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MarketUpdate

Pada tahun 2001, Jim O’Neill - Economist dari lembaga
investasi global Goldman Sachs (GS) - mempopulerkan
istilah BRICs, atau sebutan bagi beberapa negara di
kawasan Ekonomi Berkembang (Emerging Market/EM)
yang dinilai memiliki keunggulan ekonomi dibanding
negara lain di kawasan. Negara-negara ber-akronim BRICs
tersebut adalah : Brazil, Rusia, India, dan China. Pada
era itu, investasi EM dinilai memiliki potensi pertumbuhan
dan keuntungan yang lebih baik dibanding instrumen dari
negara ekonomi maju. Sehingga, negara BRICs kebanjiran
dana investasi asing dan diprediksi akan dapat memimpin
dan menjadi lokomotif pertumbuhan kawasan pasar EM.
Tiada investasi yang tetap, itulah yang kini terjadi di
BRICs.
Setelah terjadi ledakan investasi lebih dari satu dekade,
nilai aset Goldman Sachs pada instrumen BRICs sekarang
turun sekitar 88% dibanding nilai asetnya tahun 2010,
tercermin pada grafik. Lembaga ini pun memutuskan
untuk tak lagi mengandalkan pada investasi BRICs, namun
meleburkan alokasi portfolio aset BRICS menjadi bagian
dari negara-negara lain di EM guna menjaga prospek
pertumbuhan nilai aset. Sebagai informasi, sebelumnya
GS mengalokasikan 80% portfolionya pada saham-saham
BRICs, yang tergabung dalam BRICs Fund.

Walau investasi di negara EM masih dipandang pros
pektif, perlambatan ekonomi dunia tentu harus dihadapi
dengan strategi yang tepat. IMF menegaskan bahwa
pertumbuhan ekonomi EM masih akan dipengaruhi oleh
penurunan harga komoditas, potensi kenaikan suku bunga
Amerika, serta perlambatan ekonomi Tiongkok. Pada
akhirnya, turut mendorong pelemahan nilai tukar Rupiah
serta keluarnya dana investasi asing dari Indonesia.
Walau sempat disebut-sebut Indonesia patut masuk
dalam kelompok BRICs namun Indonesia masih lekat
dengan fenomena volatilitas nilai tukar serta kerentanan
terhadap capital outflow yang cepat. Sehingga, menjadi
bagian dari suatu akronim “is nice but not important”.
Bagi negara dan perusahaan-perusahaan didalamnya,
fundamentals dan stand alone performance-lah yang
lebih berarti.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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BRICs No More

Presiden RI Jokowi dan rombongan meninjau Kilang TPPI yang mulai beroperasi kembali. Pengoperasian kembali kilang ini diharapkan mampu
menghemat devisa hingga 2,2 miliar dolar AS per tahun.

Kilang TPPI Beroperasi, Hemat
Devisa 2,2 Miliar Dolar AS per Tahun
Presiden RI Joko
Widodo meninjau
langsung pengoperasian
Kilang Trans Pacific
Petrochemical
Indotama (TPPI) di
Tuban. Beroperasinya
kilang tuban menjadi
pencapaian penting
penataan industri
migas, ketahanan energi
nasional serta mencetak
penghematan devisa
hingga 2,2 miliar dolar AS
setahun.

TUBAN – Penghematan
devisa yang diciptakan de
ngan pengurangan impor
BBM dan LPG pasca ber
operasinya kilang Trans
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Pacific Petrochemical Indo
tama (TPPI), dijelaskan Di
rektur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto, saat mema
parkan kinerja kilang TPPI di
hadapan Presiden RI Joko
Widodo, Rabu (11/11). Dwi
mengatakan TPPI dapat
menghasilkan Premium se
kitar 61.000 barel per hari,
HOMC sekitar 10.000 barel
per hari, Solar 11.500 barel per
hari, dan LPG 480 metrik ton
per hari. “Total penghematan
devisa negara dari BBM dan
LPG dari TPPI mencapai
sekitar 2,2 miliar dolar AS.
Manfaat pengoperasian TPPI
ini tentu saja tidak sebatas
penghematan devisa, akan
tetapi banyak aspek, mulai
dari sentimen positif terhadap

Prioritas Strategis:
Sumber : Investor Relations – Corporate SecretaryKiprah Anak Perusahaan :
Pertamina laporkan audit
pertagas niaga genjot bisnis
forensik petral telah tuntas
lng to lng

investasi, ketenagakerjaan,
dan efek berganda lainnya,”
terang Dwi.
Presiden Jokowi dalam
arahannya meminta agar
pemanfaatan kilang sesuai
dengan kapasitas produksinya
bisa direalisasikan pada
akhir 2015. Harapannya
dengan optimalisasi Kilang
TPPI serta dukungan dari
Kilang RFCC Cilacap dapat
menghapuskan impor BBM
jenis Premium hingga 36%
dan Solar hingga 40%.
“Nilai penghematan devisa
karena pengurangan impor
ini, angkanya besar sekali,”
kata Jokowi. Presiden juga
menuturkan Kompleks
Kilang TPPI akan menjadi
kompleks industri petrokimia
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di Indonesia, karena akan
dibangun grassroot refinery di
dekat wilayah tersebut.
Dengan begitu, seluruh
produk yang dihasilkan oleh
Kilang TPPI dapat langsung
diolah di dalam negeri. “Ini
adalah masa depan industri
dasar petrokimia di Indonesia,
makanya saya perintahkan
jangan berhenti,” ucapnya.
Sementara itu, selain
penghematan devisa, Dwi
menambahkan pengop e
ras ian kembali TPPI juga
memonetisasi investasi
seb esar 2,15 miliar dolar
AS yang ditanamkan se
belumnya. “Yang tidak kalah
penting, sekitar 700 orang
Bersambung ke halaman 3

Utama :
pertamina raih 3 top it &
telco awards 2015
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Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia
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MISI

penyaluran bantuan
lewat satu pintu
Foto : PRIYO

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

Pengantar Redaksi :
Corporate Secretary (Corsec) Pertamina memiliki organisasi
baru. Salah satu yang menjadi perhatian adalah berhasilnya
disatukan fungsi CSR (sebelumnya dibawah Corporate
Secretary) dan fungsi SMEPP atau SME & SR Partnership
Program yang semula dibawah Direktorat Keuangan. Energia
Weekly menemui VP CSR & SMEPP Kuswandi di ruang
kerjanya. Kami berbincang tentang penggabungan ini. Berikut
petikannya.
Bisakah dijelaskan tentang penggabungan CSR
dan SMEPP ini? Kami mengikuti arahan Direksi Pertamina
mengingat penetapan organisasi itu merupakan kebijakan
korporat. Dalam Permen BUMN, disebutkan BUMN Pembina
menunjuk salah seorang pejabat setingkat di bawah Direksi
sebagai penanggung jawab Unit Program Kemitraan dan
Program Bina Lingkungan. Dalam organisasi yang lama, ke
dudukan SME & SR PP berada dibawah koordinasi Direktorat
Keuangan.
Pada struktur organisasi yang baru saat ini, fungsi SME
& SR PP berubah sebutannya menjadi VP CSR & SMEPP
yang berada dibawah kordinasi Corporate Secretary. Dengan
penggabungan CSR dan SME & SR PP, berarti ada dua UU
yang harus dijalankan.
Undang-undang apa saja dan sumber pendanaan dari
mana saja? UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, dan UU
No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jadi PKBL ada
dibawah UU No. 19 tentang BUMN, sementara CSR dibawah
UU No. 40 tentang Perseroan Terbatas.
Terkait sumber pendanaan, ada perbedaan antara CSR dan
SMEPP. Untuk CSR murni, anggaran dari biaya perusahaan,
sedangkan SMEPP berdasarkan PERMEN BUMN No. 09 thn
2015 disebutkan bahwa sumber pendanaannya diambil dari
penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam
RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina
maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak
tahun buku sebelumnya.
Bagaimana dengan besar atau kecilnya, maksudnya
persentasenya? Kalau PKBL itu sudah ditentukan dalam
RUPS, yaitu maksimum 2% PK (Program Kemitraan) dan 2%
BL (Bina Lingkungan). Sedangkan untuk CSR saat ini ditentukan
maksimal 1% dari laba yang nanti ditentukan dalam RUPS.
Bagaimana dengan cakupan pekerjaannya? Dalam
waktu dekat kami akan merumuskan dalam suatu pedoman,
yang kita sebut Pedoman CSR dan PKBL.
Untuk sementara ini sebelum terbit pedoman CSR dan
PKBL, pembagiannya pekerjaannya seperti yang sudah kami
lakukan sebelumnya. Kalau CSR itu bekerja di area sekitar Ring
1 dari wilayah operasi Pertamina. Jadi sangat dekat dengan
operasi perusahaan. Sedangkan PKBL di luar Ring 1 itu.
Nah, kalau soal program saat ini, mungkin ada juga yang
berbenturan. Contohnya soal menanam pohon, bisa saja

CSR melakukan, PKBL juga mengerjakannya. Tetapi kalau
CSR mengambil lokasi yang dekat dengan area operasi
perusahaan, maka PKBL di wilayah yang lebih jauh. Disitulah
letak perbedaannya.
Bagaimana nanti sinergi di lapangannya? Ya ini akan
kita sinkronisasikan. Tetapi kalau dikaitkan dengan pertanyaan,
apakah orang PKBL bisa kerja di CSR, atau sebaliknya, orang
CSR di PKBL, kalau menurut kami tidak masalah karena ini
hanya pembagian kerja saja dengan melihat sumber pen
danaannya.
Bagaimana idealnya di lapangan? Kami akan bedakan
dalam area lokasi. Kami juga akan membantu beberapa mitra
yang jauh, seperti di dekat perbatasan. Memang kalau nanti
kita lihat terlalu jauh lokasinya, kami akan masuk dari program
Bina Lingkungan.
Kalau dikatakan bahwa penggabungan CSR dan
SMEPP ini untuk mewujudkan kebijakan satu pintu,
apakah tepat? Ya. Di Fungsi CSR dan SMEPP ada 3
Manager yaitu Manager CSR & SMEPP Planning & QA,
Manager SMEPP Operation dan Manager CSR Operation.
Untuk Manager CSR & SMEPP Planning & QA, fungsi inilah
yang mengkordinir kegiatan CSR dan SMEPP. Selain itu
difungsi CSR & SMEPP juga membawahi delapan Area
Manager/Region Manager. Walaupun Area Manager kami
itu membawahi CSR dan SMEPP, namun tetap melakukan
koordinasi dengan Manager CSR Operation dan Manager
SMEPP Operation di Pusat. Jadi harus berkoordinasi terus.
Artinya semua bantuan ke luar itu akan keluar dari
satu pintu ya? Oh, ya, sudah jelas itu.
Sebetulnya selama ini kami juga sudah ada pembagiannya
yaitu yang di Ring 1 dan di luar Ring 1. Cuma sekarang akan
lebih kuat lagi penyaringannya. Yah, nanti kita akan buat
pembagian yang jelas. Karena itu, di fungsi kami ada manajer
yang memfilter semua proposal yang masuk. Manajer ini yang
akan memilah, apakah proposal ini bagian CSR, ataukah ke
PKBL. Dengan demikian akan lebih baik pekerjaanya.
Bagaimana mencegah pihak-pihak yang nakal?
Sebenarnya pada saat mau kita realisasikan, kita selalu
melakukan verifikasi dan evaluasi. Verifikasi dan evaluasi per
mohonan menjadi kunci melaksanakan pekerjaan ini. Misalnya
dia (pihak pemohon bantuan) minta bangun sekolah. Ternyata
di situ sudah ada sekolah, apalagi sekolahnya masih baru.
Tidak mungkin kami merealisasikannya. Jadi kita tidak serta
merta meloloskan proposal yang masuk.
Kita melakukan verifikasinya ketat. Misalnya masalah
tanah. Tanah itu harus clear and clean. Jangan sampai kita
sudah bangun sekolah, nanti muncul pihak yang mengaku
sebagai pemilik tanah itu. Jadi key-nya adalah verifikasi dan
evaluasi permohonan maupun rencana pembangunan peker
jaan yang akan dilaksanakan.•URIP

EDITORIAL

Menuju
Kemandirian Energi
Presiden RI Joko Widodo dalam kun
jungan kerjanya ke Kilang Trans Pacific
Petrochemical Indotama (TPPI) Tuban pe
kan lalu memberikan arahan yang jelas ke
pada Pertamina. Yakni agar pengoperasian
kilang bisa direalisasikan sesuai kapasitas
produksinya pada akhir 2015. Pertamina juga
diminta agar terus melakukan optimalisasi
kilang. Baik dari pengoperasian TPPI, serta
peningkatan keandalan kilang Cilacap melalui
unit Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC),
untuk mengurangi impor BBM jenis premium
dan solar.
Pesan tersebut bukan sekadar untuk
mendorong penghematan devisa hingga 2,2
juta dolar AS. Tetapi juga sebagai langkah
nyata dalam mencapai ketahanan energi
nas ional, yang sejalan dengan program
Nawa Cita, yakni mewujudkan kemandirian
ekonomi dengan menggerakkan sektor-sek
tor strategis ekonomi domestik termasuk di
dalamnya sektor migas.
Pengoperasian kilang TPPI Tuban me
lahirkan efek berantai. Dari penghematan
devisa, monetisasi investasi, penyerapan
tenaga kerja dan pencipaan lapangan kerja
baru. Pengoperasian kilang serta optimalisasi
kapasitas kilang, secara tidak langsung
juga berkontribusi pada ekonomi makro,
yakni penguatan nilai tukar rupiah. Karena
dengan berkurangnya impor BBM tentu saja
kebutuhan mata uang dollar untuk impor akan
berkurang secara signifikan.
Bicara penghematan impor BBM, tentu
saja tak kalah hangatnya dengan hasil audit
investigas dan forensik Pertamina Energi
Trading Limited (Petral). Jelas, bahwa Per
tamina terbuka terhadap audit proses peng
adaan minyak mentah dan BBM melalui
Petral. Hasilnya juga sudah diserahkan ke
pada pemerintah, dalam hal ini Menteri BUMN
serta Menteri ESDM. Soal tindak lanjut, tentu
saja menjadi kewenangan pemerintah dalam
melakukan pendalaman serta menindaklanjuti
hasil audit tersebut.
Yang jelas, Pertamina tidak ingin terjebak
pada perdebatan siapa mafia migas dibalik
Petral. Biarkan aparat berwenang yang akan
menindaklanjutinya. Dan Pertamina tetap
fokus melakukan perbaikan dalam proses
pengadaan minyak mentah dan BBM. Petral
sudah dibekukan sejak Mei 2015. Pengadaan
minyak mentah serta BBM dilakukan secara
internal melalui Integrated Supply Chain
(ISC). Bahkan sejak ISC beroperasi hingga
September 2015, telah berkontribusi pada
penghematan sebesar 103 juta dolar AS.
Proses transparansi tetap dilakukan, pe
kerjaan rumah masih banyak dan harapan
pemerintah juga tinggi. Karena itu Pertamina
tetap berkomitmen mewujudkan kemandirian
energi bangsa.•
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ARIES HAMDANI – Sr. Analyst HSE, OPI RU III Plaju

