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Profit at the Speed Of Light

Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Rini M. Soemarno, Menko Kemaritiman & Kelautan Indroyono Soesilo, dan Direktur Utama Pertamina Dwi
Soetjipto memberikan keterangan pers setelah melakukan peninjauan ke PLTP Kamojang Unit 5 berkapasitas 1 x 35 MW yang baru diresmikan, pada Minggu (5/7).

Transaksi tinggi pada waktu singkat diistilahkan High
Frequency Trading (HTF). HTF terjadi karena ada teknologi
komputer kecepatan tinggi, interkoneksi serat optik yang
sangat cepat, serta aplikasi canggih. Semata, guna meraih
keuntungan secepat cahaya (profit at the speed of light).
Transaksi saham bergerak cepat karena opini investor
rentan dipengaruhi oleh sentimen yang berimplikasi pada
bisnis, aksi spekulasi, serta informasi aksi perusahaan.
Bagi Pertamina yang hanya menerbitkan obligasi, ritme
perdagangannya relatif lebih lambat dibanding saham.
Tapi bukan berarti bondholders tidak memperhatikan isu
perusahaan. Ini terlihat dari interaksi fungsi Investor Relations
dengan bondholders. Dahulu, pertanyaan investor baru
datang 3-4 hari setelah muncul informasi. Kini pada 6-12 jam
saja, bondholders akan meminta klarifikasi.
Sejalan dengan meningkatnya akses Pertamina di pasar
uang global, Pertamina perlu bersiap menerima perhatian
yang lebih besar dari Pemegang Obligasinya. Meski tidak
memiliki saham yang diperdagangkan dalam hitungan detik,
Perseroan dituntut untuk terus meningkatkan waktu respons
(turn around time) menjadi lebih cepat.
* ilustrasi Nanex dapat diunduh di: http://www.ritholtz.com/blog/2013/05/what-happens-during-1second-of hft/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TheBigPic
ture+%28The+Big+Picture%29

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Sorot:
kiprah
pekerja muda pertamina
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
di wgc paris youth event 2015

Foto : KUNTORO

Time is Money, menjadi ungkapan yang sangat pas
menggambarkan transaksi perdagangan bursa saham
maupun obligasi. Bagaimana tidak, setiap 1 detik setidaknya
terjadi 1,4 juta transaksi jual-beli senilai $4.6 juta, seperti
diulas jasa layanan ekonomi Bloomberg. Pada detik pertama
pembukaan bursa Amerika Serikat saja, rata-rata langsung
mencatat transaksi $3.7 milyar.
Kembali, semua ini terjadi hanya dalam waktu 1 detik…
Untuk menggambarkan dinamika yang terjadi di pasar
saham, Nanex, perusahaan monitoring aktivitas saham,
berhasil menangkap dan menggambarkan data streaming
perdagangan saham Johnson & Johnson (NYSE: JNJ). Pada
gambar berikut terlihat transaksi bursa-bursa saham AS,
ditandai dengan berbagai warna, atas saham J&J. Pada ½
detik, tergambar transaksi permintaan jual atau beli sangat
massive antar bursa. Indeks saham akan mengirimkan sinyal
permintaan, dari NYSE kepada BATS, NQEX pada BOST, atau
indeks lain*. Bahkan tidak hanya terjadi dalam hitungan detik,
namun millisecond (satu per seribu detik).

Presiden Joko Widodo Resmikan
PLTP Kamojang Unit 5
PT Pertamina (Persero)
bakal menggenjot
pertumbuhan kapasitas
pembangkit listrik panas
bumi menjadi 1.026 MW
sampai 2019 mendatang.
Investasi senilai 2,5 miliar
dolar AS itu bertujuan
untuk mendorong
pemanfaatan panas bumi
nasional yang hingga kini
masih berada di kisaran
5% dari total sumber daya
yang dimiliki.

KAMOJANG - Hal itu diung
kapkan oleh Direktur Utama
Pertamina, Dwi Soetjipto,
pada saat peresmian PLTP
Kamojang Unit 5 yang ber
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kapasitas 1x35 MW. Peres
mian proyek tersebut dilaku
kan oleh Presiden RI Joko
Widodo, pada Minggu (5/7).
Peresmian tersebut juga
turut dihadiri oleh Wakil
Gubernur Jawa Barat Deddy
M i z w a r, M e n t e r i B U M N
Rini M. Soem arno, Menko
Kemaritiman & Kelautan
I n d ro y o n o S o e s i l o , d a n
seluruh jajaran Kabinet Kerja
RI.
P LT P K a m o j a n g
Unit 5 telah beroperasi
secara komersial dengan
mengalirkan listrik kepada
PT PLN (Persero) pada 29
Juni 2015 pukul 00.00 WIB.
Proyek ini menjadi salah satu

Kiprah Anak Perusahaan :
PEP Jambi field gelar uji emisi gas
buang kendaraan operasional

milestone penting Pertamina
untuk masuk ke era bisnis
total project panas bumi, di
mana Pertamina menggarap
panas bumi dari uap hingga
menjadi listrik.
Presiden RI Joko Widodo
mengapresiasi upaya yang
dilakukan Pertamina. Ia
mengat akan, potensi geo
thermal yang sangat ramah
lingkungan ini harus menjadi
fokus utama di dalam negeri.
Untuk itu, ia mendorong
kepada kepada Menteri
BUMN, Menteri ESDM,
dan Menteri Kemaritiman &
Kelautan beserta jajarannya,
agar pembangkit listrik yang
ramah lingkungan menjadi
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skala prioritas.
Jokowi berjanji untuk
menargetkan 35.000 MW
untuk memenuhi kebutuhan
listrik masyarakat Indonesia.
“Karena saat ini 90 persen
kita masih menggunakan batu
bara. Ini harus diubah dan
memang menjadi kebutuhan
yang harus kita kerjakan.
Ini bukan target yang mainmain,” tegas Jokowi.
Dirinya juga mengaku
akan segera menyelesaikan
masalah pembebasan lahan
menyangkut suplai listrik di
Jawa. “Meskipun biaya mahal
tidak menjadi persoalan. Kita
Bersambung ke halaman 5

Utama :
komitmen pertamina cari
cadangan migas baru

VISI

Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia
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MISI

selesaikan
masalah pekerjaan
dengan cip*
Foto :KUNTORO

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

*CIP adalah metode penyelesaian permasalahan pekerjaan di Pertamina
yang telah teruji dan diakui prestasinya secara internasional.
Pengantar Redaksi :
Di awal tahun 2000-an seorang anggota Direksi Pertamina
mengatakan bahwa terlalu banyak sistem, metoda dan standard dari
luar yang coba diterapkan di Pertamina. Dan setelah itu tidak ada
kabarnya. Bagaimana dengan Continuous Improvement Program (CIP)
yang digagas dari dalam Pertamina sendiri? Energia Weekly berbincang
dengan VP Quality, System & Knowledge Management Faisal Yusra
di kantornya. Berikut petikannya.
Continuous Improvement Program (CIP) menjadi motor
inovasi. Bisa cerita bagaimana awalnya? Fungsi Quality Mana
gement dulu tugasnya hanya dua. Yang pertama adalah Continuous
Improvement Program untuk inovasi. Kedua adalah bagaimana mengelola
System Standard.
Dari dua tugas ini, itu pun hanya bagian kebijakannya saja. Kemudian
terus berkembang karena kebutuhan perusahaan, misalkan terjadinya
perubahan visi perusahaan. Lalu kita menambah lingkup Knowledge
Management, berikutnya Performance Excellence/Assessment. Dan
ternyata tidak lagi hanya sebatas membuat policy saja, tetapi juga
operasional teknis, seperti Knowledge Management, Assessment,
dan lain-lain.
Jika CIP dahulu membuat kebijakan, yang melakukan adalah
direktorat-direktorat teknis, yaitu Hulu, Pengolahan dan Pemasaran.
Sekarang kita sepakat, CIP bukan hanya inovasi, tetapi juga sebagai
metode, sistem untuk menyelesaikan masalah pekerjaan. Hal itu tertulis
dengan jelas di dalam kebijakan sistem manajemen mutu Pertamina
tang ditandatangani oleh Direksi. Salah satu klausul dari kebijakan itu
berbunyi “Melaksanakan penyelesaian masalah pekerjaan dan ide inovasi
dengan metode Continuous Improvement Program yang berorientasi
pada value creation”.
Lingkupnya jadi sangat luas, bukan hanya Direktorat Teknis saja,
tetapi juga termasuk direktorat non-teknis termasuk berbagai Fungsi
di Kantor Pusat dan Anak Perusahaan. Jadi lingkup tugas Fungsi
Qualiy, System & Knowldege Management tidak hanya menyangkut
menyusun policy, tetapi juga menyangkut perencanaan, aktivitas kegiatan
operasional teknis, evaluasi sampai kepada proses improvement.
CIP melibatkan para pekerja. Bagaimana respons dari para
pekerja? Kita lihat dari beberapa tahun belakangan ini, ada Theme-OMeter. Dari sana juga diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan improvement
dan inovasi tumbuh dan berkembang dengan cukup menggembirakan
di kalangan Pekerja. Pertumbuhannya CIP luar biasa. Tahun lalu saja
kita bisa mendapatkan 1.975 risalah CIP. Tahun sebelumnya ada sekitar
1.100. Itu termasuk di tingkat korporat dan anak perusahaan.
Apalagi pada saat ini, sistem pengelolaan CIP telah dikembangkan
yang menekankan pada proses pengendalian kegiatan yang dilakukan
secara online. Mungkin pertanyaannya adalah, “Kenapa CIP ini bisa
diterima di kalangan insan Pertamina?” Ini berkat proses sosialisasi
yang dilakukan secara menyeluruh dengan penekanan bahwa Konsep
CIP telah berubah. Dahulu, CIP itu beban, tugas tambahan, tetapi
sekarang tidak. CIP telah bermetamorfosa menjadi suatu sistem untuk
membantu menyelesaikan masalah pekerjaan. Di saat para Pekerja
mengalami masalah, kehadiran CIP dengan konsep DELTA (Delapan
Langkah – Tujuh Alat) menjadi sangat berarti sebagai suatu sistem/
metode yang telah teruji.
Ini asli dari Pertamina? Ya. CIP Pertamina itu polanya Delta
PDCA, yaitu Delapan Langkah Tujuh Alat - Plan Do Check Action. Itu
betul-betul genuine, yang tumbuh dan berkembang di internal Pertamina.
Memang sebetulnya konsep CIP dipakai juga oleh perusahaan lain, tetapi
kita tampaknya jauh konsisten dalam implementasinya.
CIP Pertamina ini menjadi model untuk perusahaan lain?
Ya, benar. Kita di sini tidak lagi mencari teori. Untuk Perusahaan yang
telah lama berdiri secara strategis, di setiap sentra operasi/produksi telah
banyak teori yang tumbuh dan tercipta secara alamiah. Kini saatnya,
teori itu terus kita jalankan dan laksanakan secara berkesinambungan.
Implementasi yang berkesinambungan adalah jawaban terhadap
komitmen dan bukti bahwa kita mampu menghadapi segala tantangan

dan peluang bisnis di masa mendatang.
Hal itulah yang berulang kali kami sampaikan di berbagai forum
improvement dan innovation di tingkat nasional dan internasional
seperti Temu Karya Mutu & Produktivitas Nasional (TKMPN), Konvensi
Mutu BUMN, Perguruan Tinggi, Asia Pacific Quality Conference
maupun Australian Quality Conference. Prinsip kita adalah bagaimana
CIP sebagai sistem yang telah proven di Pertamina dapat menjadi
referensi perusahaan lain dalam upaya meningkatkan kinerja berbasis
performance excellence.
Pada akhirnya, kami berharap CIP harus embedded (tertanam)
dalam benak setiap Insan Pertamina. Setiap menghadapi masalah
pekerjaan, langsung ingat sistem CIP. Ingat CIP, akan ingat Delta
PDCA. Ingatlah, PDCA adalah Plan – Do – Check – Action. Bukan
Plan – Do Cancel Again.
Prestasi terbaik apa yang sudah dicapai sampai saat
ini? Pertama, waktu kita bicara penghargaan, hal itu bukanlah
tujuan. Milestone-nya itu tahun 2009. Saat itu kita ingin menelaah
eksistensi kegiatan Insan Mutu terhadap tata nilai 6C. Bagaimana
implementasinya sebagai insan mutu Pertamina, dalam kaitan sebagai
enabler mencapai visi perusahaan? Nah, saat itu saya bilang, kita
harus tahu di posisi kegiatan mutu ada dimana. Kalau kita mau tahu
posisinya dimana, maka kita harus bisa bertanding dengan pihakpihak di luar sana. Jadi biar ketahuan posisinya.
Pertandingan pertama saat itu adalah tingkat nasional dulu.
Kalau di tingkat nasional tahu bagaimana urutannya, baru kita go
international. Ajang internasional pertama itu saya pilih Shanghai,
sebab menurut informasi Cina yang begitu maju karena banyak
mengadopsi ISO. Kalau Anda bisa bertanding melawan pekerja dari
negeri China dan Anda menang, maka level Anda seperti itu.
Ternyata benar. Kita berhasil meraih predikat sebagai The Best
Performance. Terus ke Singapura, ke Jepang, lalu kita bawa ke Asia
Pacific Quality Organization, dan akhirnya juga ke Australia. Saya
mengantarkan tiga tim. Kita meraih nilai tertinggi di sana.
Artinya, kualitasnya semakin lama semakin bagus. Sampai hari
ini, kita bingung. Dulu itu mudah mencari 5 sampai 10 CIP untuk
diberangkatkan. Sekarang sulit sekali karena jumlahnya untuk tahun
ini saja sudah ada 40 tim yang kualitasnya sudah tingkat dunia. Kita
sudah coba menguranginya. Sebagian kita tetapkan sebagai delegasi
Pertamina di tingkat internaional dan sebagian lagi cukup di tingkat
nasonal saja. Ternyata 9 dari 10 peserta terbaik di tingkat nasional
itu justru dari Pertamina. Perlu dipikirkan lagi untuk dapat dikirim juga
ke tingkat internasional.
Bagaimana konteks CIP dalam Lima Strategi Prioritas
Pertamina tahun 2015? Direksi yang baru mengeluarkan Lima Pilar
atau Lima Arahan Strategis. Itu semuanya relevan dengan kegiatan
Quality Management, baik itu inovation maupun improvement.
Tidak heran jika di banyak pidato Direksi kerap menyebut kegiatan
improvement.
Kita bicara pengembangan sektor Hulu, CIP kami di hulu bicara
soal lifting, peningkatan cadangan, operational excellence. Bicara
aspek kedua, efisiensi dan value creation. Value creation kita tahun
lalu Rp 8 Triliun. Hampir 70%-nya bicara efisiensi. Intinya sebagian
besar itu adalah inovasi dan efisiensi.
Begitu juga aspek ketiga, Pengolahan. Mulai dari pengembangan
produk kilang yang mendapat penghargaan dari Pemerintah, terus
bagaimana menghemat dan memperbesar kapasitas kilang. Begitu
juga di Pemasaran, kita bicara bagaimana mendeliver produk, mitigasi
depot kritis, penanganan supply loss dan lain-lain
Nah, dalam infrastruktur keuangan, itu juga ada. Ada aplikasi
yang dibuat oleh teman-teman Keuangan untuk bagaimana membuat
process sensitivity analysis yang dilakukan oleh mereka.
Artinya, program Quality Management dengan 4 pilarnya (CIP,
Standardization Management, Knowledge Management dan Quality
Management Assessment) adalah program-program yang disediakan
untuk bagaimana perusahaan meningkatkan kinerja perusahaan.
Begitu ada Lima Arahan Strategis, kami tidak perlu melakukan
set up lagi karena sudah ada seperti sekarang. Kita sudah jalan.
Jadi kalau ada hal yang baru lagi, bagi kita tidak masalah. Tinggal
melakukan sedikit improvement dan penajaman termasuk penyajian
bank tema.•URIP

