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Dari Redaksi
Tak terasa, 59 tahun sudah Pertamina
mengabdi untuk bangsa dan negara ini.
Selama itu pula, suka duka dirasakan
oleh seluruh insan Pertamina yang silih
berganti menjaga agar ketersediaan migas
untuk rakyat Indonesia terpenuhi. Tak ada
istilah menyerah, walau selama dua tahun
terakhir, harga minyak mentah terpuruk dan
membuat BUMN terbesar di bumi pertiwi ini
harus melakukan berbagai langkah efisiensi
maupun inovasi lainnya.
Dan alhamdulillah, di akhir tahun 2016
kerja ikhlas, cerdas, dan keras seluruh insan
Pertamina mulai berbuah manis. Perlahan
tapi pasti, Pertamina tetap menunjukkan jati
dirinya sebagai perusahaan yang memiliki
fundamental bisnis yang kuat. Dengan 5 pilar
strategis, Pertamina bangkit.
Kinerja yang dicapai inilah yang kami
sajikan untuk Anda. Semoga dapat memacu
insan Pertamina untuk semakin mencintai
perusahaan ini dengan tetap berkarya
dengan maksimal.
Selamat ulang tahun untuk seluruh insan
Pertamina.
Selamat membaca.

www.pertamina.com

EDISI DESEMBER 2016

cetak prestasi
dengan lima pilar
strategi
56

social
responsibility

naufal, inovator muda

62

lakon

59 tahun pertamina,
apa kata mereka?

70

wisata

mengenal
monyet hantu di bitung

Cover Story

CETAK PRESTASI
DENGAN LIMA PILAR
STRATEGI
Dalam kurun waktu 2 tahun lebih, sejak krisis harga
minyak mengoyak bisnis migas dunia, Pertamina
membuktikan bisa bertahan. Bahkan mampu
mencatatkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun
sebelumnya. Selama 9 bulan pertama tahun 2016,
BUMN migas milik pemerintah ini mencatatkan kenaikan
laba hingga 209% dibandingkan periode yang sama,
menjadi US$2,83 miliar.
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dalam berbagai proyek dan peristiwa penting selama tahun 2016. Seluruh insan Pertamina
tidak sekadar mencetak kinerja namun juga berupaya menunjukkan prestasinya dalam
berbagai ajang kompetisi seperti inovasi, kinerja, dan lainnya baik di dalam maupun luar
negeri. Sebagai bukti bahwa Pertamina bukanlah katak dalam tempurung, yang asyik
sendiri dengan pekerjaan rumahnya dalam mencetak kinerja terbaik.
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59 tahun bukanlah usia yang muda, dan bukan pula usia
paripurna. Tetapi menjadi bukti kematangan, karena telah
banyak makan asam garam menghadapi berbagai gejolak
ekonomi, dan kondisi bisnis migas yang terus berubah
dinamis.
Komitmen Pertamina dalam menjalankan amanat dari
pemilik saham, telah terealisasi dalam berbagai proyek
dan peristiwa penting selama tahun 2016. Seluruh insan
Pertamina tidak sekadar mencetak kinerja namun juga
berupaya menunjukkan prestasinya dalam berbagai ajang
kompetisi seperti inovasi, kinerja, dan lainnya baik di
dalam maupun luar negeri. Sebagai bukti bahwa Pertamina
bukanlah katak dalam tempurung, yang asyik sendiri
dengan pekerjaan rumahnya dalam mencetak kinerja
terbaik.
Berikut kami persembahkan edisi khusus
perjalanan bisnis Pertamina selama tahun ini.
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Cetak
Prestasi
dengan
5 Pilar
Strategi
Dalam kurun waktu 2 tahun lebih, sejak krisis harga minyak mengoyak bisnis
migas dunia, Pertamina membuktikan bisa bertahan. Bahkan mampu mencatatkan
kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Setidaknya selama 9 bulan
pertama tahun 2016, BUMN migas milik pemerintah ini mencatatkan kenaikan laba
hingga 209% dibandingkan periode yang sama, menjadi US$2,83 miliar.
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embukuan laba bersih
(unaudited) tersebut
sebagai buah dari
penerapan 5 pilar strategis
yang diterapkan Pertamina
sejak Oktober 2015 lalu.
Perlahan tapi pasti, langkahlangkah efisiensi di seluruh
rantai bisnis, implementasi
berbagai proyek terobosoan
(breakthrough project), serta
sinergi antara berbagai
unit bisnis hulu, hilir serta
midstream.
Direktur Utama Pertamina

Salah satu program inisiatif efisiensi memberikan kontribusi signifikan bagi
perusahaan adalah efisiensi hulu melalui optimalisasi biaya operasi anak
perusahaan hulu mencatatkan nilai US$834 juta pada triwulan III tahun 2016.

Dwi Soetjipto mengatakan
Pertamina terus fokus dalam
mengimplementasikan 5 pilar
strategi prioritas perusahaan,
yaitu pengembangan
sektor hulu, efisiensi di
semua lini, peningkatan
kapasitas kilang dan
petrokima, pengembangan
infrastruktur dan marketing,
serta perbaikan struktur

keuangan. Hingga akhir
September 2016 Pertamina
membukukan pendapatan
sebesar US$26,62 miliar,
atau turun sekitar 16,8%
dari pendapatan pada
periode yang sama 2015
karena terjadinya penurunan
harga minyak mentah.
“Meski terjadi penurunan
pendapatan karema harga
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minyak yang relatif rendah,
namun Pertamina tetap
mampu meningkatkan
kinerja operasi, serta berhasil
memangkas biaya dari
efisiensi yang dilakukan
hingga 27%,”jelas pimpinan
tertinggi Pertamina itu.
Meski harga minyak
turun, Pertamina tetap
meningkatkan produksi guna
menopang ketahana energi
nasional. Pemangkasan biaya
produksi, tak menyurutkan
sektor hulu untuk mencetak
produksi migas hingga
triwulan III 2016 ini mencapai
646 ribu barel setara
minyak per hari. Terdiri
dari 309 ribu barel per hari
minyak dan 1.953 mmscfd
gas. Pencapaian tersebut
menunjukkan peningkatan
sebesar 12.3% dibandingkan
periode yang sama tahun
2015. Sementara pencapaian

produksi listrik panas bumi
mencapai 2.233 GwH setara
listrik.
Bahkan ketika biaya
produksi dalam negeri sangat
tinggi, Pertamina menyiasati
dengan meningkakan
produksi sejalan dengan 5
prioritas strategi perusahaan.
Yakni dengan melakukan
optimasi pengembangan
lapangan, ekspansi dan
pengembangan asetaset internasional serta
operational excellence.
Beberapa pengamat
melihat pencapaian kinerja
Pertamina hingga akhir
September 2016, dinilai
lebih baik dibandingkan
perusahaan migas
internasional lainnya. Meski
tidak bisa disejajarkan
secara apple to apple,
namun dengan mencatatkan
laba bersih tersebut

Pertamina berhasil menekan biaya pokok produksi kilang yang
berada di kisaran 104,2% MOPS hingga September 2015, turun
menjadi 98,2% pada periode yang sama tahun ini. Hal tersebut
menjadikan harga produk kilang Pertamina lebih kompetitif.
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Pertamina menjasi salah
satu perusahaan migas
yang bisa bertahan bahkan
meningkatkan kinerjanya
di tengah melesunya harga
minyak dunia.
Guru Besar Fakultas
Ekonomi Universitas
Indonesia, Rhenald Kasali,
mengatakan kinerja positif
Pertamina memberikan
pembelajaran bagi BUMN
lain. Jika BUMN dikelola
baik, bisa memberikan nilai
tambah besar bagi negera.
“Dengan menjadi perusahaan
kuat, Pertamina akan
memiliki kemampuan meleverage finansial. Dengan
begitu, Pertamina bisa
membiayai eksplorasi karena
eksplorasi terlalu mahal.
Jadi mereka bisa ada opsi
eksplorasi di luar negeri yang
juga barangkali lebih efisien,”
ungkap Rhenald.

sumber :merahputih.com

Menurut Rhenald,
pencapaian kinerja Pertamina
tidak lepas dari serangkaian
langkah mengintegrasikan
sistem yang ada. Hal ini
menghasilkan efisiensi pada
seluruh value chain bisnis
perusahaan. "Selama ini
rupanya dengan model bisnis
yang lama Pertamina banyak
lemaknya. Lalu dengan
model bisnis baru dan
pendekatan dari Kementerian
BUMN terbentuk sesuatu
yang sangat sinergistik dan
solid di dalamnya," ujarnya.
Beberapa ‘lemak’
yang dilunturkan dengan
langkah-langkah efisiensi
misalnya kegiatan sentralisasi
pengadaan telah memberikan
kotribusi pengehmatan
hingga US$185 juta.
Efisiensi pengadaan menyiak
melalui ISC memberikan
penghematan sebesar
US$166 juta, dan efisiensi
dari selisih nilai losses yang
berjalan tahun 2016 dengan
program Pembenahan Tata
Kelola Arus Minyak atau
PTKAM menghemat hingga
US$137 juta.
Rhenald mencontohkan
efisiensi pengadaan minyak
dengan membeli secara
langsung tanpa melalui pihak
ketiga, merupakan dampak
positif dari pembubaran
Petral sehingga Pertamina
menjadi lebih lincah dalam
bergerak. "Sekarang kalau
mau berhubungan dengan
Pertamina harus langsung,
tidak bisa lagi melalui
perantara atau pihak ketiga.
Dengan begitu Pertamina
bisa dapat harga minyak

Guru Besar Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia
RHenald kasali

Pencapaian
kinerja Pertamina
tidak lepas dari
serangkaian
langkah
mengintegrasikan
sistem yang
ada. Hal ini
menghasilkan
efisiensi pada
seluruh value chain
bisnis perusahaan.

terbaik," katanya.
Kemudian programprogram inisiatif efisiensi
yang tak kalah besarnya
memberikan kontribusi
seperti efisiensi hulu melalui
optimalisasi biaya operasi
anak perusahaan hulu
mencatatkan nilai US$834

juta, efisiensi direktorat
melalui pemotongan
anggaran operasi sebesar
US$129 juta, serta inisiatif
efisiensi di pengolahan
mencatat tercatat sebesar
US$56 juta.
Efisiensi ditambah
dengan proyek-proyek
terobosan salah satunya
melalui program Marketing
Operation Excellence (MOrE)
dimana dilakukan berbagai
inovasi varian produk-produk
BBM sebagai alternative
bagi konsumen yang telah
menyumbangkan efisiensi
sebesar US$288 juta.
“Breakthrough Project
2016 yang ditargetkan
mencapai US$1,64 miliar
hingga akhir tahun 2016,
ternyata pada akhir triwulan
ke – III telah melampaui
11% atau sebesar
US$1,643 miliar. Semua ini
berja kerja keras, cerdas
dan ikhlas seluruh insan
Pertamina yang bersamasama berjuang untuk tetap
menjaga perusahaan ini eksis
dan bertumbuh ,”kata Dwi
Soetjipto.
Semua sektor
memberikan kontribusi
dalam pencapaian kinerja
Pertamina, khususnya hingga
triwulan ke-3. Diantaranya
Pertamina berhasil menekan
biaya pokok produksi
kilang yang berada di
kisaran 104,2% MOPS
hingga September 2015,
turun menjadi 98,2% pada
periode yang sama tahun
ini. Hal tersebut menjadikan
harga produk kilang
Pertamina lebih kompetitif.

desember 2016
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HIGHLIGHT PENCAPAIAN FINANSIAL

Pencapaian finansial realsiasi sampai dengan September 2016 sebesar US$ 1.643 juta dengan pencapaian terbesar
secara absolut dihasilkan dari BTP Inisiatig Efisiensi Hulu sebesar US$ 834 juta sedangkan untuk pencapaian terbesar
secara relatif dihasilkan oleh BTP MORE dengan kenaikan sebesar 352%.

Yield valuable product
kilang juga meningkat dari
semula di kisaran 74,39%
hingga September 2015,
menjadi77,79% pada periode
yang sama di tahun 2016.
Di sektor hilir, Pertamina
membuktikan berhasil
melakukan penetrasi

12

berbagai varian produk
BBM, khususnya Bahan
Bakar Khusus Pertamax
Series. Dimana penjualannya
meningkat 206% dari periode
yang sama tahun 2015,
menjadi 6,21 juta KL. Khusus
untuk Pertalite, penjualanya
mengalami peningkatan

desember 2016

drastic hingga 611% dari
3.358 KL per haripada
Januari 2016 menjadi 25.419
KL per hari. “Kehadiran
Pertalite bukan sematamata menggeser konsumen
Premium ke Pertalite,
tetapi telah mengubah pola
pikilr masyarakat untuk

Pencapaian yang diraih Pertamina pada tahun
2016 adalah berkat kerja keras, cerdas dan
ikhlas seluruh insan Pertamina yang bersamasama berjuang untuk tetap menjaga perusahaan
ini tetap eksis dan bertumbuh.
Direktur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto

menggunakan bahan bakar
berkualitas yang sesuai
dengan jenis kendaraannya
serta ramah lingkungan,”
kata Wakil Direktur Utama
Pertamina Ahmad Bambang.
Pengembangan
infrastruktur terus dilakukan
Pertamina baik infrastruktur
hulu, gas, pengolahan
dan pemasaran. Proyek
Pembangkit Listrik Tenaga
Panasbumi (PLTP) Ulubelu
Unit 3 & 4 (2x55 MW) dengan
investasi US$397.02 juta
telah mampu menyalurkan
listrik di Lampung sejak
26 Juli 2016. Proyek di
Ulubelu, Lampung ini telah
menyerap kurang lebih 2.000
tenaga kerja lokal sejak
proyek ini berjalan hingga
sekarang. Kemudian disusul
dengan PLTP Lahendong
Unit 5 & 6 (2x20MW) yang
telah mengalirkan listrik
bagi 20.000 rumah di
Sulawesi Utara. Proyek
dengan investasi sebesari
US$228,68 juta ini telah
siap dioperasikan atau COD
(Commercial Operation Date)
pada September 2016.
Beberapa proyek seperti
pipa gas Gresik-Semarang,

Muara Karang – Muara
Tawar dan Tegal Gede telah
mencapai kemajuan hampir
70%. Pertamina menargetkan
RDMP Kilang Balikpapan
tahap I selesai pada Juni
2019 dan start up pada
September 2019, sedangkan
tahap I selesai medio 2021
dengan memenuhi standard
Euro 5.
Sementara itu, New

Grass Root Refinery (NGRR)
Tuban yang merupakan Joint
Venture antara Pertamina
dan Rosneft Rusia akan
selesai pada akhir 2021
dengan standard Euro 5.
RDMP Kilang Cilacap yang
bekerjasama dengan Saudi
Aramco selesai pada akhir
2022 dengan spesifikasi
standard Euro 5. DSU

Kehadiran Pertalite bukan semata-mata
menggeser konsumen Premium ke Pertalite,
tetapi mengubah pola pikilr masyarakat
untuk menggunakan bahan bakar berkualitas
yang sesuai dengan jenis kendaraannya
serta ramah lingkungan.
desember 2016
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lensa kinerja
pertamina 2016
Januari

1

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Kampar
ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan
eksplorasi dan eksploitasi wilayah kerja
Kampar selama 20 tahun ke depan dihitung
dari waktu efektif yang ditandatangani Menteri
ESDM. Penandatanganan Production Sha
ring Contract (PSC) Wilayah Kerja Kampar
dilakukan di Lirik, Riau. Wilayah kerja Kampar
mempunyai luasan 469,22 km2 tercakup
di Kabupaten Indragiri Hulu dan Pelalawan
Provinsi Riau.