Kesuksesan Perusahaan Ada di Tangan
Pejuang Pertamina
Terdapat ungkapan yang populer menyebutkan bahwa

bersikap dan bertindak serta terhormat dalam mengisi

“bangsa yang besar ialah bangsa yang menghargai dan

kemerdekaan yang sudah diraih 70 tahun lalu. Inilah

menghormati jasa pahlawannya”. Apabila bangsa tidak

medan perjuangan baru bagi Indonesia, termasuk bagi

memiliki pahlawan berarti sama saja bahwa bangsa

Pertamina dalam berkontribusi mengatasi soal krisis energi

tersebut tidak mempunyai hal yang dibanggakan. Apabila

yang sudah di depan mata.

suatu bangsa tak mempunyai sosok yang patut untuk

Sudah saatnya melalui makna Hari Pahlawan,

dibanggakan, maka bangsa itu merupakan satu bangsa

seluruh insan Pertamina menginternalisasikan semangat

yang belum memiliki harga diri.

kepahlawan yang sudah mengalir dan menggelora

Mengapa hari pahlawan diperingati pada tanggal 10

dalam jiwa dan raga para pahlawan menjadi identitas

Nopember? Pasalnya, saat itu para pahlawan bangsa

dan semangat terbarukan bagi pekerja Pertamina untuk

Indonesia telah bertempur keras untuk memerdekakan

menuntaskan target-target besar perusahaan melalui

tanah air. Hanya bersenjatakan bambu runcing, namun

komitmen continuous improvement dalam mendukung 5

para pejuang bangsa ini mampu menghadapi tentara

arahan Startegis Pertamina yaitu :

Inggris yang ada di Surabaya dengan gagah dan berani.

1. Percepatan pengembangan bisnis hulu.

Senjata api yang dimiliki Indonesia saat itu sangatlah

2. Peningkatan efisiensi yang memiliki fokus kepada em

minim. Akan tetapi, perjuangan yang telah dilakukan para

pat area, yaitu procurement, pengelolaan, distribusi

pahlawan Indonesia begitu besar. Terdapat salah satu

transportasi, dan sales.

tokoh terkenal dalam perjuangan itu, ia adalah Bung Tomo.
Bung Tomo sanggup membakar dan mengkobarkan
api perjuangan menggelora semangat para pemuda di
Surabaya melalui siaran siaran radio yang dipancarkan
disetiap penjuru kota.
Memang saat ini masyarakat Indonesia tidak lagi turut

3. Peningkatan kemampuan kilang dari sisi kualitas dan
kapasitasnya.
4. Perseroan akan fokus pada pengembangan infrastruktur
dan penguatan jaringan bisnis retail.
5. Memperkuat struktur keuangan perseroan guna men
dukung seluruh aktivitas perseroan.

berjuang mengangkat senjata melawan penjajah seperti

Dan untuk mendukung program tersebut, tentunya

halnya para pahlawan waktu itu. Tapi sebagai pekerja

kita semua pekerja di setiap Unit Bisnis, Unit Operasi,

Pertamina, kita juga merupakan pejuang tanpa tanda

Anak Perusahaan (UB/UO/AP) bisa menerjemahkan dan

jasa. Kalau kakek, nenek, saudara-saudara kita waktu

men-cascading arahan strategis ini menjadi beberapa Top

itu berjuang mengorbankan keringat, darah bahkan

Inisiatif yang diharapkan bisa menjadi roket pendorong

nyawanya untuk sebuah kemerdekaan agar anak cucunya

yang kuat dalam keberhasilan pencapaian 5 Prioritas

bisa bangga menjadi bangsa yang merdeka, maka

Strategis Pertamina.

sekarang tugas kita sebagai penerus tongkat estafet

Bagaimana dengan kita melihat tantangan ini? Ka

kemerdekaan bangsa ini untuk memberikan arti dan warna

lau semua pekerja sudah menerapkan dan mengim

baru mengenai arti makna kepahlawanan untuk mengisi

plementasikan semangat yang telah digelontorkan oleh

kemerdekaan Indonesia.

para pejuang bangsa ini tanpa melihat pamrih apalagi

Sekarang, Indonesia tidak menuntut sebuah pengor

mengharapkan balas dan tanda jasa dan penghargaan

banan sampai harus mengorbankan nyawa seperti

sebagai seorang pahlawan, maka bukanlah suatu hal

apa yang sudah diberikan para syuhada bangsa dalam

yang mustahil, perlahan tapi pasti Pertamina akan menjadi

amar perjuangan yang sudah mereka lakukan untuk

pemimpin perusahaan kelas dunia yang sudah siap landas

keberlanjutan hidup anak-cucu penerus bangsa ini. Tapi

untuk mendunia. Tinggal bagaimana sikap mental dan

para pendahulu kita mengharapkan agar kita bisa mewarisi

attitude para pekerja perusahaan ini menyikapi semangat

semangat jiwa perjuangan, integritas dan dedikasi besar

dan tantangan yang luas terbentang ada di depan mata.

untuk sebuah perjuangan yang lebih besar sehingga anak

Jawabannya adalah kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas,

bangsa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, berdiri

dan kerja tuntas. Kesemua itu harus menjadi identitas

duduk dan tegak sejajar dengan negara-negara lainnya

para pekerja Pertamina dalam menjawab tantangan ini

yang sudah menjadi negara maju. Indonesia harus terus

dan pekerja Pertamina pasti bisa.

mampu menunjukkan jati dirinya sebagai bangsa yang

Inilah salah satu cara kita sebagai pekerja Pertamina

berdaulat dan mampu berdiri di kakinya sendiri tanpa

memaknai arti dari sebuah peringatan Hari Pahlawan,

didikte oleh negara manapun di dunia ini, bahkan oleh

bahwa kitalah sekarang sebagai pejuang tersebut, dan

sebuah negara adidaya sekalipun. Indonesia harus bisa

kita pasti bisa. Semoga...Merdeka!!!•

Kilang TPPI Beroperasi, Hemat Devisa 2,2 Miliar Dolar AS per Tahun... (sambungan dari halaman 1)
dapat kembali bekerja mengimplementasikan keahliannya di
TPPI dan sekitar 2.000 lapangan kerja di sekitar TPPI kembali
terbuka sebagai efek berantai dari pengoperasian TPPI,” ujar
Dwi Soetjipto.
Kilang TPPI dibangun pada tahun 1995, merupakan salah
satu kilang terbaik di Indonesia saat ini dari sisi teknologi dan
tingkat efisiensi. TPPI dapat mengolah sekitar 100 ribu barel per
hari kondensat dan atau naphta. Dari pengolahan bahan baku
dengan mogas mode akan diperoleh beberapa produk minyak,
seperti LPG, Solar, Fuel Oil, Premium, dan HOMC. Apabila

dioperasikan dengan aromatic mode, TPPI dapat memproduksi
petrochemical, seperti Paraxylene, Orthoxylene, Benzene, dan
Toluene yang dibutuhkan oleh industri nasional.
Dalam kunjungan kerjanya ke Tuban, Presiden Jokowi
Presiden RI Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana, Menteri
BUMN Rini M. Soemarno, dan jajaran Direksi Pertamina, yakni
Direktur Utama Dwi Soetjipto, serta Direktur Pengolahan
Rachmad Hardadi. Usai mendengarkan paparan Pertamina,
Presiden dan rombongan meninjau seluruh kawasan kilang
untuk melihat pengoperasian kilang TPPI Tuban.•RA/DSU
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JAKARTA – Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto melaporkan bahwa audit forensik
terhadap Petral Group yang dilaksanakan oleh auditor independen telah tuntas dilaksanakan
dan akan ditindaklanjuti dengan upaya perbaikan dalam kegiatan pengadaan minyak mentah
dan produk minyak oleh perusahaan.
Dalam keterangan persnya yang berlangsung di Kantor Pusat Pertamina, Senin (9/11)
Dwi juga memaparkan bahwa likuidasi Petral Group menjadi salah satu breakthrough 2015
sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan memperkuat transparansi pengadaan
minyak mentah dan produk minyak yang selalu menjadi pertanyaan publik.
Proses likuidasi Petral Group dimulai pada Mei 2015, dari persetujuan Direksi dan
Pemegang Saham, due dilligent, wind down process dan likuidasi resmi, perkuatan Integrated
Supply Chain (ISC) dengan mengembalikan fungsi ISC dan sekaligus meningkatkan
kewenangannya. Selanjutnya peserta tender variatif, harga lebih kompetitif, bargaining
position semakin tinggi dan menghasilkan efisiensi sebesar 103 juta dolar AS sampai
dengan Q3 2015.
Pelaksanaan audit forensik yang dilakukan oleh perusahaan audit asal Australia Kordha
Mentha tersebut berlangsung sejak 1 Juli 2015 hingga 30 Oktober 2015 dimana masa
periode audit yang dilakukan dari 1 Januari 2012 hingga 31 Mei 2015. Dwi mengatakan hasil
audit forensik Petral tidak menyebutkan jumlah kerugian selama tiga tahun periode audit.
“Laporan auditor menyampaikan bahwa ada anomali dalam pengadaan di Petral yang
menyebabkan harga minyak dan produk minyak yang lebih tinggi,” ungkap Dwi. Ada tiga
aspek yang mempengaruhi, yaitu kebijakan Petral dalam proses pengadaan, kebocoran
informasi rahasia dan pengaruh pihak eksternal terhadap proses bisnis di Petral. Selain itu,
ditemukan bahwa Petral melakukan penunjukan penyedia jasa Marine Service dan Inspector.
Dwi menegaskan, Pertamina berkomitmen tinggi untuk transparansi proses audit forensik
Petral. Karena itu, pihaknya akan melakukan langkah korektif, yaitu perbaikan proses bisnis
dalam pengadaan minyak dan produk minyak Pertamina, meningkatkan aspek keterbukaan
dan compliance, serta evaluasi terhadap mitra penyedia minyak mentah dan produk minyak.
Disamping itu, Pertamina juga melakukan pengawasan lebih baik terhadap operasional
ISC melalui pembentukan Komite Pengawas dan evalusi kinerja setiap bulan, melakukan
tindakan sesuai dengan ketentuan terhadap pekerja yang terkait dan menyampaikan hasil

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto didampingi Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman dan Vice President
Corporate Communication Wianda Pusponegoro menjelaskan tentang hasil audit forensik terhadapa Petral.

Foto : WAHYU

Pertamina Laporkan Audit Forensik Petral Telah Tuntas

audit tersebut kepada pihak yang berwenang.
Sementara Direktur Keuangan Pertamina, Arief Budiman mengatakan Pertamina masih
tetap melanjutkan proses likuidasi hingga April 2016. “Namun seandainya ada hal-hal secara
legal maupun finansial tidak memungkinkan, maka akan kami review kembali lagi,” lanjut Arief.
Global Bond Pertamina senilai US$ 48 juta yang dipegang oleh Petral akan dialihkan ke
Pertamina. Mengenai aset yang dimiliki Petral senilai 2,3 miliar dolar AS, setelah penyelesaian
berbagai transaksi, nilainya menjadi 483 juta dolar AS.
“Masalah klaim-klaim akan kami tuntaskan di akhir Desember 2015 dan mudah-mudahan
ada auditor financial yang bisa melihat kembali semua klaim. Apakah klaim-klaim tersebut
mempunyai landasan hukum dan bukti yang kuat. Jika kuat, kami akan teruskan untuk upaya
penagihannya,” ungkap Arief.•IRLI

HSSE
Memahami Slogan “Keselamatan Adalah Tanggung Jawab Semua Orang”
Kerap kali kita mendengar berita kecelakaan besar (major accident) seperti kebakaran,
tumpahan minyak dan kecelakaan kerja tentu merupakan hal yang memilukan. Terlebih bila
kecelakaan tersebut memakan korban jiwa, terbayang bagaimana kondisi keluarga terutama istri
dan anak-anak korban yang ditinggalkan.
Banyak yang beranggapan bahwa kecelakaan merupakan sebuah musibah, namun sesung
guhnya bila ditelaah lebih dalam kecelakaan merupakan sebuah insiden yang dapat dihindari
apabila kita memerhatikan aspek-aspek keselamatan. Namun, terkadang siapa pihak yang
bertanggungjawab akan aspek-aspek keselematan itu sendiri kerap dipertanyakan dan seringkali
menimbulkan perdebatan. Kelompok peraturan menunjukkan bahwa keselamatan di tempat kerja
adalah tanggung jawab pimpinan (pemberi kerja). Kelompok lain menyatakan bahwa pekerja
juga bertanggung jawab untuk mengikuti semua standar keselamatan, peraturan dan prosedur,
meskipun jika pekerja gagal untuk menerapkannya, pimpinan kemungkinan akan menjadi salah
satu pihak yang disalahkan untuk kelalaian atau pelatihan yang tidak memadai.
Mungkin sebagian kelompok menganggap bahwa aspek keselamatan dalam suatu organisasi
adalah tanggung jawab fungsi HSSE, namun sesungguhnya safety itu sendiri merupakan tanggung
jawab semua pekerja tanpa terkecuali. Memang benar bahwa setiap orang bertanggungjawab
atas keselamatan, tetapi frase ini masih ambigu, jika tugas dan tanggung jawab tertentu tidak
ditugaskan secara tepat kepada orang yang tepat pula. Sebuah pepatah Cina menyatakan bahwa
jika dua orang yang bertanggung jawab untuk memberi makan kuda, maka kuda akan tumbuh
kurus – yang berarti bahwa orang selalu berpikir orang lain yang akan melakukan pekerjaan.
Menurut Randy DeVaul dalam artikel nya yang berjudul “Who’s responsible for safety?” dalam
Precast Inc. Magazines, terdapat beberapa saran tentang bagaimana masing-masing tingkat
dalam suatu perusaan dapat meningkatkan kinerja keselamatannya:
• Level pekerja dapat berkontribusi dengan terlebih dahulu mengenali dan memperbaiki bahaya
di tempat kerja melalui pemeriksaan kondisi kerja sebelum bekerja; menempatkan pekerja lain
untuk bisa mengamati seseorang dalam melakukan tugasnya; meninjau secara berkala identifikasi
bahaya dan pengendalian risiko (risk register) sehingga bisa memperbaiki jika ada yang belum
sesuai dan segera melaporkan kepada atasan langsung setiap kondisi atau proses yang tidak
dapat segera diperbaiki untuk tindak lanjut dan tindakan yang diperlukan.
• Level middle manajemen dapat berkontribusi dengan melakukan pemeriksaan tempat kerja
untuk mencari dan memperbaiki bahaya ketika mulai bekerja; melakukan pengamatan pekerja