EDITORIAL

Era Bisnis Panas Bumi
Indonesia memiliki cadangan panas bumi

terbesar di dunia. Potensi panas bumi yang
terkandung di Indonesia mencapai 27 ribu
Megawatt atau 40 persen dari total cadangan
panas bumi dunia. Sayangnya baru sekitar
5 persen yang dimanfaatkan. Sebuah potret
kontradiktif di tengah tingginya konsumsi energi
fosil di Indonesia.
Potensi besar tersebut dimiliki karena
Indonesia memiliki ratusan gunung api, tetapi
tidak tergarap secara maksimal. Padahal jika
dikelola dengan optimal, dapat menjadi sumber
energi alternatif pengganti bahan bakar fosil,
khususnya bagi pembangkit listrik.
Pertamina yang sudah lama bergerak
dalam pengembangan panas bumi, kembali
menunjukkan komitmennya dalam upaya
mewujudkan energy mix yang dicanangkan
pemerintah. Kemarin sebuah proyek Pem
bangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
Kamojang Unit 5 berkapasitas 1 x 35 MW
diresmikan Presiden.
PLTP yang telah beroperasi dan meng
alirkan listrik ke PLN sejak 29 Juni 2015 itu,
menjadi salah satu milestone penting bagi
Pertamina memaski era bisnis total project
panas bumi. Yakni pengelolaan panas bumi dari
uap hingga menjadi listrik yang siap dialirkan ke
rumah tangga. Sejalan dengan visi perusahaan
yang menjadi perusahaan energi nasional
berkelas dunia, tentu saja Pertamina semakin
serius mengembangkan potensi bisnis energi,
yang tidak terfokus pada energi fosil saja.
Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto
dalam sambutannya mengatakan panas bumi
bahkan menjadi salah satu dari lima prioritas
strategis perusahaan, dan perusahaan telah
memiliki cetak biru pengembangan panas
bumi hingga 2019 dimana nantinya akan terus
dikembangkan proyek panas bumi lainnya di
berbagai wilayah Indonesia. Seperti di Karaha
-Jawa Barat, Ulubelu - Lampung, Lumut Balai
–Suamtera Selatan, Hululais- Bengkulu, Sungai
Penuh – Jambi, dan Lahendong – Sulawesi
Utara dengan kapasitas pembangkit sebesar
545 MW.
Segala upaya untuk mengembangkan
panas bumi, tentu saja tidak semulus
yang diharapkan. Banyak tantangan yang
dihadapi, namun tidak menyurutkan Pertamina
untuk menyiapkan diri sebagai pemimpin
pengelolaan panas bumi di Tanah Air. Ketika
bisnis panas bumi kurang diminati investor
karena investasinya tinggi, namun demi
mewujudkan ketahanan energi bangsa serta
mengembangkan energi alternatif, Pertamina
terus menggerakkan bisnis panas bumi
melalui anak perusahaannya, PT Pertamina
Geothermal Energy.
Namun, Pertamina tidak mungkin berjuang
sendiri mengembangkan bisnis ini. Dukungan
dari pemerintah dan stakeholder terkait sa
ngatlah penting demi menjadikan panas bumi
sebagai primadona energi di masa depan.
Semoga...•
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Pengaruh SOP Terhadap Eksekusi Strategi
Bisnis Perusahaan
Standard Operation Procedure (SOP) atau sering disebut Prosedur
merupakan suatu konsep yang mengatur aktivitas kerja dalam suatu
organisasi yang umumnya dalam bentuk dokumen kerja. Sehingga
SOP identik dengan setumpuk dokumen yang mengatur hubungan
tata kerja antar unit-unit yang terkait dalam suatu organisasi dalam
rangka mencapai suatu hasil kerja tertentu dalam suatu proses. SOP
secara praktis merupakan dokumen acuan kerja yang dipakai oleh
level pelaksana dalam menjalankan kegiatan rutin sehari-hari dalam
suatu organisasi. Oleh karena itu pandangan umum mengenai SOP
adalah sesuatu yang kurang strategis, ruang lingkupnya mengatur
level pelaksana dalam organisasi dan bukan level management.
Sehingga keberadaan SOP sering dianggap remeh. Namun apakah
pandangan ini tepat? Apakah peran SOP sedemikian kecilnya
bagi sukses perusahaan sehingga level management tidak perlu
memikirkannya? Tulisan saya ini mencoba menjelaskan pengaruh
SOP dalam sudut pandang manajemen yang lebih strategis.
Untuk memahami pengaruh SOP secara strategis, ada baiknya
kita pahami dulu suatu kontinum (rentang nilai yang bersambung) dari
suatu konsep cara untuk melakukan sesuatu. Sebagai ilustrasi, jika
kita menempatkan air dalam suatu baskom, maka air tadi dalam sisi
ekstrim yang satu akan membeku dan dingin jika berada dalam lemari
es. Jika kita tempatkan dalam ruangan terbuka, maka air tadi akan
mencair dan menjadi bersuhu ruangan, dan jika kita tempatkan di atas
kompor yang menyala, maka air akan berada dalam sisi ekstrim lain
yaitu dalam keadaan mendidih yang panas. Identik dengan analogi air
dalam kondisi dingin, sedang, dan panas maka cara melaksanakan
suatu kegiatan dalam organisasi juga berada dalam suatu rentang nilai
kontinum. Sisi ekstrim yang pertama kita sebut dengan strategis dan
sisi ekstrim yang lainnya kita sebut teknis operasional, maka diantara
itu ada yang disebut taktis. Ketiga karakteristik ini, baik strategis,
teknis operasional, maupun taktis, pada hakekatnya adalah suatu
cara dalam melaksanakan kegiatan. Namun yang membedakan
ketiga karakteristik ini adalah pada ruang lingkupnya.
Hal-hal yang dikategorikan strategis adalah hal-hal yang
mempunyai sifat jangka panjang, menyeluruh, dan prioritas.
Strategis adalah karakteristik dari suatu strategi, jadi strategi
mempunyai sifat jangka panjang, menyeluruh, dan prioritas bagi
suatu organisasi. Penanggung jawab pada hal-hal strategis ini adalah
manajemen puncak (top management). Dokumen yang menjelaskan
hal-hal strategis ini biasanya disebut dengan dokumen perencanaan
strategis (renstra). Sedangkan hal-hal yang bersifat operasional
mempunyai ciri kebalikan dari hal strategis, yaitu jangka pendek/
rutin, sektoral, dan detail.
Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hal-hal teknis
operasional adalah staff pelaksana dalam organisasi. Dokumen yang
terkait dengan dengan pelaksanaan kegiatan teknis operasional
ini sering kita kenal dengan sebutan SOP atau prosedur. Di antara
strategis dan teknis operasional inilah kita kenal dengan istilah TAKTIS,
yang memiliki ciri diantara strategis dan teknis operasional.
Dikatakan oleh Kaplan dan Norton dalam bukunya The
Execution Premium (2008), bahwa kunci sukses perusahaan yang
berkesinambungan yang berdasarkan design (sesuai dengan rencana)
dan bukan berdasarkan accident (kebetulan semata) adalah ketika
hal-hal yang bersifat strategis menjadi tersambung (connected)
dengan hal-hal yang bersifat teknis operasional didalam didalam
perusahaan. Dengan kata lain jika rencana strategis perusahaan
terwujud dengan baik dalam dokumen SOP perusahaan maka
disanalah letak kunci sukses perusahaan yang berkesinambungan.
Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menterjemahkan
strategi perusahaan kedalam rencana operasional perusahaan,
Kaplan dan Norton menjelaskannya dengan memperkenalkan
konsep Balance Scorecard. Dalam tulisan ini saya tidak membahas
Balance Scorecard, karena dalam tulisan ini saya ingin menjelaskan
bagaimana membuat SOP yang mendukung hal-hal strategis
perusahaan yang diformulasikan dalam rencana strategis perusahaan.
Langkah pertama jika kita ingin membangun SOP yang mendukung
aspek strategis perusahaan adalah dengan memahami strategi yang
telah dipilih oleh perusahaan. Strategi yang baik pada dasarnya
adalah strategi yang tepat, yaitu strategi yang sesuai (fit) antara
kesempatan yang ada diluar organisasi (market opportunity) dengan
sumber daya yang tersedia dalam organisasi (internal resources).
Strategi sesuai definisi yang disampaikan oleh Michael Porter adalah
sekumpulan aktivitas yang dipilih oleh suatu perusahaan dalam
rangka menghasilkan nilai-nilai pelanggan yang spesifik serta berbeda
atau lebih baik dibandingkan dengan pesaing. Sejalan dengan
itu Robert Davis mengatakan bahwa strategi adalah sekumpulan
aktivitas untuk menciptakan (creating), mendapatkan (capturing), dan

mempertahankan (sustaining) nilai tambah kepada pelanggan.
Jadi baik porter maupun Davis menekankan kepada menghasilkan
nilai tambah kepada pelanggan. Kita dapat melihat di sekeliling kita
saat ini, bahwa bisnis dewasa ini pada dasarnya bersaing untuk
menghasilkan nilai tambah (added value). Konsumen berlomba
untuk mendapatkan nilai tambah atas produk dan pelayanan yang
akan dibelinya. Maka strategi di mulai dengan mengkonsepkan
nilai tambah apa yang ingin diciptakan dan diberikan kepada
konsumen. Sehingga berawal dari nilai tambahinilah divisi
marketing melakukan tugasnya untuk menjual ide dan persepsi
kepada konsumen lewat konsep marketing. Sedangkan divisi
lainnya perlu melakukan pemetaan proses kerja agar nilai tambah
tadi bisa terwujud kepada konsumen pada akhirnya. Konsep ini
dapat dijelaskan oleh gambar bisnis model berikut:

Model Bisnis

Pengelolaan sumber daya dalam perusahaan dan penetapan
langkah-langkah kerja yang efektif dan efisien inilah yang menjadi
dasar untuk membuat SOP yang dipakai di level operasional,
namun merupakan integrasi yang tidak terpisahkan dari eksekusi
strategi didalam perusahaan. Jika kita membangun SOP dengan
berprinsip pada konsep ini, maka SOP yang kita miliki bukan
sekedar SOP yang ada di level staff pelaksana aja, namun
merupakan SOP yang menjadi penting dan strategis, karena
merupakan wujud eksekusi strategi di lapangan. Seperti yang
dijelaskan oleh James L. Hesket dan kawan-kawan dalam teori
profit chain service, bahwa keuntungan perusahaan adalah
akibat dari pelanggan yang puas dan loyal yang disebabkan
oleh rangkaian kerja internalperusahaan yang efektif dan efisien
yang terlebih dahulu memuaskan pelanggan internal perusahaan
(para karyawan). Menurut saya, teori hanya dapat terlaksana jika
SOP yang merupakan dokumen teknis operasional perusahaan
dirancang, dibangun dan diimplementasikan secara harmonis
dan terintergrasi dengan strategi bisnis perusahaan. Gambar
berikut menjelaskan rangkaian internal perusahaan yang baik akan
berdampak kepada pelanggan yang berada di luar perusahaan
dan pada akhirnya akan membawa kepada hasil bisnis yang
diinginkan:

Hubungan Internal Proses dalam Perusahaan dan Dampaknya
kepada Pelanggan dan Keuntungan Perusahaan

Oleh karena itu, di dalam membangun SOP, kata kuncinya
adalah bukan dengan membangun SOP secara parsial dan
stand alone, akan tetapi bangunlah SOP secara terintergrasi
dan harmonis dengan strategi bisnis perusahaan. Dengan
demikian maka peran SOP adalah merupakan dokumen strategis
perusahaan yang merupakan wujud eksekusi strategi di level
pelaksanaan yaitu operasional perusahaan yang akan dirasakan
oleh pelanggan secara nyata. Bagaimana membangun SOP
yang selaras, terintegrasi dan harmonis dengan strategi bisnis
perusahaan, maka dalam hal ini pemetaan bisnis proses mutlak
dilakukan, yang diikuti dengan pemetaan semua aktivitas dan
proses kerja dalam peta bisnis proses tersebut.•

RUEN ditarget rampung akhir
juli 2015

JAKARTA (Bisnis Indonesia) - Dewan Energi
Nasional (DEN) menargetkan penyusunan draf
Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) akan
rampung akhir Juli 2015. Bentuk peraturan RUEN
diusulkan berupa Peraturan Presiden. Namun,
tidak menutup kemungkinan berbentuk peraturan
lain sesuai dengan perkembangan. Sekjen DEN
Satry Nugraha mengatakan pihaknya akan
menyerahkan draf final pada akhir Juli kepada
Kementerian ESDM. “Batas maksimal yang
tertera, 17 Oktober 2015 RUEN tersebut sudah
harus disahkan,” katanya. Terkait pengembangan
pembangkit listrik tenaga nuklir, Satry menjelaskan
telah disepakati untuk dielaborasi dalam RUEN.

MULAI JULI 2015, PEMERINTAH
PUNGUT DANA CPO UNTUK SUBSIDI
BIODIESEL

JAKARTA (Investor Daily) - Pemerintah mulai
memungut dana sawit atau CPO Supporting Fund
(CSF) per 1 Juli 2015. Dari total pungutan, nantinya
sekitar 80-90% dialokasikan untuk subsidi
biodiesel. Menurut Dirjen Energi Baru Terbarukan
dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida
Mulyana, pungutan dana CPO itu berdasarkan
dua peraturan, yakni PP No. 24/2015 dan Perpres
No. 61/2015. Besar pungutan ditetapkan sebesar
50 dolar AS per ton untuk CPO dan 30 dolar AS
per ton untuk turunannya. Namun jika harga CPO
naik mencapai 750 dolar AS per ton, pengusaha
sawit hanya akan dikenakan bea keluar 7,5%.
Begitu pungutan jalan, lanjut dia, subsidi untuk
biodiesel bisa segera dikucurkan. Subsidi ini akan
diberikan kepada produsen unsur nabati (fatty
acid methyl eter/FAME) sehingga harga jualnya ke
Pertamina cukup rendah. Dengan adanya dana
ini, meski campuran FAME dinaikkan menjadi
15%, harga biodiesel ke masyarakat tidak naik.

pemerintah bahagia,
pertamina - pgn kembali
mesra

JAKARTA (liputan6.com) - Menteri Energi
Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said
mengaku bahagia melihat PT Pertamina (Persero)
dan PT Perusaaan Gas Negara (PGN) kembali
mesra dalam menjalankan bisnisnya. “Yang bikin
bahagia kemesraan semakin tumbuh antara PGN
dan Pertamina, sesuatu yang terjadi lama. Lebih
baik dengan karya kita berhuburngan dari pada
dengan wacana. Satu per satu unit makin solid,”
kata Sudirman di kantor Kementerian ESDM,
Jakarta, Selasa (30/6). Sudirman mengungkapkan,
sektor yang dipimpinnya sedang melakukan
pembenahan. Dalam pembenahan tersebut
kemungkinan muncul rasa tidak nyaman dalam
jangka pendek, namun ke depannya akan terasa
baik. Sebelumnya, Pertamina melalui anak
usahannya PT Pertamina Gas Niaga, menyepakati
perjanjian jual beli gas (PJBG) bersama PGN untuk
mengatasi krisis energi di wilayah Sumatera Utara
(Sumut). “Hal ini merupakan sinergi konkret antara
Pertamina dan PGN dalam upaya pemenuhan
kebutuhan gas domestik,” ujar Vice President
Corporate Communication Pertamina Wianda
Pusponegoro.•
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Zero Steam Leak HCC Unit Produksi Diapresiasi
DUMAI - Area HCC unit HC. Unibon reactor 211/212
mendapatkan apresiasi zero steam leak, pada (16/6). Acara
yang diprakarsai oleh OPI ini dihadiri Pjs. General Manager
RU II Jadi Purwoko, Tim Manajemen, Section Head, Tim CFM
HCC dan mitra kerja terkait. Dalam kesempatan tersebut
Jadi Puwoko menyerahkan piagam kepada Tim CFM HCC
(HCC-Prod, MA-2-ME, SSIE-MPS, ECLC-Eng Dev dan OPI).
Zero steam leak merupakan salah satu program kerja
yang dilakukan RU II sebagai upaya mendukung program
Direktorat Pengolahan dalam bidang pengelolaan energi.
Salah satu point penting yang harus dilakukan di area HCC
adalah mengurangi konsumsi steam, mengingat sebelumnya
banyak bocoran steam di area HCC yang berjumlah sekitar
464 titik (survei Januari s.d Mei 2015) di seluruh area HCC
meliputi unit HC. Unibon 211/212, H2 Plant 701/702, Unit
Amine LPG Recovery, SWS dan N2 Plant. Berkat kerja
sama yang baik, area Unibon Reaktor 211/212 sudah zero
Steam leak.
Dalam sambutannya, Pjs General Manager Jadi Purwoko
menyampaikan apresiasi kepada HCC tim (HCC-Prod, MA2-ME, SSIE-MPS, ECLC-Eng Dev dan OPI) atas kerja keras,

kerja cerdas dan kerja ikhlas sehingga tercapainya zero
steam leak di area HCC unit HC Unibon 211/212.
“Sesulit apapun pekerjaan yang dilakukan, namun
jika dikerjakan secara bersama dan penuh tanggung
jawab akan diperoleh hasil yang optimum. Program zero
steam leak ini harus tetap dipertahankan dan sustain
dalam pengelolaannya serta dapat memunculkan inisiatif
pengelolaan energi yang lebih baik di waktu yang akan
datang,” ujarnya.•RU II

Mengawal Revisi UU Migas demi Ketahanan Energi
JAKARTA – Sejatinya kebu
tuhan masyarakat akan
migas di Indonesia terus
meningkat. Karena itu harus
ada langkah antisipasi dalam
Undang-undang No. 22
Tahun 2001 tentang migas.
Menambah cadangan migas
merupakan upaya yang
harus dilakukan, agar dapat
mengakomodasi ketahanan
energi nasional. Hal tersebut
disampaikan oleh Direktur
Hulu Pertamina, Syamsu
Alam saat acara Diskusi
Panel bertajuk ‘Mengawal
Revisi UU Migas’ di Gedung
PBNU.
Tak hanya itu, menurutnya
banyak pengamat yang
salah mengartikan ihwal
cekungan minyak. Padahal
kata Syamsu, cekungan
tersebut belum tentu meng
hasilkan minyak. Utamanya
adalah bagaimana menjaga
ketahanan energi seperti
Singapura, Korea, dan Je
pang, dimana negara ter
sebut punya konsep yang
harus ditiru oleh Indonesia.
“Kita sering terjebak
oleh hal-hal yang politis.
Terkadang kita lupa esensi
nya. Institusi juga menurut
saya menjadi krusial.
Pengembangan infrastruktur
migas harus dilakukan dan
Pertamina siap untuk itu,”
ucap Syamsu di Gedung
PBNU, Jalan Kramat, (16/6).

Foto : KUNTORO

RESUME
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Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam menjadi salah satu pembicara dalam acara Diskusi Panel bertajuk Mengawal Revisi
UU Migas di Gedung PBNU.

Sementara itu,
Ketua umum PP ISNU,
Ali Masykur Musa
menegaskan, pemben
tukan UU Migas yang baru
harus lebih responsif, as
piratif, konstitusional, dan
nasionalis. Forum-forum
untuk mendengar opini
dan partisipasi publik harus
diperbanyak. Tujuannya agar
pemerintah dan legislator
tidak main-main membuat
eksperimen maupun konsep
baru yang inkonstitusional.
Ali mengungkapkan,
UU Migas terbukti melang
gengkan dominasi kartel
migas asing, melumpuhkan
Pertamina, dan membuat
industri migas nasional
berada dalam situasi
ketidakpastian. “UU Migas
yang sudah diamputasi oleh

dua kali proses uji materi
Mahkamah Konstitusi itu
mengalami cacat permanen,
karena itu revisi mutlak harus
dilakukan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Amin
Sunaryadi, Kepala SKK
Migas, menambahkan,
saat ini cadangan minyak
Indonesia hanya 0,2 persen
dari minyak dunia. Artinya
produksi dan konsumsi
minyak gas Indonesia
menurun. Bahkan ia menilai,
Indonesia juga bukan
penghasil cadangan gas
terbesar. Maka dari itu,
rakyat harus didorong untuk
melakukan upaya hemat
energi. “Artinya kita bukan
negara kaya minyak dan
gas. Mindset 30 tahun lalu
kita yang kaya akan migas
harus diubah,” tukas Amin.

