak sama dengan data-data yang
dipahami oleh teman-teman umumnya. Data ini diambil pada saat
kita melakukan penelitian atau survey seismic, gravity, magnetik dan
pemboran (drilling) . Pelaksanaan survei seismik membutuhkan biaya
yang cukup tinggi mencapai jutaan dolar, melibatkan tenaga kerja
yang cukup banyak serta kendala operasi berupa problem sosial yang
juga cukup tinggi. Demikian pula dengan aktifitas pemboran migas
maupun pabum yang menghabiskan biaya sangat mahal dimana 1
sumur pemboran ekplorasi bisa mencapai puluhan bahkan ratusan
juta dolar AS. Belum lagi kendala teknis dan operasi yang begitu tinggi.
Oleh karena itu, data yang diperoleh dari kegiatan survei maupun
pemboran mempunyai nilai yang sangat mahal, bahkan terkadang
data tersebut tidak bisa diperoleh kembali.

Data ini sangat menentukan proses bisnis upstream baik untuk
menemukan dan menghitung besarnya cadangan, maupun untuk
pengembangan produksi migas maupun pabum. Kendala evaluasi
GGR (Geologi, Geofisika dan Reservoir) sangat tergantung kepada
keberadaan (available) maupun ketepatan (integrity) data tersebut.
Karena itu keamanan (confidential) data ini menjadi hal yang pokok.
Inilah yang diperlukan oleh kita, how to manage and how
to maintenance data yang sangat mahal dan penting tersebut.
Termasuk bagaimana memanfaatkannya.
Kalau pengelolaannya tidak bagus, suatu saat rusak, maka
perusahan akan rugi sekali. Karena hampir semua kawan-kawan,
baik ahli geologi ataupun reservoir, pasti akan melihat kembali
data-data ini sebelum melakukan kegiatan berikutnya.
Apakah data ini tidak mengenal istilah kadaluarsa? Data
ini tidak ada istilahnya kadaluarsa. Karena very important untuk
mengevaluasi kembali ketika kita mempunyai atau mem-propose
usulan-usulan baru, baik itu ekplorasi, pengembangan lapangan,
drilling, ataupun operation.
Siapa saja yang boleh menggunakan data ini? Yang harus
diingat adalah data ini sangat berharga, otomatis bersifat ‘rahasia’.
Karena itu perusahaan membentuk Pertamina Upstream Data
Center (PUDC).
Dalam pengelolaan data ini yang menjadi hal dasar adalah
CIA yaitu Confidential, Avalaiable dan Integrity, sehingga pada
saat pemanfaatan data harus terjaga kerahasiaannya. Hanya
karyawan Pertamina yang diberi hak akses dengan password dan
login yang dapat memanfaatkan data ini. Data harus tersedia pada
saat diperlukan dan harus dipastikan bahwa data yang digunakan
tervalidasi dan akurasi. Aplikasi yang kami bangun adalah MDT
(Managemen Data teintegrasi) berbasis Web GIS. Aplikasi ini
dibangun dengan mengintegrasikan data fisik dan data digital, data
subsurface dan data surface. Untuk mengakses data, tidak harus
datang ke PUDC, tetapi dengan aplikasi MDT data tersebut dapat
langsung diakses, baik di kantor atau darimana saja, termasuk
kawan-kawan kita yang ada di Aljazair atau Malaysia, selama
akses internet terhubung. Jadi mereka bisa langsung mengakses
data-data yang diperlukan. Kami juga sudah menyiapkan fasilitas
baik berbasis IT maupun berbasis fisik. Kita punya ruangan yang
cukup bagus untuk berdiskusi.
Bagaimana pengamanannya? Pengamanan data ini di
lakukan pada dua aspek, yaitu secara fisik dan non fisik atau
secara IT. Pertama, terkait dengan regulasi untuk pengamanan
data ini sesuai dengan kebijakan Direktur Hulu dan mengacu pada
STK Sistim Managemen Keamanan Informasi (SMKI), sehingga
Confidencial, Avalaiable dan Integrity menjadikan hal yang utama
dalam pengelolaan data teknis ini. Kami sangat hati-hati dalam
mengelola PUDC.
Yang kedua pengamanan kita berbasis IT. Ini yang mungkin
penting karena jangan sampai dibobol hacker. Kami bekerja sama
dengan fungsi CSS untuk melakukan pengamanan ini. Standarisasi
untuk pengamanan informasi ini mengacu pada ISO 27001
dimanan PUDC telah berhasil mendapatkan sertifikat ISO 27001
yang dikeluarkan oleh BSI (British Standars Institution). Assesment
oleh BSI dilakukan secara menyeluruh baik fisik infrastruktur, sistem
dan regulasi yang dijalankan.
Kapan penyerahan sertifikatnya? Sertifikat ISO 27001
telah disampaikan bersamaan dengan Annual Hulu Day pada 10
Nopember 2015 dan diterima oleh Direktur Hulu Syamsu Alam.
Keberhasilan ini merupakan bagian dari milestone UTC pada
umumnya, dan PUDC pada khususnya. Ternyata kawan-kawan
dari UTC mampu dan siap melakukan perubahan yang signifikan,
khususnya adalah mengejar transformasi Direktorat Hulu menuju
world class Energy Company dan untuk mengubah perilaku
(behaviour) kerja kita.•URIP

Harmoni

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, dalam
pekan ini memberikan apresiasi kepada
Pertamina pada dua agenda acara berbeda.
Pertama, saat pengumuman perusahaan
yang meraih Program Kinerja Perusahaan
Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PRO
PER) 2015, Senin (23/11). Pada perhelatan
tersebut, Jusuf Kalla secara khusus ‘salut’
atas prestasi Pertamina yang meraih 6 Proper
Emas dari 12 Proper Emas yang diberikan
kepada perusahaan di seluruh Indonesia.
“50 persen yang mendapat Proper Emas
itu adalah dari group Pertamina. Artinya,
Pertamina telah mempunyai budaya bersih,
safety dan menjaga hal-hal untuk mencapai
lingkungan kerja yang menyenangkan bagi
semua pihak,” jelas Jusuf Kalla. Karena itu,
Wapres menilai Pertamina dapat menjadi
role model pengelolaan bisnis yang ramah
lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
PROPER merupakan salah satu sarana
kebijakan yang dikembangkan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk
mendorong penaatan perusahaan terhadap
peraturan perundang-undangan di bidang
lingkungan hidup, yang diinformasikan
terbuka, dengan melibatkan masyarakat
secara aktif.
Hal tersebut sudah menjadi best practise
di Pertamina, yang berkomitmen menjalankan
bisnis senantiasa selaras pengelolaan ling
kungan hidup dan sosial, menerapkan inovasi
efisiensi pengelolaan sumber daya alam,
serta program pemberdayaan masyarakat
yang memberikan nilai tambah. Upaya
efisiensi melalui program eco-efisiensi yang
dijalankan Pertamina, telah menurunkan
pemakaian energi, reduksi emisi dan gas
rumah kaca, reduksi dan pemanfaatan
limbah B3, reduksi dan pemanfaatan limbah
Non B3 dan konservasi air sebesar Rp 3,9
triliun.
Kembali ke apresiasi. Kamis 26 No
vember lalu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla
saat meresmikan beroperasinya RFCC
Refinery Unit IV Cilacap, menilai kontribusi
Pertamina dalam memperkuat industri hulu
dan hilir, sangat mendukung kemandiran
energi. Dengan demikian impor baik bahan
bakar minyak maupun minyak mentah
bisa dikurangi perlahan-lahan dan bisa
menghemat devisa negara.
Tentunya pengakuan tersebut jangan
membuat Pertamina jumawa. Tetapi harus
semakin tertantang untuk memenuhi harapan
semua pihak. Bahwa dalam upaya me
wujudkan kemandirian energi, seluruh aspek
tetap harus diperhatikan baik lingkungan,
masyarakat serta bisnis, sehingga tercipta
harmoni dalam semua aspek kehidupan.•
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Gerak Cepat di Pemasaran

Sebagaimana kita ketahui bersama, turbulensi harga
minyak dunia membuat perus ahaan yang kita cintai ini
(Pertamina, red) juga turut terkena imbas. Tidak saja gagal
memenuhi target, pencapaian Pertamina pun turun dari tahun
sebelumnya, memang tidak hanya Pertamina yang mengalami
hal ini, hampir seluruh perusahaan di bidang energy pun
mengalami hal yang serupa.
Change or Die, berubah atau mati, inilah langkah yang
diambil oleh Direktorat Pemasaran untuk menyiasati iklim
dunia migas saat ini. Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad
Bambang terus menyuarakan perubahan pola perilaku melalui
efisiensi, Kreatifitas, dan peningkatan kinerja. “Mau tidak mau
harus berubah. Tidak ada pilihan lain. Jika tidak berubah, ya
kita berarti memilih mati,” ujar Ahmad Bambang dalam salah
satu sesi motivasinya.
Dengan semangat ini tercetuslah program Marketing
Operation Excellence atau MOrE. Program dimana para
ujung tombak pemasaran harus melihat ke dalam dirinya lagi,
apa yang musti diperbaiki, dibuat simple dan efisien, serta
bagaimana memanfaatkan peluang yang berorientasi profit...
profit.. profit... dengan mengandalkan operation excellence
agar memberikan kepuasan terhadap pelanggan.
Efisien menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah
tepat atau sesuai untuk mengerjakan/menghasilkan sesuatu
tanpa membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Efisiensi
bukan berarti memotong kenyamanan, namun lebih kepada
efisiensi dalam penanganan project maupun kegiatankegiatan yang bersifat kedinasan, efisien dalam artian mampu
menjalankan tugas dengan tepat dan cermat. Tidak ada lagi
jadi juragan yang hanya terima beres, namun harus aktif terlibat
dalam kegiatannya.
Kreatif adalah kata kunci berikutnya. Keadaan memaksa
pekerja Pertamina menjadi harus kreatif, super kreatif. Kita
harus cepat, karena yang cepat mengalahkan yang lambat
pada era pasar bebas ini. Situasi dan kondisi berubah sangat
cepat, maka kita pun harus mengimbangi dengan cepat. Cepat
belajar, cepat beradaptasi, cepat saling berkomunikasi dan
cepat dalam bereaksi.

Aura kreatifitas dan cepat beraksi inilah yang saat
ini dirasakan di fungsi Pemasaran. Produk-produk baru
bermunculan, Pertalite dan Bright Gas 5,5 kg dengan
mem anf aatkan niche market merupakan terobosan.
Program-program Ide Gila (D’Gilz) atau Everybody is a
Marketer mampu menyedot perhatian.
Namun satu hal yang belum dilakukan fungsi Pe
masaran adalah melakukan perdagangan digital. Di era
digitalisasi seperti sekarang, aplikasi Pertamina Go yang
informatif masih bisa dikembangkan dengan menambah
fitur pembelian di aplikasi tersebut sehingga konsumen
nantinya tidak perlu lagi mengeluarkan uang cash untuk
membeli bahan bakar. ATM atau Amati, Tiru dan Modifikasi,
mungkin bisa dijalankan dengan mengadopsi layanan
Uber Taxi pada pembelian bahan bakar melalui aplikasi
Pertamina Go.
Cara-cara kreatif pun sepertinya perlu dilakukan
terh adap barang-barang bersubsidi yang masih di
distribusikan oleh Pertamina. Tujuannya bukan untuk
meningkatkan penjualan, tetapi untuk menyadarkan
masyarakat siapa yang berhak dengan subsidi. Bagaimana
caranya? Tokoh agama mungkin bisa mendapatkan peran.
Diharapkan wejangan tokoh agama dapat mengena dan
menyentuh sampai akar rumput, sehingga perubahan
prilaku konsumsi didapatkan.
Efisien dan kreatif tentunya perlu didukung dengan
peningkatan kerja dan suasana hati yang gembira untuk
dapat menghasilkan strategi dan ide-ide cemerlang.
Tahun 2015 sebentar lagi akan dilalui. Era pasar be
bas ASEAN yang berarti bahwa persaingan akan menjadi
lebih berat, Competitif menjadi kata kunci yang terus kita
tanamkan dalam diri, serta memberikan kinerja terbaik
bagi perusahaan yang kita cintai ini. Pilihannya adalah
bergerak cepat atau biasa-biasa saja. Dengan situasi saat
ini saatnya kita bergerak cepat dan unjuk gigi. Menjadi
penyumbang profit perusahaan. Mulai kurangi bisnis-bisnis
rugi. Kembangkan Sinergi yang sebenar-benarnya dengan
berorientasi profit. Pemasaran... Profit... Profit... Profit...•

Malam Apresiasi bagi Pekerja RFCC Project Cilacap
Cilacap - Bertempat di Site Gedung Patra Graha, RU IV
Cilacap mengadakan malam apresiasi bagi pekerja RFCC Project,
atas keberhasilannya dari masa konstruksi sampai fase start up
commissioning dan mengucurkan produksi perdananya pada 30
September jam 23.15 dengan selamat dan baik, pada (21/11).
Menurut Direktur Pengolahan Rachmad Hardadi, keberadaan
RFCC sangat strategis, selain meningkatkan keekonomian kilang
Cilacap juga dapat mengurangi impor untuk menghemat devisa
negara.
Seperti diketahui, RFCC Cilacap memproduksi gasoline RON
93 dengan standar Euro 3 sebanyak 37.500 barel stream day,
LPG 389.000 ton per tahun, Propylene 430 ton per hari. Dengan
begitu diharapkan RFCC dapat mengurangi impor High Octane
Mogas Component (HOMC) sebanyak 600.000 barel per bulan dan
mengurangi impor produk-produk lainnya. HOMC sama dengan
Pertamax. RFCC juga akan mengolah feed stock berupa LSWR
(Low Sulfur Waxy Residue) yang dihasilkan dari Crude Destilation
Unit (CDU) II menjadi produk bernilai tinggi yakni gasoline oktan
tinggi dan ramah lingkungan, peningkatan LPG dan produk Pro
pylene.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pengolahan Rachmad
Hardadi menyerahkan penghargaan kepada komandan yang me
wakili setiap fungsi masing-masing di RFCC. Rachmad sangat
mengapresiasi seluruh pekerja RFCC karena dapat melalui tahap
demi tahap ujian dengan semangat luar biasa, kompak dan penuh
kesabaran sehingga akhirnya membuahkan suatu yang sangat
dibanggakan. “Beroperasinya project ini menjadi bukti sumbangsih

Foto : RFCC

EDITORIAL

dari putera bangsa sebagai para pejuang energi sebagai role
model,” ujarnya.
Dengan senyum suka cita, jabat tangan kebanggaan dan
rasa syukur, VP Refining Project Ignatius Tallulembang, Project
Coordinator RFCC Amir H Siagian, Manager Konstruksi Adang
Sutarsa, Manager Precommisioning Start Up Joko Pranoto,
Manager Project Control Sugandi, Manager QA/QC Robertus
Kiswandono, Manager Optimation Maintenance Preparation
Kadek Ambarajaya, Section Head HSE Marta Subekti, serta
Section Head General Affairs & Administration Agus Raharman
E.Watnaya menerima penghargaan dari Direktur Pengolahan.
“Ini adalah kesuksesan bersama dan memberikan manfaat
yang sangat besar bagi bangsa dan negara. Semoga menjadi
motivator sekaligus inspirator untuk kesuksesan project
berikutnya,” pungkas Rachmad Hardadi.•RFCC

HSSE

No. 48

Tahun LI, 30 November 2015

PROPER Mendorong Peningkatan Kinerja Operasi
untuk Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan berkelanjutan merupakan kesepakatan hasil KTT Bumi di Rio de Janeiro Brasil pada
tahun 1992. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
menetapkan sejumlah program dan kebijakan, termasuk di antaranya Program Penilaian Peringkat
Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PROPER.
PROPER merupakan salah satu sarana kebijakan (policy tool) yang dikembangkan oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong penaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup,
melalui instrumen informasi dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Oleh sebab itu, PROPER
terkait erat dengan penyebaran informasi kinerja penaatan perusahaan kepada seluruh pemangku
kepentingan pada skala nasional.

