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Belakangan ini Indonesia dihebohkan oleh fenomena
penggandaan uang di padepokan di Situbondo, Jawa
Timur. Menurut suatu sumber, lebih dari 3.000 orang ikut
terlibat dalam aktivitas ini, dengan harapan mereka bisa
melipatgandakan harta tanpa risiko. Namun, banyak pihak
yang akhirnya mengaku rugi, bahkan ditipu hingga milliaran
Rupiah karena ‘investasi’ mereka tak kunjung berbuah.
Di dunia investasi hal di atas lazim dikenal sebagai
money game. Aktivitas ini bukanlah barang baru dan
terbilang ilegal. Misalnya, pada 1920 ada Skema Ponzi
yang ramai di Amerika Serikat. Skema ini menawarkan
keuntungan hingga 50% dalam 45 hari dan berhasil
mengumpulkan US$9.5 juta dari sekitar 10.000 investor.
Pada 1990-an, Skema Ponzi direplikasi di Rusia dengan
nama MMM, yang menjanjikan investor keuntungan 30%
dalam 30 hari.
Seluruh money game menjanjikan hal yang sama: risiko
investasi rendah dengan tingkat keuntungan yang begitu
tinggi. Namun, seluruhnya juga berakhir sama: investor
merugi dan inisiatornya tersangkut jeruji besi.
Sejatinya, investor bisa terhindar dari bahaya money
game jika ia memegang prinsip rational investing. Sa
lah satunya dengan memahami bahwa tiap investasi
mengandung risiko. Dan risiko adalah komponen yang tak
terpisahkan dari keuntungan. Sehingga dalam berinvestasi,
lazim kita mendengar prinsip Low Risk-Low Return dan
High Risk-High Return.
Untuk menyeimbangkan keuntungan dan risiko se
cara optimial, pertama investor harus mengidentifikasi
karakteristik risiko mereka; apakah mereka termasuk
seorang penghindar risiko (risk averse), pengambil ri
siko (risk taker) atau netral terhadap risiko (risk neutral).
Selanjutnya, investor bisa melakukan diversifikasi portfolio
investasi sesuai karakter mereka, sebagaimana gambaran
di bawah ini.

Di masa kini, ketika pilihan investasi kian beragam,
prinsip rational investing perlu diterapkan agar investor
terhindar dari investasi ilegal. Investor harus berhati-hati,
bahwa investasi yang penuh janji manis bisa jadi justru
berakhir pahit.
Because if it’s too good to be true, then it is too good
to be true.•
Untuk komentar, pertanyaan dan permintaan pengiriman artikel Market
Update via email, email ke pertamina_IR@pertamina.com
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Sorot :
pertamina-telkom sinergi
pengembangan sdm

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan CEO Rosneft Igor Sechin menyaksikan penandatanganan dokumen kerja sama konkret antara
Pertamina dan Rosneft. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi dan Vice President for Refining,
Petrochemical, Commerce and Logistics Rosneft Didier Casimiro, di Kantor Pusat Pertamina, pada Senin, (3/10).

Pertamina dan Rosneft
Kembangkan Kerja Sama
Pertamina dan Rosneft,
perusahaan minyak
Rusia menandatangani
sejumlah dokumen yang
mencerminkan kerja
sama konkret antara
kedua perusahaan. Kerja
sama tersebut mencakup
bidang utama dan
strategis.

JAKARTA – Di bidang
pen go lahan, petrokimia
dan perdagangan, Per
tam ina dan Rosneft me
nandatangani JV Agree
ment (JVA) GRR Tub an
yang berfungsi seb agai
dasar terbentuknya peru
sahaan patungan yang
akan melaksanakan pro
yek pembangunan kilang
t e r i n t e g r a s i d i Tu b a n ,
Jawa Timur (Indonesia).
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Penandatanganan dilakukan
oleh Direktur Pengolahan
Pertamina Rachmad
Hardadi dan Vice President
for Refining, Petrochemical,
Commerce and Logistics,
Rosneft Didier Casimiro
disaksikan oleh Direktur Uta
ma Pertamina Dwi Soetjipto
dan Direktur Hulu Pertamina
Syamsu Alam, di Kantor Pu
sat Pertamina, pada (3/10).
Berdasarkan JVA, kom
posisi kepemilikan saham
pada perusahaan patungan
ditetapkan masing-masing
Rosneft sebesar 45% dan
Pertamina sebesar 55%.
Kesepakatan tersebut juga
mengatur mengenai ma
najemen perusahaan pa
tungan, dan tata kelola,
bahan baku, pemasaran

Kiprah Anak Perusahaan :
pertamina resmikan kantor di aljazair

dan offtake, prinsip-prinsip
pendanaan, SDM, standard
clauses, dan langkahlangkah lebih lanjut untuk
pelaksanaannya.
Saat ini, para pihak
s ed a n g m e l a k s a n a k a n
bankable feasibility study
(BFS) proyek, sedangkan
keputusan investasi akhir
(FID) proyek tersebut akan
dilakukan setelah hasil
BFS, Basic Engineering
Design (BED) dan front end
engineering design (FEED) .
Kapasitas desain pengo
lahan primer di GRR Tuban
adalah 15 juta MTA. Bahan
baku akan diperoleh dari
minyak mentah sour impor
dengan grade medium dan
heavy. Pada proyek ini juga
akan dibangun Unit Catalytic
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Cracker berskala besar
serta kompleks petrokimia.
GRR Tuban juga didesain
untuk dapat menerima
VLCC supertanker dengan
bobot mati hingga 300 ribu
ton.
Pembentukan JV me
nandai fase baru dalam
p en g e m b a n g a n k i l a n g
pengolahan minyak
dan petrok imia modern
di Indonesia. Proyek ini
merupakan bagian penting
dari kerjasama yang saling
menguntungkan antara
Rosneft dan Pertamina,
yang sangat instrumental
bagi penyediaan energi
untuk Indonesia. Ini juga
sejalan dengan tujuan
Bersambung ke halaman 5

Utama:
insan mutu pertamina
kembali berprestasi Dunia

Foto : KUNTORO

MONEY GAME

VISI

Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia
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MISI

Audit Forensik
dan Perang
Melawan Fraud
Foto : PERTAMINA

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

Pengantar Redaksi :

untuk memahami proses pengungkapan, pembuktian dan

sebagai Internal Audit (IA), selangkah lebih maju dalam

Namun demikian, terkait dengan fraud, kami tidak hanya fokus

Satuan Pengawasan Intern (SPI) atau biasa dikenal

kegiatan pembuktian dan pendokumentasian kasus
kecurangan/penyimpangan/fraud dengan melakukan
sertifikasi Audit Forensik bagi para auditornya sebagai
antisipasi menghadapi/men angani kasus-kasus yang
berlanjut ke arah Litigasi. Di samping itu, sebagai bentuk
upaya pencegahan, juga dilaksanakan kegiatan fraud
awareness yang diadakan di seluruh lingkungan bisnis
Pertamina, baik di Persero maupun Anak Perusahaan. Berikut
penjelasan Chief Audit Executive Wahyu Wijayanto terkait

sertifikasi audit forensik dan fraud awareness, yang kami
petik dari dua acara di Kantor Internal Audit, Kramat Raya
19, Jakarta Pusat.

pendokumentasian yang dapat digunakan dalam proses litigasi.
di pembuktiannya saja, tapi juga mengembangkan program
pencegahannya seperti broadcast anti fraud melalui tokoh
“KOBA” dalam media online Pertamina, pembuatan banner anti
fraud dan sosialisasi fraud awareness di unit-unit atau daerah
operasi perusahaan.
Kenapa di unit-unit? Karena teman-teman di unit-unit

operasi inilah yang paling banyak berinteraksi dengan pihak
ketiga yang potensi terjadinya fraud cukup besar, sehingga
sosialisasi kami prioritaskan di semua Refinery Unit (RU)
dan Marketing Operation Region (MOR). Selanjutnya, akan
dilanjutkan ke Anak Perusahaan.
Terkait dengan itu, selain klip-klip yang kami broadcast

Dapat dijelaskan tentang sertifikasi Audit Forensik?

secara rutin di media online Pertamina, kami juga menempatkan

dengan Certified Forensic Auditor (CFrA) merupakan sertifikasi

Kantor Pusat Pertamina dan Kantor Unit / Operasi di daerah-

Sertifikasi kompetensi Forensic Auditor atau yang dikenal
profesi untuk menambah kompetensi auditor khususnya
terkait dengan kegiatan audit forensik. Hal ini sejalan dengan
perkembangan bentuk-bentuk kecurangan, ketidakjujuran,
penggelapan dan berbagai macam bentuk serta modus
kejahatan lainnya yang berpotensi mengakibatkan kerugian
perusahaan. Jadi, audit forensik merupakan kegiatan audit
dalam rangka mendeteksi, mengungkap, membuktikan dan
mendokumentasikan kecurangan kecurangan, yang nantinya
dapat digunakan dalam proses litigasi. Kegiatan sertifikasi ini
juga sejalan dengan program inisiatif di Internal Audit (IA) saat
ini, khususnya di fungsi Investigasi, yang sedang membangun
Laboratorium Digital Forensic, yang pada dasarnya dibuat
dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan tugas - tugas
audit investigasi.
Adanya sertifikasi ini akan sangat membantu auditor
dalam mengantisipasi kalau sekiranya suatu kasus berlanjut
ke ranah hukum, seperti yang sudah beberapa kali terjadi,
dimana auditor diminta untuk menjadi saksi di persidangan.
Sertifikasi ini secara bertahap akan kami laksanakan untuk
seluruh level pekerja/auditor di lingkungan IA, dimana saat
ini baru level manajer sampai dengan Chief Audit Executive.

banner anti fraud yang dipasang di Kantor Internal Audit sendiri,
daerah. Banner tersebut terkait dengan peringatan untuk
menghindari/tidak melakukan/mencegah tindakan fraud, atau
segala sesuatu yang bisa dianggap sebagai fraud.
Materi yang ada di banner secara berkala akan di-update,
supaya tetap menjadi perhatian setiap orang yang melihatnya
dan selalu mengingatnya.
Bagaimana eksekusinya di lapangan? Kalau terkait

kegiatan fraud awareness, sejauh ini kami menilai perhatian,
keinginan dan komitmen dari manajemen Unit untuk men
cegah fraud sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan
kehadiran hampir seluruh manajeman unit serta dilakukannya
penandatanganan pakta anti fraud oleh seluruh manajemen
unit dalam setiap akhir kegiatan fraud awareness.
Di pusat dan di unit, apakah sama atau berbeda ca

ranya? Pada dasarnya sama, tidak ada perbedaan kegiatan

audit investigasi dan kegiatan anti fraud antara di pusat atau
di unit. Fraud awareness melalui broadcast tokoh “KOBA” di
media online Pertamina hampir setiap minggu kami tayangkan
dan dapat diakses oleh seluruh pekerja di pusat dan daerah
untuk mengingatkan teman-teman bahwa perilaku tertentu bisa

Apa kaitan sertifikasi Audit Forensik ini dengan

dimasukkan dalam kategori fraud. Begitu juga banner yang

sertifikasi kompetensi ini memang ditujukan untuk kegiatan

ditempatkan di Kantor Pusat, dan juga semua Refinery Unit

masalah fraud? Seperti yang saya sampaikan di atas,

audit yang khususnya berkaitan dengan masalah fraud.
Biasanya audit ini kami lakukan pada saat audit investigasi.
Mengingat bentuk-bentuk kecurangan/penyimpangan/fraud
yang terus mengalami peningkatan, sehingga menyebabkan
tuntutan bagi auditornya, khususnya auditor investigasi

kami buat, selain ditempatkan di kantor Internal Audit, juga
(RU) maupun Marketing Operation Region (MOR).
Jadi paralel dengan kegiatan sosialisasi fraud awareness,
banner ini kami serahkan kepada masing-masing GM-nya,
dan dibuat pakta atau komitmen integritas, yang isinya men
cerminkan komitmen bersama untuk memerangi fraud.•URIP

EDITORIAL

Cek Kesehatan
Apakah Anda sudah menyayangi
kes ehatan Anda? Pertanyaan itu
muncul beberapa kali dalam email
broadcast, sebagai reminder kepada
seluruh pekerja Pertamina yang belum
melakukan Medical Check Up (MCU)
berkala tahun 2016. Dalam data yang
dirilis oleh fungsi Health & Medical
Management, ternyata baru 56%
pekerja Pertamina yang melakukan
MCU rutin untuk periode Januari –
Agustus 2016.
Padahal MCU ini merupakan
fasilitas perusahaan yang diberikan
kepada pekerja bahkan pasangannya
(bagi yang sudah berkeluarga). Tujuan
dari pemeriksaan kesehatan secara
menyeluruh ini untuk mengetahui lebih
dini penyakit yang diderita, sehingga
segera bisa tertangani. Dampaknya
pekerja akan lebih terjamin dan
aman dalam penanganan penyakit,
meningkatkan prod uktivitas dan
meningkatkan loyalitas serta kepuasan
pekerja kepada perusahaan.
MCU merupakan kegiatan yang
positif dan perlu dilaksanakan ber
kesinambungan dalam menciptakan
Sumber Daya Manusia yang sehat
dan produktif sebagai aset dari
perusahaan.
Ada beberapa faktor yang mungkin
membuat pekerja tidak melakukan
MCU. Seperti kesibukan kerja yang
menyita waktu, sehingga tidak bisa
menyempatkan diri untuk MCU, malas
ikut MCU, takut ketahuan penyakit
yang diderita dan lain-lain.
Sangat disayangkan apabila
minimnya prosentase pekerja yang
melakukan MCU, karena kesibukan
kerja. Kadang rutinitas kerja dan
terlalu fokus dalam pencapaian target,
membuat pekerja terjebak dalam
rutinitas tersebut sehingga lupa untuk
melakukan hal yang kadang dianggap
sepele tetapi penting bagi kesehatan
pekerja.
Karena itu, kembali seluruh pekerja
diundang untuk mengikuti MCU Catch
Up pada 18 – 20 Oktober 2016
di kantor pusat Pertamina. Cukup
luangkan waktu setengah hari saja,
dan tidak perlu meninggalkan kantor,
karena MCU Catch Up diadakan di
Kantor Pusat Pertamina.•

OPINI
PEKERJA
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m. yudi setiawan - DIREKTORAT KEUANGAN

Menuju Rupiah yang Berdaulat
P

elemahan nilai tukar rupiah terhadap US$ beberapa waktu yang lalu
sempat menembus level Rp. 13.900. Tidak usah terlalu berduka atas
kondisi dimana pundi-pundi rupiah kita makin hari makin tak bertaring. Karena
sadar ataupun tidak, mungkin kita menjadi salah satu penyumbang makin
terperosoknya nilai Rupiah di dalam negeri. Sudahkah kita berkaca pada diri
sendiri, manakah yang lebih kita percaya USD atau IDR ?
Dikeluarkannya Peraturan BI No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban
Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI tanggal 1 Juli 2015, merupakan
salah satu upaya dari BI selaku otoritas moneter yang ada di Indonesia,
untuk mengembalikan kedaulatan Rupiah di negeri ini. Terlepas dari pro dan
kontra pemberlakuan peraturan ini dalam kaitannya dengan kondisi makro
ekonomi, posisi Pertamina sebagai salah satu pelaku di dunia usaha Migas,
mau tidak mau harus tunduk kepada aturan tersebut. Selain alasan adanya
sanksi pidana atas pelanggaran dari aturan tersebut, karena lebih kepada
tanggung jawab moral Pertamina kepada bangsa dan negara ini menuju
Rupiah yang berdaulat.
Sebagai BUMN yang berproses menjadi world class oil company yang
sebagian besar kegiatan usahanya menggunakan valuta asing, Pertamina
telah beberapa kali berkoordinasi dengan BI agar beberapa kegiatan usaha
yang tidak dapat dihindarkan dalam penggunaan US$ dapat dikecualikan
dalam aturan tersebut. Artinya, kegiatan-kegiatan pengadaan bahan mentah,
proses refinery maupun kegiatan hilir bisnis migas, masih dimungkinkan untuk
menggunakan valuta asing. Namun demikian, masih ada kegiatan usaha di
Pertamina belum sesuai dengan ruh yang dibawa pada Peraturan BI No.
17/3/PBI/2015. Adanya transaksi yang seharusnya diberlakukan dengan
pembayaran menggunakan Rupiah, tetapi pembayaran masih menggunakan
US$. Hal ini merupakan salah satu contoh penyebab turunnya nilai rupiah.
Padahal, sejalan dengan azas territorial yang dianut dalam Peraturan BI
tersebut, setiap pihak wajib menggunakan rupiah dalam transaksi yang
dilakukan di wilayah NKRI.
Bank Indonesia mengklasifikasikan seluruh kegiatan terkait barang
jasa di Indonesia ke dalam 3 kategori sebagaimana yang tercantum pada
Surat Tanggapan BI No. 17/573/DKSP tanggal 1 Juli 2015 kepada SKK
Migas, yaitu :
• Kategori 1: Untuk transaksi yang dapat segera menggunakan Rupiah.
• Kategori 2: Untuk transaksi yang memerlukan pendalaman lebih lanjut
untuk masuk dalam kelompok transaksi yang boleh menggunakan valas
atau harus menggunakan Rupiah.
• Kategori 3: Untuk transaksi yang dapat dilakukan dengan menggunakan
valas.
Sebagai salah satu bentuk compliance Pertamina terhadap pera
turan, Pertamina secara aktif berkoordinasi dengan fungsi terkait, baik itu
Kementerian ESDM, SKK Migas, BI, maupun pelaku Migas lainnya. Hal ini
dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan sosialisasi, pembahasan dan
diskusi dengan fungsi terkait di internal Pertamina seperti fungsi Legal, FBS,
Treasury, Unit Bisnis, dan Anak Perusahaan. Hal ini tak lain bertujuan untuk
memperoleh kesamaan persepsi terkait penerapan PBI No. 17/3/PBI 2015
tentang kewajiban penggunaan Rupiah di NKRI di Lingkungan Pertamina.
Sejalan dengan perkembangannya, gelombang informasi terkait penerapan
PBI No.17/3/PBI/2015 selalu berubah karena beragamnya kegiatan di
Pertamina, baik core business maupun non core business. Hal-hal tersebut
menjadikan semakin kayanya ragam transaksi yang ada di Pertamina.
Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang dimotori oleh Kementerian
ESDM, menjadi salah satu forum diskusi terkait penerapan PBI 17 dan
ajang bertukar pikiran dengan pelaku migas di tanah air. FGD pertama
dilaksanakan di Hotel Best Western Cimanggu, Bogor pada 13 – 14 Agustus
2015 untuk membahas finalisasi daftar transaksi yang termasuk dalam
kelompok kategori 1 (untuk transaksi yang dapat segera menggunakan
Rupiah) yang akan disampaikan kepada BI dan selanjutnya disetujui untuk
dapat menjadi pedoman bagi para pelaku migas di tanah air.
Bagaimana dengan kategori-kategori transaksi lainnya? Masih dengan
memanfaatkan forum FGD, telah dilaksanakan beberapa kali pertemuan,
yaitu di Hotel Aston Bandung dan di Gedung SKK Migas Jakarta. Kesimpulan
dari pembahasan di Hotel Aston Tropicana, Bandung, pada 14 Desember
2014, sebagai berikut :
1. Pembahasan lebih menitikberatkan pada list transaksi kategori 3.
2. Semua list transaksi kategori 2, diarahkan untuk masuk ke list transaksi
kategori 1 atau kategori 3, yang pada akhirnya hanya ada 2 jenis kategori
transaksi, yaitu kategori 1 dan kategori 3. Untuk kegiatan sektor hulu,
yang dalam kegiatannya memerlukan teknologi tinggi dan sudah tentu
merupakan kegiatan padat modal yang sebagian besar menggunakan
US$, dapat diarahkan untuk diminta persetujuan sebagai proyek
infrastruktur strategis. Pengajuan ini mengacu pada ketentuan, harus
memiliki persetujuan dari Kementerian ESDM, untuk di ajukan ke BI.
3. List transaksi kategori 1, 2 dan 3 yang ada di Pertamina, sudah diajukan
kepada Kementerian ESDM sebagai masukan untuk dikelompokkan ke
dalam list yang akan dimasukkan dalam lampiran surat Kementerian ESDM
kepada BI untuk kegiatan yang dapat dikecualikan dalam penggunaan
Rupiah atau diajukan sebagai kegiatan yang termasuk dalam infrastruktur
strategis.
4. Berbeda dengan kegiatan pembahasan transaksi kategori 1 dalam FGD
yang sama di Bogor, pembahasan untuk list transaksi kategori 2 menuju
kategori 3, dirasakan perlu ada pembahasan lebih lanjut lagi sesuai arahan
BI, karena menyangkut kebijakan yang harus diambil. Oleh karena itu
kembali diadakan pembahasan lebih lanjut pada 16 Desember 2015.