Sejumlah fakta yang
perlu diperhatikan adalah
kompleksitas kegiatan
migas di hulu dan hilir.
Sehingga harus dilakukan
mitigasi terhadap penataan
kelembagaan terkait. “Mi
saln ya seperti lembagalembaga yang eksisting baik
SKK Migas, ESDM maupun
Pertamina harus dibenahi,”
katanya.
Senada dengan hal itu,
Harry Purnomo, Komisi VII
DPR RI dari Fraksi Gerindra
menegaskan, Revisi UU
Migas harus dikawal tanpa
ada tawar menawar lagi. Ia
menilai, lahirnya UU migas
yang lalu muncul karena
kepentingan ego sektoral
dan terbukti hasilnya tidak
baik.• EGHA
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Direktur SDM & Umum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto
menerima tim dari Turkish Petroleum Corporation yang
melakukan studi banding terkait transformasi sistem IT
terintegrasi milik Pertamina.

Turkish Petroleum
Benchmark ke
Pertamina
JAKARTA – Dalam rangka membangun

transformasi sistem IT yang terintegrasi,
perusahaan nasional Turki yang bergerak di
bidang migas, Turkish Petroleum Corporation
melakukan benchmark ke PT Pertamina
(Persero).
Dalam kesempatan itu, Vice President
Business Demand PT Pertamina (Persero),
Lukito Suwarno, mengaku penerapan fasilitas
Enterprise Resource Planning (ERP) yang
dilakukan Pertamina mendapat respon positif
dari Turkish Petroleum. “Pada dasarnya
Turkish Petroleum ingin sistem IT dijadikan
suatu driven untuk melakukan transformasi,”
jelas Lukito di Kantor Pusat Pertamina, Rabu
(3/6).
Untuk itu, kata Lukito, melalui benchmark
ini diharapkan Pertamina lebih meningkatkan
kualitas agar mampu bersaing secara global.
Dalam kunjungannya, mereka tidak hanya
melibatkan orang-orang IT, tapi juga fungsifungsi lainnya. Karena benchmark ini bukan
hanya proyek IT saja akan tetapi sebagai
bentuk transformasi,” ungkapnya.
Senior Advisor Turkish Petroleum,
Galip Ozbek, memaparkan, bahwa tujuan
Turkish Petroleum melakukan benchmark
ke Pertamina untuk mendiskusikan sistem
IT yang terintegrasi. Sehingga sharing
knowledge tersebut dapat bermanfaat bagi

PARIS - Hajatan terbesar
insan-insan industri gas
dari seluruh dunia baru saja
selesai diselenggarakan
pada awal bulan Juni ini.
Kegiatan yang bertajuk World
G a s C o n f e re n c e ( W G C )
2015 ini diselenggarakan di
Paris pada 1 – 6 Juni 2015.
Salah satu highlight pada
WGC Paris 2015 ini adalah
diselenggarakannya Youth
Event yang mempertemukan
profesional-profesional muda
dan mahasiswa dengan latar
belakang industri gas. Tidak
ketinggalan, salah seorang
pekerja muda Pertamina
berk esempatan untuk ber
partisipasi pada kegiatan
yang diikuti oleh lebih dari
100 orang profesional
muda dan mahasiswa ini.
Syahid Deradjat yang saat
ini bertugas di Pertamina
C o r p o r a t e U n i v e r s i t y,
Direktorat SDM & Umum,
menjadi satu-satunya peserta
yang berasal dari Indonesia
dan berkesempatan untuk
menyuarakan pemikirannya
pada kegiatan yang berlang
sung selama satu pekan
tersebut.
Kegiatan WGC Youth
Event 2015 mengambil dua
tema utama, yaitu “Sus
tainable Energy for All” dan
“Attract and Retain Youth,
Especially Women”. Konsep
kegiatan sendiri dibuat

den gan format kompetisi
dimana peserta dibagi
menjadi beberapa tim yang
beranggotakan 6-8 orang
sesuai dengan tema yang
dipilih. Setiap tim kemudian
mengadakan workshop,
diskusi, dan penelitian dibantu
oleh mentor dan narasumber
yang merupakan pemimpinpemimpin terkemuka di in
dustri gas. Setiap tim ke
mudian menyampaikan
hasil diskusi dan pemikiran
mereka terkait dengan tema
yang dibahas dalam bentuk
presentasi interaktif melalui
video ataupun role-play di
depan panel of expert yang
berasal dari perusahaanperusaahan gas dunia.
Syahid yang tergabung
dalam kelompok bersama
de nga n peke r ja -pe ke rj a
muda dari Perancis, Italia,
dan Spanyol mengambil
tema “Attract and Retain
Youth, Especially Women”.
Salah satu fokus diskusi yang
dianalisa adalah bagaimana
meningkatkan keterlibatan
pemuda terutama wanita pada
industri gas. Berdasarkan
hasil survei dan penelitian
yang diselenggarakan oleh
Syahid dan tim sebelum
penyelenggaraan WGC
Youth Event 2015, didapatkan
informasi bahwa keterlibatan
wanita pada industri gas teru
tama di sektor engineering

Foto : ISTIMEWA
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Syahid Deradjat, pekerja Pertamina Corporate University, bersama pekerja muda
dari Perancis, Italia, dan Spanyol berbicara di WGC Youth Event 2015.

masih sangat rendah mulai
dari entry level sampai dengan
leadership level. Padahal
diyakini bahwa keterlibatan
wanita pada industri gas
dapat memberikan sudut
pandang tersendiri yang
justru bisa memberikan
nilai tambah dalam upaya
pengembangan industri gas
yang berkelanjutan.
Meskipun belum bisa
menjadi yang terbaik dan
hanya menempati peringkat
ke-2 pada akhir kompetisi,
Syahid menyampaikan ke
puasannya atas hasil tersebut,
karena menurutnya yang
terp enting pada kegiatan
WGC Youth Event 2015 ini
adalah proses diskusi antara
setiap peserta dengan ber
bagai latar belakang dan
pengalaman yang berbeda
yang menghasilkan sebuah
proses diskusi yang intens
dan terbuka yang diharapkan
dapat meningkatkan kemam

puan analythical dan critical
thinking, professional commu
nication, serta leaders hip
capability. “Format kompetisi
memang dibuat agar setiap
peserta berusaha menge
luarkan kemampuan ter
baiknya, namun pada ak
hirnya yang paling penting
adalah proses diskusi, debat
dan sharing knowledge yang
dilakukan dalam suasana
yang terbuka namun tetap
dalam koridor profesional
dan beretika,” ujarnya. Man
faat lain yang dirasakan oleh
Syahid pada kegiatan WGC
Youth Event 2015 ini adalah
didapatkannya pengetahuanpengetahuan terbaru di in
dustri gas, terbentuknya
valuable people-network,
dan eksposur terhadap
international mindset and
e n v i ro n m e n t y a n g a k a n
bermanfaat untuk pengem
b a n g a n k a p a s i t a s p ro 
fesionalnya.• Syahid Deradjat

Turkish Petroleum dalam melakukan proyek
transformasi.
“Seperti kita tahu Pertamina telah mela
kukan reengineering sebelum perusahaan
kita. Karena Pertamina sangat berpengalaman
dalam proyek ini. Jadi hal ini sangat penting
untuk menambah pengetahuan dan belajar
berdasarkan pengalaman Pertamina,” ungkap
Galip.
Untuk mencapai hal tersebut, jelas
Galip, maka reengineering menjadi target
Turkish Petroleum untuk melakukan langkah
transformasi. “Dalam melakukan langkah
ini kita harus mendiskusikan beberapa hal
terkait eksplorasi yang diterapkan Pertamina,”
pungkasnya.
Dengan adanya pertukaran pengetahuan
ini, tambah dia, maka akan terwujud hubungan
yang baik antar kedua negara. “Saya ingin
berterima kasih kepada Pertamina karena
diberi kesempatan untuk berbagi ilmu,”
tutupnya.•

EGHA

Presiden Joko Widodo Resmikan PLTP Kamojang Unit 5 ... sambungan dari halaman 1
akan beri insentif, khusus
bagi energi ramah lingkungan
lainnya seperti tenaga angin,
ombak, maupun biomassa,”
ucap dia seraya disambut riuh
tepuk tangan para hadirin.
Pertamina memang telah
m en e m p a t k a n p e n g e m 
bangan panas bumi dalam
salah satu prioritas strategis,
dan perusahaan telah memiliki
cetak biru pengembangan
panas bumi hingga 2019.
Ini menjadi salah satu bukti
komitmen Pertamina menjadi
leader dalam merealisasikan
proyek-proyek panas bumi di
Tanah Air.
“Mengembangkan panas
bumi memang tidak mudah
dan terbukti kendati Indonesia

memiliki potensi terbesar
di dunia dengan 27.000
MW, baru kisaran 5% yang
termanfaatkan. Pertamina
komit mempercepat peman
faatan panas bumi dan kon
sisten menjadi yang terdepan
dalam melaksanakan pe
ngembangan panas bumi
di Indonesia. Bahkan, saat
investor lain tidak banyak ter
gerak, kami terus berinvestasi
di sektor panas bumi. Salah
satunya, PLTP Kamojang 5
yang diresmikan oleh Presiden
RI hari ini,” katanya.
Dwi menambahkan,
selain PLTP Kamojang 5,
saat ini Pertamina sedang
me la ksa na ka n se jumlah
proyek pengembangan panas

bumi, meliputi Karaha (1x30
MW) di Jawa Barat, Ulubelu
3 & 4 (2x55 MW) di Lampung,
Lumut Balai 1 dan 2 (2x55
MW) di Sumatera Selatan,
Hululais 1 dan 2 (2x55 MW) di
Bengkulu. Selanjutnya Sungai
Penuh 1 (1x55 MW) di Jambi,
serta Lahendong 5 dan 6
(2x20 MW) dan pembangkit
skala kecil 2x5 MW di Sulawesi
Utara, Sibayak 2x5 MW,
Sumatera Utara. Keseluruhan
proyek tersebut memiliki total
kapasitas pembangkitan 505
MW dan total investasi sekitar
2,5 miliar dolar AS.
Proyek-proyek tersebut
mulai beroperasi komersial
secara bertahap mulai
2015 hingga 2019. Dengan

tuntasnya proyek-proyek
tersebut, Pertamina akan
memiliki kapasitas sebesar
907 MW pada tahun 2019
yang dapat menghemat
penggunaan BBM sekitar
43.000 barel setara minyak
per hari.
Sebagai wujud komitmen
Pertamina terhadap optimali
sasi local content, dan mem
perkuat sinergi di antara
perus ahaan milik negara,
hampir seluruh proyek panas
bumi yang dikelola oleh
PT Pertamina Geothermal
Energy dilaksanakan oleh PT
Rekayasa Industri. Diharapkan
selama proyek berlangsung
dapat menyerap tenaga kerja
sekitar 7 ribu orang.•EGHA
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Seorang Leader Harus Mampu
Membangun Mindset
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JAKARTA – “Peran seorang

LNG Bahan Bakar
Alternatif untuk
Transportasi Laut

leader sangat penting untuk

JAKARTA – Perkembangan LNG di masa
mendatang sangatlah menjanjikan karena
memiliki keunggulan sebagai bahan bakar
yang ramah lingkungan dengan harga yang
kompetitif. Sehingga penggunaan LNG Bunker
di Indonesia akan lebih banyak dalam rangka
untuk mendukung proteksi lingkungan.
Berbagai upaya tengah dilakukan oleh
Pertamina di fungsi Direktorat Energi Baru
Terbarukan mulai dari menjalin kerjasama
dari berbagai pihak hingga berbagai kegiatan
workshop terkait LNG.
General Manager LNG Transportation-JMG
Pertamina, Amir Harahap mengatakan bahwa
beberapa negara di Eropa dan Amerika telah
membuat regulasi yang memperketat emisi gas
buang bahan bakar minyak dan menggantinya
dengan bahan bakar LNG.
“Inilah saatnya kita bersinergi dengan
kementerian perhubungan laut untuk mendorong
perniagaan ke Eropa dan Amerika diharapkan
menggunakan bahan bakar LNG,” ungkap
Amir dalam kesempatan Workshop LNG yang
diselenggarakan oleh Direktorat Energi Baru
Terbarukan, di Hotel Sari Pan Pacipic Jakarta,
Selasa (16/6).
Amir berharap penggunaan bahan bakar
LNG untuk transportasi laut tidak hanya
internasional saja tetapi di domestik yang
rencananya akan dikembangkan mulai dari Arun
dan terminal Teluk Lamong di Jawa Timur.
Hal senada juga disampaikan oleh Direktur
Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian
Perhubungan, Harry Boediarto. Pihaknya juga
akan melakukan upaya perpindahan bahan
bakar yang digunakan kapal laut dengan LNG.
Selain itu dibutuhkan kesadaran dari pemilik ar
mada kapal untuk menggunakan LNG.
“Jika tidak menggunakan LNG, nantinya
kapal-kapal kita tidak bisa pergi ke Eropa dan
Amerika pada akhir 2015 karena ketatnya
regulasi di negara tersebut terhadap gas
buang BBM. Kami sangat mengapresiasi
karena Pertamina yang sangat peduli terhadap
lingkungan emisi gas buang.” ungkap Harry.
Sementara itu, Presiden Direktur DNV-GL
Indonesia, Sheikh Khaled Mattar yang hadir
sebagai nara sumber dalam workshop tersebut
mengatakan bisnis bahan bakar LNG merupakan
investasi yang baik karena di Indonesia banyak
sektor yang membutuhkan transportasi laut.
Maka dari itu Indonesia butuh mempunyai
bunker yang menyimpan cadangan LNG,
sehingga pasokan LNG pun dapat dipenuhi.
“Teknologi bahan bakar LNG di Asia
Tenggara sudah dimulai di Singapura. Hampir
semua vessel yang masih menggunakan BBM
dikonversikan menjadi bahan bakar LNG dan
vessel berbahan bakar bakar LNG tengah
dikembangkan di Indoenesia,” kata Sheikh.•IRLI

untuk mencapai semua itu.”

melakukan perubahan yang
lebih baik bagi perusahaan
yang dipimpinnya. Karena
itulah seorang leader harus
punya bayangan visi dan misi
Demikian dikatakan
Direktur Utama Pertamina,
Dwi Soetjipto dalam Seminar
CEO Talk on Strategic
Management di The Ritz
Carlton Mega Kuningan,
Foto : ADITYO

Jakarta, Kamis (11/6).
Dalam seminar terse
but, Dwi Soetjipto berbagi
pengalaman dalam meng

Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto menjadi pembicara dalam Seminar CEO Talk on Strategic Management.

awali karier nya hingga

sehingga dengan demikian

pihak swasta lainnya.

dunia dan mewujudkan

mend uduki jabatan se

diperlukan sebuah aktifitas

“Dengan sinergi itulah

ketahanan energi nasional.

b a g a i D i re k t u r U t a m a

pengembangan yang kuat

Pertamina bisa membangun

Yakni pengembangan sektor

Pertamina dengan bidang

untuk melihat bukan hanya

kekuatan yang luar biasa

hulu, efisiensi disemua lini,

yang baginya masih sangat

energi saat ini tapi energi

sehingga implementasi

peningkatan kapasitas

baru. Namun dengan

masa depan,” ucap Dwi

prioritas strategis Pertamina

kilang, pengembangan

prestasi kepemimpinan dan

Soetjipto.

menuju kemandirian energi

infrastruktur dan marketing,

nasional bisa terwujud,”

dan perbaikan struktur

lanjut Dwi.

keuangan.

semangat visionernya, Dwi

Dwi menegaskan,

siap menjalankan tugas yang

Pertamina harus bergerak

dipercayakan kepadanya.

lebih banyak lagi ke energi

Di hadapan para peserta

Dwi berharap ini akan

baru terbarukan sebagai

seminar dari berbagai

menjadi motivasi bagi para

energi masa depan.

“Seorang leader harus

perusahaan, Dwi juga

peserta karena sumber

set. Mindset utama yang

Mindset selanjutnya yang

memaparkan lima prioritas

daya manusia memiliki pe

akan saya kembangkan

kembangkan adalah untuk

strategis untuk menjadikan

ranan yang penting dalam

untuk di Pertamina yaitu

bersinergi antar internal

Pertamina sebagai peru

menjalankan strategi peru

sebuah energy company

Pertamina, BUMN, maupun

sahaan energi nasional kelas

sahaan.•IRLI

mampu membangun mind

Pengapalan Kargo Impor Crude Malaysia oleh
MT Gamalama dan MT Gunung Geulis
Jakarta – Kapal milik

Pertamina kembali me

selesai discharge di Port RU
IV Cilacap.

lakukan pengapalan crude

Bulan Juni ini, MT Ga

impor dari Terminal Kidurong

malama melaksanakan dua

dan Kikeh, Malaysia awal

kali pengapalan di Malaysia,

Juni kemarin. Pengapalan

yaitu Kidurong Terminal pada

tersebut menggunakan dua

2 Juni 2015 dengan cargo

kapal milik Pertamina, yaitu

sebesar 576,336 barrels

MT Gamalama (2/6) dan

dan Kikeh Terminal pada

MT Gunung Geulis (20/6).

20 Juni 2015 dengan cargo

Kapal tersebut merupakan

sebesar 600,141 barrels.