Pertamina sebagai perusahaan energi sangat mendukung program PROPER, hal ini dibuktikan
Pertamina telah mengikuti Program PROPER lebih dari satu dekade atau sejak tahun 2002 dan telah
menetapkan Kebijakan PROPER sebagai Key Performance Indicator (KPI) perusahaan sejak tahun
2010. Pada Penilaian PROPER tahun 2015 ini, terdapat 159 lokasi Pertamina dan Anak Perusahaan
yang dinilai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau 7,5% dari total 2137 peserta
PROPER 2015 yang terdiri dari kegiatan Pertambangan, Energi dan Migas (PEM); Manufaktur,
Prasarana dan Jasa (MPJ) dan Agro Industri. Sedangkan kegiatan Pertamina yang dinilai mencakup
kegiatan Eksplorasi dan Produksi Migas (onshore dan offshore), Energi Panas bumi, Kilang Migas,
Kilang LNG, Distribusi Migas, Rumah Sakit dan Perhotelan.
Pertamina merupakan perusahaan dengan Kandidat PROPER Emas terbanyak yaitu 15 dari 26
atau 57%. Unit Usaha yang berhasil masuk Kandidat PROPER Emas tersebut adalah : PT Pertamina
EP Field Subang, PT Pertamina EP Field Rantau, PT Pertamina EP Field Pangkalan Susu, PT Pertamina
Geothermal Energy Kamojang, PT PHE West Madura Offshore, JOB Pertamina Talisman Jambi Merang,
PT Badak NGL, Refinery Unit VI Balongan, Refinery Unit III Kilang Musi, TBBM Rewulu, DPPU Ngurah
Rai, TBBM Bandung Group, TBBM Boyolali, TBBM Tuban, TBBM Balikpapan.
Hasil peringkat PROPER tahun 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan nomor
SK.557/Menlhk-Setjen/2015
telah diumumkan oleh Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Siti Nurbaya pada tanggal 23
November 2015 di Bidakara Ja
karta dan penghargaan PROPER
Emas diberikan langsung
oleh Wakil Presiden Republik
Indonesia Jusuf Kalla terhadap
12 perusahaan. Wapres Jusuf
Kalla memberikan apresiasi
kepada Pertamina karena dari 12
perusahaan yang mendapatkan
PROPER Emas, 50% atau 6
PROPER Emas berhasil diperoleh
oleh PT Pertamina (Persero),
yaitu : PT Pertamina EP Field
Subang, PT Pertamina EP Field
Rantau, PT Pertamina Geothermal
Energy Kamojang, PT Badak NGL,
Refinery Unit VI Balongan dan
Terminal BBM Rewulu.
Sedangkan dari 108
PROPER Hijau, Pertamina dan
Anak Perusahaan memperoleh
45 PROPER Hijau atau 41.7%
dan 108 PROPER Biru serta
tidak ada PROPER Merah atau
Hitam. Dibandingkan dengan hasil
Penilaian tahun 2014, PROPER
Emas naik 50% dari 4 lokasi
menjadi 6 lokasi, PROPER Hijau
naik 6% dari 42 lokasi menjadi
45 lokasi. Wapres Jusuf Kalla
mengharapkan perusahaan lain
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dapat menjadikan Pertamina sebagai role model pengelolaan bisnis yang ramah lingkungan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini menunjukkan komitmen Pertamina dalam pengembangan usaha energi yang selaras
dengan perlindungan lingkungan hidup dan sosial melalui penerapan berbagai inovasi dalam efisiensi
pengelolaan sumber daya alam dan program pemberdayaan masyarakat yang memberikan nilai
tambah secara signifikan terhadap lingkungan hidup, ekonomi dan sosial.
Beberapa Inovasi tersebut telah berhasil mendapatkan hak paten dari Ditjen Hak Kekayaan
Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, seperti :
• PT Badak NGL : hak paten di bidang energi dan emisi yaitu inovasi “Metode Sirkulasi Gas Pendingin
pada Proses Start-Up MCHE” (nomor paten IDP000039177) mampu menghemat energy 7.176
MWh dan reduksi emisi 1200 ton CO2e per start up, “Metode Shutdown Alat Penukar Panas Utama
untuk Mencegah Terjadinya Kejut Termal” (nomor paten IDP000039176) mampu menghemat energy
sebesar 17.072.300 MWh dan reduksi emisi 5.887 ton CO2e per shutdown. Hak paten di bidang
reduksi limbah B3 yaitu “Peralatan Pengering Stator dan Rotor Mesin-Mesin Listrik” (nomor paten
IDP000036379) mampu mereduksi lampu merkuri limbah B3 32 kg/tahun. Hak paten no HKI-3HI.05.02.04.3920 untuk “Program Pemanfaatan Limbah Cangkang Kepiting menjadi Biskuit”.
• RU VI Balongan : Inovasi “Jumper Line untuk Recovery Flare Gas” mampu menghemat 13,9 x 109
BTU, “Unit ROPP untuk Mengolah Off Gas RCC” mampu menghemat 84.900 ton CO2e/tahun,
Inovasi “Modifikasi Feed Pipeline & Valve dari Unit POC (Propylene Olefin Complex) sebagai Feed
Unit Catalytic Condensation” mampu mereduksi 30 ton/tahun limbah B3.
• TBBM Rewulu : inovasi “Pelepasan Filter Under Wing Coupling penerimaan Avtur dari Bridger”
mampu menghemat energy 12.822 kWh/tahun dan reduksi emisi 9,3 ton CO2e/tahun. Inovasi
“Perubahan Pola Suplai Dengan Sistem Kluster SPBU” mampu menghemat energi 100.147 kWh/
tahun dan reduksi emisi 72,6 ton CO2e/tahun. Inovasi “Recycle Air Cuci Mobil Tangki” mampu
menghemat air 180 m3/tahun.
• PT PGE Kamojang : Inovasi “Pemanfaatan Steam Venting Jalur Pipa Geothermal Sebagai Sumber
Energy Ramah Lingkungan Menggunakan Tesla Turbine (Bladeless Turbine)”, Inovasi “Pemanfaatan
Uap Panas Bumi untuk Sterilisasi Jamur Tiram Kamojang”, Inovasi “Penggunaan Steam untuk
Sumber Tenaga Mesin Potong Rumput” sebagai efisiensi penggunaan BBM.
• PT . Pertamina EP Field Rantau : inovasi “Setting Air Fuel Ratio pada Kompresor yang berada
di SP/SK”, inovasi “Pemanfaatan Gas dari Jalur Pipa Gas Utama untuk Menambahkan Tekanan
pada Annulus Sumur Migas dengan Metode Jumper”, inovasi “Perbaikan Sistem Handling Limbah
Pengeboran dengan Menggunakan Cutting Dryer (segregasi dan reuse) pada Operasi Pengeboran”.
• PT Pertamina EP Field Subang : inovasi “Reuse Flare Gas dengan Mini Gas Jack Kompressor untuk
Konversi Lifting ESP (electric submersible pump) ke Gas Lift”, inovasi “Repowering Diesel Genset
dengan Siklus Rankine Organik”, inovasi “Penggunaan Formulation Of Aliphatic Amines (evonik)
sebagai absorbent gas CO2”, inovasi “Implementasi Corrosion Coupon dan Sacrificial Anode pada
Sumur Risk Register”, Reverse Osmosis untuk Make Up domestic water.
Dengan menerapkan operasi yang memperhatikan keselarasan dengan lingkungan hidup
dan sosial, Pertamina dapat menjalankan bisnis yang sustainable yang dapat menjaga kelestarian
lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi serta bangsa dan negara
baik generasi ini maupun generasi-generasi mendatang.
Dengan peringkat level beyond compliance (PROPER Hijau-Emas) yang dicapai oleh Pertamina
menunjukkan bahwa Pertamina telah mengelola lingkungan hidup dengan baik dan mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui program pemberdayaan masyarakat, manfaat
lainnya adalah dari sisi finansial dan bisnis. Dengan semakin banyaknya level Hijau-Emas yang di
peroleh maka predikat green company bisa kita peroleh dan hal ini pasti akan memberikan manfaat
positif untuk pengembangan bisnis kedepan (license to operate) dan meningkatkan kepercayaan
stakeholders. Sedangkan dari sisi finansial Pertamina akan mendapatkan manfaat yang cukup berarti
dari berbagai upaya inovasi efisiensi pengelolaan sumber daya alam (efisiensi energi, pengurangan
emisi, pengurangan dan pemanfaatan limbah-B3 maupun limbah non B3 serta konservasi air).
Program-program eco-efisiensi yang menjadi kriteria penilaian PROPER Hijau – Emas dan telah
dijalankan oleh Pertamina, terbukti mampu menurunkan pemakaian energi, reduksi emisi dan gas
rumah kaca, reduksi dan pemanfaatan limbah B3, reduksi dan pemanfaatan limbah Non B3 dan
konservasi air seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Program-program tersebut mampu menghemat sekitar Rp. 3,9 Trilyun, suatu angka yang cukup
signifikan di tengah kondisi perekonomian nasional yang saat ini sedang mengalami tantangan, maupun
turbulensi yang terjadi di industri migas dunia akibat penurunan harga minyak dunia yang merosot
tajam dalam setahun terakhir
Program PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi pedoman Pertamina
dalam mewujudkan kegiatan operasi yang selaras dengan perlindungan lingkungan hidup dan sosial,
Pertamina akan terus meningkatkan kinerja PROPER dalam pengelolaan lingkungan dan sosial untuk
mendukung program pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.•
Sumber : Environment Strategy – HSSE Dit. SDM & Umum
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CILACAP – Sejalan dengan program Direksi Pertamina, yakni efisiensi di semua lini perusahaan
yang terangkum dalam 5 prioritas strategis Pertamina, RU IV Cilacap mengukir sejarah baru
dalam upaya perwujudan efisiensi perusahaan tersebut. Pada (30/10), GM RU IV beserta tim
manajemen mendeklarasikan upaya untuk meminimalisir flare loss di RU IV Cilacap.
GM RU IV Cilacap Nyoman Sukadana memaparkan bahwa flare loss merupakan sisa gas
atau bahan bakar yang dibuang ke flare yang merupakan unit pembakaran gas yang tidak
terpakai sehingga menyebabkan loss atau kerugian dalam proses operasional kilang. “Saat
ini, flare loss di RU IV Cilacap pada 2015 berjumlah sebesar 270 ton/day dengan kerugian
yang mencapai miliaran setiap tahunnya. Dengan jumlah yang sebesar itu, tentunya dapat
menjadi tantangan sekaligus peluang untuk dapat memanfaatkan flare loss menjadi fuel gas
dan meminimalisir jumlah gas yang dibuang ke flare,” ujar Nyoman Sukadana.
Ia menambahkan, tujuan penyelenggaraan “Deklarasi Minimize Flare Loss di RU IV
Cilacap” adalah untuk membakukan komitmen tim manajemen dan pekerja RU IV dalam
menangani masalah flare loss sehingga dapat menciptakan efisiensi dan meminimalisir
kerugian perusahaan.
“Gas yang dibuang ke flare dapat diminimalisir dan dimanfaatkan sebagai fuel gas dengan
menjaga keandalan peralatan yang berhubungan dengan sumber gas. Diharapkan dengan
adanya deklarasi ini maka dapat mengurangi jumlah gas yang terbuang langsung ke flare
dengan menanggulangi sumber flare loss atau memanfaatkannya sebagai fuel gas impact,”
tambah Nyoman Sukadana.
Dalam meminimalisir flare loss, tentunya terdapat sejumlah strategi yang dilakukan oleh
pekerja RU IV, seperti yang disampaikan oleh Energy Conservation and Loss Control Section
Head, Arie Gumilar. Pertama, menutup loop fuel gas system di unit platforming FOC II. Kedua,

Foto : RU IV

Deklarasi Minimize Flare Loss di RU IV Cilacap

menurunkan tekanan fuel gas system ke 2.8 kg/cm2. Ketiga, penyehatan NASH Compressor
048K-101. Keempat, menjalankan compressor 019K-102. Kelima, menaikkan setting pressure
gas to flare di Utilities 057V-102 dan 57V-2 menjadi 3.6 kg/cm2. Keenam, pencanangan
program maksimalisasi penggunaan fuel gas di semua dapur dan boiler RU IV Cilacap. Ketujuh,
pemanfaatan umpan gas buang (sour off gas) sebagai komponen bahan bakar gas (Refinery
Fuel Gas) ketika unit LPG Recovery berhenti. Kedelapan, Audit PSV.
“Setelah deklarasi ini disahkan, maka setiap pekerja harus berkomitmen untuk mengurangi
kerugian yang disebabkan oleh flare loss dengan menerapkan strategi deklarasi minimalisir
flare loss,” ungkap Arie Gumilar.• RU IV

CILACAP - PT Pertamina
(Persero) menetapkan
JGC Corporation sebagai
kont raktor engineering,
procurement, and cons
truction Proyek Langit Biru
Cilacap senilai 392 juta dolar
AS yang memungkinkan
produksi gasoline dari Re
finery Unit (RU) IV Cilacap
100% memiliki RON 92 de
ngan total kapasitas 91.000
barel per hari.
Penandatanganan pene
tapan kontrak dilakukan oleh
Direktur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto, Chairman
Emeritus JGC Corporation

Yoshihiro Shigehisa, dan
Presiden Direktur PT Encona
Inti Industri Y.B. Haryono
serta disaksikan oleh Wakil
Presiden Jusuf Kalla dan
jajaran menteri Kabinet Kerja
di Cilacap, Kamis, (26/11).
Proyek Langit Biru
Cilacap, atau Cilacap Blue
Sky Project merupakan salah
satu proyek peningkatan
spesifikasi gasoline dari
semula RON 88 menjadi
RON 92. Proyek ini adalah
kelanjutan dari Residual Fluid
Catalytic Cracking yang telah
tuntas dan beroperasi sejak
Oktober 2015.

Proyek yang ditargetkan
tuntas dalam waktu 34 bulan
sejak penandatanganan
kontrak tersebut akan terdiri
dari tiga kegiatan utama,
yaitu melakukan revamping
dengan mengubah pola
operasi Unit Platforming I
dari fix bed catalyst men
jadi continuous cat al yst
regeneration yang memung
kinkan kadar oktan dari
gasoline yang diproduksi
lebih tinggi, membangun
u n i t b aru b erup a L i gh t
Naphtha Hydro Treating dan
Isomerization dengan ka
pasitas 21.500 barel per hari,

serta pembangunan unit baru
berupa utilitas dan offisite.
“Apabila proyek ini tuntas
maka RU IV Cilacap akan
menghasilkan gasoline de
ngan kadar RON 92 dengan
spesifikasi menuju Euro IV
yang lebih ramah lingkungan.
Dengan demikian, impor
HOMC juga dapat ditekan
dengan signifikan,” kata Dwi
Soetjipto.
Dia juga menambahkan
selama pelaksanaan proyek
tersebut tidak kurang dari
2.000 tenaga kerja akan ter
libat. “Sehingga diharapkan
PLBC dapat memberikan

Foto :WAHYU

Produksi Pertamax Dalam Negeri Akan Meningkat

JGC Corporation ditetapkan sebagai kontraktor engineering, procurement, and
construction Proyek Langit Biru Cilacap senilai 392 juta dolar AS.

dampak berganda yang po
sitif bagi kesejahteraan ma

syarakat, khususnya lokal
Cilacap.”•RILIS

shipping
Jakarta – Bertempat di Pertamina Corporate University, Induction Training for Seafarers
diadakan untuk pertama kalinya kepada 50 orang crew kapal, baik PWTT dan PWT, pada
tanggal 16 - 18 November 2015. Kegiatan ini rencananya diadakan secara berkala demi untuk
terus meningkatkan kompetensi dari crew-crew kapal Pertamina.
Induction Training for Seafarers akan menjadi pelatihan wajib bagi crew kapal PWTT
dan PWT sebelum naik ke atas kapal milik. Materi yang disampaikan oleh tim pengajar
diprioritaskan pada proses bisnis Fungsi Shipping. Di antaranya, Technical Fleet, Safety
Management Representatives, Human Resources serta Crewing. Selain itu, para awak kapal
diberi pemahaman mengenai besarnya kontribusi kapal milik dalam rangka mendukung
Prioritas Strategis Pertamina. Dalam kegiatan itu pula, ditampung masukan-masukan awak
kapal milik untuk meningkatkan kesinambungan antar pekerja sehingga lebih memberikan
suasana kerja yang kondusif. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan seluruh awak kapal
mampu meningkatkan pengetahuan, skill, serta memahami peran pentingnya dalam proses
bisnis di Shipping. Sehingga pada akhirnya diharapkan loyalitas crew terhadap perusahaan
semakin meningkat.•Shipping

Foto : SHIPPING

Induction Training for Seafarers Classroom

Crew Kapal Milik sedang melaksanakan Induction Training.

No. 48

SOROT

Tahun LI, 30 November 2015

Foto : KUNTORO

Amankan Energi Bagi Negeri
Pelatihan Professional
Directorship untuk
Pimpinan AP
JAKARTA - Fungsi Financing & Business

Support, Direktorat Keuangan menyelenggarakan
Pelatihan Professional Directorship Program
untuk para pimpinan Anak Perusahaan (AP)
di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (17/11).
Pelatihan dibuka oleh Direktur Keuangan Arief
Budiman.
Program ini merupakan program pertama
dan batch pertama yang pernah dilakukan.
Arief mengakui bahwa selama ini pelatihan para
pengelola AP selalu dengan cara mengirim ke
program di luar secara terpisah. Tujuan pelatihan
ini adalah untuk meningkatkan good corporate
governance (GCG).
Arief pun memaparkan konsep board aca
demy yang dikembangkan Khazana, BUMN
di Malaysia untuk para anggota dewan direksi
dan komisarisnya. Dengan board academy itu
mereka mendidik para calon pimpinan direksi dan
komisaris anak perusahaannya. Hal yang sama
seharusnya juga bisa diterapkan di Pertamina,
yang memiliki AP dan cucu perusahaan total
sampai 128.
Pelatihan diawali dengan perkenalan
mengenai Indonesian Institute for Corporate
Directorship (IICD) beserta program-programnya
oleh Direktur Eksekutif IICD Vita Diani Satiadhi.
Pelatihan batch I berlangsung dua hari, Selasa –
Rabu (17-18/11).•Urip

JAKARTA – Memenuhi
kebutuhan energi bukan
perkara mudah, apalagi di
tengah minimnya pasokan
minyak bumi dalam negeri.
Biaya produksi melonjak
tinggi sedangkan harga
komoditas kian terpuruk.
Untuk itulah dibutuhkan
antisipasi baru untuk
mengamankan kebutuhan
energi negara. Salah satunya
melalui pengembangan
energi baru dan terbarukan.
Berkaitan dengan upaya
tersebut, kali ini talkshow
Economic Challenges di
Metro TV menyoroti langkah
pemerintah dan Pertamina.
Dengan mengambil tema
‘Amankan Energi Bagi
Neg eri’, Direktur Utama
Pertamina Dwi Soetjipto,
Direktur Jenderal Energi Baru
Terbarukan dan Konservasi
Energi (EBTKE) Kementerian
ESDM, Rida Mulyana, dan
Walikota Kendari, Asrun di
daulat menjadi pembicara
dalam talkshow tersebut.
Dirjen EBTKE Rida
Muly ana mengakui, saat
ini Indonesia masih ber
gantung pada energi fosil
yang ketersediaannya kian
berkurang, sedangkan ke
butuhan energi nasional se
makin tinggi. Karena itu,
pemerintah menetapkan
beberapa strategi untuk
mulai menggunakan energi
baru dan terbarukan. Selain
itu, energi tidak lagi dipakai
sebagai komoditas tetapi
benar-benar digunakan untuk
modal pembangunan. “Itu
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Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto berbicara dalam Talkshow Economic Challenges di Metro TV.

merupakan dua paradigma
yang harus diterapkan,”
jelasnya.
Untuk itulah, 10 tahun
ke depan, Rida berharap
energi fosil tidak lagi men
jadi andalan. Karena bila
dipertahankan, tidak hanya
makin tergantung oleh im
por luar negeri, tapi juga isu
lingkungan bakal terus me
ngemuka.
Senada dengan hal
tersebut, Direktur Utama
Pertamina Dwi Soetjipto me
negaskan, untuk mengurangi
jumlah impor minyak ke luar
negeri, pihaknya mengaku
harus melakukan langkah
antisipasi. Sebab kebutuhan
bahan bakar minyak 2025
akan mencapai di atas 2 juta
barel per hari. “Karena itu,
pengembangan energi baru
dan terbarukan menjadi prio
ritas utama kami,” ujarnya.