(job observation) untuk memastikan bahwa pekerja melakukan tugas dengan benar, mengikuti
prosedur, tidak mengambil jalan pintas, aktif dalam praktek housekeeping yang baik saat bekerja;
secara teratur meminta karyawan untuk memberikan saran atau ide tentang bagaimana tugastugas yang dilakukan agar lebih baik atau lebih aman; dan secara aktif melacak tindak lanjut saransaran keselamatan atau bahaya yang teridentifikasi untuk memastikan bahaya telah diperbaiki
pada waktu yang tepat.
• Level manajemen eksekutif dapat berkontribusi dengan secara jelas terlihat dalam mendukung
manajer dan supervisor dengan menghadiri HSSE Meeting berkala atau melakukan sesuatu
sehingga pekerja dan manajer tahu harapannya terkait dengan kinerja keselamatan; menyertakan
kinerja yang aman sebagai bagian dari tinjauan kinerja pekerja; berkomitmen terhadap keselamatan
sebagai nilai, bukan prioritas. Dengan prioritas, harapan keselamatan dapat berubah karena
perubahan situasi. Sebagai nilai, keselamatan tidak terganggu, terlepas dari keadaan yang berubah.
Melalui penjabaran diatas, terlihat bahwa setiap posisi dalam organisasi memiliki peranannya
masing-masing dalam menjaga aspek-aspek keselamatan dan dapat dikatakan bahwa penyebab
kecelakaan tidak hanya terjadi akibat satu penyebab saja. Oleh karena itu pula, setiap level pekerja
diharapkan dapat secara aktif berpartisipasi dalam memperbaiki jika melihat adanya satu kondisi
atau praktik kerja yang tidak aman sekaligus membantu dalam mengurangi kemungkinan terjadinya
kecelakaan.
Untuk meningkatkan keterlibatan semua pekerja, Direktorat Pemasaran telah membuat program
PATUH dimana program ini mendorong keterlibatan semua level pekerja untuk lebih awas terhadap
potensi bahaya dan peduli terhadap keselamatan dengan melaporkan suatu kondisi atau tindakan
tidak aman melalui:
• Web PATUH: http://10.106.1.15/patuh/
• SMS ke No. +62811-54-50000 dengan format : Area Kerja #Nama Pelapor #Lokasi #Uraian
Temuan. Misalnya: MOR6#Ahmad R.# SPBU 1234 # terdapat peralatan listrik yang terbuka yang
ditempatkan dekat dispenser SPBU.
Setiap tim di masing-masing region di Direktorat Pemasaran pun telah dibentuk untuk mengelola
dan memonitor setiap laporan yang masuk untuk diteruskan dan ditindaklanjuti.•

Sumber : HSSE Direktorat Pemasaran
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diatur secara formal oleh

penting selain untuk men

peraturan Menteri BUMN.

cegah fraud yang me

Pertamina mengadakan
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terh adap citra Pertamina.

terkait dengan GCG,” ucap

“Jadi sebenarnya fraud itu

Genades.

nyenggol reputasi. Jangan

Counsel & Compliance

workshop dengan tema
“Fraud Awareness untuk
Menghindari Penyimpangan
Good Corporate Governance
(GCG)”, di Ruang Sumba,
Hotel Borobudur Jakarta,
pada (9/11). Acara yang di
hadiri oleh pejabat setingkat
Senior Vice President, serta
perwakilan fungsi-fungsi di
Pertamina dan anak peru
sahaannya ini, diisi dengan
pemateri ahli dari EY (Ernst
& Young) Indonesia Stevanus
Alexander B.P. Sianturi.
Menurut Chief Legal
Counsel & Compliance Per
tamina Genades Panjaitan,
kegiatan di Pertamina harus
selaras dengan tata nilai
perusahaan. Salah satunya
clean, dengan salah satu
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sampai citra baik perusahaan
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fraud,” pungkas Alexander.
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penerapan GCG ini sangat
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(GCG) yang selama ini sudah
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Kurangi Loss melalui Peningkatan Fraud Awareness
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Chief Legal Counsel & Compliance Pertamina Genades Panjaitan menegaskan pentingnya fraud awareness agar untuk
menghindari penyimpangan Good Corporate Governance.

mand irian), serta fairness

appropriation, maupun fi

terjadi dimana saja, tidak

(kewajaran). “Yang penting

nancial statement fraud

melihat tempat, tidak melihat
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20% dari aktivitas tersebut.

sepantasnya kita harus ber

Alexander.

Sisanya adalah kecurangan

hati-hati. “Ingat fraud adalah

Di akhir acara, Alexander

yang tidak dilitigasi maupun

masalah niat, siapa pun bisa

juga mengatakan menurut

kecurangan yang belum

melakukannya,” tambah Ale

beberapa sumber, fraud se

diketahui oleh tim pengawas.

xander.•Starfy

perti korupsi, asset miss

Ia mengingatkan, fraud bisa

shipping
Optimalisasi Masa Tugas Tingkatkan Motivasi Kerja Awak Kapal
dengan keluarga juga menjadi faktor penyebab tingkat stres

sebagai berikut:

yang tinggi. Tingkat stres yang tinggi tersebut menjadi isu

1. Tingkat kemampuan mengontrol stres awak kapal

penting bagi Shipping yang mana berpengaruh pada motivasi
kerja serta tingkat kepuasan kerja awak kapal yang selanjutnya

meningkat

dapat berimbas pada loyalitas awak kapal ke perusahaan.
Untuk meminimalisirnya, Fungsi Crewing membuat be
berapa survei salah satunya mengenai masa penugasan awak
kapal. Melalui metode survei diharapkan dapat diukur beberapa
indikator utama, di antaranya:
1. Produktivitas
Kunjungan Manajemen Shipping ke Kapal Milik

2. Tingkat kepuasan kerja awak kapal meningkat

2. Jiwa kompetitif
3. Ketenangan dalam bekerja

Dalam rangka meningkatkan pelayanan distribusi

4. Ketelitian dan konsentrasi

energi, Fungsi Shipping mendapat tantangan untuk selalu

5. Kemampuan mengontrol tingkat stress

menyediakan kapal yang handal. Salah satu upaya untuk

6. Tidak ada keluhan karena kelelahan

mewujudkan hal tersebut adalah memastikan awak kapal

7. Keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan

memiliki semangat dan motivasi kerja yang tinggi dalam

(work-life balance)

bekerja. Hal tersebut menjadi tanggung jawab Fungsi

8. Merasa senang dan menikmati pekerjaan/profesi

Crewing-Shipping dalam aspek pengelolaan awak kapal.

9. Komitmen untuk tetap bekerja di perusahaan

3. Motivasi kerja awak kapal meningkat

Selain itu, Fungsi Crewing juga menjadi “wadah” bagi awak
kapal dalam menyampaikan keluhan-keluhan baik mengenai
kedinasan di atas kapal maupun hal lainnya.

Berdasarkan hasil survei tersebut, awak kapal selanjutnya
dilakukan optimalisasi masa penugasan awak kapal di atas kapal

Saat ini, Fungsi Crewing mengelola sejumlah 1.677 awak

yang semula 9 bulan menjadi 7 bulan. Pelaksanaan perubahan

kapal yang ditugaskan mengawaki 65 kapal milik Pertamina

telah dimulai pada awal Februari 2015 dan terus berlanjut hingga

Perubahan kebijakan masa penugasan di atas kapal ini

dengan komposisi 53% awak kapal PWTT dan sisanya awak

saat ini baik untuk Perwira maupun Rating kecuali untuk jabatan

merupakan salah satu upaya Pertamina Shipping dalam

kapal PWT. Dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara awak

Boatswain dan Pumpman dikarenakan ketersediaan manpower

memastikan kelancaran operasional kapal milik dengan tidak

kapal dengan perusahaan, masa penugasan awak kapal

yang masih belum mencukupi.

melepas perhatian pada kepuasan kerja karyawan. Hal ini

adalah 9 bulan. Kondisi lingkungan kerja cukup berbahaya,

Setelah perubahan masa penugasan tersebut berjalan,

pekerjaan yang relatif berat, serta minimnya pertemuan

kembali survei dilaksanakan dan dapat memperoleh hasil

tentunya tidak lepas dari tujuan menjadi worldclass shipping
company.•[Shipping]
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Pertamina Sambut 40 Calon Pekerja Baru Direktorat Pemasaran
Semarang – Sebanyak
40 peserta mengikuti Pem
bukaan Bimbingan Kerja Juru
Teknik (BKJT) M&T di Hotel
Patrasaja, pada (14/9). Acara
ini merupakan pembukaan
dari training calon pekerja
Pertamina yang tahun ini ber
lokasi di Semarang.
Dibuka oleh GM MOR
IV, Kusnendar, acara ini
juga dihadiri oleh Direktur
Pemasaran Pertamina
Ahmad Bambang dan Vice
President Pertamina Cor
porate University Ihsanuddin
Usman.
Ke-40 calon pekerja
tersebut akan mengisi jabatan
teknik di MOR I – MOR VII.
Mereka merupakan fresh
graduate SMA dari berbagai
daerah di Indonesia yang
telah lolos pada serangkaian
seleksi tahap sebelumnya

yaitu tes tertulis, psikotes dan
wawancara.
Staff HRD JBT Pertamina
MOR IV, Ni Putu Sri Hutari
mengatakan, mereka akan
mengi kuti training selama
enam bulan hingga akhir
Februari 2016, sebelum
dia ngkat menjadi pekerja
Pertamina. Mereka akan
diberikan berbagai pelatihan
secara bertahap, seperti
Pembinaan Mental dan Di
siplin, Class Room, On The
Job Training (OJT) dan Kertas
Kerja Wajib (KKW). Kegiatan
yang di-handle Pertamina
Corporate University ini
melibatkan berbagai pihak
baik dari internal Pertamina
maupun eksternal untuk
memb erikan pelatihan se
suai dengan materi yang
dibutuhkan.
Pembinaan Mental dan

Disiplin tahun ini dilaksanakan
di Pusat Pendidikan Penerbad
Semarang selama dua
minggu dan dilatih langsung
oleh para instruktur dari TNI.
Kegiatan ini bertujuan untuk
menumbuhkan jiwa disiplin
dan mental yang kuat bagi
para calon pekerja.
Setelah mengikuti Pem
binaan Mental dan Disiplin,
peserta akan mengikuti
Class Room selama dua
bulan untuk dibekali berbagai
pengetahuan tentang Cor
porate Pertamina dan Fungsifungsi apa saja yang terdapat
di Pertamina. Selanjutnya,
On The Job Training akan
menempatkan calon pekerja
dalam posisi pekerjaan yang
sebenarnya selama empat
bulan. Sebelum masa training
berakhir, peserta masih harus
membuat Kertas Kerja Wajib

Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang memberikan sambutan pada pembukaan BKJT M & T, di Semarang.

dan mempresentasikannya.
“Kertas Kerja Wajib ini se
macam tugas akhir bagi calon
pekerja sebelum ditentukan
siapa yang lolos dan diangkat
menjadi pekerja,” jelas Tari.
Ta r i m e n a m b a h k a n ,

d al a m p e n g a n g k a t a n
pekerja Pertamina tidak
ada kuota tertentu, mereka
hanya menga ngkat calon
pekerja yang dianggap
memenuhi kompetensi yang
dibutuhkan. Melalui kegiatan

training ini, diharapkan
mereka yang nantinya
mengisi jabatan teknik di
Direktorat Pemasaran akan
cepat beradaptasi dengan
operasional kerja.•LNW

UTC

Go Live Aplikasi Managemen Data Terintegrasi (MDT)
Aplikasi Manajemen Data Terintegrasi dibangun dalam rangka melaksanakan dan
mengimplementasikan surat Direktur Hulu No. 007/D0000/2012, tanggal 12 Januari 2012
perihal Integrasi data teknis Upstream baik data fisik (sample batuan, pita magenetik dan
dokumen teknis) maupun data digital format (data seismik format SegY, Log sumur format LAS,
LIS, DLIS dan dokumen teknis format pdf, doc, dll) dalam satu sistem manajemen terintegrasi.
Perintah Direktur Hulu untuk mengintegrasikan data-data teknis Upstream dalam satu sistem
manajemen terintegrasi dipicu oleh belum terintegrasinya data teknis Upstream fisik dan digital.
Pun, aplikasi yang ada milik pihak ketiga juga belum mampu mengintegrasikan kedua jenis
data tersebut. Guna memenuhi kebutuhan akan integrasi data, dan melaksanakan perintah
Direktur Hulu, fungsi Upstream Technology Center membangun aplikasi Managemen Data
Terintegrasi (MDT) secara mandiri yang digunakan untuk Manajemen Data Teknis Upstream
berbasis Web GIS yang mengintegrasikan data fisik dan data digital.
Aplikasi ini dibangun pada akhir tahun 2012, diawali dengan asesmen konsep, infrastruktur
dan studi banding bekerjasama dengan Jurusan Ilmu Komputer dan Elektronika (JIKA)
FMIPA UGM. Konsep dasar yang dipakai dalam membangun aplikasi ini adalah “Data dan
informasi sebagai objek dengan standar internasional Open Archival Information System
(OAIS) dan Petroleum Professional Data Management (PPDM). Standar OAIS sendiri adalah
standardisasi yang dijadikan acuan dalam proses manajemen data untuk keperluan klasifikasi
dan kategorisasi, sementara PPDM mengatur alur proses penanganan data sehingga dapat
berorientasi jangka panjang dalam penggunaanya. Sedangkan, untuk solusi pada level
integrasi data yang baik menggunakan pendekatan Master Data Model yang dikeluarkan
oleh Oracle.
Aplikasi ini dibangun untuk menggantikan aplikasi Roc@t milik PT. Sigma Cipta Utama
untuk managemen data fisik, dan PetroBank milik LandMark untuk data digital master data
store. Selama kurun waktu September 2013 sampai sekarang, tahapan yang dilakukan lebih
banyak pada proses migrasi database dari aplikasi Roc@t dan PetroBank, asesmen serta
kataloging data fisik dari APH (WMO, ONWJ, PIEP Algeria, PGE dan PEPC).
Aplikasi Manajemen Data Terintegrasi sampai dengan saat ini menyimpan data meliputi
data eksplorasi (seismik, well, dokumen teknis), data non seismik (MT, gravity), dan e-library.
Keunggulan yang ditawarkan aplikasi MDT antara lain yaitu aplikasi ini dibangun dengan
konsep web based, sehingga akan lebih mudah diakses selama terkoneksi dengan WAN
Pertamina, user akan lebih mudah dan cepat mencari dan mengorder data secara online,
sesuai dengan standar keamanan informasi. Beberapa fitur aplikasi MDT yang sudah
digunakan yaitu untuk pencarian data, order data, DownLoad data, Upload data maupun
preview data. Proses pencarian bisa berdasarkan tree view (WKP), map, common search

