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MarketInsight
Minggu lalu Market Insight telah memperkenalkan
Sukuk atau obligasi syariah. Lalu bagaimana perkem
bangan sukuk global saat ini?
Dalam kondisi turunnya harga minyak dunia seperti
saat ini, analis memprediksi bahwa jumlah penerbitan
Sukuk Global akan meningkat. Pasalnya, sebagian
eksportir minyak adalah negara Islam. Ketika pendapatan
migas menurun, Sukuk diprediksi akan menjadi
instrument utama untuk menutup defisit perekonomian
negara-negara tersebut. Dengan harga minyak dunia
yang diperkirakan stabil di US$ 50/barrel hingga 2018,
penerbitan sukuk disinyalir akan meledak.
Namun fakta berkata sebaliknya. Berdasarkan kajian
lembaga rating Standard & Poors (S&P), penerbitan sukuk
oleh negara eksportir minyak yang tergabung dalam
Gulf Cooperation Council (GCC) justru turun sebesar
12.5% pada semester pertama 2016 dibanding periode
sebelumnya. Sukuk urung diterbitkan karena ketimbang
menambah utang, negara GCC memilih melakukan
efisiensi untuk menghadapi penurunan harga minyak.
Selain karena faktor di atas, S&P juga menilai bahwa
penerbitan sukuk membutuhkan waktu yang lebih
panjang dan proses yang lebih kompleks dibandingkan
dengan penerbitan obligasi konvensional, seperti dalam
gambar di bawah ini. Hal ini pun dinilai akan menghambat
pertumbuhan sukuk ke depannya.

Namun lembaga rating Fitch memiliki pandangan
yang berbeda. Bagi Fitch, pasar sukuk khususnya di
Asia justru akan menguat di 2017. Pada tahun 2016
sendiri, penerbitan sukuk bertenor lebih dari 18 bulan dari
Asia (Malaysia, Indonesia, Turki, dan Pakistan) naik 25%
dibanding 2015, dari US$ 32 miliar menjadi US$ 40 miliar.
Menurut S&P, pasar sukuk ini akan bergeliat jika
para pemangku kepentingan bisa membuat standarisasi
sukuk, serta mempersingkat dan mempermudah proses
penerbitannya. Selain itu, diperlukan kerjasama lintas
organisasi keuangan dunia seperti International Monetary
Fund & Islamic Corporation for the Development untuk
dapat mengintegrasikan proses sukuk secara global, agar
instrumen syariah ini tumbuh lebih stabil.•
Untuk komentar, pertanyaan dan permintaan pengiriman artikel Market
Update via email, email ke pertamina_IR@pertamina.com
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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INTRODUCTION TO SUKUK (2)

Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng memperkenalkan Direktur Gas Pertamina Yenni Andayani sebagai Plt Direktur Utama PT Pertamina
(Persero). Penunjukan Yenni Andayani sebagai tindak lanjut pemberhentian secara hormat Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama dan Ahmad
Bambang sebagai Wakil Direktur Utama Pertamina oleh Menteri BUMN Rini M. Soemarno, pada (3/2).

Yenni Andayani Ditunjuk
sebagai Plt Direktur Utama

Manajemen PT Pertamina
(Persero) berkomitmen
untuk terus fokus dalam
upaya mencapai targettarget perusahaan
yang telah ditetapkan
oleh pemegang saham.
Pergantian direksi
adalah hal biasa dan
tidak berpengaruh pada
operasional perusahaan
yang telah dijalankan
secara profesional.

JAKARTA - Pada Jumat
(3/2), Menteri BUMN Rini
M. Soemarno melalui SK
No: SK-26/MBU/02/2017
tentang Pemberhentian dan
Perubahan Nomenklatur
Jabatan Anggota-anggota

Sorot :
konsorsium pertamina, marubeni, dan sojitz
tandatangani PPA PLTGU JAWA 1 dengan PLN

Direksi Perusaaan Perseroan
(Persero) PT Pertamina telah
memberhentikan dengan
hormat Dwi Soetjipto
sebagai Direktur Utama dan
Ahmad Bambang sebagai
Wa k i l D i r e k t u r U t a m a .
Selain itu, Menteri BUMN
sebagai pemegang saham
juga memutuskan untuk
menghapus nomenklatur
Wa k i l D i re k t u r U t a m a
untuk efektivitas jalannya
kepemimpinan di Pertamina.
Komisaris Utama
Perta
m i n a Ta n r i A b e n g
mengatakan sebagai salah
satu BUMN besar, Pertamina
memiliki organisasi yang
mapan dan telah disiapkan
menghadapi berbagai macam
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situasi lingkungan internal
maupun eksternal. Pertamina,
katanya, telah memiliki sistem
dan mekanisme internal untuk
menjalankan perusahaan
secara kontinu dan baik.
Sebagai bentuk konkret
nya, Dewan Komisaris Utama
telah memutuskan untuk
menunjuk Yenni Andayani
sebagai Plt. Direktur Utama
hingga ditetapkannya direktur
utama definitif dalam jangka
waktu 30 hari ke depan.
Yenni Andayani saat ini juga
menjabat sebagai Direktur
Gas.
“Perubahan jajaran
direksi lazim terjadi pada
suatu organisasi perusahaan,
termasuk di Pertamina dan

hal tersebut merupakan
dinamika biasa dan Pertamina
ke depan kami yakini akan
semakin solid, semakin
profesional dan teguh pada
budaya perusahaan untuk
memastikan target-target
perusahaan dapat tercapai
dengan baik,” kata Tanri.
“Kami juga memberikan
apresiasi setinggi-tinggi
kepada Dwi Soetjipto dan
Ahmad Bambang yang sudah
memberikan sumbangsih
dan kontribusi nyata bagi
Pertamina selama menjabat
sebagai Direktur Utama dan
Wakil Direktur Utama,”
Efisiensi di segala lini,

Bersambung ke halaman 8

Utama :
pertamina raih dua penghargaan
dari kementerian bumn
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Menjadi
Lebih Aware
dari Sebelumnya
Foto : PRIYO

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

Pengantar Redaksi :
Untuk menjadi perusahaan kelas dunia, Pertamina sadar bahwa
aspek HSSE harus mendapat perhatian lebih tinggi dari sebelumnya.
Karena itu, satu langkah yang baik ketika Pertamina meningkatkan
status fungsi HSSE dari level VP menjadi level SVP. Energia Weekly
menemui SVP HSSE Rony Gunawan di ruang kerjanya di Gedung
Annex. Berikut petikannya.
HSSE mengalami peningkatan. Dari semula dipimpin VP
dan dibawah Direktur Umum, menjadi setingkat SVP dan
dibawah Dirut. Apa latar belakangnya? Itu menunjukkan bahwa
Pertamina lebih aware terhadap masalah HSSE dibandingkan
sebelumnya. Sehingga peranan HSSE maupun wewenangnya
dan ruang lingkupnya menjadi lebih tinggi serta lebih strategis
dibandingkan jika dipimpin seorang VP. Saat ini posisi SVP HSSE
langsung berada dibawah Direktur Utama. hal ini merupakan
salah satu sasaran strategis Pertamina menuju perusahaan kelas
dunia, dimana untuk perusahaan kelas dunia aspek safety sangat
dipentingkan. Contohnya ExxonMobil dan BP.
Kita sendiri juga punya satu unit bisnis atau AP yang aspek
HSSE-nya tinggi, yaitu PT Badak LNG, di Bontang, Kalimantan Timur.
Kita harapkan semua unit bisnis Pertamina, baik unit operasi atau AP
mempunyai kelas yang tinggi di dalam aspek HSSE. Kalau aspek
HSSE tinggi, maka perusahaan itu akan lebih reserved, tidak akan
ada downtime, tidak ada lost time, tidak ada biaya untuk medical
yang tinggi, kesehatan pekerjanya juga prima, sehingga produktivitas
akan lebih tinggi lagi.
Dampak finansial, kalau perusahaan seringkali mengalami
kecelakaan, sering kebakaran, fatality, maka premi asuransi juga akan
naik. Belum lagi citra perusahaan akan jelek. Dan ingat, Pertamina
punya banyak produk dengan brand image yang tergantung pada
brand image perusahaan. Jika perusahaan kredibel, HSSE bagus,
tentu di mata konsumen akan lebih marketable dan produk-produknya
akan lebih berkualitas.
Menuju 60 tahun Pertamina, perusahaan menetapkan
kebijakan Zero Fatality. Apa yang melatarbelakangi kebijakan
tersebut? Kebijakan Zero Fatality, dilatarbelakangi karena masih
tingginnya angka fatality atau kejadian fatal yang mengakibatkan
kematian di lingkungan Pertamina pada tahun 2016. Kejadian ini
tentunya berdampak pada kinerja bisnis dan juga pada kinerja pekerja
Pertamina secara keseluruhan.
Berdasarkan catatan kami, 80% dari kejadian kecelakaan yang
terjadi di Pertamina, korbannya adalah pekerja para vendor (atau mitra
kerja). Dan 70% fatality tersebut disebabkan karena tidak patuh pada
prosedur/aturan kerja. Hal ini sangat memprihatinkan dan tidak boleh
terjadi lagi di masa yang akan datang.
Maka dari itu dibuatlah kebijakan ini dan diperlukan kerjasama
yang baik dari seluruh insan Pertamina dan para vendor/mitra kerja
untuk menerapkan cara kerja aman dan menjalankan HSE Golden
Rule (Patuhi, Intervensi dan Peduli).
Apa yang menjadi fokus utama bagi seluruh unit operasi
dan anak perusahaan dalam melaksanakan kebijakan ter
sebut? Apa target pencapaiannya? Fokus utama tentunya adalah
meminimalisir terjadinya insiden, Nyawa sangat mahal, dan kami ingin
semua pekerja baik itu insan Pertamina maupun pekerja vendor/mitra
kerja dapat bekerja dengan aman dan selamat serta dapat berkumpul
kembali bersama keluarganya. Dengan demikian produktivitas
kerja menjadi tinggi dan dari aspek finansial dapat meningkatkan
keuntungan bisnis Pertamina.
Target pencapaiannya adalah tidak terjadi kecelakaan, kebakaran,
pencemaran, penyakit akibat kerja dan gangguan keamanan, tidak
ada tuntutan ganti rugi, tanpa gangguan operasi sebagai akibat dari
insiden, tanpa pelanggaran peraturan perundangan dan reputasi
citra yang baik di mata stakeholders. Untuk itulah sudah seharusnya
implementasikan Safe Work Practice, meningkatkan kompetensi
pengawas dan kontraktor, serta kontrol dan tingkatkan pengawasan
pekerjaan.
Bagaimana proses monitoring/pengawasan yang dilakukan
oleh HSSE Korporat terkait pengimplementasian kebijakan

tersebut? Implementasi dari kebijakan Zero Fatality, dimulai pada 12
Januari 2017 bertepatan dengan Bulan K3 Nasional. Pertamina telah
menggaungkan tema bulan K3 yaitu “ZERO FATALITY, Kita Bisa!!!” ke
seluruh Direktorat, Unit Operasi sampai Anak Perusahaan.
Proses monitoring kebijakan Zero Fatality dilakukan secara
terstruktur dan terukur. Pelaporan menggunakan Aplikasi HSSE Online
Reporting System (HORSE) versi 4.0, Corporate Dashboard dan laporan
insiden sebagai materi pembahasan management meeting.
BOD dapat setiap saat memonitor kinerja HSSE melalui Corporate
Dashboard. Bagi Direktorat, Unit Operasi, Anak Perusahaan yang tidak
melaporkan atau menyembunyikan informasi terkait kejadian yang
terjadi di lokasi kerjanya, dapat dikenakan sanksi tegas.
Secara berkelanjutan kami juga akan melakukan sosialisasi dan
peningkatan kompetensi pekerja kontraktor, khususnya terkait aspek
HSSE, bekerja sama dengan fungsi Culture & Transformation dan
Corporate Secretary.
Apakah ada reward dan punishment untuk penerapannya
di seluruh unit operasi dan anak perusahaan Pertamina? Tentu
ada reward and punishment dan harus diberlakukan sebagai bagian
dari pengawasan. Penerapan reward and punishment mengacu pada
pedoman yang berlaku di Pertamina No. A-002/I00200/2012-S0
tentang Manajemen Penghargaan & Konsekuensi Aspek HSE.
Salah satu output dari hasil investigasi insiden adalah penentuan
mapping Jabatan terdampak Penalti Boundary KPI NoA. Meliputi
daftar nama-nama pejabat/jabatan dan individu yang terkait dan turut
bertanggung jawab dalam suatu kejadian berdasarkan hasil investigasi.
Hal ini diperlukan sebagai dasar penetapan pengenaan konsekuensi
pada saat People Review jabatan, sesuai tingkat kesalahan dan pihakpihak yang terlibat turut menanggung akibatnya.
HSSE harus dikelola dengan tegas dan tidak boleh ada toleransi
terhadap pelanggaran HSSE unsafe act dan unsafe condition. Law
enforcement ini harus secara serempak dilakukan oleh internal Pertamina
dan berlaku juga bagi vendor/mitra kerja dengan menetapkan penalti
berupa black list. Dapat saya tegaskan lagi, HSSE tidak mentolerir
adanya unsafe act & unsafe condition pada saat melakukan pekerjaan.
Apakah penerapan kebijakan ini berdampak ke KPI masingmasing unit operasi atau anak perusahaan? Apa dampaknya?
Pastinya ‘Ya”. Sejak 2016, Pertamina telah memasukkan aspek HSSE
pada KPI melalui kebijakan 1 NOA = 1% less performance, yang berlaku
kepada seluruh pekerja di segala level jabatan baik di Direktorat, Unit
Operasi maupun Anak Perusahaan, sesuai risiko bisnis dan tanggung
jawab pekerja. Hal ini bertujuan untuk mendorong kontribusi seluruh
pekerja dalam pencegahan insiden. Kejadian 1 NOA di suatu tempat
kini menjadi atensi seluruh pekerja untuk mengambil pelajaran (learning
from event) dari suatu kejadian agar kejadian yang sama terulang lagi
ditempat lain.
Pada tahun 2017 ini, kebijakan 1 NOA = 1% less performance
tersebut masih diberlakukan, ditambah lagi KPI pada Individual
Performance Contract (Kontrak Kinerja Individu) HSSE yaitu HSSE
Participation, yang bertujuan melibatkan seluruh pekerja dari level
atas sampai level bawah untuk bersama-sama berpartisipasi sesuai
kemampuan masing-masing. Antara lain, pertama, untuk L0 sampai
L3 ada kegiatan MWT (Management Walk Through) dan HSSE Meeting
Conducted.
Kedua, untuk pekerja L4 sd L6 dapat memilih partisipasi seperti
HSSE Meeting Participation, HSSE Observation, HSSE Training
Attended, E-learning HSSE, dan MCU Completion (fit for job).
Terakhir, untuk pekerja dengan keahlian khusus dapat memilih
seperti Sharing HSSE Knowledge (as presenter/instructor) dan
Investigation Team Participation.
Dampak dari kebijakan KPI tersebut diharapkan pekerja at any
level menjadi aware, peduli dan terlibat dalam aspek HSSE. Sehingga
tujuan sasaran strategis HSSE Excellence tercapai yaitu (1) Tanpa Major
Accident (kecelakaan, kebakaran, pencemaran, penyakit akibat kerja
dan gangguan keamanan), (2) Tidak ada tuntutan ganti rugi, (3) Tanpa
gangguan operasi sebagai akibat dari insiden, (4) Tanpa pelanggaran
peraturan perundangan dan (5) Reputasi Citra yang baik di mata para
stakeholders.
Penerapan kebijakan KPI HSSE ini, mendukung percepatan upaya
Pertamina menjadi world class company.•URIP

EDITORIAL

Fokus

“Pertamina akan fokus dan tetap bekerja solid serta
berkolabrasi untuk mencapai target kinerja perusahaan,” kata
Yenni Andayani sesaat setelah ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt)
Direktur Utama Pertamina, Jumat (3/2).
Penetapan Yenni yang juga menjabat sebagai Direktur
Gas Pertamina setelah Menteri BUMN Rini M. Soemarno
melalui SK No: SK-26/MBU/02/2017 tentang Pemberhentian
dan Perubahan Nomenklatur Jabatan Anggota-anggota
Direksi Perusaaan Perseroan (Persero) PT Pertamina,
memberhentikan dengan hormat Dwi Soetjipto sebagai
Direktur Utama dan Ahmad Bambang sebagai Wakil Direktur
Utama.
Selain itu, Menteri BUMN sebagai pemegang saham
juga memutuskan untuk menghapus nomenklatur Wakil
Direktur Utama untuk efektivitas jalannya kepemimpinan
di Pertamina. Untuk sementara, Pertamina dipimpin oleh
pelaksana tugas Direktur Utama Yenni Andayani, yang masih
menjabat sebagai Direktur Gas.
Perubahan jajaran direksi lazim terjadi pada suatu
organisasi perusahaan, termasuk di Pertamina. Sebuah dina
mika yang terjadi di perusahaan manapun. Apalagi segala
keputusan yang berkaitan dengan formasi jajaran manajemen
perusahaan milik badan usaha milik negara (BUMN) sangat
bergantung pada rapat umum pemegang saham (RUPS).
Pemilik saham tentunya memiliki alasan tersendiri
mengambil putusan tersebut. Bagaimanapun juga sebagai
pihak yang diberi amanat, insan Pertamina akan senantiasa
menjalankan keputusan tersebut dan tetap menjaga jalannya
bisnis perusahaan sesuai dengan yang diharapkan.
Putusan ini memang sangat mengejutkan di tengah
prestasi Pertamina yang luar biasa selama tahun 2016.
Program kerja yang dibangun melalui 5 prioritas strategi
perusahaan telah membawa perusahaan ini bisa bertahan
di tengah gempuran turunnya harga minyak dunia. Bahkan
hingga September 2016 Pertamina mencatatkan laba
US$2,83 miliar atau meningkat 209% dibandingkan dengan
tahun pencapaian pada periode yang sama tahun 2015.
Laba yang disokong oleh peningkatan kinerja operasi dan
efisiensi dari berbagai inisiatif dan langkah terobosan yang
dilakukan perusahaan.
Hasil kerja Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang se
bagai Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama patut
diapresiasi. Bagaimanapun juga kebijakan dan jalannya
operasional perusahaan hingga mendapatkan hasil yang
menggembirakan tersebut, tak lepas dari kiprah keduanya
serta jajaran Direksi lainnya. Tentu saja dengan dukungan
seluruh pekerja yang memiliki komitmen bersama untuk
memajukan perusahaan ini.
Tentunya apa yang telah dicapai oleh Pak Tjip dan Pak
ABe, menjadi modal bagi perusahaan ini terus melanjutkan
prestasi gemilang mereka, yang telah memberikan hasil
terbaik bagi perusahaan. Kehadirannya telah memberikan
warna baru bagi Pertamina baik dalam upaya melakukan
transformasi serta melahirkan ide-ide yang bisa memberikan
kontribusi langsung bagi perusahaan.
Kini dengan kepemimpinan Yenni sebagai Plt Direktur
Utama, Pertamina tetap harus menjalankan amanat
pemegang saham mencapai target kinerja. Yakni, efisiensi di
segala lini, peningkatan kinerja operasi yang memperhatikan
aspek health, safety, security, dan environment (HSSE), dan
memastikan realisasi berbagai investasi secara tepat waktu
dan sasaran, serta penyiapan sumber daya manusia yang
andal.
Tahun ini, Pertamina telah menaikkan target produksi
migasnya menjadi 669 barel setara minyak per hari,
meningkatkan kapasitas panas bumi sebesar 617 MW,
meningkatkan keandalan kilang, groundbreaking beberapa
proyek kilang, yaitu RDMP RU V Balikpapan, RDMP RU IV
Cilacap, dan NGRR Tuban.
Di pemasaran Pertamina bertekad untuk mem
pertahankan volume penjualan BBM retail non subsidi di
atas 45 juta kiloliter, mendukung program BBM Satu Harga
dan juga pendistribusian Elpiji 3kg tepat sasaran. Demikian
halnya meningkatkan penjualan gas sebesar 1.179 ribu
BBTU dalam setahun. Pertamina juga akan belanja modal
sebesar US$6,67 miliar, dengan menargetkan laba sekitar
US$3 miliar.•
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Menyiapkan Pertamina Great Leaders
(Bagian kedua dari dua tulisan)