3

PT Perta Arun Gas (PT PAG) selaku
pengelola bisnis Arun LNG Receiving
dan Regasification Terminal di Arun
Lhokseumawe Aceh Utara memulai debutnya
dengan menerima LNG kargo perdana
dari tangguh, dengan volume 138.000 m3.
Arun LNG Receiving &
Regasification Terminal
merupakan salah satu
kesuksesan revitalisasi aset
yang idle ex Kilang LNG Pta
menjadi fasilitas regasifikasi.
Selama tahun 2016, PT PAG
akan menerima 15 kargo
LNG yang akan diregasifikasi
dan dialokasikan untuk
kebutuhan pembangkit PLN
di Aarun Aceh Utara dan PLN
Belawan.

18
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PT Pertamina (Persero) dan PT
Garuda Indonesia (Persero) tbk.
beserta anak usahanya, Aerotrans,
meluncurkan pengoperasian kendaraan air
crew Garuda indonesia yang menggunakan
bahan bakar Liqufied Gas for Vehicle (LGV)
Pertamina Vi-gas. Pertamina menyiapkan
Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPB) Vi-Gas
di area Perkantoran PT. Aerotrans Services
Indonesia, di sekitar Bandara Soekarno Hatta.
Untuk memenuhi kebutuhan operasional antarjemput air crew Garuda Indonesia, Aerotrans
menambah jumlah kendaraan operasional
sebanyak 50 unit dengan menggunakan
bahan bakar LGV. Penggunaan bahan bakar
LGV akan dilakukan secara bertahap pada
seluruh kendaraan operasional air crew Garuda
Indonesia sebanyak 280 unit.

21

Pertamina meraih penghargaan
“The Winner of 2015 Asian Most
Admired Knowledge Enterprise
(MAKE) Award” pada 2015 MAKE Award
Presentation Ceremony yang diselenggarakan
pada 21 - 22 Januari 2016, di Hong Kong.
Pertamina sebagai lembaga/perusahaan di
Asia didaulat menerima trofi penghargaan
sebagai “The Winner of 2015 Asian MAKE
Award.”

28

PT Pertamina (Persero) kembali
menambah armada kapal tanker
milik dengan diserahterimakannya
MT Sanggau, kapal dengan konsep
EcoShip yang efisien dan ramah lingkungan
dengan bobot mati 40.000 long ton dead
weight (LTDW) yang akan digunakan untuk
transportasi minyak mentah di tanah air.
MT Sanggau yang dibangun oleh Newtimes
Shipbuilding Co. Ltd., merupakan kapal

milik ke-66 dari total 273 armada kapal yang
dioperasikan dalam menjamin keamanan
pasokan energi di dalam negeri. Kapal senilai
US$31 juta ini mulai beroperasi pada awal
Maret 2016.

28

Pertamina meraih penghargaan
Top 10 Companies/ Organization
to Work For dalam Indonesian
Employers of Choice Award 2015 yang
diselenggarakan oleh majalah SWA bersama
dengan Haygroup. Pertamina berada pada
peringkat puncak sebagai perusahaan
yang diidamkan oleh para pencari kerja
mengalahkan beberapa perusahaan besar
lainnya, seperti PT Telkom Indonesia (Persero)
Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Astra
International Tbk., PT Bank Mandiri (Persero)
Tbk., PT Unilever Indonesia, Bank Indonesia,
Chevron Indonesia, dan maupun PT Indofood
Sukses Makmur Tbk.
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Februari

2

PT Pertamina Lubricants dipercaya
oleh Lyman Agro Group (Erna Djuliawati
Group) untuk memasok pelumas bagi
kepentingan industrinya. Penandatanganan
kontrak pembelian pelumas untuk jangka
panjang. Lyman Group merupakan salah satu
konsumen Industri terbesar di Kalimantan
Barat dengan segmen plantation, industry tile,
dan roof tile. Total perusahaan yang tergabung
pada grup ini adalah sepuluh perusahaan
dengan site tersebar di Kalimantan Barat.

5

Pertamina menggandeng PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero), Tbk untuk
mengimplementasikan Cashless
Payment System bagi agen dan pangkalan
LPG. Sinergi kedua BUMN tersebut
dimaksudkan untuk membantu pencatatan
transaksi agen ke pangkalan LPG, sekali
gus mewujudkan Cashless Society. Transaksi
cashless memungkinkan pangkalan melakukan
pemesanan dan pembayaran melalui fasilitas
MOCASH BRI di Mobile Banking dan SMS
Banking BRI. Sedangkan agen Pertamina
mendapatkan laporan rekonsiliasi pencatatan
transaksi secara otomatis dan rekap bulanan
lebih akurat, transparan, dan akuntabel.
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Fasilitas MOCASH BRI juga membantu proses
monitoring transaksi dan distribusi LPG 3 kg
sampai ke pangkalan dengan mensinergikan
antara aplikasi elektronik banking dengan
aplikasi SIMOL3K milik Pertamina.

11

Pertamina meresmikan
pembukaan Universitas Pertamina
yang merupakan wujud kontribusi
Pertamina pada masyarakat Indonesia melalui
penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi.
Menempati lahan seluas 6,5 hektare di
kawasan Simprug, Jakarta Selatan, Universitas
Pertamina menawarkan 15 program studi
strata 1
 , melalui 6 fakultas yang ada yakni,
Fakultas Teknologi Eksplorasi, Fakultas
Teknologi Industri, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Fakultas Perencanaan Infrastruktur,
Fakultas Sains, serta Fakultas Komunikasi dan
Diplomasi.

11

Warga Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat secara bertahap mulai
menikmati fasilitas jaringan gas
kota (city gas). Pengelolaan jaringan gas
kota yang dibangun Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral (ESDM) cq Ditjen

Migas melalui tahun anggaran 2014 tersebut,
dilakukan PT Pertamina (Persero) melalui
afiliasinya, PT Pertagas Niaga. Sumber gas
untuk jaringan gas kota tersebut berasal dari
sumur Pertamina EP di wilayah Jawa Barat
dengan alokasi 0,2 juta kaki kubik per hari
(MMSCFD). Untuk tahap awal, fasilitas jargas
tersebut akan mengalir ke sekitar 900 rumah
di wilayah Desa Jaya Mukti, Cikarang Pusat
dan Kelurahan Serta Jaya, Cikarang Timur.
Selanjutnya, pengaliran gas ke rumahrumah
warga akan dilakukan secara bertahap hingga
mencapai 4.000 sambungan rumah tangga.

11

PT. Pertamina Geothermal Energy
(PGE) melaksanakan penan
datanganan kontrak baru dan
amandemen Perjanjian Jual Beli Uap (PJBU)
dan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) panas
bumi dengan PT. Indonesia Power dan PT.
PLN, di Bali Nusa Dua Convention Center.
Penandatanganan amandemen antara PGE
dan PLN meliputi amandemen PJBU panas
bumi untuk suplai uap PLTP Lahendong Unit
1 kapasitas 20 Megawat, Lahendong Unit
2 kapasitas 20 Megawatt, Lahendong Unit
3 kapasitas 20 Megawatt, dan Lahendong
Unit 4 dengan Kapasitas 20 Megawatt. Pada

kesempatan yang sama juga ditandatangani
PJBL panas bumi untuk PLTP Kamojang Unit
4 kapasitas 60 Megawatt dan Kamojang Unit
5 dengan kapasitas 35 megawatt. Dengan PT
Indonesia Power, untuk kontrak baru (restated)
PJBU untuk suplai uap PLTP Kamojang Unit
1 kapasitas 55 Megawatt, Kamojang Unit 2
kapasitas 55 Megawatt dan Unit 3 kapasitas
55 Megawatt. Pada kesempatan yang sama
juga dilakukan kerja sama dengan BPPT,
berupa Joint Study Agreement (JSA) antara
PGE, GFZ dan BPPT di lapangan Geothermal
Lahendong, Sulawesi Utara untuk mengem
bangkan dan riset Pembangkit Listrik Tenaga
Panasbumi Binary Cell.

11

Pertamina International Timor S.A.
(PITSA) resmi diluncurkan di Timor
Leste. Sebelumnya, Indonesia
memasok kebutuhan energi Timor Leste
melalui organisasi Marketing Representative
Timor Leste (MRTL) PT Pertamina Timor Leste.
PITSA yang berdiri pada 1 November 2015
mempunyai komposisi saham Pertamina Patra
Niaga sebesar 50%, Pertamina Retail 45%,
dan 4-CTP 5%. Pemilik saham 4-CTP atau
4-Consortio Timor Progresso berasal dari
Timor Leste. Setiap bulan, rata-rata pasokan

desember 2016

21

bensin, Solar, Elpiji dan Avtur di Timor Leste
sebesar 60% dari total kebutuhan pasar.

18

Rio Haryanto secara resmi dinya
takan berpartisipasi dalam ajang
balap mobil bergengsi Formula 1,
dengan bergabung bersama Manor Racing.
Ini merupakan sebuah sejarah yang luar biasa,
tidak hanya bagi Rio Haryanto tetapi juga bagi
Pertamina dan Indonesia karena Rio meru
pakan satu-satunya pembalap Asia yang
memiliki kesempatan berlaga di balap mobil
paling bergengsi di dunia.

29

Pertamina Dukung Infrastruktur
Ketahanan Energi nasional.
Proyek-proyek yang dikerjakan
Pertamina meliputi total anggaran Rp 2,05
triliun. Yaitu, 15 titik Terminal BBM yang

tersebar di wilayah Indonesia bagian timur
dengan anggaran Rp 212 miliar dengan total
kapasitas 72.000 KL. Juga tiga titik depot
pengisian LPG di Nusa Tenggara, Maluku dan
Papua senilai Rp 870 miliar berkapasitas total
6.000 MT, dan konversi BBM ke BBG untuk
5.000 nelayan dengan anggaran Rp 71,25
miliar. Selain itu, dibangun proyek infrastruktur
gas meliputi pembangunan LNG mini yang
tahun ini memasuki fase engineering dengan
pendanaan sebesar Rp42,8 miliar, pipa gas
bumi di Jakarta dan Bekasi sebesar Rp120
miliar, jaringan gas bumi tangga di Prabumulih,
Cilegon dan Balikpapan senilai Rp 605 miliar,
pendistribusian converter kit untuk transportasi
senilai Rp31 miliar, dan pembangunan SPBG
di Bekasi dan Prabumulih dengan nilai Rp95
miliar.

Maret

1

Tahun 2016, Direksi
Pertamina menetapkan
22 BTP Korporat
dengan 3 tema strategis,
yaitu competitiveness,
saving, dan company health,
yang berperan terhadap
pencapaian laba RKAP 2016.
Fokus terbesar BTP 2016
adalah efisiensi di semua lini
dengan target pencapaian
financial benefit sebesar
US$1,5 miliar, dimana
pencapaian ini akan secara
langsung berdampak pada
pencapaian laba RKAP 2016.

2

Pertamina kembali memperoleh
penghargaan dari Corporate Governance
Asia, sebuah jurnal GCG terkemuka di
Asia yang berlokasi di Hongkong. Penghargaan
diberikan kepada perusahaan yang konsisten

22
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menjalankan dan mengimplementasikan
prinsip-prinsip Good Corporate Governance
(GCG) dalam proses bisnisnya. Pertamina
mendapatkan predikat The Best Of Asia
periode 2012-2015 sebagai Asia’s Icon on
Corporate Governance, berdasarkan roadmap
perusahaan dalam menjalankan GCG.

3

Pertamina mendukung penuh
diversifikasi energi, salah satunya melalui
program konversi BBM ke BBG di sektor
rumah tangga dan transportasi. Peresmian
proyek Jaringan Gas Rumah Tangga, Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Gas, dan Gas
Transportation Module (GTM) penugasan
pemerintah kepada Pertamina dipusatkan
di Desa Jaya Mukti, Cikarang, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat. Peresmian proyek-proyek
infrastruktur gas bumi yang merupakan bagian
dari penugasan APBN 2015 tersebut berupa
18 unit SPBG, dua lokasi Jargas, dan lima unit
GTM dengan nilai anggaran Rp 2,1 triliun.

8

PT Pertamina Patra Niaga (PPN)
meresmikan Terminal Bahan Bakar
Minyak (TBBM) Khatulistiwa di
Pontianak, Kalimantan Barat. Melalui TBBM
Khatulistiwa, PPN menjamin ketersediaan
bahan bakar minyak untuk kebutuhan industri
di Kabupaten Kota di Kalimantan Barat. TBBM
ini memiliki kapasitas penyimpanan 3.000 KL
melalui tangki darat dan tangki apung (floating
storage). Kapasitas pengisian ke truk tangki 68
menit per truk 8 KL. Kehadiran TBBM Khatu
listiwa memberikan kontribusi bagi kinerja
industri, di samping penyerapan tenaga kerja
lokal dan efek domino bagi usaha masyarakat
sekitar.

21

Pertamina dipercaya membangun
jaringan gas bumi (jargas)
terbesar di
Indonesia dengan 32.000
sambungan rumah tangga di
Prabumulih, Sumatera Selatan.
Groundbreaking pembangunan
jaringan gas bumi untuk rumah
tangga sebanyak 32.000
Sambungan Rumah Tangga
(SR) bersamaan dengan
Stasiun Pengisian Bahan Bakar
Gas (SPBG) di Lapangan
Prabujaya, Kota Prabumulih,
Sumatera Selatan. Kota
Prabumulih menjadi kota yang

menerima program jaringan gas kota dengan
jumlah sambungan terbanyak di Indonesia.
Keseluruhan proyek tersebut didanai oleh
APBN yang dengan total nilai proyek sebesar
Rp543,8 miliar.