(google mode), maupun advance search. Aplikasi ini mengatur pula hak akses tiap pengguna,
yang didasarkan pada status APH pengguna tersebut. Hak akses tersebut antara lain: end
user, manajer dan pengelola data. Pekerja yang memiliki hak akses sebagai end user bisa
melihat semua katalog data di MDT, namun untuk meminjam harus melalui mekanisme yang
ada (sesuai dengan pedoman).
Untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi MDT, SVP Development & Technology melalui
Surat No.191/D30000/2015 tanggal 16 September 2015 memerintahkan bahwa aplikasi
MDT harus Go Live terhitung mulai 1 Oktober 2015, khususnya dilingkungan Pertamina
Direktorat Hulu. Secara bertahap, sosialisasi dan demontrasi penggunaan aplikasi MDT akan
dilaksanakan di masing-masing APH. Dengan Go Live-nya aplikasi MDT, Pertamina Direktorat
Hulu selangkah lebih maju dalam pengelolaan data teknis Upstream dan akan membantu
seluruh APH dalam melakukan evaluasi GGR (Geology Geofisika dan Reservoir) untuk
meningkatkan produksi dan menemukan cadangan baru dengan tersedianya data secara
cepat dan akurat. Go Live MDT ini juga menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan
gedung Pertamina Upstream Data Center (PUDC) mendapatkan sertifikat ISO 27001.•UTC

“I

ni adalah event Direk
torat Hulu untuk me
nyampaikan kinerja, reputasi,
dan kemajuan bisnisnya
dalam setahun terakhir.
Kita semua tahu bahwa
misi perusahaan adalah
mengelola energi secara
terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial
yang kuat, khususnya migas.
Dan di dalam menjalankan
misi kita, maka ada aspek
sangat penting yang harus

Direktur
Utama
Pertamina
Dwi Soetjipto

Foto : ADITYO

Bertempat di Kantor Pusat
PT Pertamina (Persero), Annual
Hulu Day (AHD) digelar lagi untuk
kali ke-3, dengan tema: ‘Survive
and Sustainable Growth: SynergizeAligment-Inovate-Motivate’. Forum
AHD kali ini mengetengahkan
visualisasi perjalanan transformasi,
kinerja, dan reputasi bisnis hulu
berikut anak-anak perusahaan
rumpun hulu Pertamina selama
setahun ke belakang. Tujuannya,
untuk mengukur sejauhmana
upaya pengembangan sektor
hulu, sebagai bagian dari Lima
Prioritas Strategis Pertamina telah
diimplementasikan.

Annual Hulu Day 2015:
Refleksi Reputasi Hulu Pertamina
“Kita tahu bahwa saat ini semua pemain di industri migas berada dalam
situasi sulit yang penuh tantangan, ketika harga minyak turun sejak medio tahun
lalu. Dan sebagaimana kita, maka perusahaan-perusahaan minyak di seluruh
dunia mengalami pukulan dalam hal kinerja finansialnya,” demikian dikatakan
Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto ketika membuka Annual Hulu Day 2015
yang berlangsung 2 hari, 9 – 10 November 2015, di Lantai M dan Lantai Ground
Gedung Utama. Pembukaan AHD ke-3, 2015 ini dihadiri Direktur Hulu Syamsu

tumbuh menyatu dalam
kultur bisnis kita, yaitu safety
dan ramah lingkungan. Nah,
inilah untuk kita di Hulu yang
banyak tantangan dan masih
perlu perbaikan.” Demikian
disampaikan oleh Direktur
Hulu Pertamina Syamsu
Alam dalam Opening Booth
Expo Annual Hulu Day 2015
di Lantai Ground, Gedung
Utama, Senin (9/11).
Lebih lanjut Alam (de
mikian ia akrab disapa)

menyatakan, ada beberapa
parameter seperti harga
minyak dan faktor eksternal
lainnya yang tidak bisa
dikontrol perusahaan. Na
mun masih ada banyak hal
yang bisa dilakukan untuk
menambah cadangan dan
meningkatkan produksi.
Masih banyak faktor internal
yang bisa ditingkatkan,
terutama dalam upaya me
nekan biaya-biaya operasi,
meningkatkan efisiensi, dan

optimalisasi aset, termasuk
aspek safety.
Menurut Alam, sem ua
langkah itu akan mem
buktikan bahwa seluruh
insan Hulu mampu me
ngelola bisnis yang dapat
m e m b e r i k a n k o nt r i b u s i
revenue maksimal kepada
perusahaan.
Annual Hulu Day 2015
merupakan acara yang di
selenggarakan setiap ta
hun, dan kali ini merupakan

Alam, Direktur Pemasaran Ahmad Bambang
dan Direktur Keuangan Arief Budiman. Hadir
pula jajaran top manajemen Direktorat Hulu
dan para pimpinan Anak Perusahaan bidang
hulu Pertamina (APH).
Meski demikian, Dwi melihat, Pertamina
masih menuai untung dari kegiatan bisnis
hulunya tahun lalu sebesar 70 % yang dipetik
melalui upaya efisiensi di seluruh lini operasi
dan langkah-langkah inovasi, serta continues
improvement. Hal itu membuat Pertamina
masih tetap menjaga irama kerjanya di sektor
bisnis hulu migas dalam kredo agressive
upstream and profitable downstream.
Ia juga menegaskan sangat tepat jika Di
rektorat Hulu menyelenggarakan Annual Hulu
Day ini. Apalagi sesuai Lima Prioritas Strategis
Pertamina, pengembangan upstream menem
pati urutan pertama. “Sampai triwulan III/2015,
realisasi investasi Pertamina adalah 2,5 miliar
dolar AS, dan yang 2 miliarnya untuk upstream.
Dari segi komposisi, sudah sangat bagus.
Artinya, kita memberi perhatian pada sektor
upstream sebaik-baiknya,” lanjut Dwi.•URIP

yang ketiga. Kegiatan ter
sebut diselenggarakan di
samping sebagai ajang per
tanggungan jawab aktivitas
hulu Pertamina kepada
stakeholders, juga untuk
memberikan apresiasi ke
pada para pekerja hulu, serta
memotivasi mereka supaya
terus berinovasi dan selalu
bersinergi demi kemajuan
perusahaan.
Usai laporan Direktur
Hulu, dilakukan pembukaan

Booth Expo Annual Hulu
Day 2015 dengan menabuh
bersama instrumen musik
p e r k u s i o l e h D i re k t u r
Utama Dwi Soetjipto,
Direktur Hulu Syamsu Alam,
Direktur Pemasaran Ahmad
Bambang dan Direktur Ke
uangan Arief Budiman.
Dalam kesempatan tersebut,
Direksi juga melakukan kun
jungan ke masing-masing
booth.•URIP

Berbagai narasumber lintas profesi menjadi pembicara dalam acara Energy Talk Annual Hulu Day 2015.
Berbagi pengalaman menuju sukses dapat memacu semangat dan motivasi para insan Hulu Pertamina
untuk terus meningkatkan kapabilitas, bertahan dan berkembang, berinovasi, dan bersinergi dan dalam
memperkuat langkah serta strategi perusahaan menjadi world class energy company.

U

sai pembukaan, acara dilanjutkan dengan Energy
Talk yang dipimpin dua stand up comedy
Indonesia, yaitu Soleh Solihun dan Sammy Not A
Slim Boy. Talk show menghadirkan Dian Pelangi
(entrepreneur muda dalam bisnis busana muslim
yang telah mendunia), Rio Haryanto (pebalap tim
GP2 Indonesia), Freddy (PC Prove Pintar, peraih
Anugerah Most Value Creation Hulu 2015, PHE
ONW) dan Azhari (PC Prove Superman, peraih
Anugerah Best Innovation Hulu 2015, PGE
Ulubelu).
Dian Pelangi menceritakan kisahnya
membangun bisnis busana muslim, yang
sebenarnya melanjutkan usaha kedua
orangtuanya. Dian pernah tinggal
di Pekalongan dan Palembang,
karenanya ia menguasai batik dan tenun. Bisnis busananya berbasiskan pada batik dan tenun
yang dibuatnya sendiri.
Sementara Rio mengisahkan jatuh bangun karirnya sebagai pebalap. Ia mememulai karirnya
sejak usia 6 tahun dengan go kart, hingga kini di ajang GP2, yang selangkah lagi masuk ke F1.
Namun ia mengakui beratnya persaingan karena semua pebalap ingin masuk ke ajang F1 tersebut.
Sedangkan Freddy dan Azhari, keduanya pekerja Pertamina, yang bersama timnya baru
saja keluar sebagai pemenang di ajang APQ Awards 2015.
Usai talk show, disela dengan makan siang, acara berlanjut dengan menghadirkan penyanyi
Raisa yang membawakan lagu-lagu yang disukai banyak hadirin.•URIP

Indah
Suksmaningsih

D

i hari pertama, pengamat dari YLKI (Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia), Indah Suksmaningsih, memuji
acara Annual Hulu Day 2015 ini. Menurutnya jika saja
semakin banyak orang yang mengetahui kemampuan
Pertamina di bidang hulu, maka masyarakat pun akan
semakin percaya diri (confidence) bahwa Pertamina juga
punya kemampuan yang tidak kalah dengan perusahaan
asing.
Ia pun menyaksikan pameran yang digelar dalam
perhelatan tersebut dan merasa bangga dengan apa
yang telah dicapai Pertamina. Indah berharap agar event
seperti ini diperluas dan diinformasikan ke masyarakat, agar
semakin banyak yang tahu bahwa Pertamina bisa. Artinya
Pertamina juga harus aktif melakukan kampanye informasi
kemampuannya sendiri.

S

ementara VP UTC Sigit Rahardjo menyatakan
bahwa Annual Hulu Day merupakan ajang
untuk menyampaikan kepada publik apa saja

Sigit Rahardjo

Pertamina
harus lebih
aktif unjuk
profesionalisme
di bidang hulu

yang sudah dikerjakan oleh Direktorat Hulu, baik
dari sisi operation, manajemen maupun teknologi.
Teknologi juga menentukan perkembangan bisnis suatu
perusahaan. “Teknologi sangat penting, karena itulah
yang dapat men-generate bisnis ke depan,” kata Sigit
ditemui di luar acara, Senin (9/11).
Terkait dengan teknologi Hulu, UTC tidak hanya
menangani teknologi yang common, tetapi juga mulai
mengembangkan teknologi berbasis fenomena alam
Indonesia yang memiliki banyak gunung api serta aset
ladang tua. Maka, upaya meningkatkan kapabilitas
dalam EOR merupakan tantangan tersendiri untuk
UTC, di samping melakukan riset-riset akuisisi seismik
di daerah yang tertutup endapan gunung api.
Annual Hulu Day 2015 ini diharapkan dapat
mengakselerasi dan menginspirasi pekerja hulu untuk
mengeluarkan daya inovasinya dan memberikan yang
terbaik buat perusahaan.•URIP

Teknologi
dapat
men-generate
bisnis
ke depan

Pada hari kedua, Annual Hulu Day 2015 masih diwarnai berbagai kegiatan.
Mulai dari talkshow hingga pemberian penghargaan dan hadiah kepada para
pemenang lomba serta para insan Hulu yang berprestasi.

D

alam energy talk hari kedua dengan tema Synergy and
Alignment in the Industry, tampil sebagai pembicara Dr. Ir.
Andang Bachtiar M.Sc. selaku anggota Dewan Energi Nasional
dan Ketua Komite Eksplorasi NAsional (KEN), Direktur Eksekutif
Indonesian Resource Studies (IRESS), Marwan Batubara,
CEO General Electric Indonesia (GE), Handry Satriago, serta
Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam.
Sesuai dengan tema talkshow, Andang Bachtiar
menegaskan, untuk menyiapkan kemandirian nasional
dibutuhkan suatu alignment antara Pert amina,
masyarakat industri, pemerintah, dan para tokoh in
ternasional. “Kami berharap pemerintah memberikan
kemudahan kepada Pertamina dalam mengelola
energi baru dan terbarukan. Pasalnya, upaya
pengawalan dilakukan supaya pemerintah bisa mengimplementasikan kebijakan di sektor
energi termasuk eksplorasi dan produksi migas di Pertamina. Kesemuanya itu selalu dikaitkan
dengan konstitusi,” tandasnya.
Selaku Ketua KEN, Andang berharap, ke depannya Pertamina bisa mengembangkan
teknologi eksplorasi yang mampu merekontruksikan cekungan-cekungan migas Indonesia
baik back arch, fore arch, maupun intra mountain basi, terutama yang kondisi surface tertutup
endapan vulkanik. Ia juga menyoroti fungsi Pertamina Upstream Technology Center (UTC)
untuk menjadi ujung tombak dari teknologi eksplorasi dan produksi yang lebih spesifik bagi
Indonesia.
Sementara Direktur Eksekutif Indonesian Resource Studies (IRESS), Marwan Batubara,
mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memahami situasi energi di Indonesia.
Karena itu, untuk membangun ketahanan dan kemandirian energy nasional dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan, masyarakat sangat bergantung kepada Pertamina. Dari sisi ini,
semua pihak yang peduli kita harapkan mendukung Pertamina sebagai satu-satunya BUMN
bidang energi di Indonesia.