Seperti disebutkan pada bagian pertama, pemimpin yang
sukses adalah pemimpin yang mampu mengembangkan
pemimpin yang lain di sekelilingnya. Pemimpin harus membangun
sebuah tim, harus menemukan cara untuk melihat visi, meng
implementasikan, dan mengkontribusikannya kepada yang lain.
Pertanyaannya: Bagaimana pemimpin yakin bahwa frontline
supervisor/manager, yang merupakan tulang punggung perusa
haan, merasa dilibatkan dan memiliki komitmen yang sama?
Menyiapkan First-Level Leaders
Jika berhubungan dengan bagaimana merealisasikan
strategi perusahaan untuk mencapai goal perusahaan,
maka tak bisa dipungkiri pentingnya peran first-level leaders,
seseorang yang tidak mengelola orang lain lagi. First-level
leaders merupakan orang yang sangat bertanggung jawab atas
operasional rutin perusahaan dari hari ke hari, dan berhubungan
dengan pelanggan atau pekerja secara langsung.
Untuk mendapatkan dan mengelola first-level leaders yang
berkualitas bukanlah hal yang mudah. Mereka melakukan
pekerjaan yang terkadang sangat luas, keputusan yang mereka
ambil dapat sangat berpengaruh pada perputaran modal,
biaya, dan bahkan pada performa perusahaan. Dan jika terjadi
suatu masalah merekalah orang pertama yang dipanggil.
Namun terkadang mereka terlupakan dan terabaikan di dalam
pengembangan kepemimpinannya.
Belajar dari British Petroleum (BP), yang memiliki group
dengan nama “First-Level Leaders (FLL)”, dan program
pelatihan yang komprehensif. Tahapan proses
penyusunan program pengembangan FLL
di BP menurut Priestland & Hanig, Senior
Consultant Organizational Development, at
London-based BP, HBR, 2005, sebagai
berikut:
1) Aspirations and limits. Proyek dimulai
tahun 2000, saat BP dikejutkan oleh
drama beberapa merger dan akuisisi
yang mereka lakukan. Survei mengenai
tingkat kepuasan kerja menunjukkan
bahwa pekerja BP tidak senang dengan
supervisor mereka sendiri. Berdasarkan aspirasi
dari pekerja, BP harus menyusun pemimpin yang kuat
dan berani, mulai dari atas sampai ke bawah. Apa yang harus
dilakukan oleh BP? Mereka memutuskan untuk mengadakan
eksperimen untuk mendidik bukan hanya top management
tapi semua orang yang ada dalam perusahaan. Eksperimen
untuk mengembangkan first-level leaders bukan hanya proyek
pembelajaran dan pengembangan tapi juga merupakan moral
yang penting bagi BP.
2) Getting the system in the room. Salah satu langkah pertama
yang disarankan oleh FLL adalah menempatkan sistem ke
dalam satu ruangan, proses desain harus mengikutsertakan
perwakilan dari setiap konstituen kunci, bukan hanya dari
lower-level tapi juga manajer di atas mereka. Semua partisipan
harus mengerti latar belakang dan perspektif satu dengan
yang lain.
3) Defining and understanding the audience. First-level leaders
adalah nama yang diputuskan oleh BP untuk digunakan
sebagai nama grup baru sementara dikembangkan. Tujuannya
adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik
lagi atas perusahaan secara keseluruhan dan prioritasprioritasnya.
4) Move slow to go fast. Tujuan program pelatihan first-level
leader adalah value untuk menjadi lebih bijaksana, dan BP
sangat sadar ini berarti memenuhi beberapa hal yang sama
dengan value BP. BP membangun kapasitas sendiri sampai
pada titik dimana BP yakin telah mengubah inisiatif ini menjadi
program global yang bisa diterapkan untuk perusahaan BP di
seluruh dunia.
5) Designing the curriculum. Dalam canvas pengembangannya,
BP menunjuk staf pembelajaran profesional dalam bidang

pengembangan di kantor regional seluruh dunia. BP mengun
dang mereka untuk berbagi apa yang menjadi antusias BP.
Group tersebut nantinya akan membantu merekrut eksekutif
lokal dan tim pendukung serta mengorganisir dimana tugas
dan tanggungjawab didelegasikan.
6) What we delivered. Memiliki satu tugas pelatihan berarti
diperlukan kurikulum yang mengikat secara erat untuk pela
tihan di BP secara keseluruhan dan pengembangan yang
objektif. Program pelatihan terbagi dalam empat komponen
yaitu (1) supervisory essentials, (2) context and connections,
(3) the leadership event, dan (4) peer partnership.
Bagaimana menumbuhkan Great Leaders?
Seiring dengan perkembangan dunia bisnis yang semakin
kompetitif, dibutuhkan tipe kepemimpinan baru bersifat
integratif, yakni pemimpin yang memiliki kemampuan untuk
memimpin sebuah unit bisnis meraih kinerja yang gemilang,
namun juga sekalig us seorang pemimpin yang mampu
menciptakan nilai-nilai baru bagi pertumbuhan dan kemajuan
perusahaan secara keseluruhan.
Untuk membentuk jiwa kepemimpinan yang integratif
itu tidaklah mudah. Salah satu contoh perusahaan berhasil
mengembangkan program kepemimpinan seperti ini adalah
RBC (Royal Bank of Canada). Langkah yang diambil RBC untuk
menciptakan kepemimpinan yang integratif:
1) Air the tensions. Perusahaan harus dapat menurunkan
tekanan-tekanan yang terjadi akibat adanya benturan
kepentingan dengan cara mengadakan forum
diskusi antar bagian/fungsi/departemen.
Forum diskusi yang bersifat sharing
session membahas berbagai
permasalahan yang dihadapi para pihak
yang hadir. Materi diskusi diarahkan
untuk memb erikan pencerahan
sekaligus pemecahan masalah dengan
prinsip saling menghargai kepentingan
masing-masing pihak, namun tetap
menempatkan kepentingan perusahaan
secara keseluruhan sebagai kepentingan
utama (company first).
2) Escape the silos. Perusahaan harus dapat memberi
pemahaman baru bagi para pekerjanya untuk mampu berpikir
menyeluruh (integratif), tidak terkotak-kotak menurut kepen
tingan diri, fungsi atau unit bisnisnya. Perusahaan harus
mengembangkan individu-individu yang mampu berpikir dan
bertindak lintas fungsi, dan dengan peran yang lebih luas,
misalnya dengan program penugasan khusus yang bersifat
kelompok dan lintas fungsi.
3) Right the rewards. Perusahaan juga harus mengembangkan
sistem kompensasi yang sesuai untuk mendukung
tumbuhnya perilaku yang diharapkan. Kompensasi yang
bersifat ekonomi seperti gaji dan bonus dapat dikembangkan
dengan memadukan antara pemenuhan kepentingan jangka
pendek dan jangka panjang. Gaji dapat diberikan berdasarkan
kontribusi seseorang terhadap pencapaian tujuan fungsi/unit
bisnisnya masing-masing. Sementara bonus dapat diberi
kan berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan
perusahaan secara keseluruhan. Kompensasi yang bersifat
non ekonomi juga perlu dikembangkan, misalnya dengan
memberikan apresiasi atau pujian atas pencapaian-pen
capaian tertentu, memberikan penugasan khusus, saling
berbagi success story, dan sebagainya.
Melalui program pengembangan kepemimpinan yang
komprehensif meliputi seluruh level pekerja, dan dengan
program pengembangan jiwa kepemimpinan yang integratif,
serta dilengkapi dengan sistem untuk menjaring dan memilih
pemimpin perusahaan dengan baik, maka insyaAllah akan
tumbuh great leaders di dalam Pertamina yang akan membawa
Pertamina semakin berkibar di kancah global. Aamiin ya Robbal
alamin.•MHW
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JAKARTA – M e n y a d a r i
pentingnya peran pemimpin
sebagai motor penggerak
di sebuah perusahaan, Ke
menterian Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) dalam upa
yanya meningkatkan kinerja
perusahaan milik negara
menyelenggarakan Executive
Leadership Program (ELP)
yang dibuka oleh Presiden
Joko Widodo di Istana Negara
(25/1) dan dilanjutkan di lantai
M Kantor Pusat PT Pertamina
(Persero).
Menteri BUMN Rini M.
Soemarno mengatakan, ELP
merupakan forum kepemim
pinan guna menc iptakan
human capital BUMN yang
berkarakter kuat, bersih dan
mengedepankan nurani. Rini
berharap nantinya ELP akan
menghasilkan pemimp in

yang visioner, profesional,
dan memiliki wawasan ke
bangsaan.
“ELP merupakan forum
kepemimpinan yang diseleng
garakan untuk menciptakan
Human Capital BUMN yang
berkarakter kuat, bersih,
dan mengedepankan nurani.
Program ELP ini diharapkan
mampu menghasilkan sumber
daya manusia BUMN dengan
kepemimpinan yang visioner,
profesional, dan memiliki wa
wasan kebangsaan,” ujarnya.
Lebih jauh Rini menje
laskan, kegiatan ini guna
meningkatkan daya saing
BUMN melalui pengem
bangan sinergi antar BUMN
serta pembekalan bagi
direksi BUMN dalam rangka
menghadapi holdingisasi dan
persaingan global.

SHIPPING

Dengan mengusung tema
‘Creating Global Leaders For
Globalized SOEs!’, diupayakan
akan memperkuat efektivitas
kepemimpinan yang berke
sinambungan dalam meng
hadapi komp etisi glob al.
Dengan 118 perusahaan di 13
sektor industri, BUMN terus
bersinergi untuk mendorong
pembangunan terintegrasi
dan mengakselerasi pem
bangunan proyek-proyek
strategis nasional.
Hadir sebagai pembicara
dalam gelaran ELP kali ini
antara lain Menteri BUMN
Rini M. Soemarno, Menko
E kuin Da r min Na sut ion,
Menko Polhukam Wiranto,
Menkeu Sri Mulyani, Gubernur
Lemhanas Agus Widjojo, dan
masih banyak yang lainnya.
ELP terdiri atas 3 rang
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Di hadapan peserta Executive Leadership Program (ELP), Menteri BUMN Rini M. Soemarno mengharapkan ELP menghasilkan
pemimpin yang visioner, profesional, dan memiliki wawasan kebangsaan.

kaian, yakni batch 1 pada
2-4 Maret, batch 2 pada
9-11 Maret, dan batch 3
pada 16-18 Maret. Metode
yang digunakan ELP adalah
memadukan seminar, diskusi,

dan perkuliahan kelas.
Selama kegiatan berlangsung
para direksi perusahaan
BUMN akan mendapatkan
silabus mengenai inspirational
leadership, business acumen,

values, serta global dan
national insight. Selain itu
ELP akan dipadukan dengan
konsep 4R, yaitu olah Raga,
olah Rasa, olah Rasio dan
olah Ruh.•

SVP SHIPPING PERTAMINA RAIH GELAR DOKTOR DI ITS
SETELAH KEMBANGKAN MODEL TERINTEGRASI DENGAN STUDI KASUS PERTAMINA
Surabaya – Disertasi berjudul “Pengembangan Model
Terintegrasi Berbasis Theory Of Constraints Untuk Meningkatkan
Kinerja Sistem Transportasi Laut: Studi Kasus PT X”, menjadi
tiket bagi Dr. Ir. Mulyono, M.T., M.M. untuk menjadi doktor
di ITS. Penelitian yang diajukan oleh Senior Vice President
(SVP) Shipping Pertamina ini berhasil mengembangkan
model terintegrasi berbasis Theory of Constraints (TOC) untuk
meningkatkan kinerja sistem transportasi laut.
Pria yang akrab disapa Pak Mulyono ini menuturkan,
biaya pengangkutan laut merupakan salah satu komponen
yang berdampak besar bagi perekonomian, baik pada skala
makro maupun mikro, sehingga menarik beberapa peneliti
untuk menemukan cara-cara baru untuk mengoptimalkannya.
Meskipun demikian, berdasarkan hasil review, sebagian besar
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya masih berfokus
untuk mengoptimalkan komponen-komponen dari sistem
pengangkutan laut secara terpisah, atau disebut local optimum,
berorientasi jangka pendek, dan belum mengintegrasikan variabel
strategis dan operasional secara komprehensif.
Berdasar akan hal tersebut, SVP Shipping ini mengembangkan
model terinterasi berbasis TOC yang meliputi integrasi
komponen-komponen sistem, integrasi ukuran kinerja, integrasi
time horizon, dan integrasi output. “Model berbasis TOC ini
meninjau alat angkut, infrastruktur, dan sistem manajemen
sebagai satu kesatuan sistem transportasi laut yang holistik,” ujar
ayah dua puteri ini. Secara lebih lanjut, pria kelahiran Bojonegoro,
11 September 1967 berujar, “Penelitian ini didasarkan pada kon
sep bahwa di sistem yang bersifat terbuka, kinerja dari sistem
minimal dibatasi oleh satu constraint, sehingga output dari sistem
akan mengikuti kinerja komponen terlemah”.
Penelitian SVP Shipping ini dilakukan dengan studi kasus
pengangkutan cargo White Oil dengan tipe kapal Small Tanker
di Pertamina. “Pertamina merupakan studi kasus yang sangat
bagus karena memiliki divisi yang berperan sebagai penyedia jasa
angkutan laut, divisi pengelola pelabuhan, divisi yang mengelola
supply chain, dan divisi yang berperan sebagai cargo owner,”
tutur SVP Shipping ini.
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa

Sidang Terbuka Promosi Doktor
Dr. Ir. Mulyono, M.M., M.T.
di Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya

constraints utama yang membatasi kinerja sistem transportasi
laut di Pertamina adalah terbatasnya kapasitas jetty, terbatasnya
port draft, terbatasnya kapasitas cargo pump. Menurut SVP
Shipping, apabila kapasitas dari ketiga constrains tersebut
tidak ditingkatkan, biaya congestion yang disebabkan oleh
keterbatasan jetty, deadfreight pengangkutan akibat limitasi port
draft, dan slow pumping akibat keterbatasan cargo pump akan
membebani kinerja operasional dan finansial.
Dengan menggunakan model teringrasi yang dikembangkan,
SVP Shipping ini melakukan simulasi peningkatan kapasitas
jetty, port draft, dan cargo pump. Untuk jangka pendek,
solusi terbaik di salah satu pelabuhan dapat diperoleh jika
dilakukan peningkatan kapasitas jetty dari 2 unit menjadi 3 unit,
peningkatan draft melalui dredging dari 4.5 meter menjadi 6
meter, dan peningkatan kapasitas cargo pump dari 500 KL/jam
menjadi 550 KL/jam. Skenario ini menghasilkan productivity ratio
sebesar 0.01825 dan net profit sebesar 13 miliar rupiah. Untuk
jangka panjang, solusi terbaik diperoleh dilakukan peningkatan
kapasitas jetty menjadi 5 unit, kapasitas draft menjadi 6 meter,
dan cargo pump menjadi 550 KL/jam. Producivity ratio untuk
skenario ini adalah 0.0231, sedangkan net profit yang dihasilkan
adalah sebesar 373 miliar rupiah.
Menurut SVP Shipping, model yang dikembangkan dapat

diterapkan pada konteks yang lebih luas. “Meskipun studi kasus
yang digunakan bersifat mikro pada korporasi, model yang
dikembangkan pada penelitian ini dapat diterapkan pada konteks
makro yang melibatkan koordinasi antar instansi, seperti Pelindo,
Pelni, Kementrian Perhubungan, dan lain sebagainya”. Selain itu,
SVP Shipping ini menambahkan, “Tidak hanya untuk mengatasi
permasalahan pada sistem transporasi laut, model yang
dikembangkan bersifat generik dan dapat dicoba untuk diterapkan
dan dikembangkan pada sistem lain seperti transportasi darat
maupun udara”.
Secara lebih lanjut, SVP Shipping ini juga mengapresiasi
tinggi Pertamina yang secara tidak langsung telah menyusun
strategi dan program-program strategis yang selaras dengan hasil
penelitiannya. “Secara luar biasa, hasil penelitian telah selaras
dengan langkah Pertamina yang memasukkan pengembangan
infrastruktur ke dalam strategi prioritas lima pilar visi menjadi
perusahaan energi kelas dunia dimana di dalamnya terdapat
program Peningkatan Kapasitas Storage dan Terminal,” ujar
suami dari Ir. Primarini, M.T. ini. Menurutnya, rekomendasi
pengembangan infrastruktur pelabuhan juga selaras dengan
hasil pada Break Through Project (BTP) Master Plan Infrastruktur
Marketing dan Program Marketing and Operation Excellence.•
[Shipping]
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Jakarta - PT Pertamina (Persero) telah
memulai pelaksanaan pemilihan licensor
untuk proyek Refinery Development
Master Plan (RDMP) RU IV Cilacap dan
New Grass Root Refinery (NGRR) Tuban
yang keduanya ditargetkan on stream
pada akhir tahun 2021.
Hal tersebut diungkapkan oleh Dwi
Soetjipto (Direktur Utama Pertamina
periode 28 November 2014 - 3 Februari
2016) dalam konferensi pers di Kantor
Pusat Pertamina, Senin (30/1), yang turut
dihadiri Direktur Megaproyek Pengolahan
dan Petrokimia Pertamina Rachmad
Hardadi, dan Vice President Corporate
Communication Pertamina Wianda Pus
ponegoro.
Dwi Soetjipto mengungkapkan, proses
pemilihan licensor untuk RDMP RU IV dan
NGRR Tuban merupakan langkah konkret
Pertamina dalam upaya membangun
kilang yang berkualitas. Berd asarkan
jadwal, pemilihan licensor untuk RDMP RU
IV Cilacap ditargetkan tuntas pada akhir
kuartal I 2017, sedangkan NGRR Tuban
selesai pada akhir kuartal II 2017.
Melalui pemilihan licensor terbaik
ini, diharapkan proyek RDMP Cilacap
dan NGRR Tuban Pertamina mampu
mend apatkan teknologi yang sangat
mendukung ke
ekonomian dan
keandalan kilang yang juga secara tidak
langsung menentukan ketepatan waktu
pelaksanaan proses selanjutnya yaitu
Front End Engineering Design (FEED) dan
konstruksi (EPC).
Saat ini sendiri, Pertamina sedang
melakukan proses penyelesaian Bankable
Feasibility Study (BFS) dan pelaksanaan
AMDAL proyek NGRR Tuban yang
ditargetkan selesai pada Juni 2017.
Adapun, proyek RDMP RU IV Cilacap
tengah dalam proses penyelesaian
Basic Engineering Design (BED) yang
ditargetkan pada Maret 2017, sedangkan
AMDAL selesai pada Juli tahun 2017.
“RDMP RU IV Cilacap akan dilakukan
g ro u n d b re a k i n g p a d a K u a r t a l I V,
sedangkan NGRR Tuban groundbreaking
akan dilaksanakan pada Kuartal III,
dan yang paling cepat dilakukan
groundbreaking adalah RDMP RU V
Balikpapan yaitu pada kuartal I tahun ini.
Artinya, akan pekerjaan fisik kilang yang
sudah dapat dimulai tahun ini sehingga
dengan demikian rencana pembangunan
kilang oleh Pertamina semakin konkret,”
ucap Dwi.
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur
Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia
Pertamina Rachmad Hardadi juga
menuturkan proses pemilihan licensor
untuk RDMP RU IV dan NGRR Tuban
sangat memprioritaskan segi kemampuan
teknologi yang ditawarkan oleh masing-

masing perusahaan licensor yang bersaing
dalam seleksi mengingat hal tersebut
sangat menentukan kehandalan kilang.
“Seperti diketahui, Pertamina telah
bertekad untuk menjawab tantangan pasar
yang tinggi perhatiannya akan lingkungan
bersih, disisi lain Pertamina juga akan
terus berupaya untuk lebih kompetitif dan
bersaing. Dengan demikian, keandalan
teknologi dan keekonomian proyek menjadi
tuntutan sehingga peranan licensor yang
capable dan internationally recognized
menjadi sangat penting dalam proyek ini,”
kata Hardadi.
Ia juga menuturkan, ada sebanyak
30 perusahaan akan bersaing untuk
menjadi licensor pada proyek NGRR
Tuban. Sementara untuk posisi licensor
pada proyek RDMP RU IV Cilacap
akan diperebutkan oleh sebanyak 15
perusahaan.
Pertamina dan para mitra akan
mengikuti proses seleksi secara detail dan
komprehensif dalam memilih teknologi
yang paling sesuai untuk NGRR Tuban
& RDMP Cilacap. Dalam menjalankan
proses pemilihan ini, Pertamina dibantu
oleh konsultan yang memiliki reputasi
Internasional.
“Seluruh keputusan yang dilakukan
adalah keputusan Pertamina dan mitra,”
ungkapnya.
Dimulainya proses pemilihan licensor
mengg ambarkan proyek NGRR Tuban
dan RDMP Cilacap cepat dalam eksekusi,
proses yang transparan dan profesional.
Untuk NGRR Tuban hal ini menunjukkan
komitmen tinggi mitra, dalam hal ini
Rosneft.
RDMP RU IV Cilacap nantinya akan
meningkatkan kapasitas pengolahan
kilang sebesar 15% menjadi 400 ribu
barel per hari. Namun, dengan Nelson
Complexity Index (NCI) yang semakin tinggi
RU IV Cilacap nantinya dapat menambah
produksi gasoline sebanyak 80 ribu barel
per hari, diesel sebanyak 80 ribu barel per
hari dan tambahan Avtur 30 ribu barel per
hari.
Sementara itu, NGRR Tuban yang
berkapasitas pengolahan 300 ribu barel per
hari akan memproduksi 90 ribu barel per
hari gasoline, 100 ribu barel per hari diesel
dan 30 ribu barel per hari Avtur. Di sisi lain,
proyek yang sudah berlangsung RDMP RU
V Balikpapan akan meningkatkan kapasitas
pengolahan sebesar 38,5% menjadi 360
ribu barel per hari dengan produksi masingmasing bertambah sebanyak 80 ribu barel
per hari gasoline, 70 ribu barel per hari
diesel, dan 30 ribu barel per hari Avtur.
“Semua hasil produksinya akan ber
spesifikasi Euro 5 atau lebih tinggi dari
tuntutan pasar saat ini Euro 4,” tutur
Rachmad Hardadi.• RILIS

Foto : STARFY

Pertamina Mulai Proses
Pemilihan Licensor RDMP
Cilacap dan NGRR Tuban
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External Communication Manager Pertamina Jekson Simanjuntak memberikan sambutan pembukaan pada Pelatihan
Peningkatan Profesionalisme Wartawan.

Pertamina dan PWI Kerja Sama
Tingkatkan Profesionalisme
Insan Pers
JAKARTA - PT Pertamina

mendukung program pe

dapat mendorong media

(Persero) bekerja sama

ningk atan profesionalisme

sebagai ujung tombak dalam

den gan Pengurus Pusat

wartaw an serta berharap

memerangi Hoax (informasi

Persatuan Wartawan In

bisa berkolaborasi dalam

tidak benar) yang saat ini

donesia (PWI) menye

pengemb angan informasi

sangat meresahkan kalangan

l e n gg a r a k a n P e l a t i h a n

tentang energi.

masyarakat dan lainnya.