Menurutnya, pengembangan
teknologi energi baru dan ter
barukan menjadi tantangan
tersendiri ketika biaya yang
dibutuhkan sangat tinggi di
bandingkan energi fosil. Dwi
mengu ngkapkan tahapan
yang sudah dijalani terhadap
energi baru dan terbarukan.
Saat ini, Pertamina fokus pa
da program riset ketika energi
fosil mengalami kesulitan.
Sesuai dengan data Ke
menterian ESDM, target
2015 untuk lifting minyak,
yakni min yak siap pakai
adalah seb esar 825.000
barel per hari. Tetapi realisasi
hingga September bulan
lalu baru 783.000 barel
per hari. Sedangkan tahun
depan target bakal dinaikkan
sebesar 830.000 barel per
hari.
Maka dari itu, untuk me
men uhi kebutuhan migas

ke depan, Dwi mengatakan
ada beberapa upaya yang
harus dilakukan. Salah satu
nya dengan menekan biaya
operasi melalui efisiensi.
Sedangkan untuk upstream
pada tahun 2025 mendatang
ditargetkan mencapai 1,9
juta barel per hari.
Selain itu, pemanfaatan
panas bumi pun semakin
ditingkatkan. Apalagi, me
nurutnya, energi yang me
miliki potensi cukup besar di
Indonesia tersebut, saat ini
baru dimanfaatkan sekitar
5%. “Untuk itu, ke depan kita
akan mendapatkan 45.000
dari situ, dari EOR kita bisa
dapat 64.000 kemudian
dari domestic expiring block
558.000. Kita juga akan perlu
MNE untuk overseas dengan
target 563.000 kira-kira
sampai 2025,” tutup Direktur
Utama Pertamina.•EGHA

JAKARTA - Untuk meng
integrasi seluruh proyek dan
dokumen yang berada di
lingkungan perusahaan, PT
Pertamina (Persero) meng
gelar Kick Off migrasi Sistem
Informasi Investasi Pertamina
(SIIP).
Direktur SDM & Umum
Pertamina Dwi Wahyu Dar
yoto mengatakan, kegiatan ini
merupakan awal pelaksanaan
Sistem Informasi Investasi
Pertamina (SIIP) untuk di
implementasikan di seluruh
proyek Pertamina. Langkah
selanjutnya, kata Dwi, akan
dilakukan sosialisasi serta
pros es migrasi sehingga

target tahun ini diharapkan
bisa dimulai.
“Agar data-data yang
ada dapat dikumpulkan di
satu data base sehingga
sem ua terintegrasi. Tidak
bisa ditunda-tunda lagi bah
wa program ini harus di
aplikasikan di Pertamina,”
tegasnya di Kantor Pusat
Pertamina, Kamis (29/10).
Dwi menganggap pro
gram SIIP yang digulirkan
sangat penting. Sebab ba
nyak sekali manfaat yang
bisa diperoleh bagi peru 
sahaan untuk melakukan
pengh ematan investasi.
Utamanya sebagai upaya

melakukan klaim atau cost
recovery terhadap SKK
Migas atas proyek-proyek
yang ada di Pertamina Hulu.
Kemudian transparansi
yang bisa dilakukan dengan
mudah sehingga setiap pro
yek punya tanggung jawab
penuh agar bisa berjalan
dengan benar.
Lebih lanjut, papar Dwi,
dibutuhkan effort yang sa
ngat besar untuk mela
kukan migrasi ini mengingat
jumlah proyeknya yang ba
nyak. “Mudah-mudahan
dengan sistem ini kita bisa
mengontrol proyek dengan
baik. Selanjutnya adalah

Foto : EGHA

Kick Off Migrasi Sistem Informasi Investasi Pertamina

memonitoring selama proyek
berjalan maupun setelah
proyek berakhir. Lewat

SIIP ini maka tidak ada lagi
kesulitan untuk menemukan
dokumen. Untuk itu dengan

adanya SIIP ini informasi
mengenai proyek semakin
lancar,” jelas Dwi.•EGHA

Plaju – Usai pelaksanaan studi Ergonomi dan

Kelelahan kerja selama 3 bulan di RU III, studi
yang dilakukan oleh HSSE Korporat bekerja
sama dengan Lembaga Teknik dan Manajemen
Industri – Institut Teknologi Bandung (LETMI-ITB)
ini resmi ditutup oleh GM RU III, Mahendrata
Sudibja, Selasa (10/11) di Conference Room GM.
Turut hadir Ketua tim LETMI ITB Yassierli, PhD,
Occupational Health Strategy Manager HSSE
Korporat dr. Ida Bagus Adiatmaja, Tim Manajemen
dan para Section Head.
Studi bertujuan untuk mengukur dan meng
analisis tingkat risiko ergonomi dan kelelahan
kerja (fatigue) pekerja RU III Plaju yang dapat
berpotensi kepada penyakit akibat kerja dan
kecelakaan kerja. Mahendrata Sudibja mengatakan
pelaksanaan studi ini menjadi nilai lebih bagi RU
III dalam mengurangi tingkat risiko penyakit akibat
ketidakergonomian dan kelelahan kerja. “Saya
berharap rekomendasi studi dapat disosialisasikan
kepada masing-masing pekerja di fungsinya
sehingga dapat meningkatkan kualitas pekerja
RU III,” ujarnya.
Hal yang sama juga dikatakan dr. Ida Bagus.
“Mudah-mudahan dengan adanya studi ergonomi,
hasil rekomendasi dapat ditindaklanjuti, sehingga
ke depan penyakit akibat akibat ketidakergonomian
dan kelelahan kerja tidak lagi terjadi dan pada
akhirnya produktivitas pekerja RU III dapat optimal
serta operasional kilang RU III dapat berjalan de
ngan baik,” jelasnya.
Hasil dari studi ergonomi dan kelelahan ter
sebut di antaranya pemetaan tingkat risiko ergo
nomi dan kelelahan kerja (fatigue) bagi pekerja
RU III serta pemberian rekomendasi administrasi
dan rancangan stasiun kerja yang lebih ergonomis
untuk mengurangi tingkat risiko penyakit akibat
kelelahan dan kecelakaan kerja.•RU III

SOROT
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Menteri BUMN : Pertamina Harus Jadi
Penggerak Utama Energi Berkesinambungan
J A K A RTA - P e r t a m i n a
Energy Forum 2015 yang
dig elar oleh PT Pertamina
(Persero) sebagai rangkaian
HUT ke-58 Pertamina secara
resmi dibuka oleh Menteri
BUMN Rini Soemarno.
Pertamina Energy Forum
2015 yang merupakan ajang
eksibisi bisnis Pertamina
dan ajang tukar pikiran dan
pandangan stakeholder
energi mengenai aspekaspek ketahanan energi untuk
mendukung pertumbuhan
ekonomi digelar di Hotel
Borobudur, Jakarta, pada
(25-26/11). Sekitar 350
orang yang berasal dari
perusahaan-perusahaan
mitra Pertamina, pelaku
industri migas dan EBT yang
beroperasi di Indonesia,
kalangan kampus, pakar
nasional dan internasional
sektor minyak, jajaran legisatif
dan eksekutif menghadiri
perhelatan tahunan tersebut.
Pertamina Energy Fo
rum 2015 dibuka oleh Men
teri Badan Usaha Milik Ne
gara Rini Soemarno. Dalam
sambutannya, Rini menga
takan saat ini hampir tidak ada
satupun negara yang terlepas
dari sektor energi. Seiring
dengan perkembangan eko
nomi, konsumsi energi me
ningkat sehingga mau tidak
mau harus dikembangkan.

Foto :PRIYO

Closing Meeting Studi
Ergonomi dan Kelelahan
Kerja di RU III
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Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menjadi salah satu pembicara dalam talkshow yang diadakan pada acara Pertamina
Energy Forum 2015.

Karena itu, ia menegas
kan, Indonesia harus mampu
minimal dalam empat aspek
ketahanan energi, yaitu berupa
ketersediaan, kemampuan
akses, kemampuan beli, dan
kelestarian lingkungan.
Menurutnya, penyediaan
energi juga harus bisa diak
selerasi dengen memp er
hatikan kebutuhan dalam
jangka pendek maupun jang
ka panjang. “Ketersediaan
energi harus juga dapat di
nikmati anak cucu kita di
mas a yang akan datang,”
kata Rini.
Rini menekankan pe
ran BUMN sebagai pilar

perekonomian bangsa, khu
susnya BUMN sektor ener
gi harus bertransformasi
secara cepat untuk dapat
menjalankan perannya de
ngan lebih baik. Pertamina
sebagai BUMN sektor energi
harus berupaya menjadi
pengg erak utama energi
berkesinambungan.
“Dan ini harus dikerjakan
bersama-sama dengan
BUMN lain melalui sinergi
BUMN dengan tujuan utama
mendukung pertumbuhan
ekon omi nasional. Peran
Pertamina sebagai pelaku
utama di sektor energi perlu
diperkuat,” tegasnya.

Sementara Direktur
Utama Pertamina Dwi Soe
tjipto mengatakan Pertamina
Energy Forum 2015 me
rupakan salah satu sarana
Pertamina menyampaikan
capaian dan aspirasi korporasi
kepada berbagai lapisan
mas yarakat, serta menjadi
ajang diskusi untuk mencari
solusi untu mewujudkan ke
mandirian energi nasional.
“Dengan dukungan
semua pihak, khususnya pe
merintah sebagai pemegang
saham, Pertamina berharap
dapat menjadi the true eco
nomic powerhouse bagi In
donesia,” tutupnya.•DSU/EGHA

JAKARTA – P e r t a m i n a
terus memperkuat bisnis
pel umasnya melalui anak
perusahaannya, PT Perta
mina Lubricants, dimana
dalam 5 tahun terakhir telah
memasarkan produk-produk
pelumas unggulan ke pasar
internasional.
Salah satu langkah stra
tegis yang dilakukan anak
usaha Pertamina yang resmi
berdiri dua tahun lalu itu,
yakni dengan mengakuisisi
75% kepemilikan AMACO
Production Co Ltd, produsen
pelumas di Bangkok Thai
land pada Desember
2014 dan akan berganti
nam a menjadi Pertamina
Lubricants Thailand Co Ltd
pada awal 2016. Pasalnya,
hal tersebut merupakan pi
jakan bisnis yang sangat

penting bagi Pertamina untuk
meningkatkan penetrasi pasar
pelumas di Thailand maupun
Indochina.
Direktur Pemasaran Per
tam ina Ahmad Bambang
mengakui kinerja Pertamina
Lubricants telah berh as il
meningkatkan kinerja se
cara signifikan baik kin erja
operasional maupun finansial.
Menurutnya, dengan me
rambah ke pasar Thailand,
Pertamina Lubricants Thailand
menargetkan pen ingk atan
penjualan pelumas di Indo
china dari posisi saat ini sekitar
4 juta liter per tahun menjadi
12 juta liter dalam kurun waktu
lima tahun ke depan. Bahkan,
pelumas Pertamina tersebut
tidak hanya akan dipasarkan
di Thailand, namun juga untuk
pasar antara lain, Kamboja,

Laos, Bangladesh dan lain
nya.
“Eksistensi Pertamina
di Thailand yang memiliki
pertumbuhan industri oto
motif sangat pesat di ka
wasan Asia Tenggara dan
Ind ochina, sangat penting
untuk memperkuat bisnis
pelumas Pertamina di pasar
global. Ini juga menjadi modal
yang kuat dalam menghadapi
persaingan, khususnya pada
saat masyarakat ekonomi
Asean mulai bergulir,” terang
Ahmad Bambang di hadapan
insan pers, pada (13/11).
Senada dengan itu,
Presiden Direktur Pertamnia
Lubricants, Gigih Wahyu
Hari Irianto, memaparkan,
selain fokus di pasar pelumas
Indochina, PT Pertamina
Lubricants juga makin se

Foto : KUN

Pertamina Perkuat Eksistensi di Pasar Lubricant Indochina

Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang menegaskan, eksistensi Pertamina di Thailand yang memiliki pertumbuhan
industri otomotif sangat pesat di kawasan Asia Tenggara dan Indochina, sangat penting untuk memperkuat bisnis pelumas
Pertamina di pasar global.

rius menggarap pelumas
ekspor ke Malaysia, Vietnam,
Philipina, Jepang, Australia
dan China untuk Asia Pasifik
serta Afrika Selatan, Nigeria
dan Yaman untuk wilayah

Afrika dan Timur Tengah.
Disamping ekspor finished
product, Pertamina Lubricants
juga melaksanakan ekspor
base oil ke berbagai negara
di kawasan Asia Pasific dan

Asia Barat.
“Kami optimistis, Perta
mina Lubricants akan masuk
dalam 20 besar World Class
Lubricants Company,” tutup
Gigih.•EGHA
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Manager CSR Pertamina Agus Masfud menyerahkan hadiah
untuk pemenang regional OSN Pertamina 2015.

Seleksi Tingkat Provinsi
OSN Pertamina 2015
Depok – Bertempat di aula BSM FMIPA
Universitas Indonesia, Pertamina dengan bangga

menyerahkan hadiah dan beasiswa kepada para
pemenang seleksi tingkat provinsi Olimpiade
Sains Nasional (OSN) Pertamina 2015 Provinsi
DKI Jakarta.
Manager CSR Pertamina Agus Masfud
meyakini, hasil karya mahasiswa yang terlibat
di ajang kompetisi ilmiah ini akan bermanfaat
bagi masyarakat serta memberikan kebanggan
bagi bangsa dan negara. Disamping itu juga
kebanggaan bagi Pertamina sebagai pionir
dalam rangka mencetak potensi-potensi generasi
muda.
Pada ajang ini para mahasiswa berkompetisi
di bidangnya masing-masing yang meliputi
bidang matematika, fisika, kimia, dan biologi.
Menurut Agus, perhatian masyarakat terhadap
proyek sains dan energi baru dan terbarukan
sangat tinggi.
Ia berharap hasil karya anak bangsa ini dapat
diimplementasikan untuk membangun negeri.
Sebab ajang OSN Pertamina merupakan suatu

MEDAN BELAWAN – Masya
rakat Nelayan Indah di Medan
Labuhan mendapatkan
bant uan Corporate Social
Responsibility (CSR) dari
Marketing Operation Region
I (MOR I), pada Senin (12/10).
Selama tiga bulan ke depan,
kelompok masyarakat yang
tinggal bersebelahan dengan
Terminal BBM Medan Groul
ini akan mendapatkan pe
latihan dan peningkatan
k e te r a m p i l a n d i b i d a n g
perikanan. “Kali ini, prioritas
kami ingin meningkatkan
kemampuan soft skills dari
masyarakat nelayan dulu,”
ujar Senior Supervisor Eks
ternal Relations MOR I Zainal
Abidin.
Ditambahkan Zainal,
dari hasil social mapping
yang kami lakukan, salah
satu kendala terbesar dari
masyarakat nelayan di Ne
layan Indah untuk maju ada
lah pengetahuan dan kete
rampilan dari masyarakat
belum diasah. Padahal, kata
dia, masyarakat di Kelurahan
Nelayan Indah khus usnya
lingkungan 6 dan 8 sudah
b e rus a h a u n t u k m e n g 
hid upkan usaha tambak.