5. Hasil akhir dari kegiatan FGD di Bandung 14 Desember 2015 adalah
diterbitkannya surat dari Kementerian ESDM kepada BI untuk kategori
yang menggunakan US$ maupun Rupiah.
6. Asuransi akan diatur lebih lanjut oleh OJK dan tetap bisa dilakukan
dalam US$ namun untuk jenis asuransi yang dapat di jadikan Rupiah
akan tetap dilakukan dengan IDR.
7. Pembiayaan/pinjaman dari anak perusahaan ke induk tidak diatur
dalam PBI ini.
8. Quotation dilakukan dalam satu mata uang Rupiah (namun dapat
berisi Rupiah dan hasil konversi Rupiah. Konversi yang digunakan
dalam nilai kontrak menggunakan kurs Jakarta Interbank Spot Dollar
Rate (JISDOR) sesuai kesepakatan dan dalam klausul pembayaran
ditambahkan penjelasan kurs yang digunakan pada saat pembayaran
adalah kurs JISDOR pada saat tertentu. Misalnya pada saat invoice).
9. Transaksi untuk toll fee akan tetap menggunakan valas sampai dengan
bulan Juni 2016 untuk selanjutnya akan dievaluasi oleh BI.
10. Aktivitas pendanaan (financing) dan asuransi dikecualikan dari PBI
17/3/PBI/2015 dan untuk asuransi akan diatur lebih lanjut oleh OJK.
Menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, VP Treasury telah
mengirimkan memo kepada VP Finance Business Support No. 387/
H20200/2015-S4 tanggal 17 Desember 2015 perihal Tindak Lanjut FGD
dengan Kementerian ESDM untuk pemenuhan list kategori 2 dan 3.
Finalisasi surat perihal daftar list transaksi kategori yang akan dikecualikan
dalam PBI 17/3/PBI/2015 yang merupakan hasil kompilasi antara data
Treasury dan FBS (M&T dan Refinery) dibahas pada 21 Desember 2015
dan disampaikan oleh KESDM kepada BI.
Tindak Lanjut Undangan FGD Bandung melalui
Rapat Koordinasi 21 Desember 2015
Mengacu pada undangan resmi dari Direktur Pembinaan Program
Migas Kementerian ESDM Republik Indonesia, Dirjen Migas pada 17
Desember 2015, telah dilakukan pembahasan atas list transaksi yang
akan dikecualikan dalam penerapan PBI No.17/3/PBI/2015 di SKK
Migas, Gedung Wisma Mulia lantai 35 Ruang Rapat Vorwata dan West
Seno, Jl. Jend Gatot Subroto No. 42 Jakarta. Pembahasan terdiri atas
sektor Upstream dan Downstream dari para pelaku usaha migas, di
antaranya Pertamina.
Kementerian ESDM secara resmi mengajukan list transaksi ka
tegori 3 kepada BI melalui Surat No. 10609/10/MEM.M/2015 Tanggal
30 Desember 2015 perihal Pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia
Nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah
NKRI. Secara umum surat tersebut berisi daftar transaksi kategori 3
yang diajukan persetujuannya kepada BI. Surat tersebut memperoleh
tanggapan positif dari BI yang dituangkan dalam surat balasan kepada
Kementerian ESDM tanggal 23 Februari 2016 melalui Surat No. 18/3/
GBI-DKSP/Srt/B perihal Tanggapan Atas Kategori 3 Dalam Penerapan
Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban
Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI.
Namun demikian, BI menyetujui penundaan penggunaan Rupiah
untuk list yang diajukan sampai dengan 10 tahun terhitung 30 hari
setelah surat persetujuan BI. Selain itu juga BI mengeluarkan transaksi
jasa/sewa kapal untuk pendukung operasi baik untuk Hulu maupun
Hilir Migas, Jasa/sewa transportasi udara (charter flight)dan jasa freight
forwarding, yang selanjutnya BI akan berkoordinasi dengan kementerian
terkait untuk transaksi tersebut. Masih dalam surat yang sama, BI
menyampaikan, jika diperlukan konversi kurs untuk menghitung harga
rupiah atas barang dan/atau jasa yang semula ditawarkan dalam valas,
pelaku usaha diimbau untuk menggunakan kurs JISDOR sebagai acuan
yang dapat diakses pada website BI (www.bi.go.id).
Dalam perkembangannya apabila terdapat penyesuaian atas
transaksi dalam daftar transaksi kategori 1 dan 3, BI secara kooperatif
akan mengakomodir setiap perubahan yang ada.
Dengan dikeluarkannya surat persetujuan atas kategori 3 oleh BI,
Pertamina yang dalam kegiatan operasionalnya antara lain berhubungan
dengan institusi Negara lainnya seperti Kementerian Perhubungan
(shipping activity), maka Pertamina memiliki pedoman yang lebih kuat
lagi dalam penerapan PBI 17/3. Hal ini tidak terlepas dari peranan
Kementerian Perhubungan yang mengeluarkan Instruksi No. IM 7
Tahun 2016 tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah dalam Melakukan
Transaksi pada Kegiatan Transportasi. Karena sebelumnya, kegiatan
Shipping yang cukup kompleks memunculkan keberatan baik dari pihak
Shipping, agen, maupun pemilik kapal, jika transaksi atau kontrak yang
mereka laksanakan setelah 1 Juli 2015 harus tunduk kepada aturan PBI
No. 17/3/PBI/2015. Seperti diketahui, hampir lebih dari 80% kegiatan
Shipping menggunakan US$ dalam operasionalnya.
Riak-riak dalam penerapan Peraturan BI terkait Rupiah ini kerap
kali menjadi topik yang hangat untuk didiskusikan, mulai dari cara
pandang maupun perbedaan persepsi, kebijakan dari institusi maupun
pelaku usaha yang berbeda satu sama lain, menjadikan satu tantangan
bagi Pertamina untuk tetap comply terhadap aturan yang dikeluarkan.
Kegiatan Pertamina dalam pemberlakuan PBI No. 17/3/PBI/2015
tidak berhenti sampai disini. Menjadi tanggung jawab kita bersama
sebagai insan Pertamina untuk bersama-sama mengawasi kegiatan
transaksi Pertamina sesuai dengan aturan maupun kebijakan yang
berlaku.•
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Master Data Equipment sebagai Solusi Kemudahan
dalam Pemenuhan Kebutuhan Barang/Jasa di Kapal

4

Jakarta - Fungsi Own Fleet Shipping saat ini mengelola 68 kapal tanker dengan berbagai
ukuran dan tipe. Beberapa kapal dengan tipe yang sama ada yang memiliki permesinan dan

peralatan sama (sistership) serta ada yang berbeda. Dengan banyaknya jenis permesinan
dan peralatan yang ada di kapal maka perbedaan tersebut sangat menyulitkan dalam
proses pengadaan kebutuhan barang/jasa di kapal seperti pengadaan spareparts engine,
pumps, compressor, generator serta untuk jasa perawatannya.
Proses pengadaan barang dan jasa di Fungsi Procurement & Fleet Support yang
berbasis pada MySAP, maka untuk memudahkan proses pengadaan tersebut dipandang
perlu untuk membangun Master Data Equipment untuk seluruh kapal milik Pertamina.
Dengan master data yang terstruktur dengan baik, akan menjadi fondasi yang kuat dalam
optimalisasi proses supply chain dan maintenance pada sistem ERP.
Pembuatan Master Data meliputi :
• Equipment Master yang benar dan akurat
• Hirarki yang benar dari tiap equipment
• Bill of Material (BOM) yang lengkap terkait kebutuhan pemeliharaan peralatan
• Material Master yang telah dilengkapi dengan nomenklatur dan menghilangkan duplikasi
dari material.
• Purchase Order Text untuk spareparts yang khusus atau perlu diberi penjelasan.
• Peralatan (Tag Number) yang sudah dilengkapi dengan informasi spesifikasi dan gambar
peralatan.
Pembuatan master data akan dilakukan secara “offline” dengan pengumpulan data
dan kunjungan ke kapal. Hal yang cukup menjadi tantangan adalah ketersediaan data di
shorebase maupun di kapal dan perlu dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan.
Setelah data lengkap dan diperiksa kebenarannya maka data dapat di-download ke
sistem ERP.
Beberapa keuntungan dengan adanya master data ini adalah :
1. User tidak perlu lagi untuk mengetik ulang spesifikasi teknis spare part yang dibutuhkan
karena data telah akurat.

2. Tidak terdapat lagi kejadian salah beli sparepart dikarenakan data sparepart yang
diinginkan telah sesuai dan lengkap.
3. Informasi deskripsi pembelian sudah sangat lengkap dan common practice.
4. Tidak diperlukan tambahan kegiatan untuk mengklarifikasi item.
5. Proses pengadaan secara keseluruhan menjadi lebih cepat dan akurat.
6. Data-data sparepart dapat terjaga dari risiko kehilangan maupun kerusakan data.
7. Memudahkan update data sparepart atau equipment, jika terjadi penggantian peralatan
di kapal.
8. Memudahkan para pembeli dan pengguna dalam melakukan pencarian data sehingga
proses pengadaan menjadi lebih akurat.
Saat ini sudah dibuat master data untuk 6 kapal dengan berbagai tipe. Pengembangan
master data ini akan terus diimplementasikan seiring dengan semakin kompleksnya
kebutuhan barang/jasa untuk kapal. Inovasi dan perbaikan dalam pemenuhan
kebutuhannya terus dicoba termasuk dalam upaya pencapaian pengelolaan kapal yang
andal, aman, dan efisien.•(Shipping)

Peningkatan Koordinasi Internal dan Pemahaman Asuransi melalui Kegiatan
Sosialisasi Penanganan Klaim Performance Kapal Charter dan Asuransi Kapal Milik
Denpasar – Ber

langsung di Hotel
Patrajasa Bali pada
18 – 19 Agustus
2016, kegiatan
Sosialisasi Klaim
& Asuransi ber
tujuan untuk me
ningkatkan koor
dinasi internal
antar lini bisnis di
Pertamina dan un
tuk memberikan
pemahaman yang cukup terkait perjanjian sewa dan proses klaim kepada pelaksana
di lapangan serta memberikan informasi terkait dengan isi polis asuransi kapal milik,
baik Hull & Machinery ataupun Protection & Indemnity.
Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Fungsi Claim, Performance & Insurance (CPI)
berkoordinasi bersama Fungsi Bunker & Operation Compliance (BOC) dan Financial
Risk & Insurance (FRI) yang diwakili oleh PT. Tugu Pratama Indonesia, menyampaikan
materi sosialisasi kepada peserta yang terdiri dari para Loading Master, PQC Marine
region, serta perwakilan dari Fungsi Own fleet dan Fungsi HR Medical - Shipping. Acara
dibuka oleh Manager CPI Dwi M. Abdu dan dilanjutkan dengan pembahasan materi
terkait dengan penanganan klaim performance kapal charter dan aspek kontraktual
yang tertuang dalam Charter Party, yang disampaikan pemateri baik dari fungsi CPI
ataupun BOC. Sedangkan pada hari kedua, pada sesi pertama dibahas mengenai polis
Hull & Machinery dilanjutkan pada sesi berikutnya mengenai Protection & Indemnity
yang dibawakan oleh PT. Tugu Pratama Indonesia.

Antusias peserta sosialisasi sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari beragam
pertanyaan dan informasi yang disampaikan oleh peserta. Melihat animo peserta yang
cukup baik, rencananya acara serupa akan dilaksanakan kembali untuk level peserta
yang sama dari wilayah kerja yang berbeda pada 13 – 14 Oktober 2016 di Yogyakarta.
Ke depannya sosialisasi semacam ini akan diadakan secara rutin dengan tujuan
untuk meningkatkan koordinasi internal antar lini bisnis di Pertamina khususnya dalam
penanganan klaim performance kapal charter dan juga menambah pemahaman terkait
dengan asuransi kapal milik. Diharapkan dengan peningkatan pemahaman pelaksana
di lapangan, proses klaim terhadap kinerja kapal charter dapat berjalan lebih lancar
dan lebih melindungi kepentingan Pertamina secara keseluruhan.•[Shipping]
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JAKARTA –PT Pertamina
(Persero) dan PT Telkom In
donesia (Persero) Tbk sepakat
kerja sama pengembangan
Sumber Daya Manusia melalui
National Talent Programme
(NTP). Nota kesepahaman
kedua belah pihak ditan
datangani oleh Direktur SDM &
Umum Pertamina Dwi Wahyu
Daryoto dan Direktur Human
Capital Management Telkom,
Herdy Harman di Executive
Lounge Kantor Pusat Per
tamina, Jumat (16/9).
Dwi Daryoto mengatakan,
kerja sama ini merupakan
bentuk implementasi arahan
Kementerian BUMN mengenai
sinergi antar BUMN terkait
kompetensi SDM. “Saya ber
harap kita bisa saling mem
berikan tantangan yang
maksimal kepada SDM terpilih
sehingga program ini akan
sangat terasa menfaatnya bagi
keduabelah pihak,” lanjut Dwi.
NTP merupakan pro

gram magang (internship)
di kedua perusahaan, yang
fokus kepada kompetensi
dan disesuaikan dengan
kebutuhan masing-masing
perusahaan.
Sesuai dengan kesepa
katan, ruang lingkup pro
gram ini meliputi program
pembinaan (coaching)
bagi SDM dengan metode
pertukaran pembina (coach),
fasilititator atau instruktur
pelatihan serta ahli antar
perusahaan, pengay aan
pengetahuan atau pen am
bahan wawasan bisnis atau
kompetensi dalam bidang
teknis tertentu sesuai ke
butuhan masing-masing
perusahaan.
Pengembangan budaya
perusahaan (corporate cul
ture sharing) serta kerja sama
penggunaan fasilitas penun
jang pendidikan juga dima
sukkan ke dalam NTP.
Program ini berlangsung

selama tiga bulan mulai
Oktober 2016 hingga De
sember 2016. Untuk angkatan
pertama ini, kedua belah
pihak mengirimkan masingmasing dua pekerjanya.
“ P ro g r a m i n i b a g i a n
dari rangkaian pembinaan
SDM di lingkungan Telkom
sebagai program ekslusif.
Merupakan kebanggaan yang
luar biasa bagi kami karena
NTP menjadi nilai tambah bagi
Telkom dalam menciptakan
kader-kader Telkom yang
berkompeten,” ungkap Herdy
Harman.
Pertamina mempunyai
komitmen untuk menciptakan
para pemimpin yang kuat
dan berkompeten dalam
mendukung kinerja maksimal
perusahaan melalui me
kanisme pembinaan SDM
yang tepat. Sementara itu
Telkom melalui Human Capital
Management Strategic Ini
tiative, memiliki program

Foto : IRLI

Pertamina - Telkom Sinergi Pengembangan SDM
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Direktur SDM & Umum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto dan Direktur Human Capital Management Telkom Herdy Harman usai
menandatangani kerja sama pengembangan Sumber Daya Manusia melalui National Talent Programme.

membentuk kepemimpinan
yang kuat melalui manajemen
SDM yang diwujudkan dengan
kerja sama pengembangan
SDM dengan perusahaan lain,
baik di tingkat nasional hingga

global. Kedua belah pihak
bersinergi untuk penyiapan
dan pengembangan SDM
sehingga mempunyai kom
petensi yang unggul.
Kerja sama ini adalah

yang pertama di BUMN.
Diharapkan menjadi pelopor
bagi BUMN lain sehingga
memperluas peluang ker
ja sama dalam bidang pe
ngembangan SDM.•IRLI

JAKARTA – Dalam rangka
meningkatkan customer
focus, fungsi Financial
Accounting and Reporting
Pert amina melangsungkan
Go Live Web Application
Surat Permintaan Proses
Pembayaran (SP3) Online.
Yaitu, aplikasi pembuatan
SP3 yang merupakan bukti
keabsahan atas pengeluaran
dokumen tagihan yang telah
disetujui oleh Expenditure
Authority secara online di
web P2P.

“Dengan sistem online ini,
proses pembayaran terhadap
pekerja maupun rekanan dan
vendor lebih cepat, sehingga
kita bisa lebih terkontrol.
Dengan SP3 online ini, proses
kerja kita juga akan lebih
cepat,” ungkap VP financial
Accounting & Reporting
Pertamina, Ari Marsudi
di Lantai 9 Kantor Pusat
Pertamina, Jumat (30/9).
Awalnya pembuatan SP3
belum terintegrasi dengan
Proses Bisnis Procure To

Pay (P2P), belum dapat
dilakukan tracking invoice
masuk ke Pertamina dan
waktu pembuatan SP3 oleh
user, Format SP3 Manual
berbeda-beda antar fungsi,
SP3 Manual belum tersimpan
di dalam satu database yang
baik, serta sering terjadi
kesalahan penulisan nomor,
nama vendor, dan nomor
rekening bank vendor.
Namun dengan ada
nya Web Application SP3
Online ini, maka SP3 dapat

terintegrasi ke dalam proses
bisnis P2P di Pertamina,
mempercepat dan mem
permudah penelusuran ta
gihan masuk ke Pertamina,
pemb uatan SP3 oleh user
serta penyeragaman format
atau template SP3 untuk
mempermudah verifikasi,
Selain itu, SP3 Online
tercatat dan tersimpan di
database sistem P2P, se
hingga dapat meminimalisir
kesalahan penulisan nama
vendor, nomor rekening Bank

Foto : KUNTORO

Percepat Proses Kerja dengan SP3 Online

Go Live Aplikasi SP3 Online di Web P2P dengan pemukulan gong.

di SP3 yang dilakukan secara
manual.
Ari Marsudi menargetkan
akhir 2017, SP3 Online bisa
diterapkan di korporat. “Jika

korporat sudah siap maka
akan diimplementasikan ke
Anak Perusahaan Perta
mina,” tukasnya.•IRLI

menj aga kesinambungan
pengembangan kemitraan
ini untuk kepentingan kedua
perusahaan dan kedua
negara.”
Sementara itu Direktur
Utama Pertamina Dwi Soe
tjipto menyatakan, “Kami
selalu optimis dan harus
bergerak maju dengan
melihat semua peluang
di rantai nilai kami, baik
untuk bisnis hulu maupun
hilir. Kami berkomitmen
dalam mengamankan dan
mendiversifikasi pasokan
energi untuk Indonesia.