Peningkatan Profesionalisme

“Pertamina sangat men

“Diharapkan teman-

Wartawan yang diikuti lebih

dukung profesionalisme para

teman wartawan setelah

dari 50 jurnalis media massa

jurnalis dan berharap selalu

mend apat pelatihan ini,

nasional, baik cetak maupun

diberi kesempatan untuk

lebih bisa bersemangat,

online wilayah Jakarta, Jawa

berkolaborasi dengan para

menangkal hoax dalam

Barat dan Banten, di Hotel

jurnalis dalam peningkatan

dunia media informasi ini,

Mercure Jakarta, pada Sabtu

kompetensi seperti pelatihan

dan bisa menyampaikan

(28/1).

dan diskusi bersama mau

informasi secara lebih akurat,

Acara dibuka secara

pun kegiatan sosialisasi dan

sesuai dengan data yang

resmi oleh Manager External

edukasi kode etik jurnalisme,

ada. Apalagi yang berkaitan

Communication Pertamina

juga dalam pengembangan

dengan Pertamina,” ujarnya.

Jekson Simanjuntak dan

informasi tentang energi,”

Jekson juga berharap,

turut dihadiri oleh Sekretaris

ucap Wianda.

Jenderal (Sekjen) PWI Pusat
Hendry Ch Bangun.

pelatihan ini dapat mening

Sekretaris Jendral PWI

katkan keahlian insan pers

Pusat Hendry CH Bangun,

sehingga dapat menjalankan
tugas lebih profesional.

Kegiatan ini bertujuan

dalam sambutannya menu

untuk memperkaya se

turkan, ”Kegiatan ini meru

Pelatihan yang berlang

kaligus memberikan ke

pakan wujud dari komitmen

sung sehari ini, menghadirkan

sempatan kepad a para

bersama Pertamina dan PWI

beberapa pembicara andal

insan pers dalam upaya

Pusat, khususnya sebagai

di bidang kew artawanan/

meningkatkan peran dan

program peningkatan

jurnalistik, sep erti Jurnalis

profesionalismenya. Kerja

profesionalisme jurnalistik

Senior dan Anggota Dewan

sama Pertamina dan PWI

kepada seluruh wartawan

Pers Agus Sudibyo, Ketua

ini merupakan bagian dari

dalam bentuk pelatihan-

Bidang Pendidikan PWI Pusat

wujud konkret pelaksanaan

pelatihan. PWI berharap

Marah Sakti Siregar, Trainer

nota kesepahaman antara

kedepannya kami akan

Lecturer & Consultant Harry

kedua institusi yang ditanda

menyelenggarakan kegiatan

Sutanto, dan Independent

tangani dihadapan Presiden

seperti ini di daerah-daerah

Strategic Communication

RI Joko Widodo pada saat

lain.”

Consultant Nico Wattimena

Sementara dalam sam

dengan materi meliputi Etika

butannya, Manajer Exter

Jurnalistik (dalam Bidang

Vice President Corporate

nal Communication Per

Ekonomi, Politik dan New

Communication Pertamina

tamina Jekson Sima

Media), Business Ethic,

W ianda Pusponegoro

juntak mengatakan, acara

Jurnalisme Investigasi, dan

dalam siaran pers menga

pelatihan peningkatan pro

Informasi, Peristiwa dan Nilai

takan, Pertamina sangat

fesionalisme wartawan ini

Berita.•RILIS/STARFY

pelaksanaan Hari Pers Nasi
onal tahun lalu.

No. 06

SOROT
EDITORIAL

Tahun LIII, 6 Februari 2017

mina Dwi Soetjipto dalam
sambutannya mengu ng
kapkan, “Kami memberikan
apresiasi tertinggi kepada
PLN atas pelaksanaan tender
IPP PLTGU Jawa-1 yang
terb uka, transparan dan
kompetitif, serta atas keper
cayaan kepada Konsorsium
Pertamina-Marubeni-Sojitz
yang telah ditunjuk sebagai
pemenang Proyek IPP PLTGU
Jawa-1. Proyek ini menjadi
bukti nyata sinergi dua BUMN
besar Indonesia, Pertamina
sebagai Energy Company dan
PLN sebagai perusahaan listrik
nasional,.”
Pertamina bersama
dengan Marubeni Corporation
dan Sojitz Corporation sendiri
telah berhasil memenangkan
dan menandatangani PPA
proyek IPP PLTGU Jawa -1
dengan nilai sekitar US$1,8
miliar yang akan dibangun di
Cilamaya, Jawa Barat. Proyek
ini merupakan kolaborasi
internasional yang melibatkan
18 mitra Internasional maupun
domestik (Indonesia, Jepang,
Korea, Amerika, dan Eropa).

PLTGU Jawa-1 akan
menjadi pembangkit listrik
berbasis gas pertama di
Asia yang mengintegrasikan
Floating Storage and Re
gasification Unit (FSRU)
dengan PLTGU (Combined
Cycle Gas Turbine: CCGT).
Selain itu, dengan kapasitas
1760 MW, PLTGU Jawa 1
menjadi pembangkit listrik
berbahan bakar gas terbesar
di Asia Tenggara.
“Momentum ini menjadi
salah satu pijakan penting
bagi Pertamina dalam me
mulai bisnis IPP sekaligus
men egaskan posisi dan
perann ya untuk mencapai
visi sebagai World Class
E n e r g y C o m p a n y. K a m i
juga sangat mengapresiasi
kerja sama yang erat dan
sangat baik dari seluruh
mitra konsorsium, termasuk
konsorsium lenders, untuk
mendapatkan kepercayaan
hingga pada tahapan ini.
Selanjutnya, kerja sama yang
tidak kalah erat diperlukan
untuk dapat mewujudkan
proyek ini dengan tepat waktu

Penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) untuk IPP PLTGU Jawa-1 menjadi salah satu bentuk sinergi dua
BUMN terbesar di Indonesia, Pertamina dan PLN.

dan tepat biaya,” tambah Dwi.
Di sisi lain, Direktur Utama
PLN Sofyan Basir berharap
proyek ini dapat segera selesai
dan berdampak melalui pen
ciptaan tarif listrik terbaik bagi
masyarakat Indonesia.
“IPP PLTGU Jawa 1 ini
sangat besar kapasitasnya
1.760 MW. Kami berterima
kasih atas proyek ini dengan
harga yang sangat baik dari
Pertamina seh ingga me
nyumbang tarif akhir bagi

Legal School: Legal Aspect of Project Financing
dapat tercapai. Selain itu,
para peserta dari Persero dan
anak perusahaan juga dapat
saling berbagi pengalaman
di tempat kerjanya masingmasing.
Tema Legal Aspect of
Project Financing dipilih oleh
CLCC mengingat Pertamina
sebagai perusahaan yang
sedang bertumbuh mem
butuhkan kerja sama pen
danaan/pembiayaan proyekproyek besar.
Pelatihan ini berlangsung
selama dua hari sejak tanggal
14 - 15 Desember 2016 di
Hotel Patra Jasa, yang dihadiri
oleh lawyers LCC, para pekerja
di anak perusahaan, dan para
pekerja dari fungsi lain yang
mempunyai keterkaitan ruang
lingkup pekerjaan dengan
project financing.
Pengajar berasal dari
akademisi, yaitu Dr. An An
Chandrawulan, S.H., LL.M.
(Dekan dari Unpad) dan Dr.
Lastuti Abubakar, S.H., M.H.
(Dosen dari Unpad) dan
praktisi, yaitu James Harris

Chief Legal Counsel & Compliance (CLCC) Genades Panjaitan foto bersama
dengan peserta Legal School.

(Partner dari Jones Day Law
Firm) dan lawyer dari kantor
hukum.
Pada pembukaan pe
latihan, Genades menyam
paikan latar belakang Legal
School Project Financing
adalah kebutuhan pendanaan
dan growth – kepentingan
pengembangan Perusahaan.
Untuk menangani project
financing yang tidak se
derhana, lawyers Pertamina
dituntut untuk mampu mema
hami legal document dan
aspek legal lain secara teori,
sehingga nantinya dapat di
padukan dengan praktiknya
dan penanganan project
financing dapat dilakukan

dengan lebih baik.
“Semoga para peserta
dapat belajar, berdiskusi
dan berkontribusi aktif un
tuk kemanfaatan peserta
sendiri dan Pertamina dalam
meningkatkan pengetahuan
tentang project financing
melalui Legal School ini,”
ungkap Genades.
Materi pelatihan antara
lain mengenai aspek hukum
dari project finance, aspek
perjanjian kredit dan jaminan
dalam project finance, legal
and regulatory/procurement,
project finance structure,
bankability issues, dan
key financing agreement
terms.•LCC

upaya pemerintah dan PLN
melakukan percepatan untuk
melistriki lebih banyak keluarga
dan konsumen listrik di Tanah
Air.•RILIS/STARFY

GM RU IV Nyoman Sukadana menyerahkan penghargaan kepada pekerja
Production III yang berprestasi.

GM RU IV Apresiasi Kinerja
Pekerja Production III

Foto : LCC

Bandung – Project Finance
menurut The International
Project Finance Association
(IPFA) adalah the financing
of long-term infrastructure or
industrial projects and public
services based on a nonresource or limited resource
financial structure, where
debt and equity are used to
fund establishment and paid
back from the cash flows
generated by project.
Bekerja sama dengan
Universitas Padjajaran
(Unpad) dan Jones Day
Law Firm, Legal Counsel &
Compliance (LCC) dengan
didukung oleh Pertamina
Corporate University kembali
menyelenggarakan Legal
School dengan tema Legal
Aspect of Project Financing.
Legal School diseleng
garakan oleh Chief Legal
Counsel & Compliance
(CLCC) Genades Panjaitan
dengan harapan peningkatan
kapabilitas dan pengetahuan
hukum lawyers LCC dan
lawyers di anak perusahaan

masyarakat. Semoga proyek
ini bisa cepat selesai,” ujarnya.
Sebagai bagian dari prog
ram 35.000 MW, IPP PLTGU
Jawa-1 sangat penting bagi

Foto : RU IV

jakarta – Konsorsium PT
Pertamina (Persero), Marubeni
Corporation, dan Sojitz
Corporation bersinergi dengan
PT PLN (Persero) untuk kesuk
sesan program 35.000 MW
melalui pembangunan PLTGU
terintegrasi FSRU pertama
di Asia, Independent Power
Producer Jawa-1 berkapasitas
1760 MW dengan investasi
senilai US$ 1,8 miliar.
Proyek yang menjembatani
sinergi dua BUMN terbesar di
Indonesia, yaitu Pertamina
dan PLN, ditandai dengan
penandatanganan Power
Purchase Agreement (PPA)
untuk IPP PLTGU Jawa-1
pada Selasa (31/1), di Jakarta.
Penandatanganan dilaku
kan antara konsorsium IPP
yang direpresentasikan oleh
Ketua Konsorsium sekaligus
Direktur Utama PT Jawa Satu
Power Ginanjar dan Direk
tur Utama PLN Sofyan Basir
yang disaksikan Dwi Soetjipto
(Direktur Utama Pertamina
periode 28 November 2014
- 3 Februari 2016).
Direktur Utama Perta

Foto : KUNTORO

Konsorsium Pertamina, Marubeni, dan Sojitz
Tandatangani PPA PLTGU Jawa 1 dengan PLN
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CILACAP– Mengawali tahun 2017 Fungsi Production
III Refinery Unit IV Cilacap menggelar Townhall Meeting
Production III, di Gedung Patra Graha Cilacap (24/1). Hadir
pada kesempatan ini General Manager RU IV Nyoman
Sukadana, SMOM Dadi Sugiana, Production III Manager
Joko Pranoto, Tim Manajemen dan seluruh pekerja Prod
III beserta keluarga.
Acara diawali dengan presentasi kinerja Production III
ditahun 2016 dan target yang ingin dicapai ditahun 2017.
Menurut Joko dengan kerja keras dan inovasi dari seluruh
insan Production III, di tahun 2016 kinerja Production III
tercatat sesuai target yang diharapkan. Ia berharap di
tahun 2017 kinerja Production III akan terus ditingkatkan.
General Manager RU IV Nyoman Sukadana
memberikan apresiasi kepada seluruh insan Production
III yang sudah memberikan kontribusi maksimal untuk
pencapaian terbaik di tahun 2016.
Pada kesempatan ini, GM memberikan sejumlah
penghargaan periode September sampai dengan
Desember 2016 kepada pekerja Production III, yaitu
kategori the best operator RFCC atas nama Dani
Wijanarko, kategori the best operator GTO atas nama
Ali Mubaedi, kategori the best operator Utilities RFCC
atas nama Septian Dwi Cahyo, kategori tim task force
gasoline mengolah naphta off speck eks FOC II diberikan
kepada MA 6, MA 7, RFCC dan GTO. Pada kesempatan
yang sama Production III Manager juga memberikan
penghargaan excellent level discipline finger print kepada
Bambang Supriyadi dan Andri Maulana.• AJI-RUIV
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Foto : RU IV
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Konsultasi Publik dilakukan RU IV dalam rangka Studi Amdal Terpadu kegiatan
RDMP RU IV. Acara dihadiri sejumlah pejabat dari instansi terkait dan tokoh
masyarakat di wilayah area proyek.

RDMP RU IV Cilacap
Masuki Tahapan
Penyusunan AMDAL

CILACAP–Rencana pembangunan Proyek Refinery
Development Master Plan (RDMP) Refinery Unit IV Cilacap

saat ini memasuki tahapan penyusunan Analisis dampak
lingkungan (AMDAL). Terkait dengan hal tersebut digelar
Foto : IRLI

Konsultasi Publik di Fave Hotel Cilacap, pada (31/1), yang
dihadiri oleh Project Koordinator RDMP RU IV Syaiful
Pembalap muda Nasional, Ali Adrian Rusmiputro memegang bendera merah putih sebagai simbolis pelepasan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga
(Menpora) Imam Nahrawi didampingi Marketing Communications Project Coordinator PT Pertamina, Dendi T. Danianto untuk berjuang di World
Supersport 300 Championship (WSSP) pada akhir Maret mendatang.

Menpora Dukung Pembalap
Muda Pertamina Ali Adrian
konferensi pers pelepasan

balapan yang diikuti. Oli

yang telah mendukung

Ali Adrian di Media Center

ini merupakan pelumas full

kiprahnya di ajang balap

Imam Nahrawi

Kemenpora, Kamis (2/2).

synthetic dengan teknologi

Motor. “Terima kasih atas

Imam juga meng

PAO Ester dan tahan ter

dukungan Menpora dan

Communications

apresiasi Pertamina sebagai

hadap oksidasi pada suhu

Pertamina, ini menjadikan

Project Coordinator

perusahaan BUMN yang

dan kecepatan tinggi serta

saya lebih bersemangat,

PT Pertamina, Dendi

selalu terdepan dalam

mampu melindungi mesin

doakan agar saya bisa

T. Danianto melepas

mendukung prestasi

motor secara maksimal

mendapat podium untuk

pembalap muda

a n a k b a n g s a d i a re n a

saat balapan.

Indonesia saat pulang

Menteri Pemuda dan
Olahraga (Menpora),

didampingi Marketing

Ghozali, General Affairs Manager RU IV Dasaf Tamzil
UBW, HSE Manager Leodan Haadin, sejumlah pejabat
dari instansi terkait dan tokoh masyarakat di wilayah area
proyek.
Kepala Badan Lingkungan Hidup Cilacap Adjar
Mugiono menjelaskan, setiap rencana usaha dan/atau
kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, pemrakarsa
wajib melakukan konsultasi publik. Menurutnya tujuan
dari konsultasi publik adalah masyarakat mendapatkan
informasi dan dapat menyampaikan saran, pendapat, dan
tanggapan mengenai rencana kegiatan yang berdampak
penting terhadap lingkungan. “Masyarakat dapat terlibat
langsung dalam proses pengambilan keputusan AMDAL,”
ujarnya.
Project Koordinator RDMP RU IV Syaiful Ghozali
menjelaskan, proyek RDMP meliputi kegiatan pemba
haruan fasilitas eksisting, pembangunan Unit Proses
baru, penambahan beberapa Unit Utilities, penambahan
pembangunan tanki, penambahan pembangunan jetty,
pengalihan jalan umum dan pengalihan kanal dalam area
proyek. “Nilai investasi proyek ini sebesar US$ 4,4 miliar

balap internasional. “Ke

“Ada tiga poin mengapa

suksesan melahirkan

P e r t am i n a m e n d u k u n g

pembalap-pembalap

Adrian berkiprah di kan

Adrian optimis me

nomor satu tentu akan

cah intern asional. Yakni,

nembus lima besar selama

Lebih jauh Syaiful Ghozali mengungkapkan benefit

semakin meningkatkan nilai

kepedulian Pertamina men

satu musimnya di tahun

dari proyek RDMP RU IV adalah meningkatkan fleksibilitas

brand-brand motor besar

dukung talenta pembalap

2017 pada ajang balapan

di mata pengguna motor di

muda tanah air, oli Enduro

bertajuk World Supersport

Indonesia,” lanjutnya.

yang akan menjadi sponsor

300 yang mulai digelar 31

Dalam kesempatan yang

utama, dan Adrian memiliki

Maret 2017 mendatang.

JAKARTA - “Sudah tentu

sama Dendi menjelaskan

kesempatan dites seperti

“Tahun ini target saya

kita harus selalu dukung

dukungan Pertamina

di GP2 dan di Lamborghini.

bisa finish di lima besar di

setiap keinginan anak muda

sebagai sponsor utama Ali

Karena Pertamina ingin

setiap race dan tetap fokus

yang ingin mengharumkan

Adrian tidak hanya dari sisi

meremajakan diri. Semoga

di free practise-nya di posisi

Usai presentasi kemudian dilanjutkan dengan pe

nama bangsa di pentas

materi, namun Pertamina

dengan ini mampu mem

satu hingga tiga. Tahun

nyampaian saran pendapat dan tanggapan dari seluruh

dunia, Semangat juang

juga mendukung Adrian

bantu Adrian meraih semua

ini saya ingin sekali naik

u n t u k m e r a i h p re s t a s i

dengan menyiapkan oli

mimpinya menjadi juara di

podium dan mengakhiri

terbaik, hari ini kita lihat dari

yang didesain khusus untuk

WSSP,” kata Dendi.

tahun ini dengan baik dan

sosok Ali Adrian sebagai

balapan yang ber nama

Rasa terima kasih

memulai tahun depan de

pembalap muda nasional,”

Enduro 4T Sport 5W-30

juga disampaikan oleh Ali

ngan lebih baik lagi,” tutup

ungkap Imam Nahrawi saat

yang digunakan di tiap

Adrian kepada Pertamina

Adrian.•IRLI

Nasional, Ali Adrian
Rusmiputro untuk
berjuang di World
Supersport 300

Championship (WSSP)
pada akhir Maret
mendatang.

nanti,” ucap pembalap
berusia 23 tahun ini.

dan direncanakan akan selesai pada tahun 2021. Setelah
proyek ini, RU IV akan menjadi kilang yang terbesar di
Asia,” ujarnya.

kilang untuk dapat mengolah minyak mentah dengan
tingkat kandungan sulfur dari 0,1% menjadi 1,6%,
meningkatkan Nelson Complexity Index RU IV dari 4,4
menjadi 8,6, peningkatan produksi BBM sebesar 135%,
peningkatan kualitas produk dari EURO II ke EURO V, dan
meningkatkan margin kilang RU IV Cilacap. “Pada saat
peak session proyek ini akan menggunakan tenaga kerja
sebanyak 25.000 orang,” imbuhnya.

komponen masyarakat yang hadir. Secara garis besar
masyarakat Cilacap mendukung penuh rencana proyek ini
namun demikian mereka berharap dalam pelaksanaannya
nanti masyarakat Cilacap dilibatkan baik sebagai
sub kontraktor, tenaga kerja maupun penyedia jasa
penunjang.•AJI-RU IV
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Ngopi Pagi Sembari Bedah Buku
Inilah Dedikasi Kami untuk Indonesia

Refresh Peningkatan
Awareness, Aspek Operasional
dan Safety Maintenance
DUMAI – Refinery Unit (RU) II Dumai mengadakan acara
Refresh Peningkatan Awareness, Aspek Operasional dan
Safety Maintenance di Ruang Audiovisual Gedung Main
Office RU II Dumai, (26/1). Acara ini diikuti oleh GM RU II,
tim manajemen RU II, dan sekitar 250 pekerja RU II.
Dalam kesempatan tersebut GM RU II Mahen
drata Sudibja menyampaikan ucapan terima kasih atas
pencapaian kinerja KPI RU II tahun 2016 yang mencapai
104,39%. Ia juga menyampaikan apresiasi dan pesan
dari Direktur Pengolahan. “Kilang RU II sedang fit,
performance-nya bagus. Direktur Pengolahan berpesan
agar kinerja yang sudah bagus tetap dijaga. Inspeksi/
BOC tetap dijalankan, serta hasil BOC agar dibahas dan
ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Mahendrata melanjutkan, fokus utama kinerja Direk
torat Pengolahan pada tahun ini adalah aspek operasional.
Terdapat empat fokus utama, yaitu menjadikan HSSE
menjadi prioritas utama, melaksanakan program keandalan
kilang secara konsisten dan kesinambungan, mening
katkan efisiensi, dan meningkatkan valuable product.
Keempat fokus utama tersebut diuraikan secara detail oleh
Mahendrata dengan target yang telah ditetapkan.
Melanjutkan paparan dari GM RU II tersebut, tim
manajemen RU II juga diberikan kesempatan untuk
menyampaikan hal-hal yang menjadi fokus kinerja fungsi
masing-masing. Acara yang bertujuan untuk meningkatkan
awareness pekerja RU II, khususnya Fungsi Produksi dan
Fungsi Maintenance ini dilakukan dalam rangka menjaga
keandalan kilang dan menghindari terjadinya unscheduled
shutdown, dengan cara berkesinambungan melakukan
pengisian logsheer BOC untuk aspek operasional dan BEC
untuk aspek maintenance.
Di akhir acara, GM RU II beserta tim manajemen RU II
menandatangani komitmen implementasi Sustainability of
Refinery Operation Excellent (SROE) RU II.•RU II

Foto : PRYO

Jakarta - Fungsi Culture
& Transformation bekerja
sama dengan Corporate
Secretary dan CCA Monas
melangsungkan launching dan
bedah buku Inilah Dedikasi
Kami Untuk Indonesia, karya
59 Penulis Pertamina. Acara
yang dikemas dalam suasana
santai ‘Ngopi Pagi Yuk’ ini
berlangsung di Kantor Pusat
Pertamina, Selasa (31/1)
dengan menghadirkan penulis
dan penyanyi Dewi ‘Dee’
Lestari yang bertindak seba
gai moderator bedah buku.
Buku tersebut disusun
dalam rangka Hari Ulang
Ta h u n P e r t a m i n a y a n g
ke-59, hasil karya dari 59
pekerja Pertamina dan Anak
Perusahaan yang tersaring dari
185 tulisan pekerja Pertamina.
Karya ini memberikan inspirasi
yang mencakup proses bis
nisnya Pertamina dari Hulu
hingga Hilir, sebagai dedikasi
Pertamina bagi bangsa In
donesia.
“Tahun 2016 kita berhasil
raih laba bersih dan efisiensi
yang membanggakan. Ini
berkat kinerja para insan
Pertamina. Usia jabatan kita
apapun tingkatannya, dapat
diukur 5 tahun, 10 tahun
bahkan 30 tahun, berapapun
lamanya itu ada batas dan
akhirnya. Namun sumbangsih
yang diberikan oleh insan
Pertamina akan tercatat se
lama-lamanya dan tak lekang
oleh waktu seperti halnya
buku ini,” ujar Direktur SDM,
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Direktur SDM, TI & Umum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto menandatangani cover buku Inilah Dedikasi Kami untuk Indonesia
pada acara Ngopi Pagi Yuk, di Kantor Pusat Pertamina.