Namun, banyak yang tidak
berhasil. “Semangat ke
bersamaan mereka untuk
maju bagus. Karena itu le
wat program ini kita ingin
mem otivasi dan sekaligus
meningkatkan pengetahuan
mereka soal bagaimana men
jadi nelayan yang lebih baik
lagi,” paparnya.
Dengan menggandeng
Rumah Zakat, Pertamina
MOR I akan melakukan pe
latihan-pelatihan manajerial
maupun teknis mengenai
bisnis tambak. Di antaranya,
potensi pengembangan hasil
laut, teknik olah, sanitasi
dan higienitas pengolahan
ikan, pengetahuan kem as
an, hingga bagaimana per
hitungan harga jual. “Nelayan
perlu paham tentang aspek
manajemen termasuk me
nentukan harga yang baik
atas produk mereka. Kami
juga akan ajari praktik pengo
lahan ikan menjadi aneka
makanan,” ujarnya.
Setelah program ini ber
lanjut hingga akhir tahun,
Zainal mengatakan bahwa
pihaknya akan mengevaluasi
program. “Kita akan evaluasi,
kalau masyarakatnya me

Foto : MOR I
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MOR I Tingkatkan Soft Skills Nelayan Belawan

mang punya keinginan kuat
untuk mandiri, semangat
berwirausaha, dan progressnya bagus, tidak menutup
kemungkinan kita akan per
panjang program bentuan
ini hingga tahun depan,” pa
parnya. Ditambahkan olehnya,
setiap program CSR yang
digulirkan oleh Pertamina
untuk masyarakat diharapkan
akan mampu benar-benar
memberdayakan masyarakat
penerima bantuan. “Kita ti
dak ingin CSR itu hanya se
perti bagi-bagi uang. Kita
ingin memberi kail untuk ma
syarakat agar mandiri. Kita
tidak akan menyebar umpan
semata,” tandasnya.
Selain program pember
dayaan masyarakat nelayan

ini, MOR I sampai dengan
saat ini juga masih melakukan
pendampingan terhadap
Posyandu Kampung Nelayan
di Belawan. Dikatakan oleh
Zainal, baru-baru ini, program
CSR Pertamina Sehati (Sehat
Anak Ibu Tercinta) ini juga
m e nd a p a t k a n a p re s i a s i
peraih predikat emas dari
Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Ma
nusia dan Kebudayaan
Rep ublik Indonesia. “Kita
i n g i n p ro g r a m - p ro g r a m
CSR kita berkelanjutan,
berk esinambungan, tapi
para kurun waktu tertentu
masyarakat juga tidak bergan
tung lagi dengan bantuan dari
kita,” pungkasnya.•MOR I

wadah bagi generasi muda mengekspresikan diri,
“Tanggal 26 nanti kita akan melaksanakan final
proyek sains dan teori selanjutnya tiga pemenang
terpilih akan dibawa ke Yogya dan melakukan
presentasinya di depan masyarakat Yogya,” ujar
Masfud, Selasa (17/11).
Pada kesempatan itu, Dekan FMIPA UI, Dr.rer.
nat Abdul Haris, turut mengapresiasi kegiatan
OSN Pertamina serta mendukung program
yang digulirkan Pertamina. Pasalnya, ajang ini
merupakan kesempatan penting bagi mahasiswa
dalam berkarya secara inovatif. “Tidak hanya
berprestasi tapi juga bisa bermanfaat untuk orang
banyak,” ungkapnya.
Pada acara penyerahan hadiah tersebut
diantaranya terdapat empat pemenang Regional
yang berhasil mendapatkan hadiah beasiswa
sebesar 6 juta rupiah. Kemudian untuk Provinsi
sebanyak 12 pemenang yakni juara pertama
memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta
rupiah, sedangkan juara ketiga 2 juta rupiah.
Selanjutnya terdapat dua pemenang Se
leksi Provinsi Tim Proyek Sains yang berhasil
memboyong hadiah beasiswa sebesar 7,5 juta
rupiah. Selain itu, terdapat juga Pemenang Poster
Terfavorit tim dari Universitas Indonesia dengan
judul proposal ‘Pie- HaT (Piezoelectric Harvesting
Technology) as Renewable Energy for Illumination
in Railway Station’.•EGHA

PEP Papua Field Kenalkan SMP Klamono Industri Migas
Klamono-PT Pertamina
EP Asset 5 Papua Field (PEP
Papua Field) memperkenalkan
industri migas kepada para
pelajar dan guru SMP Negeri
6 Kabupaten Sorong di Kla
mono, pada (29-30/10), me
lalui program Manajemen
Mengajar. Bertempat di salah
satu ruang kelas SMP Negeri
6 Kabupaten Sorong, materi
disampaikan di hadapan
sekitar 100 pelajar, terdiri
dari kelas VIII dan IX. Materi
yang dibawakan meliputi
pengenalan kegiatan industri
migas dan manfaatnya dalam
kehidupan sehari-hari. Tidak
lupa disampaikan motivasi
bagi para pelajar.
Kegiatan diawali de
ngan sambutan Kepala
SMP Negeri 6 Kabupaten
Sorong, Magdalena Hallatu,
penyampaian materi oleh
PEP Papua Field, dan di
tutup dengan sesi tanyajawab. Materi hari pertama
disampaikan oleh Main
tenance Planning & Eva

luation Senior Supervisor,
Mochamat Dwi Sutrisno,
dan Maintenance Senior
Supervisor, Rifki Adi Saputra.
Materi hari kedua disampaikan
oleh Electrical Maintenance
Senior Technician, Aswin
Aridiy anto, dan CSR Staff,
Anditya Ciptadi Putra.
Maintenance Planning
& Evaluation Senior Su
pervisor, M. D. Sutrisno, me
nyampaikan proses kegiatan
industri migas secara umum.
“Proses mencari minyak di
awali dengan survei seis
mik untuk mendapatkan
gamb aran bawah tanah.
Setelah itu, dibuktikan de
ngan pengeboran. Apabila
berhasil ditemukan cadangan
migas, proses selanjutnya
adalah membangun fasilitas
produksi,” terangnya. Se
lanjutnya adalah proses
mengolah migas menjadi
beragam produk hidrokarbon
yang bermanfaat untuk ke
hidupan manusia.
Salah satu siswa kelas VIII,

Foto : PEP PAPUA

menampilkan karya cipta, serta mengukir prestasi.

Mario, menanyakan apakah
migas yang diproduksikan
dapat habis. “Apakah minyak
dan gas akan habis?” ung
kapnya penasaran. Electrical
Maintenance Senior Tech
nician, Aswin Aridiyanto, men
jawab bahwa minyak dan gas
akan habis karena tergolong
sumber daya alam yang tidak
dapat diperbarui. “Oleh karena
itu Pertamina selalu berusaha
mencari cadangan migas
baru dan mengembangkan
energi alternatif dari panas
bumi. Adik-adik dalam meng
gunakan migas perlu ber
hemat,” tandasnya.

Kepala SMP Negeri 6
Kabupaten Sorong, Mag
dalena Hallatu, menyambut
baik program Manajemen
Mengajar. “Kami berharap
program ini dapat memotivasi
anak-anak kami untuk menjadi
lebih giat dalam menuntut
ilmu,” ungkap Magdalena.
Melalui program Mana
jemen Mengajar, PEP Pa
pua Field menjadwalkan
pemaparan ke sekolah-se
kolah di wilayah ring satu PEP
Papua Field minimal sebulan
2 kali yang diselingi dengan
site visit ke area operasi PEP
Papua Field.•Andi Njo
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Budidaya Jahe Merah PEP
Poleng Field Jadi Percontohan
Gresik – Kegiatan budidaya jahe merah
di Desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas,

Kabupaten Gresik mulai menarik perhatian
para petani di Jawa Timur. Lahan tempat
pembibitan dan budidaya jahe merah program
pemberdayaan ekonomi PT Pertamina EP
Poleng Field yang bekerja sama dengan Badan
Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan
dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Gresik,
menjadi tempat kunjungan lapangan peserta
pelatihan petani dari 10 Kabupaten di Jawa
Timur.
Sebanyak 30 petani melakukan kunjungan
lapangan ke Desa Kedanyang pada Kamis
(08/10). Di bawah koordinator UPT Pendidikan
dan Pelatihan Pertanian Nganjuk, para petani
ini berasal dari Kabupaten Nganjuk, Pasuruan,
Tulung Agung, Jombang, Lamongan, Blitar,
Probolinggo, Kediri, Malang, dan Madiun.
“Kami ingin belajar secara aplikatif budidaya
jahe merah yang telah dilakukan petani di
Desa Kedanyang. Sebab, jahe merah punya
prospek ekonomis,” terang Supriyadi, petani
asal Jombang.
Bertempat di Balai Desa Kedanyang, para
petani ini dibekali materi oleh Husni, penyuluh
dari BP4K Kabupaten Gresik. “Pemberian
materi ini penting untuk memperkenalkan
bagaimana cara budidaya dan pemeliharaan
jahe merah dalam polybag secara teori,” ujar
penyuluh yang secara intensif membina petani
jahe merah di Desa Kedanyang.
Setelah diberi pembekalan materi, rom
bongan petani berkunjung ke lokasi penanaman
jahe merah yang tidak jauh dari Balai Desa
Kedanyang. Momen ini dimanfaatkan untuk
berdiskusi dan tanya jawab secara praktis
oleh para petani seputar budidaya jahe merah
dengan penyuluh dan Kelompok Petani Jahe
Merah Kedanyang mitra binaan Poleng Field.
“Belajar dari petani Kedanyang disini,
saya baru tahu kalau tunas dari jahe merah
masih bisa dikembangbiakkan lagi menjadi
bibit,” kesan Pulung, salah satu peserta dari
Kabupaten Malang usai kunjungan lapangan
di Gresik dan akan menerapkan ilmu baru ini
di lahan pertaniannya.
Kunjungan lapangan perdana ke lokasi bu
didaya jahe merah Desa Kedanyang merupakan
inisiatif bersama dari UPT Pendidikan dan
Pelatihan Pertanian Nganjuk dengan BP4K
Kabupaten Gresik. Lokasi budidaya jahe
merah ini merupakan program pemberdayaan
ekonomi desa yang dibina oleh PT Pertamina
EP Poleng Field sejak bulan April lalu.•zr/in

Depok - “OSN ini merupakan
salah satu program CSR
Pertamina yang bertujuan
untuk meningkatkan kualitas
dan semangat mahasiswa
Indonesia dalam berprestasi,”
demikian dikatakan oleh Cor
porate Secretary Pertamina
W isnuntoro pada Peng
anugerahan Pemenang OSN
Pertamina 2015 di Kampus UI
Depok, (26/11).
Hadir dalam penganu
gerahan tersebut ialah
Dirj en Pembelajaran dan
Kem ahasiswaan Kemris
tekd ikti Prof. Intan Ahmad
P h . D . , Wa k i l R e k t o r U I
Prof. Bambang Wibawarta,
Dekan Fakultas MIPA UI Dr.
Abdul Haris, Manager CSR
Pertamina Agus Mashud
dan Ketua Pelaksana OSN
Pertamina 2015 Dr. Yasman.
Untuk penyelenggaraan
OSN ke-8 tahun 2015 ini,
lanjut W isnuntoro, tema
yang diangkat adalah Energi
Baru dan Terbarukan, sesuai
situasi yang dihadapi dunia
migas saat ini. “Fokus pada
tema ini karena Pertamina
melihat bahwa cita-cita
bauran energi yang diprediksi

Foto : PERTAMINA

OSN Pertamina : Tingkatkan Minat pada
Energi Baru dan Terbarukan

pemerintah sampai tahun
2025 nanti, sekitar 25%
dari seluruh penggunaan
energi akan menggunakan
energi baru dan terbarukan.
Oleh karena itu Pertamina
berusaha meningkatkan minat
dan kemampuan mahasiswa
di bidang energi baru dan
terbarukan sejak dini.”
Sementara Prof. Bambang
Wibawarta menyatakan, “Kita
perlu memikirkan bersama,
seperti apa kelanjutan OSN
ini. Tentu saja kita tidak ingin
berhenti pada kompetisi
saja, tetapi kita juga harus
membina mereka sampai
beberapa tahun ke depan.”
Keluar sebagai pemenang

Olimpiade Sains Nasional
(OSN) Pertamina 2015 adalah
sebagai berikut. Kategori
Proyek Sains diraih Yoanes
Muria dkk. (Universitas Sura
baya), Ahmad Dianal dkk.
(Universitas Brawijaya), dan
Rana Bouzida dkk. (UI).
Kategori Teori Biologi
diraih Yudhistira Oktaviandie
(UI), Pandit Bagus Tri Saputra
(Universitas Airlangga),
Adzhar Arsyad (Universitas
Negeri Makassar), (Harapan)
Natasha Amanda (Universitas
Surabaya).
Kategori Teori Fisika: Ja
son Kristiano (Universitas
Indonesia), Wndu Sara I Wa
yan (Universitas Pendidikan

Ganesha), Julius (ITB), (Ha
rapan) Laurentius Pranata
(Universitas Diponegoro).
Kategori Teori Kimia: Ivone
Marselina Nugraha (UGM), M.
Iqbal Syauqi) (UI), Zulfa Hilmi
Kautsar (ITB), (Harapan) Alfino
Rahel (ITB).
Kategori Matematika:
Jefferson Caesario (Univer
sitas Airlangga), Riky Kurnia
wan (UGM), Alvian Yayang
Hilman (Universitas Sriwijaya),
(Ha
r a p a n ) R e z a Wa h y u
Kumara (ITB).
Kategori PIC Terbaik:
Barat: Universitas Sriwija
ya, Tengah: Institut Teknlgi
Surabaya, Timur: Universitas
Mataram.•URIP

RU IV Peduli Kesehatan Masyarakat Kutawaru
CILACAP – RU IV Cila
cap turut andil dalam me
ningkatkan taraf hidup dan
kes ehatan masyarakat di
lingkungan sekitar area ope
rasi dengan memberikan
pelayanan kesehatan ba
gi warga masyarakat Cila
cap. Dalam rangka HUT
ke-58 Pertamina, RU IV
Cilacap menggelar kegiatan
pelayanan medis berupa
pem eriksaan kesehatan di
lingkungan RU IV Cilacap
yakni di Kelurahan Kutawaru,
pada (22/10). Sebanyak 30
tim medis dari Pertamina
Hospital Cilacap dikerahkan
untuk membantu tersedianya
sarana dan pelayanan
kesehatan yang berkualitas
bagi para warga setempat.
Lurah Kutawaru, Kabul
Widodo, menyambut baik
program kesehatan yang
diadakan oleh RU IV
Cilacap untuk meningkatkan
taraf hidup masyarakat,

menyembuhkan keluhan
kesehatan masyarakat,
sehingga dapat membangun
kepercayaan warga terhadap
eksistensi RU IV Cilacap.
“Kami merasa sangat
terbantu dengan keberadaan
Pertamina di Cilacap. Kami
harap bantuan ini dapat
meringankan keluhan
kesehatan masyarakat yang
selama ini masih menjadi ma
salah di wilayah Kutawaru.”
ujar Kabul Widodo saat me
nerima kedatangan tim RU IV
Cilacap di Kutawaru.
Ia menambahkan bahwa
daerah Kutawaru merupakan
daerah yang terpencil
sehingga akses masyarakat
untuk ke Kota cenderung sulit,
karena harus menggunakan
kapal nelayan dan menyusuri
sungai.
Hal senada a disampaikan
oleh General Manager (GM)
RU IV Cilacap Nyoman Su
kadana yang dalam kesem

Foto : RU IV

ENG
Foto : PEP POL
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patan tersebut juga turut
hadir didampingi oleh tim
manajemen RU IV Cilacap.
“Kegiatan ini merupakan wu
jud komitmen RU IV Cilacap
terhadap sektor kesehatan
masyarakat di lingkungan
sekitar area operasi dengan
memberikan bantuan pela
yanan kesehatan dan peme
riksaan kesehatan kepada
warga Kutawaru. Dalam
kegiatan ini pula, kami ingin
mensosialisasikan pentingnya
menjaga kesehatan masya
rakat sehingga dapat me

ningkatkan produktivitas
kinerja,” tutur Nyoman.
Keseriusan RU IV Ci
lacap dalam menjaga ke
sehatan masyarakat dan
menumbuhkan kepedulian
warga terhadap kesehatan
dibuktikan dengan meng
gandeng Pertamina Hospital
Cilacap selaku penyedia
tenaga medis yang handal
dan berkualitas unggulan
untuk melakukan pelayanan
dan pemeriksaan kesehatan
di lokasi Kutawaru tersebut.•
RU IV

SINOPSIS
	

Judul Buku

: “Total Habibie””