24

PT Pertamina Geothermal Energy
(PGE) proyek Hululais sukses
melakukan pengeboran sumur
panas bumi terdalam di Indonesia, dengan
kedalaman akhir 3.203 meter kedalaman
ukur (mku).Sumur geothermal terdalam di
Indonesia sebelumnya adalah sumurAWI
9-9 di lapangan panasbumi Gunung Salak
dengankedalaman akhir mencapai 3170
mku. Keberhasilan ini sekaligus membuktikan
kemampuan anak negeri dalam pemanfaatkan
kecanggihan teknologi serta ketepatan model
geosains dan reservoir yang telah disusun
secara akurat. Proyek ini sangat diandalkan
untuk membantu mengatasi kebutuhan energi
listrik di wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

27

Pertamina kembali menambah
armada kapal tanker milik de
ngan diserahterimakannya dua
kapal berkonsep Eco-Ship, yaitu MT Sanana
dan MT Serui, masing-masing berbobot mati
40.000 long ton dead weight (LTDW) dengan
nilai investasi sekitar US$62 juta. Kedua ka
pal merupakan sistership dari MT Sanggau
yang telah diserahterimakan pada Januari.
Kehadiran MT Sanana dan MT Serui men
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jadikan jumlah armada milik Pertamina kini
mencapai 68 dari 273 kapal pengangkut
energi yang dioperasikan Pertamina untuk
menjamin ketahanan energi nasional. Kapal
dengan investasi masing-masing US$31 juta

April

4

Transformasi pengadaan minyak
mentah dan produk minyak oleh
Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina
berpotensi memberikan dampak finansial bagi
perusahaan senilai total US$ 651 juta hingga
tahun 2017 melalui penciptaan nilai tambah
berupa efisiensi setelah dibubarkannya anak
perusahaan Pertamina, Petral Group.

5

Pertamina mendapatkan apresiasi dari
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian
Keuangan sebagai salah satu dari 24
pembayar pajak terbesar pada 2015. Pada
tahun itu, kontribusi wajib pajak yang terdaftar
di Kanwil DJP wajib pajak besar mencapai
Rp338,85 triliun, dimana Pertamina melakukan
pembayaran pajak sebesar Rp71,62 triliun.

24

desember 2016

tersebut mampu mengangkut minyak mentah
maksimal 315.000 barel atau jauh lebih besar
dibandingkan dengan kapal regular dengan
bobot sama yang hanya sanggup mengangkut
sekitar 200.000 barel.

7

Contact Pertamina Berubah Nomor
Menjadi 1 500 000. Penggantian nomor
Contact Pertamina dari 500 000 tersebut
sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh
Kementerian Kominfo, yaitu Peraturan Menteri
Kominfo nomor 09/KEP/M.KOMINFO/06/2010
tentang Perubahan Keenam atas Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun
2001 tentang Penetapan Rencana Dasar
Teknis Pembangunan Telekomunikasi Nasional
Indonesia 2000.

8

Pertamina berhasil meraih penghargaan
HR Asia Best Companies To Work For in
Asia 2016, kategori Oil Gas Renewable
and New Energy Industry. Penghargaan
yang diinisiasi oleh HR Asia ini merupakan

ajang apresiasi yang diberikan kepada 20
perusahaan di Indonesia sebagai tempat
bekerja terbaik. Para pemenang dipilih
dari 138 nominasi di antara 20 industri.
Dilandaskan dari survei yang mengkaji ling
kungan bekerja perusahaan, kegiatan HR,
keterlibatan karyawan, dan tingkat kepuasan
bekerja.

15

Pertamina
kembali
meluncurkan
pilihan bahan bakar
terbaik bagi konsumen.
Kali ini varian bahan bakar
kendaraan bermesin diesel
non subsidi Dexlite, mulai
diperkenalkan pertama
kalinya kepada konsumen
di Jabodetabek dengan
menyiapkan lebih dari 1.000
KL Dexlite per hari di 33
Stasiun Pengisian Bahan
Bakar Umum. Dexlite
merupakan varian produk
bahan bakar Diesel yang
diformulasikan Pertamina
untuk konsumen pengguna
kendaraan bermesin diesel
yang populasinya semakin meningkat sejalan
dengan makin ketatnya batasan emisi gas
buang. Dexlite menyasar ceruk pasar dengan
segmen antara Solar dan Pertamina Dex.

19

PT Pertagas Niaga (PTGN) PTGN
menggandeng Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk untuk
menyediakan layanan pembayaran secara
online dengan menggunakan virtual account
BNI. Dengan sistem ini, pelanggan jargas
bisa mengetahui jumlah tagihannya secara
langsung dengan menyebutkan nomor
pelanggan atau nomor meter di masing-
masing rumahnya. Selanjutnya uang yang
dibayar pelanggan otomatis masuk pada
rekening PTGN.

22

PT Patra Badak Arun Solusi
(PBAS), anak perusahaan
Pertamina, menandatangani
kontrak Implementation Deed untuk
Manpower bersama Inpex Corporation yang
akan menghadirkan tenaga andal dari PBAS
untuk proyekLNG milik Inpex dan afiliasinya.
Melalui MoU tersebut, PBAS memberikan

pendampingan dan bantuan kepada Inpex
dan afiliasinya dalam beberapa aspek, se
perti pelatihan operator LNG, bantuan untuk
commissioning dan startup plant LNG,
termasuk plant readiness untuk start up, jasa
operasi dan pemeliharaan, jasa asistensi
teknis, dukungan tenaga kerja, dan jasa lain.
PBAS yang memiliki anak usaha di Australia,
yaitu Patra Badak Arun Solution Pty., Ltd. telah
mengirimkan 11 tenaga LNG skilled dari Indo
nesia, baik operator maupun engineer, untuk
ditempatkan di Australia.

29

Setelah meluncurkan pelumas
untuk kendaraan penumpang
berbahan bakar biodiesel,
Pertamina Lubricants membuktikan
kemampuannya berinovasi untuk sektor
industri di Indonesia dengan meluncurkan
desember 2016
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varian Meditran SX Bio khusus untuk
kendaraan komersial seperti bus dan truk dan
mesin industri. Meditran SX Bio merupakan
pelumas transportasi dan industri heavy duty
diesel oil dengan SAE 15W40 yang didesain
khusus untuk kendaraan industri berbahan
bakar biodiesel dengan spesifikasi B5 sampai
B50. Produk ini memiliki keunggulan dalam
membantu memperpanjang usia mesin
kendaraan dan usia oli serta memberikan
proteksi pada mesin.

29

Pertamina mengukir sejarah
dengan mengirimkan ekspor
perdana aspal ke Timor Leste. Ini
adalah pertama kalinya Indonesia melakukan
ekspor aspal hasil karya anak negeri ke luar
negeri. Melalui Pertamina International Timor,
SA (PITSA), Pertamina mengirimkan 645 drum
aspal atau setara 100 MT dari Bitumen Plant
Gresik. Pertamina terus mengejar berbagai
kesempatan menjadi market leader di bidang
penyedia aspal. Ditargetkan, Pertamina dapat
meraup 20% market share aspal Timor Leste
di akhir 2017.

Mei

11

Pertamina mulai mengoperasikan
sarana dan fasilitas baru di
Depot Pengisian Pesawat Udara
(DPPU Kualanamu) untuk keandalan stok dan
pasokan Avtur di bandara tersebut. Sarana
tersebut, antara lain Conventional Buoy
Moorings (CBM), Submarine Pipeline, dan
Receiving Facility yang dapat mempercepat
distribusi Avtur ke Bandara Internasional
Kualanamu. Sarana ini membuat pelayanan
lebih efektif, dan memangkas waktu dibanding
pola yang sebelumnya yakni dipasok melalui
jalur darat dari Terminal Bahan Bakar Minyak

(TBBM) Medan Group di Labuhan Deli,
Medan. Penyediaan fasilitas CBM untuk
mengantisipasi perkembangan Bandara
Kualanamu di masa mendatang. CBM yang
berada di lepas pantai Pantai Labu ini dapat
disandari kapal tanker hingga bobot mati
(DWT) 17 ribu ton.

19

Menteri BUMN Rini Soemarno
bersama Direktur Utama Perta
mina Dwi Soetjipto dan Direktur
Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi
melakukan kunjungan ke kilang minyak Tu
apse yang dikelola oleh Rosneft.
Delegasi Indonesia berkunjung
ke Rusia dalam rangkaian
rencana kerja sama strategis
Pertamina dan Rosneft. Selain
ke kilang Tuapse, Menteri BUMN
beserta anggota delegasi lainnya
berkunjung ke fasilitas terminal
BBM bawah laut di Tuapse yang
memiliki kapasitas transhipment
sekitar 17 juta ton BBM per tahun.

23

Pertamina dan
Saudi Aramco telah
menetapkan kontrak
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Engineering and Project Management Services
untuk pelaksanaan studi Basic Engineering
Design (BED) untuk program kerja sama
kedua perusahaan dalam RDMP Cilacap
kepada Amec Foster Wheeler Energy Limited.
Pengembangan kilang Cilacap adalah bagian
dari program Refinery Development Master
Plan (RDMP) yang dimiliki Pertamina yang
bertujuan untuk meningkatkan ketahanan
energi Indonesia. Ketika proyek pengem
bangan mencapai tahap penyelesaian,
kapasitas dari kilang Cilacap akan meningkat
menjadi 370.000 barel per hari. Selain itu,
produksi bensin dan diesel akan lebih
maksimal dengan kualitas lebih tinggi, dan
akan dipasok untuk kebutuhan domestik.
Proyek pengembangan ini akan meningkatkan
kapasitas petrokimia yang diproduksi kilang,
yaitu aromatics meningkat hingga lebih dari
600 KTPA dan polypropylene meningkat
hingga 160 KTPA.

25

PT Pertamina (Persero) melalui
PT Pertamina Hulu Energi (PHE)
Ambalat Timur secara resmi
mendapatkan kepercayaan pengelolaan Blok
Minyak dan Gas Bumi yaitu Blok East Ambalat.
PT PHE Ambalat Timur yang merupakan afiliasi
dari PT Pertamina Hulu Energi, bertindak

selaku operator dengan Participating Interest
100% pada Blok tersebut. Production Sharing
Contract (PSC) tersebut akan berlaku selama
30 tahun. Blok East Ambalat secara geologi
berada di Cekungan Tarakan, perairan laut
dalam Kalimantan Utara, dengan jarak ± 80 km
di sebelah Timur Kota Tarakan.

26

Pertamina dan Open Joint-Stock
Company (OJSC) Rosneft Oil
Company menandatangani
framework agreement terkait dengan rencana
kerja sama antara kedua perusahaan di sektor
minyak dan gas, termasuk proyek Grass
Root Refinery Tuban dan peluang kerja sama
di bisnis hulu. OJSC Rosneft Oil Company
menawarkan data-data eksklusif yang dapat
mempercepat perkembangan proyek GRR
Tuban serta hak eksklusif untuk bekerja sama
di sektor hulu di Rusia. OJSC Rosneft Oil
Company juga menunjukkan komitmennya
memasok minyak mentah untuk proses
pengolahan dengan harga paling kompetitif.
Terkait belanja modal, proyek GRR Tuban akan
disesuaikan dengan hasil dari studi kelayakan,
Basic Engineering Design (BED), dan FrontEnd Engineering Design (FEED).

desember 2016

27

30

PT Pertamina (Persero) terpilih
sebagai Country Champion AMF
Asia Marketing Excellence Award
kategori Marketing Company of the Year
2016. The Asia Marketing Federation (AMF)
merupakan institusi terkemuka di bidang
pemasaran di kawasan Asia dengan anggota
AMF meliputi Bangladesh, Kamboja, China,
Hongkong, Indonesia, Jepan, Korea Selatan,
Malaysia, Filipina, Singapura, Sri Lanka,
Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Pertamina
terpilih sebagai Country Champion setelah
mengungguli dua nominator lainnya, yaitu PT
PLN (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia
(Persero). Sebagai Country Champion,
Pertamina berhak mewakili Indonesia dalam
AMF Asia Marketing Excellence Award kategori
Marketing Company of the Year 2016 di level
Asia.

30

PT Pertamina (Persero) dan Natio
nal Iranian Oil Company menan
datangani Head of Agreement
(HoA) jual beli Liquefied Petroleum Gas (LPG)
refrigerated dengan total volume mencapai
600.000 MT. Kesepakatan Pertamina untuk
pembelian LPG Refrigerated dari NIOC akan
mulai efektif berjalan dengan target delivery
perdana pada kuartal keempat 2016. Tahun ini,
dijadwalkan pengiriman dilakukan sebanyak
dua kargo, sedangkan pada tahun 2017 akan
dikirimkan 12 kargo sehingga total volume
mencapai 600.000 MT. Selain kesepakatan
LPG tersebut, Pertamina dan NIOC juga
sepakat untuk melanjutkan pembicaraan
mengenai pasokan minyak mentah untuk
kebutuhan Pertamina.

Juni

1

Construction Initiation Ceremony
Cilacap Blue Sky project (PLBC) menjadi
momentum dimulainya berbagai
kegiatan proyek PLBC khususnya fase
konstruksi. Dengan adanya pembangunan
proyek PLBC maka Cilacap nantinya menjadi
kilang pertama yang menghasilkan RON 92,
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yaitu kilang yang seluruh hasil gasoline-nya
adalah Pertamax. Nantinya, proyek baru akan
mampu menyerap sekitar 40.000 pekerja.

1

Semester 1 2016, Pertamina Hemat
US$91 juta dari Pengadaan Minyak
dan Produk Minyak oleh ISC. Efisiensi
tersebut berasal
dari implementasi
program-program
Breakthrough Project
(BTP) sepanjang
Januari hingga Juni
2016 sebagai bagian
dari transformasi ISC.
Program-program
tersebut meliputi
roll out dari proses
reformasi di tahun
sebelumnya dengan
target efisiensi US$80
juta, pelaksanaan

crude processing deal Basrah dengan target
efisiensi US$5 juta per tahun, dan pembelian
minyak mentah, kondensat, dan LPG dari Iran
dengan target efisiensi juga US$5 juta per
tahun. Selain itu, ISC Pertamina juga akan
meningkatkan penyerapan minyak mentah
domestik dari KKKS dengan target efisiensi
US$5 juta, serta pengadaan minyak mentah
berdasarkan nilai keekonomian dengan target
yang sama senilai US$5 juta per tahun.