Teknologi Informasi dan
Umum Pertamina, Dwi Wahyu
Daryoto dalam kesempatan
peluncuran buku tersebut.
Ia mengapresiasi ke
hadiran buku tersebut yang
dianggapnya sangat meng
inspirasi karena berisi suka
duka penggalan kisah insan
Pertamina dalam menjalankan
tugasnya untuk Negara dari
Sabang hingga Merauke.
“Jangan pernah berhenti
untuk berkarya. Menjadi baik
saja tidak cukup. Yang sulit
adalah kebaikan yang dapat
menciptakan sesuatu ber
manfaat dan berdedikasi.
Setinggi-tingginya ilmu dapat
kita maknai sebagai center of
excellence. Teruslah tingkat
kan kompetensi dan tegakkan

integritas demi Pertamina Ja
ya,” tambah Dwi Wahyu.
Sementara itu, sebagai
seorang penulis buku, Dewi
‘Dee’ Lestari mengungkapkan
rasa salutn ya dengan ke
hadiran buku tersebut. Baginya
buku tersebut membuka mata
sebag ai orang yang awam
menilai bagaimana sebuah
p e r u s a h a a n y a n g b e s a r
memperjuangkan energi bagi
negara Indonesia dengan
penuh perjuangan yang luar
biasa.
“Ternyata banyak sekali
sisi dari perusahaan terutama
perusahaan sebesar Perta
mina dari berbagai aktivitas
kerja mulai dari sebagai pe
kerja lapangan hingga dari
sisi marketing dan lain-lain

Foto : RU II
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yang banyak hal yang saya
tidak ketahui sama sekali.
Inilah salah satu cara untuk
menunjukkan pada dunia
bukan hanya diri sendiri
bahwa ada sisi kehidupan
manusia yang bukan sematamata untuk pekerjaan tetapi
juga untuk dedikasi mereka
terhadap negeri,” ungkap Dee.
Dengan adanya buku ini
diharapkan akan mening
katkan kebanggaan bagi
pekerja Pertamina. Buku ini
didistribusikan secara internal
kepada seluruh Pekerja
Pertamina serta stakeholder
Pertamina dan ke depannya
akan didistribusikan secara
umum oleh penerbit eksternal
sehingga dapat dibaca oleh
masyarakat luas.•IRLI

Yenni Andayani Ditunjuk Sebagai Plt Direktur Utama Pertamina... Sambungan dari Halaman 1
peningkatan kinerja operasi
yang memperhatikan aspek
health, safety, security, dan
environment (HSSE), dan
memastikan realisasi berbagai
investasi secara tepat
waktu dan sasaran, selain
juga melakukan penyiapan
sumber daya manusia
yang andal menjadi amanat
pemegang saham yang harus
direalisasikan pada tahun ini.
“Pertamina akan fokus
dan siap merealisasikan
amanat dari pemegang
saham karena bagaimanapun
Pertamina merupakan BUMN
strategis yang harus kita
jaga dan dukung bersama
menjadi BUMN yang kuat
dan bersaing di level global,”

tambah Yenni.
Pada tahun lalu, produksi
migas sebanyak 656 ribu barel
setara minyak per hari terdiri
dari 313 ribu barel minyak
per hari dan 1,99 bscfd gas.
Tahun ini, Pertamina telah
menaikkan target produksi
migasnya menjadi 669 barel
setara minyak per hari, yang
terdiri dari 333 ribu barel
minyak per hari dan 2,08
bscfd gas. Adapun kapasitas
panas bumi Pertamina tahun
ini ditargetkan mencapai 617
MW bertambah signifikan
dibandingkan dengan 2016
sebesar 512 MW karena
tuntasnya beberapa proyek
panas bumi perusahaan.
Dari aspek pengolahan

Pertamina bertekad untuk
dapat meningkatkan
keandalan kilang dengan
mengurangi unplanned
shutdown dan juga
meningkatkan yield valuable
product. Tahun ini Pertamina
menaikkan target yield
valuable product menjadi
sekitar 79%, lebih tinggi dari
target yang telah dicanangkan
dalam RKAP 2017 sekitar
77%.
Megaproyek pengolahan
dan petrokimia juga akan
memulai tahapan yang
signifikan tahun ini dengan
akan dilakukannya peletakan
batu pertama beberapa
proyek kilang, yaitu RDMP
RU V Balikpapan, RDMP

RU IV Cilacap, dan NGRR
Tuba n se pa nja ng tahun
ini. Ketiganya memang
ditargetkan untuk selesai
dalam rentang waktu 2019,
2021, dan 2022 dengan hasil
produksi yang memenuhi
spesifikasi Euro 5. Adapun,
RDMP RU VI Balongan yang
akan dilaksanakan secara
independen oleh Pertamina
ditargetkan selesai 2020 dan
akan memulai kegiatan basic
engineering design (BED)
pada pertengahan 2017.
Fokus utama untuk bidang
pemasaran setelah sukses
meluncurkan berbagai varian
produk yang telah direspons
positif oleh konsumen,
Pertamina bertekad untuk

mempertahankan volume
penjualan BBM retail non
subsidi di atas 45 juta kiloliter
dalam setahun dengan
mutu layanan yang semakin
meningkat. Tahun ini juga
akan menjadi ujian bagi
Pertamina untuk mendukung
program pemerintah berupa
BBM Satu Harga dan juga
pendistribusian Elpiji 3kg
tepat sasaran, termasuk
penyiapan infrastruktur yang
dibutuhkan.
Pertamina menargetkan
penjualan gas perusahaan
secara total sebesar 1.179
ribu BBTU dalam setahun.
Setelah menuntaskan
beberapa proyek infrastruktur
gas, seperti pipa Arun-

Belawan-KIM-KEK (482 KM),
Muara Karang-Muara Tawar
(30 KM), pipa Porong-Grati
56 KM), Pertamina tahun ini
fokus menyelesaikan pipa
transmisi gas open access
Gresik-Semarang (271 KM).
Untuk merealisasikan
berbagai proyek dan upaya
mencapai target-target
operasional perusahaan ter
sebut, Pertamina akan belanja
modal sebesar US$6,67 miliar.
Dengan peningkatan kinerja
operasional, efisiensi di segala
lini dan memperhatikan tren
perkembangan harga minyak
dunia Pertamina menargetkan
laba bersih perusahaan pada
tahun 2017 sekitar US$3
miliar.•RILIS
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PROFIL
PEKERJA
Saat ini pekerjaan
tidak akan terhambat
apakah wanita atau
pria yang melak
sanakannya, ada
kemauan pasti ada
jalan. Pekerja wanita
harus percaya diri,
mau belajar dari siapa
pun, dimanapun.
Sekecil apapun
pendapat yang
diberikan pantas
dipertimbangkan. Dan
terakhir, kita tidak
akan berhasil tanpa
bantuan orang lain,
kerja sama, kemauan
dan kerja keras.

Tahun LIII, 6 Februari 2017

Rinna:
Srikandi
Aviasi
dari Nusa
Tenggara
Barat
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Rinna Maulinda Rustam
OH DPPU BIL GROUP

M

ata wanita muda ini sedang memperhatikan layar
komputer yang terpampang angka stock Avtur.
Dengan sigap sesekali ia berdiri ke arah jendela untuk
memperhatikan proses bongkar Avtur dari Bridger yang
baru saja diterima di Depot Pengisian Pesawat Udara
(DPPU) Bandara International Lombok (BIL). Pada saat yang
bersamaan, ia tetap sibuk berkoodinasi dan mengarahkan
timnya di lapangan melalui perangkat radio dua arah
(walkie talkie) untuk memastikan penerimaan Bridger Avtur
dari TBBM Ampenan tersebut berjalan sesuai jadwal yang
ditentukan dan kesinambungan stock Avtur di DPPU BIL
terjaga.
“Kepala DPPU bertugas mengawasi penerimaan,
penyaluran, dan pengecekan stock produk bahan bakar
Aviasi seperti Avtur atau Avgas di DPPU yang dipimpinnya.
Selain itu seorang Kepala DPPU juga bertanggungjawab
dalam memastikan pelayanan pengisian pesawat udara
ke customer (airline) terlaksana dengan aman dan lancar
serta membina hubungan komunikasi yang baik dengan
customers & stakeholders,” ujar Rinna Maulinda Rustam
Kepala DPPU Bandara International Lombok (BIL)
menjelaskan perannya sambil melakukan monitoring proses
penerimaan Bridger berisi Avtur dari TBBM Ampenan di
lokasi kerjanya.
Lebih lanjut Rinna menjelaskan dalam keseharian dia
harus memastikan kesinambungan stock di DPPU mulai
dari memperhatikan jadwal tanker yang membawa Avtur di
TBBM, proses pengangkutan dari TBBM ke DPPU, hingga
menerima penyampaian komplain dari customer.
“Hal pertama yang saya lakukan ketika ditunjuk menjadi
Kepala DPPU adalah melakukan komunikasi intens dengan
tim kerja di DPPU, rekan-rekan di TBBM, maupun para mitra
kerja dan customer. Sehingga ke depannya timbul rasa
percaya yang nantinya akan mempermudahkan pekerjaan
saya yang membutuhkan banyak koordinasi. Saya juga
menginfokan ke masing-masing customer untuk langsung
berbicara ke saya jika ada keluhan penyaluran sehingga
dapat langsung saya verifikasi ke tim saya dan memberikan
feedback ke customer,” jelasnya sambil tersenyum.
Sosok wanita dengan suara lembut tersebut adalah
wanita pertama di seluruh lokasi kerja Pertamina di Indonesia
yang mengepalai Depot Pengisian Pesawat Udara. Menjadi
Kepala DPPU bukanlah perkara mudah, apalagi kali pertama

dipercaya menjadi Kepala DPPU, Rinna langsung bertugas di
Bandara Internasional nan sibuk yang juga melayani Haji Flight
di Bandara Internasional Lombok Nusa Tenggara Barat.
Bandara Internasional Lombok merupakan salah satu
bandara tersibuk di wilayah kerja Pertamina Marketing Operation
Region (MOR) V. Setiap harinya DPPU BIL menyalurkan Avtur
rata-rata 100 KL atau melayani rata-rata 40 penerbangan per
hari. Selain itu DPPU BIL juga mempunyai DPPU aneksasi yaitu
DPPU Salahuddin di Bima. Bandara International Lombok pun
merupakan salah satu embarkasi dan debarkasi penerbangan
Haji untuk wilayah Nusa Tenggara.
“Tantangan bekerja sebagai Kepala Operasi DPPU adalah
bagaimana harus selalu siap dengan segala situasi dan kondisi
untuk menjaga kesinambungan stock bahan bakar. Dan selain
itu sebagai kepala Operasi kita harus tetap standby di operasi
baik hari kerja maupun hari libur,” jelasnya sambil sesekali
memperhatikan layar monitor komputer.
Rinna yang mulai bertugas sebagai Kepala DPPU BIL
pada bulan Mei 2016 ini menceritakan bagaimana tan
tangan berkoordinasi pada saat awal-awal ia ditugaskan.
Apalagi sebelum ditugaskan di DPPU BIL ini ia belum pernah
menginjakkan kaki di Nusa Tenggara Barat sekalipun. “Pada hari
saya sertijab di DPPU BIL, itu pertama kalinya saya menginjakkan
kaki di Lombok. Dan segala sesuatu yang pertama tentu banyak
tantangannya seperti bagaimana melaksanakan tugas di
lingkungan yang beda adat, budaya dan perilaku masyarakatnya.
Selain itu bagaimana mengarahkan dan mengkoordinasikan para
pekerja yang lebih senior juga meruapakan tantangan tersendiri.
Namun tantangan-tantangan tersebut saya jadikan semangat
dalam bertugas dengan satu tujuan, yaitu menyelesaikan tugas
yang diembankan kepada saya dari perusahaan dapat selesai
dengan baik. Beruntung saya memiliki tim yang solid yang
selalu memberikan support dan bantuan sehingga tantangan
demi tantangan dapat diselesaikan dengan baik,” jelasnya
bersemangat.
Lulusan Sarjana dari Universitas Sriwijaya Palembang ini
mulai bergabung di Pertamina pada tahun 2007 melalui program
Bimbingan Profesi Sarjana (BPS) di bagian Aviasi yang berkantor
di Soekarno-Hatta Tangerang Banten. Sejak awal Rinna sudah
siap jika suatu saat ditempatkan di lokasi-lokasi Aviasi Pertamina
yang jauh dari rumah, medan sulit, dan jarang pulang.
“Sejak awal masuk Pertamina dan ditempatkan di Aviasi,
saya selalu memberi pengertian kepada kedua orang tua saya

terkait pekerjaan saya, nantinya akan jauh dari rumah serta
suka dukanya. Alhamdulillah mereka menerima dan selalu
memberikan mendukung kepada saya. Rasa terima kasih
saya sampaikan kepada orang tua atas dukungannya
selama ini” ujar Rinna mengulang memori saat awal diterima
di Pertamina.
Di tengah kesibukannya Rinna masih sempat untuk
menyempatkan diri menonton film di bioskop untuk mele
pas kepenatannya. Wanita dengan hobi travelling ini gemar
dengan genre film action karena tidak membosankan.
Ke depan, Rinna berencana terus belajar dan melanjutkan
pendidikan. Dengan pendidikan tinggi, Rinna berencana
untuk dapat lebih mengabdi lagi di Pertamina dan jika suatu
saat ditempatkan di posisi yang lain dan menuntut perjuang
an yang lebih berat, Rinna siap.
“Saat ini saya nikmati posisi ini dengan bertanggung
jawab dan menjawab kepercayaan atas saya dengan
memberikan yang terbaik kepada perusahaan,” ujar Rinna.
Menurut Rinna, sosok wanita pekerja Pertamina sudah
dalam posisi yang sejajar dengan para pria. “Saat ini
pekerjaan tidak akan terhambat apakah wanita atau pria yg
melaksanakannya, ada kemauan pasti ada jalan. Pekerja
wanita harus percaya diri, mau belajar dari siapa pun,
dimanapun, sekecil apapun pendapat yang diberikan pantas
dipertimbangkan. Dan terakhir, kita tidak akan berhasil tanpa
bantuan orang lain, kerja sama, kemauan dan kerja keras,”
ungkap Rinna tegas.
Transformasi Pertamina yang terus digulirkan baik secara
bisnis dan fundamental telah menyejajarkan wanita dengan
pria dalam kesempatan berkarier di setiap posisi yang ada di
Pertamina. Jajaran wanita hebat telah menduduki berbagai
posisi di Pertamina, mulai dari Kapten Kapal hingga CEO,
Top Level maupun Kepala Operasi Pertamina yang diidentik
kan pekerjaan maskulin dan membutuhkan skill khusus,
ketangkasan, daya tahan, dan keberanian menghadapi
kerasnya dunia, seperti halnya Kepala Depot Pengisian
Pesawat Udara (DPPU).
Variable gender bisa dianggap menjadi penentu apakah
seseorang cakap atau tidak dalam suatu pekerjaan tertentu.
Namun Rinna membuktikan dengan kerja keras, kerja cerdas,
dan kerja ikhlas Rinna bisa memimpin di dunia Aviasi yang
masih identik dengan “dunianya” para pria. Rinna, Srikandi
Angkasa Penyedia Energi dari Nusa Tenggara.•

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

Foto : TRISNO

Foto : STARFY

Foto : KUNTORO

POSISI

DINAMIKA
TRANSFORMASI
Toto Nugroho P.
Pj. Direktur Utama
PT Pertamina Gas

Eti Suryati

Chief Reservoir & Production,
Direktorat Hulu

Djoko Santoso

Land Affairs Manager,
Direktorat SDM, Teknologi Informasi dan Umum

Zainal Abidin

Cash Disbursement Manager,
Direktorat Keuangan

Djoko Soedjarwo

Finance & Services SJV Development Manager,
Direktorat Keuangan

Khurinnihayah

Account Payables Manager,
Direktorat Keuangan

Nitya Widanarta
Finance MOR III Manager,
Direktorat Keuangan

No. 06

Tahun LIII, 6 Februari 2017

10

DINAMIKA
TRANSFORMASI

No. 06

Tahun LIII, 6 Februari 2017

11

Kaleidoskop CIP 2016 : Inovasi yang Accountable Cara Menghadapi
Bisnis Migas yang Volatile
Sudah lengkap satu tahun kinerja pengelola Continuous
Improvement Program (CIP) selama 2016, berbagai pencapaian
telah dilakukan meskipun bisnis migas makin volatile namun
dengan Inovasi yang accountable, oil crisis tersebut bisa dilalui
dengan ekselen. Pencapaian tersebut tidak lepas dari kinerja
para Person In Charge (PIC) dan dukungan tim Manajemen di
setiap lini bisnis Pertamina serta insan mutu yang luar biasa.
Sampai dengan akhir Desember 2016 tercatat sebanyak 2289
risalah dengan total value creation 26.05 triliun telah dihasilkan
melampaui target 2016. Berbagai pencapaian lain yang tidak kalah luar biasa adalah sebagai berikut :
1. Revitalisasi Kriteria CIP : Simplifikasi Demi Peningkatan Akuntabilitas
Dalam rangka menjadikan kegiatan CIP lebih fokus pada
pencapaian 5 (lima) sasaran strategis perusahaan terutama aspek
efisiensi, dan sejalan dengan hasil Quality Management Forum
(QMF) 2015 tentang perlunya pemutakhiran kriteria Continuous
Improvement Program (CIP) maka awal tahun ini diadakan
workshop kriteria penilaian CIP yang lebih simple dan fokus pada
akuntabilitas value creation. Workshop tersebut dilaksanakan pada
Tim Review Kriteria CIP 2016
Kamis - Jumat/ 11 – 12 Februari 2016 di Bandung. Kriteria tersebut masih mempertahankan filosofi CIP
yaitu Delapan Langkah Tujuh Alat (DELTA) dan Plan Do Check Action (PDCA).
2. Pelatihan CIP : Untuk Berlari Lebih Cepat Memburu Efisiensi dan Siap Menuju CIP Yang Lebih
Accountable
a. Pelatihan Penulisan Laporan Penyelesaian Masalah Pekerjaan
Tepat setelah revitalisasi kriteria Continuous Improvement
Program (CIP) tahun 2016 telah selesai dilaksanakan, Tim
CIP tidak berhenti begitu saja, Pada hari Senin – Rabu
tanggal 15 -17 Februari 2016 telah dilaksanakan Pelatihan
Penyelesaian Masalah Pekerjaan dan Ide Inovasi Berbasis
Continuous Improvement Program (CIP) yang pertama di
tahun 2016 untuk Direktorat Non Teknis & Kantor Pusat,
tentunya menjadi pilot project untuk mengenalkan kriteria CIP hasil revitalisasi 2016. Sejumlah 80 Pekerja
yang berasal dari perwakilan fungsi Direktorat di Kantor Pusat diantaranya Direktorat Upstream, HR &
GA, Finance, Marketing, Refinery, ISC, dan Legal mengikutinya dalam 4 batch. Selanjutnya diikuti oleh
seluruh lini bisnis pertamina yang mengadakan in house training, kurang lebih sebanyak 40 kali yang
tersebar di 20 entitas bisnis dalam 2016 diadakan sampai dengan TW II.
b. Pelatihan Pelatihan Juri dan Auditor CIP
Perwakilan masing – masing Unit Operasi/Region dan
Anak Perusahaan berkumpul di Pertamina Corporate
University (PCU) pada 30 Maret – 1 April 2016 dalam rangka
mengikuti pelatihan juri dan auditor CIP 2016. Sejumlah
+/- 50 Pekerja dari juri maupun auditor senior maupun baru
sangat antusias dan kritis atas kriteria baru yang dipaparkan
sedangkan Batch III dan IV dilaksanakan 1- 3 Juni 2016
Peserta Pelatihan dan Tim Manajemen QMC
perwakilan masing–masing Unit Operasi/ Region dan Anak
Perusahaan berkumpul di Hotel yang berada di Bilangan Jakarta Pusat untuk mengikuti pelatihan juri dan
auditor CIP 2016 batch III dan IV yang dikoordinir oleh Pertamina Corporate University (PCU). Sejumlah
+/- 50 Pekerja dari juri maupun auditor senior maupun baru. Inovasi yang dilakukan dalam pelatihan
ini adalah penggabungan 2 pelatihan auditor dan juri menjadi 3 (tiga) hari sehingga lebih optimal dan
memaparkan tools penjurian yang baru sesuai hasil review kriteria di awal tahun.
3. Audit CIP Kantor Pusat : Memastikan Masalah Akan Diselesaikan Sesuai Tenggat
Tepat pada awal Mei lalu, yaitu mulai tanggal 2-13 Mei 2016 di
Kantor Pusat telah dilakukan Audit CIP PDCA I yang diikuti oleh 118
Gugus dari Fungsi – Fungsi di area Kantor Pusat. Ini bukti nyata bahwa
fungsi strategis tidak menganggap ini sebagai pekerjaan tambahan
dan justru menjadikan CIP sebagai alat menyelesaikan
masalah pekerjaan.
Setiap gugus perlu
memastikan bahwa masalah pekerjaan dan ide inovasinya sudah 3T
(Terdaftar, Teraudit, Terlaporkan) untuk memonitoring implementasi
metode PDCA (Plan Do Check Action) menggunakan DELTA (Delapan
Langkah Tujuh Alat). Audit PDCA II yang lebih fokus pada implementasi
dan monitoring hasil sebelum dan sesudah perbaikan telah dilakukan
juga pada 13 - 28 September 2016 di Kantor Pusat.
4. Berhasil diselenggarakan Forum Presentasi Non Teknis dan KP dan Forum Presentasi PT PTC
dan PT Patrajasa
Tahun 2016 adalah tahun ke-8 bagi Forum Direktorat Non Teknis dan Kantor Pusat, perdana diadakan
pada tahun 2009, kegiatan CIP tumbuh dan berkembang pesat. Jumlah tim CIP yang awalnya hanya
6 tim di tahun tersebut, perlahan bertambah tiap tahunnya: 11 tim (2010), 16 tim (2011), 17 tim (2012),
33 tim (2013), 44 tim (2014), dan 58 tim (2015) dan tahun 2016 tembus mencapai 75 tim akan berbagi
pengalaman mereka akan keberhasilannya dalam menyelesaikan permasalahan pekerjaan menggunakan
metode CIP yang berorientasi pada value creation.
Sejumlah 75 Tim (dibagi dalam 5 stream) melakukan sharing knowledge atas hasil inovasinya selama