Penerbit

: Edelweiss

Pengarang
Klasifikasi

: Makka A. Makmur
: 920. Mak .t

Sejumlah kisah yang disajikan dalam buku ini
adalah kisah yang saya alami, semua kisah yang
termuat di dalam buku ini benar-benar terjadi dan
bukan fiktif.
Penyebutan Bacharuddin Jusuf Habibie nama
pemberian dari kedua orang tuanya, Habibie adalah
nama famili yang juga dipakai ayah serta saudarasaudaranya yang disingkat menjadi BJH hanya
karena nama tersebut sering digunakan sehingga
perlu disingkat dan cukup dengan ini sial saja.
Kolegan berasal dari Arab mengatakan bahwa nama
Bacharuddin Jusuf Habibie sangat bagus yang
artinya Bachar berarti lautan, Dien berarti agama, jadi
nama anda itu adalah lautan agama. Nama Habibie,
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, berarti ‘Yang
Kusayangi,
Buku ini hanyalah penggalan kisah sehari-hari,
namun makna buku ini dapat mengungkapkan lebih
jauh apa yang ada suatu perspektif lain dibalik sebuah
gagasan yang penting yang pernah memenuhi ruang
publik atau suatu peristiwa politik yang pernah terjadi
sampai pada kisah yang sangat manusiawi tentang
penderitaan, kesedihan, keluguan, pengorbanan,
kegembiraan, harga diri, kelemahan, konsistensi
kekerasan hati, kenakalan (di masa kecil) serta naluri
tentang keindahan dari objek yang kita kisahkan.
BJH bukan hanya professor dalam bidang teknik,
tapi juga “profesor cinta” pernyataan ini disampaikan
oleh Prof. Dr. Kamaruddin Hidayat, didepan ribuan
mahasiswa UIN sebelum BJH memberikan Orasi
Ilmiah. Cinta yang dimaksud bukan hanya cinta dalam
arti yang sempit, sehubungan antara suami dan istri,
seorang lelaki dan wanita, tetap cinta dalam arti yang
luas. Dia mengibaratkan proses belajar teknologi
itu seperti seseorang yang cinta dengan pasangan
hidup yang diartikannya bukan hanya sebagai nafsu
seksual saja.
Banyak peristiwa menarik dan sesekali mengundang
tawa dari lintasan hidup seorang habibie, mantan
Presiden RI ke-3 yang sederhana, bersahaja, dengan
pemikiran brilian untuk bangsa Indonesia. Meski
kembali ke Indonesia dan terbawa arus politik di ta
nah air, BJ. Habibie tetap memegang prinsip dalam
hidup,“Jangan tanyakan apa yang negara bisa berikan,
tapi tanyakan apa yang kau bias berikan kepada ne
gara”.•PERPUSTAKAAN
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Best Of The Best APQ Awards 2015:
Keberhasilan di Balik Keterbatasan
Gelaran akbar para Insan Mutu Pertamina dalam acara Annual Pertamina Quality (APQ) Awards 2015
yang diselenggarakan pada 2 – 4 November 2015 lalu menjadi momentum pembuktian bagi PT Pertamina EP
(PEP) untuk menunjukkan prestasi dan eksistensinya dalam perkembangan budaya improvement dan inovasi
di Pertamina.
PEP kembali menjadi jawara dan membawa
pulang Piala Bergilir Best of The Best APQ Awards
2015 serta 2 penghargaan winner lainnya yaitu,
The Most Inspiring Leader dan The Best Project
Collaboration Improvement. Gemilang prestasi
ini juga terlihat dari masuknya PEP dalam 4
nominasi kategori lainnya diantaranya Best Quality
Board, Best Quality Agent, Best Functional Team
Improvement, dan Best KOMET Agent.
Prestasi ini berkat sinergi dari semua elemen
PEP, mulai dari BOD, Tim Manajemen, serta seluruh
pekerja baik di Kantor Pusat, Asset, maupun Field,
dan tentunya tak lepas dari peran serta tim Quality
Management & Methode Procedure (QMMP)
di Fungsi Organization Capability & Operation
Excellence (OC&OE), selaku fasilitator dalam pengelolaan empat pilar kegiatan mutu di PEP. QMMP selalu
berupaya agar kegiatan Continuous Improvement Program (CIP) dapat terus berjalan dan meningkat sehingga
tertanam menjadi budaya perusahaan. Tak terkecuali pada masa oil price crisis yang tengah melanda sejak
akhir tahun 2014, QMMP menjadikan momentum ini sebagai tantangan besar untuk semakin menghidupkan
kegiatan CIP, dimana CIP ini dijadikan sebagai respon perusahaan untuk survive menghadapi oil price crisis.
Hal ini sejalan dengan arahan President Director PEP sebagai Ketua Dewan Mutu & Produktivitas PEP
bahwa seluruh pekerja agar dapat melakukan improvement semua proses di lingkungan kerja masing-masing,
yang dapat dilakukan dengan upaya cost effectiveness melalui reducing loss, cost efficiency, cost saving tanpa
mengurangi kualitas dan tetap mempertimbangkan aspek HSE.
Oleh karena itu, sebagai upaya Crisis Awareness, QMMP dituntut untuk memiliki kreativitas dan inovasi di
dalam pengelolaan kegiatan CIP tahun 2015 ini agar kegiatan CIP tetap berjalan efektif di seluruh wilayah kerja
PEP yang tersebar luas dari ujung Barat hingga Timur Indonesia, di tengah keterbatasan anggaran dan biaya
akibat oil price crisis.
QMMP memberdayakan keterlibatan manajemen dan seluruh pekerja agar pelaksanaan CIP dapat terus
berjalan baik. Dimulai dari mengajak para Manager Kantor Pusat dan Asset serta Assistant Manager Field
untuk mengidentifikasi dan melakukan improvement yang sifatnya Top-Down improvement bersama para
pekerja di lingkungan kerja masing-masing. Para GM, VP Senior Manager dan Field Manager pun berperan
untuk memastikan bahwa perbaikan berkelanjutan agar sejalan dengan penambahan laba perusahaan dan
pengurangan dampak oil price crisis.
QMMP juga melakukan sinergi dengan Fungsi Human Resources PEP baik di Kantor Pusat, Asset maupun
Field dalam menggerakkan forum presentasi dan sharing hasil CIP di setiap unit kerja. Selain dapat meningkatkan
engagement yang baik dengan pengelola SDM, juga dapat menghasilkan cost sharing kegiatan CIP, sehingga
dapat meningkatkan cost effectiveness bagi perusahaan.
Kegiatan coaching/klinik CIP, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pekerja dalam pembuatan
CIP, dilakukan secara intensif kepada para pekerja dengan cara tatap langsung ataupun mengoptimalisasi media
telekomunikasi yang ada. Untuk menjangkau para pekerja yang jauh lokasi unit kerjanya, maka coaching/klinik CIP
tetap bisa dilakukan dengan media video conference, telepon dan email kapanpun dan dimanapun. Cara seperti
ini pun dapat mendukung upaya cost effectiveness, tanpa mengurangi kualitas dari proses coaching itu sendiri.
Kegiatan QMMP dalam menjalankan program kerja CIP ini juga tak luput dari dukungan dari Board of
Directors PEP. President Director PEP, Bapak Rony Gunawan mengungkapkan kepada insan mutu PEP seusai
acara penutupan APQ Award 2015 bahwa prestasi ini merupakan wujud dan bukti bahwa inovasi dan kreativitas
adalah suatu hal yang menjadi salah satu prioritas PEP. Tanpa itu, perusahaan akan sulit bertahan apalagi saat
fluktuasi harga minyak dunia yang menurun. Apapun yang terjadi PEP harus tetap mengembangkan kreativas dan
inovasi di seluruh lini operasional. Selain itu, dukungan juga mengalir dari tim Quality Management – Direktorat
Hulu demi kelancaran rangkaian kegiatan CIP, baik berupa penjurian, pendampingan dan persiapan delegasi
dalam pelaksanaan forum presentasi tingkat
PEP/Direktorat Hulu/ maupun Persero.
Dari sekian banyak upaya yang telah
dilakukan untuk mengembangkan kegiatan
CIP hingga membawa nama baik PEP ke
ajang APQ Award 2015 ini, tak akan tercapai
tanpa adanya kerjasama, kekompakan dan
rasa kekeluargaan di dalam tim QMMP. Tim
yang beranggotakan 15 orang ini, mem
punyai tips untuk menjaga kekompakan
dan kekeluargaan yang erat, yaitu dengan
mengadakan event kebersamaan secara rutin
bulanan maupun tahunan melalui family gathering, makan bersama maupun olahraga bersama.
QMMP meyakini bahwa kemenangan ini bukanlah euphoria sesaat atau penghargaan semata, melainkan
sebagai cermin evaluasi diri agar pengelolaan kegiatan CIP harus terus ditingkatkan lagi, hingga CIP bisa menjadi
budaya yang melekat di Pertamina. Oleh karena itu, akan selalu ada Opportunity For Improvement, seiring dengan
tantangan PEP ke depan yang semakin berat untuk meningkatkan produksi serta cadangan minyak dan gas.
Keep Inovating! Keep Improving !
Oleh : Ikhsan Mutaqien – QM PT Pertamina Gas
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KOMET Webinar Lync : Menebar
Inspirasi Demi Inovasi Tiada Henti
Keberhasilan Insan Mutu, Unit Operasi/Bisnis/Region dan Anak Perusahaan dalam
ajang tahunan Annual Pertamina Quality (APQ) Awards 2015 pada tanggal 2 – 4
November 2015 tidak semata euphoria yang dirayakan sesaat. Namun harus dapat
ditularkan kepada Insan Mutu dan entitas lain di lingkungan Perusahaan.
Sebagai upaya untuk mewujudkan itu, Knowledge Management Pertamina (KOMET)
melalui forum berbagi pengetahuan secara online yang dapat dilaksanakan seluruh
Pekerja melalui meja kerjanya yang disebut Forum KOMET Webinar Lync melaksanakan
knowledge sharing keberhasilan para pemenang APQ Awards 2015.
Pada tanggal 20
November 2015 melalui
Forum Webinar Lync –
Winner of Annual Perta
m in a Q u a l i t y ( A P Q )
Awards 2015 yang diikuti
secara online oleh 25
Pekerja menghadirkan
tiga narasumber yang
telah membagi ilmu dan
success story-nya sebagai
pemenang APQ Awards
2015. Sulardi dari Refinery
Unit V Balikpapan yang merupakan pemenang kategori The Best KOMETer berbagi
kisah suksesnya dalam menjalankan peran sebagai insan mutu yang aktif melaksanakan
kegiatan berbagi pengetahuannya di sela kesibukannya sebagai seorang inspector
dan masih memiliki keinginan kuat untuk terus belajar dan membagi ilmunya. Dengan
prinsipnya yang sangat inspiratif yaitu “Talent 3-4-5 for Success” yang berisi 3 wajib,
4 pendukung sukses dan 5 larangan, Sulardi yang saat ini juga aktif dalam kegiatan
Continuous Improvement Program (CIP) memang layak dinobatkan menjadi pemenang.
Dengan inovasinya yang berjudul “Meningkatkan Efisiensi Penanggulangan
Tumpahan Minyak Melalui Pemanfaatan Kulit Durian Sebagai Material Substitusi Oil
Absorbent di TBBM Manggis”, FT-Prove Belah Duren dari Shipping Marketing Operation
Region V Surabaya juga membagi pengalamannya dan keberhasilannya dalam
menciptakan karya yang mampu memberikan dampak positif terhadap pencemaran
lingkungan yang terjadi karena tumpahan minyak. Inovasi yang dilaksanakan melalui
kegiatan CIP ini dalam APQ Awards merupakan pemenang dari kategori The Best
Functional Team yang berhasil mendapatkan nilai tertinggi untuk konsep PDCA dan
presentasi knowledge sharing dalam forum CIP.

Narasumber berikutnya adalah pemenang kategori The Most Valuable Innovation
yaitu PC-Prove Pintar dengan inovasinya yang berjudul “Meningkatkan Produksi Minyak
Sumur Gas Lift dengan Teknologi “Sistem Pintar” di Lapangan PHE ONWJ” berhasil
meningkatkan produksi sumur dan menghemat investasi melalui pembuatan suatu sistem
kontrol otomatis untuk injeksi gas lift.
Ketiga narasumber yang sangat inspiratif tersebut diharapkan mampu memberikan
menularkan semangat inovasi dan motivasi bagi Insan Mutu yang lain untuk tetap
berkarya dan memberikan kontribusi terbaiknya bagi terciptanya keunggulan kompetitif
Perusahaan.
The more You Share, The More You Get !!!
Let’s Share Knowledge !!!
Oleh : Dewi Hanifah - Tim Knowledge Management Pertamina (KOMET)

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com
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Pembukaan Porseni BUMN 2015

Foto : WAHYU

JAKARTA – Menteri BUMN Rini M. Soemarno dan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto bersama dengan para
pekerja Pertamina dalam pembukaan Pekan Olah Raga dan Seni (Porseni) BUMN Ke – 8 di tahun 2015, dengan
tema “Bintang Untuk Negeri”. Menteri BUMN dengan sejumlah Direksi BUMN membaur dan berjalan kaki bersamasama dengan sekitar 1.000 peserta, mulai dari Gedung Kementerian BUMN sampai Gedung Sarinah, pada (8/11).
Pergelaran Porseni berlangsung dari 9 - 27 November 2015, dengan memperlombakan 8 cabang olahraga dan 5
cabang seni, termasuk Duta BUMN. Acara diikuti 118 BUMN dengan 4.000 peserta.• WAHYU

Launching Paduan Suara RU IV Cilacap : Patra Sonora

Foto : RU IV

CILACAP – Takjub dan terkesima, itulah kesan pertama setelah mendengarkan beberapa alunan lagu yang dinyanyikan oleh
Patra Sonora, paduan suara RU IV Cilacap yang terdiri dari pekerja dan mitra kerja. Peresmian grup ini berlangsung di Gedung
Patra Graha RU IV Cilacap pada (8/10) disaksikan oleh GM RU IV, tim manajemen, dan pekerja RU IV. GM RU IV Cilacap
Nyoman Sukadana secara bangga menyatakan apresiasinya terhadap para pekerja dan mitra kerja yang tergabung dalam
kelompok paduan suara tersebut. Sementara itu, OPI Manager Muh Hadjar selaku pembimbing Patra Sonora mengungkapkan,
para pekerja yang tergabung dalam Patra Sonora berlatih 3 kali setelah jam kerja dalam seminggu. “Pelatih kita rekrut dari
eksternal agar dapat menempa para pekerja untuk menjadi paduan suara yang harmonis. Kami melihat komitmen dan
kesungguhan para pekerja untuk berlatih hingga menghasilkan performance yang memukau audiens,” tutur Muh. Hadjar.• RU IV

Balasan Langsung untk Amal di Dunia

Foto : KUNTORO

JAKARTA – ”Ada dua macam amal perbuatan yang akan langsung dibalas oleh Allah SWT tanpa menunggu hisab
di akhirat,” demikian kata Ustadz Daud Hendi Ismail saat menyampaikan tauziahnya di Mushola Al – Kautsar, Kantor
Pusat Pertamina, (4/11). Dua hal tersebut, yaitu zina dan durhaka kepada orangtua. Ustadz Daud menjelaskan,
barang siapa yang melakukan zina, selain azab di neraka, ada balasan yang langsung yang diterima di dunia antara
lain akan berkurang rejekinya, baik jumlah maupun keberkahannya. Allah SWT juga akan menutup hatinya dari
keinginan berbuat baik. Sedangkan balasan karena durhaka kepada orang tua, yaitu di dunia akan selalu merasa
susah, kekurangan dan kesempitan. “Maka jangan sekali-kali menyakiti kedua orang tua,” tegasnya.• Kuntoro

Pengukuhan dan Serah Terima Jabatan di PEPC

Foto : PEPC

JAKARTA - Bertempat di ruang rapat Direksi PT. Pertamina EP Cepu (PEPC), Gedung Patra Jasa, (11/11), PEPC mengadakan
acara pengukuhan jabatan Vice President (VP) Production kepada Harkomoyo dan serah terima jabatan Drilling Interface
Manajer kepada Wagianto serta Djan Harwidyarso sebagai Drilling & Work Over Manajer. Adriansyah sebagai Direktur Utama
PEPC, mengucapkan selamat kepada ketiga pejabat yang baru saja dilantik, dengan menyampaikan harapan bahwa PEPC
ingin memiliki tim yang kuat untuk menghadapi tantangan yang lebih berat di tahun mendatang, terutama di sektor produksi.
Selain itu, Adriansyah berpesan kepada ketiga pejabat baru ini untuk bisa segera expert atas semua informasi yang masuk
hingga bisa mencapai angka produksi sesuai target.•PEPC

PLAJU - Bertempat di Conference Room, General Manager RU III, Mahendrata Sudibja berserta Tim Manajemen
menerima kunjungan rombongan Sekolah Staf & Komando (SESKO) TNI Angkatan Laut yang dipimpin oleh Kolonel
Laut, Mukminin. Agenda kunjungan kuliah kerja dalam negeri ini merupakan bagian dari pelaksanaan Forum Strategi
2 Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler Angkatan ke-53 Seskoal, untuk mencari data-data potensi sumber daya
di Indonesia bagian barat, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Dalam kunjungan yang berlangsung, pemaparan
materi proses bisnis masing-masing diberikan oleh perwakilan RU III, MOR II Sumbagsel serta PEP Asset II Prabumulih,
dengaan tujuan agar Pasis Seskoal mampu memahami proses bisnis Pertamina secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Mahendrata mengungkapkan, Pertamina menyambut baik kunjungan yang dilakukan. Sebagai salah satu perusahaan
penunjang ketahanan nasional, Pertamina telah menjalin hubungan baik dengan aparat TNI, baik angkatan darat, laut
dan udara serta Kepolisian dalam aspek pengamanan dan pertahanan perusahaan.•RU III

Foto : RU III

Kunjungan Kuliah Sesko TNI AL di RU III
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BANDUNG – Konsisten de
ngan rencana pembangunan
500 service point Bright
OliMart (BOM) maupun
Bengk el Enduro Express
(BEE) dalam kurun waktu
2015 - 2019, PT Pertamina
Retail dan PT Pertamina
Lubricants meresmikan
BOM tipe Modular perdana
untuk wilayah Bandung di
SPBU COCO Dago, pada
(12/11). Setelah sebelumnya
meresmikan BOM Modular
di SPBU COCO Cakung,
BOM Modular di SPBU
Dago ini juga akan menjadi
percontohan bagi SPBU
DODO yang ingin berinvestasi

dalam pembangunan BOM
Modular. BOM Modular
sendiri adalah service points
yang mampu memberikan
pelayanan berupa Ganti Oli,
Service Ringan, Nitrogen
& Tire Service, dan juga
penjualan sparepart kepada
pelanggan SPBU.
Hadir di acara peresmian
ini, Direktur Utama Perta
mina Retail Toharso, Direktur
Sales & Marketing Perta
mina Lubricants And ria
Nusa, Kepala Dinas Ko
perasi UKM, Perindustrian
dan Perdagangan Kota Ban
dung Erick M Tauriq, GM
MOR III Jumali, Komisaris

Pertamina Lubricants D.
Indra Nasution, dan Ketua
II DPP Hiswana Migas HM.
Ismeth. Selain itu, hadir
pula beberapa komunitas
seperti Ninja Racing Club
Bandung, Komunitas Vespa,
Komunitas Mercedes Benz,
serta komunitas otomotif
lainnya.
Menurut Direktur Utama
PT Pertamina Retail Toharso,
hal yang melatarbelakangi
pihaknya bekerja sama de
ngan PT Pertamina Lubri
cants adalah karena ba
nyaknya SPBU yang me
miliki lahan yang sempit
gun a membangun Bright

OliMart tipe A, sehingga mem
butuhkan tipe Bright OliMart
yang lebih minimalis yang saat
ini hadir dengan nama BOM
Modular. “Nah, untuk SPBUSPBU yang mempunyai lahan
terbatas, kita membangun
tipe B, yaitu Bright OliMart tipe
Modular,” ucap Toharso.
Sementara menurut Di
rektur Sales & Marketing
Pertamina Lubricants Andria
Nusa, nilai investasi BOM
Modular yang tidak begitu
besar membuat proyek ini
mampu membantu UMKM
untuk berkembang dan
tumbuh karena kedepannya
Bright OliMart Modular tidak

Foto : WAHYU

Kini, BOM Modular Hadir di Bandung

Direktur Utama PT Pertamina Retail Toharso didampingi Direktur Sales & Marketing
Pertamina Lubricants Andria Nusa dan GM MOR III Jumali melakukan pengisian
oli di Bright OliMart tipe Modular di SPBU COCO Dago, Bandung.

hanya akan dikembangkan
di SPBU COCO maupun
DODO, namun juga untuk
khalayak umum. Selain itu,
Andria juga mengatakan

bahwa kecepatan proses
ganti oli yang ditawarkan
oleh BOM Modular ini mampu
membantu konsumen meng
hemat waktu.• RILIS/Starfy
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BALIKPAPAN - Dalam rangka meningkatkan
koordinasi antar KKKS di wilayah Kalimantan dan
Sulawesi, PT Pertamina EP (PEP) dipercaya menjadi
penyelenggara acara pertemuan cluster pemeliharaan
Kalimantan oleh SKK Migas, di Balikpapan, pada
(22-23/10). Pertemuan yang diagendakan secara
rutin ini, diselenggarakan sebagai ajang sharing
knowledge dan silaturahmi antar KKKS yang
berkecimpung di fungsi Pemeliharaan sehingga
dapat berkoordinasi dalam bidang pemeliharaan.
Acara dibuka oleh Roy Widiartha selaku
Perwakilan SKK Migas Kalsul, Ka.Subdin Kehandalan
dan Integritas Fasilitas Operasi II SKK Migas,
Aswandi serta PEP RAM Manager, Irfansyah. Pada
kesempatan tersebut, Aswandi memaparkan hasil
pencapaian dan tantangan ke depan dalam bidang
Pemeliharaan Fasilitas Produksi & Operasi. Fokus
utamanya adalah bagaimana sebuah pemeliharaan
terpadu dan terencana dapat menekan angka loss
production. Irfansyah selaku perwakilan dari PEP,
juga memaparkan progress yang positif terkait
dengan penerapan preventive maintenance di
lingkungan PEP.
Dalam sharing knowledge, PEP yang diwakili
oleh Anas Yusuf Widiaribowo dari Field Tanjung
memaparkan keberhasilan Field Tanjung dalam
melakukan monitoring kerusakan fasiltas produksi
secara real time, terhubung dengan cloud server
internet dan tersambung pada komputer serta
handphone para teknisi dan supervisor maintenance.
Improvement tersebut dapat membuat waktu respon
perbaikan peralatan dapat dilaksanakan secara lebih
cepat sehingga menekan angka loss production
yang terjadi.
Kegiatan ditutup dengan rencana pertemuan
selanjutnya yang akan diselenggarakan oleh Total
EP Indonesie. Acara yang diadakan di Kantor
Perwakilan SKK Migas Kalimantan & Sulawesi (SKK
Migas Kalsul) ini dihadiri oleh Total EP Indonesia,
Chevron Indonesia Company, VICO, Medco E&P,
JOB Pertamina Medco Simenggaris, Mubadala
Petroleum, Perusda Benua Taka, dan Manhattan
Kalimantan Investment (MKI) serta PEP.•Arc