Kerja sama Pertamina dan
Rosneft berfungsi sebagai
tonggak strategis bagi
kita untuk melaksanakan
kom itmen untuk meman
tapkan Pertamina sebagai
pemain energi global dan
mitra pilihan bagi mitra
bisnis internasional. Ini juga
akan memacu Pertamina
untuk berpartisipasi dan
mengoperasikan aset hulu
di luar negeri. Kami yakin
kemitraan dengan Rusia
akan membawa manfaat
positif bagi Indonesia di masa
yang akan datang.”•RILIS

Pertamina dan Rosneft Kembangkan Kerja Sama... sambungan dari halaman 1
Rosneft untuk memperkuat
keberadaannya di pasar
migas di wilayah Asia-Pa
sifik.
Pada kesempatan
yang sama, Rosneft dan
P e r t a m i n a j u g a t e la h
meletakkan dasar ba
gi kerja sama di bid ang
p e n g e m b a n g a n h ul u
migas bersama. Kedua
nya menandatangani
Nota Kesepahaman/
Mem orandum of Under
standing (MoU) untuk pe
ngembangan dua aset hulu
Rosneft yang terletak di

lepas pantai dan daratan
di wilayah negara Federasi
Rusia.
Berdasarkan dokumen
yang ditandatangani, kedua
pihak berkomitmen untuk
menyepakati dokumen yang
mengikat secara hukum
yang memungkinkan ke
terlibatan Pertamina lebih
lanjut ke dalam proyek.
P a rt i s i p a s i P e r t a m i n a
dalam proyek produksi di
wilayah Federasi Rusia tidak
hanya akan memperkuat
hubungan jangka panjang
antara Federasi Rusia

dan Indonesia, tetapi
juga berfungsi sebagai
pelaksanaan misi Pertamina
untuk terus mengamankan
sumber energi nasional
yang permintaannya terus
meningkat.
Dokumen ini berfungsi
sebagai platform bagi
Pertamina untuk meng
e v a l u a s i d a n m e m p e r
timb angkan berbagai ke
mungkinan di masa depan.
Pelaksanaan proyek ini akan
memungkinkan Rosneft
untuk menggandeng mitra
internasional baru untuk

men gembangkan proyek
padat modal di Rusia
Igor Sechin, CEO Rosneft
mengatakan, “Dokumen
yang ditandatangani men
cakup dimensi bisnis utama
perusahaan kami dan
menunjukkan kerjasama
terintegrasi antara Ros
neft dan Pertamina. Ke
sepakatan yang sudah
dicapai menunjukkan se
buah contoh luar biasa dari
dialog bisnis berkualitas
tinggi antara kedua pe
mimpin energi dunia. Saya
yakin kami akan terus

Tahun LII, 10 Oktober 2016

Budaya Perusahaan Pengaruhi
Pengembangan SDM Industri di Indonesia
mengenai pengembangan
SDM industri di Indonesia.
Acara ini mengangkat
topik Menemukan Model
Pengembangan SDM Industri
di Indonesia. Pembahasan
difokuskan pada masalah
sinergitas antara pendidikan,
ketenagakerjaan dan
korporasi perusahaan.
M e n u r u t D w i Wa h y u
Daryoto, pemerintah dan
lembaga-lembaga terkait
masih berjalan sendiri-sendiri
tanpa melihat kebutuhan
industri saat ini. Padahal,
seperti diketahui, tren bisnis
di dunia selalu berubah-ubah.
“Kita sama sekali tidak melihat
ke arah tersebut, sehingga
sering sekali tidak sesuai
dengan kebutuhan,” ujarnya.
Dwi Daryoto menegaskan,
“Kita seharusnya melihat dan
memprediksi tren dunia bisnis
akan seperti apa di 10-15
tahun ke depan, sehingga kita

Foto : PRIYO

JAKARTA – Sumber daya
manusia (SDM) merupakan
salah satu hal pokok dalam
pengembangan industri
di manapun, pasalnya
roda perekonomian dapat
berputar baik apabila SDMnya dapat memaksimalkan
kinerja dengan baik pula.
Persoalan SDM meru
pakan permasalahan global.
Artinya, dalam ranah industri
hampir seluruh perusahaan
akan menemukan persoalan
tersebut. Lalu, bag aimana
cara mengembangkan SDM
di Indonesia? Berangkat
dari hal tersebutlah Tempo
sebagai salah satu media
nasional di Indonesia meng
gelar acara Ngobrol@tempo
di Museum Indonesia, pada
(28/9).
Dalam kesempatan
tersebut, Direktur SDM &
Umum Dwi Wahyu Daryoto
memberikan pandangannya



Direktur SDM & Umum Dwi Wahyu Daryoto menyampaikan, budaya
mempengaruhi pengembangaan SDM industri di Indonesia.

bisa menyiapkan tenaga kerja
yang mempunyai integritas
yang tinggi dan memiliki
kompetensi yang mumpuni.”
Ia juga berharap, 19
undang-undang yang meng
atur tentang ketenagakerjaan
dan masih berdiri sendiri,
dapat dilebur atau dipangkas
agar tidak saling tumpang
tindih.
Selain itu, Dwi Daryoto
menambahkan, dalam
pengembangan SDM, salah
satu hal yang mempengaruhi

individunya adalah culture
atau budaya. Menurutnya,
faktor budaya sangat
berpengaruh terhadap pola
pikir dan interaksi individunya.
“Dalam pembahasan
diskusi ini, saya ingin ingatkan
bahwa ada satu hal yang
mempengaruhi manusia
dalam pengembangan SDM,
yakni, culture atau budaya.
Hal tersebut biasanya akan
berpengaruh terhadap etos
kerja nantinya,” pungkasnya.•
HARI

JAKARTA – Sebagai bentuk pengembangan sistem

manajemen treasury untuk menghadapi kondisi
keuangan yang berubah dan persaingan global, fungsi
Treasury PT Pertamina (Persero) melaksanakan proyek
transformasi sistem manajemen treasury menuju Per
tamina World Class Treasury, yang ditandai dengan Kick
Off Meeting di Ruang Pertamax, Lt 21 Kantor Pusat
Pertamina, Kamis (15/9).
Acara tersebut dihadiri oleh SVP Financing &
Bus iness Support Budi Himawan, VP Treasury
Perusahaan Pertamina, dan tim konsultan dari JP
Morgan. Ada setidaknya enam aspek yang akan
diulas dan dikembangkan nantinya, seperti aspek
Policy Enforcement & Governance, Cash & Liquidity
Management, Working Capital Management, Risk
Management Practice, Subsidiary Management, dan
Technology Review.
SVP Financing & Business Support Budi Himawan
mengatakan, proyek Pertamina World Class Treasury
Center ini dilaksanakan sebagai bentuk adaptasi ter
hadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan

Foto : MOR IV

sebagai Koordinator Bidang
Perdata dan Tata Usaha
Negara Kejaksaan Tinggi
Jawa Tengah.
Materi pertama di
pap arkan oleh Mia Ha
niati. Pemaparan yang
disampaikan oleh lulusan
program doktoral hukum
Universitas Padjadjaran ini
lebih banyak membahas
seputar tugas pokok dan
wewenang jaksa pengacara
negara, diselingi beberapa
contoh kasus yang pernah
ditanganinya.
Mia menyampaikan
bahwa dalam Pasal 24 Per
aturan Presiden Nomor
38 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Ker
ja Kejaksaan Republik
Indonesia dan perubahannya
diatur bahwa jaksa agung
muda perdata dan tata usaha
negara mempunyai tugas dan
wewenang mel aksanakan
tugas dan kewenangan
kejaksaan di bidang perdata
dan tata usaha negara.
Lebih lanjut disampaikan
bahwa lingkup bidang
perd ata dan tata usaha
negara jaksa agung muda
perdata dan tata usaha ne
gara, meliputi penegakan
hukum, bantuan hukum,
pertimbangan hukum, dan

Kick Off Meeting Proyek
Transformasi Sistem
Treasury Management
Pertamina

Narendra Wijayanto, Direktur Keuangan Anak-anak

MOR IV Selenggarakan Legal Preventive Program
Semarang - Fungsi Legal
Counsel MOR IV kenalkan
para pekerja mengenai fungsi
kejaksaan sebagai jaksa
pengacara negara pada acara
Legal Preventive Program
MOR IV. Acara yang diadakan
di auditorium kantor unit
MOR IV pada 21 September
2016 dibuka oleh General
Manager MOR IV, Kusnendar
dan merupakan kali kelima
penyelenggaraan sejak tahun
2013.
Pada sambutannya,
Gen eral Manager MOR IV
men yampaikan pentingnya
para pekerja Pertamina untuk
melek hukum. Kusnendar
menyatakan, banyak sekali
bidang kerja di Pertamina
yang berkenaan dengan
aspek hukum, salah satunya
Kusnendar mengulas sekilas
mengenai permasalahan
sengketa jalur pipa yang
dihuni oleh warga masyarakat.
Acara yang dimoderatori
oleh perwakilan Legal
Counsel MOR IV, berlangsung
selama kurang lebih tiga jam.
Materi disampaikan oleh dua
orang pemateri yaitu Dr. Mia
Amiati, S.H., M.H. sebagai
Asisten Perdata dan Tata
Usaha Negara Kejaksaan
Tinggi Jawa Tengah dan Tati
Vain Sitanggang, S.H., M.H.
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tindakan hukum lain kepada
negara atau pemerintah,
meliputi lembaga/badan
negara, lembaga/instansi
pemerintah pusat dan daerah,
Badan Usaha Milik Negara/
Daerah di bidang perdata
dan tata usaha negara untuk
menyelamatkan, memulihkan
kekayaan negara, menegak
kan kewibawaan pemerintah
dan negara serta memberikan
pelayanan hukum kepada
masyarakat.
“Pertamina sebagai
perusahaan BUMN dapat
diwakili oleh kejaksaan dalam
bidang perdata dan tata
usaha negara jika Pertamina
memberikan kuasa kepada
kejaksaan,” paparnya.
Pembahasan dilanjutkan
mengenai acara penyelesaian
sengketa dalam hukum
perdata yang disampaikan
oleh Tati Vain Sitanggang.
Pada pembahasan lanjutan

ini lebih banyak diulas seputar
para pihak dalam gugatan,
alasan-alasan pengajuan
gugatan, syarat-syarat gu
gatan, dan hal-hal lain yang
terkait.
Kegiatan Legal Preventive
Program ini diakhiri dengan
sesi diskusi yang ditanggapi
sangat antusias oleh para
peserta yang hadir.
Chief Legal Counsel
& Compliance, Genades
Panjaitan berharap agar
p en y e l e n g g a r a a n L e g a l
Preventive Program MOR
IV ini dapat bermanfaat
bagi rekan-rekan pekerja
di lingkungan Pertamina
MOR IV. Dengan memahami
tugas dan wewenang jaksa
pengacara negara, kita dapat
menggunakan jasa jaksa
pengacara negara sebagai
alternatif sesuai kebutuhan
perusahaan.•MOR IV/LCC

Pertamina.
“Tujuan utama dilaksanakan proyek ini adalah meng
antisipasi segala perubahan yang ada di Pertamina
mulai tahun 2015, seperti outstanding hutang piutang
pemerintah yang sangat berkurang karena subsidi relatif
rendah, saldo akhir kas yang mulai dapat terprediksi,
proyeksi cashflow lebih mendekati realisasi, dan lain
sebagainya,” ucap Budi.
“Pembuatan blueprint dan roadmap ini sangat
strategis karena kita akan meletakan dasar untuk
membangun Treasury Management System yang ber
kelas dunia di Pertamina sebagai perusahaan energi
terbesar di Indonesia,” tambah Budi Himawan.
Sementara itu, VP Treasury Pertamina Narendra
Wijayanto mengungkapkan bahwa blueprint dari
roadmap proyek Pertamina World Class Treasury Center
direncanakan selesai pada akhir tahun 2016, dengan
harapan dapat terimplementasi secara menyeluruh
pada tahun 2019.
“Kita sudah siapkan roadmap-nya untuk treasury
center ini, yang ini juga menjadi bagian dalam BTP
Corporate Cash Management. Kita ingin roadmap
tersebut tahun ini diulas oleh konsultan untuk menjadikan
treasury center ini benar-benar World Class,” ucap
Narendra.•starfy

Foto : PRIYO
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K alimantan U tara JOB Pertamina-Medco E&P
Simenggaris (JOB P-MEPS)
terus mew ujudkan kom it
mennya untuk turut serta
memp erkaya pengetahuan
dan kemampuan generasi
penerus bangsa di sekitar
wilayah operasi melalui pro
gram pendukung operasi
pengadaan buku bacaan
untuk perpustakaan sekolah.
Program ini bertujuan
untuk menumbuhkan minat
baca anak sejak dini serta
memb erikan tambahan re
ferensi dan pengetahuan
dalam mendukung proses
belajar-mengajar di Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah
Pertama dan Sekolah Me
nengah Atas. Buku-buku
dibagikan ke beberapa se

kolah yang berada di Desa
Tanah Merah, Tengku Dacing,
Tepian, Tana Lia, dan Desa
Trans Tana Merah.
Penyerahan 1.264 bu
ku dilaks anakan pada 15
September 2016, di Balai
pertemuan Kecamatan
Tana Lia, Kab up aten Tana
Tidung, Kalimantan Utara.
Adapun jenis buku bacaan
yang diberikan pada umum
nya dalam bentuk cerita
berg ambar sehingga da
pat menarik minat siswa
untuk membacanya. Antara
lain, Ensiklopedia Umum,
Ensiklopedia Muslim, En
siklopedia Musik, Agronomy,
Budidaya Peternakan, Bu
didaya Perikanan, novel
remaja, dan lain-lain.
Hadir dalam acara ini,

Camat Tana Lia, Kapolsek
Tana Lia, Koramil Tana Lia,
ketua adat, tokoh masyarakat
serta kepala sekolah, guru dan
perwakilan siswa penerima
bantuan.
JOB P-MEPS diwakili
Marjito Didi Junaidi me
nyerahkan buku-buku bacaan
kepada masing-masing se
kolah penerima bantuan.
“Prog ram ini merupakan
wujud komitmen perusahaan
da la m me nge mba ngka n
masyarakat di bidang pen
didikan. Semoga kita bisa
menciptakan generasi pe
nerus bangsa yang cerdas
dan berpikiran maju dengan
menambah wawasan mereka
karena minat membaca yang
tinggi,” ujar Marjito.
Program Pendukung Ope

Foto : JOB P-MEPS

JOB P-MEPS Tingkatkan Minat Baca untuk
Generasi Penerus Bangsa

rasi (PPO) ini dilaksanakan
untuk enam sekolah di se
kitar wilayah operasi JOB
P-MEPS antara lain SDN 001
Tana Lia, SDN 002 Tana Lia,
SDN 003 Tana Lia, SDN 014

Sembakung, SMPN 1 Tana
Lia, dan SMAN 1 Tana Lia.
Selain melalui program
pendukung operasi, karyawan
JOB PMEPS juga turut serta
berkontribusi dengan mem

berikan sebanyak lebih dari
200 buku baru dan bekas
untuk anak-anak di sekitar
wilayah operasi melalui pro
gram Simenggaris Berbagi
Buku.•JOB P-MEPS

Bazma RU IV Bantu Korban Banjir Cilacap
cukup tinggi sehingga warga
yang terkena bencana harus
mengungsi.
Pada Rabu, 21 Sep
tember 2016, Ketua Bai
tuzzakah Pertamina (Baz
ma) RU IV Cilacap Harry
Purnomo beserta sejumlah
pengurus Bazma dan Su
pervisor CSR RU IV Era
fini Darma men yerahkan
bantuan logistik untuk ma

syarakat yang terkena ben
cana banjir. Bantuan diterima
oleh Sekretaris Badan Pe
nanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Kabupaten
Cilacap Suparno.
Harry Purnomo me
nyampaikan bantuan logistik
yang diberikan ini senilai Rp
10 juta dari zakat, infak dan
sedekah pekerja RU IV yang
dikumpulkan oleh Bazma.

“Kami mewakili ma
syarakat Cilacap menyam
paikan terima kasih yang
sebesar besarnya kepada
Pertamina yang sudah me
nunjukkan kepeduliannya
dengan selalu memberikan
bantuan apabila terjadi ben
cana di wilayah Kabupaten
Cilacap,” ujar Sekretaris
BPBD Kabupaten Cilacap.•

Foto : RU IV

CILACAP – Akibat cuaca
ekstrem dan derasnya curah
hujan yang mengguyur pada
Sabtu hingga Selasa (17-20/9)
lalu, menyebabkan beberapa
wilayah di Kabupaten Cilacap
terkena banjir, seperti di Ke
camatan Kroya, Patimuan
dan Sidareja. Sedangkan di
wilayah Kecamatan Wanareja
terjadi bencana tanah longsor.
Ratusan rumah terendam air

AJI-RUIV

RU V Gelar Malam Puisi Perjuangan di Rumah Cagar Budaya
BALIKPAPAN – Sebagai
b e nt u k p e m b e r d a y a a n
masyarakat di sekitar wilayah
penunjang industri Refinery
Development Master Plan
(RDMP), Refinery Unit (RU)
V terus menunjukkan ko
mitmennya dalam membina
Rumah Cagar Budaya
Balikpapan. Dalam mengelola
Rumah Cagar Budaya (RCB),
RU V yang bekerja sama
dengan Pemerintah Kota
dan Komunitas Sejarah
Balikpapan, terus menyusun
p ro g r a m - p ro g r a m g u n a
mengembangkan RCB se
bagai objek wisata yang
dikenal masyarakat. Setelah
mengusung program Merah
Putih di RCB dalam momen

HUT ke-71 RI, pada 23
September 2016, RU V
Balikpapan bekerja sama
dengan Komunitas Malam
Puisi, Dahor Herritage dan
Kelas Balikpapan Mengajar
menggelar program aktivasi
RCB yang bertajuk “Malam
Puisi Perjuangan”, di area
Rumah Cagar Budaya, Balik
papan.
Pada kesempatan ter
sebut, RU V memb erikan
apresiasi berupa Paket Merah
Putih kepada Koesman,
perwakilan pejuang
Balikpapan yang hadir. Dian
Hapsari Firasati selaku Area
Manager Communications
& Relations RU V meng
u n gk a p k a n P e r t a m i n a

sangat peduli dalam
memelihara nilai historis di
wilayah Balikpapan.Salah
satunya melalui pembinaan
Rumah Cagar Bu
daya
Balikpapan yang sejak Juni
2016 telah dibuka untuk
umum. “Pertamina akan
terus mendukung jalannya
kegiatan-kegiatan edukasi
dan rekreasi di Rumah Cagar
Budaya Balikpapan. Kami
percaya, ke depannya RCB
dapat menjadi objek wisata
yang menjadi kebanggaan
kota Balikpapan,” ungkap
Dian Hapsari.
Disaksikan ratusan
pasang mata, acara malam
itu benar-benar menyita
perhatian masyarakat baik

pencinta sastra maupun
masyarakat umum. De
ngan mengusung tema
perjuangan, malam itu 12
peserta baik muda maupun
tua, mendeklamasikan
puisinya secara bergantian
dengan penuh semangat.
Rudiansyah, Humas Dahor
Heritage Balikpapan
mengatakan, malam puisi
ini dibuat khusus untuk
memberikan ruang kepada
Komunitas Malam Puisi
Balikpapan serta masyarakat
umum yang memiliki minat
di bidang sastra khususnya
puisi. “Tema yang diusung
adalah perjuangan, ini
diambil karena masih
berhubungan dengan Hari

Area Manager Communications & Relations RU V Dian Hapsari Firasati
menyerahkan paket Merah Putih bagi veteran yang hadir dalam Malam Puisi di
Rumah Cagar Budaya.