3 hari yaitu Senin – Rabu/ 24-26
Oktober 2016. Fungsi yang terlibat
semakin banyak, diantaranya Legal
Counsel, Audit Executive, ISC, HR
Operation, HR Refinery, Strategic
HR, Finance (FAR, Financing, SJV,
CSG), UBD, LNG, CSS, Petkim&
Domgas, Aset Management, Retail
Fuel Marketing, Supply & Distribution, dan Technical Services. Terpilih lah 9 (Sembilan) gugus yang akan
mewakili Direktorat Non Teknis dan KP untuk APQ Awards 2017.
Selain itu Forum Presentasi CIP Perdana kolaborasi antara PT PTC
dan PT Patrajasa berhasil dilaksanakan pada tanggal 21-22 Desember
2016. Sejumlah gugus yang terlibat, 13 diantaranya merupakan gugus
dari PT Patra Jasa, dan sisanya berasal dari PT PTC, dengan detail 4
gugus FT Prove, 10 gugus PC Prove, dan 5 gugus I Prove. Terpilihlah
3 team yang mendapatkan kategori gold namun yang lanjut ke APQ
Awards 2017 sejumlah 2 (dua) team.
5. Prestasi Energi Pratama : Pengakuan Inovasi Pertamina Berdampak Besar terhadap Pembangunan
Sektor Energi.
Penghargaan Energi Pratama adalah apresiasi yang
diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 tahun 2013 untuk
diberikan kepada Perusahaan Nasional/Daerah atau Asing
yang berjasa luar biasa dan memiliki komitmen yang tinggi
untuk berpartisipasi aktif sebagai korporat yang melakukan,
memberikan sum bangan nyata dalam hal pengembangan
President Director & CEO PT Badak LNG Salis S. Aprilian
teknologi baru, inovasi, penyediaan dan pemanfaatan
menerima Penghargaan Energi Pratama dari Plt Menteri
ESDM – Luhut Panjaitan
energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi.
Serangkaian persyaratan telah dipenuhi dan seluruh step telah dilalui hingga puncaknya adalah pada
tanggal 04 Oktober 2016 bertempat di Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM diumumkannya penerima
Penghargaan Energi Pratama kepada salah satu wakil PT Pertamina (Persero) yang terpilih yaitu PT Badak
LNG yang mengusungkan tema “Pemanfaatan LNG yang berwawasan lingkungan”. Penghargaan tersebut
diserahterimakan dari Plt. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Luhut Binsar Panjaitan kepada oleh
President Director & CEO PT Badak LNG Salis S. Aprilian pada rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT)
Pertambangan dan Energi ke-71.
6. Prestasi Forum Internasional: Bukti Insan Mutu Pertamina Sudah World Class
1. ICQCC tahun ini diselenggarakan di The Centara Grand
- Bangkok, Thailand dan diikuti peserta dari Jepang,
China, Thailand, Korea, India, Indonesia, Malaysia, Taiwan,
Bangladesh, Singapore, Philipines dan Srilanka. Prestasi
yang didapat sangat luar biasa, yaitu : 8 tim mendapatkan
kategori gold (tertinggi) dan 1 tim kategori silver.
2. The International Exposition of Team Excellece Symposium
(IETEX) pada 26 – 27 September 2016 di Singapura. Pertamina
kembali mengirimkan delegasi sejumlah 6 gugus/tim dimana
4 gugus mendapatkan three star dan 2 gugus mendapatkan
two star serta 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 delegasi CIP ke IETEX baru kali ini
insan mutu Pertamina mendapatkan Penghargaan Best of The Best (Platinum).
3. Asia Pasific Quality Organisation (APQO) Conference
kembali di gelar tahun ini, tepat di perhelatannya yang ke-22 bertempat di Energy
Event Centre - Rotorua, New Zealand pada tanggal 21-22 November 2016, acara
tersebut diadakan oleh New Zealand Organitation for Quality. Prestasi gemilang
terukir di sana, kabar gembira datang dari delegasi Indonesia pada forum ini yaitu 5
(lima) tim mendapatkan kategori three star (tertinggi) dan special awards yaitu Best
Impact on Productivity dari PC Prove PDP – PT Pertamina EP dan Best Presentation
serta OVERALL CHAMPION dari FT Prove Belah Duren - Marine Region V dari
Fungsi Shipping – Dit.Pemasaran.
Seluruh pencapaian CIP tahun ini tidak lepas dari kontribusi nyata Insan Mutu di seluruh Unit/Region/Anak
Perusahaan untuk menyumbangkan value creation yang accountable. Kami apresiasi dan tunggu karya-karya
Insan Mutu di tahun 2017 dan sampai jumpa di Forum Presentasi APQ Awards pada 13-15 Maret 2017.
Keep Improving… !! Keep Innovating… !!

Oleh : Tim CIP | Quality Management Corporate - Dit. SDM, TI & Umum

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

Pengawasan Serah Terima Minyak Di Terminal: Fokus ke SFAL
Permasalahan kondisi pemuatan minyak mentah domestik tampaknya harus tetap
menjadi perhatian kita bersama. Ini harus dilakukan karena sekitar 40% kebutuhan minyak
mentah untuk kilang kita adalah adalah berasal dari dalam negeri, sebagian masih banyak
yang berasal dari sumur lama. Apalagi hampir seluruh suplai minyak mentah domestik
melalui kapal dilakukan berdasarkan moda FOB (Free On Board) dimana kondisi di loading
port sangat berpengaruh terhadap kualitas kargo.
Aturan terkait loading port telah terdapat pada Pedoman Teknis Penyelesaian
Permasalahan Operasional dalam Pengambilan Minyak Mentah/Kondensat Bagian
Negara ( MMKBN), yang sesuai Seller Appointment Agreement antara SKK Migas Dengan
Pertamina tahun 2015, telah secara gambling menyebutkan proses-proses yang harus
dilaksanakan dalam memvalidasi transaksi. Masih terdapat permasalahan-permasalahan
teknis yang membuat off spec dan off quan dari kargo tersebut.
Dalam hal ini, Pengawasan di loading port tetap harus menjadi perhatian utama
dalam operasional suplai minyak mentah domestik. Kualitas surveyor juga tetap menjadi
prioritas pilihan agar pengawasan proses loading dapat berjalan yang diharapkan.
Prosedur dengan benar harus dilakukan, sehingga kualitas kargo akan tetap terjaga
sebagai bentuk upaya meminimasi komponen-komponen yang akan mengganggu dalam
proses selanjutnya di kilang.
Pengendalian dimulai dengan memastikan bahwa cargo telah siap dan bebas dari
free water dengan melakukan drain pada pipa drain dengan kondisi minyak yang terikut
hingga yakin sudah tidak ada free water yang tertinggal. Dengan kondisi ini kualitas cargo
akan sesuai yang diharapkan baik “S&W” dan “free water”nya
Selanjutnya memastikan pipa transfer yang akan digunakan telah terisi penuh dan
tidak ada yang “passing” dan wajib dilakukan penyegelan. Kegiatan dilanjutkan dengan
melakukan pengecekan terhadap performance metering (jika menggunakan metering
system), baik dengan Repeatibility maupun deviasi Meter Factor-nya. Demikian juga
sistem pengambilan sample juga perlu menjadi focus perhatian karena sample benarbenar mewakili minyak yang ditransfer kapal.
Sungguh suatu rangkaian yang seharusnya tidak dilakukan tergesa-gesa, tetapi

harus dilakukan bertahap dengan
checklist yang lengkap agar proses
loading minyak mentah tidak
ada mengalami masalah baik di
kapal penerima ataupun prosesproses selanjutnya. Mekanisme
selanjutnya adalah memastikan
bahwa Bill of Lading (B/L) wajib
telah disepakati figure-nya sebelum
pengukuran dan perhitungan Ship
Figure After Loading (SFAL).
Penyelesaian di kapal bila ditemukan free water, juga sudah ada dalam pedoman
teknis diatas. Demikian juga bila terdapat perbedaan analisa S&W, penyelesaiannya
juga telah disepakati kedua institusi Negara ini. Tinggal bagaimana kita menyikapi
dan menyelesaikan masalah. Yang pasti, banyak maneuver dalam menjalankan
proses di lapangan, namun hal tersebut tidak boleh melanggar urutan hal yang
esensi seperti angka B/L sebelum SFAL demi menjaga integritas proses serah terima.
Jadi pengawasan proses muat di loading port minyak mentah domestik,
memang rangkaian supply minyak mentah yang harus menjadi titik paling penting,
meskipun rangkaian selanjutnya pun harus tetap dimonitor dan diikuti secara ketat.
Peranan surveyor sebagai satu-satunya wakil Pertamina, diharapkan bisa melakukan
koordinasi dan berkomunikasi dengan pihak PERTAMINA, baik pada saat persiapan
kargo, proses loading, proses pengukuran hingga semua kegiatan selesai.
Meskipun performance supply loss crude pada tahun 2016 secara kumulatif
cukup fantasis, namun demikian perhatian terhadap proses loading minyak mentah
domestik dimasa mendatang harus tetap fokus. Fokus pengawasan di pelabuhan
muat, agar supply loss minyak mentah lenyap. Sungguh suatu harapan agar
prestasi yang telah dicapai dibawah angka pengendalian PTKAM 0.20% dapat
tetap dipertahankan.•PTKAM 0.2 Lanjutkan!

Supply Loss 0.16%: Tantangan Untuk Mempertahankan
Tidak ada seorang pun yang mau menerima ketika selesai serah terima minyak terjadi
diskrepansi hasil perhitungan yang melampaui batas toleransi yang telah ditentukan
Perusahaan. Dalam ketentuan “serah terima minyak dunia” memang berlaku kaidah
toleransi losses adalah 0,5%. Angka ini masih dipakai oleh Aramco (Arab Saudi) dengan
Pertamina ketika menerima crude di L/P (Ras Tanura) dan kemudian dipompakan di
D/P (Cilacap).
Meski dalam “perkembangan situasi & kondisi” kemudian disepakati toleransi losses
adalah 0,3% (SK-018/2007), dan sistem terbaru yang dipopulerkan PTKAM (Deklarasi
Bali 2016) supply losses adalah 0,2%, namun yang namanya angka toleranai perbedaan
hasil perhitungan itu harus selalu ada.
Tahun 2017 pahatan sejarah yang telah dibukukan oleh tim PTKAM Pertamina.
Supply losses tahun 2016 adalah 0,20%, dengan realisasi 0,16%, adalah sebuah kinerja
ekselen. Namun apakah angka gemilang ini bisa terulang? Bagaimana?
Idealnya sebuah proses serah terima minyak tentu melibatkan tiga unsur mutlak,
yaitu: manusia (people), barang (technology) dan regulasinya (policy). Selama tiga unsur
utama ini dalam kondisi normal dan selalu standar
(terukur dan teratur) serta dilaksanakan dengan
baik dan benar, maka kinerja proses serah terima
akan mengikuti.
Adanya kerja sama yang baik para pihak yang
terlibat serah terima minyak menjadi faktor penting
dalam menembus angka serah terima minyak.
Adapun Tangki Timbun, Kapal, Alat Ukur, Alat
Monitoring menjadi “alat” yang digunakan sebagai
penunjang serah terima. Baik buruknya “alat”
sangat bergantung oleh pengendalinya entah di
bawah ambang toleransi ataupun sebaliknya.
Namun standarisasi dari “alat” tersebut
harus terus menerus dipastikan. Tangki
timbun yang tidak dikalibrasi (bengan banyak

alasan) maupun berdeformasi dapat menyebabkan proses diskrepansi sering
terjadi. Selain itu peremajaan kapal pengangkut perlu juga diperhatikan, sehingga
diskrepansi tidak selalu menjadi alasan insan serah terima minyak bersitegang di
lapangan.
Sebuah kapal yang menjadi alat angkut (bukan alat ukur) ketika selama >20
tahun mengharungi samudera, tiap hari diterpa ombak dan badai, apalagi pernah
kandas tersangkut karang, kemudian ketika diketahui COT Table-nya tidak pernah
dikoreksi, tentu hasil perhitungan minyaknya tidak lagi akurat.
Implementasi regulasi yang tegas dan ketat tentu akan mendukung kinerja
operasional. Sehingga tidak ada lagi permainan oknum surveyor maupun loading
master dalam serah terima minyak dalam membuat pencatatan. Aspek integritas
dari people dan technology cukup signifikan terwarnai dari implementasi regulasi
saat ini.
Dalam kaidah normal, ketika angka R-1 di L/P gain (+), dan angka transport loss
(R-2) di bawah toleransi, maka minyak yang dibongkar di D/P angka R-3-nya pasti
akan balanced. Sepanjang minyak yang berada
dalam tangki kapal selama dalam perjalanan
dari L/P ke D/P tidak diutak-utik, pasti minyak
yang dipompakan kembali ke darat akan sama
jumlahnya dengan yang dibawa dari L/P tadi.
Dalam menjawab tantangan dalam
mempertahankan prestasi supply losses” <
0,16% berhentilah menunjuk orang lain salah.
Integrasi nilai-nilai Perusahaan harus senantiasa
ditanamkan dimanapun berada.
Tantangan itu bukanlah hal yang mudah, itulah
mengapa pelaksananya bukan orang yang mudah
menyerah. Tidak perlu menunjuk orang lain salah.
Cukup terus berbenah diri dan terus berkolaborasi
sesuai dengan kaidah.•PTKAM 0.2 Lanjutkan!

Bagi Pekerja yang memiliki Pengetahuan, Pengalaman & Informasi terkait dengan tata kelola dan serah terima minyak, dapat menyerahkannya dalam bentuk
tulisan maksimal 2 lembar halaman A4 melalui email ptkam@pertamina.com yang akan dimuat di kolom ini.
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RISK BASED THINKING (RBT) DAN
RELEVANSINYA DENGAN PERTAMINA
ISO mengeluarkan standar ISO 9001: 2015 terbaru. Salah satu perubahan penting
yang patut diketahui adalah terminologi baru “Risk Based Thinking” (selanjutnya
disingkat menjadi RBT). Tak hanya itu, ISO juga mulai memasukkan terminologi ini ke
seluruh standar sistem manajemen yang dikeluarkannya. Apakah hal ini masih penting
meskipun kita tidak secara formal menerapkan ISO di tempat kerja? Ya, hal itu masih
penting karena 2 (dua) alasan:
• Pertama, mengutip bapak manajemen William E. Deming, soft skill yang harus
dimiliki oleh pemimpin adalah system thinking skill (cara berpikir kesisteman). System
thinking adalah skill berpikir yang mampu mengenali organisasi sebagai sistem yang
kompleks, mengenali berbagai tuntutan yang harus dipenuhi tanpa bersikap pilih kasih
dan menyeimbangkan antara visi yang menyeluruh dengan tetap mampu pragmatis
dalam problem solving (Peter Senge, The Fifth Discipline). Berpikir kesisteman penting
sebab yang terjadi pada satu sub-sistem akan mempengaruhi sub-sistem yang lain
dan pada akhirnya mempengaruhi kinerja seluruh organisasi. Mengingat ISO adalah
pelopor yang pertama kali menerapkan system thinking dalam merancang sistem
manajemen dan terus menerus memperbarui panduan-panduannya, maka tanpa
melihat apakah kita menerapkan sertifikasi ISO secara resmi atau tidak, tetap saja
perubahan yang disarankan oleh ISO menjadi penting.
• Kedua, melihat pada esensi Risk Based Thinking (RBT) yang memang relevan untuk
Pertamina, khususnya dalam usaha pencegahan kecelakaan dan meningkatkan
budaya keselamatan. Versi ISO 9001: 2015 meminta perusahaan untuk menerapkan
RBT ke seluruh proses, mulai dari perencanaan, operasi
sampai evaluasi kinerja. RBT didefinisikan sebagai etos
berpikir untuk mengevaluasi risiko ketika organisasi
menyusun perencanaan, menjalankan operasi dan
menilai kinerja. RBT menurut penjelasan manual ISO
9001:2015 bercirikan sesuatu dilakukan secara otomatis
dan seringkali dilakukan secara bawah sadar.
Melihat definisi tersebut, kita akan berpikir, “lalu apa
bedanya dengan Risk Management jika begitu? Dan apa
bedanya ISO 9001 dengan OHSAS 18001, kenapa tidak
disamakan saja?” Perbedaannya adalah, tidak seperti pada
Risk Management atau OSHAS 18001, terminologi RBT ini
tidak secara formal meminta perusahaan untuk menerapkan
tools (alat analisa risiko) tertentu juga tidak meminta kita harus
memiliki Risk Register tertentu. Yang diminta adalah secara
fleksibel, kontekstual tapi pasti, seluruh pihak, termasuk dan
terutama pimpinan dan pengambil keputusan dalam perusahaan menerapkan cara
berpikir safety secara otomatis dalam setiap tahapan. Secara tersirat ISO menginginkan
perusahaan tidak selalu harus memformalisasi prosedur safety secara terpisah, namun
terintegrasi dalam tindakan dan keputusan sehari-hari.
RBT juga mengoreksi beberapa kekeliruan berpikir yang mungkin terjadi dalam upaya
safety perusahaan, termasuk Pertamina:
• Pertama, budaya dan kebiasaan tidak mencerminkan peran HSE sebagai advisor.
HSE sebagai advisory body artinya HSE sebagai pemberi masukan sementara owner
dari pengelolaan risiko adalah pimpinan dan pemilik operasi. RBT menginginkan
usaha mengelola risiko harus dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari
pekerjaan, apapun jenis pekerjaan dan nama jabatan atau kantornya. RBT
menginginkan agar pemikiran tentang perlunya upaya meningkatkan safety effort
muncul dari pimpinan atau manajemen lini. HSE memberikan masukan karena
diundang oleh lini operasi. Pertanyaan “apakah ada yang salah”, “apa yang salah”,
“apa yang perlu kita lakukan”, harus muncul dari kesadaran pemikiran pemimpin,
bukan sesuatu yang ditemukan oleh bagian HSE lalu dikenalkan sebagai intervensi
yang mengusik ketenangan.
• Kedua, usulan-usulan safety effort muncul dari bagian HSE tanpa refleksi yang cukup
dari tim manajemen, atau sebaliknya, usulan muncul dari pimpinan tanpa feedback
yang cukup dari bagian safety. Yang pertama muncul sebagai ciri perusahaan yang
kurang meyakini safety sebagai salah satu tanggung jawab primernya, yang kedua
muncul sebagai ciri perusahaan dengan safety culture yang lemah (sebab usaha
keselamatan muncul semata secara top – down policy bukan bottom up culture).
Yang diinginkan pada RBT adalah inisiatif pemikiran muncul dari pimpinan lini dan
umpan balik yang cukup didorong dalam proses pengeluaran keputusan.
• Ketiga, sibuk pada slogan dan retorika, termasuk membuat berbagai macam
program baru dengan nama baru, sementara perubahan yang ditawarkan program
baru dengan nama baru tersebut hanya sedikit. RBT mengingatkan konsisten
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dengan program lama, fokus pada meningkatkan esensi dan konsistensi lebih
baik daripada menjadikan energi terkuras untuk mensosialisasikan program
baru dan mengubah berbagai manual untuk menyesuaikan perubahan tersebut.
RBT menuntut, program yang diluncurkan harus melalui pemikiran reflektif dari
pimpinan, dialog yang cukup dengan safety expert (dalam konteks pertamina
adalah bagian HSE atau ahli yang disewa), dan meminta umpan balik yang
cukup dari level terbawah (pelaksana program dan objek program), termasuk
dalam menerapkan mindful leadership (kepemimpinan yang berpikir reflektif)
dalam mengevaluasi berbagai laporan kinerja dan performa, termasuk ketika
menerima laporan kecelakaan.
• Keempat, RBT meminta upaya keselamatan tidak berfokus pada penindakan,
intervensi dan penanggulangan. Sebaliknya, dua hal terpenting dalam
manajemen strategis yaitu perencanaan dan evaluasi kinerja harus terwarnai
secara cukup dengan RBT. Perencanaan munculnya di meja para pimpinan dan
perencana strategis, sehingga sering kali HSE person tidak memiliki kesempatan
yang cukup untuk hadir di tahap perencanaan. RBT melatih pimpinan lini
menanyakan ke lini yang dipimpinnya, apa aspek dan dampak keselamatan pada
tiap topik yang sedang dibahas. Evaluasi kinerja pada aspek safety mungkin ada
tapi belum cukup. Kecukupan diukur dari apakah ada akuntabilitas dan kriteria
yang spesifik. Akuntabilitas berarti, setiap pihak diukur pada aspek safety yang
menjadi tanggung jawabnya dan dipastikan menerima konsekuensi dari hasil
pengukuran tersebut. Spesifik berarti kriteria yang diukur
relevan dengan yang dikerjakan, relevan terhadap risiko
yang melekat pada pekerjaan dan risiko yang muncul
akibat dari pekerjaan.
Selanjutnya, bagaimana perusahaan memastikan
penerapan RBT? Terdapat 2 (dua) hal yang harus
didesain, yaitu mendesain pemimpin yang memiliki skill
RBT dan mendesain budaya, tata kerja, prosedur yang
mendorong penerapan RBT. Pada dasarnya perusahaan
yang telah menerapkan risk management sejak lama
seperti Pertamina telah memiliki desain tata kerja dan
prosedur yang mendorong penerapan RBT. Kekurangan
selama ini adalah tidak melembagakan cara berpikir RBT
dalam pendidikan pekerja dan pemimpin. Cara melatih
pemimpin, calon pemimpin dan pekerja untuk memiliki
RBT antara lain dengan memahamkan konsep-konsep
penting mengenai risiko, antara lain:
• Pertama, konsep identifikasi risiko pada tahapan proses dan operasi, alat dan
bahan, serta manusia dan organisasi. Pekerja sejak dini harus pernah mendapatkan
pembekalan memadai mengenai risiko di tempat kerja dan bagaimana mengenali
risiko-risiko baru akibat perubahan kerja.
• Kedua, konsep hirarki pencegahan risiko dan hubungannya dengan sisa risiko
(residual risk). Pekerja level menengah dan pimpinan harus mengetahui tingkatan
hirarki pencegahan risiko seperti eliminasi (menghilangkan sumber risiko), subtitusi
mngganti sumber risiko), teknologi (desain), administrasi (program) dan APD (Alat
Pelindung Diri), mengetahui perbedaan efektivitas di antara metode pencegahan
tersebut serta mengenali sisa risiko setelah metode pencegahan tertentu dipilih.
Kenapa konsep ini penting? HSE hanya dapat menyarankan berbagai metode
pencegahan berikut perkiraan alokasi sumber daya (biaya, waktu, tenaga) yang
perlu dikorbankan pada masing-masing metode. Karena pimpinan dan pekerja lini
sebagai pemilik risiko yang memiliki wewenang untuk memilih metode pencegahan
mereka harus mengetahui sisa risiko setelah pengendalian dan siap menanggung
risiko sisa tersebut. Sebaliknya seberapa kesiapan pemimpin menanggung sisa
risiko akan diproyeksikannya pada seberapa tinggi tingkat hirarki pengendalian
risiko yang akan ia pilih.
Terakhir, kita semua perlu memahami bahwa pencapaian level budaya safety
yang menuju world class company harus dilakukan tidak hanya oleh lini manajemen,
namun juga seluruh sumber daya yang dimiliki. Pertamina dalam upaya mencapai
HSE Excellence masih mempunyai PR yang harus diselesaikan, seperti data
reporting system yang komprehensif, implementasi komitmen HSE secara nyata di
lapangan. Mari kita semua tanpa kecuali, saling bekerja sama dan berkomitmen untuk
melaksanakan komitmen HSE serta berpola pikir RBT dalam mengendalikan
risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari pekerjaan untuk mewujudkan zero
fatality, KITA BISA! RBT •
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Produksi Migas PHE Lebihi
Target di 2016