Foto : WAHYU

Sharing Knowledge Antar
KKKS dalam Pemeliharaan
Fasilitas Produksi

JAKARTA - “Kita meng
gandeng GE bukan untuk
main-main, tetapi untuk men
deliver teknologi. Kita tahu
GE merupakan perusahaan
internasional dengan tek
nologi yang sangat maju.
Demikian dikatakan oleh
Direktur Utama Pertamina
Drilling Services Indonesia
(PDSI) Lelin Apriyanto ke
tika memberi laporan dalam
penandatanganan MoU
antara Patra Drilling Con
tractor (PDC) dan GE Oil and
Gas Indonesia pada Jumat
(13/11) di Executive Lounge,
Kantor Pusat Pertamina.
Di tempat yang sama juga
ditandatangani MoU antara
Pertamina Drilling Services
Indonesia (PDSI) dan Pelita
Air Service (PAS).
Hadir dalam penan
datanganan tersebut Direktur
Hulu Syamsu Alam, Direktur

SDM & Umum Dwi Wahyu
Daryoto selaku Komisaris
Utama PDSI, SVP USPOE
Meidawati, Dirut PDSI Lelin
Epriyanto, Dirut PAS Dani
Adriananta dan Dirut Patra
Drilling Contractor (PDC) I
wayan Kartawijaya. Juga
hadir CEO GE Indonesia

Handry Satriago dan Pre
siden Direktur GE Oil and Gas
Indonesia Iwan Chandra.
Kerja sama PDC dengan
GE Oil and Gas Indonesia
meliputi power management
system, pressure control,
downhole technology, drilling
technology dan turbine

compressor yang semuanya
mendukung oeprasional dan
portfolio PDC. Sementara
kerja sama PDSI dan Pelita Air
Service mencakup integrated
workshop for equipment
maintenance, approved GE
local repair dan maintenance
center. •URIP

Direksi PHE Management Walkthrough
ke Offshore Bravo F/S PHE ONWJ
SUBANG - Direktur Operasi
& Produksi PHE sekaligus
selaku Direktur Utama PHE
ONWJ, Beni Jaffilius Ibradi
d a n P re s i d e n t / G M P H E
ONWJ Irwansyah melakukan
Management Walkthrough
(MWT) ke Bravo F/S, pada
(20/11). Turut mendampingi
VP Operations Ani Surakhman,
VP HSSE Tangkas Siahaan,
VP Commercial & Finance
Imam Subandi, dan Sekretaris
Perusahaan PHE Edy Su
naedy.
Tujuan MWT kali ini ada
lah untuk melihat kinerja tim
Operations di fasilitas offshore
dari berbagai aspek Ope
rations Excellence.
Dalam kesempatan ter

sebut, Bravo OIM M. Isom
Anshori menjelaskan seputar
operasi di Bravo F/S dan
memimpin plant tour untuk
melihat kondisi di lapangan.
Rombongan juga bertatap
muka dengan pekerja di
Bravo F/S.
Direktur Operasi & Pro
duksi PHE Beni Jaffilius
Ibradi berpesan untuk terus
mengedepankan Operations
Excellence dalam setiap
pekerjaan yang dilakukan
sebagai solusi operasi di
tengah rend ahnya harga
minyak dunia.
Hal senada juga disam
paikan President/GM PHE
O N W J I r w a n s y a h b e r
harap agar setiap pekerja

Foto : PHE
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PDSI Sinergi dengan GE Indonesia dan Pelita Air Service

mengedepankan aspek ke
selamatan dalam setiap ke
giatan yang dilakukan ter
utama saat bekerja di offshore
yang memiliki resiko pekerjaan
yang besar.
Acara diakhiri dengan
pembahasan hasil MWT un
tuk meningkatkan kinerja Tim

Bravo khususnya dan kinerja
offshore operations pada
umumnya.
“Semoga dengan MWT
ini rekan-rekan dapat terus
bekerja secara aman serta
terus memb erikan kinerja
terbaik bagi perusahaan,”
pesan Beni.•pheonwj

Salawati-Wakil Kepala SKK Migas, M. I. Zikrullah, mengun
jungi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di wilayah Sorong
Raya dan Refinery Unit VII (RU VII) Kasim, pada (15-16/10).
KKKS yang dikunjungi antara lain PT Pertamina EP Asset 5
Papua Field (PEP Papua Field), JOB Pertamina-PetroChina
Salawati (PPS), PetroChina Int. Bermuda Ltd., dan MontD’Or
Oil Salawati. Kunjungan dilakukan dalam rangka pemantauan
kegiatan operasi produksi KKKS. Di samping itu, untuk menjajaki
kerja sama facility sharing agreement antara RU VII Kasim
dengan PetroChina dalam penggunaan tangki milik PetroChina
untuk menampung BBM hasil olahan RU VII Kasim.
Wakil Kepala SKK Migas meninjau fasilitas operasi produksi

PEP Papua Field dan JOB PPS. Kemudian, dilanjutkan dengan
peninjauan lokasi sumur eksplorasi MontD’Or Oil Salawati,
fasilitas operasi produksi PetroChina, dan RU VII Kasim.
Zikrullah menyampaikan pentingnya meningkatkan kerja
sama antar KKKS di tengah kondisi harga minyak dunia yang
memprihatinkan. “Koordinasi antar KKKS perlu ditingkatkan.
Salah satunya melalui penggunaan fasilitas bersama untuk
memaksimalkan kegiatan operasi produksi dan mengurangi
production cost,” ungkapnya.
Selain pemantauan kegiatan operasi migas, Zikrullah juga
menjalin silaturahmi dengan Bupati Sorong, Stepanus Malak,
beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).•Andi Njo

Foto : PEP PAPUA

Wakil Kepala SKK Migas Kunjungi KKKS Sorong Raya dan RU VII Kasim
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PGE Dukung FORNANO 2015
PALEMBANG - Direktur Eksplorasi dan Pengem
bangan PT Pertamina Geothermal Energy, Khairul
Rozaq mendapat sambutan antusias dari para
mahasiswa peserta Forum Nasional Nanoteknologi
(Fornano) 2015 saat menyampaikan materi berjudul
“Sistem Geothermal”, di Ballroom Fave Hotel
Palembang, Sabtu (24/10).
Khairul Rozaq secara garis besar menjelaskan
tentang proses bisnis geothermal, karakteristik dan
klasifikasi sistem geothermal berikut komponen
utama yang mendukung sistem geothermal hingga
pada teknik pemanfaatan energi geothermal itu
sendiri. Dipaparkan Khairul, bukti keberadaan panas
bumi dapat diketahui antara lain melalui adanya
sumber mata air panas, fumarol dan steam vent,
kolam lumpur panas, hingga adanya altered dan
warm gorund.
Lebih lanjut Khairul juga menyampaikan peta
wilayah kerja pengusahaan geothermal PGE yang
meliputi Sibayak (12 MW), Sungai Penuh (110 MW),
Hululain (110 MW), Lumut Balai (220 MW), Ulubelu
(220 MW), Kamojang (235 MW), Karaha (30 MW),
dan Lahendong (120 MW).
Pertanyaan bertubi-tubi yang datang dari
perwakilan peserta Fornano menunjukkan begitu
besarnya keingintahuan mahasiswa mendalami
kegiatan industri panas bumi. Seluruh pertanyaan
dijawab Khairul dengan gamblang. Ia juga
mengundang para mahasiswa untuk mendalami
lebih lanjut kegiatan geothermal melalui praktik
lapangan di wilayah terdekat masing-masing.
Mengangkat tema Nanotechnology as A Power
of Indonesian Industrial Development, forum
tahunan ini dihadiri 400 mahasiswa Fakultas Teknik
tidak saja dari Universitas Sriwijaya dan Politeknik
Negeri Sriwijaya, namun juga diikuti perwakilan dari
mahasiswa Universitas Indonesia, Intitut Teknologi
Bogor, dan Institut Teknologi Surabaya. Fornano
2015 kali ini merupakan bagian dari rangkaian
kegiatan yang dilaksanakan Ikatan Mahasiswa
Teknik Kimia Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik
Universitas Sriwijaya (IMATEK KM FT Unsri).
Turut hadir selaku pembicara pada kegiatan
tersebut CEO PT Nanotech Herbal Indonesia Nur
wenda Novan Maulana dan praktisi dari Departemen
Teknik Metalurgi dan Material Fakultas Teknik Uni
versitas Indonesia Akhmad Herman Yuwono.•PGE

KAMOJANG - Direktur Ke
uangan PT Pertamina Geo
thermal Energy (PGE) A.B.
Hadi Karyono bersama SVP
Transaction Banking PT
Bank Mandiri (Persero) Tbk.
dan disaksikan oleh Vice
President Treasury Pertamina
Narendra Widjajanto melaku
kan penandatanganan
nask ah kerja sama dalam
bidang e-Payment System
di Gedung Dipa Branmanta
Area Kamojang, Bandung,
(5/11). Panandatanganan ini
sekaligus diresmikannya pe
nerapan e-Payment System
di PGE.
Vice President Treasury
Pertamina Narendra Widja
janto menyampaikan, da
lam rangka mewujudkan
breakthrough project cor
porate cash management,
yakni Treasury Self Service
pada tahun 2025, Pertamina
sangat mengapresiasi lang
kah yang dilakukan PGE.
Diharapkan PGE selaku

anak perusahaan dapat terus
melakukan inovasi di bidang
keuangan sebagai langkah
nyata competitive advantage.
Direktur Keuangan PGE
A. B.Hadi Karyono dalam
sambutannya menyampaikan
implementasi e-Payment
System merupakan solusi
minimnya fasilitas perbankan
di area-area kerja PGE. Se
lain itu, penerapan sistem ini
juga merupakan persiapan
untuk menjawab perubahan
kebutuhan bisnis PGE yang
terus berkembang serta
mempersiapkan PGE untuk
menyambut perubahan
project-project geothermal
yang akan segera menjadi
Area (COD Area lainnya).
Pada kesempatan
yang sama VP Transaction
Banking PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk. Teddy Y. Danas
menyampaikan antusiasme
dan dukungan dari Bank
Mandiri kepada Pertamina
secara korporasi dan kepada

Foto : PGE
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Go Live e-Payment System PGE

Penerapan e-Payment System di PGE sebagai solusi dalam mewujudkan World
Class Geothermal Energy Enterprise.

PGE dalam kerja sama sistem
File Transfer Protocol (FTP)
untuk tujuan efisiensi dan
keamanan data.
E-Payment System ini
dih arapkan dapat semakin
berkembang dalam men
duk ung kelancaran sistem
pembayaran terhadap ke
perluan proses bisnis di PGE
yang selama ini juga telah
bekerja sama dengan PT.
Bank Mandiri (Persero) Tbk..
Selain itu, penerapan sistem

tersebut merupakan bentuk
dukungan PGE kepada
Pertamina, terkait adanya
perubahan struktur keuangan
yang sangat signifikan di akhir
tahun 2014.
Penerapan e-Payment
System di PGE ini dipimpin
langsung oleh VP Treasury
PGE Tajudin Noor dan Ma
nager Finance Area Kamojang
Adi Suratno selaku leader
pilot project implementasi
e-Payment System.•PGE

Kupas Tuntas Hulu Migas Bersama Forum Jurnalis
Migas di PEP Asset 1 Jambi Field
Jambi – PEP Jambi Field
kembali menggelar kegiatan
edukasi untuk awak media seProvinsi Jambi dengan tema
“Pengelolaan Usaha Hulu
Migas dalam Kaitannya untuk
Pembangunan Nasional dan
Daerah”, pada (2/10).
Acara berlangsung atas
kerja sama antara Jambi
Field, SKK Migas Perwakilan
Sumbagsel, KKKS Jambi dan
Forum Jurnalis Migas (FJM)
Jambi. FJM Jambi terdiri dari
45 anggota yang berasal dari
media cetak, elektronik, dan
online. Kegiatan ini menjadi
momentum positif untuk
meningkatkan pemahaman
mengenai usaha hulu migas

dan bagaimana sebenarnya
pengelolaan hulu migas serta
kontribusinya untuk negara
dan daerah.
Acara dibuka oleh Pjs.
Jambi Field Manager, Joko
Agus Susilo, bersama Kepala
Urusan Kehumasan dan
Perizinan SKK Migas Pwk
Sumbagsel, Dian Sulistiawan.
Turut hadir Ketua Forum
Jurnalis Migas Jambi, Mursyid
Sonsang dan perwakilan
KKKS se-Provinsi Jambi.
Materi disampaikan dalam
dua sesi; sesi kelas dan sesi
lapangan. Dalam sesi kelas,
jurnalis diajak berdiskusi
bers ama Jambi Reservoir
Engineer, Amril Anshary S.,

mengenai pengelolaan usa
ha hulu migas dari proses
eksplorasi hingga penyerahan
minyak mentah di titik serah
sebagai batasan antara
industri hulu dan hilir.
Materi selanjutnya me
ngup as hak dan kewajib
an perusahaan dalam pe
ngelolaan program Corporate
Social Responsibility (CSR),
serta mekanisme pelaksanaan
dan pengawasannya. Jambi
CSR Staff, Arina H. Cha
sanah, juga memberikan
informasi mengenai alur tata
kelola perhitungan lifting dan
pembagian hasilnya untuk
negara dan KKKS.
Kegiatan dilanjutkan de

ngan kunjungan dan pen
jelasan mengenai proses
pe
ngelolaan minyak di
Central Facility dan Stasiun
Pengumpul Utama (SPU)
Kenali Asam. Kepala Dis
trik Lapangan Kenali Asam,
Marthin F. Pasaribu, mem
berikan penjelasan mengenai
proses pemisahan minyak
mentah, gas dan air serta
pros es distribusi dan pe
manfaatannya.
Acara dirangkum dengan
pengumuman adanya lom
ba penulisan yang dis e
lenggarakan oleh SKK Migas
untuk seluruh anggota FJM
Jambi.•Arn

Jakarta - PT. Pertamina EP Cepu (PEPC) dalam menunjang
kesiapan tanggap darurat kebakaran di lingkungan kerja kantor
pusat PEPC, menyelenggarakan program “praktik peduli
bahaya kebakaran untuk perkantoran”, di lokasi Gedung Patra
Jasa lantai 3 area parkir mobil, pada (30/10).
Untuk memenuhi dasar pengetahuan dalam situasi tang
gap darurat, Tim Tanggap Darurat PEPC yang telah terpilih
sebelumnya sudah dibekali dengan pelatihan Health Safety
Environment (HSE) Mandatory, First Aid, dan sosialisasi Tim
Tanggap Darurat. Hal tersebut menjadi salah satu program

Health Safety Security Environment (HSSE) PEPC. Sebanyak
35 anggota Tim Tanggap Darurat Kantor Pusat PEPC
mengikuti pelatihan “Pemadaman Kebakaran Ringan di
Kantor”.
Kegiatan dibagi dua kelompok untuk pemadaman api
ringan dengan cara menggunakan blanket dan dengan
menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Dengan
terselesaikan program HSSE tersebut, Tim Tanggap Darurat
Kantor Pusat PEPC sudah sepenuhnya dipastikan siap dalam
penanganan kejadian kebakaran ringan di kantor.•PEPC

Foto : PEPC

Praktik Peduli Bahaya Kebakaran untuk Perkantoran
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PHE ONWJ Selamatkan
Nelayan Subang
SUBANG - Pekerja lapangan lepas pantai PHE
ONWJ menolong nelayan asal Subang yang
terjatuh dari kapalnya di sekitar wilayah NUI
Platform ULA.
Pada Senin, 16 November 2015, pukul
11:40, salah satu crew Kapal Operations (Kapal
SV. Vigor) melihat seseorang berenang di se
kitar NUI Platform ULA dan tampak meminta
tolong. Dengan prosedur rescue MOB (Man
Over Board), kapal segera mendekat ke korban.
Pukul 11:50 WIB korban atas nama Surono (43
tahun) berhasil dinaikkan ke kapal dan diberi
pertolongan pertama. Selanjutnya korban
dibawa ke Uniform F/S untuk pemeriksaan
kesehatan oleh paramedik.
Setelah korban stabil, tim Security