Shipping dalam mendukung

mampu untuk melaksanakan

kapal jenis Large Range

Sedangkan MT Gunung

Pertamina menjaga pasokan

pengapalan cargo FOB di

(LR) crude yang mempunyai

Geulis melaksanakan satu

dan ketahanan energi na

Malaysia. Hasil kerja keras

bobot mati di atas 80.000

kali pengapalan di Kikeh

sional. Hal ini patut diapresiasi

tersebut dapat dilaksanakan

Metrik Ton (MT). Kapal yang

Terminal pada 11 Juni 2015

karena selain melaksanakan

tidak terlepas dari koordinasi

diawaki oleh crew Indonesia

sebesar 574,812 barrels.

kewajiban Pertamina

komunikasi intens antara
Fungsi Shipping, Integrated

Foto : SHIPPING

Foto : ADITYO

SOROT

FSO Caspian Sea di Kidurong Terminal sesaat setelah kapal Pertamina lepas
dari Terminal.

tersebut, telah menempuh

Pengapalan crude impor

mengambil minyak mentah

perjalanan 12 hari dari awal

ke tanah air merupakan

jatah pemerintah di Terminal

Supply Chain dan Refinery

loading sampai akhirnya

bukti komitmen Fungsi

K3S domestik, kapal milik

Unit.•SHIPPING
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Gunung Sitoli – Sebagai bentuk kepedulian
perusahaan di bidang Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat, Terminal BBM Gunung Sitoli
bekerja sama dengan LPP Gheesuke English
Academy (GEA) memberikan bantuan pelatihan
& peralatan kepada para pengrajin souvenir di
wilayah Kota Gunung Sitoli. Pelatihan tersebut
diselenggarakan di komplek Museum Pusaka
Nias pada 24-27 Juni 2015. Agenda pelatihan
meliputi pembuatan maket rumah adat nias,
finishing, pengemasan serta pemanfaatan
media sosial sebagai media promosi.
Operation Head TBBM Gunung Sitoli
Suhendra berharap pelatihan ini dapat diikuti
dengan baik sehingga para pengrajin mampu
menunjukkan hasil yang maksimal melalui
kreatifitas dan inovasi tanpa menghilangkan
filosofi dan nilai-nilai budaya yang terkandung
di dalamnya.•MOR I

Bazaar Tahrib
Ramadhan di RU IV
CILACAP – Memasukki Bulan Suci Ramadhan
1436 H, Bazma RU IV Cilacap bekerja sama
dengan Pertamina Hospital Cilacap menggelar
Bazaar Tahrib Ramadhan 1436 H, pada (14/6),
di area PHC. Kegiatan yang mengambil tema
“Sambut Ramadhan dengan Niat Ikhlas dan
Hati Gembira” ini menghadirkan berbagai
macam stand menarik mulai dari stand ke
sehatan, makanan, buku-buku Islami, produk
kecantikan, dan lain sebagainya.
Antusiasme masyarakat pun cukup
tinggi dalam kegiatan tersebut, terlihat dari
banyaknya warga yang hadir dalam Bazaar
tersebut, termasuk pekerja RU IV, mitra kerja,
serta keluarga. Turut hadir pula dalam kegiatan
tersebut GM RU IV Cilacap Nyoman Sukadana
beserta tim manajemen.
dr. Sugeng Santoso selaku Managing
Director of PHC mengungkapkan bahwa
Bazaar ini merupakan bentuk kegiatan positif
bagi pekerja maupun masyarakat terutama
dalam mengisi acara dalam Bulan Suci
Ramadhan 1436 H.
Kegiatan ini pun mendapatkan sambutan
positif dari GM RU IV Cilacap yang datang
langsung ke lokasi untuk meninjau pelaksanaan
bazaar didampingi oleh Ketua BDI, Ketua
BAZMA, dan tim manajemen RU IV Cilacap.
Untuk memeriahkan acara, Bazaar juga
diisi oleh lomba hafalan surat pendek, lomba
pemilihan da’i cilik, serta lomba mewarnai yang
diikuti oleh anak-anak usia 3 hingga 10 tahun
di lingkungan Cilacap.• RU IV

Miftahul Athfal, PAUD Nurul
Ikhsan, PAUD Nurul Islam,
PAUD Raudhatul Islam, PAUD
Raudhatul Ikhsan dan PAUD
Miftahul Athfal.
Pelatihan ini bertujuan
untuk membentuk konektifitas
kurikulum sekolah dengan
TBM Warabal, sehingga
siswa didiknya lebih sering
mengakses TBM Warabal
dalam proses belajar meng
ajar. Pelatihan ini juga sebagai
nilai tambah dari perusahaan
untuk meningkatkan peranan
TBM Warabal dan mem
berikan kegiatan positif di
lingkungan TBM Warabal.
“Insan yang unggul bukan
hanya yang mengandalkan
kekuatan dan bagus saja,
melainkan insan yang siap
dengan gejala perubahan di
sekitar. Semoga kita dapat
menghadapi perubahan de
ngan bekal ilmu yang didapat
dari membaca, ” ujar Sumantri
Purba.
Pertamina Patra Niaga
menilai pendidikan sebagai
aspek penting dalam mem
bangun karakter masa depan
bangsa karena kegiatan
membaca (teks, literatur) yang
dibiasakan sejak dini dapat
merangsang kreatifitas dan

Foto : PPN

TBBM Gunung Sitoli
Berikan Pelatihan
untuk Warga

Bogor - PT Pertamina Patra
Niaga kembali menunjukkan
komitmen untuk membangun
kecerdasaan anak bangsa
melalui kegiatan Corporate
Social Responsibility (CSR)
Bidang Pendidikan dalam
bentuk bantuan pustaka
k e p a d a Ta m a n B a c a a n
Masyarakat (TBM) Warabal.
Vice President Corporate
Secretary Pertamina Patra
Niaga Sumantri Purba menye
rahkan bantuan kepada pen
diri Warabal, Kiswanti, pada
16 Juni 2015, didampingi
oleh Manager Corporate
Communications & CSR
Bahtra Insan TS.
Dalam program bantuan
pustaka ini, Pertamina Patra
Niaga melengkapi sarana
pustaka dengan buku-buku,
mainan edukatif, alat peraga,
majalah dinding (mading),
hingga rak dan lemari penyim
panan buku.
Selain bantuan pustaka,
Pertamina Patra Niaga
juga memberikan Pelatihan
Integrasi Kurikulum Sekolah
dengan TBM Warabal yang
diikuti sejumlah sekolah di
sekitar TBM Warabal, antara
lain SDN Lebakwangi, SDN
Mekarwangi, SDN Tajur, MI

VP Corporate Secretary Sumantri Purba dan Manager Corporate Communications
& CSR Bahtra Insan TS bersama para peserta Pelatihan Integrasi Kurikulum
Sekolah dan TBM Warabal.

semangat rasa ingin tahu
seseorang. Namun tidak
semua kalangan di negeri ini
dapat merasakan kemudahan
memperoleh buku atau jenis
literatur lainnya. Kesulitan
ekonomi, sulitnya akses
menuju literasi, persaingan
dengan aneka hiburan lain
(game center) ataupun masih
tak terjangkaunya harga
buku/majalah, termasuk tak
membudayakan kegiatan
membaca di sekitar, menjadi
sekian dari banyak alasan
mengapa tak semua orang
dekat dengan kegiatan
membaca yang bermanfaat
ini. Karena itu melalui program

CSR pendidikan, Pertamina
Patra Niaga berupaya
memberi sumbangsih kepada
anak-anak generasi penerus
bangsa untuk memperkaya
diri dengan pengetahuan
demi masa depan yang lebih
baik.
Pemilik Warabal, Kis
wanti sangat antusias me
nerima bantuan pustaka ini.
“Memasuki tahun ajaran baru
dan bulan Ramadhan ada
energi baru dengan bantuan
yang diberikan. Kemiskinan
dan keterbatasan bukan lagi
alasan untuk tidak pintar,”
ungkap Kiswanti.•PPN

Desa Binaan Tambakrejo Kembangkan Potensi
Masyarakat
Pemanfaatan Lahan Penyangga RU VI untuk Pertanian
Semarang – Program
CSR Pertamina di Desa
Tambakrejo, Semarang Jawa
Tengah saat ini bisa dikatakan
cukup berhasil, hal ini terlihat
dari hasil tinjauan lapangan
yang dilakukan tim Pertamina
MOR IV.
Saat ini, program
yang berjalan kian men
dapatkan perhatian dari
masyarakat sekitar, bahkan
pengembangan program yang
sudah berjalan bisa dibilang
melebihi target bahkan inovasi
program pun sudah mulai
dilakukan masyarakat.
Hal itu dapat dibuktikan
dengan pengembangan
program budidaya mangrove
dan cemara laut yang semakin
hari kian bertambah seiring
dengan adanya peningkatan
demand. Bahkan berdasarkan
informasi warga, saat ini
tambakrejo yang dalam hal

ini membentuk kelompok
Tani Cinta Alam Mangrove
Asri dan Rimbun (CAMAR)
telah menjadi pusat studi
bagi kelompok lainnya yang
juga ingin mengembangkan
pembibitan mangrove
khususnya di Provinsi Jawa
Tengah. Selain itu, berbagai
instansi pemerintah maupun
swasta sering kali menjadikan
pembibitan mangrove
tambakrejo sebagai destinasi
dalam penelitian mangrove .
Meskipun kondisi
wilayah Tambakrejo cukup
memprihatinkan akibat rob,
namun banyak potensi yang
dapat dikembangkan oleh
masyarakat khususnya
dalam pengolahan hasil
laut mengingat sebagian
besar penduduk bermata
pencaharian sebagai nelayan.
Hasil laut tersebut tentunya
membutuhkan pengelolaan

Foto : MOR IV

Foto : MOR I

Tambah Pintar di Taman Baca Warabal

maksimal untuk memberikan
hasil yang berkesinambungan.
Karena itu, dengan adanya
Desa Binaan Pertamina ini
diharapkan dapat mengem
bangkan potensi dan inovasi
yang saat ini belum muncul
di masyarakat. Contohnya,
pemanfaatan limbah kepala
udang yang diperoleh dari
hasil melaut dapat diolah
menjadi pakan ternak (bebek)
dan selanjutnya menghasilkan

telur yang berkualitas yang
akan diolah menjadi telur asin.
Program ini dinilai sangat
berdampak bagi peningkatan
ekonomi masyarakat dengan
harapan dapat memberikan
penghasilan tambahan bagi
masyarakat di sekitar wilayah
operasi perusahaan sehingga
terbentuk desa mandiri sekali
gus menciptakan hubungan
baik antara masyarakat dan
perusahaan.•MOR IV
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Kubik leadership adalah kepemimpinan yang
mengacu pada satuan isi sebuah ruang tiga dimensi
yang mengacu pada tiga anatomi kepemimpinan
hidup manusia, yaitu keyakinan, aksi dan pekerti
manusia sehingga kita menjadi manusia yang utuh
lengkap dan sempurna. Manusia merupakan mahkluk
Tuhan yang diberikan kebebasan untuk memilih dan
diberikan kekuatan yang sama.
Pilihan dan kekuatan yang dipilih manusia akan
menghasilkan sesuatu sebesar apa yang telah
dikeluarkan apakah itu positif atau negatif. Manusia
yang sukses adalah yang mempunyai pondasi
yang kuat dalam pilihan hidupnya sehingga akan
menjadikan dirinya menjadi manusia yang mulia.
Untuk menjadi manusia yang mulia maka harus
mengabaikan hawa nafsu dan mengutamakan
kemampuan, prestasi dan iklas.
Kenapa karir saya tidak juga naik? Kenapa
usaha saya tidak berkembang? Kenapa kehidupan
keluarga saya tidak kunjung harmonis? Kenapa saya
terus terjerat dalam permasalahan yang sama dalam
hidup saya? Banyak solusi yang ditawarkan saat ini
belum mampu menyelesaikan masalah hingga tuntas.
Sebab layaknya obat analgesik, solusi tersebut hanya
menghilangkan gejalanya saja. Buku ini menawarkan
sebuah solusi yang lain. Sebuah solusi esensial yang
langsung menyasar pada akar permasalahan dan
menyembuhkan penyakitnya hingga tuntas.
Melalui eksplorasi akan kekuatan kepemimpinan
diri, Kubik Leadership menguak rahasia alam dan
kehidupan dan menyajikannya untuk Anda dalam
sebuah rumusan yang sederhana dan mudah.
Apapun peran Anda saat ini, Anda akan mampu
menggunakannya untuk meraih kehidupan yang lebih
baik.Tidak seperti kebanyakan buku solusi lainnya
yang banyak bicara konsep dan ide, Kubik Leadership

JENIS KONFLIK KEPENTINGAN YANG DAPAT TERJADI DI BUMN

1

Proses
pembuatan
kebijakan yang
berpihak pada
suatu pihak
akibat pengaruh/
hubungan dekat/
ketergantungan.

menuntun Anda langkah demi langkah, hingga
sukses dan hidup mulia benar-benar menjadi milik
Anda. Buku ini menguraikan keterjebakan paradigma
sebagian dari kita bahwa kekayaan spiritual tidak
punya tempat di area manajemen dan leadership.
Baca buku ini dan silakan buktikan.•

2

Proses
pengangkatan/
mutasi/promosi
personil pegawai
berdasarkan
hubungan dekat/
balas jasa/
rekomendasi/
pengaruh dari
pejabat terkait.

Sumber : Buku Panduan Konflik Kepentingan Bagi
Penyelenggara Negara - Diterbitkan oleh KPK

Mari Wujudkan Lingkungan Kerja yang Tidak Toleran
Terhadap Konflik Kepentingan

3

Proses
pemilihan
rekanan kerja
perusahaan
berdasarkan
keputusan
pejabat terkait
yang tidak
profesional.
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Pendaftaran HaKI : Indikator Perusahaan Kelas Dunia
(Selamat kepada para Inventor CIP)

Menjadi Benchmark BUMN :
Bukti QMA Berada Di Jalur Yang Benar

Salah satu ukuran Perusahaan kelas dunia adalah seberapa banyak hasill inovasi yang dibuat
oleh Perusahaan tersebut yang juga akan menjadi salah satu indikasi untuk melihat kemajuan suatu
Negara. Hasil inovasi atau invensi menjadi ukuran karena dari suatu karya inovasi atau suatu invensi
dapat mendorong perkembangan suatu perusahaan atau negara menjadi lebih maju dan berkembang.
Untuk mengetahui hasil inovasi atau invensi tersebut adalah berdasarkan dari kekayaan intelektual
yang telah didaftarkan dan sebagai mana diketahui saat ini perekonomian dunia 75% dikuasai oleh
aset intangible yang di dalamnya termasuk aset Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) (ref. world bank) dan
untuk Indonesia saat ini baru dapat menghasilkan asset HaKI yang didaftarkan sekitar 900-an usulan
bandingkan dengan Malaysia 2000-an dan Singapura sekitar 5000-an ( ref Dirjen HaKI).
Berdasarkan hal tersebut diatas untuk mendukung visi misi Perusahaan telah disusun salah satu
kegiatan Pengelolaan HaKI di Pertamina sebagai salah satu upaya merealisasikan pencapaian misi
Perusahaan. Berawal dari tahun 2014 lalu yang dimulai dengan penyusunan pedoman terhadap
pengelolaan kekayaan intelektual dimaksud, maka tahun ini telah mulai didaftarkan beberapa hasil
invensi dan karya inovasi pekerja dari hasil pelaksanaan kegiatan CIP yang ada di seluruh lokasi dan unit
operasi Perusahaan. Adapun proses pendaftaran dilakukan melalui fungsi pengelola HaKI Perusahaan
sebagai fungsi task force yang ditunjuk Perusahaan untuk mengelola semua HaKI yang akan didaftarkan
dan dikelola nantinya. Tahapan prosesnya adalah sebagai berikut :

Ada gula ada semut, ungkapan
itu yang pantas disematkan ke
Pertamina. Setelah sukses meraih
skor 767 yang merupakan skor
tertinggi dalam assessment
Kriteria Penilaian Kinerja Unggul
(KPKU) BUMN, dari 109 BUMN
yang mengikuti assessment
pada tahun 2013, saat ini banyak
BUMN yang ingin “belajar” dari
Pertamina bagaimana Pertamina
bisa memperoleh score setinggi itu.
Artinya, saat ini Quality Management
Assessment (QMA) telah berada di
jalur yang benar sehingga banyak
yang ingin melakukan benchmark. Salah satu BUMN yang benchmark ke Pertamina adalah PT
Angkasa Pura II.
Pada hari Rabu, 24 Juni 2015 bertempat di ruang Fastron Gedung Utama lantai 21, Tim
Angkasa Pura II bertamu ke Pertamina dan diterima oleh Tim QSKM, QM Dit. Pemasaran dan QM
Dit. Pengolahan.
“Score KPKU adalah hasil dari yang kita lakukan, ada proses yang kita lalui sebelum itu “ ungkap
Faisal Yusra selaku VP Quality, System & Knowledge Management pada pembukaan sekaligus
penjelasan awal kepada PT Angkasa Pura II.
Pada kegiatan benchmark ini dijelaskan bagaimana pengelolaan 4 pilar Quality Management
yang terdiri dari Continuous Improvement of Pertamina (CIP), Standardization Management (SM),
Knowledge Manageemnt (KM) dan Quality Management Assessment (QMA) yang saling terkait satu
dengan lainnya yang mendorong perbaikan secara berkelanjutan, konsisten dan terukur adalah
kunci keberhasilan inovasi yang mendukung peningkatan score KPKU. Selain itu juga dijelaskan
dukungan total dari Direksi untuk pengelolaan kegiatan Mutu yang dituangkan dalam Kebijakan
Sistem Manajemen Mutu Pertamina, Arahan Direktur Utama untuk RKAP 2015 dan himbauan untuk
melaksanakan program budaya (ref Memo Direktur SDM No. 059/K00000/2013-S0).
Selain hal tersebut, menurut Faisal Yusra, key success pengelolaan KPKU di Pertamina adalah
karena:
• Pengalaman Pertamina dalam menerapkan Malcolm Baldridge sejak tahun 2013 sampai 2010
secara konsisten dan juga berlaku bagi Unit Operasi/Unit Bisnis/Anak Perusahaan di Pertamina.
Adapun KPKU BUMN mengadopsi kriteria Malcolm Baldridge tersebut.
• Kustomisasi framework pelaksanaan assessment kinerja dari Malcolm Baldridge menjadi KKEP
yang lebih simple dan lebih dapat diaplikasikan sejak tahun 2011 sampai saat ini.
• Tindak lanjut secara konsisten Hasil Assesment (OFI to AFI) sesuai QMA Life Cycle
• Pencapaian Kinerja dan Penghargaan yang diterima Perusahaan baik Nasional maupun
Internasional (APQO,
MAKE, ICQCC, dan
Fortune).
Pada penutup pema
paran, Faisal Yusra meng
ingatkan bahwa jangan
sampai kita terjebak oleh
score KPKU yang pada
akhirnya akan mengaburkan
esensi awal dari assessment
yaitu peningkatan kinerja.
Semoga dengan ke
giatan benchmark ini dapat
memberikan pemah aman
baru kepada PT Angkasa
Pura II perihal pengelolaan
kegiatan Quality Management
yang dapat berimplikasi pada
peningkatan kinerja Perusahaan dan kemajuan Indonesia pada umumnya.Semoga...•