3

Pertamina mengadakan Konferensi
Anak Luar Biasa (KARSA) bagi siswa
serta guru sekolah luar biasa dari
beberapa daerah di wilayah Provinsi Bali.
KARSA adalah program pemberian bantuan,
pembelajaran, pendidikan, dan pembinaan
kepada guru dan siswa sekolah luar biasa dari
Program PKBL Pertamina di beberapa daerah
di wilayah Provinsi Bali. Bantuan tersebut
berupa pelatihan bagi orang tua dan guru dari
anak-anak difabel agar mereka sadar bahwa
anak-anaknya berhak untuk mendapatkan
pendidikan yang setinggitingginya layaknya
anak-anak normal lainnya. Pertamina juga me
nyerahkan bantuan sebesar Rp. 1.764.543.500
dalam bentuk Sarana Peralatan Penunjang
Pendidikan bagi Sekolah luar Biasa di Wilayah

Bali, sebagai bentuk dukungan bagi anak-anak
luar biasa.
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Pertamina meraih gelar sebagai
salah satu yang terbaik dalam
kategori Crisis or Issues
Management Campaign of the Year dalam
gelaran PRWeek Asia 2016. Penghargaan
diberikan untuk aksi pengendalian isu dan
krisis Pertamina dengan judul “Fishing for Oil:
Case of Crude Oil Spill in Cilacap.” Dalam
laporan itu diungkapkan langkah penanganan
terintegrasi yang melibatkan Tim Komunikasi
dan Direktorat Pengolahan Pertamina untuk
mengendalikan dampak dari tumpahan minyak
terhadap reputasi perusahaan.
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Pertamina mulai mengoperasikan
secara resmi Agen Premium dan
Minyak Solar (APMS) di Krayan,
Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara setelah
70 tahun Indonesia merdeka. BBM tersebut
diangkut menggunakan Pesawat Air Tractor
(AT802) menuju Bandara Yuvei Semaring,
Long Bawan, Krayan. Dengan menggunakan
Intermediate Bulk Containers, BBM
selanjutnya didistribusikan ke APMS (Agen
Premium dan Minyak Solar) CV Prima Energi
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di Kecamatan Krayan yang berjarak tempuh
sekitar 3 km dari Bandara. Sebelumnya,
kebutuhan BBM untuk Krayan diperoleh
penduduk Krayan berasal dari Serawak,
Malaysia dengan harga sangat tinggi.

17

Pertamina sukses menggondol
empat penghargaan dari ajang
6th Asian Excellence Award 2016
yang diselenggarakan oleh Majalah Corporate
Governance Asia yang berbasis di Hong Kong.

Keempat penghargaan tersebut meliputi
Asia’s Best CEO yang diterima oleh Direktur
Utama Pertamina Dwi Soetjipto, Asia’s Best
CFO kepada Direktur Keuangan Pertamina
Arief Budiman, Asia’s Best Investor Relations
Company serta Asia’s Best CSR. Melalui
penghargaan ini, Pertamina telah dipandang
memiliki program dan perkembangan GCG
unggulan di Indonesia dan masuk dalam benak
responden survei yang dilaksanakan oleh
Corporate Governance Asia.

Juli

1

Pertamina kembali mengadakan
Pertamax Enduro Bareng-bareng Mudik
(BBM) 2016 sebagai salah satu bentuk
apresiasi tinggi terhadap keluarga pekerja
front liner dan konsumen setia yang telah
berkontribusi bagi kemajuan perusahaan.
Memasuki tahun kesembilan, program ini
mengantarkan 4.900 orang pemudik kembali
ke kampung halaman di 33 kota, melalui jalur
utara dan selatan Pulau Jawa, serta jalur
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Palembang untuk Pulau Sumatera. Berbeda
dari tahun sebelumnya, kali ini sebanyak 200
anggota keluarga Pasukan Orange (Petugas
Kebersihan) DKI Jakarta juga dapat merasakan
program mudik bersama Pertamina.

1

Sarana dan fasilitas New Gantry System
di Terminal BBM Tanjung Gerem di
Kecamatan Grogol, Cilegon Banten,
diresmikan. Modernisasi ini berupa sistem

kontrol otomasi yang terpadu mulai dari
kegiatan penerimaan, penimbunan sampai
penyaluran BBM. TBBM Tanjung Gerem
dilengkapi dengan New Gantry System (NGS).
New Generation Fuel Terminal ini dibangun
selama 1 tahun 4 bulan yang menjadikan
Terminal BBM Tanjung Gerem sebagai World
Class Fuel Terminal. Terminal ini memiliki
fasilitas 15 Tangki Timbun dengan kapasitas
total 110.809 KL dan mendistribusikan ratarata 3.595 KL/hari.
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Produk Pertamax Turbo untuk
kendaraan kelas supercar dan
berteknologi tinggi diluncurkan

di Sirkuit Spafrancorchamps, Belgia yang
ditandai dengan penyerahan produk tersebut
oleh Vice President Fuel Retail Marketing
Pertamina Afandi di selasela ajang balap
Lamborghini Blancpain Supertrofeo Series.
Keberhasilan uji coba Pertamax Turbo di ajang
balap Lamborghini Blancpain Supertrofeo
European pada awal Januari 2016 diikuti
dengan kerja sama Pertamina dengan Centro
Petroli Roma (CPR) selaku mitra Lamborghini
dalam pendistribusian bahan bakar Pertamax
Turbo ke sirkuit-sirkuit di seluruh Eropa.

Agustus

1

Pertamina mengakuisisi seluruh saham
milik Pasifico sebanyak 24,53% di
perusahaan minyak terbesar kedua
di prancis, Maurel & Prom. Langkah akuisisi
saham Pasifico dilakukan sebagai bentuk
upaya membangun kedaulatan energi nasional.
Maurel & Prom merupakan independent oil
company yang dimiliki oleh orang perorangan
yang listed di bursa saham Euronext Paris
dengan kapitalisasi pasar sebesar 550 juta
euro. Selain memiliki aset berupa lapangan
eksplorasi dan pengembangan di berbagai
belahan dunia, Maurel & Prom saat memiliki
tiga lapangan produksi utama di Afrika yang
memiliki cadangan proven & probable sebesar
205 Mboe (juta barel). Ada 3 aset utama
yang sudah tahap produksi, yaitu di Gabon,
Tanzania, dan Nigeria.

2

PT Pertamina Algeria EP (PAEP) secara
resmi telah dikeluarkan Gazette No.37
yang mengakui PAEP sebagai pemilik
Blok MLN 405A di Aljazair. Surat Pengesahan
(Attestation) No. 1555/EP/16 dari Sonatrach
tanggal 2 Agustus 2016 menegaskan
pengakuan Pemerintah Aljazair atas PT.

Pertamina Algeria Eksplorasi Produksi sebagai
Operator di Menzel Lejmat dan Oulad Nsir
(Blok 405 dan 215) secara sah dari tanggal
disetujuinya Dekrit Presiden No. 16181 yakni
20 Juni 2016. Tanggal ini merupakan salah
satu tonggak sejarah berkibarnya bendera
Pertamina secara penuh di Gurun Sahara, 16
ribu km dari Indonesia.

8

Pertamina dan National Iranian Oil
Company (NIOC) menandatangani
nota kesepahaman untuk melakukan
preliminary study terhadap dua lapangan
minyak raksasa di Iran, yaitu Ab-teymour dan
Mnsouri (Bngestan - Asmari). Selain peluang
bisnis hulu, kedua perusahaan juga sepakat
untuk menjajaki peluang bisnis lainnya.
Pertamina berharap agar setelah nota kesepa
haman, kerja sama Pertamina dan NIOC bisa
terealisasi dalam bentuk lebih konkret berupa
kesepakatan kontrak untuk kedua lapangan
tersebut.

desember 2016

31

10

Pertamina terjunkan 105 pekerja
terbaik untuk melakukan proses
alih teknologi kilang dengan
mitra terbaik di Eropa dan Amerika Serikat.
Hal itu dilakukan Pertamina guna mendukung
pelaksanaan proyek pengembangan dan
pembangunan kilang di Tanah Air. Untuk
memenuhi target di tahun 2025, Pertamina
saat ini tengah membangun empat
proyek Refinery Development Master Plan
Program (RDMP) dan dua kilang baru yang
membutuhkan para insinyur andal.

24

Pertamina dan anak usahanya
meraih 8 penghargaan Partra
Nirbhaya Karya Utama Adinugraha
2016, yakni penghargaan keselamatan
migas tertinggi, yang diselenggarakan oleh
Forum Komunikasi Keselamatan Migas
2016. Delapan penghargaan yang diterima
Pertamina diraih oleh Refinery Unit VI, PT
Badak NGL,Refinery Unit III, PT Pertamina eP
exploration and New Discovery Project, BOB
PT Bumi Siak Pusako – Pertamina hulu, PT
Pertamina EP – Matindok Gas Development

32
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Project, Refinery Unit V, dan PT Pertamina
Gas Wilayah Timur. Selain itu, Pertamina
juga meraih 14 penghargaan kategori Patra
Nirbhaya Karya Utama, 7 penghargaan Patra
Nirbhaya Karya Madya, dan 7 penghargaan
kategori Patra Nirbaya Karya Pratama. Atau
36 penghargaan, dari total 77 yang diberikan
Kementerian ESDM.

24

Marketing Operation Region
(MOR) VIII Maluku Papua
meresmikan APMS pertama
di Kabupaten Nduga, salah satu daerah
terpencil di Provinsi Papua. Dengan adanya
APMS, warga Kabupaten Nduga kini telah
dapat menikmati BBM dengan harga yang
sama seperti di daerah lain di Indonesia.
Untuk mengantar BBM ke Kabupaten Nduga
ditempuh dengan Kapal sejenis long boat
dari Pelabuhan Timika dengan waktu tempuh
sekitar 34 hari karena medan yang sulit. BBM
untuk Kabupaten Nduga bersumber dari
Jobber Timika. Pada saat yang sama juga
diresmikan Agen Penyalur Minyak dan Solar
(APMS) di Kasanaweja, ibukota Memberamo
Raya, Papua.

24

Delegasi Pertamina menyabet
delapan penghargaan kategori
Gold dan satu penghargaan
kategori Silver dalam ajang International
Convention on Quality Control Circles (ICQCC),
di Bangkok, Thailand. Perolehan ini meningkat
dibandingkan tahun lalu, dimana pada ajang
yang sama tim Pertamina mendapatkan tujuh
penghargaan. ICQCC merupakan forum
pertukaran ide dan pengalaman tentang
inovasi maupun improvement yang telah
diterapkan perusahaan di seluruh dunia.

25

Pertamina meraih laba
bersih sebesar US$1,83 miliar
hingga semester I 2016, naik
221% year on year (y-o-y) yang disokong oleh
peningkatan kinerja operasi dan efisiensi dari
berbagai inisiatif dan langkah terobosan yang

dilakukan perusahaan. Sepanjang semester
I 2016 Pertamina membukukan pendapatan
sebesar US$17,19 miliar.
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Dalam rangka mengurangi
ketergantungan akan produk
minyak impor dan meningkatkan
nilai tambah pada rantai pasokan BBM dalam
negeri, Pertamina dan Shell International
Eastern Trading Company (SIETCO) sepakati
kerja sama untuk mengelola minyak mentah
Basrah Crude milik Pertamina dengan skema
Crude Processing Deal (CPD). Di samping
mengurangi impor produk, langkah CPD
turut menggoyang harga yang ditawarkan
ke Pertamina pada pembelian proses tender
dan dengan langkah ini harga yang dibeli
oleh Pertamina pada semester 2 tahun 2016
menjadi lebih rendah.

September

15

Atas keberhasilan meningkatkan
penjualan Pertalite dan mengubah
mindset masyarakat untuk beralih
menggunakan Pertalite, Pertamina dianu

gerahi sebagai Indonesia Champion ASEAN
Economic Community Award 2016 dari Philip
Kotler Center bekerja sama dengan Markplus.
Inc.
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16

Pertamina pasang 1.000 CNG
converter. Sebanyak 500 di
antaranya untuk kendaraan dinas
pemerintah dan 500 unit untuk transportasi
publik. Kota yang mendapatkan alokasi CNG
converter pada tahun ini adalah DKI Jakarta
600 unit, Bogor 100 unit, Bekasi 150 unit, dan
Balikpapan 150 unit.

21

Pertamina dan Repsol
Lubricantres & EspeCialidades
Sa (España) menandatangani
Head of Agreement (HoA) untuk pembangunan
TDAE (Treated Distillate Aromatic Extract)
Plant atau kilang bahan baku industri ban
dan karet sintetis di Cilacap, Jawa Tengah.
Kilang yang akan dibangun di area Refinery
Unit IV Cilacap ini akan mengolah Minarex
untuk memproduksi bahan baku ban dan karet
sintetis. Investasi untuk pembangunan kilang
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berkapasitas produksi 60.000 ton per tahun
tersebut mencapai US$ 80 juta dengan target
operasi pada tahun 2019. Adapun produk yang
dihasilkan selain digunakan untuk kebutuhan
dalam negeri juga akan dipasarkan ke wilayah
ASEAN.

26

Delegasi Pertamina meraih
prestasi gemilang kembali diukir
pada The International Exposition
of Team Excellece Symposium (IETEx) di
Singapura. Pertamina mengirimkan enam
gugus/tim delegasi dan salah satu delegasi, FT
Prove SUPERNOVA dari Direktorat Pemasaran,
berhasil membawa pulang Penghargaan Best
of The Best (Platinum) dari seluruh kategori
penghargaan. Dalam sejarah pengiriman de
legasi CIP ke IETEx baru kali ini insan mutu
Pertamina mendapatkan Penghargaan Best of
The Best (Platinum).

27

Pertamina dan Sonatrach,
menyepakati nota kesepahaman
untuk peningkatan kerja sama
migas kedua perusahaan. Kerja sama ini
merupakan kelanjutan dari kesepahaman
yang sudah dicapai keduanya pada 2012.
Pertamina dan Sonatrach akan melakukan
analisis dan evaluasi atas peluang ekplorasi
produksi baik di Aljazair, Indonesia, dan
negara lain. Pertamina dan Sonatrach juga
memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam
proyek-proyek hulu, hilir, dan services migas
di kedua negara. Selain itu, kedua perusahaan

juga dapat melakukan kerja sama riset dan
pengembangan serta peningkatan kapabilitas
dan pertukaran ahli.

28

Direktur Utama Pertamina Dwi
Soetjipto, resmikan kantor di
Aljazair. Kantor yang diperun
tukkan bagi Pertamina Algeria EP ini terletak
di ibu kota Aljazair dan terdiri dari 4 lantai..
Di sini pula terdapat wisma dan fasilitas
penunjang untuk pekerja dan Country Manager
PIEP untuk Aljazair berkantor serta tinggal.

Oktober

3

Pertamina
dan Rosneft,
perusahaan
minyak Rusia
menandatangani
sejumlah dokumen yang
mencerminkan kerja
sama konkret antara
kedua perusahaan.
Kerja sama tersebut
mencakup bidang utama
dan strategis. Di bidang
pengolahan, petrokimia
dan perdagangan,
Pertamina dan Rosneft
menandatangani
JV Agreement (JVA)
GRR Tuban yang berfungsi sebagai dasar
terbentuknya perusahaan patungan yang akan
melaksanakan proyek pembangunan kilang
terintegrasi di Tuban, Jawa Timur (Indonesia).

4

PT Pelita Air Service (PAS) melakukan
penandatanganan MoU dengan
Pemerintahan Kabupaten Tabalong,
Kalimantan Selatan, tentang operasional
pengelolaan Bandara Warukin. PT Pelita
Air Service akan mengelola secara penuh

operasional Bandara Warukin tersebut.
Bandara ini akan melayani 7 kabupaten
yang ada di sekitarnya. Bandara yang mulai
beroperasi pada 1 Desember 2016 merupakan
bandara kedua yang pengoperasiannya
dilakukan penuh oleh PT Pelita Air Service
setelah bandara Pondok Cabe.