Kemerdekaan RI dan Hari
Kesaktian Pancasila pada 1
Oktober,” katanya.
Ke depannya, ia berharap
rumah cagar budaya tersebut
dapat dijadikan sarana bagi

siapa saja, baik komunitas
maupun masyarakat
umum di Balikpapan yang
ingin menyalurkan keg iat
annya baik seni atau bu
daya.•Keishkara
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SISTEM DETEKSI DINI UNTUK MENCEGAH BAHAYA
BENCANA ALAM TANAH LONGSOR
Kebutuhan akan listrik di Indonesia masih tinggi. Program 35.000 MW yang
dicanangkan pemerintah, saat ini baru terpenuhi 88,3%. Salah satu sumber energi listrik
adalah pengusahaan panas bumi. Panas bumi digunakan untuk menggerakkan turbin
dan generator untuk selanjutnya menghasilkan energi listrik.
Pengusahaan energi panas bumi, yang biasa ditemukan di daerah pegunungan, sering
dihadapkan dengan potensial bahaya tanah longsor. Agar tidak menimbulkan bahaya
yang besar, maka sejak awal harus dilakukan upaya pencegahan, diantaranya dengan
memasang Sistem pendeteksi dini (Early Warning System/EWS) bahaya longsor.
Peralatan EWS yang dikembangkan PT. Pertamina Geothermal Energi bekerja sama
dengan Universitas Gajah Mada (UGM) di antaranya :
1. Extensometer
Berfungsi mendeteksi terjadinya per
geseran relatif tanah antara dua titik. Me
todologinya adalah dengan menempatkan
tiang pada titik tanah yang berpotensi
mengalami pergeseran, dan satu tiang lagi
pada titik tanah yang stabil, kemudian pada
keduanya dihubungkan dengan seutas tali
(kawat sling) yang diikatkan pada tiang di
titik tanah yang labil dan diberi beban pada
titik tiang yang stabil agar tali menjadi tegang. Bila kedua titik terlalu jauh, diantaranya
bisa ditambah tiang penyangga tali, namun dibuat bebas tidak terikat. Apabila tanah pada
titik yang labil mengalami pergesaran, maka akan terjadi pemuluran rentang tali. Jika titik
awal diketahui/ditandai, maka bisa diketahui berapa panjang pergeseran yang terjadi yang
berarti juga jarak pergeseran tanah yang terjadi.
2. Tiltmeter
Berfungsi mendeteksi keberadaan
pergerakan tanah. T iltmeter di
tempatkan secara tegak lurus di
tempat yang diduga labil karena adanya
potensi longsor. Untuk mencegah
pengaruh gangguan eksternal, tiltmeter
ditanam di bawah permukaan tanah. Jika terjadi pergerakan tanah, tiltmeter akan
mendeteksi pergerakan dengan prinsip seperti waterpass, yaitu membaca kemiringan
tanah yg bergerak dalam satuan derajat kemiringan, terhadap posisi awal.
3. Raingauge
Berfungsi mengukur curah hujan. Curah hujan
yang tinggi bisa meningkatkan potensi bahaya longsor,
sehingga bisa menjadi peringatan untuk lebih siaga.
Sistem yang digunakan adalah counter tip. Dengan
mengukur jumlah volume air yang masuk dalam waktu
tertentu dibagi luas penampang, akan didapat nilai
curah hujan. Data disampaikan dalam satuan mm/
jam.
4. Ultrasonic sensor (water level)
Berfungsi untuk mengukur data elevasi muka
air, untuk mengidentifikasi adanya perubahan debit
pada badan air yang berpotensi menimbulkan banjir.
Sistem yang digunakan adalah pemancar gelombang.
Gelombang ultrasonik diarahkan ke badan air yang
kemudian akan dipantulkan oleh permukaan air dan
ditangkap oleh receiver-nya.
Semua perangkat tersebut berada pada tempat yang remote/jauh dan terkadang sulit
diakses, serta jauh dari sumber listrik. Dengan keterbatasan personil, tidak memungkinkan
melakukan pemeriksaan harian keberadaan alat tersebut.
Untuk itu, setiap unit dilengkapi dilengkapi dengan battery dan panel surya, sebagai
sumber listrik dan unit perekam dan transmitter menggunakan gelombang radio ke server
pengolah data.
Setelah sampai ke server data diolah oleh sistem programming untuk dtampilkan
dalam bentuk grafik hingga mudah dibaca oleh petugas.
Sistem kerja peralatan EWS tersebut adalah sebagai berikut :
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1. Sensor mendeteksi pergerakan tanah yang terjadi, dan data dikirimkan melalui repeater
(antena) pada masing-masing alat.
2. Bila tidak ada informasi pergerakan, maka dikirim melalui repeater setiap 10 menit.
Namun jika mengindikasikan ada perubahan signifikan, data segera dikirimkan oleh
repeater ke field server.
3. Data ditangkap dan dikumpulkan oleh receiver dan diolah di field server yang terdapat
di masing-masing lokasi WKP, biasanya diposisikan di kantor.
4. Data yang terkumpul di field server
dapat dimonitor melalui PC database
di masing-masing kantor setiap WKP.
5. Data dari masing-masing field server
dikumpulkan di PGE Networks dan
dapat dimonitor di PGE Server.
6. Notifikasi dibagikan/di-broadcast
kepada user yang telah ditunjuk, baik
di area/lapangan setempat maupun
di kantor pusat sesuai otorisasinya.
Sistem juga bisa memberikan notifikasi kepada PIC yang ditetapkan, bila ada indikasi
bahaya, agar yang bersangkutan bisa melakukan langkah-langkah pengamanan yang
sesuai. Ada dua jenis media notifikasi, email dan SMS.

Gambar 7. Contoh Notifikasi via SMS
Gambar 6. Contoh Notifikasi via email

Permasalahan yang sering dihadapi :
• Battery drop, karena pengisian dari panel surya kurang optimal. Perlu dipastikan bahwa
panel surya tidak terganggu oleh keberadaan pepohonan/dedaunan, sehingga mampu
menghasilkan listrik yang cukup.
• Sinyal palsu dari Extensometer. Beberapa kali terjadi kasus sinyal palsu, yang setelah
diperiksa ke lapangan tidak ada indikasi pergeseran tanah. Diduga tali tertarik karena
ada binatang liar yang melintas. Sekalipun tampilan di Web sudah kembali normal,
namun akibat penarikan yang melampaui threshold, telah mengaktifkan alarm setempat,
sehingga perlu dilakukan pengecekan dan pengembalian setting alarm.
• Tempat battery merupakan tempat yang hangat dan terlindung hujan. Hal ini
mengakibatkan tempat battery dijadikan sarang serangga, seperti semut. Jika hal
ini terjadi, dapat menyebabkan sirkuit rusak dan mengganggu sistem. Pemasangan
tempat battery yang kedap dan pemeriksaan rutin harus dilakukan untuk mencegahnya.
Penambahan kapur barus untuk mengusir serangga bisa dipertimbangkan untuk
pencegahan.
• Kegagalan transfer data ke server. Hal ini ditunjukkan adanya indikasi alarm di tempat,
namun grafik dalam server tidak mengalami perubahan. Diduga hal ini terjadi karena
pertumbuhan vegetasi yang menghalangi pengiriman data melalui antena, terutama
untuk perangkat yang relatif sangat jauh dari server. Pengujian rutin terhadap perangkat
harus sering dilakukan, untuk memastikan kinerjanya.
• Gangguan pada raingauge. Raingauge berupa penampung air hujan dengan corong
buangan yang kecil. Keberadaan daun jatuh masuk ke raingauge, akan mengganggu
kinerja dari raingauge. Di sisi lain, posisi raingauge yang ditempatkan di atas kepala,
menyulitkan petugas untuk memeriksa kebersihan kecuali menggunakan alat bantu
(tangga/kursi). Perlu dibuat program inspeksi rutin.
• Korosi. Keberadaan korosi dapat mengganggu kinerja peralatan, khususnya exten
someter yang menggunakan tali (sling). Pemilihan bahan, menjadi penting dalam hal
ini.•
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CORNER

Variabel Non-Finansial pada
Sistem Manajemen Kinerja - 2
Pemerintah dan Masyarakat

Beberapa isu penting yang menyangkut kepentingan pemerintah dan masyarakat yang berkaitan
dengan perancangan variabel Sistem Manajemen Kinerja dapat diterangkan secara singkat sebagai
berikut.
1. Fenomena aturan pemerintah

Beberapa faktor yang berkaitan dengan aturan pemerintah dapat dilihat dari fenomena berikut:
a. Privatisasi BUMN
Peningkatan privatisasi pada BUMN membutuhkan rancangan variabel kinerja yang spesifik
karena perbedaan usaha dari kedua badan tersebut, karena BUMN biasanya masih
mengemban misi sosial yang besar.
b. Perlindungan yang lebih besar terhadap kepentingan publik (product liability dan environmental
concerns)
Perusahaan dituntut untuk mengelola kinerja yang berkaitan dengan perlindungan terhadap
lingkungan, kesehatan masyarakat sekitar,dan sebagainya.
c. Peningkatan perlindungan terhadap karyawan (employed protection legislation)
Kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja semakin meningkat sejalan dengan
tumbuhnya paradigma baru bahwa karyawan merupakan aset paling berharga dari perusahaan.
d. Peraturan anti monopoli
Adanya peraturan anti monopoli menuntut perusahaan untuk selalu waspada terhadap pesaing.

2. Pihak lain yang kritis

Masyarakat, kelompok penekan (oposisi, lembaga swadaya masyarakat), media masa, menjadi
penting untuk diperhatikan karena akan mempengaruhi kinerja perusahaan dari pandangan publik.

3. Kepedulian sosial

Kebijakan untuk memperhatikan lingkungan hidup memberi keuntungan yang nyata kepada
shareholder, menstimulasi inovasi, meningkatkan efisiensi melalui pengelolaan sumber energi
dan bahan baku yang ramah lingkungan.

4. Malpraktik (Corporate Abuses and Antitrust)

Untuk menghindari malpraktik bisnis dan monopoli, para eksekutif harus mendahulukan etika
bisnis dalam setiap pengambilan keputusan perusahaan.

5. Reputasi perusahaan

Perusahaan harus lebih siaga dan waspada dalam memonitor aktivitas terutama bagian terdepan
bisnis mereka dan lebih peduli terhadap supply chain untuk memelihara reputasi perusahaan.•
[Zia Ulhaq-How to Create A World Class Company Dermawan Wibisono]

SEDIAKAN WAKTU ANDA UNTUK PELAKSANAAN
PERFORMANCE DIALOGUE (PD) TRIWULAN III 2016

Information CORNER

Tidak terasa tiga bulan menuju

penghujung tahun 2016, apakah kita
dapat mencapai target tahun 2016 atau
masih perlu mengejar ketertinggalan?
Bulan ini adalah saatnya kita memonitor
sejauh mana pencapaian kita melalui
pelaksanaan Performance Dialogue
(PD) Triwulan III 2016. Pelaksanaan PD
Triwulan III dimulai tanggal 3 Oktober - 24
Oktober 2016 serta dilakukan berjenjang
dari Tingkat Manager hingga di Direktur.
Guna mendorong efektivitas kerja di lingkungan Pertamina, Percepatan PD telah

b. Pengisian Realisasi KPI dan SAMBAL TW III di Aplikasi PMS Online.

Ketentuan berikutnya yang paling utama adalah kewajiban pengisian realisasi KPI dan

dilakukan sejak Triwulan I 2016 dan telah mengalami perbaikan yang signifikan dari se

SAMBAL di PMS Online. Selain menjadi bagian perhitungan item KPI Ketepatan Manajemen

belumnya membutuhkan 2 bulan dari akhir triwulan periode PD menjadi hanya 1 bulan.

Kinerja (KMK), Telah disepakati bahwa PMS Online akan menjadi aplikasi utama untuk

Berikut adalah beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam Pelaksanaan PD

memonitor kinerja seluruh pemegang KPI, dan akan dijadikan sumber data utama untuk

TW III:

penilaian akhir tahun (End Year People Review) hingga perhitungan kompensasi bagi pekerja.

a. Pencatatan Ketepatan Pelaksanaan PD TW III

Oleh karena itu, seluruh pemegang KPI diharuskan mengisi realisasi KPI dan SAMBAL

Ketepatan Pelaksanaan PD TW III harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

melalui PMS Online dan menandatangani realisasi KPI berdasarkan hasil cetak realisasi

melalui Memorandum Direktur Utama. Ketepatan Pelaksanaan PD ini menjadi salah satu

dari PMS Online. Periode Pengisian realisasi KPI dan SAMBAL Triwulan III di Aplikasi PMS

item perhitungan KPI Ketepatan Manajemen Kinerja (KMK). Adapun pencatatan ketepatan

Online dibuka sejak tanggal 1 Oktober - 31 Oktober 2016.

pelaksanaan PD dapat dilakukan oleh observer pada saat PD berlangsung di aplikasi
PMS Online dengan cara sebagai berikut:

Mari kita sediakan waktu untuk melakukan PD TW III 2016 dan manfaatkan momentum
ini sebagai sarana menentukan langkah terbaik dalam mencapai Target 2016.•[Kartika]
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RU V Adakan Konsultasi
Publik RDMP di
Balikpapan dan PPU

Tingkatkan Keandalan Pengeboran
Gapai Produksi 1,9 Juta BOEPD
Semarang – Menggarisbawahi betapa krusialnya kegiatan
pengeboran dalam bisnis hulu minyak dan gas (migas), serta
panas bumi, Direktorat Hulu (Dit. Hulu) Pertamina, melalui fungsi
Upstream Technology Center (UTC) menggelar acara Drilling
and Workover Technology Forum 2016, pada 20-22 September
2016 lalu di Semarang. Ajang yang ditujukan kepada laskar
drilling Pertamina baik yang bertugas di kantor pusat maupun di
aset-aset produksi, merupakan forum berbagi pengetahuan atas
keberhasilan atau kegagalan aktivitas pengeboran yang dilakukan
sehingga menjadi bahan pembelajaran bersama. “Pengeboran
merupakan action pamungkas dalam upaya peningkatkan pro
duksi maupun menambah cadangan baru migas dan panas
bumi,” ucap Direktur Hulu, Syamsu Alam dalam sambutannya
yang disampaikan melalui teleconference dari Jakarta (20/9).
Lebih jauh Alam menegaskan, masalah yang selama ini kerap
terjadi dalam kegiatan pengeboran adalah non productive time
(NPT). Problem dimaksud harus bisa dihindari, khususnya dalam
situasi krisis harga minyak saat ini, karena aktivitas pengeboran
merupakan kegiatan dengan biaya, teknologi, dan risiko paling
tinggi. Karena itu, semua proyek pengeboran Pertamina ha
rus dilakukan dengan efektif dan efisien. Agar bisa efektif dan
efisien maka Pertamina memerlukan pekerja yang andal, mam
pu berinovasi, meningkatkan pengetahuan, dan mengikuti
best practice process. “Kita sudah memiliki Pertamina Drilling
Way, ikuti saja panduan-panduan yang ada di situ agar dapat
melaksanakan aktivitas pengeboran secara best practice,” tegas
Alam. Selanjutnya, Alam juga berharap lewat forum ini proyekproyek pengeboran Pertamina ke depan bisa mendapatkan hasil
optimal dan lebih efisien.
Acara yang diikuti oleh sekitar 300 peserta ini merupakan
respon dari tantangan Pertamina ke depan, dalam usahanya
mencapai aspirasi 2030 mendatang. Amran Anwar, Senior
Vice President Technology and Development (SVP D&T) dalam
arahannya mengatakan untuk bisa mencapai target produksi 1,9
juta barrel setara minyak per hari (MMBOEPD) pada 2030 bukan
perkara mudah. Berbagai projek pengeboran yang memiliki
magnitude sangat besar sudah menanti di 2017, contohnya
pengeboran eksplorasi di Parang, Blok Nunukan dan Zona
Mesozoik hingga kedalaman hampir 6.000 m, di Sumatera
Utara. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, karena Pertamina
harus menyiapkan dan meningkatkan kapabilitas sumber daya
manusianya. “Forum ini diharapkan menjadi wadah untuk saling
berdiskusi tentang berbagai masalah pengeboran, menjadi
patokan bagi para drilling engineer yang aktivitasnya baik dalam
memproses hasil temuan eksplorasi maupun pengembangan,”
jelas Amran.
Selain Amran, forum ini juga dihadiri oleh jajaran manajemen
Dit. Hulu dan para direksi anak perusahaan hulu (APH).
Ketua Panitia, Ridwan Sangaji melaporkan antusiasme
peserta terlihat dari masuknya 92 abstrak makalah, menyangkut
berbagai topik tentang teknik pengeboran migas dan panas bumi.

Foto : DIT. HULU

Balikpapan – Sebagai komitmen mengakomodasi
keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Dampak
Lingkungan (Amdal) Refinery Development Master Plan
(RDMP), Refinery Unit (RU) V menggelar Konsultasi Publik
Studi Amdal, di Balikpapan dan di Lawe-Lawe, Penajam Paser
Utara. Adapun konsultasi publik di Balikpapan diadakan pada
4 Oktober 2016 di Aula Kantor Kecamatan Balikpapan Barat,
sementara Konsultasi Publik Lawe-Lawe pada 5 Oktober
2016 di Aula Kelurahan Lawe-Lawe Kabupaten Penajam
Paser Utara.
Turut hadir dalam agenda tersebut, Area Manager
Communications & Relations Pertamina RU V Balikpapan Dian
Hapsari Firasati, Site Manager Construction RDMP RU V Imam
Sunarto, Head of General Support RDMP Eddy Suryamadi.
Acara diisi paparan mengenai Pertamina dan diskusi dengan
masyarakat. Tak hanya melibatkan camat dan lurah di wilayah
Balikpapan serta Penajam Paser Utara, kegiatan ini juga turut
melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat di
wilayah setempat. Kegiatan pengembangan kilang Pertamina
yang dikenal dengan nama RDMP (Refinery Development
Master Plan) bertujuan untuk menyokong kemandirian energi
nasional dengan target produksi 360 MBSD.
“Konsultasi publik di Penajam Paser Utara ini merupakan
rangkaian acara dari Pertamina yang sebelumnya telah
dilakukan di Balikpapan, sesuai dengan visi RU V untuk
menjalankan proses bisnisnya dengan prinsip berwawasan
lingkungan,” ujar Dian Hapsari yang hadir memberikan
sambutan.
Sementara itu, Kepala BLH Penajam Paser Utara
Himawan menyebutkan, langkah yang diambil Pertamina ini
sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dengan
melibatkan masyarakat dalam proses Amdal, baik pada tahap
konsultasi publik dan rapat komisi.
“Seperti diketahui, Pertamina tengah menjalankan
perannya untuk menyokong kemandirian energi melalui
proyek RDMP. Sesuai dengan visi RU V yang berwawasan
lingkungan, kami mengapresiasi kehadiran para wakil ma
syarakat untuk dapat berdiskusi bersama dan memberikan
masukan dalam penyusunan dokumen Amdal yang menjadi
bagian dari persiapan proyek,” ungkap Dian Hapsari.
RDMP merupakan upaya Pertamina dalam menjaga
dan memenuhi kebutuhan energi nasional Pertamina. RU
V Balikpapan akan meningkatkan kapasitas dan kualitas
produk kilang dari semula 260 ribu barel per hari menjadi
360 ribu barel per hari yang dihasilkan dari kilang Balikpapan
I dan Balikpapan II. RDMP RU V Balikpapan dilaksanakan
secara mandiri oleh Pertamina dan dilakukan di area Kilang
Pertamina yang ada saat ini dan sebagian hunian pekerja
Pertamina. Untuk memulai proses pembangunan kilang
RDMP tersebut dibutuhkan beberapa tahapan, di antaranya
proses penyusunan AMDAL dan konsultasi publik kepada
masyarakat di sekitar area pembangunan. Program RDMP
RU V Balikpapan diharapkan dapat beroperasi secara penuh
pada tahun 2019.•Keishkara HP

Amran Anwar, SVP D&T memberikan sambutan dalam acara Drilling and
Workover Technology Forum 2016, Semarang (20/09).