Hadapi Tren World Class Company,
Saatnya Pertamina Ciptakan Pemimpin Lokal
“Untuk mencapai target itu harus ada kontribusi maksimal dari pemerintah. Salah satu
yang signifikan adalah bagaimana seluruh cadangan migas nasional itu ditransfer menjadi
aset Pertamina,” tegas Marwan saat menjelaskan ketahanan energi nasional.
Hal tersebut disepakati CEO General Electric Indonesia (GE), Handry Satriago. Bahkan
ia mengingatkan ada beberapa tren utama yang harus dihadapi untuk menjadi world class
company. Di antaranya banyak kejadian yang tidak dapat diprediksi dan hal itu dapat mengubah
cara berbisnis pada suatu perusahaan. Misalnya peristiwa 911, dan era peralihan teknologi,
hingga muncul krisis migas seperti sekarang.
“Pertamina harus mampu menghadapi tantangan tersebut agar bisa bersaing menjadi
perusahaan kelas dunia. Bukan hanya investasi bisnis yang dikedepankan, tapi juga investasi
usaha untuk membantu Indonesia menjadi negara yang lebih mandiri dan maju,” jelas Handry.
Ia menggarisbawahi, agar bisnisnya semakin maju, Pertamina harus mampu melokalisasi
jasa dan produk serta aktif mengembangkan SDM Indonesia yang berbakat dan berpotensi
menjadi pemimpin.
Hal tersebut dipertegas oleh Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam. “Integritas seorang
pemimpin harus sudah teruji dan open minded. Hal ini merupakan tantangan bagi Pertamina
dalam rangka menambah pengetahuan dan mengembangkan inovasi teknologi,” tegasnya.
Tidak hanya memegang prinsip global, Syamsu Alam menyepakati upaya Pertamina
untuk memperkuat local content seperti yang dilakukan oleh GE. Karena bagaimana pun juga
Indonesia harus mempunyai pemimpin lokal namun berkelas internasional.
“Hal ini yang dapat meningkatkan value kita sehingga bisa berkolaborasi dengan kreatif
dan inovatif. Tentunya kita bisa melakukan perubahan dan beradaptasi dengan situasi apapun.
khususnya pada kondisi seperti saat ini dimana persoalan migas dan energi baru terbarukan
menjadi isu yang kompleks,” papar Alam.•EGHA

Upstream Director Awards 2015

1. The Most Entertaining CEO diraih oleh President Director PIEP Slamet Riyadi
2. The Longest Dedicated FInancial Director diraih oleh FInance & Business Support
Director PEP Lukitaningsih
3. The Most Organized Director diraih oleh Exploration and Development Director PGE
Khairul Rozak
4. The Most Brave Negotiator Director diraih oleh Exploration Director PHE Rudy Ryacudu
5. The Most Challenged CEO diraih oleh President Director PDSI Lelin Eprianto
6. The Most Persistent Director diraih oleh Operation Director PEPC RP Yudantoro
7. The Most Opportunity Creating Director diraih Business Development Director PT
Elnusa Tolingul Anwar

Pemenang Lomba Fotografi

Pemenang Lomba Artikel

1. Adit Satriawirawan - PHE ONWJ

1. Taufik Adityawarman - PHE ONWJ

2. Lutfi Hilfan - Pertamina Algeria

2. Casdira - PHE

3. Muhammad Daman Huri - Pertamina EP

3. Muhammad Yasir Syawaludin - Pertamina

4. Bayu Agus Susanto - PHE WMO

4. A. Fadjrin K. Wijaya - Pertamina EP

5. Roby Insan Kamil - PHE

5. Edi Hamdi - PHE ONWJ

Pemenang Lomba Upload Foto
dari Ben Apps

Henry Wahyu Siregar - PGE
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Materi keuangan perusahaan telah dibahas dalam
ratusan buku, yang sebagian besar memiliki aspek rumit
dan menakutkan. Halaman demi halaman di semua
buku itu memuat uraian yang padat dan disertai dengan
persamaan yang rumit dan terminologi yang tidak jelas.
Keseluruhan isi dan metode penyampaian di semua
buku seolah menyatakan bahwa keuangan perusahaan
hanya dapat dikuasai orang-orang jenius. Namun,
semua bidang yang dibahas sebenarnya hanya berupa
sejumlah kecil ukuran keuangan dasar yang dengan
ukuran tersebut kita dapat menilai kesuksesan setiap
perusahaan komersial.
Buku ini berbeda dari kebanyakan buku bisnis
lainnya. Anda akan mengetahui letak perbedaannya
saat Anda membaca halaman demi halaman dalam
buku ini. Buku ini tidak seperti kebanyakan buku teks
yang hanya berisi materi kuliah dalam bentuk tulisan,
buku ini juga dilengkapi ilustrasi perhitungan nyata yang
terjadi di lapangan.
Kondisi dalam setiap operasi bisnis dapat berubah
dari hari kehari dan dalam situasi yang dinamis ini,
rasio bisnis memberi tahu manajemen tentang isu-isu
terpenting yang harus segera diperhatikan. Menurut
definisinya, semua rasio itu menunjukkan hubungan
yang terdapat diantara bagian-bagian berbeda dari
bisnis. Rasio itu menyoroti keterkaitan yang penting
dan pentingnya keseimbangan yang tepat diantara
departemen. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang
semua rasio utama akan memungkinkan para manajer
diberbagai fungsi yang berbeda untuk bekerja sama
dengan lebih baik demi mencapai tujuan bisnis secara
keseluruhan.
Materi yang dibahas di buku ini dapat bermanfaat
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi individu
dan masyarakat. Bisnis memberikan semua kesenangan
yang diidamkan oleh manusia yang haus akan kompetisi.
Buktinya adalah berita tentang persaingan ketat antara
para entrepreneur yang menjadi berita utama dalam
surat kabar setiap hari.
Key Management Ratio memotong kompas,
langsung menuju pada ukuran-ukuran yang penting.
Buku ini menunjukkan dengan gambling rasio-rasio
itu dan menjelaskan apa yang persisnya terjadi pada
perusahaan Anda, mulai dari laba per saham, arus
kas, hingga laba investasi dan penjualan. Penjelasan
materi dan pemaparan visualnya yang unik akan
membantu Anda untuk memahami segalanya yang
dibutuhkan dengan cepat dalam memahami risiko
bisnis.•PERPUSTAKAAN
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Auditor ISO 9001 : 2015 :
Peningkatan Bisnis Melalui Improvement
Sesuai arahan Komite Management Sistem Standard (KMSS) PT Pertamina (Persero) No.
094/K30500/2015-S0 Tanggal 23 Juni 2015 dinyatakan bahwa
PT PGE perlu menyiapkan rencana integrasi vertical dan horizontal sistem standard yang
dijalankan (ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001) di area kerja utama. Sebagai bentuk nyata
implementasi rekomendasi KMSS, Direksi menandatangani komitmen bersama Manajemen lainnya
untuk mengimplementasikan ISO 9001:2015 di kantor pusat PT Pertamina Geothermal Energy
(PGE) dan selanjutnya melaksanakan pelatihan untuk menyukseskan rencana implementasi tersebut
Pelatihan Internal Auditor Tanggal 10 – 11 November 2015 yang di-conduct oleh The British
Standard Institutione (BSI) tersebut, menyajikan materi bagaimana menjadi seorang auditor
termasuk attitude/ethic dalam menjalankan internal audit. Selain itu hal yang spesial di pelatihan
ini adalah adanya perubahan terminologi ISO 9001 dari versi 2008 ke versi 2015. Adapun
perubahannya adalah sebagai berikut:

Dalam guideline yang disampaikan, Auditee haruslah melaksanakan siklus Plan-Do-CheckAction dimana pada siklus Plan, auditee tidak hanya memetakan proses Bisnisnya namun
menganalisa risiko dari proses bisnis tersebut. Dari Risk Profile tersebut dibuatlah sasaran
mutu serta upaya mitigasi sehingga tercapailah
	
  
sasaran mutu yang link dengan Key Performance
Indicator. Karena PT PGE telah menerapkan Sistem
Manajemen Risiko, maka upaya perencanaan
yang dilakukan tidak lagi memberatkan pekerja
dan Fungsi. Jika dahulu Tim sibuk membuat
dokumen, maka tahun ini Tim Implementasi dapat
mengintegrasikan Risk Profile di setiap Fungsinya
dengan Rencana dan Sasaran Mutu untuk meng
implementasikan ISO 9001:2015.
Pelatihan dua hari tersebut juga dihadiri oleh
perwakilan Quality Management PT Pertamina
(Persero) serta Pekerja dari Direktorat Pemasaran.
Antusias mereka juga luar biasa. Rencananya para peserta tersebut akan terlibat dalam
pelaksanaan internal audit pada tanggal 1	
   – 4 Desember 2015 di PT PGE.
Pasca pelatihan tersebut, ada
beberapa hal yang bisa dijadikan bahan
pembelajaran yaitu Risk Profile yang
dimiliki oleh PT Pertamina (Persero)
haruslah terintegrasi dengan Sistem
Standard ISO 9001:2015 sehingga
tidak diperlukan 2 kali kerja. Cukup satu
dokumen yang bisa menjawab ber
bagai persyaratan yang diperlukan oleh
Perusahaan. Selain itu, PT Pertamina
(Persero) perlu memastikan bahwa Risk
Profile yang dijalankan oleh masing-masing Unit Bisnis/Anak Perusahaan sudah sesuai dengan
Proses Bisnis yang ditetapkan oleh masing-masing Unit Bisnis/Anak Perusahaan.

	
  

Melalui pelatihan harapannya pelaksanaan internal audit yang telah direncanakan dapat berjalan
sesuai rencana dan diperoleh hasil dan bisa menghasilkan improvement untuk meningkatkan
performance bisnis geothermal ke depan.
Do what you write, Write what you do 	
  
Insan Mutu…Semangat!!! Hebat!!!
Pertamina…Jaya!!! Jaya!!!!
Oleh : Made Budy Sartono – QM PT Pertamina Geothermal Energy
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Jaket Kuning (pun) Intip Kunci Keberhasilan KOMET!
Tahun 2015 adalah tahun ketujuh untuk Knowledge Management Pertamina (KOMET). Ketika awal
tahun dibentuk, Tim KOMET yang awalnya masih mencari – cari seperti apa framework implementasi KM
dengan menelaah banyak Best Practices, salah satunya adalah melalui American Productivity & Quality
Center (APQC). Walaupun pada akhirnya dirasakan bahwa banyak teori yang dipaparkan tapi tidak ada
benang merahnya satu sama lain. Oleh karena itu timbul pemikiran mengapa Pertamina harus meniru
teori yang saling bertentangan itu? Akhirnya, Tim KOMET sepakat untuk membangun sistem KM sendiri
agar dapat menjadi sebuah leading practice.
Sejak 5 Nopember 2008, seluruh kegiatan KOMET dikelola secara offline dan online dengan “ala
Pertamina”. Perubahan dan perbaikan dilakukan secara terus-menerus sebagai bagian dari upaya
peningkatan keberhasilan implementasinya. Hasil yang diperoleh selama lima tahun berturut-turut sejak
2011 sebagai Indonesian MAKE Winner dan selama tiga tahun berturut-turut menjadi Asian MAKE
Winner sejak 2013. Hal ini membuktikan bahwa sistem
implementasi KOMET yang dibangun telah on the track.
Dengan prestasi tersebut, KOMETers patut berbangga
bila KOMET dapat dikatakan sebagai leading practice.
Adanya permintaan benchmarking dari berbagai perusahaan
telah membuktikan hal tersebut. Berbagai enterprise mulai
dari perusahaan-perusahaan terkemuka di Indonesia,
seperti Garuda Maintenance Facility (GMF), Bank Negara
Indonesia (BNI), Garuda Indonesia, Angkasa Pura dan
Indomobil telah melakukan benchmark ke Pertamina.
Selain itu Lembaga Pemerintahan seperti KPK, LAN
dan Kementrian ESDM sampai dengan Intitusi Pendidikan seperti ITB dan Universitas Indonesia yang biasa
dikenal dengan Jaket Kuningnya telah meminta Tim KOMET untuk sharing best practice implementasi
KOMET. Tepatnya pada Kamis, 12 Nopember 2015 Tim KOMET melakukan presentasi kepada 30
mahasiswa S2 jurusan Teknik Industri Universitas Indonesia. Dalam kesempatan tersebut dipaparkan
mengenai delapan kunci keberhasilan implementasi KM di Pertamina oleh Knowledge Management
Manager, Gatot Chiandar.
Delapan kunci keberhasilan tersebut terdiri atas adanya integrasi KOMET dengan 3 pilar lain dalam
Quality Management System, Berbagai KM policy dari Tim Manajemen dan Shareholder, Tim Manajemen
sebagai Role Model, PIC sebagai penggerak, Aktivitas online sebagai pendukung dari aktivitas offline,
Top-down dan bottom-up Key Performance Measures, Formula asset pengetahuan yang unik dan
Asesmen KOMET.

Paparan dan diskusi menarik terutama menyangkut metode penerapan KPI share berbagi
pengetahuan dan Person In Charge (PIC) yang menggerakkan budaya berbagi pengetahuan di seluruh
Unit Operasi / Region dan Anak Perusahaan.