10

Dalam upaya meningkatkan
performa Kilang Balongan,
Pertamina resmi menggandeng

desember 2016

35

konsorsium PT. Rekayasa Industri (Rekind) –
Intermoor PTE Ltd. dalam proyek Engineering
Procurement,Construction, Installation, and
Commisioning (EPCIC) Subsea Pipeline (SPL)
and Single Point Mooring (SPM) dan Flushing
System Facilities untuk kilang Rifinery Unit
(RU) VI Balongan, Indramayu, Jawa Barat.
Proyek ini bertujuan untuk menggantikan dan
meningkatkan fasilitas loading dan unloading
SPM yang berkapasitas 150.000 Dead weight
Tonnage (DWT) dan jaringan offshore pipeline
Pertamina. Fasilitas SPM dan jaringan offshore
pipeline yang baru nanti mempunyai kapasitas
165.000 DWT, jaringan ganda 32, offshore
pipeline, onshore pipeline, dan fasilitas flushing
system.

12

Pertamina melakukan lifting
perdana kargo LPG eks Iran
dengan Kapal Very Large Gas
Carrier (VLGC) Pertamina Gas 2, di Pelabuhan
Kalbut Situbondo yang merupakan momen
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tum bersejarah dengan masuknya Iran sebagai
negara pemasok baru LPG untuk Indonesia.
Muatan LPG sebanyak 44.000 metrik ton
(MT) tersebut dibawa dari Iran setelah selesai
dilakukan loading dari Pelabuhan Asaluyeh
dengan menempuh perjalanan sekitar 13
hari. “Babak baru kerja sama PertaminaNIOC ini menjadi pintu pembuka bagi kerja
sama perdagangan Indonesia-Iran yang lebih
signifikan,” kata Dwi Soetjipto.

12

Pertamina resmikan instalasi
anjungan PHE-24 di lepas Pantai
Madura yang merupakan bagian
dari lapangan terintegrasi tahap pertama
(Proyek EPCI-1) di wilayah kerja PT Pertamina
Hulu Energi West Madura Offshore (PHE
WMO), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
di bawah pengawasan dan pengendalian SKK
Migas. Fasilitas produksi migas lapangan
terintegrasi ini dilengkapi dengan Central
Processing Platform 2 (CPP2).

12

Pertamina melaksanakan
pengapalan perdana ekspor
produk Propylene sebanyak
2.300 metrik ton menuju China dengan
pembeli Marubeni Corp. Propylene merupakan
salah satu produk dari Unit Residual Fluid
Catalytic Cracking (RFCC) RU IV Cilacap
yang diresmikan pada November 2015, se
lain produk HOMC dan LPG. Propylene yang
merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh
berbentuk gas merupakan bahan baku industri
petrokimia untuk memproduksi plastik, film,
kemasan, ban dan produk lainnya.

14

Menteri Badan Usaha Milik Negara
selaku Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Pertamina melalui Surat
Keputusan Nomor SK-254/MBU/11/2016,
tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas,
dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris,
Serta Penetapan Komisaris Independen
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina,
mengangkat Arcandra Tahar sebagai Wakil
Komisaris Utama Pertamina sekaligus
mengalihkan penugasan Edwin Hidayat
Abdullah dari Wakil Komisaris Utama menjadi
Komisaris Pertamina. Selain itu Menteri BUMN

selaku RUPS juga, memberhentikan dengan
hormat Widhyawan Prawiraatmadja sebagai
anggota Dewan Komisaris Pertamina, dan
menetapkan Tanri Abeng sebagai Komisaris
Independen merangkap Komisaris Utama
Pertamina.

15

Setelah PT Pertamina (Persero)
dan Rosneft menandatangani
Joint Venture Agreement (JVA)
kedua perusahaan langsung menyerahkan
deposit US$200 juta sebagai bentuk
keseriusan pelaksanaan proyek New Grass
Root Refinery (NGRR) Tuban. Rosneft juga
telah menyepakati untuk memberikan opsi
kepada Pertamina berupa lapangan migas
dengan tingkat produksi tidak kurang dari 30
ribu barel setara minyak dan dengan cadangan
tidak kurang dari 200 juta barel setara minyak.
Berdasarkan JVA, komposisi kepemilikan
saham pada perusahaan patungan ditetapkan
masing-masing Rosneft 45% dan Pertamina
55%. JVA juga mengatur mengenai
manajemen perusahaan patungan, dan tata
kelola, bahan baku, pemasaran dan offtake,
prinsip-prinsip pendanaan, SDM, standard
clauses, dan langkah-langkah lebih lanjut untuk
pelaksanaannya.
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Presiden RI Joko Widodo
mewujudkan kebijakan BBM satu
harga di papua yang diharapkan
dapat mempercepat gerak perekonomian
di wilayah provinsi yang didominasi oleh
pegunungan dan dataran tinggi. Pertamina
merespons cepat instruksi tersebut dengan
beberapa langkah. Yaitu, mendatangkan pesa
wat khusus, Air Tractor, difasilitasi Pelita Air
Service, yang merupakan best practise dalam
pengiriman BBM via udara sebagai moda
khusus yang didedikasikan untuk menjaga
ketahanan suplai agar harga terjangkau. Pada
kesempatan yang sama juga diresmikan
pendirian lembaga penyalur Pertamina
di delapan Kabupaten Pegunungan dan
Pedalaman Papua.

19

Pemerintah melalui Menteri
Keuangan secara resmi menunjuk
PDSI dan Perta Arun Gas (PAG)
bersama dengan 15 perusahaan lainnya
sebagai pengelola Pusat Logistik Berikat (PLB).
Dengan begitu PLB PDSI Pertamina Drilling
yang berlokasi di Pondok Cabe, Pamulang,
Tangerang, Provinsi Banten resmi beroperasi.
Sedangkan PAG secara resmi menjadi satusatunya pengelola PLB untuk produk LNG di
Indonesia.
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Pertamina siapkan investasi senilai
US$180 juta pada masa transisi
pengambilalihan Blok Mahakam
pada 2017. Investasi tersebut dimaksudkan
untuk menjaga tingkat produksi blok tersebut
setelah dilakukannya amandemen production
sharing contract Mahakam. Amandemen
production sharing contract Blok Mahakam
untuk periode 2018-2038 dilakukan untuk
menjadi jalan bagi Pertamina melakukan
langkah transisi dengan baik mulai 2017.
Amandemen tersebut ditandatangani oleh
Pertamina Hulu Mahakam, anak perusahaan
Pertamina, dan Satuan Kerja Khusus Migas
(SKKMigas).

27

Pertamina menjadi salah satu dari
15 perwakilan dari Kementerian,
Lembaga, Organisasi dan
Pemerintahan (“KLOP”), termasuk BUMN/D
yang menjadi pilot project laporan pelaporan
harta kekayaan secara elektronik (eLHKPN)
2017. Pertamina diminta untuk melakukan uji
coba pengisian eLHKPN. Adapun sasaran uji
coba pengisian eLHKPN ini ditujukan kepada
pejabat yang baru pertama kali mengisi
LHKPN dan pejabat yang akan memasuki
masa purna karya pada tahun 2017.

November

5

Pertamina Lubricants meluncurkan produk terbarunya, Enduro
MaticG, dengan spesifikasi SAE 20W-40 API SL JASO MB
didesain khusus untuk penggunaan seharihari pada mesin
sepeda motor dengan transmisi otomatis (CVT) seperti Yamaha (Mio,
Aerox, NMax), Honda (Vario, BeAT, Scoopy, PCX), Suzuki (Adress,
NEX). Pelumas ini memiliki kualitas di atas genuine oil pada umumnya
dengan harga lebih bersahabat dengan bahan baku sintetik, wangi
dan telah didesain untuk perlindungan terhadap keausan, konsumsi
BBM dan akselerasi optimal.

8

PT Badak NGL berhasil kapalkan kargo
LNG ke 9.000 dengan kapal LNG
Senshumaru dengan tujuan Terminal
Sakai, Jepang. Perayaan pengapalan LNG
9.000 diselenggarakan di Dermaga Muat
(Loading Dock) II PT Badak NGL di Bontang.

8

Sembilan bulan pertama 2016, PT
Pertamina (Persero) berhasil bukukan
laba bersih sebesar US$2,83 miliar atau
naik 209% dibandingkan dengan pencapaian
pada periode yang sama tahun 2015 sebesar
US$ 914 juta. Peningkatan laba yang signifikan
tersebut disokong oleh peningkatan kinerja
operasi dan efisiensi dari berbagai inisiatif dan

langkah terobosan yang dilakukan perusahaan
melalui program Breakthrough Project. Sampai
dengan akhir September atau triwulan ke-3
tahun 2016, Pertamina bisa melalui dengan
kinerja yang cukup bagus dimana pendapatan
yang diperoleh US$ 26,62 miliar.

15

Pertamina menjadi perusahaan
pertama yang melakukan dek
larasi komitmen untuk memerangi
korupsi dan menyelenggarakan sistem praktik
bisnis yang profesional dan berintegritas.
Deklarasi ini merupakan bagian dari sosialisasi
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gerakan ‘PROFIT’ (Profesional Berintegritas)
yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). Bagi Pertamina, Gerakan
‘PROFIT’ juga merupakan implementasi lain
dari budaya dan tata nilai 6C yang ada di
Pertamina.

20

Pertamina menggelar Eco Run,
lomba lari 5 kilometer dan 10
kilometer untuk memeriahkan
hari ulang tahun (HUT) ke-59. Dengan tema
“Ayo Berlari untuk Lestarikan Hayati”, sebagai
bentuk aksi untuk mendukung kelestarian
keanekaragaman hayati di Indonesia
khususnya satwa yang terancam punah. Lebih
dari 6.000 peserta dari kategori Marathon 10K
dan Fun Run 5K memperebutkan total hadiah
sebesar Rp 246 juta dan beragam aktivitas
yang menghibur peserta dan keluarga.

21

Pertamina kembali menunjukkan
kapabilitasnya sebagai
perusahaan yang mengedepankan
kegiatan Quality Management. Hal ini terbukti
dari prestasi yang diukir lima tim Continuous
Improvement Program (CIP) Pertamina di
ajang Asia Pasific Quality Organisation (APQO)
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Conference 2016. Penghargaan tersebut
diberikan dalam event Asia Pasific Quality
Organisation (APQO) Conference ke-22, di
Energy Event Centre - Rotorua, New Zealand.
Dalam forum tersebut peserta menunjukkan
dan berbagi pengetahuan mengenai
implementasi ide terkini, hasil penelitian,
serta best practice untuk mengeksplorasi
pengembangan dan masa depan Quality di
kawasan Asia Pasifik.

24

Penelitian Tim Universitas
Tadulako (Untad) tentang
biohidrogen sebagai salah satu
jenis energi baru terbarukan masa depan
pengganti bahan bakar fosil berhasil menjuarai
Pertamina Olimpiade Sains 2016 untuk
kategori Proyek Sains. Pertamina Olimpiade
Sains 2016 melombakan dua kategori, kategori
Teori dan kategori Proyek Sains. Setelah
melakukan penyeleksian hingga 11.000
peserta di kategori Teori, akhirnya terpilih
44 peserta yang bisa masuk ke babak final.
Sedangkan di kategori Proyek Sains, ada 18
tim peserta yang masuk final dari 250 lebih tim
Proyek Sains yang mendaftar.
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Pertamina kembali mengadakan
Anugerah Jurnalistik Pertamina
(AJP). Tahun ini, jurnalis muda
Rio Indrawan dari dunia-energi.com terpilih
sebagai juara umum AJP 2016 menyisihkan
2.117 karya dari 11 kategori. Pertamina
sangat mengapresiasi keikutsertaan jurnalis
dalam ajang tahun ini, karena peran wartawan
dan media sangat penting untuk terus
menumbuhkan semangat keterbukaan dan
transparansi yang akan berdampak pada
kinerja perusahaan.
Pertamina meresmikan fasilitas
New Gantry System (NGS) di
Terminal BBM Medan Group.
NGS merupakan bentuk modernisasi fasilitas
pendistribusian BBM yang lebih baik, cepat
dan modern. Implementasi NGS di TBBM
Medan Group memanfaatkan sistem otomatis
sebagai bentuk integrasi proses bisnis dengan
peralatan berteknologi tinggi. Kecepatan
pengisian BBM ke mobil tangki juga meningkat
pesat, dari yang sebelumnya 500 liter per
menit menjadi 2.000 liter per menit. Terminal
BBM Medan Group mendistribusikan BBM
untuk masyarakat Sumatera Utara dan
sebagian wilayah Aceh.

Menteri Perminyakan Irak Jabar
Ali Hussein Al-Lueibi mengajak
pemerintah Indonesia melalui
Pertamina untuk meningkatkan kerja sama
bilateral yang telah terjalin dengan baik selama
ini. Pertamina menjadi aktor penting sebagai
penyedia energi nasional terbukti dalam setiap
pertemuan Menteri ESDM dengan Menteri
sejawat dari berbagai negara sebagai rencana
ekspansi hulu dan pengembangan bisnis hilir,
termasuk Energi Baru Terbarukan (EBT).
Pertamina mendukung penuh
keputusan pemerintah untuk
membekukan sementara
keanggotaan Indonesia dalam Organisasi
Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC).
Keputusan tersebut diambil dalam Sidang ke171 OPEC di Wina, Austria. Menurut Direktur
Utama Pertamina Dwi Soetjipto, pembekuan
sementara keanggotaan Indonesia dalam
OPEC merupakan pilihan rasional dengan
mempertimbangkan material balance minyak
Indonesia saat ini. Pemangkasan produksi
1,2 juta barel per hari di luar kondensat
yang selanjutnya mengharuskan Indonesia
memangkas produksi 5% atau sekitar
37.000 barel per hari akan berdampak cukup
signifikan bagi industri migas dan juga keta
hanan energi nasional.
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Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Pertamina melalui surat Nomor: SK264/MBU/12/2016 tentang Pengangkatan Anggota Direksi
Perseroan (Persero) PT Pertamina, memutuskan mengangkat
secara resmi dua Direksi Baru Pertamina mulai tanggal 2
Desember 2016. Yaitu Muchamad Iskandar sebagai Direktur
Pemasaran dan Toharso sebagai Direktur Pengolahan.
Muchamad Iskandar menggantikan Ahmad Bambang
yang sebelumnya diangkat sebagai Wakil Direktur Utama
Pertamina. Sementara Toharso menggantikan Rachmad
Hardadi yang diangkat menjadi Direktur Megaproyek
Pengolahan dan Petrokimia.