PHE WMO Dukung Pemerintah
dalam Pemenuhan Kebutuhan
Gas untuk LPG
Gresik – PT Pertamina
Hulu Energi West Madura
Offshore (PHE WMO)
selaku anak perusahaan PT
Pertamina Hulu Energi (PHE),
secara resmi mengalirkan
Gas Terproses ke PT Perta
mina Gas (Pertagas) pada
Jumat, 27 Januari 2017
tepat pada pukul 17.20 WIB,
dan disaksikan perwakilan
SKK Migas, Ditjen Migas,
VP Operasi PHE WMO, PT
Pertamina EP (Pertamina EP),
Pertagas dan PJB UP Gresik.
Pengaliran Gas Terproses ke
Pertagas tersebut sebagai
implementasi atas Perjanjian
Jual Beli Gas Terproses
(PJBGT), antara PHE WMO,
PT Kodeco Energy Co. Ltd.,
PT Mandiri Madura Barat
dan Pertamina EP dengan
Pertagas yang ditandatangani pada 7 Desember
2016 yang lalu, dengan
sumb er gas berasal dari
blok West Madura Offshore
(Blok WMO) di bawah opera
torship PHE WMO dan la
pangan Poleng dibawah
operatorship PT Pertamina
EP.
R. Gunung Sardjono
Hadi, President Director PHE
menegaskan, ”Pengaliran
Gas Terproses ini merupakan
langkah nyata komitmen
kami mendukung pemerintah
dalam pemenuhan keb u
tuhan gas LPG. Hal ini dapat
meningkatkan produksi
gas PHE WMO dan dapat
bermanfaat bagi kebutuhan
pasokan gas Elpiji (LPG)

pada masyarakat khususnya
di Jawa Timur,”
General Manager
PHE WMO Sri Budiyani
men ambahkan,” Setelah
pengaliran Gas Terproses
mencapai titik optimalnya,
maka PHE WMO selaku wakil
penjual akan menyalurkan
FEED GAS harian kepada
Pertagas pada kisaran 100
M M S C F D , di m a n a d a r i
jumlah FEED GAS tersebut
diharapkan lean gas yang
akan kembali ke sektor hulu
sekitar 99.14 BBTUD dan
condensate di kisaran 850
BOPD yang merupakan
bagian semua pihak dalam
hal ini adalah Pemerintah,
diikuti para KKKS yaitu PHE
WMO, KODECO, MMB dan
Pertamina EP. Sedangkan
jumlah Gas Terproses yang
diharapkan terserap oleh
Pertagas pada kisaran 21.76
BBTUD.”
Sri Budiyani selanjutnya
menjelaskan pengaliran
Gas Terproses atas PJBGT
tersebut akan memberikan
nilai tambah bagi seluruh
direct stakeholders yang ada,
karena dari implementasi
PJBGT akan dihasilkan
LPG untuk mendukung ke
butuhan LPG domestik,
selain daripada itu lean
gas yang dikembalikan ke
sektor hulu akan langsung
dikirimkan ke PT PLN (Per
sero) untuk pemenuhan
kebutuhan gas Pembangkit
Jawa Bali (PLN-PJB) sebagai
kelanjutan pasokan gas dari
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Blok WMO kepada PLNPJB selama ini. Nilai tambah
bagi sektor hulu, dengan
adanya kondensat yang
dikembalikan ke sektor hulu,
akan memberikan kontribusi
atas target lifting Pemerintah
untuk tahun 2017.
Terkait harga penjualan
Gas Terproses tersebut,
dengan tren harga LPG yang
meningkat, maka sektor
hulu mempunyai harapan
menikmati windfall formula
atas harga LPG tersebut
nantinya, mengingat Harga
Gas Terproses berdasarkan
Gas Floor Price + Windfall
Formula, dan untuk tahun
2017 ini Gas Floor Price
adalah US$ 6.81/MMBTU
yang setiap tahunnya
akan mengalami eskalasi
sebesar 3%, dengan potensi
tambahan dari W indfall
Formula, dimana rumus
Windfall Formula = 0.25% x
(CP Aramco – 525).
Pada akhirnya keb er
hasilan ini tidak terlepas
atas peran serta Pemerintah
yang telah memberikan
persetujuan untuk seluruh
perizinan yang disyaratkan
atas komersialisasi gas
bumi untuk sektor hulu dan
juga peran serta seluruh
pemegang participating
interest di Blok WMO yang
mempunyai komitmen
yang sama dengan PHE
WMO dalam mendukung
pemenuhan kebutuhan gas
dan LPG domestik.•PHE

JAKARTA - Situasi dunia minyak dan gas
dunia yang fluktuatif karena penurunan
harga minyak dunia sejak tahun 2014 tidak
menyurutkan semangat PHE dalam upayanya
menggenjot produksi migas guna mendukung
kebutuhan nasional. Upaya PHE ini meraih
hasil positif ditandai dengan pencapaian target
produksi baik di 2015 maupun 2016 yang
tetap memenuhi target RKAP-nya.
Pada 2016, PT Pertamina Hulu Energi
(PHE) berhasil melebihi target produksi minyak
dan gas (Migas) di tahun 2016 sebesar 101.4%
dari Rencana Kerja Anggaran Perusahaan
(RKAP) 2016. Produksi Minyak PHE pada
2016 mencapai 62.588 BOPD dan capaian
produksi gas PHE sebesar 722 MMSCFD
atau setara dengan 187 MBOEPD. Capaian
produksi PHE ini meningkat dari target dan
meningkat dari Produksi di tahun 2015.
Direktur Utama PHE R. Gunung Sardjono
Hadi mengungkapkan apresiasinya kepada
seluruh pekerja PHE dan AP PHE atas
sukses kinerja PHE bersama AP PHE di tahun
2016. Dalam sebuah kesempatan, ia meng
ungkapkan kebanggaannya tersebut.
“Kami jajaran Manajemen mengapresiasi
seluruh pekerja PHE dan AP PHE atas kinerja
PHE yang tercapai di 2016. Sebagai pimpinan
manajemen, saya mengucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya. Keberhasilan ini
merupakan hasil dari empat etos kerja insan
PHE dan AP PHE yang sering saya tekankan,
yakni, Be Professional, Doing The Best, Team
Work dan Integrity,” ujar R. Gunung Sardjono
Hadi.
Ditambahkan Gunung, “Dengan jiwa
nasionalisme yang tinggi, kita hasilkan produksi
mig as, dan kita ikut berkontribusi dalam
membesarkan bangsa. PHE dengan anak
perusahaannya yang memiliki latar belakang
berbeda-beda, menunjukkan kinerja yang
hebat di mata saya. Saya harap semangat ini
terus dilakukan pada kinerja 2017 agar lebih
maju lagi dan mencapai hasil lebih signifikan”.
Selain capaian produksi migas, PHE juga
menambah jumlah cadangan migas (2C).
Dalam lima tahun terakhir sejak tahun 2011,
Direktorat Eksplorasi PHE telah berhasil me
ningkatkan temuan cadangan (2C) dari semula
31 MMBOE menjadi 137,91 MMBOE atau
rata-rata meningkat 35% setiap tahunnya.
Realisasi temuan cadangan Eksplorasi
hingga Desember 2016 adalah sebesar
137,91 MMBOE, melebihi target tahun 2016
sebesar 75.58 MMBOE, atau 182%. Temuan
Cadangan 2C tersebut antara lain diperoleh
dari hasil Pengeboran Sumur Eksplorasi
Karang Mudi-1 (JOB PPEJ) sebesar 1.01
MMBOE, kemudian hasil Study GGR sebesar
134.46 MMBOE, dan dari production tail
sebesar 2.44 MMBOE.
Tidak hanya capaian produksi dan pe
nambahan cadangan, sejumlah penghargaan
bergengsi juga diraih PHE di tahun 2016. PHE
berhasil meraih Best of The Best pada ajang
APSA. PHE juga meraih 2 (dua) proper
emas melalui dua AP PHE, yaitu PHE WMO
dan JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang.
Penghargaan ini diserahkan langsung Wakil

Presiden RI Jusuf Kalla di Istana Wapres.
Selain itu, 4 (empat) AP PHE juga berhasil
meraih Patra Adikariya Bhumi serta pada
ajang UIIA di Yogyakarta PHE berhasil
menyabet 6 Platinum dan 14 Gold.
“Untuk fungsi Eksplorasi PHE, jika se
belumnya tidak ada aktivitas di tahun 2014
-2016, saya berharap pada tahun 2017 bisa
eksekusi kegiatan seismik dan pengeboran
eksplorasi. Hal ini agar bisnis kita bisa ber
kelanjutan dengan menambah cadangan
baru dan membawa PHE lebih lama lagi.
Penambahan cadangan tidak untuk kita,
namun untuk anak-cucu kita ke depan,”
imbuhnya.
“Memang diakui terjadi kegiatan pemboran
yang menurun akibat kebijakan harga. Tapi
lihat, produksi kita diatas target. Berbeda
dengan ditempat lain yang produksinya
menurun. Kita sudah bagus menerapkan
optimalisasi anggaran dan kerja, semoga bisa
diteruskan lagi. Untuk 2017, saya berharap
penambahan cadangan meningkat 125% dan
mempercepat proses dari kegiatan eksplorasi
ke development,” sambungnya.
Tantangan PHE ke depan adalah pelak
sanaan skema gross split di blok ONWJ, Pe
laksanaan SSO di beberapa blok operator AP
PHE dan harga minyak dunia dibawah US$
50/bbl dan relatif tidak stabil.
Menyikapi tantangan ke depan, Ma
najemen PHE memberikan arahan untuk me
lakukan efisiensi di semua lini dengan optimum
budget control, efektifitas pelaksanaan
operasi mengacu ke result oriented dan fokus
ke EBIDA & Net Income Growth.
Dari tahun 2016 hingga 2017, ada be
berapa kegiatan yang masih terus berjalan, di
antaranya exploration rejuvenation to unlocked
Hydrocarbon potential untuk penambahan
Contingent Resources di fungsi Eksplorasi.
Better reservoir management penambahan
reserves pada fungsi Development.
Sedangkan pada fungsi Operasi – pro
duksi, PHE fokus menaikkan Produksi dan
lifting Migas. Sedangkan pada fungsi Finance,
dilakukan perbaikan struktur keuangan PHE,
efisiensi di segala lini, dan percepatan
monetisasi gas.
Fungsi QHSSE juga menjadi perhatian
serius manajemen PHE dimana zero fatality
dan penerapan CIP dalam lingkup kerja
sangat diharapkan. “Walaupun tingkat
produksi migas PHE terpenuhi, namun saya
ingatkan akan pentingnya HSSE. Akan sia-sia
kerja kita semua jika produksi tinggi tapi ada
insiden disekitar kerja,” harap Gunung.
PHE merupakan salah satu anak peru
sahaan (AP) PT Pertamina (Persero). Peru
sahaan ini menyelenggarakan usaha hulu di
bidang minyak, gas bumi dan energi lainnya.
Melalui pengelolaan operasi dan portofolio
usaha sektor hulu minyak dan gas bumi
serta energi lainnya secara fleksibel, lincah
dan berdaya laba tinggi, PHE mengarahkan
tujuannya menjadi perusahaan multi nasional
yang terpandang di bidang energi, dan
mampu memberikan nilai tambah bagi stake
holders.•PHE
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Direksi dan tim manajemen PDSI mengikuti sosialisasi proses bisnis PDSI untuk dikembangkan agar memenuhi target
yang dinamis.

Foto : KUNTORO

Proses Bisnis PDSI Dikembangkan
untuk Memenuhi Target yang Dinamis
Peserta LPG Indonesia Forum
Site Visit ke Depot LPG Tanjung Priok
JAKARTA - Setelah mengikuti konferensi

lain berkaitan dengan safety teknis pengi

18/1), para peserta Indonesia LPG Forum

pengamanan masalah transportasi, dll. “Di

selama dua hari (Selasa, 17/1 – Rabu,
melakukan kunjungan ke Depot LPG Tanjung

Priok dan SPBU Daan Mogot, Kamis (19/1).
Di Depot Tanjung Priok, rombongan
diterima Ast. Manager LPG PSO Marketing
Irto Ginting dan OH Depot LPG Tanjung
Priok Heri Supriadi. Sementara di SPBU
Daan Magot , diterima oleh Ast. Manager
Transportation Gas Marketing Lucky
Pangemanan. Rombongan yang terdiri
sekitar 55 peserta, baik dari dalam negeri
maupun luar negeri, didampingi Manager
Training & Consulting Pertamina Training &
Consulting (PTC) Ahmad Kusmana.
Heri Supriadi menjelaskan kunjungan ini
akan menambah wawasan bersama, baik
para peserta yang berkunjung maupun para
pekerja yang bertugas di Depot. Masukan
yang diterima para pertugas Depot antara

sian, pembaruan sarana dan fasilitas,
dalam industri migas, safety merupakan hal
yang nomor satu,” kata Heri menegaskan.
Sementara Kusmana (dari PTC)
menjelaskan kunjungan ke Depot LPG
Tanjung Priok dan SPBU COCO Daan
Mogot. Tujuan kunjungan adalah untuk
memberikan gambaran kepada para pe
serta tentang sarana dan fasilitas yang
dimiliki Pertamina, terutama di Depot
LPG Tanjung Priok, mulai dari peralatan,
perlengkapan, aspek keselamatanannya,
sertapada

kapasitas produksi dan

distribusi.
Para peserta melihat Depot LPG
Tanjung Priok yang merupakan pusat dis
tribusi LPG. Sementara di SPBU Daan
Mogot, peserta melihat pengisian Vi-Gas
ke dalam mobil.•URIP

jakarta - PDSI harus
berubah mindset nya secara
cepat apabila ingin tetap
sustain dalam bisnis saat ini
agar bisa bersaing dengan
perusahaan yang lain. Untuk
itu BOD PDSI berupaya selalu
menjaga energi positif dari
semangat kinerja pekerjanya
dengan selalu menyesuaikan
proses bisnis agar tetap
bisa menyesuaikan dengan
perubahan lingkungan yang
dinamis.
Pe ny e la r a sa n proses
bisnis perusahaan, sejatinya
akan berjalan dinamis sesuai
dengan strategi perusahaan
untuk bertahan menghadapi
perubahan lingkungan baik
internal maupun eksternal.
Terlebih dengan banyaknya
bisnis baru yang saat
ini sedang gencar dikem
bangkan oleh PDSI, dipan
dang sangat mendesak untuk
dilakukan penyesuaian antara
proses bisnis yang ada saat
ini dengan tujuan serta target
perusahaan.
Tahap pertama dari pro

yek business process re
mapping and allignment serta
performance based reward
ini, dilakukan terhadap 5
proses yaitu pengembangan
bisnis, supply chain, operasi,
pengelolaan aset, serta human
resource. Tahap berikutnya
akan dilakukan pada prosesproses lainnya mengacu pada
5 proses yang telah selesai
dilakukan remapping pada
tahap pertama, kemudian
melaks anakan penyusunan
sistem tata kerja (STK),
workload analysis dan job
evaluation serta disain orga
nisasi, termasuk di dalamnya
adalah penyesuaian dan
perb aikan sistem berbasis
teknologi informasi untuk
mendukung implementasinya.
Sehingga, diharapkan setelah
keseluruhan proyek selesai
akan tercipta organisasi yang
efektif untuk mencapai target
perusahaan yang ditetapkan
oleh shareholders.
Konsep tersebut men
jadi materi sosialisasi yang
dilakukan mitra PDSI, yaitu

Accenture, yang telah memi
liki pengalaman dalam
penyus unan proses bisnis
pad a industri oil and gas,
khususnya oilfield services.
Sosialisasi yang dilaksanakan
Rabu (25/01) di Graha PDSI
tersebut dihadiri oleh jajaran
Direksi dan Manajemen PDSI
dan mendapatkan perhatian
sangat serius oleh peserta.
Menurut Project Leader
Adriwan Basuki, pengu
atan proses bisnis PDSI
ini merupakan salah satu
dari delapan program ini
siatif utama perusahaan
yang telah ditetapkan oleh
Direks i PDSI pada Tahun
2016, yaitu Building Effective
Organization, dimana salah
satu programnya adalah
Business Process Remapping
& Alignment dan mulai
digarap sejak September
2016. Proyek tahap pertama
ini diharapkan selesai pada
Februari 2017 dan mulai da
pat diimplem entasikan di
PDSI sesuai target waktu
yang telah ditetapkan.•bk012017

JAKARTA - Fungsi Corpo
rate Secretary PT Pertamina

Hulu Energi (PHE) menga
dakan Workshop Integrated
Report PHE 2016 di Galbratar
Room, Menara 165 Jakarta,
Selasa 17 Januari 2017.
Director Finance and
Business Support PHE Ari
Budiarko, yang membuka
acara ini menyampaikan
“Saya mengapresiasi seluruh
pihak yang telah membantu
Integrated Report PHE 2015,
seh ingg a kita bisa meraih
prestasi Best Of The Best di
APSA 2015. Jangan mudah
berpuas diri, kita harus
melakukan yang lebih baik
untuk menyusun Integrated
Report 2016.
“Namun saya juga ber

pesan, bukan semata-mata
mencari prestasi. Tetapi ini
adalah kewajiban yang harus

sudah hadir hari ini. Semoga
setelah Kick Off Penyusunan
Integrated Report PHE 2016,

dilakukan untuk memenuhi
Anggaran Dasar Perus a

kita akan seirama dalam
p en y us u n an I n tegrated

haan dan sekaligus mem
bangun citra PHE. Kita akan
membuat laporan tahunan

Report. Mudah-mudahan
timeline yang sudah disam
paikan dapat kita penuhi

yang berk ualitas.” pung
kasnya.

bersama”
Agenda utama dalam

Ari menambahkan, tema
Integrated Report 2015
“Overcoming Challenges

workshop yang dihadiri oleh
perwakilan fungsi-fungsi
di PHE, adalah Sharing

For A Better Future” dapat
diwujudkan dan dituangkan

Session oleh Capital Market
& GRC Specialist, Hendy

di Integrated Report tahun
2016.
Hal senada juga disam
paikan Corporate Secretary

Fakhruddin, mengenai Kiat
Menyusun Laporan Tahunan
Sesuai Ekspektasi Annual
Report Award. Selain itu,

PHE, Edy Sunaedy. “Saya

terdapat sesi evaluasi pe

mengucapkan terima ka
sih kepada peserta yang

nyusunan Integrated Report
2015 yang disampaikan oleh

Foto : PHE

Workshop Penyusunan Integrated Report PHE 2016

Workshop Penyusunan Integrated Report PHE 2016 menjadi sarana pembekalan bagi peserta workshop untuk berkomitmen
menyelesaikan Integrated Report 2016 tepat waktu dan berkualitas.