• Usulan dari Fungsi/UO/Region/AP, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam pedoman
• Evaluasi dan klarifikasi oleh Komite HaKI, dilakukan oleh tim task force yang ditunjuk perusahaan
• Kelengkapan administrasi teknis, sesuai persyaratan dari DirJen HaKI
• Pendaftaran ke Dirjen HaKI
• Proses administrasi dan Teknis, sesuai ketentuan dan Peraturan HaKI
• Granted, sertifikasi atas Hak Kekayaan intelektual
Bedasarkan urutan proses diatas tahun ini telah didaftarkan beberapa hasil karya invensi dari
kegiatan Continuous Improvement Program (CIP) perusahaan yang dianggap telah memenuhi kriteria
sesuai ketentuan dalam Pedoman HaKI Perusahaan. Adapun pendaftaran yang dilakukan oleh semua
Fungsi/ UO/Region dan AP yang diseleksi dan dievaluasi lebih lanjut oleh Komite HaKI sesuai dengan
persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi sementara sampai progress TW II
tahun ini terdapat 6 karya inovasi yang dinyatakan perlu dilakukan perlindungan secara hukum terhadap
hasil karyanya dan telah memenuhi aspek –aspek yang telah ditetapkan. Berikut hasil karya yang telah
lolos seleksi kriteria tersebut :

Daftar diatas adalah hasil evaluasi sampai TW II yang telah dilakukan oleh Tim Komite HaKI
Perusahaan dan sedang dalam proses pendaftaran di DitJen HaKI Departemen Kehakiman dan HAM.
Dari ke enam hasil evaluasi diatas terdapat 2 invensi yang telah didaftarkan yaitu;
1.
Aplikasi Thermoelectric pada jalur pipa uap sebagai sumber energilistrik dari PT PGE
2.
Alat Bantu Penggulung dan Pembersih Selang Pemadam dari MOR IV
Hal ini menjadi catatan penting, bahwa hasil CIP perdana yang didaftarkan ke HaKI dimulai pada
tahun 2015 ini. Walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam proses evaluasi terkait dengan
penetapan klaim dalam uraian invensi dan kelengkapan drawing yang disampaikan oleh inventor karena
memang masih baru pertama kali, namun demikian secara umum proses telah berjalan baik dan kedepan
perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut kepada seluruh Unit Operasi/ region dan Anak Perusahaan.
Sementara ada beberapa hasil penelitian riset dan hasil invensi kegiatan CIP juga telah didaftarkan
HaKI oleh Fungsi Riset & Development Dit Pengolahan karena belum adanya fungsi pengelola HaKI
di Perusahaan saat itu. Selanjutnya pengelolaan hasil HaKi akan dikelola satu pintu oleh fungsi Quality
System and Knowledge Management.
Kita tunggu selanjunya hasil-hasil karya invensi lain yang akan terdaftar sebagai salah satu Hak
Kekayaan intelektual atau patent.
Insan mutu terus maju, insan mutu menuju kelas dunia…
Salam Mutu!!!! Keep Innovating! Keep Improving!•

Oleh : Adriwal – Quality Management, Direktorat SDM/Umum

Oleh : Primawan Ratiansyah – QSKM, Dit. SDM & Umum

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

• Dari berbagai sumber

Balongan - Mensyukuri datangnya bulan Suci Ra
madhan 1436 H diwujudkan oleh Persatuan Wanita Patra
(PWP) RU VI Balongan dengan melaksanakan bakti sosial,
pada (12/6). Bakti sosial ini merupakan agenda rutin tahunan
PWP RU VI menjelang datangnya bulan Ramadhan.
Tahun ini, PWP memberikan bantuan kepada sejumlah
pondok pesantren, rumah yatim dan panti jompo di sekitar
Indramayu, seperti Rumah Yatim Al Urwatul Wutsqo,
Pesantren Raudlatut Thalibin dan Panti Jompo Wredha
Kasih. Masing - masing panti asuhan mendapatkan bantuan
berupa dana santunan, bahan makanan kebutuhan pokok,
perlengkapan sholat dan lainnya.
Ketua PWP RU VI Balongan Nirwana Yulian Dekri
menyampaikan, bakti sosial ini merupakan bentuk perhatian
PWP RU VI kepada warga sekitar guna berbagi kebahagiaan
menjelang datangnya bulan suci Ramadhan. “Semoga
bantuan ini bisa bermanfaat semua,” ujarnya.

Foto : RU VI

Menjelang hari raya, banyak orang menantikan datang
nya tunjangan hari raya (THR) dari perusahaan tempat
mereka bekerja. Biasanya mereka menghabiskan THR
tersebut untuk berbelanja pakaian baru, makanan atau
kebutuhan hari raya lainnya. Ditunjang dengan promopromo menarik setiap pusat perbelanjaan jika Anda tidak
cermat justru akan memboroskan THR yang semestinya
bisa digunakan secara efisien.
Bagaimana agar THR dimanfaatkan secara efektif?
Berikut ini tipsnya:
Bayar donasi atau zakat. Hal yang pertama
dilakukan adalah gunakan THR untuk donasi, bayar
Zakat, Perpuluhan atau Derma. Sebelum menggunakan
pendapatan Anda untuk keperluan lain-lain ada baiknya
gunakan untuk donasi, bayar Zakat, Perpuluhan atau
Derma. Hitung-hitung memberi donasi adalah upaya
menolong sesama.
THR untuk karyawan – asisten rumah tangga
dan supir. Kalau di rumah ada asisten rumah tangga
(pembantu rumah tangga), perawat kebun dan supir
sebaiknya siapkan THR untuk mereka. Mereka juga sama
seperti Anda, ingin pulang kampung, ingin merayakannya
juga. Bagi yang wiraswasta/entrepreneur dan/atau Anda
yang memiliki asisten rumah tangga, perawat kebun dan
supirJangan sampai Kita berutang THR.
Jangan gunakan kartu kredit untuk kebutuhan
Lebaran. Saat-saat ini mungkin dari Anda ada yang sudah
mulai berutang belanjaan untuk keperluan Lebaran. Bagi
yang sudah berutang, mohon distop dulu belanjanya. Hal
ini bisa menyebabkan Anda tidak merasakan THR. Karena
begitu THR Anda datang, Anda langsung gunakan untuk
bayar utang. Jadi sesuaikan kemampuan Anda dengan
belanjaan Anda.
Bawa daftar saat berbelanja. Bawalah daftar
belanja tersebut saat Anda membelanjakan uang THR.
Hal ini sebagai pengingat kebutuhan utama apa saja yang
sebaiknya Anda beli. Juga bisa mengontrol pengeluaran
karena melihat-lihat barang menari namun sebenarnya
belum terlalu perlu.
Hindari belanja dengan teman. Berbelanja dengan
teman-teman akan semakin banyak godaan untuk membeli
ini itu. Bukannya dikatakan pelit, namun jika tujuan Anda
ingin berhemat pengeluaran sebaiknya hindari kegiatan
ini. Terlebih lagi jika Anda sering ke pusat perbelanjaan
yang menjelang hari raya akan banyak promo diskon
yang mengundang nafsu berbelanja semakin kuat. Anda
akan mudah tergiur membeli barang bagus padahal
barang tersebut tidak ada di daftar belanja. Jadi, nikmati
berbelanja sendirian.
Disiplin dan tidak gengsi. Anda perlu mendisiplinkan
diri dengan pengeluaran menjelang hari raya. Setiap orang
menjelang hari raya biasanya akan mempersiapkan hari
raya mereka berlebihan dan tidak menyerap nilai moral
dari hari raya tersebut. Jangan sampai kebutuhan rutin
keluarga terbengkelai karena terlalu sibuk mempersiapkan
hari raya tersebut.
Berekreasi murah meriah. Libur panjang saat hari
raya paling cocok dihabiskan untuk berekreasi dengan
keluarga dan teman-teman. Rekreasi jika tidak terkontrol
juga akan menghabiskan uang THR bahkan memakan gaji
bulanan Anda. Untuk itulah, Anda perlu tempat rekreasi
murah meriah, tidak perlu mahal dan jauh asal Anda bisa
memiliki waktu berkualitas bersama keluarga. Misalnya
movie time di rumah dengan camilan, pergi ke museum
terdekat, bioskop dan sebagainya.
Berinvestasi untuk masa depan. Anda perlu
memikirkan masa depan. Saat memperoleh THR sisihkan
sebagiannya untuk investasi dan tabungan. Investasi bisa
berupa modal bisnis atau membeli emas untuk masa
depan. Sisihkan pula untuk biaya pendidikan anak dan
biaya tak terduga lainnya dalam bentuk deposito atau
tabungan.•

Bakti Sosial PWP RU VI Jelang Ramadhan
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Pengurus PWP RU VI berharap agar santri maupun
penerima santunan lainnya dapat mendoakan Kilang RU
VI Balongan dapat terus beroperasi dengan baik sehingga
keberadaan RU VI bisa memberi manfaat untuk warga di
sekitarnya.•Riki Hamdani

PWP RU III Adakan Kursus Membuat Kue Kering

Plaju – Memasuki bulan Ramadhan 1436 Hijriah,
Persatuan Wanita Patra (PWP) RU III mengadakan kursus
membuat aneka kue kering, di Kantor PWP RU III, Selasa
(11/6). Kegiatan yang digagas oleh Bidang Pendidikan PWP
RU III ini diikuti oleh 25 peserta yang merupakan anggota
PWP. Kegiatan kursus semacam ini bukan kali pertama
dilakukan, karena sebelumnya telah banyak kegiatan kursus
yang diselenggarakan PWP, seperti membuat aneka puding,
memasak makanan khas dan sebagainya.
Ketua Bidang Pendidikan PWP RU III, Vida Emir Faisal
menjelaskan, kegiatan kursus diadakan dalam rangka
menyambut persiapan Lebaran setelah satu bulan berpuasa
di bulan Ramadhan. Diharapkan melalui kegiatan kursus,
para ibu dapat mengasah kreativitas dalam membuat kue
kering sehingga pada hari raya Idul Fitri tidak perlu lagi untuk
membeli kue kering karena dapat membuat sendiri di rumah
berbekal ilmu yang didapat dari kursus yang diikuti.
Adapun kursus dipandu langsung oleh anggota PWP

Foto : RU III

cara efektif
manfaatkan THR
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RU III, yaitu Metis Syahwendi dan Reni Asmawadi. Selain
mengikuti panduan memasak kue kering, para peserta juga
diberikan penyuluhan mengenai pengenalan makanan yang
bergizi yang harus dikonsumsi dalam menjalani puasa, yang
diberikan oleh Ahli Gizi Rumah Sakit Moehammad Hoesin
Palembang, Ema Afriany S. Gz.•RU III

PWP PHE : Bersama Raih Keberkahan
JAKARTA - Dalam rangka bulan suci Ramadhan 1436
Hijriah, Persatuan Wanita Patra PT Pertamina Hulu Energi
(PWP PHE) bersama PWP Anak Perusahaan lainnya
menyelengarakan Bakti Sosial Ramadhan 1436 H dengan
tema “Bersama Raih Keberkahan”, di PHE Tower, Kamis
(25/6). Kegiatan ini merupakan agenda rutin PWP PHE di
bidang sosial selain kegiatan-kegiatan lainnya setiap tahun.
Turut hadir dalam kegiatan ini Istri President Director PHE,
Dewi Gunung Sardjono Hadi dan istri Direksi PHE lainnya.
Ketua PWP PHE, Rina Ryacudu mengatakan, “Bakti
sosial ini merupakan kegiatan rutin kami ibu-ibu PWP
PHE dan AP PHE setiap tahun. Kami hanya ingin berbagi
kebahagian dan keberkahan di bulan suci ini dengan
menyisihkan rezeki yang ada kepada orang-orang sekitar
yang membutuhkan”.
“Seperti tahun sebelumnya, target kita tujukan ke rekanrekan driver, security, office boy, dan panti asuhan. Dana
kegiatan ini berasal dari sedekah dan arisan bulanan yang
disisihkan setiap bulan untuk kegiatan sosial. Diharapkan
kegiatan ini dapat meringankan beban ekonomi. Dan bagi
yang menerima dapat merasakan kebahagiaan serta

Foto : PHE

Sumber : abu4faqih.wordpress.com

TIPS

PERSATUAN WANITA PATRA

keberkahan bulan Ramadhan ini,” tambahnya.
Sebanyak 530 paket berisi sembako kebutuhan seharihari diberikan ke driver, security dan office boy. Jumlah
ini meningkat dari tahun sebelumnya, yang berjumlah
486 paket. Selain PHE, AP PHE yang terlibat diantaranya
PHE WMO, PHE ONWJ, PHE Nunukan, JOB PertaminaTalisman Jambi Merang, JOB Pertamina-Medco E&P
Tomori Sulawesi, PHE Ogan Komering dan PHE Golden
Spike.•PHE
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Direksi Pertamina Jalin Hubungan Baik dengan MNC News

Foto :WAHYU

JAKARTA - Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Direktur Gas Pertamina Yenni Andayani, didampingi
oleh Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo berkunjung ke Kantor MNC News, Kebon Sirih, (15/6).
Disambut oleh Director News MNC Media Arya M. Sinulingga beserta jajarannya. Pertamina memberikan
informasi yang baik kepada masyarakat, mengenai Pertamina sebagai trusted company.•WAHYU

Foto : RU IV

Pelantikan Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) SPPPWK
Periode 2015-2018
CILACAP – Serikat Pertamina Patra Wijaya Kusuma (SPPPWK) RU IV Cilacap telah membentuk dan melantik anggota Majelis
Pertimbangan Organisasi (MPO) periode 2015-2018 yang digelar di Gedung Griya Patra pada 20 Mei 2015. Sebanyak 30
anggota SPPPWK hadir dalam pertemuan terbuka kali ini. Pada dasarnya, MPO SPPPWK merupakan perwakilan dari anggota
serikat pekerja sebagai bagian dari struktur organisasi. Tugas MPO adalah untuk menetapkan atau memberhentikan Ketua
Umum melalui rapat terbuka, mengesahkan peraturan-peraturan organisasi dan program kerja tahunan pengurus harian,
memberi nasehat kepada pengurus harian, mempertimbangkan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja evaluasi,
menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam organisasi yang tidak dapat diselesaikan oleh pengurus harian. Oleh karena itu,
peran penting MPO adalah untuk mengawasi pelaksanaan organisasi serikat pekerja.•RU IV

Ustad Arifin Ilham Isi Ceramah Ramadhan di Kantor Pusat

Foto : PRIYO

Jakarta - Ustad Arifin Ilham memberikan ceramah Ramadhan kepada pekerja muslim Pertamina di Lantai M,
Gedung Pertamina Pusat, Jakarta pada Senin (22/6). Pengajian yang diadakan oleh Badan Dakwah Islam Pertamina
ini mengangkat tema mengenai “ 7 kunci menjaga kelezatan iman dan semangat istiqamah”. Tujuh kunci itu adalah
senang dalam mendengar yang baik-baik, senang dalam melaksanakan ibadah shaum, senang melakukan sholat
malam, senang melakukan dzikir kepada Allah, senang membaca kitab suci Al-Quran, senang bersedekah dan senang
dalam berdoa dan meminta kepada Allah.•PRIYO

JAKARTA - Sebanyak 35 sekretaris instansi di Kabupaten Karimun Kepulauan Riau mengunjungi
Corporate Secretary Pertamina, di Gedung Perwira 6, Pertamina, Jakarta pada Jumat (29/5).
keseluruhan sekretaris ini bekerja untuk seluruh instansi yang ada di Kepulauan Riau. Kunjungan ini
dimaksudkan untuk studi banding dengan Corporate Secretary di Pertamina dan membahas mengenai
seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh sekretaris di Pertamina. Acara ini juga dihadiri oleh External
Communication Manager Jekson Simanjuntak.•PRIYO

Kolaborasi & Jam Session Band AP Pertamina Meriahkan HUT PDSI
JAKARTA - Sinergi di lingkungan anak Perusahaan Pertamina, ternyata tidak hanya berjalan pada tataran bisnis,
namun juga terjadi di bidang seni dan entertainment. Penampilan grup band Pepermint (PEP) , Upper Floor
(PHE), Pertamina International, Gabungan PEP-PHE & PDSI menjadi hiburan tersendiri yang nyata dinikmati
oleh pekerja dan keluarga PDSI saat digelar acara family gathering PDSI dalam rangka peringatan ulang tahun
ketujuh PDSI yang digelar Sabtu (13/06). Direktur Utama Pertamina International, Slamet Riyadi, menunjukkan
kepiawaiannya pada gitar bersama Direktur Operasi PDSI, Gandot Werdiantoro dalam sesi rock jam guitar
performance yang memukau. Penampilan ketiga grup band itu menunjukkan banyaknya pekerja yang memiliki
talent seni yang tinggi. Kepiawaian bermain alat musik full band dan dukungan vokalis yang cukup mumpuni,
menjadi daya tarik tersendiri bagi peserta family gathering PDSI. Lagu-lagu pop Indonesia dan Barat saling
mengisi dalam paduan yang kompak.•PDSI/bk

Foto : PDSI

Foto : PRIYO

Studi Banding Sekretaris Instansi Kabupaten Karimun
ke Pertamina Pusat
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budhi dermawan

Foto : RAHMAN

Vice President Investigation Audit,
Internal Audit

muhammad noviansyah
Corporate Internal Audit,
Internal Audit

Foto : PRIYO

bambang rudi p.