7

Pertamina meraih kinerja dalam
pengelolaan lingkungan (PROPER) yang
positif dalam pemeringkatan periode
2015—2016 dengan diperolehnya tujuh
PROPER Emasdan 71 PROPER Hijau. Tujuh
Proper Emas diterima oleh Refinery Unit VI
Balongan - Jawa Barat, PT Pertamina Hulu
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Energi West Madura Offshore (WMO) – Jawa
Timur, Badak NGL - Kalimantan Timur, JOB
Pertamina Talisman Jambi Merang – Jambi,
PT Pertamina EP Asset 1 Field Rantau – NAD,
Marketing Operation Region IV TBBM Rewulu
– DIY, dan PT Pertamina Geothermal Energy
Area Kamojang – Jawa Barat.

9

Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) memberikan
penghargaan kepada
Pertamina sebagai BUMN yang
memiliki Sistem Pengendalian
Gratifikasi Terbaik. Penghargaan
ini diberikan untuk mendorong
Pertamina terus meningkatkan
integritasnya.

8

PT Pertamina EP (PEP) sebagai anak
perusahaan PT Pertamina (Persero) dan
kontraktor kontrak kerja sama di bawah
naungan SKKMigas menjuarai ajang Asean
Risk Management 2016 yang diikuti oleh 23
perusahaan di kawasan ASEAN. PEP meraih
juara 1 untuk kategori Risk Technology dan
Juara 3 untuk kategori Risk Champion.

10

Sebanyak 4.000 orang bersihbersih pantai serentak di lima
kota. Yaitu, di Teluk Penyu,
Cilacap, Pantai Karangsong, Indramayu, Pantai

Grand Watu Dodol, Banyuwangi, Kampung
Atas Air, Kelurahan Margasari dan Kampung
Baru Tengah, Balikpapan, dan Pantai Kampung
Bugis, Tanjung Uban. Acara tersebut diadakan
dalam rangka memperingati Hut ke-59
Pertamina.

13

Pertamina kembali menggelar
acara tahunan Pertamina Ener
gy Forum (PEF) sebagai bagian
dari rangkaian perayaan HUT ke-59. Selain
merupakan ajang diskusi mengenai topik
bidang energi dan pembuatan rekomendasi
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bagi Pertamina untuk mendukung pencapaian
ketahanan energi nasional, forum ini juga
bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan
stakeholder, termasuk investor dan mitra
bisnis Pertamina melalui penyampaian update
kinerja, strategi, dan pengembangan bisnis
Pertamina.

14

Pemerintah Indonesia membuka
era baru dalam hubungan kerja
sama antara Indonesia dan Iran.
Kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat
kerja sama termasuk sektor sektor energi.
Pemerintah Iran menyatakan kesiapan untuk
memenuhi kebutuhan Indonesia dalam bidang
tersebut. Dalam kunjungannya, Presiden RI
Joko Widodo membawa serta 60 CEO dan
pengusaha dari Indonesia. Salah satunya,
Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto yang
bertemu dengan para CEO dan pengusaha
Iran untuk membahas berbagai bentuk kerja
sama bisnis.

14

Di galangan PT Daya Radar
Utama (DRU) unit V, dilaksanakan
launching proyek kapal baru
17,500 LTDW tipe Crude Oil Tanker yang diberi
nama PANDERMAN. Kapal PANDERMAN
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merupakan bagian dari delapan unit kapal
ukuran General Purpose milik Pertamina yang
saat ini sedang dibangun di galangan dalam
negeri, sebagai salah satu wujud komitmen
Pertamina memajukan industri maritim dalam
negeri sesuai misi Indonesia menuju poros
maritim dunia.

14

Pertamina dan Rosneft melakukan
kick off meeting Analisis Dampak
Lingkungan (AMDAL) dan
Environment and Social Impact Analysis
(ESIA) sebagai tanda awal dimulainya kedua
pekerjaan tersebut. PT Greencap NAA
Indonesia akan melaksanakan dua kegiatan
tersebut setelah melalui proses pemilihan
sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kegiatan
ini salah satu yang sangat menentukan
bagi upaya tercapainya target penyelesaian
New Grass Root Refinery (NGRR) Tuban.
AMDAL, menjadi syarat utama sebelum pro
ses pembersihan lahan dan pengembangan
tapak sebagai pekerjaan awal proyek dapat
dilaksanakan.

14

Pertamina dan tujuh anak
perusahaan Pertamina lainnya
mendominasi podium pemenang

penghargaan Sustainability Reporting Award
(SRA) 2016, pada Rabu (14/12) di Jakarta. Hal
tersebut menunjukkan bahwa laporan tahunan
Pertamina dan anak usahanya sudah mampu
bersaing dengan baik menurut standarisasi
internasional yang berlaku.

19

Pertamina raih Indonesia
Trusted Company Award 2016.
Penghargaan ini menjadi bukti
bahwa Pertamina sebagai BUMN terbesar
Indonesia dipercaya oleh investor.

20

Pertamina dan PT Kereta Api
Indonesia (Persero) memulai
uji coba penggunaan LNG
(Liquefied Natural Gas) sebagai bahan bakar
kereta pembangkit di Stasiun Kereta Api
Bandung. Dengan program ini untuk pertama
kalinya di Asia Tenggara kereta pembangkit
menggunakan dua bahan bakar sekaligus,
yakni LNG dan Solar. Sebelumnya, Pertamina
dan KAI telah melakukan uji coba statis pada
Mei 2016 dan uji coba dinamis pada kereta
pembangkit pada Oktober 2016 di Yogyakarta.
Sedangkan yang dilakukan di Bandung

adalah uji coba operasional pada kereta
api pembangkit Argo Parahyangan jurusan
Bandung – Jakarta.

21

Lembaga pemeringkat kredit
internasional Fitch Rating
dalam keluaran terbarunya,
merevisi outlook Pertamina menjadi positif
setelah sebelumnya stabil, sedangkan
rating tetap pada BBB. Perubahan outlook
ini menunjukkan bahwa rating Pertamina
berpeluang naik pada periode mendatang. Di
dunia investasi, investor menggunakan credit
rating sebagai indikator dalam melihat tingkat
risiko investasi di sebuah perusahaan serta
sebagai acuan kemampuan perusahaan dalam
membayar utang. Rating juga menjadi salah
satu faktor penentu bagi suatu perusahaan
atau negara dalam mendapatkan pendanaan
eksternal.

22

Pertamina dan Saudi Aramco ak
hirnya resmi membentuk perusa
haan patungan (Joint Venture/ JV)
dalam membangun Kilang Cilacap di Jawa
Tengah. Adapun dalam perusahaan patungan
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Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto
mendengarkan penjelasan tentang fasilitas PLTP Lahendong Unit 5 & 6 dari Direktur Utama PT Pertamina Geothermal
Energy Irfan Zainuddin di Tompaso, Minahasa, Sulawesi Utara, pada 27 Desember 2016.

ini, Pertamina tetap memegang hak kelola
mayoritas yakni sebesar 55%, sedangkan
sisanya dimiliki Aramco. Refinery Cilacap
merupakan salah satu bagian dari Refinery
Development Master Plan (RDMP) Pertamina
dan kapasitasnya direncanakan akan
ditambah menjadi 400.000 barel per hari dan
dirancang untuk memroses minyak mentah
dari Arab yang disediakan oleh Saudi Aramco.
Nantinya kilang akan menghasilkan produk
dengan spesifikasi Euro V, petrokimia dasar
(basic petrochemical), dan Group II Base Oil
untuk pelumas.
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Tiga proyek infrastruktur
pembangkit listrik tenaga panas
bumi Pertamina senilai Rp6,18
triliun diresmikan pengoperasiannya oleh
Presiden RI Joko Widodo. Proyek-proyek
tersebut meliputi PLTP Lahendong unit 5 dan 6
berkapasitas 2 x 20 MW di Tompaso, Sulawesi
Utara dan PLTP Ulubelu unit 3 berkapasitas
1x55 MW. Proyek tersebut dinilai positif oleh
Presiden dalam mendukung program listrik
35.000 MW serta penyerapan tenaga kerja
lokal.•
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Mitra Binaan
Hari Maulana

Trisno Ardi

Batik
Papua
& Perjalanan
Sukses Ananto

Pameran Interior & Craft (ICRA) 2016
menghadirkan produk unggulan dari seluruh
Indonesia, terutama batik yang masih
mempunyai peran serta yang cukup besar
dalam ajang pameran-pameran serupa.
Dari sekian banyaknya batik yang ada di
acara tersebut, terselip satu peserta produk
batik yang menarik perhatian, selain corak,
warna, dan bahan, persoalan jarak tempuh
pun menjadi hal yang menarik.
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P

apua, tepatnya di
kota Jayapura inilah
lahir sebuah gagasan
dari pria yang bernama
Ananto Tejo Baskoro,
seorang pemuda dari
tanah Jawa yang mencoba
mengadu peruntungan
rezekinya di bumi
cendrawasih.
Tak Puas
Ananto sapaan
yang akrab dengannya,
mengawali karier
pekerjaannya sebagai
seorang karyawan

salah satu bank milik
negara. Namun di tengah
kesibukannya sebagai
pegawai bank tersebut,
tidak menyurutkannya
untuk tetap mencari
tambahan rupiah. Ananto
pun memasarkan produk
pamannya di Jayapura.
“Berawal dari keinginan
untuk mencari tambahan
saja, ternyata batik
mempunyai daya tarik
tersendiri di Jayapura.
Dari kesempatan inilah,
saya belajar banyak dari
paman hingga sampai

saya menjalankan sendiri,”
ujarnya.
Melihat permintaan
yang begitu banyak dan
penjualan yang semakin
meningkat, bahkan lebih
dari yang ditargetkan,
disertai izin dari sang
istri, akhirnya Ananto pun
mengajukan resign dari
tempatnya bekerja agar
lebih fokus menjalankan
bisnis batiknya yang
sudah dirintis semenjak
berpacaran dengan istri
tercinta.
“Ternyata batik di
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Mitra Binaan
Jayapura sangat laris,
bahkan pemasukannya
berlipat-lipat dari gaji di
bank. Bahkan saya bisa
menggaji dua karyawan.
Saya sadar, resign adalah
jawabannya karena
memang sudah tidak
memungkinkan saya bekerja
sambil menjalankan usaha
batik ini," jelas pria lulusan

Universitas Cendrawasih
tersebut sambil tertawa.
Keputusan tersebutlah
yang membuat Ananto
berputar 180 derajat, dari
seorang pegawai kantoran
menjadi pengusaha batik di
tanah mutiara hitam.
Terus Belajar
Ananto sejak SMA

sudah menyukai batik.
Ketertarikannya terhadap
batik tak luput dari
sentuhan tangan pamannya
yang ternyata juga ulet
mengarahkan Ananto,
mulai dari memilih kualitas
kain, menggambar motif,
hingga penjualan. Ananto
mendapatkan ilmu yang
lengkap dari pra produksi

Awalnya sangat sulit untuk membuat sesuatu yang baru
disana. Karena batik pada saat itu masih dipandang sebagai
hal yang asing atau baru. Ketika sudah berjalan beberapa
waktu, penjualan sudah mulai meningkat, lalu muncul
gangguan dari oknum masyarakat. Namun itu tidak membuat
saya mundur. Justru saya buktikan bahwa saya tidak ingin
dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang mengganggu.
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hingga pasca produksi, baik
untuk batik tulis atau lukis
maupun cap.
“Pertama kali saya
belajar dari paman. Awalnya
hanya disuruh antar ke sana
ke mari.Lama kelamaan
saya ingin mengetahui
bisnis batik itu seperti
apa. Akhirnya paman yang
mengajari semuanya mulai

dari memilih kualitas kain,
hingga penjualannya, mulai
dari batik cap hingga saya
belajar membuat motif,”
kenang pria yang saat ini
telah memiliki 2 putera dan
1 puteri.
Sesampainya di Papua,
Ananto mengaku banyak hal
yang bisa dikembangkan
karena dirinya melihat

Papua sebagai target pasar
baru yang menjanjikan
dalam menjual batik motif
atau khas Jawa milik
pamannya. Kesempatan
tersebut tak dilewatkan oleh
Ananto.
Walaupun menjanjikan
pendapatan yang
berlipat ganda, ternyata
mengembangkan usaha
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Mitra Binaan

Seiring berjalannya waktu, usaha batik tersebut dapat
diterima dengan baik. Apalagi sejak Ananto mulai menjajakan
produknya dengan motif-motif khas Papua, seperti motif
batik burung cendrawasih, tifa honai alat musik khas papua,
sentani, kamoro, serta asmat yang memiliki arti maupun ciri
khas masing-masing.
di batik tidaklah semudah
membalikkan telapak tangan.
Menurutnya, banyak tantangan
yang ia hadapi, seperti tekanan
beberapa oknum hingga
tindakan represif yang diterima.
Namun itu tidak membuatnya
mundur selangkah pun.
“Awalnya sangat sulit untuk
membuat sesuatu yang baru
disana. Karena batik pada
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saat itu masih dipandang
sebagai hal yang asing atau
baru. Ketika sudah berjalan
beberapa waktu, penjualan
sudah mulai meningkat,
lalu muncul gangguan dan
tindakan represif dari oknum
masyarakat. Namun itu tidak
membuat saya mundur. Justru
saya buktikan bahwa saya
tidak ingin dipandang sebelah

mata oleh orang-orang yang
mengganggu,” ungkapnya.
Seiring berjalannya
waktu, usaha batik tersebut
dapat diterima dengan baik.
Apalagi sejak Ananto mulai
menjajakan produknya
dengan motif-motif khas
Papua, seperti motif batik
burung cendrawasih, tifa
honai alat musik khas
papua, sentani, kamoro,
serta asmat yang memiliki
arti maupun ciri khas
masing-masing.
Bergabung Dengan
Mitra Binaan
Pertamina
Ananto awalnya belum

“Saya sangat terkesima melihat
perkembangan usaha teman saya
setelah menjadi mitra binaan
Pertamina. Sangat menjanjikan.
Karena itu, ketika masih ada
kesempatan tersebut saya langsung
mengikuti program mitra binaan
Pertamina, dan hasilnya cukup
menguntungkan. Mendapatkan
pinjaman modal dan pelatihan serta
mendapatkan teman- teman baru
sesama mitra binaan sehingga kita
bisa saling titip jual. Pokoknya,
banyak sekali keuntungan yang
kami dapat dengan menjadi mitra
binaan Pertamina, ” ujarnya.
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Mitra Binaan

tertarik pada instansi-instansi yang turut
mengembangkan usaha kemandirian
lokal yang ada. Karena menurutnya
dengan yang ada saat itu, Ananto
masih merasa usahanya baik-baik saja.
Karena itu, ketika seorang rekan
mengajaknya untuk ikut sebagai mitra
binaan Pertamina, ia masih enggan.
Pada awalnya, Ananto ingin melihat
rekannya tersebut sudah sampai sejauh
mana dalam pengembangan usahanya
ketika menjadi mitra binaan Pertamina.
Ternyata hasilnya cukup signifikan.
Akhirnya, pada tahun 2011, dia ikut
bergabung menjadi mitra binaan
Pertamina.
Ia pun tambah bersemangat karena
setiap gelaran pameran kerajinan atau

pameran yang bekerja sama dengan
Pertamina, dirinya kerap diikutsertakan.
“Dapat lapak gratis, penginapan,
lalu pulangnya dapat uang dari hasil
penjualan. Kita semua sama-sama
terbantu,” ungkap Ananto sambil
tertawa.
Bahkan, saat ini usaha bisnisnya
berkembang hingga ke produk olahan
makanan ringan khas papua yakni kue
sagu yang juga dapat dijadikan sebagai
buah tangan dari bumi Cendrawasih
tersebut. Dengan nama dagang Citra
Batik Papua dan Kue Sagu ini, ia
berharap Pertamina dapat merangkul
lebih banyak mitra binaan lainnya
agar dapat mewujudkan kemandirian
ekonomi masyarakat.