Jakarta - Salam lima
jari yang telah dicanangkan
menjadi program HSSE se
bagai semangat penolakan
bentuk insiden sekecil apapun
perlu terus digelorakan imple
mentasinya di lapangan.
Fakta menunjukkan, ca
tatan HSSE PDSI saat ini
masih belum memuaskan
karena praktik salam lima
jari tersebut masih belum
terinternalisasi ke bawah
dengan baik. Demikian di
sampaikan Direktur Utama
PDSI Lelin Eprianto pada
Townhall Meeting di Graha
PDSI Jakarta yang dihadiri
oleh Direksi dan pekerja kan
tor pusat serta di-relay ke
seluruh area PDSI, (6/11).
Lebih lanjut Lelin menga
takan, “Konsep three golden
rules harus dipastikan berjalan
dengan semestinya, yaitu
patuh, peduli dan intervensi”.
Jadi jangan sungkan untuk

menegur bila ada yang di
anggap tidak beres. PDSI juga
sedang melakukan updating
Job Safety Analysis (JSA) dan
telah diperoleh 716 masukan.
“Bila ini terus menerus
dilakukan, maka setidaknya
dapat memastikan tidak akan
ada lagi terjadi accident.
Semua pekerja PDSI harus
selamat,” tandasnya.
Lelin juga menyampaikan
beberapa bukti apresiasi
yang diterima PDSI se
hubungan dengan kinerja
yang ditunjukkan, seperti
pemboran empat sumur di
Benakat tanpa accident,
pemboran sumur JAS 2 PEP
yang lebih cepat lima hari
dari perencanaan, 250 hari
tanpa lost time accident di
Tomori, dan penghargaan
dari VICO Indonesia berupa
Outstanding Performance
Business Partner Award. “Ini
bukti kalau ada kemauan

Foto :PDSI
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Townhall Meeting PDSI :
Three Golden Rules Harus Diterapkan Maksimal

ses ungguhnya PDSI bisa,”
ujar Lelin.
Direktur Utama PDSI itu
juga menyampaikan apresiasi
kepada para pekerja yang
menunjukkan performance sa
ngat baik. Menurutnya, usaha
yang sungguh-sungguh itu
telah menampakkan hasilnya
kend ati bisnis utama PDSI
diterpa gelombang cukup
berat.
Hingga periode triwulan
ketiga, nett profit PDSI telah

tercapai 915% dari RKAP
September 2015. Keadaan
ini berbanding terbalik dengan
perusahaan sejenis, walau rig
PDSI yang terutilisasi turun
34% year to date.
Selanjutnya Lelin Eprianto
mengajak semua komponen
untuk lebih semangat lagi
mengejar sisa tahun anggaran
dua bulan ke depan. “PDSI
semestinya bisa berjuang le
bih hebat lagi,”ujarnya.•bk

melakukan wawancara untuk mendapatkan
berangkat dari Blanakan Subang pukul 07:00
WIB, dengan perahu Sumber Baru Ken Arok
(anggota KUD Mina Fajar Sidik). Korban terjatuh
dari bagian belakang perahu karena merasa
“black out”, lalu mencoba memanggil rekannya
namun tidak berhasil.
Selama kurang lebih 4 jam Surono terapung.
Ia melihat ada aktivitas personel Pertamina di
anjungan ULA dan berusaha berenang ke sana
namun sudah mulai kehilangan tenaga. Saat
diperiksa paramedik, Surono diindikasikan
demam dan diberi pengobatan.
Kemudian, tim Operations berkoordinasi
dengan Sec urity PHE ONWJ dan tim
Community Development. Saat korban sudah
cukup sehat, korban dipindahkan ke Kapal
patroli Security TB. Temanggung untuk dise
rahterimakan kepada perwakilan KUD. Surono
sangat berterima kasih pada PHE ONWJ untuk
pertolongan dan perlakuan yang diberikan.
Aksi kemanusiaan ini bukan yang pertama
kalinya dilakukan di ONWJ. Beberapa waktu
lalu PHE ONWJ menyelamatkan 132 orang
korban Kapal KM Sahabat yang tenggelam di
dekat Papa FS dan sumbangan bahan bakar
untuk pencarian korban pesawat Air Asia A320200 yang hilang di Laut Jawa.
Hal ini menunjukkan semangat kemanusiaan
menjadi bagian dari operasional PHE
ONWJ.•PHE ONWJ

Pertagas Adakan Vendor Day dan Workshop CSMS
Jakarta - PT Pertamina
Gas (Pertagas), mengadakan
acara Vendor Day & Work
shop CSMS (Contractor Sa
fety Man ag ement System)
bagi perusahaan-perusahaan
penyedia barang dan jasa di
lingkungan Pertagas, pada
19-20 November 2015 di,
Jakarta. Acara dibuka oleh
President Director Pertagas
Hend ra Jaya dan dihadiri
jajaran manajemen Per
tagas, serta diikuti 90 peserta
yang merupakan perwakilan
perusahaan mitra Pertagas.
S e l a i n m e mb e r i k a n
pengarahan bagi vendor,
dalam kesempatan tersebut
juga diluncurkan Handbook
Vendor Relationship Mana
gement. Yakni buku pan
dua n ba g i pa r a ve ndo r
bisn is di Pertagas yang
dis usun oleh tim Supply
Chain Management (SCM)
Pertagas.
Workshop tahunan ini ber
tujuan untuk meningkatkan
awareness terhadap CS
MS (Contractor Safety Ma
n a g e m e n t S y s t e m) d a n
aspek keamanan HSE bagi
para vendor yang menyuplai
barang dan jasa di Pertagas.
Diharapkan kegiatan ini

dapat meningkatkan tang
gung jawab kontraktor yang
bermitra dengan Perta
gas, telah memiliki sistem
manajemen HSE dan me
men uhi persyaratan yang
berlaku di Pertamina.
President Director Per
tagas Hendra Jaya menga
takan bahwa keterlibatan
seluruh stakeholder termasuk
vendor menjadi salah satu
kunci keberhasilan dalam
mencapai Visi & Misi Pertagas.
“Kita mempunyai mimpi atau
visi bahwa Pertagas akan
menjadi perusahaan gas
yang berkategori world class.
Ini tentunya harus didukung
oleh bapak-ibu sekalian
selaku mitra kita, sehingga
bisa memberikan nilai tambah
dalam penyediaan barang
dan jasa, yang dilakukan
secara efisien, fair, dan
transparan,”jelas Hendra.
Selain itu, Hendra
berharap agar buku yang
diluncurkan, dapat menjadi
sarana komunikasi antara
Pertagas dengan vendor
untuk bersama-sama mem
pelajari proses supply chain.
“Mudah-mudahan buku kecil
ini dapat membantu bapakibu maupun calon mitra di
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informasi. Korban adalah nelayan yang

masa mendatang untuk bisa
lebih mengerti bagaimana
fungsi dan peran masingmasing,” ucap Hendra.
“Yang penting bagaimana
para vendor dapat mem
peroleh informasi yang jelas
melalui buku ini,” tambahnya.
Di lain sisi, Vice President
Supply Chain Management
Pertagas Akhmad Prayogi
mengatakan dalam bisnis
migas, safety merupakan hal
yang harus dipriorotaskan
dan tidak dapat ditawar lagi. Ia
menggarisbawahi kegagalan
lelang perusahaan, karena
tidak siap dalam standar
CSMS.
“Sering CSMS-nya tidak
memenuhi kriteria, pa
dahal secara harga kom
petitif. Nah, ini menjadi

pertimbangan, bahwa harga
kompetitif memang menjadi
pertimbangan utama, tetapi
safety yang lebih utama,”kata
Akhmad.
Melalui kegiatan ini,
vendor diharapkan memiliki
wawasan HSE (Health,
Safety, & Environtment) yang
memperhatikan aspek-aspek
kesehatan dan keselamatan
kerja yang mengacu pada
CSMS. Atau dengan kata
lain, dokumen CSMS menjadi
syarat utama yang harus
dimiliki vendor sebelum
menjadi mitra Pertagas
guna mengurangi risiko baik
adanya kecelakaan dan
kecurangan/fraud yang me
rugikan kedua belah pihak.•
Starfy
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Foto : PRIYO

Fikri Fahmi

Project Incubation Manager,
Direktorat Keuangan

Ahlif Niyazamni Khasim
Performance Management Manager,
Direktorat Keuangan

Dewi Sushanty Erina
Valuation Manager,
Direktorat Hulu

JAKARTA - Fungsi M&T
Finance Business Support
(FBS) menyelenggarakan
workshop sosialisasi Upskilling
& Sharing Knowledge Kredit
Manajemen di Lantai Ground
Gedung Utama, Rabu (18/11).
Sosialisasi diikuti para analis
kredit dari seluruh unit bisnis
dan Marketing Operation
Region (MOR). Workshop
dilak ukan untuk Direktorat
Pemasaran terlebih dahulu,
dan akan diikuti direktorat lain.
Manajer M&T Finance
Business Support Eni Pratiwi
Herlinawati menyatakan,
workshop ini untuk men
sosialisasikan penjualan
kredit dan Pedoman Mana
jemen Risiko Penjualan dan
Pengelolaan Utang Perusa
haan. Dengan demikian, para

analis kredit di unit bisnis
maupun di unit region bisa
memahami proses penjualan
kredit dan mitigasi risikonya.
“Sehingga nanti kita bisa
menyetujui customer sesuai
peraturan yang berlaku,” kata
Enny.
Persetujuan akan dibe
rikan oleh komite kredit yang
sudah ditetapkan, dengan
mempertimbangkan semua
aspek. Kredit ini bukanlah
yang pertama kali, namun
sudah dilakukan sejak 2009.
Namun bersama dengan
perkembangan bisnis, maka
pedoman yang ada pun
harus diperbarui. Direktorat
atau fungsi yang terlibat
pun bertambah, tidak lagi
hanya Pemasaran, tetapi juga
Direktorat Gas, Energi Baru

Foto : ADITYO

Foto : WAHYU

Foto : KUNTORO

Pertamina Siap Berikan Kredit Manajemen

& Terbarukan (GEBT) dan
Integrated Supply Chain (ISC).
Iwan Darmaji, Ast. Man.
Shipping & Petchem FBS,
menambahkan jika sebe
lumnya kredit hanya untuk
segmen industri. Namun kini
dengan pedoman baru, kredit
juga membidik segmen retail.
“Sekarang ini persaingan

di segmen retail sangat ke
tat. Kita harus me-maintain
customer, karena pesaing
melakukan hal yang sama,”
tambah Iwan.
Untuk produk Pertamina,
maka produk yang mendapat
kredit ialah SPBU dan Elpiji
yang persaingannya sangat
ketat.•URIP

Foto : STARFY

Middle East & Africa Ventures Manager,
Direktorat Hulu

Asrul Bahar

Employee Services Manager,
Direktorat SDM & Umum

Nurcahyono

Employee Information Service Manager,
Direktorat SDM & Umum

R. Bara Ilmarosa

LNG Industrial Consumer Manager
Direktorat Gas, Energi Baru &
Terbarukan

Irwan Yulianto

Manager Asset Optimization,
Direktorat Hulu

dilakukan terhadap 29 unit
operasi atau anak peru
sahaan yang telah diusulkan
setiap Direktorat. Dari ke
seluruhan unit operasi atau
anak perusahaan yang di
seleksi, 10 unit Operasi
menjadi nominator yang lo
los dalam seleksi awal dan
melakukan presentasi. Di
antaranya adalah PHE WMO,
PGE Area Kamojang, MOR
II, RU II, JOB Pertamina Golden Spike Indonesia Ltd,
PT Pertamina EP Asset 3,
MOR IV, RU III, JOB Pertamina
- Talisman Jambi Merang dan
BOB Pertamina - Bumi Siak
Pusako.
Setelah presentasi, para

Foto : WAHYU

Ato Suyanto

Semarang - Fungsi HSSE
Pertamina melaksanakan ke
giatan Presentasi Nominator
Penghargaan Patra Adikriya
Bhumi 2015, di Hotel Patra
Jasa Semarang, pada
(27-29/10). Patra Adikriya
Bhumi adalah penghargaan
yang diberikan Pertamina
berdasarkan hasil penilaian
aspek keselamatan kerja,
kesehatan dan lingkungan
serta apsek-aspek managerial
dan operasional HSE. Peng
hargaan ini terbagi dalam tiga
golongan, yaitu Patra Adikriya
Bhumi utama, Patra Adikriya
Bumi Madya dan Patra
Adikriya Bhumi Pratama.
Seleksi pada awalnya

nominator akan die val ua
si oleh dewan juri. Pen e
rima penghargaan akan di
umumkan pada HUT Perta
mina, 10 Desember 2015.
“Kegiatan ini merupakan
salah satu cara perusahaan

dalam menga presiasi unit
bisnis yang telah mengelola
aspek HSSE secara excellent
demi keberlangsungan hi
dup perusahaan,” ujar VP
HSSE Pertamina Djoko Su
santo.•WNR

Industrial Fuel Marketing Region II Agresif Dekati Pelanggan
Palembang- Untuk me
ningkatkan penjualan bahan
bakar industri di Sumatera
Bagian Selatan, Industrial
Fuel Marketing Region II terus
menjalin komunikasi dengan
pelanggan industri.
Manajer Industrial Fuel
Marketing, Jeffri Affandi me
ngatakan, “Menghadapi le
sunya perekonomian Suma
tera Bagian Selatan pada
tahun ini dan gencarnya
persaingan di bisnis bahan
bakar industri, selain mem
berikan pelayanan jual yang
profesional, kami juga gencar
mengadakan pendekatan
informal sebagai bagian da

ri Customer Relations Ma
najemen dalam menjaga pe
langgan.”
Jeffri juga mengatakan
walaupun perekonomian
cenderung menurun, realisasi
penjualan bahan bakar
industri Non PLN dan Non TNI
naik sebesar 8% dibanding
tahun sebelumnya.
Beberapa pendekatan
informal yang diadakan di
antaranya pertandingan per
sahabatan futsal dengan PT
TEL (Tanjung Enim Lestari
Pulp & Paper) pada Minggu
(8/11) di Tanjung Enim, Su
matera Selatan. PT TEL
adalah salah satu pelanggan

Foto : MOR II

Foto : WAHYU

Foto : EGHA

Foto : EGHA

Foto : PRIYO

Presentasi Nominator Penghargaan HSSE 2015

utama Pertamina dengan vo
lume pembelian rata-rata 600
KL per bulan.
Pada Minggu berikutnya
(15/11) Industrial Fuel Mar
keting Region II kembali
mengadakan Customer Day
Event untuk pelanggan besar,
di antaranya PT. Bukit Asam,

PT Wahana Potensi Guna,
PT Pusri, PT Kereta Api, PT
Pama Persada Nusantara
dan konsumen lain
nya
dengan total 120 peserta.
Event diadakan dalam rangka
meningkatkan relationship
dan pengetahuan produk ser
ta layanan Pertamina.•MOR II
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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

RUMOR 21 : Berpikir Terintegrasi, Bertindak Tidak Sendiri-sendiri
Istilah rumor kalau dibuka Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya sama
dengan gunjingan, atau hal yang dapat berkembang dari mulut ke mulut. Namun bagi
“pasukan losses” yang berada di bawah komando Sembilan VP Pertamina, pemahaman
rumor yang berkonotasi miring bisa berubah menjadi positip. Hal ini dapat dibuktikan
ketika terjadi rapat koordinasi (rakor) yang berlangsung di ruang Cendrawasih, Hotel
Harmoni pekan lalu (16/11).
Dua fungsi di Pertamina ---yang satu bertugas memindahkan minyak dari kilang
ke kapal, yang satu lagi bertugas menerima minyak dari kapal--- sudah dari doeloe
ada sedikit ganjalan dalam menyamakan persepsi tentang losses. Akibat dari tidak
lancarnya komunikasi antara RU yang memberikan minyak (via kapal) kepada MOR
yang menerima minyak (dari kapal) maka beredarlah rumor yang menyatakan, bahwa
antara RU dengan MOR ada “perseteruan” yang saling mencurigai bahwa ada hal-hal
yang “tidak jelas” dalam menyikapi discrepancy tata kelola arus minyak.
Kegalauan ini dijawab dengan tegas dan jelas oleh GM MOR-I Medan, Romulo
Hutapea, ketika diberi kesempatan membuka “Tindak Lanjut Rapat Koordinasi
Pengendalian Losses Antara RU-II Dumai dengan MOR-I (RUMOR-21)” di Batam
pekan lalu.
GM MOR-I tersebut mengatakan, bahwa gagasan RUMOR-21 (rapat antara RUII Dumai dengan MOR-I Medan) sudah lama mau diadakan. Sayangnya niat ini tidak
kunjung bisa dilaksanakan, karena masing-masing fungsi mengalami kendala yang
berbeda. Barulah di Batam, karena seluruh pelaksana serah terima minyak di RU-II dan
MOR-I sudah sepakat untuk dialog dan mencarikan solusi terbaik bagi perusahaan,
program perbaikan berwawasan ke depan diwujudkan.
“Tiada kata tidak bisa bagi mereka yang mau”. Dengan alat canggih 3-P (people,
process & procedure) RU-II Dumai meyakini bahwa kanker losses yang selalu
menggerogoti proses serah terima minyak dari Kilang ke Kapal, dan dari Kapal ke
Terminal bisa diturunkan menjadi lebih baik lagi. “Yang jelas, dua bulan terakhir ini
losses pada avtur dan solar sudah turun drastis, Ke depan, mari kita bekerja sama
untuk menekan losses seoptimal mungkin”, ujar Budi.
Nah, karena rumor yang beredar selama ini sudah dicuci oleh kesepahaman di
RUMOR-21 di Batam, ke depan dalam melangkah menuju perbaikan abadi yang bukan

sekedar seremoni, sudah tentu akan bergulir di RU-II dan MOR-I (= RU-MOR 21).
Sekedar untuk me-review kesepakatan yang bergulir di RUMOR-21 tersebut,
ada baiknya beberapa temuan tim witness di lapangan yang sempat dicatat PTKAM
dibeberkan, antara lain:
Juru ukur yang belum memiliki sertifikat juru ukur, (akan dikoordinasi dengan FPQQ
Pusat untuk penyelenggaraan sertifikasi). Belum ada prosedur isi pipa sebelum proses
loading dilakukan, (akan dilakukan revisi TKI BBM Dumai dan penambahan formulir).
Depth tape bergelombang, (akan dilakukan penggantian depth tape tersebut secepatnya).
Nomor seri depth tape yang tidak menempel pada bandul dan handel, (nomor seri akan
segera ditempel pada bandul dan handelnya).
Venting hanya terdapat pada area dalam TBBM, serta pipa setelah metering ± 7 Km
tidak ada indikator apakah terisi atau tidak (akan dibuatkan TKI guna memastikan jalur
pipa terisi penuh). Masih ditemukan beberapa perbedaan data pada buku table tangki
(akan dibuatkan surat kepada Dimet guna perbaikan dan di-up date)……..
Nah, karena para pembasmi losses di RUMOR-21 (RU-II Dumai dan MOR-I Medan),
sudah sepakat untuk menghilangkan kata akan dalam action plan-nya, maka kita tunggu
hasilnya di tiga bulan mendatang..!!!•PTKAM

Prestasi PTKAM – Prestasi Kita Semua
Mari berkarya untuk Pertamina. Dalam rangka pemberian pengharagaan untuk
Pertamina Awards. tim Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak (PTKAM) ditunjuk
sebagai salah satu kandidat dalam merepresentasikan Breakthrough Project (BTP)
untuk kegiatan penghargaan ini.
Faisal Yusra sebagai Project Coordinator mempersiapkan progress laporan
kegiatan PTKAM ini selama bulan Maret – Oktober proyek berjalan. Laporan yang
berisi latar belakang, rencana kerja, progres pencapaian, kendala, dan rekomendasi
yang ditujukan untuk level Direksi dalam menjamin terlaksananya pengelolaan dan
pembenahan di operasional serah terima arus minyak.
Dalam pemilihannya, Pertamina Award 2015 telah menyaring 15 Finalis dari total
30 proyek atau initiatives Breaktrough Project (BTP) dan Proyek Prioritas Investasi
(PPI) terpilih yang mendukung 5 pilar strategis prioritas Pertamina di tahun 2015.
Kegiatan wawancara yang diadakan di Hotel Borobudur tersebut bertujuan untuk
memilih proyek dan inisiatif mana saja yang lauyak untuk diseleksi lebih lanjut menjadi
pemenang Pertamina Awards 2015.
Laporan PTKAM ini diuji oleh pihak internal dan eksternal Pertamina. Bertindak

mastikan kinerja BTP harus sesuai dengan perencanaan. Dengan penekanan pada

sebagai juri independen saat wawancara para finalis adalah Rhenald Kasali,

awareness dan perbaikan proses serah terima, penguji eksternal juga memberikan

GM Litbang Kompas Heriyanto Santoso dan Pakar Manajemen Budi Soetjipto.

masukan-masukan tentang apa yang dapat tim PTKAM lakukan dalam memperbaiki

Wawancara ini terlihat seperti sidang tesis ketimbang wawancara.

kinerja PTKAM di masa akan datang.