Vice President Shared Processing
Center,
Direktorat SDM & Umum

Foto : PRIYO

lukito suwarno
Vice President IT Solution,
Direktorat SDM & Umum

Langkat- Untuk meninjau
secara langsung kegiatan
pemboran eksplorasi su
mur Benggala (BGL-03),
PJ Exploration and New
Discovery Project Director
PT Pertamina EP Nanang
Abdul Manaf melaksanakan
kegiatan Management
Wa l k t h ro u g h ( M W T ) k e
lokasi pengeboran sumur
eksplorasi BGL-03 yang
berada di Dusun Tempel,
Desa Mancang, Kecamatan
Selesai, Kabupaten Langkat,
Sumatera Utara, pada (16/6).
Nanang didampingi oleh
Asset 1 Gen eral Manager
Irwansyah, Direktur Utama
PT PDSI Lelin Eprianto,
Pangkalan Susu Field
Manager Dirasani Thaib dan
Tim Manajemen lainnya.
Agenda MWT diawali
dengan laporan singkat
dari Company Man tentang
pengeboran sumur BGL-03
yang telah memasuki hari
ke-17 dari awal tajak pada
31 Mei 2015 dengan penge

boran 17,5 inchi directional,
kedalaman 1.578 meter dari
kedalaman akhir 3.600 meter,
dan diperkirakan selesai
selama 117 hari dengan
mengg unakan perangkat
Rig PDSI N110.UE 1500 HP
dengan 188 person dan 18
service company.
Berdasarkan paparan
singkat yang telah disam
paikan Tim Eksplorasi, PJ
E N D P D i re c t o r N a n a n g
Abdul Manaf cukup terkesan
dengan kondisi lapangan
lokasi BGL-03 ini, terlihat
dari kesan pertama ter
had ap lokasi pengeboran
yang dikelola dengan
baik sesuai prinsip-prinsip
HSSE. HSSE merupakan
everybody’s business bagi
seluruh pekerja di penge
boran untuk senantiasa
mengi mplementasikan as
pek-aspek HSSE pada setiap
kegiatan. ”Apalah artinya jika
pengeboran mengorbankan
pekerja yang telah mengab
dikan dirinya pada pekerjaan

Foto :PEP PANGKALAN SUSU

Foto : RAHMAN

Management Walkthrough ke Sumur Benggala-03

yang penuh risiko ini. Untuk itu
setiap waktu dan kesempatan
aspek HSSE harus terus
dipantau baik melalui pela
poran PEKA (unsafe act,
unsafe condition dan near
miss) maupun tindakan pen
cegahan fatality lainnya,” ujar
Nanang Abdul Manaf.
Sementara itu Direktur
Utama PT PDSI Lelin Eprianto
mengucapkan terima kasih
kepada PT Pertamina EP
yang telah mempercayai
PT PDSI untuk melaksanakan
pemboran eksplorasi sumur
BGL-03.
“Insya Allah akan men
d ap a t k a n h a s i l m i g a s

yang signifikan dan dalam
kond isi aman, sehingga
pengeboran ini dapat dilan
jutkan pada pengeboran
eksplorasi selanjutnya di WK
PT Pertamina EP di wilayah
Pangkalan Susu Field,” ujar
Lelin. Ia berharap kerja sama
ini saling menguntungkan
dalam pengelolaan industri
migas.
Setelah MWT ke lokasi
pemboran sumur eksplorasi,
kegiatan dilanjutkan de
ngan peninjauan fasilitas
pengeboran, diskusi dan
makan siang bersama di
areal lokasi pengeboran BGL03.•PEP PANGKALAN SUSU

Foto : PRIYO

pribadi mahagunabangsa
PJ. Direktur Operasi & Produksi,
PT Pertamina EP

Foto : PRIYO

satoto agustono

PJ. Direktur Pemasatan & Pengembangan,
PT Pertamina Drilling Services Indonesia

RALAT

Pada Energia Weekly edisi 29 Juni 2015 halaman 14 pada
berita “Semarak We Will Survive pada HUT ke-7 PDSI”
terdapat kesalahan penyebutan jabatan Lelin Eprianto.
Seharusnya, tertulis PJ. Direktur Utama PDSI.
			

Redaksi

JAKARTA - Forum Know
ledge Management (KOMET)
ke-2 Direktorat Pemasaran
dilaksanakan pada 5 Juni
2015 di Kantor Pusat Perta
mina, dihadiri oleh direk
si dan manajemen serta
pek erja PTK, VP QSHM,
insan mutu di lingkungan
Direktorat Pemasaran dan
Direktorat Umum. Pada ke
sempatan tersebut, Direktur
Utama PTK Subagjo Hari
Moeljanto menjadi salah
satu narasumber dengan
mempresentasikan materi
bertajuk Mempercepat Per
tumbuhan Laba Perusahaan
Melalui Penerapan Strategi
RRE di PTK.
Subagjo menjelaskan,
di tahun 2012, PTK meng
hadapi sebuah kond isi di
mana perusahaan dalam

keadaan technical insolvent
dan direksi PTK pada saat itu
harus memiliki solusi untuk
dapat mengubahnya menjadi
solvent.
Subgjo memaparkan, dua
sisi yang diterapkan peru
sahaan saat itu yakni turn
arround secara strategic dan
operating turn arround. Hal
tersebut yang mendasari
rumusan awal strategi Reborn
Revitalization & Expansion
(RRE). Laba PTK tahun
2012 sampai dengan 2014
menunjukkan peningkatan
seiring dengan penerapan
kinerja berbasis RRE.
Pemaparan dilanjutkan
oleh Deputy Director Com
mercial PTK Darius Dar
wis, yang mengambil te
ma Meningkatkan Pen
dapatan Perusahaan de

Foto : PTK

PTK Partisipasi dalam Forum KOMET Pemasaran

ngan Melakukan Ekspansi
Market ke Sektor Pendukung
Upstream di PT Pertamina
Trans Kontinental. Darius
memaparkan bagaimana
cara perusahaan dalam me
nangkap segala peluang yang
ada di depan. Salah satunya
bagaimana bisnis kapal OSV
kini sangat dibutuhkan di
bisnis upstream lepas pantai.

Pemaparan ini diharapkan
tidak hanya berguna bagi
PTK, dengan event Komet
ini mampu menyebarkan
ilmu pengetahuan bagi
audiens sehingga juga
mampu memberi nilai lebih
saat Pertamina bersinergi
dan bermanfaat secara kor
porasi.•PTK

Pertamina Lubricant Sponsori Pesta Rakyat di Masjid Agung Jawa Tengah
SEMARANG - PT Pertamina

memperkenalkan destinasi

mendirikan booth promosi

terlihat, dengan ramainya

dan market share Jateng

Lubricant Sales Area

wisata dan memasarkan

produk. Dalam acara

booth Pertamina Lubricant

sebesar 60%.

Jawa Tengah mendukung

UMKM di kota Semarang,

tersebut pengunjung juga

dikunjungi. Tentunya hal ini

Sebanyak 36 stan

kegiatan Pesta Rakyat di

belum lama ini.

dapat membeli produk-

sangat bermanfaat terkait

pameran berbagai produk

kawasan wisata religi, Masjid

Dalam acara tersebut

produk pelumas yang sudah

dengan program Pertamina

UMKM unggulan. Dengan

Agung Jawa Tengah (MAJT)

Pertamina Lubricants turut

disediakan. Antusisme dari

Lubricant (Jateng) untuk

diselenggarakan acara

sebagai salah satu upaya

b e rp a r t i s i p a s i d e n g a n

para pengunjung sangat

menguasai pasar oli motor

tersebut diharapkan

dapat mewadahi pelaku
UMKM untuk memasarkan
produknya

kepada

masyarakat luas serta
mengembangkan kegiatan
UMKM khususnya di wilayah
Kota Semarang.•MOR IV
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Sharing Session PTC dengan
Pekerja Jasa Marga
JAKARTA - PT Pertamina Training & Consulting
(PTC) bekerja sama dengan Pertamina Corporate
University (PCU) menyelenggarakan sharing session
dengan tema “Transforming Training Center to
Become Corporate University”, pada (12/5). Dalam
acara yang diadakan di Jasa Marga Development
Center, Jakarta tersebut, VP Corporate University
Ihsanuddin menjadi pembicara. Peserta kegiatan ini
adalah pekerja Kantor Pusat Jasa Marga dengan
jabatan manajer ke atas.
Presentasi berlangsung menarik dan mendapat
tanggapan positif dari peserta, yang ditandai
dengan banyaknya pertanyaan dan antusiasme
peserta untuk berbagi cerita.
Ke depannya diharapkan kerja sama yang baik
antara PT Pertamina Training & Consulting (PTC),
Pertamina Corporate University (PCU) dengan
PT Jasa Marga untuk pelatihan dan event terus
terjalin.•PTC

Jambi – Pencemaran udara

rangnya udara dalam proses

mengakibatkan turunnya

pembakaran sehingga sa

kualitas udara, lebih dari 70%

ringan udara yang kotor

disebabkan oleh emisi gas

menyebabkan penggunaan

buang kendaraan bermotor.

BBM menjadi lebih boros.

Emisi gas buang kendaraan

Sementara itu, tingkat Emisi

yang melebihi ambang

Hidro Carbon (HC) menjadi

batas yang ditentukan akan

indikasi pembakaran bensin

membahayakan kesehatan

yang kurang sempurna

dan merusak lingkungan.

yang umumnya disebabkan

Bayi, anak-anak serta ke

oleh buruknya sistem peng

lompok sensitif lainnya me

apian. Hal tersebut juga

rupakan kelompok yang ren

menga kibatkan inefisiensi

tan terhadap dampak dari

penggunaan BBM dan tenaga

polusi udara.

menjadi tidak optimal.

Selain berdampak ter

Mengingat pentingnya

hadap kesehatan, emisi gas

pengendalian terhadap emi

buang yang melebihi ambang

si gas buang kendaraan,

batas juga mengakibatkan

PT Pertamina EP Asset 1

kerugian terhadap kendaraan

Jambi Field melakukan uji

itu sendiri. Tingginya emi

emisi terhadap kendaraan

si Carbon Monoksida (CO)

operasional perusahaan.

merupakan indikator ku

Uji Emisi kali ini dilakukan

Foto :PEP JAMBI FIELD

PEP Asset 1 Jambi Field Gelar Uji Emisi Gas
Buang Kendaraan Operasional Perusahaan

terhadap Kendaraan Ringan

ini juga sebagai salah satu

Penumpang (KRP) dan alat

bentuk kepedulian PEPJambi

berat bekerja sama dengan

Field terhadap kelestarian

PT Jambi Lestari Internasional

lingkungan.

(JLI), di Pool Transportasi Ke
nali Asam, pada Rabu (3/6).

“Setelah di Pool Trans
portasi Kenali Asam, uji Emisi

Di tempat terpisah, Ardyan

dilanjutkan untuk kendaraan-

Cahyo Purnomo selaku Jambi

kendaraan di lapangan Tem

HSSE Assistant Manager

pino, Bajubang serta Ke

menyampaikan, uji emisi

taling,” pungkasnya.•PEP JAMBI

yang dilakukan secara rutin

FIELD

Safety Campaign PDSI : Salam Lima Jari
Jakarta - Upaya mening
katkan safety awareness
di lingkungan kerja PDSI
seolah tak habis-habisnya. Ini
dikarenakan core business
PDSI memang berada pada
wilayah high risk, dimana unsur
safety wajib menjadi prioritas
perhatian semua unsur di PDSI.
Penerapan aspek-aspek safety
dilakukan secara nyata dalam
setiap kegiatan operasional
perus ahaan, karena PDSI
menganggap keselamatan dan
kesehatan kerja merupakan
suatu bentuk tanggung ja
wabnya dalam menunjang
akselerasi kinerja pekerja.
Baru-baru ini, PDSI
mengel uarkan tagline baru
yaitu “Salam Lima Jari”. Ini
adalah safety campaign yang
didasari oleh hasil catatan
statistik kecelakaan kerja di
PDSI pada tahun sebelumnya,
di mana luka jari (finger injury)
merupakan kecelakaan pa
ling banyak terjadi. Hal ini
diungkapkan QHSE Manager
PDSI, Defrinaldo, saat pem
bukaan Training Of Trainer HSE
Passport di Graha PDSI, (16/6).
“Karena itu, salam lima
jari juga menjadi simbol peno
lakan terhadap segala bentuk
insiden, sekecil apapun,” ujar
nya lebih lanjut.
Sementara itu, Direktur

Foto : PDSI

Foto : PTC

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN

Operasi Gandot Werdiantoro
mengatakan, Salam Lima Jari
merupakan program yang
menjadi komitmen Direksi.
“Pentingnya memperhatikan
aspek safety memiliki dam
pak yang tidak kecil bagi
kelangsungan hidup peru
sahaan. Banyak contoh di
mana kurang kuatnya komit
men terhadap safety yang
berdampak negatif pada peru
sahaan tersebut,” ungkapnya.
Implementasi campaign
Salam Lima Jari meliputi lima
program, yaitu management
commitment berupa mana
gement walkthrough, HSE
talk/sharing, serta stop work
authority di mana setiap
personil dapat menghentikan
kegiatan yang dinilai berpotensi
bahaya.
Kedua, Security For All,
yaitu penguatan pengamanan
non fisik, pengamanan
kerahasiaan informasi, dan
informasi dini gangguan
keamanan. Ketiga, Quality

to Profit, yaitu optimalisasi
peluang regulasi untuk cost
efectiveness. Keempat, pro
gram Behaviour Base Safety,
yaitu melalui monitoring
CCTV serta Camera on
Spot di mana setiap personil
dapat memberikan laporan
disertai foto adanya unsafe
condition atau unsafe action
yang terjadi. Kelima, Green
Drilling and Health Operation,
yaitu mengurangi limbah,
pengelolaan sampah menjadi
bernilai guna, penanaman
ratusan pohon setiap selesai
project pengeboran, serta pen
ciptaan higienitas tempat kerja.
Dengan campaign ini,
sebelum memulai pekerjaan
di lokasi proyek PDSI, se
mua personil diwajibkan un
tuk menyampaikan salam ini
disertai ajakan untuk men
syukuri karunia Tuhan dengan
memperhatikan kelima jari di
kedua tangan pekerja, disertai
janji untuk senantiasa menjaga
karunia-Nya.•bk062015
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Serah Terima Crude : Rencana Kerja yang Rinci
untuk Losses Yang Dimitigasi
Seluruh Fungsi sedang bekerja keras dalam menekan
seluruh losses yang terjadi di lingkungan Perusahaan.
Semua fungsi termasuk ISC menjalankan program kerjanya
dalam menekan seluruh losses yang ada di area kerja.
Dalam melaksanakan insiatif pengurangan losses tersebut
tim ISC merencanakan 5 (lima) langkah program kerja yang
diharapkan mampu menekan losses di Perusahaan.
Maksimalisasi pengawasan kegiatan serah terima di
terminal laut adalah salah satu dari inisiasi tersebut. Dengan
peningkatan pengawasan semua titik penting pada kegiatan
serah terima minyak yakni terminal muat memastikan
bahwa seluruh minyak yang masuk di Pertamina adalah
minyak mentah (crude) dengan kualitas layak, tidak banyak
mengandung pengotor (S&W figure) dan air (free water),
crude yang akan berdampak pada pemrosesan ulang di
kilang yang nantinya berkontribusi pada peningkatan biaya
operasional dan tingkat kompetitif kilang.
Inisiasi ini terdiri dari pengawasan dan peningkatan
kinerja Surveyor yang bertugas dalam melihat apakah
moda transportasi yang ada layak jalan atau tidak dalam
mengangkut kargo dengan kualitas yang memenuhi
spesifikasi Perusahaan. Disusul dengan penyiapan prosedur
yang mengatur apabila terdapat SL dan Freewater dalam
kargo dalam TKO penanganan SL & Free Water. Monitoring
keseluruhan proses melalui kegiatan witness dan fact
finding yang dilakukan bersama unit pengolahan dan SKK
Migas pada Terminal KKKS yang dirasa bermasalah dalam
menyalurkan crude.

Inisiasi kedua adalah Maksimalisasi pengawasan selama
pengangkutan crude/kargo ke kilang dimana inisiasi ini
melibatkan usaha pemotongan praktek-praktek pencurian
minyak yang ada pada jalur transportasi. pemasangan CCTV
dan GPS yang aktif adalah salah satu tindakan preventif yang
selain mengurangi keinginan oknum crew yang ingin mencuri
dan penyedia bukti apabila terjadi kasus pencurian.
Inisiasi ketiga adalah maksimalisasi pengawasan di terminal
bongkar dengan koordinasi yang dilakukan dengan Direktorat
Pengolahan. Koordinasi dilaksanakan dengan review & revisi
pedoman penanganan supply loss (SK Dirut No. 18 th 2007)
serta alignment TKO Penerimaan MM di RU dengan revisi surat
yang sama.
Inisiasi keempat adalah eliminasi loss akibat free water
dengan menguatkan keluaran riset laboratorium serta
memperbanyak temuan di loading port, voyage kapal dan
discharging port. serta minimasi dampak kenaikan S & W melalui
koordinasi dan revisi pedoman kerja penanganan master sample
di Unit Pengolahan.
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AKSI PTKAM

Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak - Korporat

Dari ke 5 (lima) inisiasi tersebut tim ISC berhasil
menurunkan sejumlah losses pada transportasi laut secara
rerata untuk RU III Plaju dan RU VI Balongan.

Diharapkan inisiasi tersebut dapat didukung oleh inisiasiinisiasi di fungsi yang terlibat sehingga penurunan angka
losses dan peningkatan keuntungan perusahaan menjadi
tidak terelakkan.