Adapun topik-topik yang dibahas antara lain: HSSE, technology
improvement and advance, geoscientist technology and drilling
operation, integrity, dan completion. Semua abstrak tersebut
diseleksi, hasilnya 31 karya tulis dipresentasikan secara oral dan
47 poster.
Tampil sebagai Best Paper ke-1, “Optimizing Well Design
Based on Shear Failure Gradient Analysis to Minimize Bedding
Plane Failure in Extended Reach Drilling (ERD) Wells on BM Field,
Offshore North West Java, PHE ONWJ”; ke-2, “Penanganan
Total Loss Circulation dengan Mud Cap Drilling pada Formasi
Limestone untuk mencapai target Kedalaman (TD) Lapangan X
area Cepu, PT. Pertamina EP Cepu”; dan ke-3, “Casing Drilling
sebagai Solusi Terhadap Permasalahan Total Loss di operasi
Pemboran Struktur Louise PT. Pertamina EP”. Sedang untuk
Best Poster ke-1, “Complexity Extended Reach Drilling in Relation
to Running Complection on BM Field, Offshore North West Java,
PHE ONWJ”; ke-2, “Usaha Reduce Well Cost dengan Optimasi
Perkerasan Lokasi Pemboran Menggunakan System Slab Beton,
PT. Pertamina EP”; dan ke-3, “Success Story Penggunaan Special
Seal Spacer pada Pekerjaan Penyemenan Casing Linear 7” untuk
Mendapatkan Bonding Semen & Isolasi yang Optimal pada Lapisan
Reservoir dengan Kendala Hilang Sirkulasi di Sumur ABG-003,
PT Pertamina EP”. Selain itu acara ini juga menampilkan 14
booth yang menampilkan keunggulan-keungulan dari berbagai
perusahaan jasa migas.
Menurut Ridwan, kondisi terpuruknya harga minyak menjadi
tantangan tersendiri dalam forum ini. “Inovasi dan kreativitas
dalam pemilihan teknologi yang efektif, efisien, dan tepat sasaran
akan menjadi solusi untuk dapat survive,” tegasnya. Forum ini
juga menghadirkan 7 keynote speaker, baik dari internal Pertamina
maupun SKK Migas. Selain itu, panitia juga menghadirkan para
direksi anak perusahaan dalam forum talkshow. Lewat ajang
tersebut mereka saling berbagi dan memaparkan strategi masingmasing terutama terkait dengan kebijakan pengeboran, khususnya
dalam situasi tekanan harga saat ini.•DIT. HULU
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Sharing Session di Alfamart :
Implementasi Integrasi 4 Pilar QM yang
Sukses Di Pertamina
	
  

“Forum Sharing untuk inovasi bukanlah ajang untuk unjuk kekuatan
masing-masing tim, namun sebagai tempat untuk menyerap dan
replikasi ide di masing-masing area kerja.” Kalimat itu menjadi salah
satu poin penting yang akan diingat pada acara Sharing Session dan
Benchmarking “Mengelola Pengetahuan, Mengembangkan Inovasi”
yang dilaksanakan oleh PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart)
bekerja sama dengan PT Pertamina. Tepatnya pada tanggal 29
September 2016 di Cikokol - Banten, Faisal Yusra, VP Quality, System
& Knowledge Management Pertamina menyampaikan delapan ‘resep’
strategis yang dijalankan Pertamina dalam mengelola pengetahuan
dan berhasil menciptakan value creation yang menguntungkan bagi
karyawan dan perusahaan.
Human Capital Director PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk menyampaikan dalam sambutannya
bahwa proses sharing dan bencharking merupakan upaya belajar secara mandiri dan kelompok
dalam memperbaiki proses bisnis di Alfamart.
Delapan hal penting dalam pengelolaan pengetahuan dan inovasi Pertamina adalah:
1. Terintegrasinya 4 pilar Quality Management yang telah proven dan menjadi leading practice,
yaitu:
1. Continuous Improvement Program
2. Standarization Management
3. Knowledge Management
4. Quality Management Asessment
2. Key Succeess factor kegiatan Quality Management System telah bergeser dari dari sebelumnya
hanya mengenai “Peran Pimpinan” menjadi aspek “Manajemen & Organisasi, aspek kebebasan
untuk melakukan improvement, dan sistem penghargaan.
3. Continuous Improvement Program (CIP) bagi Pertamina sudah menjadi metode, tools, sistem
yang spesifik untuk membantu menyelesaikan masalah pekerjaan di setiap level dan bukan
sebagai pekerjaan tambahan.
4. Presentasi CIP adalah media knowledge sharing untuk replikasi, bukan lagi sebagai konvensi
(unjuk kekuatan/silo)
5. Asset pengetahuan yang dikelola oleh Pertamina, bukan hanya untuk memenuhi kompetensi
namun untuk membantu menyelesaikan masalah pekerjaan sehingga harus memenuhi formula
asset pengetahuan.
6. Asset pengetahuan Pertamina memiliki kriteria 3R,
Reliable (sudah terbukti dan teruji), Repeatable (bisa
berulang) dan Replicable (bisa digunakan ditempat
lain). Selain itu, judul dari artikelnya pun diatur melali
pola ABCD (A:Bentuk Improvement, B: Sistem/Alat/
Peralatan, C: Kegiatan tertentu, D:Area kerja/unit
operasi/region) yang mengarah pada masalah dan
solusi pekerjaan.

	
  

7. Setiap ide dari CIP yang berhasil dan memiliki
aspek commercial dapat didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), hal ini sebagai bentuk
pengakuan atas kontribusi pekerja. Bahkan untuk royalti dari hak paten, karyawan pengusul
memiliki hak 40% dari setiap royalti yang diterima.
8. Penghargaan terhadap pekerja yang dilakukan secara berjenjang/sesuai tingkatannya dan
konsisten. Bahkan Pertamina memilih prinsip 4L (Lu Lagi Lu Lagi) untuk konsistensi penghargaan
dan merangsang motivasi karyawan.
Organization Development Manager
	
  
Alfamart, menyampaikan bahwa materi
yang disampaikan langsung oleh Faisal
Yusra, sangat membuka wawasan yang
baru bagaimana mengelola inovasi sebagai
senjata utama dalam memenangkan
persaingan. Penjelasan yang simple dan
berbobot membuka mindset bagaimana
mengelola dan mengintegrasikan
pengetahuan dan inovasi menjadi senjata
yang mumpuni. Begitu pula Career
Development & Knowledge Management
Manager Alfamart menyampaikan bahwa
konsep yang disampaikan oleh Faisal Yusra berdasarkan pengalaman di Pertamina sangat tajam
dan strategis memberikan inspirasi untuk strategi knowledge management Alfamart. Beberapa
strategi Pertamina mungkin bisa dikembangkan untuk perbaikan knowledge management dan
innovation di Alfamart. Hal ini bukti bahwa Pertamina mendukung pengembangan Knowledge
Management dan Continuous Improvement Program di Indonesia.
The more you share, The More You Get
Let’s share knowledge!!!
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Penyusunan AMM Sebagai Aksi Lanjut Proses
Bisnis Pertamina
Direktur Utama menyatakan bahwa “sebelum melakukan kegiatan sebagai Direktur Pertamina pertama
kali yang harus saya akan pelajari Proses Bisnis Pertamina…”, tapi tahukah anda bahwa proses bisnis
Pertamina yang sah telah dibuat pada tahun 2007 melalui Surat Keputusan Direksi Pertamina no.11/
C00000/2007-S0 dan sampai tahun 2016 belum pernah dilakukan revisi walaupun visi dan misi Pertamina
telah berubah, padahal proses bisnis itu sangat diperlukan dalam meningkatkan kemampuan dalam
menjalankan bisnis Pertamina.
Oleh karena itu sangat diperlukan pemutakhiran proses bisnis
sebelumnya. Berkat semangat yang kuat dan dedikasi yang tinggi
serta kerja keras seluruh Person In Charge (PIC) Direktorat yang
terpilih, review Proses Bisnis Pertamina telah diselesaikan. Proses
Bisnis Pertamina yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Surat
Keputusan Direktur Utama no. Kpts-29/C00000/2016-S0 tanggal
2 Agustus 2016 tersebut terdiri dari Pertamina Proses Bisnis Model
(Level 0) yang menggambarkan value change process Pertamina
secara keseluruhan, dan dilengkapi dengan Process Clasification Framework (PCF) yang menggambarkan
seluruh proses dan kegiatan yang dilakukan oleh pertamina dari proses Hulu ke Hilir.
Dengan disahkannya Proses Bisnis Pertamina tersebut, maka
seluruh Fungsi/Unit Organisasi wajib menggunakan hasil pemetaan
proses bisnis tersebut sebagai acuan dalam:
a. Penyusunan organisasi termasuk pendefinisian fungsi, jabatan,
serta kompetensi inti yang dibutuhkan untuk menjalankan proses
bisnis perusahan;
b. Analisa matriks tanggung jawab yang disajikan secara lengkap
berdasarkan metode RASCI (Responsible, Accountable, Support,
Consulted, Informed); untuk penyusunan job description dan wewenang jabatan;
c. Penetapan indikator kinerja utama;
d. Penyusunan sistem tata kerja;
e. Pengelolaan risiko bisnis perusahaan; dan
f. Program peningkatan kinerja Fungsi/Unit Organisasi berbasis kinerja ekselen.
Dalam rangka melaksanakan amanah dari SK
29/2016, dan juga sesuai dengan hasil kesepakatan
dari Rapat Kerja Tengah Tahun Quality Management
Fungsi Quality, System & Knowledge Management
tanggal 25 - 26 Juli tahun 2016, maka Fungsi System
dan Bisnis Proses (SBP - QSKM) bekerjasama
dengan seluruh Fungsi di Kantor Pusat melaksanakan
kegiatan Penyusunan Definisi, Input dan Output, serta
Accountability Matrix Mapping (AMM) berdasarkan
Proses Bisnis PT Pertamina (Persero) bertempat di Hotel
Sahira Bogor, pada tanggal 27 – 28 September 2016.
Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan sistem Focus Discution Group (FGD) yang dibagi dalam Sembilan
kelompok untuk membahas kategori proses bisnis yang relevan dan dituangkan dalam bentuk penetapan
definisi, input dan output serta matriks RASCI (Responsible, Accountable, Support, Consulted dan Informed)
berisi penetapan peran, tugas dan tanggung jawab setiap pejabat yang bersangkutan, dengan hasil yang
diharapkan / Deliverables sebagai berikut:
1. Definisi dari setiap proces (L3)
2. Hasil identifikasi Input – Output dari setiap proses (L3)
3. Pemetaan Accountability Mapping Matrix (AMM) dengan menggunakan metode “RASCI” berdasarkan
proses bisnis Level Tiga (L3) sampai dengan Level Empat (L4)
Dalam penyusunan AMM ini diikuti oleh pekerja-pekerja terpilih sesuai dengan persyaratan yang telah
disepakati sebanyak 63 pekerja sebagai perwakilan dari Direktorat dan Fungsi di Kantor Pusat, sebagai berikut:
1.Direktorat Pengolahan: Reliability, Planning & Optimization, Refinery Technology, Refinery Project, Research
& Development, Quality Management.
2. Direktorat Hulu: Upstream Business Development, Upstream Technology Center, Upstream Strategic
Planning & Operation Evaluation
3. Direktorat Pemasaran: Shipping, Quality Management
4. Direktorat GEBT: Project Management Office, Business Support
5. Direktorat SDM & Umum: Asset Management, Procurement Excellence Group, Strategic HR
6. Internal Audit: Investigasi Audit & WBS, Corporate Internal Audit, APQA
7. Legal Councel & Compliance: Compliance, Legal Planning
8. Integrated Supply Chain
9. Corporate Secretary: Investor Relation, Corporate International Relation & Protocol, Internal Communication,
Board Support, Institutional Relation
Dengan diselesaikannya pemetaan tersebut maka diharapkan Direksi dan para pengambil keputusan
dapat menjadikan masukan dalam proses penyempurnaan Organisasi, penyusunan Jobdescription,
penyusunan Sistem Tata Kerja, Penentuan KPI, penyusunan Risk Profil serta masukan dalam pelaksanan
pengukuran dan benchmark proses demi menjadikan Pertamina lebih baik.•

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

No. 40

SOROT

Tahun LII, 10 Oktober 2016

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

Memitigasi Potensi Fraud di Kapal: Ship Owner & Pertamina Perlu Samakan Persepsi
Hingga satu bulan terakhir ini, sudah
empat kali PTKAM Officer bersama fungsi VP
Shipping Operation (VP SO) melaksanakan
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ship
Owner dalam membahas beberapa kejadian
pengapalan yang melibatkan kapal mereka.
Selain itu, terlibat pula ISC, Dit.P, S&D
dan HSSE Operation Head Office dalam
mencari solusi atas permasalahan di kapal
yang belakangan ini intensif dilakukan be
berapa awak kapal yang dicarter Pertamina.
Dalam RDP yang pertama (6/9/16),
PT.WNS (pemilik kapal MT MO, MT MP, MT
MT, MT JL, MT HS, MT MA, MT ME, dll)
mengirimkan tiga orang Manajernya (Manajer Crewing, Manajer Teknik dan Manajer Operasi) untuk
menghadiri rapat. Sangat disayangkan karena tanpa adanya owner, komitmen PT WNS terlihat lemah.
Namun tetap saja sosialisasi atas losses yang terjadi diberikan dan diminta ditindaklanjuti dengan cepat.
Dalam RDP ke dua (23/9/16) dengan PT. BLT selaku pemilik kapal MT.G, MT.DS dan MT.DY
meminta RDP di-reschedule, karena alasan belum siap. Setelah diingatkan, bila vendor yang kapalnya
bermasalah menolak rapat bisa menjadi preseden buruk dalam hubungan kemitraan, akhirnya RDP
berlangsung sesuai rencana.
Karena kebijakan baru yang bertajuk “Rapat Dengar Pendapat Performance & Operational Kapal
dengan Ship Owner” semakin populer di kuping para Ship Owners, maka pada RDP ke tiga barulah
kapabilitas yang diundang rapat sesuai dengan keinginan VP OP.
Dirut PT. AJ selaku pemilik kapal-kapal (SPOB WK-1, WK-2, WK-3 dan M-1 ) hadir dalam RDP di
Kantor Pertamina Shipping di Tanjungpriok (30/9/16) bersama fungsi (ISC, Dit.P, S&D, Security Maritime
dan Shipping Operation) yang terlibat dengan operasional serah terima minyak.
Dalam rapat RDP terkuak permasalahan kenapa pipa kondom, atau tangki siluman bisa ada di
kapal. Yang lebih mengagetkan lagi, Dirut tersebut menyampaikan kenapa kapalnya yang ketika
dok (yang diawasinya langsung) tersebut bisa “menambah alat bantu fraud” dalam tangki kapalnya.
“PT AJ telah melakukan investigasi. Pipa kondom dan tangki siluman tersebut mereka buat ketika
saya dan pengawas kapal yang sedang dok, pulang ke Jakarta di saat lebaran Idul Fitri. Di saat kita

liburan, konspirasi jahat yang akan melakukan fraud ketika kapal kelak beroperasi, melakukan
modifikasi di tangki kapal kami”.
Karena orang yang diduga memodifikasi tangki siluman sudah di-PHK, dan galangan yang
jadi langganan perbaikan kapal berjanji untuk membenahi intern mereka, diharapkan di kapalkapal milik PT AJ ---yang semenjak awalnya memang dibangun untuk mengisi kekurangan
kapal-kapal Pertamina khusus trayek sungai--- tidak akan ditemukan lagi “benda siluman lain”.
Dalam RDP ke empat dengan PT. BIT yang memiliki kapal-kapal MT J-1, MT BI, dan
MT LS, dihadiri langsung oleh Dir. Bisnis & Investasi, DirKeu dan Man Chartering-nya selaku
petinggi operasional perusahaan (5/10/16).
Kalau dalam RDP terdahulu Dirut PT AJ curhat, bahwa kapalnya “dimodifikasi tanpa seizin
ship owner” oleh pekerja galangan, maka Dir PBI BIT malah memaparkan pembersihan yang
telah dilakukannya dalam memblokir sarana dan prasarana pelaku fraud di kapal-kapalnya.
Sebagai bentuk keseriusan dalam mendukung mitigasi fraud di kapal yang dicanangkan
PTKAM, Ship owner dan Pertamina perlu menyamakan persepsi. Empat kali RDP yang
diadakan tersebut membuat kita mampu membuka beberapa informasi terkait kasus-kasus
yang ada dan langsung kepada tindakan kuratif maupun preventif nya.
Semoga hal ini dapat menjamin kualitas serah terima minyak via alat angkut air di masa
depan.•PTKAM 0.2 Bisa

Upskilling Modul MMH untuk Menjaga Keberhasilan Pengembangan Sistem PTKAM 0.2
Upaya-upaya dalam
pembenahan kegiatan se
rah terima minyak terus
berjalan dan masih intensif
terus dilakujkan. Meskipun
perhitungan atas perbedaan
penghematan atas kinerja
serah terima minyak telah
mencapai target yang telah
ditetapkan pada Juni 2016
lalu, namun hal tersebut
tidak boleh membuat insan
serah terima berleha-leha.
Hal ini dibuktikan de
ngan salah satu upaya tim
PTKAM, SPC-CSS dalam
melaksankaan Upskilling
bagi para insan serah terima minyak dalam menjamin data-data yang masuk dalam setiap transaksi
adalah valid.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa batch yang dipastikan mengcover seluruh area kerja
Pertamina terutama dalam kegiatan serah terima minyak. Sesuai dengan Timeline Project PTKAM 2016
telah diadakan Upskilling Modul MMH sekaligus Hasil pengembangan System PTKAM 2016 termasuk
Go Live Print CQL/CQD dimulai pada Juli hingga September 2016 lalu.
Kegiatan yang diselenggarakan di semua Kantor MOR dan ini menghimpun seluruh insan
serah terima minyak bagi S&D Region serta Refinery Unit. Dalam setiap batch-nya, kegiatan ini
mengagendakan: Awareness Tata Kelola Arus Minyak; Penyampaian Figure Supply Loss di sistem ERP;
Kepatuhan dan kualitas pengisian data SFAL SFBD & Progress Implementasi;
Upskilling transaksi serah terima moda kapal dan print CQL, BL dan CQD dari
mySAP; serta Pretest dan Post test sebagai bahan evaluasi dan penentuan
best trainee.
Sebagai bukti keterlibatan manajemen yang serius, kegiatan ini dibuka
dan ditutup oleh GM setempat serta VP SPC CSS, Bambang Rudi sebagai
PTKAM-CSS. Materi yang diselenggarakan diberikan oleh 3 (tiga) fungsi dari
kantor pusat, Quantity Accounting- Keuangan, SPC – CSS, dan
IT – Sol. Alignment. Materi disusun sedemikian rupa dalam rangka
menjamin seluruh kegiatan dan keluaran yang ada dari hasil pelatihan

ini memberikan dampak signifikan dalam menjaga kualitas serah terima minyak.
Upskilling Modul MMH yang dilaksanakan bersama kerjasama dengan fungsi Business
Demand- CSS ini merupakan upaya untuk menjaga keberhasilan pengembangan sistem
PTKAM 0.2. Sistem tersbut menjaga efektivitas pengendalian dan pengelolaan serah terima
minyak di Pertamina. Target Direksi sudah dilewati, maka saat ini kita berfokus pada pejagaan
yang sinambung tidak akan berhenti.
Terima kasih untuk tidak berhenti, mari jamin standar kerja tinggi dalam harmoni menjaga
ketahanan energi.•PTKAM 0.2 Bisa

Bagi Pekerja yang memiliki Pengetahuan, Pengalaman & Informasi terkait dengan tata kelola dan serah terima minyak, dapat menyerahkannya dalam bentuk
tulisan maksimal 2 lembar halaman A4 melalui email ptkam@pertamina.com yang akan dimuat di kolom ini.
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Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2016

Foto : ADITYO

JAKARTA - Pertamina menyelenggarakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Plaza Kantor
Pusat Pertamina, pada Senin (3/10). Bertindak sebagai pembina upacara adalah Direktur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto. Upacara yang dihadiri jajaran direksi, komisaris dan tim manajemen Pusat serta pimpinan AP
Pertamina dan perwakilan pekerja dari semua direktorat, fungsi dan AP. Tampak peserta mengikuti upacara
dengan khidmat.•URIP

MOR I Peringati Hari Kesaktian Pancasila

Foto : MOR I

MEDAN – Marketing Operation Region (MOR) I melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kesaktian
Pancasila 1 Oktober 2016 di Lingkungan kerja Marketing Operation Region I, dengan mengangkat
tema “Kerja Nyata Untuk Kemajuan Bangsa Sebagai Wujud Pengamanan Pancasila”, di Lapangan
Upacara Kantor Pertamina Medan, pada Senin, (3/10/2016). GM MOR I Romulo Hutapea bertindak
selaku inspektur upacara dan berlangsung khidmat. Hadir dalam Upacara ini Ketua DPC Sumatera
Utara Hiswana Migas, Razali Husien dan pengurus Hiswana Migas, seluruh pekerja, PT Pertamina
Lubricants, PT Pertamina Training & Consulting, serta mitra kerja Pertamina. Setelah memperingati
Hari Kesaktian Pancasila, GM MOR I Romulo Hutapea dan panitia memberikan kuis kepada setiap
perwakilan fungsi tentang seputar sejarah dan unit kerja Pertamina dengan memberikan hadiah berupa
voucher BBK.•wali