Tim Geget Gigit.
Workshop ini bertujuan
memb erikan pengetahuan
bagi para peserta sekaligus

menyamakan pemahaman
dalam penyusunan Inte
grated Report 2016. Selain
itu para peserta akan me

miliki komitmen untuk waktu,
materi serta kualitas yang
sama untuk pengerjaan
Integrated Report 2016.•PHE
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Peserta BUMN Marketers Club ke – 34 foto bersama usai mengikuti acara di Ruang Pertamina MOR V, pada Rabu, (25/1).

BUMN Marketers Club ke-34 :
SURABAYA – B U M N
Marketers Club kembali
mengadakan pertemuan,
pada Rabu (25/1). Tahun ini,
merupakan petemuan ke34 seluruh insan marketing
BUMN dengan Pertamina
Marketing Operation Region
(MOR) V Surabaya sebagai
tuan rumah acara tersebut.
Kegiatan itu menjadi ajang
bagi Pertamina dan berbagai
BUMN yang lain untuk saling
berbagi pengetahuan tentang
marketing di tahun 2017.
Dalam kesempatan
tersebut, Manajer Retail
Fuel Marketing Region V
Pertamina Made Adi Putra
mempresentasikan tentang
Pertamina Marketing 3.0

: Spiritual Marketing.
Dalam presentasinya,
Made menyampaikan, ada
tahun ini Pertamina akan
menitikberatkan pada 3P
(People, Profit dan Planet)
sebagai poin penting dalam
Spiritual Marketing.
Acara BUMN Marketeers
Club yang diselenggarakan di
ruang Fastron Lantai 3 Kantor
MOR V tersebut mem iliki
tujuan agar BUMN bisa saling
berkomunikasi dan bersinergi,
seperti yang disampaikan oleh
Saktian Eryananta Marketeers
Activator Markplus.Inc.
“Dengan adanya forum ini,
BUMN marketers diharapkan
bisa bersinergi dan
berkomunikasi,” jelas Saktian.

BUMN Marketeers Club
m e n d a p a t k a n a p re s i a s i
positif dari peserta yang
hadir. Salah satu peserta,
Tigor Ferdiansyah dari Humas
PT PAL mengaku sangat
senang mengikuti acara ini.
“Acaranya sangat bagus.
Penyampaian materi tentang
konsep baru marketing
menambah waw asan saya
yang berkecimpung di dunia
mak eting. Saya harap apa
yang disampaikan dapat
meningkatkan daya saing
kami dengan kompetitor
serta membentuk suatu si
nergi antara BUMN, swasta
ataupun UMKM,” jelas
Tigor.•Harist

Town Hall Meeting MOR I, Sinergi untuk
Pencapaian Target Gila 2017

GM RU VI Afdal Martha menyerahkan bendera K3 sebagai tanda dibukanya peringatan Bulan Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3) di RU VI Balongan.

GM RU VI Ajak Pekerja
Junjung Tinggi Keselamatan
dan Kesehatan Kerja
balongan – Peringatan Bulan
Kesehatan dan Kes elamatan Kerja

se-Sumbagut berlangsung di
Gedung Serbaguna Kantor
Unit Pertamina Medan.
Untuk memberikan gam
baran lebih komp rehensif
terhadap program unit bisnis
di Sumbagut selama tahun ini,
dilakukan presentasi masingmasing Unit Bisnis/Fungsi,
antara lain dari fungsi HSSE
Region I oleh HSSE Region
Manager I Ekwanta Setiya
Aribawa dan fungsi Retail
Fuel Marketing oleh Retail Fuel
Marketing Region Manager I,
Agus Taufik Harahap.
Selanjutnya pemaparan
dilakukan oleh fungsi In
dustrial Fuel Marketing Re

gion I oleh Asisten Manager
A d m i n i s t r a t i o n A n g g o ro
Wibow o, fungsi Supply &
Distribution Region I oleh
S&D Region Manager I, Ikin
Sodikin dan fungsi Domestic
Gas Region I oleh Domestic
Gas Region I Manager C.D
Sasongko. Fungsi Aviation
Region I oleh Aviation Region
Manager I Sihol Situmorang
dan fungsi Petrochemical
Marketing oleh Petrochemical
Marketing Region Manager
Sumatera Deni Febrianto serta
yang terakhir fungsi Tehnical
Services oleh Technical
Services Region Manager I
Barmen Napitu.•WALI

dan penyakit akibat kerja.
“Tujuan perlindungan K3 tersebut

secara resmi dibuka oleh General Ma

dapat terlaksana apabila seluruh unsur

nager RU VI Balongan Afdal Martha, di

yang terdapat di perusahaan baik pihak

Lapangan Meeting Point Perkantoran

manajemen perusahaan, Serikat Pekerja/

RU VI Balongan, pada Jumat (26/1).

Serikat Buruh, dan tenaga kerja atau

Peringatan Bulan K3 yang ber

buruh bersama-sam a berkomitmen

samaan dengan Grand Safety Talk Turn

melaks anakan upaya penc eg ahan

Around (TA) Tahun 2017 di RU VI ini

kecelakaan kerja dan penyakit akibat

diawali dengan pelaksanaan upacara

kerja,” tegasnya.

kerja beserta para pekerja kontraktor.

GM MOR I Romulo Hutapea memotivasi pekerja Pertamina Sumbagut untuk
bersama-sama meraih target laba 2017.

dan efisien agar terhindar dari kecelakaan

(K3) di Refinery Unit (RU) VI Balongan

yang diikuti ratusan pekerja dan mitra

Foto : MOR I

medan - Untuk pencapaian
perusahaan meraih target
laba di tahun 2017 harus dila
kukan upaya ekstra luar biasa
dari seluruh insan Pertamina,
termasuk di wilayah MOR I
Sumatera Bagian Utara (Sum
bagut). Serangkaian tero
bosan dan inovasi dalam
layanan maupun operasional
harus lebih ditingkatkan meng
ingat target yang semakin me
nantang. Den gan Townhall
Meeting diharapkan sebagai
wadah konsolidasi awal tahun
untuk keberlangsungan bisnis
perusahaan lebih baik lagi.
Hal ini diungkapkan General
Manager MOR I, Romulo
Hutapea di hadapan pekerja
Pertamina Sumbagut, (25/1).
Dalam kesempatan ter
sebut Romulo menyampai
kan apresiasi kep ada se
luruh pekerja yang telah ber
kontribusi terhadap penca
paian perusahaan pada 2016.
Acara yang dihadiri oleh
seluruh pekerja kantor Medan,
OH TBBM, OH Depot LPG,
OH DPPU dan sales force

Foto : RU VI

Perkuat Sinergi Marketers BUMN

Dalam kesempatan tersebut Afdal
juga mengapresiasi kinerja K3 RU VI yang

Sesuai dengan arahan Menteri

telah berhasil mendapatkan berbagai

Tenaga Kerja, Bulan K3 (Keselamatan

penghargaan, seperti seperti Patra

dan Kesehatan Kerja) juga diperingati di

Nirbhaya Karya Utama Adi Nugraha,

Pertamina sebagai upaya untuk mening

PROPER Emas, ISRS8 Level 7, dan

katkan awareness seluruh elemen SDM

sebagainya.

yang ada di Pertamina agar sadar dan
patuh terhadap penerapan aspek K3.

Namun demikian, GM RU VI
menegaskan, pencapaian itu jangan

“Untuk itulah, dalam bulan K3

dijadikan alasan berpuas diri, melainkan

Nasional tahun 2017 ini mengambil

semakin giat mempromosikan aspek K3,

tema pokok “Dengan Budaya K3 Kita

sehingga K3 menyatu menjadi budaya

Tingkatkan Kualitas Hidup Manusia

perusahaan.

Menuju Masyarakat yang Selamat, Sehat

Afdal Martha berharap seluruh

dan Produktif”, dan dalam peringatan

pekerja RU VI Balongan tetap menjaga

di Pertamina disederhanakan dengan

persatuan, bergandengan tangan untuk

mengambil tema “Zero Fatality, Kita

menjalankan tugas bersama bagi ke

Bisa!”. tegas GM RU VI Afdal Martha.

suksesan usaha bagi individu, Pertamina,

Afdal menambahkan, tujuan K3 tidak

dan kejayaan Indonesia.

hanya untuk memberi perlindungan

“Sehingga akan semak in me

terhadap tenaga kerja dan orang lain

nyempurnakan upaya perusahaan dalam

yang berada di tempat kerja agar

mewujudkan Visi 2025 untuk menjadi

terjamin keselamatannya, tetapi juga

Kilang Terkemuka di Asia sebagai bagian

untuk mengendalikan risiko terhadap

dari Perusahaan Energi Nasional kelas

peralatan, aset, dan sumber produksi

Dunia,” pungkas Afdal.•Riki Hamdani

sehingga dapat digunakan secara aman
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plaju - Guna meningkatkan
profit perusahaan, berbagai
i n o va s i d a m n u p a y a
perbaikan dituangkan dalam
Contin uous Improvement
Program (CIP) yang menjadi
tools untuk menyelesaikan
dan mencari solusi perma
sal aha n operasional dan
mengakselerasi kinerja bisnis.
Mendukung penerapan
CIP tersebut, RU III meng
gelar Grand Final Forum Pre
sentasi CIP ke XXIV 2016 di
Gedung Patra Ogan pada 18
-19 Januari 2017. Kegiatan
yang merupakan tahap akhir
forum presentasi CIP ini diikuti
peserta 32 gugus yang terdiri
dari 10 gugus I-Prove, 10 Gu
gus FT Prove, 10 gugus PC
Prove dan 2 Gugus Eksebisi
Prove.
Pjs. General Manager RU
III, SMOM Djoko Priyono saat
membuka Forum Presentasi
menyampaikan apresiasinya
terhadap pelaksanaan grand
final forum presentasi CIP.

“Pencapaian insan mutu RU
III tentunya tidak akan ber
henti hanya pada apa yang
telah dicapai, namun pekerja
harus secara kontinyu me
lakukan upaya perbaikan
dan inovasi sesuai dengan
namanya, yakni Continuous
Improvement Program,” ujar
Djoko.
Maintenance Execution
Manager Samsuddin selaku
Wakil Ketua Pelaksana Forum
Presentasi CIP mengatakan,
ide dan gagasan yang inovatif
dan kreatif dari para pekerja
tidak akan berkembang
tanpa dukungan, komitmen
dan kosistensi dari T im
manajemen untuk mengim
plementasikan pelaksanaan
hasil yang telah diperoleh di
lapangan.
“Kami berharap seluruh
jajaran Manajemen RU III
baik Manager dan Section
Head dapat akomodatif
dalam memberikan dukungan
dan memotivasi sem angat

pekerja dalam menumbuh
kembangkan ide-ide kreatif
di lingkungan fungsinya
masing-masing agar para
pekerja lebih bersemangat
demi peningkatan kinerja dan
kemajuan RU III di bidang CIP
secara berkelanjutan,” harap
Samsuddin.
Sementara di hari kedua
Forum Presentasi, kegiatan
ditutup oleh General Manager
RU III, Eman Salman Arief.
“Pekerja tetap harus berse
mangat dan tetap berkarya
dalam menyumbang ide ino
vasi dan improvement. Saya
yakin banyak sekali inisiatif
yang bisa kita kerjakan. Yang
terpenting adalah bagaimana
inisiatif yang dilakukan
tersebut berdampak positif
terhadap aspek finansial dan
operasional perusahaan,”
ungkapnya.
Adapun juara pertama
I-Prove diraih oleh gugus
ALBRAS dengan judul
Modifikasi Gland Packing

Foto : RU III

Grand Final Forum Presentasi CIP ke XXIV di RU III
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Salah satu gugus mempresentasikan inovasinya di Grand Final Forum Presentasi CIP ke XXIV 2016 di Gedung Patra Ogan,
pada 18 Januari 2017.

Globe Valve 4” #300 Line Hot
Feed Vessel CDU IV Untuk
Supply HVU Dengan Metode
Pemasangan Ring Albrass.
Juara pertama FT-Prove diraih
oleh gugus ASAM dengan
judul Mengatasi Keterbatasan
Analisa Salt In Crude Oil
ASTM D-3230 Dengan
Membuat Salt In Crude

Analyzer di Laboratorium
RU III. Sedangkan juara
pertama PC – Prove diraih
gugus OPTIMIS dengan
judul Optimasi Margin RU III
dengan pengolahan PTCFG
di unit HVU CDL.
“Semoga ke depan fo
rum presentasi CIP dapat
lebih baik dan meningkat

baik dari sisi kualitas CIP
dan juga kuantitas peserta.
Improvement tidak melulu
harus skala besar, tetapi
dapat dimulai dari perbaikan
kecil yang diharapkan
memberikan improvement
yang signifikan bagi ope
rasional Kilang,” ujar Eman
menutup kegiatan.•RU III

Manager Industrial Fuel Marketing Region V Yana Mulyana dan Sarpras Kom
bespol Jatim Sutrisno berjabat tangan usai menandatangani MoU.

dis amb ung oleh Sarpras
Kombespol Jatim, Sutrisno.
Dalam sambutannya,
Yana mengucapkan terima
kasih kepada Polda Jatim,
karena telah menjadi mitra
bisnis Pertamina selama
ini. “Kerja sama ini adalah
sebagai pilot project untuk
Pertamina, karena dengan
sistem baru dari Polda Jatim,
kami berusaha untuk mem
berikan pelayanan serta me
menuhi kebutuhan BBM
untuk Polda sendiri,” tambah
Yana dalam sambutannya.
Sambutan yang sama
juga dikatakan oleh Sutrisno,
yang mengharapkan hu
bungan ini tetap terjalin

dan kerja sama penyaluran
BBM ini semakin baik lagi.
“Kami berharap agar kerja
sama BBM ini semakin baik,
semakin lancar dalam hal
pen yed iaan dan penya
luran BBM di SPBP seluruh
Jatim,” ujar Sutrisno dalam
sambutannya.
Acara dilanjutkan de
ngan ser emon ial penan
datanganan kontrak oleh
Manager Industrial Fuel
Marketing Region V, Yana
Mulyana, dan Sarpras
Kombespol Jatim, Sutris
no, yang disaksikan oleh
jajaran Polda Jatim beserta
perwakilan Pertamina yang
hadir.•Riza

Tim Contact Pertamina 1 500 000
Site Visit ke RU VI Balongan
indramayu - Dalam rangka mempero
leh informasi akurat dan pengetahuan ten
tang operasi bisnis Pertamina secara lebih
mendalam, tim Contact Pertamina 1 500
000 melakukan site visit ke beberapa lokasi
unit Pertamina di sekitar Indramayu seperti
Refinery Unit IV Balongan, Pertamina EP
Aset 3 Jatibarang Field, Terminal BBM Ba
longan, dan Depot LPG Balongan, pada
Jumat (20/1).
Sebanyak 20 agent Contact Perta
mina mengawali perjalanan dengan
mengunjungi PT Pertamina EP Asset
3 Jatibarang Field dan disambut oleh
Assistant Manager Legal Relation
Jatibarang Field Frans Alexander A.
Hukom dan berkesempatan mengunjungi
unit stasiun pengumpul A Pertamina EP.

Foto : STARFY

SURABAYA - PT Pertamina
(Persero) dan Satuan Kerja
(Satker) Polda Jatim sepakat
untuk melakukan kontrak
kerja sama penyediaan dan
penyaluran BBMP (BBM
untuk Polri) se-Jatim pada
2017, yang diwujudkan
dengan penandatanganan
MoU di kantor Pertamina
(MOR) V, Selasa (31/1).
Penandatanganan MoU
pembelian BBM ini, bukanlah
kali pertama kerja sama yang
dilakukan antara Pertamina
dengan Polda Jatim. Se
belumnya, kerja sama ini
sudah lama terbentuk,
namun sistem kerja sama
ini berbeda di tahun 2016
dan 2017 ini, karena sistem
baru dari Polda Jatim, yang
mengubah anggaran yang
awalnya ada di biro Sarpras,
sekarang dipegang oleh
Satker.
Acara penandatanganan
kontrak penyediaan BBMP
antara Pertamina dengan
Satuan Kerja Polda Jatim,
berjalan dengan lancar.
Dibuka dengan sambutan
oleh Manager Industrial Fuel
Marketing Region V, Yana
Mulyana, dan kemudian

Foto : MOR V

Kontrak BBMP Pertamina dengan
Satuan Kerja Polda Jatim

Kunjungan dilanjutkan ke RU VI Balongan
sekaligus mendengar paparan Head Of
Communication Relation RU VI Balongan
Rustam Aji mengenai unit operasi RU VI
Balongan. Kunjungan pun dilanjutkan ke
Terminal BBM Balongan. Rombongan
disambut oleh Spv Distribution TBBM
Balongan Rhopik Juniar dan mendengarkan
penyampaian materi oleh Spv Receiving &
Storage TBBM Balongan Arie Ardiansyah.
Perjalanan ditutup dengan kunjungan ke
Depot LPG Balongan.
Melalui kunjungan ini, diharapkan tim
Contact Pertamina selaku garda terdepan
dalam melayani konsumen Pertamina melalui
telemarketing dapat lebih memahami operasi
bisnis dan menyampaikan informasi lebih
akurat kepada masyarakat.•Starfy
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Serah Terima Jabatan Industrial
Marketing Fuel Manager Region V

SURABAYA - MOR V Surabaya melaksanakan acara
serah terima jabatan Industrial Marketing Fuel Manager
Region V, pada Rabu (1/2). Seremonial tersebut juga
sebagai pertanda berhentinya Yana Mulyana sebagai IMF
Manager Region V dan pengangkatan Alexander Susilo
sebagai IMF Manager Region V yang baru.
General Manager MOR V Ageng Giriyono menyam
paikan terima kasih atas kinerja yang dilakukan oleh
Yana Mulyana selama menjabat sebagai Industrial Fuel
Marketing di MOR V. Selain itu Ageng juga mengucapkan
selamat atas promosi Yana Mulyana ke MOR III.
Sementara itu, kepada Alexander Susilo yang ditunjuk
sebagai IMF Manager Region V yang baru, Ageng juga
memberikan rasa kepercayaannya. “Banyak eksekutif
muda yang sukses. Jika Kantor Pusat memberikan
kepercayaan kepada Pak Alexander Susilo untuk
menempati posisi itu, maka kami juga akan melakukan
hal yang sama,” ujarnya. Alexander Susilo sebelumnya
adalah IMF Manager di MOR IV.•MOR V

RU IV Adakan
Majelis Ta’lim Al Qudwah

CILACAP – Pada 26 Januari 2017, di Gedung
Persatuan Wanita Patra Refinery Unit IV Cilacap digelar
pengajian Majelis Ta’lim Al Qudwah yang dihadiri oleh Tim
Manajemen dan Section Head di RU IV Cilacap. Dalam
sambutan pembukaannya, pjs. SMOM Anang Poerwahjudi
menyampaikan, pengajian ini rutin dilaksanakan sebulan
sekali dan sudah berjalan lebih dari 6 tahun. Tujuan
dibentuknya majelis ta’lim ini adalah untuk meningkatkan
silaturahmi antar manajemen RU IV dan menumbuhkan
kekompakan yang solid untuk tercapainya visi RU IV men
jadi kilang minyak dan petrokimia yang unggul di Asia pada
tahun 2020. Dalam kesempatan itu ia mengajak kepada
seluruh hadirin untuk selalu mengiringi pekerjaan dengan
doa dan ikhtiar maksimal sehingga akan menghasilkan
hasil yang maksimal pula.
Kegiatan yang diawali dengan shalat Maghrib
berjamaah ini diisi dengan tausiyah dari Ustadz Hasan
Makarim yang menjelaskan tentang zakat dan sadaqah
serta fungsinya untuk si pembayar zakat dan penerima
zakat. Pada kesempatan yang sama Ketua Harian Bazma
Haeruman juga mempresentasikan mengenai perolehan
zakat dan sadaqah di tahun 2016 dan bagaimana cara
untuk membayar zakat melalui Bazma.• AJI-RUIV