Pemanggilan ini memiliki peran sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh pekerja

Menang kalah tak masalah, yang pasti semangat harus dijaga. Usaha dan

yang terlibat dalam upaya mitigasi losses serah terima minyak di lapangan. Bahwa

semangat seluruh pekerja serah terima minyak di seluruh wilayah kerja, Terminal

kita dipandang telah memiliki hasil yang signifikan dalam mendukung efisiensi

BBM, Unit Pengolahan dan operasional pipa di Nusantara adalah kerja keras dari

perusahaan.

Perusahaan dalam memastikan seluruh minyak disampaikan kepada seluruh rakyat

Wawancara ini juga menjadi suatu lecutan bagi kinerja tim dalam me

Indonesia. Tinggal kita lihat bagaimana perusahaan menilai ini semua.•PTKAM

Bagi Pekerja yang memiliki Pengetahuan, Pengalaman & Informasi terkait dengan tata kelola dan serah terima minyak, dapat menyerahkannya dalam bentuk
tulisan maksimal 2 lembar halaman A4 melalui email ptkam@pertamina.com yang akan dimuat di kolom ini.
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Terima Kasih Direksi Kepada Pelaut Pertamina

Direktur SDM & Umum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto
menyatakan respeknya kepada para pelaut Pertamina yang
dengan teguh dan tegar mampu menjaga aset perusahaan
yang menjadi tempat mereka bekerja, tetapi juga menjadi
rumah para pelaut itu sendiri selama bertugas di kapal
Pertamina. Hal ini dikemukakan Dwi Daryoto ketika melakukan
kunjungan kerja bersama VP S&D Faris Aziz, VP OP I Putu
Benedin, VP GSKM Faisal Yusra, GM MOR I Romulo Hutapea,
Man IAM Widya Putra T, Man BOC Heru Triandy dan OH Tan
junguban ke MT.Serang Jaya yang floating --sebagai sarana
ship to ship (STS)--- di perairan Tanjunguban, Kepri (17/11).
Selesai memberi pengarahan kepada peserta “Rakor
Pengendalian Losses di Rumor 21” yang berlangsung di
Ruang Cendrawasih, Hotel Harmoni, Batam (16/11), Direktur
SDM & Umum selaku Project Champion Pembenahan Tata
Kelola Arus Minyak (PTKAM) menyempatkan diri berkunjung

Direktur SDM & Umum Dwi Wahyu Daryoto diapit perwira kapal dan nakhoda
MT. Serang Jaya Capt. Rauf (kanan).

Dialog dengan crew MT. Serang Jaya bersama Direktur SDM dan Umum serta
VP dan Manajer dari Jakarta, serta GM MOR I.

naik kepal tanker milik Pertamina yang dibuat sebagai tangki
terapung (STS) di Tanjunguban.
Dalam kesempatan naik ke tanker tua ber-DWT 41.722 ton
bikinan galangan Busan Korea Selatan (1983) tersebut, ketika
seluruh crew MT. Serang Jaya dikumpulkan di saloon kapal,
Direktur SDM & Umum menggugah semangat para pelaut
tersebut agar selalu menjadi pekerja yang kuat dan tangguh
dalam segala hal. “Atas nama Direksi saya mengucapkan te
rima kasih kepada saudara semua, karena dari sisi kelautan
Saudara telah membuktikan mampu menjaga dan menjalankan
asset perusahaan yang sebenarnya sudah cukup tua untuk
dioperasikan,” ujar Dwi Daryoto.
Dalam kesempatan memberi tanggapan atas kunjungan
Kantor Pusat ini, nakhoda MT. Serang Jaya yang sering disebut
juga dengan MT. Pertamina 3011, Captain Rauf menyatakan
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sungguh tidak menyangka bila kapalnya akan dikunjungi
oleh Direksi. “Atas nama crew kapal yang bertugas di Serang
Jaya, saya mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan
kunjungan seperti ini dapat pula dilakukan ke tanker-tanker lain
yang mobile di seantero laut nusantara’, ujar Rauf.
Ketika kepada crew yang hadir di saloon kapal Di
rektur SDM & Umum meminta masukan tentang apa saja
(seputar pekerjaannya), crew kapal hanya menanggapi
dengan senyuman. “Mungkin crew Serang Jaya pagi ini se
rasa bermimpi dikunjungi oleh salah seorang Direktur peru
sahaannya,” canda Capt. Rauf.
Sebelum turun kembali ke darat untuk melanjutkan pe
ninjauan di Tanjunguban, Direktur SDM & Umum Dwi Wahyu
Daryoto menyempatkan naik ke anjungan kapal, melihat dan
mencoba perangkat navigasi yang selama ini pergunakan oleh
nakhoda kapal dalam melayari kapalnya.•mm

Direktur SDM & Umum Dwi Wahyu Daryoto meninjau anjungan kapal MT.
Serang Jaya bersama Tim Losses Pertamina.

Foto : RU III

Peserta Talent Development Acceleration
Entry Level Ikuti Upskilling Ms Excel

DUMAI - Bertempat di

terjun langsung di lapangan

Program). Materi yang di

Gedung Diklat RU II, dilak

dan memiliki pemahaman

sampaikan juga cukup pa

sanakan upskilling untuk

terkait materi yang diajarkan.

dat terlihat dari handbook

peserta Talent Development

Kegiatan ini dibuka lang

yang diberikan kepada

Acceleration Entry Level

sung oleh unit Manager

mas ing-masing peserta.

mulai 9 November 2015

HR, M. Fahmi El Mubarak.

Dengan dilaksanakannya

sampai 14 November 2015.

Dalam sambutannya, Fah

upskilling ini diharapkan

Kegiatan tersebut meliputi

mi menyampaikan agar

peserta training dapat mem

General Skills Training

peserta mengikuti training ini

peroleh knowledge yang

Project Management dan

dengan baik sebagai dasar

diberikan oleh pengajar serta

Basic Microsoft Excel. Pe

pemenuhan kompetensi

membantu peserta dalam

ngajar pada upskilling ini

terkait TDAEL (Talent De

melaksanakan pekerjaan

merupakan praktisi yang

vel opment Acceleration

sehari-hari.•RU II
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Pertamina Raih 6 Proper Emas 2015
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Foto : WAHYU

yang memperbaiki segala
fas ilitas keamanan, berarti
perusahaan itu lebih jauh akan
langgeng dan menyenangkan
karyawannya, dan mengu
rangi risiko gangguan ke
amana n perusahaan ter
sebut,” kata Wakil Presiden
Jusuf Kalla dalam sam
butannya.
Dalam kesempatan itu,
JK memberikan penghargaan
khsusus kepada Pertamina.
“Karena 50% dari yang men
dapat Proper Emas itu adalah
dari grup Pertamina. Artinya
Pertamina telah mempunyai
budaya bersih, safety dan
menjaga hal-hal untuk men
capai lingkungan kerja yang
menyenangkan bagi semua
pihak,” lanjutnya.
Dalam laporanya Menteri
KLH menyebutkan alasan
digabungnya Penghargaan
Adipura dan Proper. Jika
Adipura ditujukan untuk kota
dan kabupaten, sementara
Proper untuk pelaku dunia
bisnis. Keduanya sekarang
ini harus bisa sejalan se
iring, karena persoalan ling
kungan bukan hanya milik
kota/kabupaten saja, tetapi

juga dunia usaha. “Hal ini
s em a k i n m e m p e r k u a t
catatan kebutuhan akan ke
bersamaan antara pem e
rintah, dunia usaha dan ma
syarakat untuk dapat meng
atasi kompleksitas persoalan
lingkungan hidup,” tegas Siti.
Untuk Proper, Siti me
nyebutkan tahun 2014/2015
ini ada 2.137 perusahaan,
meningkat 12% dari tahun

2013/2014. Hasil penilaian
Proper menunjukkan tingkat
ketaatan 74%, meningkat
2% dari tahun sebelumnya.
Penilaian untuk Proper tingkat
Emas dan hijau, mencakup
kinerja efisiensi energi, kon
servasi air, pengurangan
emisi, perlindungan keane
karagaman hayati, 3R lim
bah B3 dan limbah padat
non-B3, serta mengurangi

Pasang Venturi Tube Blower Petik Rp 11,7 Miliar
Jakarta – Kondisi krisis akibat turunnya harga minyak mentah
dunia tidak ada yang mampu memprediksi bila akan mencapai
titik baliknya. Hal tersebut harusnya memicu langkah-langkah
terobosan dan kreatifitas dalam berinovasi supaya muatan
efisiensi di setiap lini operasi semakin meninggi. Dari perspektif itu,
terobosan inovasi yang disajikan gugus continues improvement
program (CIP), Sistem Saran (SS) Merah dari Pertamina Hulu
Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) kita sigi. Dengan
anggaran Rp 15 Juta, gugus itu bisa mendapatkan value creation
Rp 11 miliar. “Itu baru 2 unit. Bayangkan kalau direplikasi di
seluruh unit-unit dalam wilayah operasi ONWJ, atau juga ditempat
lain yang menghadapi masalah yang sama, baik di PHE maupun
di Anak perusahaan bidang hulu (APH) lainnya maka Pertamina
akan mendapatkan benefit yang sangat besar dari inovasi
tersebut,” ungkap Gunung Sardjono Hadi, President Director PHE
saat diwawancarai dalam acara UIIA 2015 beberapa waktu lalu.
Oleh manajemen PHE ONWJ, gugus SS Merah ditugaskan
untuk mengatasi permasalahan peningkatan kadar H2S di
Depurator Anjungan Central Plant (CP), Di anjungan CP ter
dapat fasilitas Oily Water Treatment Plant (OWTP) dimana unit
Depurator-nya kerap bermasalah akibat adanya peningkatan
kadar H2S yang melebihi nilai ambang batas (NAB). Ketika
kandungan H2S berada di atas NAB akan berdampak pada
tingkat resiko keamanan baik untuk person para pekerja mau
pun lingkungan sekitar. Selain itu, kondisi
tersebut juga dapat mempercepat korosi
dan kebocoran peralatan, serta mem
pengaruhi kualitas minyak mentah. “Dari
studi komprehensif maka didapat suatu
inovasi melalui pembuatan penghisap
mekanis Venturi Tube Blower (VTB). “Alat
ini, bekerja berdasarkan azas venturi un
tuk menghisap akumulasi H2S dari unit

kes enjangan ekonomi de
ngan menerapkan program
pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan evalusi ter
hadap 2.137 perusahaan,
ditetapkan sebagai berikut:
Hitam 21 perusahaan, Me
rah 529 perusahaan, Biru
1.406 perusahaan, Hijau
108 perusahaan dan Proper
Emas 12 perusahaan. Selain
itu, ada 61 perusahaan yang

tidak diumumkan statusnya
karena sedang terlibat proses
hukum.
Dari 12 Proper Emas, ma
ka Pertamina berhasil meraih
6 Proper Emas, yaitu untuk
PT Badak NGL, PT Pertamina
EP Subang Field, PT PGE AG
Kamojang, PT Pertamina RU
VI Balongan, PT Pertamina
EP Rantau Field dan Terminal
BBM Rewulu.•URIP
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Depurator,” terang Muhammad Ekky Rizkiyadi, Offshore Operations
Engineer.
Menurut Ekky pembuatan VTB didasari oleh minyak mentah
yang diproduksi di Blok ONWJ di beberapa lapangan mengandung
gas H2S. Di samping itu, kondisi sumur-sumur produksi aktif di blok
tersebut, juga banyak yang sudah uzur karena usianya lebih dari 30
tahun. Gas H2S yang terdapat dalam minyak mentah hasil produksi
di lapangan-lapangan PHE ONWJ terkirim ke CP sehingga terjadi
akumulasi di Oily Water Treatment Plant. Peningkatan kandungan
H2S berdampak langsung terhadap Depurator yang merupakan
fasilitas operasi sangat penting. Fasilitas ini, oleh para pekerja di
lapangan disebut jantungnya proses pengolahan minyak mentah
akibat gas H2S yang mengendap di dalam Depurator tersebut.
Dari hasil pengukuran laboratorium internal dan eksternal di peroleh
kandungan H2S dalam Depurator lebih dari 200 ppm. “Tanpa
perbaikan secepatnya, diperkirakan akan berdampak terhadap
kualitas minyak mentah kering yang terkirim ke Floating Storage
Offloading (FSO) Arco Ardjuna,” tambah Ekky.
Lebih lanjut Ekky menjelaskan hasil yang diperoleh dari
pemasangan VTB tersebut sangat memuaskan. Fakta pengukuran
kandungan H2S pasca pemasangan alat VTB dalam periode
November sampai Desember 2014, ternyata kadar H2S di Depurator
mengalami penurunan signifikan dari 200 ppm menjadi di bawah
NAB, 20 ppm. Artinya, meski kandungan H2S masih ada, namun
sudah aman baik untuk personal, lingkungan, maupun ketahanan
dan integritas peralatan. Selain menuai penghemata terhitung
sebesar Rp 11,7 miliar, terobosan inovasi itu juga menjamin kualitas
minyak yang dikirim ke FSO. “Kualitas minyak mentah kering yang
dialirkan ke FSO dapat di pertahankan sehingga menjaga reputasi
perusahaan,” aku Ekky mewartakan rasa syukurnya.
Manajemen PHE ONWJ merencanakan untuk mengaplikasikan
alat VTB tersebut pada lokasi-lokasi CP lainnya di PHE ONWJ. Dalam
2015, ini sudah dilakukan pemasangan 1 buah pada Depurator-2A

Venturi Tube Blower: “Venturi Tube Blower yang terpasang di Depurator
Anjungan Central Plant PHE ONWJ.
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JAKARTA - Pertamina kem
bali membuktikan reputasinya
seb agai perusahaan yang
peduli pada isu lingkungan
dengan meraih 6 dari 12
proper emas yang diberikan
kepada perusahaan pada
ajang PROPER 2015.
Penyerahan penghargaan
dilakukan oleh Wakil Presiden
RI Jusuf Kalla kepada para
pemenang pada Malam
Anugerah Lingkungan Proper
dan Adipura 2015 yang
dilangsungkan di Bidakara
Hotel, Senin (23/11).
Malam Anugerah Proper
dan Adipura dihadiri Menteri
Kehutanan dan Lingkungan
Hidup Siti Nurbaya Bakar.
Dari Pertamina yang mene
rima antara lain Direktur
Hulu Syamsu Alam, Direktur
P e n g o l a h a n R a c hm a d
Hardadi, Direktur Pemasaran
Ahmad Bambang, Direktur
Utama PT Pertamina EP Rony
Gunawan, Direktur Utama
PT Badak NGL Salis S.
Aprilian dan Direktur Utama
PT Pertamina Geothermal
Energy Irfan Zainuddin.
“Perusahaan yang mem
punyai lingkungan yang baik,
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dan 2B serta akan dilakukan pemasangan 1 buah pada Depurator
-2C dan 2D di Anjungan Central Plant, yang dilanjutkan pada
2016 rencananya akan dipasang di lokasi Foxtrot Flow Station
dan Papa Flow Station.
Gas H2S adalah gas Hidrogen Sulfida bersifat sangat korosif
yang dikenal dengan asam belerang. Gas H2S dapat terbakar
dan meledak pada konsentrasi LEL (Lower Explosive Limit) 4.3%
(43000 ppm) sampai UEL (Upper Explosive Limite) 46% ( 460000
ppm ) dengan nyala api berwarna biru pada temperature 5000F
(2600C). Gas H2S juga dapat larut (bercampur) dengan air ( daya
larut dalam air 437 ml/100 ml air pada 00C; 186 ml/100 ml air
pada 400C ). Karateristik gas H2S di antaranya gas beracun, tidak
berwarna, gas ini juga bisa terbakar (flammable gas) dengan
nyala api biru, dapat larut dalam air atau hidrokarbon, berat
jenis gas H2S lebih berat dari udara, sehingga gas H2S akan
cenderung terkumpul di tempat/daerah yang rendah. Karena
sifatnya yang korosif gas H2S dapat mengakibatkan karat pada
peralatan logam.•DIT. HULU