RU VI Gelar Simulasi Tangani Huru Hara Anarkis

Foto : RU VI

INDRAMAYu – RU VI Balongan mengadakan “Latihan Penanggulangan Huru-hara Anarkis dan Upaya Pencurian di Dalam
Area Kilang”, pada 3 Oktober 2016. Kegiatan yang diikuti oleh 151 personil meliputi sekuriti RU VI, Polres Indramayu,
dan Kodim 0616/Indramayu bertujuan untuk memelihara soliditas antar unsur pengamanan TNI, Polri dan sekuriti RU VI.
Materi dalam pelatihan ini berupa penanggulangan tindak huru-hara anarkis yang diakibatkan oleh Ancaman Gangguan
Hambatan dan Tantangan (AGHT) dalam area kilang dan mengagalkan upaya pencurian radioaktif dari Central Control
Room (CCR). Manager General Affairs RU VI Hendra TP Nasution sangat berterima kasih kepada semua pihak, khususnya
TNI dan Polri yang telah bekerja sama dalam penyelenggaraan simulasi ini.•RU VI

JAKARTA – Senin (3/10) lalu, di ruang rapat Direksi Patra Jasa Tower, PT Pertamina EP Cepu (PEPC) mengadakan acara
pengukuhan jabatan kepada M. Frisyal Pattisahusiwa sebagai Operation Technology Manager PEPC. Sebagai pejabat baru,
Frisyal mengucapkan terima kasih atas kepercayaan & amanah yang diberikan, dan mohon support serta dukungan semua
fungsi agar dapat bekerja sama sekaligus mengemban tugas untuk mencapai target perusahaan. Sementara itu, Direktur
Utama PEPC Adriansyah, dalam sambutannya mengatakan, “Karena tantangan ke depan yang cukup besar, saya menunggu
kreativitas, inovasi, maupun ide dari seluruh manajer di PEPC, untuk mengerjakan dan menyelesaikan proyek yang sekarang
sedang ditangani oleh PEPC”. Menurutnya, ide-ide tersebut bisa disampaikan langsung kepada partnership (ExxonMobil Cepu
Limited), mengingat posisi M. Frisyal Pattisahusiwa berada di lokasi proyek, sehingga bisa berperan dan menunjukkan kompetensi
yang dimiliki oleh PEPC.• PEPC

Sosialisasi Pertalite Lewat Ajang Pertalite Cup 2016
JAKARTA - Pertamina mengadakan kompetisi basket Pertalite Cup 2016 yang diselenggarakan di Britama Sport hall Kelapa
Gading, 29 September - 2 oktober 2016. Pertalite Cup 2016 diadakan sebagai bentuk sosialisasi Pertalite khususnya kepada
generasi muda, sedangkan basket dipilih karena animo generasi milenium saat ini masih banyak menyukai olahraga tersebut.
“Adanya event Pertalite cup 2016 merupakan salah satu cara kami untuk menyosialisasikan Pertalite kepada generasi
muda, dan animo permainan basket saat ini untuk generasi muda masih sangat besar,” jelas Dendi Danianto selaku Head Of
Marketing Communication Pertamina. Ajang ini diselenggarakan di Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya. Pada turnamen yang
diselenggarakan bekerja sama dengan Persatuan Basket Seluruh Indonesia ini, tim Universitas Pelita Harapan (UPH) keluar
sebagai juara pertama setelah berhasil menaklukan Perbanas Institut Jakarta, disusul Universitas Indonesia.•HARI

Foto : TRISNO

Foto : PEPC

Pengukuhan Operation Technology Manager di PEPC
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ALJAZAIR - Dalam kun
jungannya ke Aljazair, Direktur
Utama Pertamina Dwi
Soetjipto didampingi Direktur
Hulu Pertamina Syamsu
Alam dan Direktur Utama
Pertamina Internasional EP
Slamet Riadhy, meresmikan
Kantor Pertamina, di Jalan
Abdelkader Stambouli 19
El Mouradia, Aljazair, pada
(28/9). Acara tersebut juga
disaksikan Dirjen Migas Ke
menterian ESDM IGN Wi
ratmaja Puja, dan Duta Be
sar RI untuk Aljazair Safira
Machrusah.
Dalam sambutannya, Dwi
menyatakan kebanggaannya
atas keberhasilan Pertamina
sebagai operator Lapangan
MLN di Aljazair. Ini merupakan
langkah besar Pertamina
untuk menjadi perusahaan
berskala global, bukan lagi
BUMN yang cuma ‘jago

kandang’.
“Kepada kawan-kawan
Pertamina di Aljazair, kami
sangat bangga bisa me
nyaksikan langkah baru
Pertamina untuk go inter
national. Mudah-mud aha n
ini akan menjadi referensi
baru Pertamina di dunia in
ternasional, pengakuan ter
hadap kemampuan Perta
mina,” kata Dwi.
Hal senada disampaikan
Duta Besar Republik Indo
nesia Safira Machrusah.
Ia mengungkapkan rasa
syukur atas kesuksesan
Pertamina dalam menggarap
lapangan minyak di Aljazair.
Hal tersebut menjadi
perhatian masyarakat dunia.
Safira berharap, keb era
daan Pertamina di Aljazair
menjadi penghubung
pengembangan bisnis migas
di negara sekitarnya, karena

Aljazair merupakan negara
strategis sehingga banyak
potensi bisnis yang bisa
dikembangkan.
“Saya sebagai perwakilan
negara RI di Aljazair merasa
bangga karena Pertamina
sebagai BUMN Indonesia
berhasil menancapkan ben
deranya, berhasil di luar ne
geri,” tutur Safira.
Pada kesempatan
yang sama, Dirjen Migas
Kem enterian ESDM IGN
Wiratmaja Puja menyatakan,
pemerintah sangat mendu
kung Pertamina untuk go
international demi mem
perkuat ketahanan energi
nasional. Dia meminta Per
tamina melanjutkan lang
kahnya ke negara-negara
lain. “Ini satu langkah rak
sasa untuk negara kita. Se
moga makin sukses untuk
Pertamina,” ucapnya.

Foto : WIEN RACHUSODO

Pertamina Resmikan Kantor di Aljazair

Kantor yang diperu n
tukkan bagi Pertamina Al
geria EP ini terletak di ibu
kota Aljazair dan terdiri dari
4 lantai. Bagian dalamnya
berdinding putih dengan
hiasan lukisan. Di sini pula
terdapat wisma dan fasilitas

penunjang untuk pek erja
dan Country Manager PIEP
untuk Aljazair berkantor serta
tinggal.
Agoes Purbaya Country
Manager PIEP mengatakan,
kegiatan memasak bersama
adalah sebuah hiburan untuk

mengobati rasa rindu tanah
air. “Meskipun kita terpisah
jarak dan waktu yang sangat
jauh namun kita semua te
tap semangat bekerja dan
berkarya dalam mengisi ke
merdekaan demi Indonesia
tercinta,” ujarnya.•WIEN RACHUSODO

JAKARTA - PT Pelita Air Service (PAS) sebagai anak perusahaan terus meningkatkan
kinerja dan operasinya dalam mendukung lini bisnis Pertamina (persero). Bertempat di
ruangan Nakula Sadewa, Patrajasa Office, Pelita Air Service melakukan penandatanganan
MoU dengan Pemerintahan Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, tentang operasional
pengelolaan Bandara Warukin.
Hal demikian dilakukan guna mendukung lini bisnis PT Pertamina (Persero), baik upstream
ataupun downstream. Selain itu penandatanganan MoU ini merupakan wujud komitmen
Pelita Air Service dalam restrukturisasi organisasi.
“MoU ini merupakan sebagai bentuk komitmen kami untuk menghidupkan kembali dan
mengoptimalkan aset Pertamina. Kami pun saat ini sedang dalam restrukturisasi organisasi
agar bisa menjalankan fungsi bisnis kami,” jelas Direktur Utama PT Pelita Air Service Dani
Andriananta.
Bupati Tabalong menyambut baik PT Pelita Air Service dalam pengambilalihan
operasional Bandara Warukin tersebut. Pasalnya, bandara yang nantinya dioperasikan oleh
Pelita Air service ini akan melayani 7 kabupaten yang ada di sekitarnya.
“Kami sangat berterimakasih kepada PT PAS untuk mengoperasikan Bandara
Warukin. Karena bandara tersebut dapat menjadi akses transportasi yang paling mudah
dan bermanfaat bagi masyarakat di sana. Selain itu, kami mendukung penuh rencana

Foto : TRISNO

PT. Pelita Air Service Siap Kelola Penuh Bandara Warukin

pembangunan infrastrukturnya di bandara tersebut,” ujar Bupati Tabalong Anang Syakhfiani.
Bandara yang rencananya mulai beroperasi pada 1 Desember 2016 merupakan bandara
kedua yang pengoperasiannya dilakukan penuh oleh PT Pelita Air Service setelah bandara
Pondok Cabe.•HARI

Pertamina Retail Siapkan Bright Card untuk Konsumen
JAKARTA – Setelah sebe

produk-produk Pertamina

kartu

dapat

sampai saat ini jumlah kartu

baik fuel maupun non-fuel di

mempermudah transaksi

yang telah tersebar sebanyak

Kartu Pas – RFID secara

gerai minimarket Bright Store

dan pelayanan bag i para

35.000 kartu.

maupun Bright Café di SPBU

konsumen. Kita sek arang

“Saat ini sudah ada sekitar

Pertamina.

sedang siapkan launching-

130 SPBU yang siap dengan

Hal tersebut diungkapkan

nya tahun ini,” ucap Toharso.

kartu ini. Mayoritas di SPBU

oleh Direktur Utama PT Per

Toharso menjelaskan,

COCO (Company Owned

tamina Retail Toharso, pada

sebelumnya Pertamina Retail

& Company Operated), dan

acara Media Briefing, di

telah menggunakan Kartu

sedang kita usahakan untuk

Kantor Pusat Pertamina,

Pas – RFID yang sudah

SPBU DODO (Dealer Owned

Jumat (30/9).

dinikmati oleh kalangan

& Dealer Operated) untuk

“Dengan banyaknya pe

industri, ret ailer, logistik,

turut segera menyediakan

ngunjung SPBU Pertamina

lembaga pemerintahan, dan

metode ini,” ujar Toharso.

mencapai 3.000 – 5.000

institusi lainnya dengan total

“Kartu ini akan dijual se

transaksi per hari, diharapkan

1.500 pelanggan B2B dimana

banyak yang diminta kon

lumnya sukses menggunakan
B2B (Business to Business)
bagi sektor Industri dan
institusi pemerintahan, PT
Pertamina Retail berencana
mengembangkan kartu se
jenis bagi konsumen secara
luas yang akan diberi nama
Bright Card.
Melalui kartu yang di
singkat B-Card ini, konsumen
dapat melakukan transaksi
secara cashless untuk

B-Card

sumen. Saat ini kita sedang
melakukan stress-test untuk
server di 10 SPBU Jakarta.
Stress test ini adalah uji
kemampuan jaringan ter
hadap kartu ini. Jadi kartu
ini sekarang sudah ada, se
dang diuji bersama Telkom
di 10 SPBU di Jakarta,”
tambah lulusan Teknik Mesin
tersebut.
Toharso juga menjelaskan,
pendapatan Pertamina
Retail selama delapan tahun
terakhir tumbuh rata-rata

20% dengan komposisi
pendapatan 90% dari produk
fuel dan 10% non-fuel.
Pertamina Retail saat ini telah
memiliki 415 Bright Store,
9 Bright Café, 32 Bright
Olimart, 20 Bright Car Wash,
dan 29 Enduro Ekspress
yang tersebar di seluruh
SPBU Pertamina. Toharso
menambahkan, Pertamina
berenc ana membangun
1.000 SPBU Coco hingga
tahun 2020.•STARFY
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K A R AWA N G - S e b a g a i
upaya menemukan cadangan
migas baru, PT Pertamina
Hulu Energi (PHE) pada 22
Mei 2015, mendapatkan
kepercayaan pengelolaan dua
blok minyak dan gas bumi,
yaitu Blok Abar dan Blok
Anggursi dimana keduanya
merupakan wilayah kerja
migas lepas pantai (offshore).
Hal tersebut diungkapkan
oleh Senior Manager Rela
tions PHE Ifki Sukarya saat
memberikan sambutan pada
rapat pembentukan tim so
sialisasi dan kompensasi ke
giatan survei seismik laut 2D
PHE Abar dan PHE Anggursi
di Restoran Indo Alam SariKarawang, Rabu (28/9).
Manager Eksplorasi
PHE Abar dan PHE Ang
gursi Jayanti Anggraini me
nyampaikan, PHE Abar dan
PHE Anggursi akan memulai
tahapan pengelolaan dengan
melakukan kegiatan eks

plorasi (survei seismik laut
2D) dengan panjang lintasan
1.990 km untuk blok Abar,
dan 1.000 km untuk blok
Anggursi untuk menemukan
cadangan migas baru.
Survei seismik laut 2D
adalah proses perekaman
data bawah permukaan
tanah untuk mencari potensi
keberadaan hidrokarbon
di area survei dilakukan.
Karakteristik kegiatan survei
seismik laut 2D yang kompleks
serta melibatkan teknologi
tinggi, dalam pelaksanaannya
membutuhkan dukungan dan
kerjasama seluruh pemangku
kepentingan dalam hal ini
pemerintah dan masyarakat,
khususnya masyarakat ne
layan yang bersentuhan lang
sung dengan kegiatan survei
seismik laut 2D PHE Abar
dan PHE Anggursi di perairan
laut Kabupaten Karawang,
Kabupaten Subang, dan Ka
bupaten Indramayu.

Untuk kelancaran ke
giatan tersebut PHE Abar
dan PHE Anggursi melakukan
pertemuan dengan para pe
mangku kepentingan pada
28-29 September 2016, di
Karawang. Selain melakukan
sosialisasi kegiatan survei
seismik laut 2D, dalam ke
sempatan tersebut dilakukan
pembentukan tim sosialisasi
dan kompensasi, penyusunan
harga alat tangkap apabila
terangkat atau rusak akibat
kegiatan survei seismik laut
2D, dan pedoman pemberian
kompensasi, sebagai bentuk
dukungan pemerintah dan
masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri Ma
nager Operasi PHE Abar
dan PHE Anggursi Djoko
Muly ono, Kepala Bidang
Kelautan Dinas Kelautan
Perikanan, Ketua Himpunan
Nelayan Seluruh Indonesia,
Ketua Serikat Nelayan
Trad isional, Ketua Forum

Foto : PHE

PHE Abar & PHE Anggursi Incar Cadangan Migas Baru

Komunikasi Kelompok Kerja
Pemberdayaan Masyarakat
Pesisir, serta para pengurus
Koperasi Unit Desa (KUD) dan
tokoh masyarakat nelayan
Kabupaten Karawang, Ka
bupaten Subang dan Ka
bupaten Indramayu.
Manager Operasi Djoko
Mulyono menegaskan, “PHE
Abar dan PHE Anggursi
berkomitmen menjalankan
keg iatan eksplorasi dan

eksploitasi di sektor mi
gas secara bijaksana.
Keg iatan pencarian Migas
yang akan dilakukan, tidak
hanya berorientasi pada
keberhasilan eksplorasi
dan eksploitasi, tetapi juga
dengan mempertimbangkan
adanya keberlanjutan
(sustainability) dalam konteks
kelestarian lingkungan hidup
dan keberlanjutan kehidupan
sosial ekonomi masyarakat

di sekitar lokasi kegiatan.”
Dalam kesempatan ter
sebut sekaligus dilakukan
penandatanganan Berita
Acara Sosialisasi, draft
Susunan Tim Sosialisasi dan
Kompensasi, Penetapan
Standar Harga Alat Tangkap,
dan Pedoman Pemberian
Kompensasi, sebagai dasar
pembuatan Surat Keputusan
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan.•PHE

JAKARTA - Tugu Mandiri
kemb ali memb uktikan diri
sebagai salah satu peru
sahaa n asuransi terbaik di
Indonesia dengan meraih
penghargaan “Best Financial
Performance Life Insurance
Comp any 2016” kategori
aset perusahaan antara Rp
400 miliar - Rp 1,5 triliun di
malam penganugerahan 3rd
Warta Ekonomi - Indonesia
Insurance Consumer Choice
Award 2016 yang dis e
lenggarakan majalah Warta
Ekonomi di Jakarta, (29/9).
Penghargaaan diterima
oleh Direktur Keuangan &
Investasi Tugu Mandiri Donny

J. Subakti. “Penghargaan
ini menunjukkan kegiatan
bisnis Tugu Mandiri senan
tiasa tumbuh dan maju. Ke
depannya kita terus menem
patkan kualitas dan layanan
prima sebagai yang terdepan
dan terus melakukan inovasi
karena tuntutan pelanggan
juga semakin meningkat,”
ujarnya.
Warta Ekonomi memberi
kan apresiasi kepada peru
sahaan asuransi yang memilki
kinerja baik, inovasi produk,
dan layanan yang sesuai
kebutuhan masyarakat, dan
dipandang mampu meng
inspirasi perusahaan asu

ransi lainnya untuk terus ber
kembang.
Penilaian didas arkan
kepada performa keuangan
perusahaan tahun 2014–
2015 dengan membagi tiga
kategori, yaitu perusahaan
asuransi umum, jiwa, dan
reasuransi. Perusahaan umum
dan jiwa dikelompokkan
berdasarkan pendekatan
jumlah aset yang dimiliki dan
yang salah satunya adalah
Tugu Mandiri dengan kategori
asset perusahaan antara Rp
400 miliar – Rp 1,5 triliun.
Selain penghargaan ber
dasarkan pendekatan laporan
keuangan 2014-2015, Warta

Ekonomi juga melakukan riset
kuantitatif dengan metode
wawancara langsung dengan
menggunakan kuesioner
terstruktur terhadap 1.800
responden yang merupakan
nasabah pemegang polis dari
berbagai perusahaan asuransi
yang sudah memiliki polis
selama minimal 3 tahun.
Penghargaan ini me
lengkapi penghargaan yang
telah diraih Tugu Mandiri se
belumnya, yaitu “Bintang
Lima” predikat “Sangat Ba
gus” untuk produk unit link
TM Link Equity Fund kategori
Unit Link Saham Kinerja 3
Tahun dan kategori Unit Link

Foto : TUGU MANDIRI

Tugu Mandiri Dinobatkan sebagai Best Financial Performance Life Insurance Company 2016

Saham Kinerja 1 Tahun dari
1st Infobank Unit Link Award
2016, “Best Life Insurance
2016” Kelompok Ekuitas
Rp150 miliar – Rp350 miliar
dari majalah Media Asuransi,
Perusahaan Asuransi Ber
predikat “Sangat Bagus”

Atas Kinerja Keuangan
Selama Tahun 2015 dari
majalah Infobank, dan empat
penghargaan 5th Indonesia
Insurance Award 2016 dari
majalah Economic Review
dan Perbanas Institute.• TUGU
MANDIRI

KAMOJANG - Sebanyak 50 peserta dari Forum Komunikasi
Tenaga Ahli komisi VII DPR/MPR mengikuti gathering yang
diadakan oleh Pertamina. Para tenaga ahli ini diajak untuk
melihat proses dan skema bisnis di area PLTP Kamojang
Pertamina Geothermal Energi. Acara yang diadakan selama
2 hari, pada 30 September – 1 Oktober, mengusung Tajuk
“Peran pertamina dalam mengoptimalkan Energi Panas
Bumi di Indonesia”.
Kegiatan ini merupakan pengayaan bagi tenaga ahli
Komisi VII DPR mengenai bisnis panas bumi. “Selain
mempererat hubungan baik, kegiatan ini menjadi ajang
pengayaan pengetahuan tentang bisnis panas bumi untuk
tenaga ahli komisi VII yang membidangi energi,” ujar
Institusional Relation Manager Jekson Simanjuntak.