RU II Gelar Turnamen Golf
Persahabatan 2017

DUMAI – Dalam rangka memperingati HUT ke-59
Pertamina yang jatuh pada 10 Desember 2016 silam,
Refinery Unit (RU) II Dumai menyelenggarakan turnamen
golf. Dengan mengambil tema “Friendly Golf Tournament
2017”, turnamen tersebut tidak hanya diramaikan oleh
pekerja Pertamina, melainkan juga seluruh pecinta

olahraga golf di Kota Dumai dan sekitarnya.
“Kami sangat mengapresiasi partisipasi seluruh pe
serta dalam pertandingan golf yang merupakan bagian
dari rangkaian peringatan HUT ke-59 Pertamina,” kata
GM RU II Dumai Mahendrata Sudibja.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, H.
Sunaryo, juga turut berpartisipasi dalam turnamen ini.
“Kami mengucapkan selamat HUT yang ke-59 kepada
Pertamina, dan menyampaikan apresiasi
yang sebesar-besarnya atas kegiatan
ini. Dan juga, terhadap keterlibatan
dan kepedulian Pertamina Ref inery
Unit II Dumai dalam kegiatan sosial ke
masyarakatan lainnya di Kota Dumai,”
urainya.
Dihadiri oleh sekitar 130 peserta
yang terdiri dari beberapa pimpinan ins
tansi dan perusahaan di Kota Dumai,
Golfer BAPOR RU II dan Golfer Kota
Dumai, turnamen yang diselenggarakan
pada Minggu, 22 Januari 2017 tersebut
bertempat di Padang Golf PTGC
Pertamina Komplek Perumahan Perta
mina Bukit Datuk.
Jumlah peserta yang cukup besar
tersebut men yeb abkan mekanisme pel aks anaan
turnamen ini dilakukan dalam 3 flight. Masing-masing
pemenang untuk setiap flight, yaitu Galih Edi S. untuk
Flight A, Ketut Laba untuk Flight B, dan Permono Avianto
untuk Flight C. Sementara Yohanisti keluar sebagai Best
Nett Overall dan Maruba meraih Best Gross Overall.
Secara total, sebanyak 13 piala diperebutkan oleh
seluruh peserta turnamen. Selain penetapan pemenang
yang ditentukan oleh nilai yang diraih oleh masing-masing
peserta, turnamen ini juga menyediakan piala kategori
keterampilan yang berhasil diraih oleh Iwan Warnack
dan Rio Black.•RU II

Pertabike PEP Papua Field Gowes
Bersama 44 Kilometer

SORONG – “Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa
yang kuat”. Dengan semboyan itulah, Pertabike PT
Pertamina EP Asset 5 Papua Field (PEP Papua Field)
rutin mengadakan bersepeda/gowes bersama yang
diikuti oleh pekerja PEP Papua Field. Gowes bersama
rutin dilaksanakan pada Sabtu
dan Minggu.
Pada Sabtu (28/1), gowes
menempuh rute kantor PEP
Papua Field, Kota Sorong-Pantai
Makbon, Kabupaten Sorong
dengan jarak tempuh sekitar
44 km. Peserta mulai bergerak
pukul 06.30 WIT dan tiba di tujuan
setelah memakan waktu sekitar
5 jam. Rute yang didominasi
tanjakan curam dan berliku tidak
menyurutkan semangat para
peserta gowes.
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Julfrinson A. Sinaga selaku
Papua Field Manager menyambut
baik kegiatan gowes bersama.
Karena, selain untuk menjaga
kebugaran tubuh, juga menjadi ajang
untuk menjaga silaturahmi dengan
sesama pekerja dan sekaligus
s a r a n a b e re k re a s i b e r s a m a
keluarga. “Dengan demikian
diharapkan dapat meningkatkan
semangat dan kinerja kerja serta
mengurangi tingk at kejenuhan
selama bekerja,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator
Gowes PEP Papua Field, Eko Priyatno menyampaikan,
kegiatan ini rutin diadakan minimal seminggu sekali dengan
rute yang berbeda. “Kali ini spesial karena rute yang diambil
lebih jauh dari biasanya dengan jarak sekitar 44 km dan
medannya lebih menantang. Rute yang ditempuh melewati
15-20 tanjakan dengan panjang track tanjakan sekitar 50200 meter,” ujarnya.•Jaryati

Turnamen Voli Pertamina RU II Cup

dumai – Pada 15 Januari 2017, RU II menutup gelaran
turnamen bola voli “Pertamina RU II Cup” yang telah
dilaksanakan selama 11 hari. Turnamen yang dibuka oleh
jajaran manajemen RU II bersama Forkopimda Kota Dumai
tersebut dimulai sejak 5 Januari 2017.
Diikuti oleh 25 tim yang terbagi dalam 13 tim voli
putra dan 12 tim voli putri, penutupan turnamen tersebut
diselenggarakan bersamaan dengan pelaksanaan pertan
dingan final untuk kategori putra dan putri. Setelah me
lewati babak demi babak, mulai dari penyisihan, delapan
besar, dan semifinal, akhirnya didapatkan dua tim terbaik
untuk masing-masing kategori.
Pada kategori putra, Tim Voli Kompi Senapan A Yonif
132/Bima Sakti dan Tim Voli Opris Pekanbaru menjadi
dua finalis yang saling berhadapan. Sementara itu, Tim
Voli Cabang Rutan Bagansiapiapi dan Tim Voli Dinas
Perhubungan Kota Dumai menjadi dua tim yang mencapai
final di kategori putri.
Menghadapi juara bertahan Tim Voli Opris Pekanbaru,
Tim Voli Kompi Senapan A Yonif 132/Bima Sakti berhasil
meraih kemenangan dramatis melalui pertandingan yang
berlangsung dalam lima set. Sementara itu, Tim Voli Bapor
MOR I Medan dan Tim Voli Bapor Pertamina Sei Pakning
keluar menjadi peringkat tiga dan peringkat empat.
Bertempat di Lapangan Voli Kompleks Bukit Datuk
Dumai, pada saat yang bersamaan, laga final kategori
putri juga memperlihatkan pertandingan yang tidak kalah
seru. Tim Voli Cabang Rutan Bagansiapiapi berhasil
mengandaskan Tim Voli Dinas Perhubungan Kota Dumai.
Dengan hasil ini Tim Voli Cabang Rutan Bagansiapiapi
berhasil menjadi jawara di kategori putri dan berhak
menyandang gelar juara bertahan yang baru.
GM RU II Dumai Mahendrata Sudibja sangat mengapre
siasi seluruh tim yang sudah turut serta memeriahkan
pelaksanaan turnamen ini. “Kita apresiasi semua yang
bertanding. Sampai bertemu di turnamen selanjutnya,”
tutupnya.•RU II
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Inovasi Kalkulasi Alokasi Kondensat Revenue
Meningkat US$ 1,7 Juta per Tahun
Jakarta - Keterpurukan harga crude dunia sejak medio
2014, mendorong semua perusahaan migas bidang hulu,
untuk menyesuaikan rencana kerja dan investasinya agar tetap
survive, serta tumbuh berkelanjuntan (sustainable growth).
Kelesuan pasar itu, hingga kini belum dapat diprediksi bila akan
berhenti. Kondisi tersebut dimanfaatkan sebagai momentum
untuk melakukan evaluasi internal, khususnya dalam mencari
terobosan inovasi supaya tampil lebih taktis, focus, efektif, dan
efisien di segala lini.
Selaku lokomotif ekonomi nasional, PT Pertamina (Persero)
terus berupaya memperbaiki diri agar mampu melakukan
continues improvement untuk meningkatkan efsiensi dan
penghematan, tanpa sedikitpun abai pada aspek-aspek HSSE
sebagai concern utama perusahaan energi berkelas dunia.
Salah satu contoh, langkah signifikan dalam meningkatkan
efisiensi dan penghematan adalah melakukan sinergitas antar
anak perusahaan bidang hulu (APH) bisnis Pertamina dalam
penggunaan fasilitas produksi secara bersama. “Sinergitas antar
anak perusahaan hulu harus dilakukan sebagai upaya, baik
untuk meningkatkan performa dan value anak perusaahaan
maupun revenue persero,” ucap Direktur Hulu Pertamina,
Syamsu Alam dalam berbagai kesempatan.
Dari perspektif meningkatkan efisiensi lewat inovasi, layak
diketengahkan bagaimana langkah-langkah Joint Operation
Body Pertamina Hulu Energi – Petrochina East Java (JOB
PPEJ) dan Pertamina EP (PEP) Asset 4 membuat terobosan
signifikan. Diinisiasi dan didukung oleh Upstream Strategic
Planning & Operation Evaluation (USPOE), sukses melahirkan
suatu inovasi dalam mengatasi pemborosoan yang akan timbul
dalam kalkulasi produksi kondensat dari Lapangan Mudi milik
JOB PPEJ serta unitisasi Lapangan Sukowati. “Pertamina
secara korporat mengalami loss opportunity akibat perhitungan
alokasi kondensat yang tidak akurat sebesar ±30.000 barel
kondensat per tahun (BCPY) atau sebesar
± US$ 1,7 juta/tahun, periode Juni 2014
sampai Mei 2015,” ucap M. Syah Afgani,
Assistant Manager Upstream Production
Facilities.
Menurut Afgan, demikian ia akrab di
sapa, di samping loss opportunity di atas
juga terdapat beberapa kerugian lain yang

ikut timbul akibat ketidakakuratan perhitungan itu, yakni: (1) hak
bagi hasil bagian Negara tidak teralokasi optimum, (2) berdampak
pada hasil audit kinerja baik dari internal maupun eksternal, dan
(3) timbulnya disharmoni sinergisitas dan perselisihan antara APH
terkait perhitungan serta pelaporan produksi kondensat yang
dialokasikan. “Setelah dipetakan, diketahui penyebab terjadinya
hal-hal dimaksud karena (a) alokasi produksi kondensat lapangan
Sukowati belum akurat, (b) high impurities (H2S dan CO2) dalam
kandungan gas, (c) Reid Vapor Pressure (RVP) kondensat cukup
tinggi, dan (d) terjadinya top tank pada tangki kondensat di Central
Processing Area (CPA) Mudi,” urai Afgan panjang-lebar.
Lebiih lanjut Afgan menambahkan, ketidakakuratan kalkulasi
alokasi kondensat disebabkan oleh belum adanya perhitungan
mengenai komposisi gas dari masing-masing lapangan. Hal ini,
menimbulkan perbedaan volume kondesat yang akan dialokasikan
kepada masing-masing pihak. Selama ini, perhitungan alokasi
kondensat masih menggunakan formula berbasis koefisien volume
scrubber PV-3500 yang tidak akurat, karena faktanya komposisi gas
selalu berubah. Pembebanan kondensat secara prinsip engineering
dilakukan melalui pengalokasian produksi kondensat dari produksi
gas antara JOB PPEJ dan PEP, dengan memasukkan parameter
komposisi dan volume gas. “Dari permasalahan tersebut, fungsi
USPOE mencari penyelesaian dengan cara membuat formula baru
alokasi kondensat yang memasukkan variabel yield composition
Mudi dan Sukowati,” imbuh Afgan.
Perhitungan formula menggunakan yield composition
didasarkan pada data
komposisi gas Lapangan
Mudi dan Sukowati. Kom
ponen komposisi gas
yang dipakai adalah data
komposisi Pentane (C5)
dan Hexane (C6). “Perlunya
sosialisasi stakeholder dan
shareholder atas penerapan
formula alokasi kondensat
berbasis yield composition,”
ucap Afgan. Penetapan
implementasi formula
berbasis yield composition
yang disepakati oleh JOB

“Central Processing Area Mudi, Blok Tuban – Jawa Timur.”

PPEJ dan PEP pada 2010–2014 adalah yield composition 2013.
Selanjutnya, sejak Januari 2015 digunakan yield composition per
bulan berjalan. “Hingga saat ini, formula yield composition tetap
digunakan sebagai acuan akurat alokasi kondensat antar kedua
APH tersebut,” pungkas Afgan menutup pembicaraan.
Wilayah kerja (WK) pengusahaan migas Blok Tuban dikelola
oleh JOB PPEJ, merupakan suatu badan kerjasama operasi
antara Anak Perusahaan Pertamina yaitu Pertamina Hulu Energy
dengan Participant Intrest (PI) 75% dan Petrochina Indonesia
Ltd (PI sebesar 25%), sejak Februari 1988. Di WK ini dijumpai
ladang-ladang migas besar, seperti Lapangan Mudi, Sukowati,
South Bungoh, dan Lengowangi. Khusus untuk Lapangan
Sukowati sebagian besar penyebaran reservoir penghasil migas,
justru melampar masuk ke WK PEP Aset 4, Cepu-Poleng. Maka,
berdasarkan luas pelamparan zona produksi pada 2004 PEP
ditetapkan memiliki hak dan kewajiban atas unitisasi Lapangan
Sukowati sebesar 80%, sedangkan 20% siasanya menjadi milik
JOB PPEJ yang bertindak selaku operator. Selama 2014 – 2015
lalu, Lapangan Sukowati dan Mudi rata – rata memproduksikan
minyak sebesar ±24.000 BOPD, kondensat ±350 BCPD, dan
assossiated gas sebanyak ±20 MMSCFD.•DIT.HULU

cilacap - Pada Kamis
(19/1), Fungsi Production III
Refinery Unit (RU) IV Cilacap
menggelar doa dan pengajian
di gedung Persatuan Wanita
Patra Cilacap. Kegiatan ini
diikuti oleh seluruh pekerja,
mitra kerja dan keluarga. Hadir
pada kesempatan ini Manager
Production III Joko Pranoto dan
sejumlah Manajemen lain.
Dalam laporannya se
laku penyelanggara Supardi
GTO Section Head me
nyamp aikan kegiatan doa
bersama dan pengajian ini
dilaks anakan secara rutin
sebulan sekali di lingkungan
Production III dengan tujuan
untuk meningkatkan sila

Keluarga besar Fungsi Production III RU IV mendengarkan tausiyah dari Ustad
Ahmad Askan.

turahmi antar pekerja dan
memb erikan keseimbangan
antara kesibukan rutinitas kerja
dengan pembinaan rohani
pekerja. “Selain dilaksanakan
di gedung maupun rumah,
doa dan pengajian juga bisa

Foto : RU IV

Production III RU IV Gelar Pengajian Rutin

dilaksanakan di lokasi kerja saat
istirahat siang,” ujarnya.
Hadir sebagai pembicara
Ustadz Ahmad Askan dari
Cilacap yang menyampaikan
materi mengenai keikhlasan
dalam bekerja.•AJI-RU IV
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Foto : BIRO HUMAS KEPRESIDENAN

Mengantisipasi Risiko
pada Skema Gross Split

Disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo, Menteri BUMN Rini M. Soemarno menyerahkan penghargaan kepada Ahmad Bambang (Wakil Direktur
Utama Pertamina periode 20 Oktober 2016 - 3 Februari 2017 dan Direktur Pemasaran Pertamina periode 28 November 2014 - 20 Oktober
2016) yang dinobatkan sebagai salah satu dari 16 tokoh BUMN yang berprestasi dan berkontribusi kepada Negara. Ahmad Bambang meraih
penghargaan Anugerah Tokoh untuk Bidang Marketing & Branding.

Pertamina Raih Dua Penghargaan
dari Kementerian BUMN
JAKARTA - Kementerian

BUMN memberikan Peng
hargaan kepada 16 tokoh
BUMN yang berprestasi dan
berkontribusi kepada Ne
gara. Dua di antaranya ada
lah direksi PT Pertamina
(Persero).
Wakil Direktur Utama Per
tamina Ahmad Bambang
(periode 20 Oktober 2016
- 3 Februari 2017) meraih
Foto : BIRO HUMAS KEPRESIDENAN

pengh argaan Anug er ah
Tokoh untuk Bidang Mar
keting and Branding, dan
Direktur Keuangan Perta
mina Arief Budiman meraih
penghargaan untuk Bidang
Keuangan. Penghargaan di
serahkan oleh Menteri BUMN

Menteri BUMN Rini M. Soemarno juga menyerahkan penghargaan kepada Direktur Keuangan Pertamina Arief
Budiman sebagai Tokoh BUMN yang berprestasi dan berkontribusi kepada Negara dalam bidang Keuangan.

efisiensi dan penciptaan

sekaligus menguasai pasar

Penghargaan ini meru

dapan Presiden Joko Widodo

nilai tambah melalui Break

produk downstream non

pakan bentuk pengak uan

dalam pembukaan Executive

through Project 2017 de

subsidi yang telah terbuka

atas dedikasi tinggi para

Leadership Program (ELP)

ngan penc ap aian pada

untuk perusahaan lain dengan

pekerja Pertamina untuk

bagi Direksi BUMN di Istana

per io de ters ebut sebesar

tingkat kompetisi yang ketat.

memberikan yang terb aik

Presiden Republik Indonesia,

US$1,6 miliar. Direktorat

Tiga terobosan penting dan

bagi perusahaan dan negara.

pada (25/1).

Keua ngan Pertamina ber

mendasar dari aspek pe

Pencapaian ini akan menjadi

Pertamina telah berhasil

hasil membangun pondasi

masaran yang diterapkan

pemicu bagi segenap insan

menyiasati situasi dinamis

keuangan yang solid melalui

Pertamina tahun lalu, yaitu

Pertamina untuk terus

dari lingkungan industri akibat

empat program transformasi,

mengubah culture marketer

meningkatkan kinerja dengan

penurunan harga minyak

yaitu penggunaan teknologi,

di Pertamina untuk menjadi

komitmen komitmen tinggi

mentah dunia, dengan indi

peningkatan kualitas layanan,

the truly marketer, melakukan

sehingga cita-cita Pertamina

kator keuangan yang solid,

pengembangan kapabilitas

efisiensi, dan penciptaan

menjadi perusahaan energi

salah satunya laba bersih

baru, dan penguatan orga

konsep pemasaran yang ba

kelas dunia dengan usa

yang menc apai US$2,83

nisasi dan SDM.

ru, yaitu inovasi produk yang

hanya yang terintegrasi
dari hulu hingga hilir dapat
terwujud.•RILIS

Rini M. Soemarno, di ha

miliar pada September 2016,

Pertamina juga dinilai

sejalan dengan lima pilar

serta sukses mengawal

sukses dalam memasarkan

prioritas strategis Pertamina.

Berdasarkan Peraturan Menteri (PERMEN) Energi dan
Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 8 Tahun 2017,
pemerintah telah mengesahkan penggunaan kontrak bagi
hasil Gross Split pada pelaksanaan kegiatan usaha hulu
minyak dan gas bumi di Indonesia. Pada sejarahnya, skema
Production Sharing Contract (PSC) sejak tahun 1966 telah
mengalami 3 (tiga) kali pengembangan. Skema Gross Split
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pola
bagi hasil produksi minyak dan gas bumi nasional.
Secara garis besar, perbedaan antara kedua skema
tersebut terletak pada ditiadakannya komponen First
Tranche Petroleum (FTP) dan Cost Recovery pada skema
Gross Split. Pada Gross Split, FTP dan cost recovery
ditiadakan sehingga gross revenue yang didapat langsung
dibagi antara pemerintah dan kontraktor. Bagi hasil tersebut
dilakukan berdasarkan perhitungan komponen base split,
variable split, dan progressive split.
Base split pemerintah dengan kontraktor ditetapkan
57% : 43% untuk minyak bumi, dan 52% : 48% untuk gas
bumi. Besaran bagi hasil dilakukan berdasar base split,
yang kemudian disesuaikan dengan komponen variabel dan
komponen progresif. Komponen variabel antara lain : status
WK, lokasi lapangan, kedalaman reservoir, kandungan CO2
& H2S, berat jenis, tingkat komponen dalam negeri, dan
tahapan produksi. Sedangkan komponen progresif meliputi
harga minyak bumi dan jumlah kumulatif produksi minyak
dan gas bumi.
Penghapusan cost recovery mempunyai dampak
signifikan bagi Pemerintah maupun kontraktor migas.
Pemerintah dapat menghemat APBN akibat tidak adanya
lagi beban dari cost recovery. Namun di sisi kontraktor,
termasuk dalam hal ini anak perusahaan Pertamina di bidang
upstream, penghapusan cost recovery akan mengakibatkan
modal dan risiko sepenuhnya ditanggung kontraktor. Hal
ini berarti terdapat peningkatan potensi risiko investasi,
operasional dan finansial, seperti overbudget di proyek
upstream dan tidak tercapainya target produksi migas.
Mitigasi risiko yang wajib dilakukan adalah perlunya
ditingkatkan cost & benefit analysis dari suatu investasi,
terutama dari sisi keekonomian serta keandalan operasi
berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penerapan teknologi
tepat guna. Perlu dilakukan perencanaan investasi yang
tepat, review feasibility study yang lebih ketat, optimasi
anggaran berupa efisiensi dalam operasional demi mencapai
biaya terendah untuk menghasilkan migas. Perhitungan
target profit yang dapat dicapai dan risk reserve yang setara
dengan risiko yang dihadapi juga perlu dilakukan. Selain itu,
perlu juga dilakukan peningkatan monitoring dan controlling
terhadap investasi yang dilakukan tersebut.
Skema Gross Split juga dapat mengakibatkan kontraktor
terpapar risiko tambahan akibat perubahan harga minyak
dibandingkan skema sebelumnya. Selain adanya risiko
pasar akibat fluktuasi harga minyak dunia, Indonesian Crude
Price (ICP) juga dijadikan komponen progresif dalam hal
penentuan koreksi atas bagi hasil kontraktor yang dievaluasi
setiap bulannya. Untuk mengantisipasinya, perlu dilakukan
monitoring berkala terhadap perubahan parameter pasar,
terutama harga minyak.
Implementasi atas skema tersebut telah mulai
diberlakukan pada tahun 2017. Salah satu blok Pertamina
yang akan menggunakan skema Gross Split, adalah Blok
Offshore North West Java (ONWJ). Dengan demikian,
antisipasi risiko atas pemberlakuan skema Gross Split
perlu segera dilakukan oleh Pertamina, termasuk risiko
yang ditanggung bersama dengan mitra, untuk menjamin
pencapaian kinerja dan target perusahaan, terutama bisnis
di sektor upstream.•
Sumber : Strategic Planning Risk Management – dit. keuangan