Acara ditutup oleh Faisal Yusra selaku VP Quality, System and Knowledge Management dengan
menegaskan dan memaparkan kesimpulannya bahwa KM pertamina itu sangat unik karena bertujuan
untuk membantu menyelesaikan masalah pekerjaan yang dikaitkan dengan kegiatan perbaikan
berkelanjutan dan inovasi dalam kerangka Quality Management System.
Diharapkan pada akhirnya KOMET dapat menjadi legacy dan leading practice bagi Pertamina melalui
berbagai upaya inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Kedepan fokus KOMET tidak lagi hanya eksternalisasi
namun mulai fokus pada aspek utilisasi yang dapat menjadi salah satu sarana dalam membantu
penyelesaian permasalahan pekerjaan melalui pemanfaatan Portal KOMET yang saat ini sedang dalam
tahap enhancement. Pergeseran fokus tersebut tentunya adalah untuk mendorong terciptanya optimalisasi
proses knowledge creation/conversion sesuai “SECI” model yang umum digunakan dalam implementasi
KM. Tidak ada kata lelah bagi Tim KOMET untuk terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
The More You Share, The More You Get! Let’s Shared Knowledge!!!
Oleh Desy Puspitasari – Tim Quality Management, General Affairs Directorate

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com
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Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Pertamina Pusat

Foto : ADITYO

JAKARTA – Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan dengan tema
“Semangat Kepahlawanan Adalah Jiwa Ragaku”, pada (10/11) di Lapangan, Kantor Pusat Pertamina. Turut hadir
dalam upacara tersebut jajaran direksi, komisaris serta seluruh pekerja di lingkungan Kantor Pusat Pertamina.
Dalam sambutannya, Syamsu Alam menyampaikan peringatan Hari Pahlawan dapat dijadikan sebagai cermin
pengorbanan, keteladanan, dan ketekunan untuk menggapai harapan masa depan dengan terus bekerja dalam
rangka mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera sesuai yang termuat sila ke-5 Pancasila.•ADITYO

Foto : RU III

RU III Salurkan Zakat kepada 2.810 Mustahik
PLAJU – Memasuki tahun baru Islam 1437 hijriyah, RU III melalui Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU III menyalurkan zakat
sebesar Rp346.640.000 kepada 2.810 mustahik yang sebagian besar berada di wilayah Ring I RU III. Bantuan zakat secara
simbolis diserahkan GM RU III, Mahendrata Sudibja didampingi Ketua Umum BAZMA RU III, Erwin Widiarta kepada Yoyo,
perwakilan kaum mustahik, Senin (19/10). Dalam laporannya, Erwin menjelaskan, dana zakat ini berasal dari pemotongan
rutin pada penghasilan upah tetap ataupun dari tunjangan lainnya dari pekerja yang berpartisipasi serta sumbangan infaq
kepada BAZMA RU III. Sementara itu, Mahendrata berharap penyaluran zakat dapat memberikan manfaat bagi para mustahik
khususnya dalam membantu kondisi ekonomi mereka. ”Melalui momen ini, kami juga turut memohon doa kepada kita semua,
agar Allah senantiasa melindungi perusahaan yang kita cintai, dan mampu memberikan keberkahan yang tidak hanya bagi
pekerjanya, namun juga bagi masyakarat sekitar dan negara,” tutupnya.•RU III

CIREBON – Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Marketing Operation Region III wilayah Cirebon
mengadakan promosi khusus bertemakan “Semangat Kepahlawanan adalah Jiwa Ragaku”, pada
(10/11). Promosi ini berlaku untuk semua jenis kendaraan yang melakukan transaksi di SPBU 34.45157
(Cirebon), SPBU 34.45153 (Cirebon), SPBU 34.45222 (Indramayu), SPBU 34.45408 (Majalengka),
SPBU 34.45422 (Majalengka), dan SPBU 3445515 (Kuningan). Promosi berlangsung selama satu hari
dengan membagikan hadiah Pertamax Series berupa topi, gantungan kunci, dan kaos Pertamax kepada
seluruh konsumen yang beralih dari pembelian bahan bakar Premium ke Pertalite maupun Pertamax
Series. Menyesuaikan dengan tema, para operator SPBU melayani pelanggan dengan kostum pahlawan
perjuangan. MOR III berharap dapat meningkatkan antusiasme pelanggan menggunakan bahan bakar
dengan oktan minimal 90.•MOR III

Foto : MOR III

Promo BBK untuk Meriahkan Hari Pahlawan

JAKARTA - Bertempat di ruang rapat Direksi, Patra Jasa Tower, Jakarta, PT. Pertamina EP Cepu (PEPC) mengadakan
pengukuhan jabatan Vice President (VP) Project kepada Tonni Ramelan dan serah terima jabatan Supply Chain Management
(SCM) Manager kepada Fransjono Lazarus yang menggantikan Teddyanus Rozarius. Direktur Utama PEPC Adriansyah
berharap agar kedua pejabat baru ini mampu melakukan koordinasi dengan seluruh fungsi di PEPC, juga dengan seluruh
pihak yang terkait dengan proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh PEPC, terutama dengan pihak ExxonMobil Cepu
Limited (EMCL) sebagai mitra kerja. Sehingga tantangan dan kesulitan di depan bisa diatasi bersama. Adriansyah juga
mengucapkan terima kasih kepada Teddyanus Rozarius yang telah mendarmabaktikan masa kerjanya di PEPC selama
sembilan tahun.•PEPC

PHE NSB-NSO Laksanakan Turnamen Sepakbola
Antar Pelajar di Aceh Utara
ACEH UTARA – PT. Pertamina Hulu Energi NSB-NSO (PHE NSB-NSO) salah satu anak perusahaan
PT. Pertamina Hulu Energi bekerja sama dengan Karang Taruna Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh
Utara mengadakan turnamen sepak bola antar pelajar tingkat SMA se-Kabupaten Aceh Utara, di
lapangan sepak bola Kecamatan Nibong Aceh Utara, pada (3/11). Kepala Bagian Pemuda dan Olahraga
menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif PHE NSB-NSO dalam mengembangkan olahraga
khususnya sepak bola dikalangan pelajar di Aceh Utara. Iskandar Thahir, Superintendent Field Security
PHE NSB-NSO berharap kegiatan ini dapat melahirkan atlet-atlet muda yang akan berkiprah dalam
persepakbolaan nasional maupun international. Turnamen berlangsung selama 10 hari .•PHE NSB-NSO

Foto : PHE NSB-NSO

Foto : PEPC

Pengukuhan VP Project dan Serah Terima Jabatan SCM Manager PEPC

Foto : adityo
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Vice President Supply & Distribution,
Direktorat Pemasaran

Ifki Sukarya

External Communication Manager,
Corporate Communication,
Corporate Secretary

Agoes Boedijono
Corporate Brand Manager,
Corporate Communication,
Corporate Secretary

Ernayetti

Internal Communication Manager,
Corporate Communication,
Corporate Secretary

Mindaryoko

Board Support Manager,
Corporate Secretary

Harnawan Santoso

CSR & SMEPP Planning & QA Manager
CSR & SMEPP,
Corporate Secretary

Agus Mashud S. Asngari
CSR Operation Manager,
CSR & SMEPP,
Corporate Secretary

Ajar Purwanto

Manager SMEPP Operation,
CSR & SMEPP,
Corporate Secretary
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Pertagas Niaga Genjot Bisnis LNG to LNG

BALIKPAPAN – PT Perta
mina Gas (Pertagas) melalui
anak perusahaannya PT
Pertagas Niaga tengah me
ngembangkan bisnis pen
jualan bentuk LNG langsung
(LNG to LNG) kepada kon
sumen.
“Bisnis ritel LNG to LNG
ini pertama kalinya dilakukan
di Indonesia,” ujar Eko Agus
Sardjono, Direktur Teknik
dan Komersial PT Pertagas
Niaga. Dengan alokasi LNG
sebesar 0,02 standard cargo
dari Kontraktor Kontrak
KerjaSama (KKKS) Mahakam
yakni Total E&P Indonesie dan
Inpex Corporation, LNG akan
disalurkan dari Plant 26 milik
Pertagas di Bontang. Di Plant
tersebut LNG dimasukkan
dalam truk isotank yang ke
mudian mengangkut LNG un
tuk disalurkan ke konsumen.
Salah satu konsumen
yang disasar Pertagas adalah
dengan menyalurkan LNG
untuk kebutuhan mall besar di
kota Balikpapan, Kalimantan
Timur, yakni Balcony Mall,
pada Selasa (27/10). “Ini
menjadi bukti kami untuk
se
nantiasa hadir guna
memenuhi kebutuhan energi
di berbagi sektor,” papar Eko.
Pemenuhan LNG untuk
Balcony Mall ini sudah dimulai
Desember 2014. Saat itu,
menurut Eko, Pertagas Niaga
melaksanakan pilot project
pen yaluran LNG perdana
untuk kebutuhan genset dan
chiller di mall tersebut. “Pilot

Foto : ADITYO

Faris Aziz
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Direktur Teknik dan Komersial PT Pertamina Gas Niaga Eko Agus Sardjono (tengah) bersama jajarannya sedang melakukan
pengecekan truck tabung LNG di Balcony Mall, Balikpapan, Kalimantan Timur.

project tersebut sukses dan
kini berlanjut terus hingga
saat ini,” ungkap Eko.
Dengan alokasi gas dari
Total E&P Indonesie & Inpex
Corporation, secara ber
kala Pertagas Niaga mengi
rimkan LNG ke Balcony Mall
sebanyak 1 isotank atau
setara 400 MMBTU untuk
sekali pengiriman. Adapun
mitra yang digandeng untuk
menyediakan fasilitas re
gasifikasi LNG di lokasi ter
sebut adalah PT Prima Energi
Raharja. “Hingga saat ini kami
sudah mengirimkan LNG
ke Balcony Mall sebanyak
7 Isotank atau setara 2.790
MMBTU,” ujarnya.
LNG yang dikirimkan
ters ebut berasal dari hasil
pemrosesan di LNG Plant PT

Badak NGL. LNG tersebut
disalurkan ke Plant 26 milik
Pertagas di Bontang melalui
pipa. Sedangkan pengiriman
LNG ke Balcony Mall dila
kukan dengan Isotank. “Ske
ma ini akan memudahkan
pengembangan bisnis LNG,
karena pengirimannya tidak
lagi tergantung pada infra
struktur pipa,” lanjut Eko.
Menurut Diki Herdianto,
Operation Manager Balcony
Mall, pihaknya sejak awal
sangat tertarik menggunakan
LNG untuk memenuhi ke
butuhan bahan bakar listrik
dan pendingin ruangan di
tempat usahanya. “Selain
lebih ramah lingkungan juga
membuat biaya maintenance
mesin pendingin lebih
hemat,” ujarnya. Apalagi

sejauh ini, men urut per
hitungannya, pengg unaan
LNG juga mampu me
nekan biaya bahan bakar.
“Penghematannya sekitar
10% hingga 20%,” ujarnya.
Pertagas Niaga sendiri
telah memiliki rencana jang
ka panjang untuk pengem
bangan bisnis LNG, melalui
Plant 26 di Bontang. Target
market LNG Pertagas Niaga
tidak hanya digunakan untuk
memenuhi kebutuhan Mall
namun juga untuk bahan
bakar kendaraan tambang,
listrik, industri dan cool down
services. “Kami optimis bisnis
ini akan terus berkembang.
Potensi di Kalimantan saja
masih banyak yang bisa
digarap” tutup Eko.•Adityo

Edukasi dan Kunjungan Media ke JOB PPEJ
BOJONEGORO - Sejumlah perwakilan jurnalis yang melakukan
tugas liputan di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban mendapat
pemahaman soal peliputan migas yang digelar SKK Migas
Jabanusa dan Joint Operating Body Pertamina-PetroChina
East Java (JOB PPEJ). Kunjungan media dilakukan di Lapangan
Sukowati Pad A di Desa Campurejo, Kabupaten Bojonegoro,
pada Kamis (5/11).
Mewakili Field Manager JOB PPEJ, Meri Iriyadi, menjelaskan
kondisi lapangan Sukowati Pad A terdapat 34 sumur minyak.
“Dari 34 sumur, 2 sumur non aktif. Produksi minyak di Lapangan
Sukowati cenderung menurun sesuai dengan usia sumur.
Sekarang ini produksi total lapangan Sukowati Pad A dan B
sekitar 16 ribu barel per hari,” katanya.
Perwakilan manajemen JOB PPEJ, Robby Hutomo berharap
pengetahuan migas yang diperoleh para jurnalis dapat menjadi
bekal sehingga dapat menulis secara berimbang dan sesuai
dengan data dan fakta di lapangan.
“Bentuk pemahaman yang diberikan agar masyarakat sadar
bahwa kegiatan pengeboran, eksploitasi, dan produksi migas ini
merupakan kegiatan negara sesuai UU yang berlaku.
Sementara Kepala Sub Bagian Komunikasi dan Protokol

Foto : JOB PPEJ

Foto : adityo

Foto : adityo

Foto : adityo

Foto : adityo

Foto : adityo

Foto : PRIYO

Foto : adityo

POSISI

SKK Migas, Zudaldi Rafdi, meminta kepada kontraktor kontrak
kerja sama (KKKS) migas di Indonesia bisa lebih terbuka kepada
media massa. Tujuannya, agar bisa memberikan pemahaman
yang benar dalam kegiatan hulu migas yang juga menjadi tugas
negara kepada masyarakat.
Kegiatan Edukasi dan Kunjungan Media ke JOB PPEJ ini
dilakukan selama dua hari. Hari pertama perwakilan jurnalis
dari Tuban dan Bojonegoro diajak untuk mengunjungi lapangan
Sukowati Pad A, kemudian dilanjut workshop edukasi media di
Yogyakarta. Sebagai narasumber yaitu Pemimpin Redaksi Koran
Tempo, Daru Priyambodo dan Kepala Sub Bagian Komunikasi
dan Protokol SKK Migas, Zudaldi Rafdi.•JOB PPEJ
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Tim PKD PEP Papua Field
Sigap Tangani Kebakaran
Klamono - PT Pertamina EP Asset 5 Papua
Field (PEP Papua Field) menangani kebakaran yang
terjadi di perumahan Klawana, Distrik Klamono,
pada (5/10). Informasi kebakaran rumah diperoleh
tim Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD)
PEP Papua Field pada pukul 13.30 WIT. Dengan
sigap, tim yang dikomandani Mulyono Hadi (Safety
Officer-HSSE), beranggotakan Angga Turangan
(HSSE), Apolos Irianto Sahudege (HSSE), Alan
Sesa (Work Over-Well Service (WO-WS)), Demianus
(WO-WS), dan didampingi satu personil sekuriti
bergerak menuju lokasi kebakaran menggunakan
fire truck. Tim PKD berupaya mengisolir api agar
tidak merambat ke rumah lain. Selang 30 menit,
kobaran api berhasil dipadamkan. Berdasarkan
pengamatan tim PKD, tidak terdapat korban jiwa
dalam peristiwa ini.
Mulyono Hadi menyampaikan, dugaan se
mentara penyebab kebakaran karena hubungan
pendek arus listrik. “Kami mengimbau agar ja
ringan listrik di rumah disusun rapi dan hindari
penggunaan banyak alat listrik dalam satu stop
kontak,” tukasnya.•Andi Njo

Jatibarang Field, pada (2/11).
Dalam sambutannya
Pribadi Mahagunabangsa
memberikan arahan kepada
para pekerja Jatibarang Field
agar selalu berbuat terbaik
untuk tetap solid dan fokus
pada peningkatan produksi.
“Jangan ada lagi silo di fieldfield. Semua bagian harus
menjadi satu tim yang solid
dan saling mengetahui
perm asalahan yang ada
sehingga dapat ditanggulangi
bersama,” pesan Pribadi.
Acara dilanjutkan dengan
Management Walkthrough