Hal senada disampaikan Koordinator Forum Komunikasi
Tenaga Ahli Komisi VII DPR Zainal Arifin. “Kesempatan ini dapat
digunakan teman-teman untuk belajar tentang proses bisnis
panas bumi sehingga kita dapat memberikan masukan kepada
anggota dewan secara berbobot dan proporsional,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Direktur Operasi PGE Ali Mundakir
menjelaskan, potensi energi panas bumi tersebar di banyak
wilayah di Indonesia. “Kita merupakan pemilik potensi terbesar
energi panas bumi di dunia dan dimanfaatkan sebesar 1500
MW atau sekitar 5% persen,” kata Ali.
Menurutnya, pengembangan energi panas bumi menjadi
salah satu prioritas pemerintah untuk memenuhi 25 % energi
baru terbarukan dalam bauran energi nasional.
Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi bersama dengan

Foto : PRIYO

Tenaga Ahli Komisi VII Kunjungi Lapangan PGE Kamojang

Direktur Operasi PGE Ali Mundakir memberikan keterangan mengenai proses
bisnis geothermal kepada Forum Komunikasi Tenaga Ahli Komisi VII DPR MPR
di Area Pertamina Gethermal Energi, Kamojang, Jawa Barat, pada (3/10).

Pengamat Ekonomi Politik Indonesia Salamuddin Daeng
dan Presiden FSPPB Noviandri. Acara ini ditutup degan
acara team building.•PRIYO
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PTC Luncurkan Lini Bisnis
Assessment and Development

Foto : PRIYO

Direktur Utama PTC Taryono memberikan cinderamata kepada narasumber
talkshow yang membahas tentang peranan assessment center dalam acara
customer gathering PTC.

Karena sinergi seperti inilah
kita dapat maju bersama,”
ujar Taryono, Direktur Utama
PTC.
Dalam acara tersebut
juga diadakan talkshow
yang membahas peranan
assessment center dalam
sebuah lembaga. Talkshow
tersebut menghadirkan Eko
Prasetyo, S.Psi, Psikolog,
M.NLP, C.Ht sebagai mo
derator, Drs. IJK Sito Meiyan
to, Ph.D., Humaniati, dan
Meity Wardoyo Adjie sebagai
narasumber.
Assessment Center
PTC mengintegrasikan
penguk uran kompetensi
per ilaku dengan mengg u
nakan metode penguk ur
an kompetensi (pengu
kura n prilaku nyata) dan
pengukuran potensi psiko
logis (pengukuran prefrensi

Foto : PEPC

satu perahu hias dari 40
perahu yang telah disiapkan.
Pengunjung Festival
Bengawan Solo diberikan
kesempatan untuk menikmati
indahnya wisata Bengawan
Solo dan juga bantaran pasir
sungai yang bercahaya.
Kegiatan Festival Be
ngawan Solo pertama kali
diadakan pada 2014 dan
menjadi agenda rutin tahunan
peringatan hari jadi Kabupaten
Bojonegoro. Pada kegiatan

PDSI Juara di Annual Report Award
Jakarta - Malam Anugerah Annual Re
port Award tahun buku 2015 yang digelar
Selasa malam (27/9/2016) membuahkan
kebanggaan tersendiri bagi PDSI. Dewan Juri
menetapkan PT. Pertamina Drilling Services
Indonesia sebagai Juara II untuk kategori
perusahaan Private Non Keuangan Non
Listed, menyisihkan puluhan perusahaan
berkategori sama yang mengikuti ajang
kompetisi bergengsi itu.
Menurut Corporate Secretary PDSI
Arif Widodo, selama mengikuti ajang
kompetisi ARA, inilah pencapaian terbaik
yang diraih PDSI. “Tren perbaikan terus
diraih PDSI. Tahun lalu, kami hanya masuk
sembilan besar, sekaligus perbaikan dari
tahun sebelumnya yang masih berada di
sepuluh besar. Alhamdulillah, kerja keras itu
kini membuahkan hasil dengan diraihnya
peringkat kedua ARA ini,” ujarnya.
Direktur Utama PDSI Lelin Eprianto
y a ng me ne r ima penghargaan A RA
tersebut mengatakan, di PDSI, Annual
Report tidak dianggap sebatas laporan
pertanggungjawaban BOD dan BOC
dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
Namun, menjadi media komunikasi kepada
stakeholder dalam menyampaikan paparan
kinerja dan prospek perusahaan ke depan.
“Transparansi informasi dan implementasi
tata kelola perusahaan yang baik diharapkan
mampu memantapkan PDSI dalam kancah
dunia industri yang digeluti. Kata kuncinya
adalah kita bisa, kalau kita mau,” tegas Lelin.

individu). Dengan meng
integrasikan kedua metode
tersebut, diharapkan akan
diperoleh daya prediksi yang
lebih kuat mengenal individu
di dalam pekerjaannya. Se
lanjutnya masuk kepada
pengembangan potensi diri
sehingga terus berkelanjutan
dalam memonitor individu
tersebut.
“Ini yang membuat kita
berbeda dari jasa assessment
lainnya, karena kekurangan
dari apa yang kita pelajari,
kemudian kita perbaiki dan
apa yang sudah menjadi
kelebihan assessment center
PTC kita kembangkan lebih
baik, disamping itu pula result
dari assessment center PTC
selanjutnya kita kembangkan
dan bisa kita maintain per
kemb angannya,” jelas Tar
yono kembali.•HARI

Partisipasi PEPC dalam Festival Bengawan Solo 2016
Bojonegoro - Minggu
pagi (25/9) tampak cerah
di Desa Ngringinrejo,
tempat dimana Bendungan
Gerak berada. Pagi itu, di
Bendungan Gerak, digelar
kegiatan bertajuk “Umbul
Donga Larung Saji dan
Festival Perahu Hias”,
yang diadakan oleh Badan
Lingkungan Hidup (BLH)
K a b u p a t e n B o j on e g o ro .
Acara tersebut diwar nai
dengan beberapa kegiatan,
seperti larung sesaji dan juga
festival perahu hias. Acara
yang merupakan rangkaian
kegiatan memperingati Hari
Jadi Kabupaten Bojonegoro
ke-339 dibuka oleh Bupati
Bojonegoro Suyoto.
Sekitar 10 personel dari
PT Pertamina EP Cepu
(PEPC) juga berpartisipasi
sebagai peserta dalam salah

					

ini, masyarakat Bojonegoro
menyaksikan derasnya air
sungai Bengawan Solo serta
kokohnya Bendungan Ge
rak. Tak lupa juga semangat
gotong royong untuk men
jadikan lingkungan Bengawan
Solo lebih bersih.
Semangat itu dituangkan
dalam aksi bersih-bersih
bantaran sungai Bengawan
Solo yang dilakukan oleh
1.000 relawan dan pecinta
lingkungan.•w&i

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar
Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida
mengatakan, kegiatan tahunan ini sangat
berguna bagi pemerintah maupun regulator
untuk mengetahui kinerja perusahaan
dalam hal penerapan good corporate go
vernance. “ARA 2015 yang merupakan
penyelenggaraan ke-15, bertujuan untuk
mendorong praktik pengelolaan perusahaan
yang baik melalui keterbukaan informasi,”
ujarnya di Gedung Dhanapala Jakarta. Lebih
lanjut ia mengatakan, kualitas keterbukaan
informasi dalam menyajikan laporan
keuangan diharapkan mampu membuat
perusahaan bersaing tidak hanya di regional
tetapi juga di tingkat global.
Perhelatan tahunan ini didukung oleh
tujuan instansi, yaitu Kementerian BUMN,
Bank Indonesia (BI), Direktorat Jenderal Pa
jak, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia
(BEI), dan Komite Nasional Kebijakan
Governance (KNKG), dan diikuti oleh 303
perusahaan di Indonesia atau meningkat
3,06% dibandingkan tahun sebelumnya.
Dengan mengusung tema “Kualitas
Keterbukaan Informasi Untuk Mendukung
Kinerja Perusahaan Secara Berkelanjutan
Dalam Memenangkan Persaingan Global”,
acara ini juga dihadiri Menko Perekonomian
Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri
Mulyani Indrawati, Ketua OJK Muliaman D
Hadad, Dirut BEI Tito Sulistio, dan tokoh
lainnya.•bk092016

PEP Asset 1 dan Jambi Field Peringati
Hari Kesaktian Pancasila

Jambi – Pertamina EP Asset
1 dan Jambi Field menggelar
Upacara Memperingati Hari
Kebangkitan Nasional, (3/10).
Upacara dipimpin oleh GM
Asset 1 Rizal Risnu Wathan,
di halaman kantor Asset 1
Jambi.
Seluruh peserta upacara
meliputi manajemen, pekerja
dan mitra kerja Asset 1 dan
Jambi Field dengan khidmat
mengenang perjuangan pah
lawan revolusi yang gugur
dalam mempertahankan Pan

Foto : PEP

JAKARTA – Pertamina
Training & Consulting (PTC)
menggelar acara Customer
Gathering sebagai bentuk
a p re s i a s i k e p a d a re k a n
bisnis yang berkolaborasi
dengannya. Acara yang
bertajuk Membangun Sinergi
Ciptakaan Solusi diharapkan
mampu menggandeng se
luruh anak perusahaan Per
tamina untuk bersinergi
dalam mengembangkan
kompetensi sumber daya
manusia, selain itu tumbuh
bersama sebagai perusahaan
yang besar.
Dalam gelaran acara ter
sebut, PTC meluncurkan
lini bisnis yang baru, yak
ni Assessment and Deve
lopment, yang dihar apkan
mampu menjadi partner kerja
dalam mengembangkan kom
petensi pekerja. Diharapkan
dengan assessment center
yang ada saat ini Pertamina
dan anak perusahaannya
tidak perlu lagi menggunakan
jasa assessment dari eks
ternal Pertamina.
“Dengan adanya lini
bisn is yang baru dari PTC
saat ini, maka seluruh anak
p e r u s a h a a n t i d a k p e r
lu lagi menggunakan jas a
assessment dari luar Per
tamina, karena kita me
nyediakan jasa tersebut.
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Foto : PDSI
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KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN

casila.
Kegiatan upacara ini
dilaksanakan di seluruh
wilayah operasi Pertamina

sesuai dengan arahan dari
Pelaksana Tugas Harian (PTH)
Direktur Utama PT Pertamina
(Persero).•Arn
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JAKARTA - Direktorat Ke
uangan terus melakukan
inovasi dalam memberikan
pelayanannya kepada pe
langgan, termasuk pelang
gan internal di lingkungan
Pertamina maupun memenuhi
kebutuhan opsi layanan jasa
keuangan yang berbasiskan
syariah kepada partner dan
pekerjanya.
Hal tersebut mengemuka
dalam acara peluncuran
layanan Ask MyFinance Di
rektorat Keuangan, di Kantor
Pusat Pertamina, pada (28/9).
SVP Financing & Business
Support Pertamina Budhi
Himawan menjelaskan dalam
menjalankan proses bisnis

dari hulu sampai ke hilir
yang sifatnya lintas direktorat,
maka dibutuhkan layanan
penyediaan informasi yang
cepat dan akurat. Direktorat
Keuangan menyadari
kebutuhan ini dan karena itu
membangun media untuk
memenuhi kebutuhan ter
sebut melalui service desk
Finance.
“Dengan adanya layanan
ini, diharapkan fungsi
internal di luar Direktorat
Keuangan dapat lebih
mudah, cepat dan tepat
mengakses dan menerima
informasi Keuangan untuk
menunjang kelancaran
proses bisnisnya,” kata Budhi

seraya menyebutkan bahwa
ini bagian dari implementasi
tata nilai 6C, yaitu Customer
Focus.
Untuk membangun la
yanan Ask MyFinance,
Direktorat Keuangan men
dapat dukungan penuh fungsi
Corporate Share Service
(CSS) dan Asset Management
(AM). Berkaitan dengan itu,
diresmikan pula logo Ask
MyFinance sebagai brand
layanan Direktorat Keuangan,
yang dipilih melalui kompetisi
kreatifitas yang dimenangkan
Elfandrani Yuanita Pahlevi
(Finance MOR I Medan).
“Kami harap keberadaan
Ask MyFinance dapat mem

bantu melayani setiap ke
butuhan informasi keuangan
oleh fungsi-fungsi yang ada di
seluruh direktorat Pertamina,”
ujar Budhi.
Ask MyFinance dilaunching oleh Direktur Ke
uangan Pertamina Arief
Budiman yang didampingi
SVP Financing & Business
Support Budhi Himawan, SVP
CSS Jeffrey Tjahja Indra dan
VP Finance Business Support
Tenni Rusdy.
Direktur Keuangan Arief
Budiman dalam sambutannya
menyatakan, kebutuhan ada
nya service desk Direktorat
Keuangan dengan brand
“Ask MyFinance” dilatari ke

Foto : ADITYO

Layanan Ask MyFinance Diluncurkan

17

butuhan pelanggan internal
dalam memperoleh layanan
dari Direktorat Keuangan
yang lebih baik dan mudah
mengaksesnya.
Adapun untuk akses dan
waktu layanan service desk

dengan email askmyfinance@
pertamina.com dan nomor
telepon 6666 ext.2 dengan
waktu layanan pada hari
kerja pukul 07.00 – 16.00
WIB.•URIP

Pameran HLN 2016 : Pertamina Dinobatkan Sebagai Stan Terbaik
Jakarta - Hari Listrik

Kelistrikan Indonesia (MKI)

k o n t r a kt o r, p e m e r i n t a h ,

sebagai stand Pemerintah

Nasional (HLN) ke-71 yang

Supangkat Iwan San

perguruan tinggi, dan asosiasi

dan

diselenggarakan di Jakarta

toso, menyampaikan, se

di bidang ketenagalistrikan,”

Penghargaan diterima oleh

Convention Center (JCC),

minar dan pameran yang

papar Iwan.

Corpprate Brand Manager

senayan, resmi ditutup, pada

diselenggarakan ini meru

Pertamina dalam usa

Pertamina Agoes Boedijono.

(30/9). Acara yang diikuti

pakan rangkaian keg iatan

hanya mewujudkan energi

Penghargaan ini menjadi salah

oleh 54 peserta pam eran

HLN Ke-71 yang jatuh pada

untuk Indonesia terus ber

satu bukti bahwa Pertamina

ini menampilkan sekitar 27

27 Oktober 2016.

kolaborasi dengan berbagai

serius dalam berpartisipasi di

terbaik.

pembicara yang berasal dari

“Acara HLN diikuti

pihak, termasuk dalam ke

kegiatan tersebut. Setiap hari

dalam maupun luar negeri

oleh pelaku usaha di bi

giatan pameran tersebut.

selama pameran berlangsung,

dan topik-topik yang selaras

dang ketenagalistrikan

BUMN terbesar di Indonesia

Pertamina mengedukasi

dengan kondisi terkini dalam

dan para pemangku ke

ini pun mendukung penuh

masyarakat tentang energi

mend ukung kesuksesan

pentingan yang terdiri dari

prog ram ketenagalistrikan

baru dan terbarukan yang

program pembangunan ke

perusahaan pengembang ke

pemerintah.

menjadi salah satu bahan

tenagalistrikan.

tenagalistrikan (IPP), industri

Dalam penutupan acara,

komponen ketenagalistrikan,

stan Pertamina dinobatkan

Ketua Umum Masyarakat

bakar untuk tenaga listrik di
Indonesia.•HARI

Foto : KUNTORO

BUMN

Pertamina dinobatkan sebagai stan terbaik kategori stan Pemerintah dan BUMN
dalam acara Pameran Hari Listrik Nasional ke-71, di Jakarta Convention Center,
Jakarta, pada (30/9). Penghargaan diterima oleh Corporate Brand Manager
Pertamina Persero Agoes Boedijono.

CILACAP – Project Control
Proyek Langit Biru Cilacap
(PLBC) Sahadi membuka
secara resmi Grand Safety
Talk PLBC, di lapangan parkir
Site Office 38 RU IV Cilacap,
pada (26/9). Kegiatan ini
diselenggarakan dengan
tujuan agar seluruh pekerja
PLBC dapat menaati
HSE Golden Rules. Acara
dihadiri 380 pekerja, baik
dari manajemen dan pekerja
PLBC maupun manajemen
dan pekerja kontraktor.
Pelaksanaan Grand
Safety Talk ditandai dengan
p en y e r a h a n b e n d e r a
Kesel am atan Kerja dari
Project Coordinator
PLBC Sahadi kepada
Construction Manager
PLBC Ari Dwikoranto. Turut

hadir dalam acara ini Tim
Manajemen Pertamina dan
Tim Manajemen JGC dan
Encona.
Sahadi selaku Project
Coordinator PLBC meng
imbau kepada seluruh pe
kerja untuk mempunyai
pem ahaman dan tujuan
yang sama demi suksesnya
pelaksanaan PLBC. Ia juga
mengucapkan terima kasih
kepada seluruh pekerja ka
rena hingga saat ini seluruh
pekerjaan telah berjalan
lancar dan tidak ada ke
celakaan kerja.
Sementara itu, Cons
truction Manager Ari Dwi
koranto melaporkan per
kemb angan PLBC. “Tim
konst ruksi telah mel ak
sanakan site survey, peng

ambilan foto tiga dim ensi,
soil investigation, demolition
work, trial excavation, pem
bangunan dan renovasi
fasilitas sem entara dan
melakukan pemancangan
yang dimulai sejak 15
September 2016,” paparnya.
Kegiatan juga diisi
dengan senam Maumere
oleh seluruh peserta Grand
Safety Talk dan pemberian
Safety Award kepada pekerja
yang sudah melakukan safety
culture ketika melakukan
pekerjaannya dengan
kategori The Best BBSO/
JSO, The Best Safety dan
The Best Supervisor. Acara
diakhiri dengan safety quiz
kepada pekerja yang bisa
menjawab pertanyaan
seputar safety.

Tiga minggu sebelumnya,
pada 8 September 2016, di
area Axen RU IV Cilacap,
PLBC sudah dilakukan pe
nimbunan, perataan serta
pemadatan tanah, dan pe
mancangan tiang pancang
perdana di titik TPL-01.
Diawali dengan doa
bersama yang dipimpin to
koh Agama Cilacap, pe
mancangan tiang pancang
berjalan sukses. Pekerjaan
pemancangan ini dilakukan
oleh PT Indopora sebagai
sub kontraktor. Sebelumnya
persiapan pemancangan
tiang perdana didahului
dengan penerimaan tiang
pancang sebanyak 320 tiang
di area Off Site Laydown
13 RU IV Cilacap. Fase ini
merupakan puncak dari

Foto : PLBC

Grand Safety Talk Proyek Langit Biru Cilacap

masa persiapan proyek.
Dengan didukung tiga
mesin pemancang dan tiga
crane, pemancangan tahap
awal dilakukan di 6 titik di
area Axen dengan tujuan
untuk memastikan kondisi
didalam tanah menemui
kepadatan yang tepat dan
sesuai rencana.
Dengan terlaksananya
pemancangan ini, PLBC
sudah memasuki fase
konstruksi dan siap de
ngan tehapan pekerjaan

selanjutnya serta diharapkan
dapat berjalan tepat waktu
dan tidak ada kecelakaan
kerja.
Seluruh pihak yang
terlibat harus selalu solid
dalam menerapkan aspek
keselamatan kerja dan
memastikan cek di lapangan
agar dapat dikendalikan
dengan ketat, cermat dan
tidak boleh sedikitpun lengah
terhadap ruang kesalahan
yang berdampak pada
kecelakaan kerja.• PPS PLBC
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PWP RU III Bakti Sosial Ke Panti Rehabilitasi Pengemis Gelandangan
dan Orang Terlantar

PALEMBANG - Komitmen Persatuan Wanita Patra (PWP)
RU III Plaju terhadap kepedulian sosial kembali dibuktikan
lewat kunjungan bakti sosial PWP RU III ke Panti Rehabilitasi
Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PRPGOT) Kota
Palembang, Selasa (20/9). Ini merupakan kunjungan kedua
pada tahun 2016 dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam
1 Muharram 1438 Hijriyah.
Ketua PWP RU III Wiwiek Djoko Priyono menyerahkan
bantuan perlengkapan panti, seperti bantal, alat kebersihan,
peralatan dapur dan makanan ringan, dengan total bantuan
sebesar Rp 17 juta. Bantuan diterima oleh Ketua PRPGOT
Kenten, Endi Suharto, dengan disaksikan pengurus dan
anggota PWP RU II di ruangan Musholla Al Ikhlas PRPGOT
Kenten, Palembang.
“Kegiatan ini adalah salah satu program kerja bidang
sosial budaya PWP RU III tahun 2016 yang dimaksudkan

Foto : RU III
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untuk memberikan dukungan moril kepada penghuni panti
rehabilitasi, sehingga nantinya dapat kembali hidup layak seperti
warga lainnya,” ujar Wiwiek.