We Need You! Pekerja Bersatu, Minimalisasi Losses
Tidak Terganggu!
Pertamina Jaya! Jaya!•ptkam

VEF Memang Penting: MT Durgandini Tunjukkan Bukti
Dalam mengoperasikan lebih dari 180 unit tanker
bermacam ukuran, untuk mendistribusikan minyak
melalui laut dan sungai, Pertamina perlu memantau kinerja
kapal-kapal tersebut. Tim PTKAM Korporat berdasarkan
S.Print No.010, tanggal 6 Maret 2015. Pada diktum dua,
diperintahkan untuk melaksanakan pengawasan dan
evaluasi terhadap kegiatan pendistribusian minyak mentah
dan produk BBM agar tepat sasaran, tepat waktu dan
tepat biaya,
Dalam menyigi kinerja tanker-tanker yang dioperasikan
Pertamina untuk mengetahui potret kapal sebagai salah
satu aktifitas yang penting dalam proses serah terima
minyak, Tim PTKAM Korporat tidak melihat apakah
kapalnya itu bagus dan wangi bau cat karena baru turun
dari galangan. Bukan pula karena ramahnya nakhoda dan
crew kapal ketika Tim PTKAM Korporat bertandang ke
kapalnya untuk witness mendampingi fungsi terkait (Cargo
Surveyor dan Loading Master) yang bekerja sesuai TKO

atau TKI yang telah disepakati selama ini.
Sebagai patokan standar dan mendasar yang menjadi
acuan tim selama ini, dalam melihat bagus atau buruknya
kinerja kapal adalah dari Vessel Experience Factor (VEF)-nya.
Dari VEF dapat dilihat “potret diri kapal” secara transparan
apakah kapal yang bersangkutan mampu mengangkut
minyak dari Kilang atau Terminal Lepas Pantai (sebagai loading
port) menuju Kilang atau Terminal BBM (sebagai discharging
port) sesuai dengan charter party yang telah disepakati.
VEF yang ada “unsur perhitungan minyak” yang diukur
pasca loading dibagi dengan Bill of Lading (BL), kemudian
di discharging port ada “unsur perhitungan minyak” yang
diterima di darat (Actual Receipt) dibagi dengan angka
pengukuran minyak di kapal sebelum dibongkar (Before
Dischaging), akan menunjukkan sejauh mana kapal bisa
membawa amanah muatan dari Loading Port menuju
Discharge Port.
MT. Durgandini menjadi contoh dalam catatan yang baik

dalam proses serah terima minyak dengan kapal.
Berkaca kepada VEF yang dibukukan MT.Durgandini,
kepada kapal-kapal (tanker milik atau tanker sewa) lain
yang dioperasikan Pertamina diharapkan dapat bersaing
dengan tanker (sewa) teladan ini. Kalau MT.Durgandini
bisa memperlihatkan prestasi tidak pernah losses melebihi
ambang toleransi (0,1%) kenapa tanker yang lain tidak?
Padahal kalau dilihat dari usia, MT. Durgandini bukan
“muda” lagi. Semenjak tanker ini disewa Pertamina (sejak
tahun 1993) dengan sistem Long Term Time Charter
(LTTC), kapal ini selalu berkontribusi dalam mengangkut
crude ke Kilang-kilang Pertamina. Meski bukan kapal baru,
ternyata transportation losses (R-2)-nya selalu di bawah
toleransi yang disepakati dengan Pertamina (0,1%).
Sebagaimana yang telah disampaikan Tim PTKAM
Korporat dalam kesempatan dialog (sharing) dengan para
ship owners kapal-kapal yang disewa Pertamina (15/5/15),
atau dengan para pimpinan perusahaan surveyor angkutan
laut (19/5/15), kapal itu adalah benda mati.
Hidup atau bergeraknya sebuah kapal, adalah karena
adanya unsur anak manusia yang ada di kapal. Maka
dari itu, sebuah Vessel Experience Factor (VEF) akan bisa
dibukukan kapal bila yang terlibat dalam aktivitas bongkar
muat dari loading port sampai ke discharging port juga
anak manusia bagus yang penuh awareness terhadap
tugas yang diembannya.
Nah, tidak ada kata terlambat bagi mereka yang
mau.•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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Steel Cutting dan Keel Laying Ceremony Kapal Ukuran General Purpose
di Galangan Daya Radar Utama – Lamongan
Pertamina, sebagai perusahaan minyak dan gas nasional
selama ini telah mendistribusikan BBM ke seluruh Indonesia
di antaranya melalui sarana transportasi laut yaitu kapal
tanker.
Setiap tahun, sekitar 240 unit kapal dioperasikan
oleh Pertamina untuk mendistribusikan BBM baik crude
oil, product oil, lube oil maupun gas ke seluruh pelosok
nusantara. Penambahan armada milik tentunya akan sangat
penting untuk menjaga security of supply dan mengurangi
ketergantungan terhadap ketersediaan kapal-kapal di luar
pertamina.
Saat ini, Pertamina sedang membangun kapal baru
sebanyak 8 unit berukuran 17500 LTDW yang dibangun di
galangan dalam negeri sebagai bentuk nyata dalam rangka

support industry maritime Indonesia. Kapal tersebut di antaranya
2 unit di bangun di galangan Anggrek Hitam – Batam, 3 unit
di bangun di galangan MOS – Karimun dan 3 unit di bangun
di galangan DRU - Lamongan. Semua project tersebut berada
dibawah pengawasan dari fungsi New Ships Project Coordinator
(NSPC), Pertamina Shipping.
Pada 11 Juni 2015, telah diadakan Steel Cutting Ceremony
kapal dengan Hull No.349 yang diberi nama “PUTRI” sekaligus
Keel Laying Ceremony kapal dengan Hull No.311 yang diberi
nama “PAPANDAYAN”. Acara tersebut dihadiri Senior Vice
President Shipping PT Pertamina (Persero) Mulyono dan New
Ships Project Coordinator I Ketut Sudana.
Tahapan dalam pembangunan kapal tersebut meliputi
sign contract, first steel cutting, keel laying, loading main

Kapal Papandayan, Hull No. 311 (Keel Laying)

Kapal Putri, Hull No. 349 (Steel Cutting)
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Simbolisasi Keel Laying (Papandayan) dan Steel Cutting (Putri) oleh SVP
Shipping Mulyono (kedua kanan).

engine, launching dan delivery. Tahapan-tahapan tersebut
yang dikenal dengan milestone digunakan sebagai dasar
Pertamina untuk membayar termin kapal.
Saat ini pihak galangan PT DRU V yang berlokasi
di Lamongan, Jawa Timur sedang membangun 3 unit
Kapal Pertamina yaitu Panderman, Papandayan dan Putri.
Sebelumnya, Pertamina telah membangun kapal product
oil tanker di galangan DRU sebanyak 3 unit yang berukuran
3500 LTDW, yaitu Musi, Meditran dan Mauhau.
Ketiga kapal crude oil tanker 17500 LTDW yang memiliki
panjang 157 m dan kapasitas mesin sekitar 4,440 kW ini
rencananya diserahterimakan pada akhir 2015 dilanjutkan
kapal kedua dan ketiga pada 2016.•SHIPPING/ Bintoro Dwi Nugroho
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JOB PTOK : Cermat Merawat Hemat Biaya Hampir US$ 6 Juta
Baturaja - Gonjang-ganjing penurunan harga minyak dunia
dikisaran USD 50-60 per barel sejak Semester II/2014, membuat
sebagian besar perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha
hulu minyak dan gas bumi (migas) melakukan rekalkulasi semua
rencana kerja dan anggaran. Inovasi dan penghematan dalam
operasi adalah kata kunci agar dapat bertahan, serta tetap
mengamankan pertumbuhan. Hal demikian, juga dilakukan
dengan segala daya dan penuh perhitungan oleh Joint Operating
Body Pertamina-Talisman Ogan Komering (JOB PTOK), sehingga
sepanjang 2014 lalu mampu menekan biaya operasi sekaligus
meningkatkan produksi.
Maka, tidak heran manakala kinerja JOB PTOK pada 2014
berhasil meraih penghematan hingga 22 % dari RKAP, atau
sebesar US$ 5,973,000. Sementara capaian produksi pun 4
% di atas target. Yakni, sejumlah 5.396 barel setara minyak per
hari (BOEPD) dibanding rencana 5.180 BOEPD. “Salah satu
langkah efisiensi yang kami lakukan adalah mengawasi kinerja
dan maintenance pompa secara baik dan konsisten, sehingga
mengurangi kerusakan. Hal ini dengan sendirinya menghemat
biaya service, serta produksi pun stabil,” ungkap Indra Shahab,
General Manager JOB PTOK menjelaskan kiatnya.
Lebih lanjut Indra menambahkan, kinerja produksi per Januari
sampai Mei 2015 pun melebihi target. Yaitu, sebesar 4.733 BOEPD
atau 1% di atas target RKAP 2015 (4.685 BOEPD). Menurutnya
keberhasilan tersebut dipetik melalui upayaupaya optimasi produksi dan pemeliharaan
fasilitas yang berkelanjutan, seperti : (1)
Menempatkan Tank on site pada sumursumur low influx sebagai feeder menuju
block station, sehingga sumur low influx
masih tetap dapat diproduksikan secara
optimal, serta dikombinasikan dengan

HULU TRANSFORMATION CORNER

penggunaan pompa berkapasitas lebih rendah; (2) Melakukan
adjustment choke size dan frekuensi Variable Speed Drive (VSD)
pompa Electrical Submercible Pump (ESP) guna menyesuaikan
kemampuan laju alir dari masing masing sumur agar tetap pada
produksi yang optimal; (3) Melakukan program reaktivasi sumursumur suspended; dan (4) Melakukan kegiatan rutin pemeliharaan
sumur. “Dari 11 sumur suspended yang direaktivikasi, kami berhasil
mendapatkan tambahan produksi sebesar 185 barel minyak per hari
(BOPD) dan gas 2,1 juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD), dengan
sukses ratio 64%,” tambah Indra.
Selain itu, kegiatan pengeboran di JOB PTOK paling efisien
dibanding dengan JOB ataupun KKKS yang lain. “Cost per foot
kegiatan pengeboran di JOB PTOK hanya sekitar 400-450 $/foot
dibandingkan KKKS yang lain sebesar hampir dua kalinya (800
-900 $/foot),” akui Indra menunjukkan fakta. Menurut Indra, hal
tersebut tidak terlepas dari upaya efisiensi yang diterapkan secara
arif di setiap lini operasi, mulai dari perencanaan hingga eksekusi
pengeboran yang relatif lebih cepat. “Dari perencanaan yang matang
saja pada 2015, ini kami berhasil menambah produksi sebesar
304 BOPD dari pengeboran eksplorasi di NASD-1X,” lanjut Indra
menyiratkan rasa syukurnya.
Terkait dengan kebijakan perawatan fasilitas produksi,
dilakukan secara rutin beberapa aktivitas berikut, seperti: preventive
maintenance, pipeline replacement program, dan electrical
maintenance program untuk menekan highline trip sebesar 50%
dengan melakukan inovasi sistem jaringan power supply. Kegiatan
ini bisa mengurangi low&loss produksi sebesar 3.089 BOPD.
Disamping itu, langkah-langkah tersebut juga berhasil menurunkan
kasus terputusnya aliran listrik secara signifikan, dari 60 kejadian
pada 2009, secara bertahap turun menjadi 13 kasus di 2015.
Dengan demikian, potensi kehilangan produksi dapat ditekan dari
USD 535.07 menjadi USD 90.33.

Foto : DIT. HULU
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“Fasilitas Produksi Block Station JOB PTOk, Ogan Komering Ulu.”

“Meski dengan biaya operasional murah JOB PTOK sangat
committed pada aspek HSSE dan lingkungan. Hal ini terbukti
selama 5 tahun berturut-turut JOB PTOK mendapat proper biru,
dan 5 tahun tanpa Long Term Illness (LTI) dari 2009-akhir 2014,”
ucap Indra. Sementara itu untuk kegiatan lingkungan JOB PTOK
juga melakukan kegiatan yang disebut OMOT (One Man One
Tree) dimana setiap pekerja dan tamu yang hadir ke lapangan
diwajibkan menaman satu pohon produktif dan kemudian pohon
tersebut akan ditanamkan disekitar lokasi pemboran.
JOB PTOK merupakan salah satu KKKS dalam bentuk Joint
Operating Body antara PT. Pertamina (Persero) dengan Talisman
Energy, Canada yang beroperasi di wilayah kerja Blok Ogan
Komering di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Kumering
Ilir, dan Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan dengan luas
wilayah kerja 1.155 km2. Sampai saat ini jumlah minyak yang
sudah diproduksikan sebesar 63,2 juta barrel dan gas 132,3
BCF. Jumlah sumur yang sudah dibor sebanyak 176 sumur, 28
sumur diantaranya adalah sumur eksplorasi.•DIT. HULU

PT Pertamina
(Persero) melalui anak
perusahaannya PT
Pertamina EP terus
melakukan pencarian
sumber minyak dan
gas bumi di beberapa
wilayah di Indonesia guna
menjamin ketersediaan
energi nasional. Kegiatan
pencarian sumber migas
tersebut dilakukan mulai
dari Aceh hingga Papua.

BUNYU – “Melalui kegiatan
eksplorasi, Pertamina EP
merencanakan kegiatan survey
seismic sepanjang 1.167 km,
yang terdiri dari wilayah Area
Sumatera Utara untuk survey
Garcinia dan Seremban, Area
Sumatera Selatan untuk
survey Karbela dan Selingsing,
Area Jawa Barat untuk survey
Akasia Besar, Area Jawa Timur
untuk survey Lumajang, Area
Kalimantan untuk survey
Tanjung dan Bunyu, serta
di Area Papua untuk survey
Kupalanda”, ujar Dwi Soetjipto
saat mengunjungi lapangan
Bunyu di Kabupaten Bulungan
Propinsi Kalimantan Utara,
pada Sabtu, (27/6).

Selain itu, Pertamina EP
juga menargetkan pemboran
eksplorasi sebanyak 9 sumur
yang terdiri dari 5 sumur wildcat
yang merupakan sumur yang
dibor pertama kali untuk
menentukan keterdapatan
minyak dan gas pada lokasi
yang masih baru, dan 4
sumur deliniasi yang bertujuan
untuk mencari batas-batas
penyebaran migas pada la
pisan penghasilnya. Dari ke
giatan eksplorasi tersebut
diharapkan dapat mencapai
target penemuan cadangan
sampai dengan 90 Juta Barel
Minyak Ekuivalen (MMBOE)
selama tahun 2015, yang
terdiri dari minyak sebesar
22 Juta Barel Minyak Mentah
(MMBO) dan gas bumi sebesar
390 Miliar Standar Kaki Kubik
(BSCF).
Dwi mengatakan, meski
pun harga minyak mentah
dunia tengah mengalami
pergerakan harga yang cukup
fluktuatif dan saat ini jauh
lebih rendah dari periode ta
hun 2013 - 2014, namun
Pert am ina terus berjuang
menunjukkan komitmen ter
baik untuk bangsa Indonesia.

“Ketahanan energi itu nafasnya
ada di penemuan cadangan.
Kalau tidak dilakukan eks
plorasi maka ketahanan energi
bisa terganggu. Dan itu yang
tidak kami inginkan”, tegas
Dwi.
Dalam kunjungan kerjanya
ke Bunyu, Dwi mengatakan
bahwa kegiatan seismik yang
dilakukan di Bunyu pada
tahun 2015 ini adalah kegiatan
seismik yang dilakukan untuk
kelima kalinya, dengan target
panjang lintasan sepanjang
kurang lebih 209 km yang
akan melintas hampir di se
luruh area Bunyu.
Sebelumnya, kegiatan
seismik di Bunyu telah di
lak ukan pada tahun 1949
dan 1969, di mana berda
sarkan data seismik pada
saat itu, lapangan Bunyu
diproduksikan. Selanjutnya
pada tahun 2005 dan 2012
kembali dilakukan ke
giatan seismik untuk mem
perkaya data. Dwi me
nyampaikan bahwa ke
giatan seismik dilakukan
dengan memanfaatkan per
kembangan teknologi yang
semakin berkembang, untuk

Foto : PRIYO

Komitmen Pertamina Cari Cadangan Migas Baru

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan SVP Exsploration Pertamina Doddy Priambodo melihat hasil data dari tes
parameter survey seismic di Lapangan Pertamina Asset 5 Bunyu Field, Bunyu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara
pada Sabtu (27/6). Kegiatan Seismik ini direncanakan dilaksanakan sekitar pertengahan tahun 2015, dengan target panjang
lintasan sepanjang kurang lebih 209 km yang akan melintas hampir di seluruh area Bunyu.

memperoleh data cadangan
sumber migas yang semakin
akurat.
“Untuk memperoleh ha
sil survey yang bagus dan
akurat, survey Bunyu akan
dikombinasikan dengan
survey Gravity, kemudian
hasil survei seismik dan

grav ity Bunyu 2015 akan
diintegrasikan dengan hasil
survei geofisika lainnya yaitu
survey Passive Seismic dan
survey Magnetotellurics agar
diharapkan dapat menggam
barkan model bawah per
mukaan area Bunyu dengan
lebih baik” jelas Dwi.

“Seluruh upaya yang kami
lakukan ini demi menemukan
cadangan migas bagi Bangsa
Indonesia. Karena itu, kami
memohon dukungan dari para
pemangku kepentingan agar
kegiatan seismik ini dapat
berjalan dengan lancar,”ucap
Dwi.•PEP

PT PERTAMINA HULU ENERGI
HUT KE-8

SISIPAN
Senin, 6 Juli 2015

HUT ke-8 pt pertamina hulu energi :
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tingkatkan produksi dan keimanan

Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi R. Gunung Sardjono Hadi memotong tumpeng dalam acara syukuran HUT ke-8 PHE di Ruang Serbaguna PHE Tower, Jakarta, pada Senin (29/6).