(MWT) ke Water Treatment
Injection Plant (WTIP) di
SPU-B. MWT tersebut se
bagai tindak lanjut kunjungan
Presiden Direktur pada bulan

Juni 2015 lalu untuk melihat
progress perbaikan WTIP
dalam optimalisasi performa
injeksi.•nit

VP Management Representative SKK Migas
Kunjungan Kerja ke PEP Asset 1 Rantau Field
Rantau- VP Management
Representative SKK Migas,
Handoyo BS beserta tim
melakukan kunjungan kerja
ke PEP Rantau Field, pada
(28/9). Kunjungan tersebut
bertujuan untuk melihat
langsung kegiatan operasi di
lapangan serta mendapatkan
fakta dan data riil sesuai
dengan laporan yang di
sampaikan ke SKK Migas.
Rombongan disambut
baik oleh Rantau Field
Manager Agus Amperianto,
yang mengawali rangkaian
kegiatan dengan presentasi
tentang kondisi kegiatan
operasi PEP Rantau Field.
”Dengan adanya kunjungan
kerja dari tim VP Management
Representative SKK Migas

ini, diharapkan menjadikan
semangat baru bagi kami
untuk tetap berusaha mencari
dan meningkatkan produksi
sesuai sesuai target yang
diharapkan. Salah satunya
melalui pendekatan dan tek
nologi EOR (Enhanced Oil
Recovery),” tutur Agus Am
perianto.
Sementara dalam arah
ann ya, Hand oyo BS me
ngatakan, walaupun secara
makro produksi migas kita
cenderung menurun dari tahun
ke tahun, namun cadangan
minyak PT Pertamina EP
secara umum tidak kalah
dengan perus ahaan migas
lainnya. “Untuk itu, SKK Migas
sangat mendukung upaya
PT Pertamina EP Asset 1

Foto : PEP RANTAU

Stand PEP Asset 2 Juara 1
Pameran Pembangunan
Kota Prabumulih

JATIBARANG – Production
and Operation Director PT
Pertamina EP (PEP) Pribadi
Mahagunabangsa berkunjung
ke Jatibarang Field. Di selasela kesibukannya membuka
acara Quantity Accounting
System (QAS) Arus Migas
di Patra Jasa Cirebon, ia
menyempatkan diri mampir
ke Jatibarang Field untuk
melihat operasional lapangan
Jatibarang. Didampingi oleh
Jatibarang Field Manager dan
tim manajemen Jatibarang,
Pribadi Mahagunabangsa
disambut di Crisis Center

Foto : PEP JATIBARANG

Production & Operation Director PEP Management
Walkthrough ke Jatibarang Field

Prabumulih - Stand PT Pertamina EP Asset
2 yang dikomandoi oleh Fungi L&R, meraih juara I
dalam ajang pameran pembangunan memperingati
hari jadi Kota Prabumulih yang ke-XIV. Event
akbar tahunan yang dipusatkan di Taman Kota
Prabujaya itu, dibuka secara resmi pada Sabtu
(17/10) oleh Staff Ahli Gubernur Bidang Ekonomi
dan Pembangunan Farhat Syukri.
Stand PEP Asset 2 yang diwakili Fungsi L&R
sejak hari pembukaan selalu dipadati pengunjung,
termasuk yang datang dari luar daerah. Aneka produk
yang ditampilkan difokuskan pada penyuluhan dan
edukasi migas kepada siswa SMA dan masyarakat
umum seperti pemutaran video tentang proses
pencarian minyak dan gas bumi, produk unggulan
mitra binaan/CSR, termasuk tampilan sejumlah
banner yang menjelaskan keberhasilan kegiatan
perusahaan, media internal PEP dan kumpulan
tulisan tentang migas.
Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM dan
Wakil Walikota Adriyansah Fikri SH beserta unsur
Muspida, Se-Kota Prabumulih juga berkesempatan
meninjau stand Pertamina.•PEP ASSET 2

Foto : PEP PAPUA
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bisa meningkatkan produksi,”
ujarnya.
Kunjungan kerja yang
berlangsung selama dua
hari ini, dihadiri mitra kerja
dari KSO Offshore BlueSky
Langsa, TAC Telaga Said
Darat, TAC Batu Mandi, TAC
Besilam dan TAC Diski.

T im VP Management
Representative SKK Migas
juga melakukan kunjungan
lapangan ke Peureulak Aceh
Timur, serta peninjauan Ter
minal PPP (Pusat Pen am
pungan Produksi) Rantau
Field serta fasilitas pendukung
operasi lainnya.•hs

Wujud Sinergi PEP-Pemkab PALI, Konsolidasikan Program Kerja
Pendopo-PT Pertamina EP Asset 2 Pendopo Field dan
Adera Field beserta para mitra KSO/TAC/JOB mengadakan
pertemuan dengan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Apriyadi,
pada (17/10). Pertemuan yang berlangsung di Hotel Aryaduta
Palembang tersebut dihadiri oleh Pendopo Field Manager, Pjs.
Adera Field Manager, Asset 2 LR Manager beserta para Field
Manager mitra KSO/TAC/JOB di WKP Kab. PALI, serta Kepala
Dinas Pertambangan & Energi dan Dinas Bappeda Kabupaten
PALI.
Momen pertemuan dalam rangka silaturahmi para FM
dengan Bupati PALI ini, sekaligus membahas program kerja
pembangunan jalan di Kabupaten PALI. Kabupaten PALI yang
sebagian besar wilayahnya adalah WKP Pertambangan ini,
sejak 2 tahun terakhir mulai memprioritaskan pembangunan
jalan. Guna sinkronisasi kebutuhan semua pihak, rencana
pembangunan jalan untuk 2016 dikonsolidasikan bersama.
Bupati PALI menyampaikan, tahun depa pihaknya telah
merencanakan pembangunan seluruh jalan di Kabupaten
PALI. Ia mengharapkan kerja sama perusahaan dalam sharing

Foto : PEP PENDOPO

Foto : PEP ASSET 2

KIPRAH
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pembangunan terutama pada spot jalan yang merupakan
jalan operasi migas. Pendopo Field Manager Heri Aminanto
menyambut baik rencana pembangunan jalan tersebut.
“Pada prinsipnya kami mendukung dan akan disinergikan
dengan program pembangunan jalan oleh Pertamina. Namun
kami juga mengharapkan dukungan penuh dari Pemkab PALI
guna membantu kelancaran operasional kami di Kabupaten
PALI,” pungkasnya.•PEP PENDOPO

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN
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PALEMBANG - Direktur Utama PT Pertamina
Geothermal Energy (PGE) Irfan Zainuddin menjadi
salah satu pembicara dalam Seminar Nasional
ke-7 Added Value Of Energy Resources (AvoER)
yang diselengggarakan oleh Universitas Sriwijaya
di Gedung Fakultas Teknik Unsri, pada 21-22
Oktober 2015.
Irfan Zainuddin dalam makalahnya yang
berjudul “Pengembangan Geothermal dalam
Rangka Mendukung Ketahanan Energi Nasional”,
menyampaikan tentang upaya-upaya yang dila
kukan PGE dalam mendukung pencapaian
program pemerintah untuk pembangunan
pembangkit 35.000 MW. Pembangkitan tersebut
sebanyak 75% akan disediakan dari energi fossil
dan sisanya sebesar 25% dipenuhi dari sumber
energi baru dan terbarukan.
Irfan juga memaparkan tentang proses utilitasi
panas bumi dan peta wilayah kuasa pengusahaan
(WKP) PT PGE, serta proyeksi kapasitas terpasang
PGE hingga 2019. Ia optimis, semua tantangan
yang dihadapi dalam bisnis geothermal dapat
diatasi dengan dukungan seluruh stakeholder.
Seminar Nasional AvoER ini diikuti sekitar
150 peserta dan dihadiri Dir. Eksplorasi dan
Pengembangan PT PGE Khairul Rozaq serta
SVP Upstream Strategic Planning & Operation
Evaluation Pertamina Meidawati selaku keynote
speaker di hari kedua. Sehari sebelumnya, Dirjen
Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian KLH
San Alwi Awang, dan Dirjen Mineral dan Batubara
Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono juga
berbicara di acara tersebut.•PGE

Outstanding Performance
Business Partner untuk ka
tegori penyedia jasa usaha
besar di ajang annual award
tersebut berdasarkan hasil
penilaian VICO terhadap per
forma PDSI selama satu
tahun terakhir.
PDSI dinilai memiliki
improvement dalam hal
moving antarsumur atau
significant improvement
on operation excellence.
Berdasarkan data yang ada
proses moving adalah 16
hari, dan best record tercapai
7 hari, dengan average di
bawah 10 hari. Rig move
adalah sejak dinyatakan rig
release sampai dengan siap
tajak, dengan NPT rendah.
Dari sisi safety, tercatat “zero
accident” PDSI sejak Agustus

Foto : KUNTORO

Direktur Utama PGE
Sharing Knowledge di
Seminar Nasional AvoER

Jakarta - Sebagai salah
satu perusahaan penyedia
jasa kategori besar, PDSI
dinilai oleh VICO Indonesia
memiliki performa terbaik
dan layak mendapatkan
apresiasi. Bertempat di Balai
Kartini Jakarta, Rabu (28/10),
VP SCM & IT VICO Kenneth
Gunawan menganugerahkan
Outstanding Performance
Business Partner Award,
kepada PDSI dalam acara
Vendor Day VICO Indonesia.
Penyerahan penghargaan
ini merupakan bentuk apre
siasi dan terima kasih kepada
perusahaan-perusahaan pe
nyedia barang dan jasa pen
dukung operasional VICO,
baik skala besar, sedang
mapun kecil.
Tampilnya PDSI sebagai

2014.
Direktur Marketing & De
velopment PDSI Satoto Agus
tono mengatakan, ini adalah
pencapaian yang membang
gakan bagi PDSI, dan mem
bawa konsekuensi untuk
dapat mempertahankan ex
cellent performance, zero
NPT dan fast moving antar

well.
Tahun lalu, PDSI juga
mendapatkan penghargaan
best preparation dari VICO
karena telah melakukan
pers iapan operasi secara
cepat saat awal masuk ke
VICO hingga tajak sumur di
Pamaguan.•bk

Pemagaran Lahan Lapangan Terbang Pondok Cabe Dimulai
Jakarta – Dalam rangka pengembangan Lapangan Terbang
(Lapter) Pondok Cabe yang saat ini dikelola oleh PT. Pelita Air
Service (PT PAS) menjadi Bandara Umum Terbatas, langkah
awal yang dilakukan adalah pemagaran sekeliling lahan Lapter
tersebut.
Untuk melancarkan kegiatan tersebut, pada (19/10),
dilaksanakan kick off meeting di Ruang Rapat Gedung Annex
Lantai 5, Kantor Pusat Pertamina. Acara itu dihadiri oleh Susilo
Pramono dan tim dari Asset Management, HSE Pertamina, PT.
Patra Badak Arun Solusi (PT PBAS), serta PT PAS.
Pada pertemuan tersebut, disepakati PT PAS akan
mensosialisasikan pemagaran Lapter kepada para tenant di
Lapter Pondok Cabe, seperti Polisi Udara, Penerbad, PT IAS,
FASI, dll. Target pengerjaan pemagaran lahan, dengan estimasi
target pengerjaan selama 2 bulan dengan mengutamakan faktor
safety. Pemagaran lahan dipasang sekitar 80 cm dari posisi

Foto : PAS

Foto : PGE

Apresiasi VICO Untuk PDSI

pagar eksisting dan PT PBAS akan meratakan tanah antara
pagar eksisting dan pagar yang dibangun sebagai jalan inspeksi.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu, Direksi PT PAS
melakukan sidak dan turut mengawasi langsung pengerjaan
proyek ini untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan
rencana.•PAS

Jakarta – Pada akhir
Oktober lalu, ruang Banyu
Urip, Gedung Patra Ja
sa kembali menjadi ajang
b e r k u m p u l p e k e r j a P T.
Pertamina EP Cepu (PEPC)
untuk memperoleh ilmu
baru. Tema yang diangkat
kali ini adalah “Controlled
Freeze Zone (CFZ) Teknologi
Alternatif Pengembangan
Lapangan Gas Marginal”.
Materi bahasan di
samp aikan oleh Syaiful
Afandi dari fungsi Process
Design & Facility, yang
menjelaskan teknologi
umum untuk pemisahan
CO2/H2S (removal), ter
diri dari penyerapan (ab
sorption) di bagian permu
kaan, absorption dengan

solvent, pemisahan dengan
menggunakan distilasi tem
peratur sangat rendah
(cryog enic distillation), dan
pemisahan dengan meng
gunakan teknologi membran
(membrane). Pembahasan
ditekankan pada cryogenic
distillation. Salah satunya
adalah controlled freeze
zone (CFZ) sebagai teknologi
yang ditemukan oleh Exxon
Production Research Com
pany pada 1983 dan dipa
tenkan pada 1985.
Pemaparan skema proses
penggunaan CFZ, shute creek
treating facility, contoh skema
p ro s e s C e n d a n a , m o d e l
refrigerasi, konfigurasi kolom,
perhitungan kolom separasi
CFZ juga dijelaskan secara

rinci.
Keuntungan mengg u
nakan teknologi CFZ , yaitu
cocok untuk H2S/CO2 yang
tinggi, pemisahan hanya pa
da satu kolom dan biaya
investasi rendah, sesuai untuk
dipasangkan dengan Acid
Gas Re-injection, dan tidak
memerlukan acid gas removal.
Sedangkan kerugiannya
adalah membutuhkan material
khusus yang tahan terhadap
thermal crack, injeksi acid gas
menimbulkan issue safety di
area padat penduduk, HC
losses, C2-C4 akan terbawa
bersama CO2, saat ini baru
1 plant yang menggunakan
teknologi ini.
Sebaliknya keuntungan
den gan Acid Gas Injection

adalah termasuk dengan
sistem pelletizer, material
yang digunakan tidak
khusus, tidak mempunyai
issue enviro karena adanya
sistem handling sulfur, sudah
digunakan di beberapa plant
dengan kombinasi MDEA
(di PT. Arun, PT. Bontang),
serta tidak tergantung human
factor. Kerugiannya adalah
memerlukan acid gas injection
well yang sesuai, safety
concern karena adanya high
pressure H2S di area padat
penduduk, ketidakpastian
migrasi H2S di dalam dan di
luar aquifer (cycling, leakage),
dan CAPEX tinggi untuk
kompresi acid gas.
Dari paparan di atas me
nurut Syaiful Afandi peng