Saat meninjau langsung kondisi para penghuni PRPGOT,
Wiwiek merasa sangat terharu dan ikut merasa perihatin
dengan keadaan di panti rehabilitasi tersebut.
“Tentunya ini suatu tantangan yang sangat berat bagi
pengurus dalam memberikan pelayanan kepada penghuni
panti. Mudah-mudahan sedikit bantuan sosial yang kami
berikan ini dapat bermanfaat bagi penghuni selama berada
di panti dan nantinya untuk kembali kemasyarakat secara
mandiri ” ujarnya.
Ketua PRPGOT Kenten, Endi Suharto mengucapkan
terima kasih kepada PWP RU III yang telah kedua kalinya
melakukan bakti sosial ke PRPGOT.
“Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas
kepedulian PWP RU III. Mudah-mudahan apa yang dilakukan
ibu-ibu menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan bantuan
yang diberikan menjadi manfaat bagi kami,” katanya.•RU III

Pengangkatan Ketua PWP
Pelita Air Service

Foto : PRIYO

JAKARTA - Bertempat di Ruang Ceramah Gedung Wanita Patra Simprug, Ketua Persatuan
Wanita Patra Tingkat Pusat Dhanik Rahmad Hardadi menyerahkan Surat Pengangkatan
Kepada Ira Shafira Ridhwan sebagai Ketua Persatuan Wanita Patra Tingkat Pusat PT Pelita
Air Service yang baru, pada (29/9). Ira Shafira Ridhwan menjabat sebagai Ketua PWP Pelita
Air Service yang baru menggantikan posisi ketua lama yang dijabat oleh Woro D.S . Rifky.
Ketua baru menjabat untuk posisi periode 2015-2018. Serah Terima Jabatan diikuti oleh
anggota PWP Pusat dan Anggota PWP Pelita Air Service.•PRIYO

Pengenalan Program HSSE
untuk Pekerja PLBC

Cilacap - Bertempat di ruang rapat II head office RU
IV Cilacap, PLBC mengadakan Incident and Injury Free
(IIF) Program Introducing sebagai dukungan terhadap
penerapan HSE Excellent Pertamina, pada (27/9). Acara
dibuka oleh Project Coordinator PLBC Sahadi dan
dihadiri SMOM RU IV Cilacap Dadi Sugiana beserta tim
manajemen PLBC dan tim manajemen RU IV Cilacap.
JMJ Associate menjelaskan, program ini meng
utamakan pendekatan kepada pekerja di lapangan,
bukan hanya dengan komitmen dan prosedur. Di sinilah
diperlukan kepemimpinan untuk membentuk budaya
keselamatan kerja serta menekankan kepedulian pribadi
manusia untuk menciptakan budaya peduli dan komitmen
mematuhi aturan keselamatan kerja.
Di akhir acara, SMOM RU IV Cilacap Dadi Sugiana
mengapresiasi program yang akan diimplemetasikan
pada PLBC ini, walaupun sebenarnya Pertamina sudah
memiliki HSE Excellent. “Namun, pola-pola budaya
kepedulian keselamatan kerja harus semakin membumi
dan menjadi kebutuhan serta peningkatan rasa memiliki
dalam diri pekerja,” ujarnya.•PLBC

DIY - Dalam rangka mem
peringati Hari Pelanggan
Nasional yang jatuh pada
4 September, Marketing
Branch DIY & Surakarta
turut serta meramaikan pe
ringatan tersebut dengan
mengg elar perayaan spe
sial yang berlangsung di
SPBU 41.551.01. COCO
Lempuyangan, (4/9). Pro
gram spesial berupa pelun
curan Pertamina Corner,
pemberian apresiasi kepada
pelanggan setia dan berbagai
promo menarik dilaksanakan
guna memberikan senyum
dan kebahagian bagi pelang
gan Pertamina.
Pertamina Corner me
rupakan sebuah mobil yang
memiliki konsep sama dengan
truk makanan (food truck) dan
di-branding dengan brandbrand Pertamina. Berbagai
kegiatan dilakukan melalui
Pertamina Corner ini. Salah
satunya adalah edukasi
mengenai produk Pertamina
di lokasi pemberhentiannya.
Marketing Branch Ma
nager Pertamina DIY & Su
rakarta Dody Prasetya di selasela kegiatan menyatakan,
selain melaksanakan

Foto : MOR IV

Foto : PLBC

Pertamina DIY Luncurkan Pertamina Corner

penjualan langsung,
kehadiran Pertamina Corner
diharapkan dapat lebih
mendekatkan Pertamina
kepada para pelanggan
d e n g a n m e mb e r i k a n
pelayanan lebih sek aligus
mengedukasi masyarakat
terutama mengenai pen
tingnya menggunakan Bahan
Bakar Khusus (BBK) seperti
Pertalite, Pertamax dan lainlain.
Untuk memperkenalkan
Pertamina Corner kepada
m as y ar a k a t , P e r t a m i n a

mengadakan dua kegiatan
pendukung. Kegiatan tersebut
diawali dengan pra event
dimana Tim Retail melakukan
sayembara menggunakan
candid camera guna men
jaring pelanggan yang sedang
melakukan pengisian di SPBU
bertanda khusus. Lima
pelanggan yang beruntung
dan dipublikasikan di surat
kabar Harian Jogja diundang
untuk hadir pada launching
Pertamina Corner. Kegiatan
kedua, semarak peluncuran
Pertamina Corner yang

diisi dengan lomba selfie,
penampilan Jogja Street
Musical, promo ganti oli gratis
dan cuci motor gratis serta
berbagai games seru lainnya.
“Sebagai perusahaan
yang terus berupaya dalam
memberikan performa ter
baik, Pertamina akan terus
hadir dengan berbagai
inovasi baik dari sisi produk
maupun pelayanan, yang
didedikasikan khusus untuk
kepuasan pelanggan”, tam
bah Dody.•MOR IV
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Pertamina dan BSM Kembangkan Bisnis Syariah
J A K A R TA – P T P e r

Keuang an s el au t er j ad i

sesungguhnya adalah bagi

diskusi

hasil (resharing). Perbankan

Bank

mas alah riba. Ia

Mandiri Syariah

(BSM) melakukan pen an
datanganan nota kese
pahaman, pada Rabu
(28/9). Penandatanganan
dilakukan oleh Direktur Ke
uangan Pertamina Arief Bu
diman dan Direktur Utama
Bank Syariah Mandiri Agus
Sudiarto.
Direktur Keuangan
Arief Budiman dalam
sambutannya menyatakan
kerja sama dengan BSM
dilatari pemberian layanan
alternatif kep ada pekerja
Pertamina dalam mengelola
dananya untuk keberkahan
hidup yang lebih bersih
sesuai ajaran agamanya.
Arief mengakui di

Foto :RU IV

kalangan internal Direktorat

men e

syariah pada dasar nya

gaskan, Pertamina bu

adalah keadilan (equity).

kanlah perusahaan yang

“Kalau untung kita sama-

berbasiskan syariah, namun

sama untung, kalau rugi ya

ada kebutuhan yang riil untuk

sama-sama rugi,” tuturnya

mencari opsi pembiayaan di

lagi.

luar yang konvensional.
“Memang

ada yang

S e m e n t a r a D i re k t u r
Utama BSM Agus Sudiarto

kurang bagus kalau pem

mengatakan,

biayaan itu murni hutang.

untuk ikut bank syariah,

Kalau sedang untung, me

ujungnya akan kelihatan

mang bagus. Tetapi kalau

sam a, namun sebenanrya

sedang tidak untung, akan

berbeda dalam prosesnya.

menjadi problem,” kata

“Jika di bank konvensional

Arief seraya menyebutkan

nasabah sudah dijanjikan

beberapa contoh kasus.

berapa bunganya sejak awal,

“Disini ada ses uatu yang

apapun kondisi banknya.

tidak sempurna dalam

Sedangkan di bank syariah

pembagian risiko yang tidak

berdasarkan nisbah bagi

simetris.”

hasilnya,” jelasnya.

Arief menegaskan,
esensi perbankan syariah

tantangan

Agus mengakui,

ke

sulitan yang dihadapi bank

Foto : PRIYO

tamina (Persero) dan PT

terkait dengan
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syariah karena juga harus
mencari nasabah yang se
cara akhlak pun baik. Itu
yang menyebabkan pang

sa pasar syariah tidak ter

saluran perbankan syariah

lalu besar. Namun ia tidak

terus datang dari berbagai

berkecil hati, karena per

instansi, termasuk perguruan

mintaan untuk membuka

tinggi.•URIP

RU IV Tuan Rumah Pelatihan
Basic Stationary

CILACAP - Pada Senin, 26
September 2016, Refinery
Unit (RU) IV Cilacap menjadi
tuan rumah pelatihan basic
stationary yang diikuti oleh
26 pekerja perwakilan dari
seluruh Refinery Unit (RU).
Pelatihan ini digelar hingga
30 September 2016. Hadir
pada kesempatan ini Pjs. GM
RU IV Cilacap Dadi Sugiana,
Facility Engineering Kantor
Pusat Susilo Sri Mulyo dan
Manager HR Area RU IV Didin
Mujahidin.

Dalam sambutannya, Dadi
Sugiana mengungkapkan
keandalan peralatan sta
tionary di dalam kilang
san gat penting untuk ke
berlangsungan bisn is Per
tamina. Karena untuk mem
perbaiki peralatan stationary
harus menunggu pada
saat Turn Around. “Potret
kondisi peralatan stationary
secara rutin sehingga kondisi
peralatan dapat diantisipasi
kapan harus diperbaiki,” ujar
nya.

Hal yang sama juga di
sampaikan oleh Susilo Sri
Mulyo dalam ulasannya me
ngenai pelatihan. Peserta
yang diundang saat ini adalah
pekerja non stationary yang
juga harus memahami me
ngenai peralatan stationary
seh ingga pada saat pe
laksanaan pekerjaan memiliki
pemahaman yang sama.
Bertindak sebagai nara
sumber pada pelatihan
adalah para ahli stationary
dari internal RU IV.• AJI-RUIV
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SINGAPURA – Kabar
baik datang dari delegasi
Pertamina setelah sebe
lumnya delegasi ICQCC
bulan Agustus 2016 lalu
mendapatkan penc apaian
yang istimewa di Thailand,
yaitu delapan Gold dan
satu Silver. Kali ini prestasi
gemilang kembali diukir
pada The International
Exposition of Team Excellece
Symposium (IETEX) pada
26 – 27 September 2016 di
Singapura. Pertamina kem
bali mengirimkan delegasi
sejumlah enam gugus/tim
dan salah satu delegasi,
F T P r o v e S U P E R N O VA
dari Direktorat Pemasaran,
berhasil membawa pulang
Penghargaan Best of The
Best (Platinum) dari seluruh
kategori penghargaan. Da
lam sejarah pengiriman de
legasi CIP ke IETEX baru
kali ini insan mutu Pertamina
mendapatkan Penghargaan

Best of The Best (Platinum).
IETEX tahun ini diseleng
garakan di Grand Copthorne
Waterfront Hotel - Singapore
dan diikuti oleh 32 tim yang
berasal dari Indonesia,
Jepang, Malaysia, Fiji,
dan Singapura. Seluruh
peserta telah berjuang keras
menjawab seluruh kriteria
dari Singapore Productivity
Association (SPA) selaku
penyelenggara yang sangat
kompleks serta berkorelasi
dengan inovasi di bidang
teknologi.
Faisal Yusra – VP Quality,
System & Knowledge Ma
nagement menyatakan
bahwa pengiriman delegasi
CIP Pertamina dalam fo
rum kompetisi inovasi in
ternasional adalah salah
satu bentuk implementasi
tata nilai 6C seperti capable,
confident, dan competitive.
“Perolehan ini sangat
membanggakan bagi Insan

x

Foto : Quality, System & Knowledge Management

Insan Mutu Pertamina Kembali Berprestasi Dunia

Mutu Pertamina karena mem
buktikan bahwa inovasi insan
Pertamina telah mendunia
sesuai visi World Class Na
tional Energy Company,”
pungkas Faisal.• Quality, System
& Knowledge Management

Detail perolehan Tim CIP PT Pertamina (Persero) di IETEX 2016
1. FT Prove Supernova – MOR VII Sulawesi		

: 3 Star & Platinum

2. PC Prove SMART – RU IV Cilacap			

: 3 Star

3. PC Prove Mang Ojack – PT Elnusa, Tbk		

: 2 Star

4. PC Prove The Pirates Poleng Session 2 – PT PEP

: 2 star

5. FT Prove KOMIK 9 – RU VI Balongan 		

: 3 Star

6. PC Prove Superman – PT PGE			

: 3 Star

Ramba, Ladang Tua Nan Masih Gaya
Jakarta – Tidak ada kata henti bagi PT Pertamina (Persero)
untuk berproduksi. Perusahaan energi andalan bangsa yang
akan menginjak usia 59 tahun pada 10 Desember nanti, terus
berjibaku baik di dalam maupun luar negeri, untuk memenuhi
tanggung jawab menjaga pasokan dan ketahanan energi
nasional dalam segala cuaca. Ketika industri hulu minyak dan
gas bumi (migas) sedang lesu akibat harga minyak mentah tak
kunjung membaik, Pertamina tetap gencar mengejar target
produksinya. Hal ini tercermin dari berbagai skenario produksi
yang dilakukan anak-anak perusahaan hulu Pertamina (APH),
salah satunya adalah PT Pertamina EP (PEP).
Meski, sebagian besar lapangan PEP merupakan ladang
tua, tetapi nyatanya hingga kini PEP masih menjadi yang
terdepan dalam pencapaian produksi. Hal tersebut dapat
terwujud, berkat kegigihan segenap jajaran PEP dalam mencari
alternatif terobosan, inovasi, dan penghematan terhadap setiap
tantangan di lapangan. Langkah-langkah demikian mengalir
dalam kiprah keseharian, baik terkait dengan kebijakan
investasi maupun keputusan eksekusi setiap program operasi.
Strategi yang dirancang, tentu selalu bertumpu pada koridor
cost effective and efficient, sesuai arahan Direktur Hulu,
Syamsu Alam yang disampaikan pada berbagai kesempatan.
Di antara asset-asset produksi PEP yang terus mengasah
diri dan menunjukkan tuah inovasi adalah PEP Asset 1 Ramba
Filed. Lapangan yang telah dioperasikan sejak 1986, ini masuk
dalam top five contributor produksi terbesar PEP sepanjang
2015 lalu dengan total produksi rata-rata 6,16 ribu barel per hari
(MBOPD). Sedangkan untuk produksi 2016, hingga pelaporan
di akhir Agustus, produksi minyak Ramba berada pada level
5.278 barel minyak perhari (BOPD), atau
91,14 persen dari revisi Rencana Kerja
(RK) 2016 sebesar 5.787 BOPD. Angka
tersebut dituai dari 5 struktur penghasil
minyak dengan Ladang Bentayan sebagai
penyumbang terbesar, yaitu 2.084 BOPD.
Kemudian, berturut-turut disusul oleh
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Ramba pada angka 1.172 BOPD, Babat Kukui (871 BOPD),
Tanjung Laban (529 BOPD), Mangunjaya (495 BOPD), dan terakhir
Lapangan Kujang dengan produksi 141 BOPD.
Heru Irianto, Ramba Field Manager mengatakan, meski
masih tertinggal dari target, management Ramba Field optimis
mampu menutup tahun 2016 dengan rapor hijau. Berbagai upaya
telah dirancang untuk mengejar produksi, diantaranya dengan
melakukan program fracturing 7 sumur untuk meningkatkan
produksi eksisting. Hingga saat ini sudah ada tiga sumur yang
selesai dikerjakan yaitu sumur TL-26, TL-15, dan TL-37 dengan
gain 606 BOPD, sedangkan 4 sumur lainnya yakni NK-03, BN108, BN-115, dan TL-07 masih dalam proses rencana pengerjaan.
Lebih jauh Heru menjabarkan langkah-langkah untuk
menambah produksi, salah satunya adalah dengan pencarian
zona baru yang terus dilakukan, khususnya pada lapisan-lapisan
produktif dalam Formasi Telisa, di Struktur Tanjung Laban
dan Kluang. Hal ini, sangat dimungkinkan karena penyebaran
formasi tersebut cukup luas dan masih memiliki potensi untuk
diproduksikan. Hanya saja karakternya merupakan tight zone (low
permeability dan low porosity) dengan litologi shally sand. Untuk
itu, diperlukan teknologi fracturing agar dapat berproduksi optimal.
“Tambahan produksi juga diperoleh dari kegiatan reaktivasi sumursumur lama, yang difokuskan pada Struktur Babat Kukui. Sudah
dua sumur dikerjakan, lokasi B-710 dan B-712 yang kembali
berproduksi dengan hasil 30 BOPD,” ungkap Heru.
Jamaknya lapangan tua, kendala yang timbul pada umum
nya khas ladang sepuh. Yaitu, berkisar pada masalah seputar
penurunan produksi secara alami (natural decline rate), problem
kepasiran, dan scaling di beberapa struktur yang menyebabkan
production loss. Selain itu, kerap juga terjadi ganguan jaringan
listrik, kekurangan fasilitas produksi, dan minimnya tenaga kerja.
Kondisi tersebut harus disiasati dengan kearifan pengalaman
bekerja di ladang-ladang tua.
Masalah operasi lainnya yang tidak kalah penting adalah
maraknya penambangan liar di lokasi Mangunjaya. Manajemen
Ramba bekerja sama dengan Pemda Muba, TNI, dan Polri terus

Stasiun Pengumpul (SP) Bentayan, Field Ramba, Sumatera Selatan.

melakukan penertiban pengeboran liar tersebut. Sementara
penanganan masalah teknis kepasiran diatasi dengan
penerapan fractpack seperti dilakukan pada sumur MJ128. Sedangkan problem scaling ditanggulangi lewat cara
acidizing, scale inhibitor, dan rencana uji coba dengan INSAFE
menggunakan metode anoda korban.
Dalam implementasi kebijakan efisiensi di segala lini,
manajemen Ramba Field melakukan pemindahan jalur
pengiriman minyak mentah ke konsumen (RU III Plaju) yang
semula melalui jaringan pipa kepunyaan Pertagas ke jalur
pipa milik Medco. Minyak mentah yang dihasilkan Lapangan
Bentayan dan Babat Kukui selama ini dikirim ke RU III Plaju
lewat jalur pipa Pertagas dengan biaya US$ 5,9 per barrel
oil. Sedangkan minyak mentah produksi Lapangan Ramba,
Tanjung Laban, Kluang, dan Mangunjaya dialirkan ke RU III
Plaju melalui jaringan pipa Medco dengan biaya jauh lebih
murah, yaitu US$ 0,729 per barrel oil. “Maka, dalam rangka
mewujudkan semangat efisiensi rekan-rekan Tim Ramba
memindahkan pengiriman minyak yang berasal dari lapangan
Babat Kukui melalui jalur pipa Medco. Sehingga mengurangi
biaya transportasi minyak sebesar Rp. 1,65 milyar per bulan,”
papar Heru mengapresiasi hasil kerja jajarannya.•DIT. HULU