Ananto Tejo Baskoro

Batik Papua
Jl. Hawai No. 145 - 147,
Sentani - Papua
Telepon : 081223450181
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Social Responsibility
Arsh Starfy Firdausy

Trisno Ardi

Naufal
Inovator Muda
Penemu Pohon Listrik
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Pertamina menghadirkan Naufal Raziq dalam
Pertamina Science Fun Fair 2016. Kehadirannya
diharapkan mampu menjadi pemacu semangat
generasi muda Indonesia untuk berinovasi.

Social Responsibility

T

idak seperti biasanya,
Sabtu pagi, Mall Kota
Kasablanka terlihat ramai
oleh para pelajar berseragam.
Sejak pukul delapan pagi
para siswa dari Sekolah
Dasar hingga Menengah
Atas area Jakarta sudah
terlihat berdatangan ke arena
Pertamina Science Fun Fair
2016 yang dilaksanakan
seharian, pada (29/10).
PT Pertamina (Persero)
memang sangat gencar
menyelenggarakan
berbagai kegiatan yang
memperhatikan pendidikan
masyarakat. Dalam Pertamina
Science Fun Fair, Pertamina
menyelenggarakan berbagai
macam lomba sains, lomba
robotik, pameran, talkshow,
serta berbagai macam
peragaan proyek inovasi
sains para pemenang
Pertamina Olimpiade Sains.
Dari beragam kegiatan
tersebut, perhatian
pengunjung tersedot ke
panggung utama. Ternyata,
Pertamina menghadirkan
sosok inovator cilik dari
pelosok Aceh yang ketika
berumur 10 tahun berhasil
menemukan pohon pijar yang
bisa menghasilkan energi
listrik sebagai salah satu
pembicara. Kehadirannya
membuat seluruh siswa yang
hadir, termasuk para orang
tua dan pengunjung Mall
penasaran.
Naufal Raziq, namanya.
Anak yang saat ini berumur
14 tahun tersebut duduk
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di kelas 3 di MTs Negeri
Langsa Lama Aceh. Berkat
penemuannya, ia menjadi
bahan perbincangan dunia
inovasi Indonesia dalam
kurun waktu setahun
terakhir. Bagaimana tidak,
ia berhasil mengubah getah
pohon menjadi energi listrik
yang bermanfaat bagi
lingkungannya.
Penuh Perjuangan
Ditemani oleh Vice
President Corporate
Communication Pertamina
Wianda Pusponegoro, Naufal
bercerita di panggung utama
Pertamina Science Fun Fair
2016.
“Awalnya saat
saya mempelajari ilmu
pengetahuan alam, saya
membaca bahwa buah yang
mengandung asam katanya
bisa menghantarkan listrik.
Akhirnya saya lakukan uji
coba pada buah kentang.
Setelah itu, saya berpikir lagi,
kalau buahnya mengandung
asam berarti pohonnya juga
mengandung asam. Akhirnya
saya mulai melakukan
eksperimen,” ujarnya.
Anak pertama dari
dua bersaudara pasangan
Supriaman dan Deski ini
melakukan eksperimen pada
pohon mangga dan ternyata
tidak layak. “Setelah itu, saya
coba jenis pohon lainnya.
Akhirnya saya menemukan
Kedondong Pagar yang kadar
asam atau getahnya mampu
menghantarkan listrik,”
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katanya.
Naufal mengaku,
pengetahuan yang dimiliki
tidak hanya dari sekolah,
namun juga adanya
dukungan sang ayah yang
sangat membantu dalam
percobaannya tersebut.
“Kebetulan ayah bekerja
di elektronik. Jadi sedikit
banyak saya tahu alat-alat
elektronik,” paparnya.
Oleh sekolahnya,
penemuan Naufal beberapa
kali diikutsertakan
perlombaan inovasi teknologi
hingga tingkat kabupaten.
Dalam ajang tersebut,
inovasi pohon listrik hanya
menduduki posisi harapan
satu meskipun dalam kategori
umum.
Walaupun tidak meraih
posisi terbaik, ia tidak patah
arang. Berbagai evaluasi dan
perbaikan dilakukan agar
pohon pijar temuannya dapat
diterima dan diaplikasikan
kepada masyarakat secara
lebih luas. Dengan dukungan
penuh sang ayah, Naufal
terus bereksperimen dalam
mengubah model dan metode
proses transformasi asam
pohon menjadi listrik yang
lebih kuat dan stabil.
Setelah beberapa
modifikasi dan perubahan
agar menghasilkan listrik
yang lebih stabil dan kuat,
pihak sekolah pun kembali
mengikutsertakan karya
Naufal kembali ke Pergelaran
Festival Teknologi Tepat Guna
(TTG) tingkat provinsi yang

Bermodalkan peralatan sederhana dan beberapa batang
pohon Kedondong pagar atau hutan, anak berperawakan khas
masyarakat Aceh yang memiliki nama lengkap Naufal Raziq
ini sukses menemukan cara untuk menjadikan kandungan
asam di dalam pohon diubah menjadi energi listrik.
merupakan ajang pencarian
bakat para inovator di bumi
serambi Mekah.
Di sini lah, awal
pertemuan Naufal dengan
tim CSR PT Pertamina EP
Rantau Field yang memang
sedang giat mencari
inovasi dari masyarakat
untuk dikembangkan
kebermanfaatannya bagi
lingkungan yang lebih luas.
Kesempatan pun semakin

terbuka untuk pohon pijar
semakin berkembang.
Tawaran pun berlanjut.
Pertamina EP Rantau Field
akhirnya sepakat untuk
membantu dan mendanai
pengembangan pohon
pijar Naufal menuju skala
yang lebih besar, terutama
dalam rangka menerangi
kampungnya yang memang
belum tersentuh jaringan
listrik sejak kemerdekaan

RI 71 tahun silam. Maklum
saja, Naufal memang berasal
dari dusun yang jauh di
pedalaman pelosok Aceh,
bernama Tampur Paloh.
Berhasil
Hasil temuan energi dari
pohon kayu ini memang
sederhana, dengan
rangkaian yang terdiri dari
pipa tembaga, batangan
besi, kapasitor dan dioda,
desember 2016
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Social Responsibility
arus listrik yang dihasilkan
sangat tergantung kepada
kadar keasaman pohon.
Walaupun demikian, melalui
beberapa evaluasi dan
perbaikan, saat ini pohon
pijarnya saat ini telah mampu
menerangi sekitar 40 rumah
di dusun Tampur Paloh,
Kecamatan Simpang Jernih
Kabupaten Aceh Timur untuk
pencahayaan lampu malam
hari.
“Saya senang sekali dan
bangga penemuan saya bisa
bermanfaat bagi lingkungan
sekitar,” ujar Naufal
bersemangat.
Bahkan bersama
Pertamina yang kini
mendampingi dan
mendukung penemuannya, Ia
telah mendapatkan beasiswa
untuk jenjang SMA dan
Kuliah.

Meskipun masih dalam
volt yang rendah dan hanya
cukup untuk menyalakan
bola lampu pada malam hari,
penemuan anak yang bercitacita menjadi ilmuan ini sangat
membantu lingkungan sekitar
kampungnya, khususnya
untuk belajar di malam hari.
Temuan Naufal
menghasilkan daya sebesar
0,5-1 Volt per elektroda yang
ia pasang pada rangkaian
pohon Kedondong Pagar.
“Sementara baru untuk
lampu saja. Di desa kan nyala
hanya malam hari, siang
istilahnya kita charge, dan kita
sedang terus kembangkan,”
pungkas Naufal.
Bocah yang ingin kuliah
di ITB tersebut mengaku
pada akhirnya memilih
pohon Kedondong Pagar
karena ketersediaannya

Kehadiran
Naufal di
Pertamina
Science Fun
Fair 2016
mendapat
applaus
yang meriah
sehingga
menambah
minat siswa
SD hingga
SMA tertarik.
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"Saya senang
sekali dan
bangga
penemuan saya
bisa bermanfaat
bagi lingkungan
sekitar," ujar
Naufal.
yang melimpah di Kota
Langsa, Nanggroe Aceh
Darussalam (NAD). Tak
hanya itu, pohon tersebut
punya keasaman yang tinggi
sehingga mendukung proses
penghasilan listrik, serta
bentuknya juga yang kuat dan
kokoh.
Selain manfaatnya
sebagai penghasil listrik,

Naufal juga menjelaskan bahwa pohon
Kedondong Pagar juga memiliki manfaat
lain. Yakni, kulit getahnya bisa digunakan
sebagai obat luka bakar serta daunnya yang
tumbuh dimanfaatkan untuk makanan ternak
masyarakat kampung.
Penemuan Naufal ini dapat dirasakan
manfaatnya oleh warga sekitar. Ia
mengungkapkan bahwa pohon tersebut akan
terus mengalirkan listrik selama pohon itu
masih hidup, dan dirawat oleh pemiliknya.
“Pohon ini terus menghasilkan listrik,
selama masih hidup, jadi perlu terus disiram,
agar tidak kering (getahnya),” papar Naufal.
Peduli Inovator Muda
Sementara itu, Vice President Corporate
Communication Pertamina Wianda
Pusponegoro mengatakan kisah Naufal adalah

kisah sukses sinergi antara Pertamina dengan
masyarakat dalam menciptakan inovasi yang
memberikan solusi bagi permasalahan yang
ada, yang perlu dicontoh oleh daerah-daerah
lain di Indonesia.
“Naufal ini discovery untuk bangsa, syukur
ada di wilayah kerja Pertamina yang lain
sehingga kita dari awal bisa inventarisir untuk
cek mana penemuan yang bisa dikembangkan
lebih luas," ujar Wianda.
Menurutnya, Pertamina juga membuka
ksempatan bagi generasi muda Indonesia
lainnya untuk berinovasi seperti Naufal.
"Semua kesempatan terbuka kita sediakan
wadahnya, dan menjadi tugas kita untuk
mengecek jika ada temuan-temuan yang lain
seperti ini yang bisa dikembangkan di wilayah
lain. Siapa tahu ada Naufal-Naufal lainnya,”
pungkas Wianda.
desember 2016
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AbenG
Komisaris Utama dan Komisaris Independen
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D

i Usianya yang ke-59, saya rasa
Pertamina sudah melakukan proses
evolusi dan transformasi, diawali
dengan Pertamina sebagai perusahaan
yang dimiliki negara yang betul-betul
menguasai sektor energi. Pendapatannya
turut menyumbang perkembangan ekonomi
Indonesia khusus pada saat Indonesia
menjadi negara pengekspor minyak yang
cukup besar. Hingga tahun 1990-an
boleh dikatakan anggaran Pemerintah
dari Pertamina dan ini tentu Pertamina
merupakan perusahaan monopoli.
Perusahaan monopoli pada umumnya
tidak efisien. Dalam perkembangannya,
Pertamina lalu masuk ke ranah korporasi
yang pada tahun 2003 menjadi Persero dan
jika sudah menjadi Persero maka menjadi
BUMN. Tapi pada waktu yang bersamaan,
produksi Pertamina menurun karena
Pertamina baru menyumbang 23% dari
kebutuhan energi kita padahal dia adalah
energy company.
Ketika Pertamina bergerak dari posisi
monopoli ke posisi korporasi, maka pada
waktu yang bersamaan juga produksinya
menurun yang berimbas pada turunnya
pendapatan. Karena itulah dilakukan
korporasi transformasi, dari yang
biasanya tidak efisien masuk ke posisi
yang mengharuskannya bergerak dalam
lingkungan pasar yang kompetitif. Karena
Pertamina masih memiliki posisi yang kuat
dari masa monopoli dulu, maka posisi
Pertamina di pasar sampai sekarang masih
sangat kuat.
Pertamina itu kuat di hulu dan di hilir.
Tidak seperti Petronas. Walaupun dua tahun
terakhir terjadi krisis minyak, keuntungan
Pertamina dari dua bidang tersebut bisa
saling menopang. “Ketika kondisi harga
minyak turun, di hilir Pertamina semakin
diperkuat,”jelasnya. Apalagi menurutnya
di sisi hulu, Pertamina juga belum begitu
kuat dengan kontribusinya terhadap total
produksi minyak negara yang hanya sekitar

23 persen. “Jadi ketika harga minyak
turun, Pertamina tidak terlalu dipengaruhi
karena kuat di hilirnya. Itu sebabnya 9 bulan
pertama tahun 2016, Pertamina memperoleh
keuntungan paling tinggi dari seluruh
perusahaan minyak, dimana Pertamina telah
mampu mengalahkan Petronas yang sudah
jauh di bawah kita,”kata mantan Menteri
BUMN ini.
Tanri berharap untuk mewujudkan citacita Pertamina sebagai World Class Energy
Company. Untuk itu, yang harus dilakukan
adalah meneruskan proses Transformasi
di segala bidang. Strateginya adalah
bagaimana memperkuat jaringan di bidang
pemasaran sehingga terjadi proses efisiensi
yang tinggi. “Efisiensi yang cukup tinggi ini
sudah hampir kita capai,” tegasnya.
Selain itu, kita harus mencari ladangladang minyak baru, baik itu di dalam
negeri maupun di luar negeri secara agresif.
“Sebagai perusahaan minyak nasional,
kita juga harus meningkatkan cadangan
minyak untuk Indonesia. Karena itulah,
kita harus lebih agresif mencari ladang
minyak di luar negeri. Upstream-nya kita
agresif dan downstream-nya kita tingkatkan
efisiensi,”tambahnya.
Kombinasi dari efisiensi di downstream
dan agresif investasi di upstream,
menurutnya sebuah strategi yang tepat
agar Pertamina betul-betul menjadi
World Class Company. Yang tidak kalah
penting, Pertamina harus lebih banyak
mengalokasikan dana untuk riset dan
teknologi. “Industri hanya akan kompetitif
jika dia memiliki teknologi. Karena itu,
pengembangan teknologi merupakan
investasi yang harus kita lakukan," tukasnya.
Tanri menekankan, Pertamina harus
memperkuat keterampilan SDM-nya yang
mempunyai kompetensi yang kuat di
sektor perminyakan. "Jadi, transformasi
terus dilakukan dengan struktur organisasi,
efisiensi terus ditingkatkan, serta kapasitas
SDM juga ditingkatkan," pungkasnya.
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D

elapan tahun menjadi peneliti di
Reforminer Institute membuatnya
paham sekali kondisi migas dan
energi yang ada di negeri ini. Oleh karena
itu, ia dipilih sebagai salah satu juri dalam
Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP)
tahun 2016 ini.
Komaidi yang dulunya merupakan
lulusan terbaik program Magister Ilmu
Ekonomi Universitas Trisakti dan lulusan
terbaik program Sarjana Ekonomi Universitas
Airlangga melihat Pertamina telah melakukan
tugasnya sebagai BUMN secara baik dengan
melakukan peningkatan dari tahun ke tahun hingga
umurnya yang ke-59 ini. “Saya kira Pertamina
sebagai BUMN sudah melaksanakan tugasnya
secara baik, dan sebagai anak bangsa kita harapkan
Pertamina semakin maju dan besar,” ujar Komaidi.
“Secara investasi Pertamina terus
melakukan pengembangan, produksi
juga terus meningkat tidak
hanya pada minyak namun
juga terutama gas,” tegas
pengajar Fakultas Ekonomi
Universitas Trisakti yang
menguasai pemodelan
ekonomi energi dan mahir
di dalam penerapan ilmu
ekonometrik penggunaan
perangkat lunak ini.