P

T Pertamina Hulu Energi (PHE) salah satu
Anak Perusahaan (AP) PT Pertamina
(Persero) yang bergerak di bisnis Hulu
Migas genap berusia delapan tahun, Senin (29/6).
Bertempat di ruang serbaguna PHE Tower, acara
syukuran HUT di selenggarakan dalam balutan
yang sederhana dengan pemotongan tumpeng
dan Buka Puasa Bersama. Kegiatan ini dihadiri
seluruh Direksi, Komisaris, mantan Direksi,
mantan Komisaris, VP, GM dan Pekerja PHE
bersama AP PHE lainnya. Dan diisi tausiyah dari
Ustadz Al Habsyi.
President Director PHE, R. Gunung Sardjono Hadi
mengatakan, “Alhamdulillah, HUT PHE yang Ke-8
kali ini terasa lebih istimewa karena bertepatan
dengan bulan suci Ramadhan. Selain itu juga
dihadiri oleh para mantan Direksi dan Komisaris,
kami berterima kasih terhadap mantan BOD
atas kontribusnya terdahulu hingga PHE menjadi
seperti sekarang. Acara syukuran HUT PHE yang
digabungkan dengan acara Buka Puasa Bersama
dengan harapan di bulan yang suci ini menjadi
barokah”.

“Terkait produksi, kinerja PHE diusianya yang
masuk delapan tahun alhamdulillah masih dalam
posisi bagus. Saat ini produksi minyak PHE
mencapai kisaran 64.000 bopd, sedangkan untuk
gasnya berada di kisaran 550 mmcfd. Hasil ini
patut kita syukuri. PHE saat ini membawahi
52 AP PHE, kedepan kita memiliki tantangan
meningkatkan produksi minyak dan gasnya,”
tambahnya.
Memaknai bulan yang suci ini, Gunung
berharap diisi dengan introspeksi bagaimana
menyeimbangkan kehidupan duniawi dan akhirat.
“Kita dipacu untuk meningkatkan kinerja kita,
namun diharapkan tetap menjaga sisi rohani.Jadi
kehidupan ini ada keseimbangannya”. Badan
Dakwah Islam PHE menyelenggarakan berbagai
kegiatan seperti sholat dzuhur berjamaah,
dilanjutkan dengan kajian Al-Qur’an, khitanan
massal dan acara Buka Puasa Bersama ini juga
merupakan satu rangkaian.
Pada kesempatan bersamaan, PHE memberikan
santunan kepada anak-anak yatim piatu sebagai
ungkapan rasa syukur dan rasa ingin berbagi

kebahagiaan. Santunan diberikan bukan hanya
di Kantor Pusat PHE, namun juga di AP PHE yang
dibalut dalam kegiatan Safari Ramadhan 1436
H. Bantuan diberikan kepada masyarakat kurang
mampu dan anak-anak yatim piatu di sekitar
wilayah operasi dengan tujuan agar terbangun
sinergi dan kepedulian kepada masyarakat
sekitar agar operasi berjalan lancar. “Kegiatan ini
sangat bermanfaat bagi kita semua, selain kita
hablum minallah namun juga hablum minan-nas.
Menjaga hubungan baik antar sesama manusia
dan Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya,” ungkap
Gunung.
“Di usia ke-8, prestasi PHE cukup membang
gakan, sukses tingkatkan produksi ditengah
krisis harga sebagai bukti nyata PHE mampu
kelola blok lama yang telah habis masa penge
lolaannya. Bahkan PHE WMO dan PHE ONWJ
produksinya meningkat pesat. PHE saat ini terus
mengembangkan SDM yang ada untuk nantinya
siap ditempatkan di Blok Mahakam yang bila
dipercayakan oleh Pemerintah dan Pertamina.
Dengan tenaga-tenaga muda PHE siap kelola
Blok Mahakam,” harapnya.•PHE

HUT ke-8 PHE

HUT ke-8 PHE :

Kebersamaan dalam
Kesederhanaan

JOB Tomori Misi Menjadi
Operator Terbaik di Indonesia
Kebutuhan energi dalam kehidupan terus meningkat. Kebutuhan energi tersebut dapat
dipenuhi oleh sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan. Penggunaan sumber energi
tak terbarukan yaitu minyak dan gas bumi membutuhkan Pengelolaan dan Pengawasan
yang baik.
Joint Operating Body Pertamina - Medco E&P Tomori Sulawesi (JOB Tomori) merupakan
salah satu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang berkomitmen dalam kegiatan
eksplorasi, dan produksi minyak dan gas bumi dibawah pengawasan Pemerintah RI dalam
hal ini SKK Migas. Kontrak Kerja Sama JOB Tomori berlaku selama 30 tahun yakni sejak
tahun 1997 sampai dengan tahun 2027.
Usaha hulu migas yang JOB Tomori lakukan dimulai sejak Desember 1997, yang saat
itu kepemilikan saham dimiliki oleh PT Pertamina dan Union Texas Tomori Inc., semenjak
tahun 2000 hingga tahun 2010 sempat terjadi beberapa kali perubahan kepemilikan saham.
Dan pada akhirnya sejak Desember 2010 sampai dengan saat ini kepemilikan saham JOB
Tomori dimiliki oleh PT Pertamina 50%, PT Medco E&P 30%, dan Tomori E&P Limited
20%.
JOB Tomori memiliki visi untuk menjadi operator perminyakan dan gas yang terbaik
dan terpandang di Indonesia. Untuk itu, JOB Tomori didukung dengan tenaga professional
yang terus bekerja secara efektif dan efisien dengan inovasi yang berkelanjutan.
Wilayah Kerja JOB Tomori terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya Lapangan
Minyak Tiaka di Kabupaten Morowali Utara, dan Proyek Pengembangan Gas Senoro di
Kabupaten Banggai.
Kontribusi nyata JOB Tomori bagi pemerintah dimulai dengan diproduksikannya
Minyak dari Lapangan Tiaka pada tahun 2005 dengan puncak produksi sebesar 4,000
BOPD. Hingga kini produksi kumulatif dari Lapangan Tiaka sebesar 6.1 MMBO, dengan
produksi harian rata-rata saat ini 900 BOPD.
Selain lapangan Tiaka, JOB Tomori sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini sedang
mengembangkan Lapangan Gas Senoro. Lapangan Gas Senoro diproyeksikan menjadi

Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun PT Pertamina Hulu
Energi (PHE) ke-8 yang jatuh pada 29 Juni, PHE menggelar serangkaian
pertandingan olah raga yang diikuti oleh Pekerja PHE, Anak Perusahaan
(AP) PHE serta PT Pertamina Pusat. Di antaranya turnamen golf,
diving, futsal, lari, mancing, sepeda, tennis lapangan, tenis meja, tari,
photography, patrapala, bulutangkis, basket, biliard dan bowling.
Direktur Pengembangan PHE Bambang Manumayoso menegaskan,
seluruh jajaran Direksi PHE mendukung terselenggaranya rangkaian
pertandingan olah raga tersebut. “Semua cabang olah raga baik bagi
kita secara fisik maupun batin,” ujarnya.
Menurutnya, pertandingan dapat melatih sportifitas pekerja PHE.
Ia menyontohkan cabang olah raga panahan sebagai salah satu olah
raga yang memiliki nilai sportifitas tinggi. “Selain kekuatan fisik, terdapat
filosofi dalam cabang olah raga ini. Ada target yang harus dituju,”
ucapnya. Filosofi tersebut, tambah Bambang, dapat diterapkan dalam
pekerjaan sehari-hari.
“Bekerja pun harus memiliki tujuan dan sportif menghadapi
persaingan. Dalam perusahaan, kita harus memiliki tujuan yang harus
dicapai. Untuk meraih target tersebut, perlu adanya pendukung, yaitu
peralatan dan latihan sebagai pendukung,” jelasnya.
Ia menegaskan, ada tata cara bagaimana mencapai tujuan yang
dicita-citakan. “Dengan latihan, penggunaan alat dengan baik, fokus,
hati-hati dan teknologi yang benar, maka semua tujuan akan tercapai
dengan sempurna,” tambahnya.
Apalagi, dengan kondisi krisis harga minyak seperti sekarang ini.
“Kita harus pintar menggunakan anggaran biaya operasi yang rendah.
Kita harus mampu membangun crisis awareness, bekerja dengan operasi
yang betul, namun tanggap terhadap krisis. Selalu menggunakan very low
cost untuk melakukan operasi. Termasuk ulang tahun ini, sederhana tapi
bisa tetep terlaksana, kebersamaan dalam kesederhanaan,” tukasnya.
Pria berkacama tersebut pun berharap, ke depannya seluruh jajaran
PHE dapat terus menciptakan value creation agar bisa tercapai tujuan
perusahaan.•PHE

Kinerja Operasi Terbaik,
PHE Nunukan Company Raih
Penghargaan Emas SKK Migas
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
memberikan penghargaan kepada PT Pertamina Hulu Energi Nunukan Company (PHENC)
kategori Emas karena telah melakukan pemenuhan komitmen eksplorasi dan penemuan
cadangan hidrokarbon.
SKK Migas menilai, pemenuhan komitmen eksplorasi sesuai dengan kontrak KKKS
dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi, dan penemuan cadangan migas baru secara
teknis berpotensi ekonomis untuk dikembangkan. Penghargaan di berikan Wakil Kepala
SKK Migas M.I Zikrullah kepada General Manager (GM) PHENC, Alfian Husein, di Kantor
SKK Migas, Jakarta, Rabu (27/5).
Alfian Husein mengungkapkan, “Upaya yang telah dilakukan PHENC adalah mulai
dari evaluasi ulang prospek yang akan dibor dengan mengikuti proses funelling yang
bertujuan untuk mengurangi resiko dan meningkatkan tingkat keyakinan keberhasilan
secara teknis subsurface. Dari sisi operasional, PHENC melakukan persiapan dengan reevaluasi engineering serta skenario operasi pengeboran yang bertujuan untuk memastikan
kelancaran eksekusi pengeboran, HSE dan cost effectiveness. Kemudian PHENC berhasil
menunjukkan kinerja pengeboran yang baik dalam hal operasional dan cost optimization
sehingga biaya ketiga sumur yang dibor (Badik#2, Badik#3 dan West Badik#1) semuanya
di bawah AFE yang telah disetujui serta kinerja HSE yang tinggi sesuai dengan yang
ditetapkan oleh Pertamina. Berkat Rahmat Allah SWT ketiganya berhasil menemukan
cadangan migas yang dinilai berpotensi ekonomis untuk dikembangkan”.
PHENC akan menyelesaikan penyusunan dokumen POD (Plan Of Development)
sesuai dengan yang dipersyaratkan pemerintah serta tetap harus mengikuti standard
Pertamina Upstream Development Way (PUDW). Persetujuan POD pertama mutlak
diperlukan karena persetujuan perpanjangan masa eksplorasi dari pemerintah sampai Juni

proyek infrastruktur minyak dan gas terbesar di Sulawesi dengan estimasi produksi
sejumlah 310 MMSCFD yang akan dialirkan kepada PT Donggi Senoro LNG sebesar
250 MMSCFD, Pabrik Pupuk PT Panca Amara Utama sebesar 55 MMSCFD dan PLN
sebesar 5 MMSCFD yang rencananya akan mulai berproduksi pada Bulan Mei tahun
2015. Selain gas, Lapangan Senoro akan memproduksikan kondensat dengan ratarata harian sebesar 8,000 BCPD sehingga total produksi minyak dan gas tertinggi
rata-rata JOB Tomori akan mencapai 70,000 BOEPD saat Gas untuk PLN mulai
dialirkan.
Persiapan produksi Lapangan Gas Senoro ini dimulai dengan rangkaian pekerjaan
survey 3D seismic, inhouse study Geologi, Geofisika dan Reservoir, penentuan lokasi
sumur pengembangan, serta dilanjutkan dengan Pemboran Sumur Pengembangan
Gas Senoro. Seluruh pekerjaan ini secara paralel dilakukan bersamaan dengan
pembangunan fasilitas produksi, yaitu Central Processing Plant (CPP).
Sebanyak 12 sumur pengembangan gas Senoro (10 sumur produksi & 2 sumur
water disposal) telah selesai di-bor pada tahun 2014. Proyek pemboran ini dilakukan
secara efektif dan menghasilkan efisiensi biaya sejumlah 33% dari total anggaran.
Fasilitas Early Start Up yang dilengkapi dengan pipeline sepanjang 23 km dan fasilitas
metering di Desa Uso telah selesai dibangun, dan JOB Tomori telah melakukan gas
commissioning untuk DSLNG yang dimulai sejak Oktober 2014 dan berlangsung
selama 6 bulan.
Hingga April 2015 progress EPC Project telah mencapai 98,3% dengan 12,3 juta
jam keselamatan kerja.
Dalam Rencana Pengembangannya (POD), Lapangan Gas Senoro akan
diproduksikan dari 21 sumur. Untuk itu, JOB Tomori direncanakan akan melakukan
pemboran Sumur Step Out Senoro 14S dan 15S di Area Senoro Selatan untuk
meningkatkan status cadangan di Probable Area menjadi Proven Area sehingga
diharapkan akan ada tambahan cadangan 1.9 TCF dari Senoro Selatan yang dapat
dimonetisasi, dan diproyeksikan jumlah produksi JOB Tomori dapat mencapai 90,000
BOEPD pada tahun 2019. Dengan biaya operasi yang rendah serta produksi yang
sangat tinggi, JOB Tomori diharapkan akan memberikan total keuntungan lebih dari
12,500,000,000 US$ yang akan didistribusikan kepada Pemerintah dan JOB Tomori
sebagai KKKS.
Proyek pembangunan CPP Senoro ini diharapkan akan selesai pada bulan Mei

2016. Progress saat ini adalah Pre-FEED (Front End
Engineering Design) yang sudah mendekati tahap
finalisasi dengan kemajuan sekitar 90%, kemudian
study subsurface untuk finalisasi penentuan ukur
an Contingent Resources yang bisa dikonversi
menjadi reserve. Hal ini sangat krusial karena akan
menentukan keekonomian saat pengembangannya
nanti. Besarnya reserve dan estimasi kemampuan
Gas Delivery tersebut yang mutlak diperlukan untuk
proses Head Of Agreement (HOA) dengan calon gas
buyer.
Setelah mendapatkan POD approval, PHENC
akan melakukan studi FEED, survey Metocean dan
studi Amdal serta memastikan PJBG (Perjanjian
Jual Beli Gas); berdasarkan hal tersebut FID (Final
Investment Decision) akan diputuskan.
Diharapkan, apabila proyek tersebut bisa berjalan
tepat waktu, tahun 2019 diperkirakan dapat onstream
dengan produksi gas sekitar 60 BFCG per hari, plus
Minyak sekitar 6000 bopd. Secara integrative dalam
lingkup Pertamina yang mempunyai beberapa KKKS
di kawasan Kalimantan Utara yang juga mempunyai
contingent resources gas yang signifikan bisa
dimonetisasi secara bersama-sama dengan skenario
yang paling optimal. Dengan begitu dari Aset-aset
Hulu di Kawasan Kalimantan Utara bisa menambah
kontribusi produksi migas Pertamina sesuai dengan
misi kemandirian energi. Hal positif lain dengan
adanya proyek tersebut akan sangat berpotensi
menjadi lokomotif di sekitar Kalimantan Utara, se
hingga perekonomian di kawasan perbatasan NKRI
akan terus tumbuh seperti yang diharapkan.•PHENC

2015 dan akan segera dilanjutkan dengan pengiriman Gas ke DSLNG secara bertahap
Ramp Up mulai 60 MMSCFD hingga 250 MMSCFD.
Kegiatan operasi JOB Tomori di dua kabupaten ini diimbangi dengan program
pembangunan daerah dan pengembangan masyarakat yang bersifat sustainable.
Berbagai program telah dilakukan oleh JOB Tomori diantaranya dari segi perbaikan
infrastruktur daerah, pelestarian lingkungan, kegiatan sosial, kesehatan, budaya,
program pertanian & kelautan, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Bentuk nyata
program-program tersebut diantaranya program perbaikan 12 km jalan provinsi,
bantuan PLTD untuk aliran listrik, pembangunan bronjong, perbaikan infrastuktur desa,
revegetasi mangrove dan gerakan penghijauan, budidaya kepiting cangkang lunak,
pertanian organik, bantuan kapal tangkap ikan bagi nelayan, pelatihan welder dan
menjahit, pemanfaatan tanaman herbal, dan lain sebagainya.
Hubungan baik antara JOB Tomori dan masyarakat sekitar wilayah operasi juga
tercipta dari berbagai program sosial kemasyarakatan seperti forum komunikasi,
sosialisasi dan edukasi yang secara rutin digelar oleh JOB Tomori.• Neni Herawati & Ayu Novariany,
JOB Pertamina – Medco E&P Tomori Sulawesi
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Kompetisi Badminton PHE yang diikuti Pekerja PHE
& AP PHE di laksanakan di GOR PLN, Ragunan,
Jakarta Selatan.
Fun Game Basket diikuti Pekerja
PHE & AP PHE berlangsung di GOR
Ragunan, Jakarta Selatan

Pertandingan Billyard antar Pekerja PHE
& AP PHE berlangsung di Point Square
Lebak Bulus, Jakarta Selatan

PHE Diving Club menjelajah laut di Pulau Pari,
Kepulauan Seribu.

Inilah Juara I Fun Game Bowling yang
dilaksanakan di Ancol, Jakarta Utara

Dance Competition
memeriahkan rangkaian
acara HUT PHE Ke-8
digelar di PHE Tower

Golf Tournament berlangsung di Sentul, Jawa Barat

Lomba
Mancing HUT
PHE Ke-8
berlangsung
meriah

Turnament Panahan HUT PHE Ke-8 berlangsung
di GOR Ragunan, Jakarta Selatan
PHE Diving Club
memberikan
bantuan peralatan
sekolah kepada
SD-SMP Negeri
satu Atap 01 Pulau
Pari, Kepulauan
Seribu.