Komaidi notonegoro

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute
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Tulus abadi

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

D

i mata Tulus Abadi, Pertamina sebagai
entitas bisnis bidang energi layak
diacungi jempol atas kinerjanya yang
kian mebaik, di tengah bisnis minyak yang
masih lesu. Ketua Pengurus Harian YLKI ini
membandingkannya dengan perusahaan
minyak lain, dimana secara persentase
Pertamina tingkat keuntungannya lebih unggul
diibandingkan yang lain.
“Meski keuntungan banyak di-support
dari efisiensi, namun ini sangat baik karena
Pertamina sudah makin efisien dari sisi
korporasi. Saya rasa itu harus dipertahankan
dan ditingkatkan terus untuk bisa berkontribusi
kepada negara dan masyarakat,” katanya.
Namun demikian, menurut pria kelahiran

Purwokerto ini, kinerja yang baik tidak akan
ada artinya tanpa peningkatan pelayanan
yang berorientasi pada konsumen.
Karena itu di usia yang ke-59 Pertamina,
ia berharap Pertamina harus terus
meningkatkan pelayanan yang berorientasi
kepada konsumen.
“Saya lihat Pertamina terus
bertransformasi dengan terus melakukan
perubahan dan perbaikan. Tentunya halhal yang bersinggungan langsung dengan
konsumen, terutama dalam pelayanan perlu
ditingkatkan lagi. Karena ini untuk menjaga
kualitas pelayanan dan daya saing terhadap
kompetitor,”pungkasnya.
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T

ujuh belas tahun lebih berkarir sebagai Fotografer
di Thomson Reuters, menjadikan Beawiharta layak
mendapatkan gelar sebagai Photographer senior di
Indonesia. Bea, panggilan akrabnya, sangat mengapresiasi
langkah Pertamina dalam mewujudkan BBM satu harga seluruh
Indonesia. Ia berharap Pertamina dapat mempertahankan
kebijakan tersebut ke depannya.
“Buat saya ini adalah lompatan besar ketika Pertamina
bisa memberlakukan satu harga di seluruh Indonesia. Saya
sering berkeliling ke daerah-daerah sampai tempat
terpencil dan saya paham sekali bagaimana BBM
didistribusikan,” ucap lulusan IKIP Malang
tersebut.
Karena itu, di ulang tahun Pertamina
ke-59, upaya perusahaan energi ini dalam
mengemban tugas BBM satu harga di
seluruh Indonesia merupakan perjuangan
dalam menembus pendistribusian ke
wilayah terpencil yang belum tentu bisa
dilakukan oleh perusahaan manapun.
Pria kelahiran Jember ini mengaku
percaya Pertamina merupakan
‘darah’ Indonesia untuk bisa bergerak
maju ke depan. “Darahnya Indonesia untuk
selalu bergerak ya ada di Pertamina, karena
energi dibutuhkan oleh semua orang di
semua tempat,” ucap Fotografer yang pernah
tertembak di kaki saat meliput konflik Timor
Timur tahun 1999 tersebut.

Beawiharta belly

Fotografer Senior
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F

ounder akarpadinews.com yang akrab dipanggil Bang
Sem ini merupakan budayawan Indonesia dan senior
di bidang jurnalistik di Indonesia. Anggota Persatuan
Wartawan Indonesia yang telah menulis puluhan buku melihat
Pertamina di usiake-59 sebagai tempat terbaik bagi putera
bangsa yang berprestasi. Menurutnya, Pertamina
telah menumbuhkan rasa optimisme generasi
muda dalam menggapai masa depan yang cerah
untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.
“Pertamina selalu menjadi tempat terbaik
putera terbaik bangsa. Inilah salah satu
kelebihan Pertamina sebagai korporasi milik
negara. Apalagi saat ini ada Universitas
Pertamina (UP). Kita tidak hanya melihat
Pertamina hanya sebagai BUMN
terbesar di bidang energi, akan tetapi
juga sebagai rumah masa depan putera
puetri Indonesia dalam menguasai
teknologi, pengetahunan, manajemen,
bisnis, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Hal yang paling menarik
menurutnya dalam perjalanan
Pertamina hingga hari ini adalah proses
transformasi yang dilakukan Pertamina
untuk menjadi perusahaan energi bukan
sekadar migas. Ia juga mengapresiasi
Pertamina dalam menghadapi anjloknya harga
minyak dunia sejak 2014. “Pertamina tidak terlihat
panik, malah justru menggenjot mengembanganpengembangan di negara lain seperti Aljazair, dan lain
sebagainya,” ucap Bang Sem.

n. syamsuddin ch. haesy

Budayawan
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Wisata
Rianti

Adityo Pratomo

Mengenal

Monyet
Hantu
dari Bitung
Berwisata ke Manado,
Sulawesi Utara, destinasi
utama kita biasanya Bunaken
dan wisata kuliner ekstrim.
Padahal, di provinsi ini, kita
bisa melihat dari dekat salah
satu hewan khas Manado
bernama Tarsius atau biasa
disebut monyet hantu.
70
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S

Wisata

alah satu lokasi

yang bisa dikunjungi

untuk melihat Tarsius

bergerak, bahkan untuk

menangkap mangsanya.
Panjang kepala dan

adalah Taman Margasatwa

badan tarsius sekitar 4-6

di Kota Bitung, sekitar 45

atas dan telapak kakinya

Tandurusa yang terletak
km sebelah timur Kota
Manado atau sekitar 1

jam perjalanan. Di taman
margasatwa ini, kita bisa

melihat Tarsius yang dalam

kondisi normal hanya ada di
Hutan Lindung Tangkoko.

Perlu kesabaran ekstra jika

ingin mengabadikan makhluk
unik yang termasuk langka
tersebut.

Bagi kebanyakan orang,

nama Tarsius lebih sulit

diingat dibandingkan dengan
nama binatang lainnya

yang biasa hidup di wilayah
Indonesia. Tarsius, atau

dalam bahasa Inggris disebut
Tarsier, merupakan primata

dari genus Tarsius bertubuh
kecil dengan mata yang

sangat besar. Masing-masing

inchi, sementara itu kaki

memiliki panjang dua kali

badannya. Hewan ini juga

memiliki buntut tanpa bulu

yang sangat panjang, sekitar
7,8 hingga 9,8 inchi. Jari

jemarinya sangat panjang

yang berfungsi untuk meraih
dan hinggap di dahan

atau ranting pohon. Jari

ketiganya sama panjangnya
dengan seluruh panjang

lengan atasnya. Keadaan

anatomi tubuhnya yang unik
menjadikan Tarsius sebagai

pemanjat vertikal tanpa jatuh
karena berpegang erat dan

pelompat yang andal. Hewan
ini dapat melompat 40 kali
panjang badannya dan

terbang sekitar 16 kaki dalam
sekali lompat.

Jika kita berharap

bola matanya berdiameter

dapat melihat hewan imut

yang sama dengan seluruh

pepohonan, bersiaplah

sekitar 16 milimeter, ukuran
otaknya. Walaupun tubuhnya
super mungil, kepalanya

dapat berputar 180 derajat
seperti burung hantu. Oleh
sebab itu, Tarsius sering
disebut sebagai monyet

hantu. Kemampuannya untuk
melihat benda dengan hanya
memutar kepalanya saja

membuat Tarsius menjadi
hewan yang tidak banyak
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ini berlompatan di atas

untuk kecewa. Tarsius dapat
ditemukan bergantung di
pohon pada ketinggian

sekitar 3 hingga 6,5 kaki

atau sekitar 1 meter hingga 2

meter dari atas tanah dengan
perlindungan dedaunan

sebagai tempat tidurnya.

Sebagai binatang nokturnal,
Tarsius diam seperti boneka

di siang hari dan sangat aktif

desember 2016

di malam hari. Pandangan

matanya pun lebih tajam di
malam hari seperti halnya
binatang malam lainnya

meskipun memiliki sedikit
perbedaan. Perbedaan

antara Tarsius dan binatang

malam lainnya adalah hewan
ini tidak memiliki daerah

pemantul cahaya di matanya.
Tarsius memiliki bulu

yang lembut seperti beludru,
biasanya berwarna cokelat

abu-abu, cokelat muda, atau
kuning-jingga muda. Namun
jangan tertipu. Hewan ini

merupakan primata karnivora
sejati. Apapun keadaannya,

Tarsius tidak makan tanaman.
Hewan mini ini hanya makan

Taman Margasatwa
Tandurusa yang terletak
di Kota Bitung, sekitar
45 km sebelah timur
Kota Manado menjadi
salah satu tempat wisata
yang dapat dikunjungi
untuk melihat Tarsius
dari dekat.

Pohon-pohon yang
menjulang tinggi, menjadi
habitat berbagai spesies
unik di Tangkoko.

Foto: Aji Wihardandi dari http://www.mongabay.co.id
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serangga, reptil seperti kadal

burung atau kelelawar.

kesendiriannya hingga ajal

bahkan kelelawar. Meskipun

mengagumkan adalah

ini tidaklah panjang, hanya

yang kecil dan imut, mereka

setia pada pasangannya.

dan ular, kodok, burung, dan
tarsius merupakan hewan

merupakan predator yang
sangat serius. Mereka

memburu dalam diam,

mencari kesempatan mangsa
mendekatinya, kemudian

menangkapnya dengan cepat
di udara seperti menangkap

74

Hal lain yang sangat

Tarsius dikenal sangat

menjemputnya. Usia hewan
sekitar 15 tahun saja.

Namun demikian, usia

Meskipun binatang malam,

pendek dan kesetiaannya

yang seumur hidupnya hanya

faktor yang membuat Tarsius

ia merupakan monogami
memiliki satu pasangan.

Apabila pasangannya mati,
Tarsius tidak akan kawin

lagi dan bertahan dengan
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tersebut disinyalir menjadi

terancam keberadaannya di
dunia. Tarsius juga hewan

yang mudah stres. Sehingga
apabila ditaruh di dalam

Tarsius dikenal sangat setia
pada pasangannya. Meskipun
binatang malam, ia merupakan
monogami yang seumur
hidupnya hanya memiliki satu
pasangan. Apabila pasangannya
mati, Tarsius tidak akan kawin
lagi dan bertahan dengan
kesendiriannya hingga ajal
menjemputnya. Usia hewan ini
tidaklah panjang, hanya sekitar
15 tahun saja.

kandang terlalu lama, hewan

dengan Tarsius lainnya.

ada dua tempat saja yang

membunuh dirinya sendiri.

yang diceritakan penjaga

ekowisata, dan pelaksanaan

dengan banyak manusia.

Tarsius kadang diburu oleh

ini akan melukai bahkan

Begitu pula jika bertemu
Karena itulah, di Taman

Margasatwa Tandurusa,

Tarsius hanya menetap di

kandang selama dua bulan.
Setelah itu, ia akan kembali
dilepas ke Hutan Lindung
Tangkoko dan digantikan

menjadi tempat konservasi,

Ada hal menyedihkan

riset Tarsius. Yaitu, di

taman margasatwa itu.

masyarakat setempat untuk

Hutan Lindung Tangkoko,

dijadikan ‘cemilan’ saat pesta
miras. Karena itu, untuk

menghindari kepunahan

tarsius, konservasi habitat
adalah satu-satunya

harapan. Di dunia, hanya

Bitung, Sulawesi Utara dan
di Pulau Bohol, Filipina. Di

dua tempat inilah kita bisa

menyaksikan hewan unik ini
secara langsung, mudah,
dan teratur.
Sumber
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Galeri Foto
Rianti

Kuntoro

kado
pertamina
untuk
anak
indonesia
Senyuman lebar dan tawa lepas anak-anak yang tinggal
di daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal terpancar
dari wajah-wajah mereka setelah PT Pertamina (Persero)
mewujudkan kegiatan tanggung jawab sosialnya melalui
kegiatan “Kado CSR Pertamina untuk Anak Indonesia”.
Sebuah program pemberian bantuan pembelajaran,
pendidikan, dan pembinaan dari Pertamina untuk
Pendidikan Anak-anak Indonesia. Mulai dari Manokwari,
Maumere, Lahendong, hingga Raja Ampat, Pertamina
menebarkan kebahagiaan dengan merenovasi Sekolah
Dasar dan Taman Kanak-kanak, pelatihan bagi guru
TK dan PAUD, bantuan fasilitas pendidikan, serta bakti
sosial kesehatan. Bagi Pertamina, kehadirannya dapat
menjadi bukti keterwakilan negara hingga ke ujung
negeri. Memberikan fasilitas pendidikan yang memadai
untuk para generasi penerus bangsa ini.
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Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto
melakukan ‘tos’ dengan seorang anak
perempuan di Kecamatan Kangae,
Kabupaten Maumere, Nusa Tenggara Timur.
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Bergembira bersama anak-anak.
Bermain, menyanyi, menari,
dan berbincang menjadi sebuah
kenangan tersendiri jika
mereka besar nanti.

Beberapa anak Kecamatan Kangae
mendengarkan Direktur Utama
Pertamina Dwi Soetjipto yang
membacakan salah satu cerita rakyat.
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Dimana pun mereka, baik di ujung timur ataupun di ujung barat, pendidikan adalah
hal yang utama yang dapat membentuk mereka menjadi pemimpin masa depan bangsa.
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