Foto : PEPC

Controlled Freeze Zone (CFZ), Teknologi Alternatif Pengembangan Lapangan Gas Marginal

gunaan kedua teknologi
ters ebut masih belum di
rekomendasi untuk diterapkan
pada Jambaran-Tiung Biru (JTB) gas plant, karena teknologi
CFZ belum banyak dipakai
secara komersial dan belum
terbukti secara teknologi;
sedangkan teknologi Acid
Gas Injection, tidak ada
lokasi reinjeksi acid gas yang

sesuai dan kemungkinan ter
halang oleh perijinan. Untuk
itu masih akan diperlukan
kajian, perhitungan, dan
pembahasan dengan pihak
ExxonMobil sebagai partner
proyek J-TB, agar teknologi
yang digunakan menjadi tepat
guna, efisien dengan nilai ke
ekonomian baik.•PEPC
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RAMBA - Dalam rangka meningkatkan pelayanan
kesehatan baik pada tingkat kecamatan maupun
Desa yang berada di wilayah ring 1 PEP Asset
1 Ramba Field memberikan bantuan peralatan
kesehatan di Puskesmas Sidomulyo di lapangan
Bentayan, Kabupaten Banyuasin, Puskesmas
Mekarsari dan Puskesmas Babat Toman di
lapangan Mangunjaya, Kabupaten Musi Banyuasin,
beserta Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos
kesdes. Dasar pelaksanaan program CSR
Korporat ini adalah pengajuan dari masing-masing
puskesmas, terhadap fokus program yang ingin
dilaksanakan oleh Puskesmas tersebut.
Puskesmas Sidomulyo di Tungkal Ilir men
dapatkan bantuan kursi perawatan gigi lengkap.
Sedangkan Puskesmas Babat Toman bantuan
untuk meningkatkan kinerja 13 pustu di 13 desa
yang berada di Kecamatan Babat Toman.
Terkait dengan masalah asap, PEP Asset 1
Ramba Field juga memberikan bantuan tabung
oksigen kepada masing-masing puskesmas dan
pustu yang berada di wilayah ring 1 perusahaan.•mp

Bakti Sosial PMC untuk
SD Maraya
BANTEN – Sekitar 39 bikers yang tergabung dalam
Pertamina Motor Club(PMC) melakukan touring
ke kampung Kumpay kecamatan Sajira Lebak
Banten. Di tempat tujuan, mereka melakukan
kegiatan bakti sosial, (31/10).
Rombongan yang dipimpin oleh Ketua PMC
Sutrisno tersebut menyerahkan bantuan senilai
Rp60.850.500, berupa 339 paket peralatan
sekolah. Bantuan tersebut berasal dari SME & SR
Partnership Program Pertamina. Bantuan diterima
oleh kepala sekolah SDN 1 Maraya Kampung
Kumpay, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak
Banten, Marjiyo. Ia mengucapkan terima kasih
atas kepedulian Pertamina terhadap anak-anak
didiknya.
Selain menyerahkan bantuan, dalam ke
sempatan tersebut PMC juga menjelaskan kepada
siswa tentang Pertamina dan produk-produk yang
selama ini digunakan oleh masyarakat. Sutrisno
berharap, penjelasan tersebut dapat membuat
anak-anak menjadi lebih tahu dan mencintai
produk Pertamina sebagai produk kebanggaan
Indonesia.•Kuntoro

Sakit Pertamedika berada
di lingkungan Sentul City,
Bogor, Jawa Barat maka
sasarannya untuk lingkungan
Bogor dan sekitarnya. Ada
juga beberapa pasien yang
berasal dari Jabodetabek.
Untuk baksos kali ini, kami
mendapatkan 64 pasien ka
tarak, 24 pasien hernia dan
10 pasien bibir sumbing,”
jelas kamelia.
Sementara Direktut Utama
Pertamedika Dr. Mardjo
Soebiandono berharap bakti
sosial ini dapat membantu
program nasional dalam
memberantas penderita
katarak. “Karena sebanyak
800 ribu penderita katarak

Foto : PRIYO

PEP Ramba Field Berikan
Bantuan Kesehatan

BOGOR - Dalam Rangka
menyambut ulang tahun
Pertamina ke-58, ulang
tahun Pertamedika ke-18
dan ulang tahun Rumah
Sakit Pertamedika Sentul City
yang ke-2, Pertamina dan
Pertamedika melalui Program
CSR yang berkonsentrasi
untuk pengabdian kepada
masyarakat melakukan bakti
sosial operasi untuk pasien
penderita Katarak, Bibir Sum
bing dan Hernia, pada (3/11).
Pasien yang sebagian
besar berasal dari lingkungan
sekitar Rumah Sakit Perta
medika Sentul City ini ditujukan
untuk kalangan masyarakat
yang kurang mampu. “Rumah

Direktur Utama Pertamedika Dr Mardjo Soebiandono, Vice President CSR &
SMEPP Kuswandi, dan Direktur Rumah Sakit Pertamedika Sentul City Dr Kamelia
Faisal MARS melihat proses operasi pasien katarak di Ruang OT (Operating
Theater) Lantai 2, Rumah Sakit Pertamedika Sentul City, Sentul, Bogor, pada
Selasa (3/11).

yang akan diselesaikan se
lama 1 tahun. Semoga upaya
kami ini dapat meningkatkan

derajat dari kesehatan bangsa
Indonesia,” ujar Mardjo.•PRIYO

RU III Edukasi dan Periksa Kesehatan 300 Ibu Hamil
Plaju – Sebagai wujud
komitmen Pertamina dalam
mengatasi isu kesehatan
khususnya dalam menekan
angka kematian ibu hamil
dalam proses melahirkan
seperti yang ditargetkan
dalam salah satu poin
Sustainable Development
Goals (SDGs), Refinery Unit
(RU) III kembali melaksanakan
program CSR Pertamina
Sehati, Pemeriksaan Ibu Hamil
Tahun 2015, Selasa (20/10) di
Gedung Patra Ogan.
Program secara resmi
dibuka oleh GM RU III Ma
hendrata Sudibja didampingi
General Affairs Manager Erwin
Widiarta serta Direktur Rumah
Sakit Pertamedika Plaju dr.
Dody Alamsyah Siregar.
Di tahun keempat pe
nyelenggaraannya, 300 ibu
hamil yang berada di wilayah
Ring I, meliputi Kecamatan
Banyuasin I dan Kecamatan
Plaju mengikuti sosialisasi dan
pemeriksaaan kesehatan kan

dungan oleh dokter dan ahli
kebidanan.
Melalui pemeriksaan,
para ibu dapat mengetahui
kondisi kesehatan kandungan
baik dari informasi usia, jenis
kelamin bayi yang dikandung
serta melakukan konsultasi
dengan dokter.
Mahendrata menjelaskan,
pada penyelenggaraan
program di tahun ini, RU III
mengucurkan dana sebesar
Rp198 juta. Diharapkan me
lalui pemeriksaan kesehatan
yang dilakukan dapat mem
berikan hasil yang baik bagi
para ibu dan terutama mem
bantu mengedukasi para ibu
pentingnya menjaga kondisi
kesehatan khususnya bagi
calon anak yang sedang di
kandung.
“Semoga dapat me
ningkatkan kesadaran para ibu
akan pentingnya kesehatan
kehamilan hingga melahirkan
dan dapat membantu mengu
rangi angka kematian ibu
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Bakti Sosial untuk Masyarakat Bogor

melahirkan, khususnya di
wilayah Ring I RU III,” ujar
Mahendrata.
Sementara itu, dr. Trisno
Kushartoyo Sp.OG, selaku
mitra spesialis Rumah Sa
kit Pertamedika Plaju men
jelaskan, pemeriksaan
kehamilan dilakukan dengan
metode ANC (Ante Natal
Care), yakni cara penting
untuk memonitoring dan
mend ukung kesehatan ibu
hamil normal.
Selain pemeriksaan kes
hatan, para ibu hamil juga

mendapatkan penyuluhan
pola hidup sehat selama
mengandung serta informasi
mengenai asupan makanan
sehat dan bernutrisi selama
mengandung.
Di akhir pelaksanaan pro
gram, para peserta men
dapatkan bingkisan be
rupa peralatan mandi dan
makanan bayi serta ba
rang-barang keperluan yang
dapat digunakan saat bersalin
seperti kain bersalin, maternity
pads, dan vitamin bagi ibu
hamil.•RU III

Pertamina Latih Guru SD Gunakan Alat IPA
TEBING TINGGI - Small Medium Enterprises & Social
Responsibility Partnership Program Sumatera Bagian Utara
(SME & SR PP Sumbagut) bekerja sama dengan Lembaga
Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Medan (LPM
UNIMED) memberikan pelatihan pengembangan dan peng
gunaan alat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sederhana guru Se
kolah Dasar (SD), di Hotel Malibau Tebing Tinggi, pada (30/10).
Kegiatan dihadiri Area Manager SME & SR Sumbagut Priyo
Dwi rianto, Ketua LPM Unimed Dr. Ridwan Abdullah Sani dan
mewakili dinas pendidikan kota Tebing Tinggi Kabid PMPTK
Amri Siahaan MSi.
Priyo menjelaskan, tujuan kegiatan adalah untuk mening
katkan kualitas pendidikan di Sumatera utara. Program dihadiri

40 guru SD mata pelajaran IPA.
“Dalam kegiatan ini materi difokuskan pada pemanfaatan
bahan-bahan yang ada di sekitar dengan berbasis kearifan lokal.
Pelatihan ini diharapkan membangkitkan daya kreatifitas dan
pemahaman konsep terhadap materi pelajaran IPA sehingga
guru dapat melakukan pembelajaran realistik dan mudah di
pahami siswa,” ujar Ketua LPM Unimed Dr. Ridwan Abdullah
Sani.
Cukup banyak tersedia benda benda (padat, cair, dan
gas ) yang terdapat di lingkungan sekitar kita yang dapat
diorganisir oleh guru untuk keperluan alat peraga IPA, ter
gantung bagaimana kemauan dan kemampuan guru dapat
mengembangkan dan memanfaatkannya.•MOR I
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RU IV Bantu Pasarkan Hasil
Produksi Mitra Binaan

CILACAP – Refinery Unit (RU) IV Cilacap hingga
tahun 2015 telah membantu dua Gabungan
Kelompok Tani (Gapoktan) di wilayah eks
Kotip Cilacap yaitu Gapoktan Sumber Rejeki
dan Gapoktan Guyub Rukun Patra dalam
pengembangan padi varietas unggulan Bawor
9 bekerja sama dengan Badan Pelaksana
Penyuluhan Ketahanan Pangan (BP2KP)
Kabupaten Cilacap dan melibatkan praktisi dari
Perguruan Tinggi Universitas Jenderal Soedirman
(Unsoed) Purwokerto. Bantuan ini bukan hanya
berupa pelatihan, pembibitan dan pengadaan
peralatan pertanian saja namun juga membantu
memasarkan hasil produksi kelompok tani
tersebut sehingga sifat pemberian bantuan dapat
dikatakan sebagai end to end process.
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pemberian
bantuan tersebut, ditandatangani nota kese
pahaman pemasaran padi Bawor 9 antara KWP
dengan kelompok tani Sumber Rejeki yang di
saksikan oleh GM RU IV Nyoman Sukadana dan
General Affairs Manager Eko Hernanto, pada
(23/10).
Nyoman Sukadana menegaskan, pemasaran
Bawor 9 ini merupakan salah satu komitmen Per
tamina dalam pemberdayaan masyarakat.•RU IV

Partisipasi Pertamina dalam
Festival Anak Solo
Solo – Pertamina terus berupaya memberikan
kontribusinya di berbagai bidang, baik pendidikan,
kesehatan, lingkungan, sosial, maupun seni dan
budaya. Dalam bidang seni dan budaya, hal
tersebut diwujudkan melalui peran serta Per
tamina dalam event Festival Anak Solo yang
berlangsung pada (1/8) di Balai Kota Solo.
Kontribusi Pertamina dalam kegiatan bertajuk
“Membangun Karakter Anak Melalui Seni dan
Budaya” tersebut diwujudkan melalui dukungan
dan kehadiran GM MOR IV Kusnendar, Marketing
Branch Manager Yogyakarta-Surakarta Freddy
Anwar dan External Relations Roberth MV
Dumatubun. Selain dari pihak Pertamina, acara
ini juga dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar
Pranowo dan Plt. Walikota Solo.
Kegiatan tahunan yang diadakan oleh Solo
Mengajar ini melibatkan 10 SD di Solo dan 40
inspirator. Anak-anak diajarkan kejujuran, ke
tahanan, menikmati proses, dan kebersamaan
yang dirangkai dalam penampilan-penampilan
seni agar mereka tidak mudah jenuh.
Hal tersebut mendapat dukungan dari Per
tamina karena dianggap merupakan sebuah
kegiatan yang mencerdaskan kehidupan bangsa
melalui bidang seni dan budaya. Harapannya,
dengan adanya dukungan ini, kegiatan positif
seperti ini akan terus berlanjut, bahkan memicu
yang lainnya untuk berkarya agar manfaatnya
dapat dirasakan oleh banyak pihak.• LNW

INDRAMAYU – Setelah
beberapa program peduli
lingk ungan digulirkan Per
tamina, kini PT Pertamina
Drilling Service Indonesia
(PDSI) meluncurkan program
Thousand Trees for Drilling.
Sebanyak 2.500 pohon di
tanam pada areal bekas lokasi
pengerjaan pengeboran yang
dilakukan PDSI.
Tahun ini PDSI mela
kuk an penanaman pada
10 titik lokasi pengeboran
yakni, Indramayu, Garut,
Aceh, Sumatera Bagian Se
latan, dan Kalimantan Ti
mur. Penanaman pohon ini
nantinya dilakukan di seke
liling area sumur migas dan
panas bumi dengan jumlah
100 sampai 500 pohon di
setiap titik. Jenis pohon yang
ditanam antara lain tanaman
keras dan buah-buahan yang
menjadi pohon endemik se
tempat.
Pada kesempatan itu turut
hadir dari Dinas Lingkungan
Hidup Indramayu Lufti Haru
main, GM PEP Asset 3
Fachrizal, jajaran direksi, dan
manajemen PDSI. Bersama
sejumlah masyarakat, grand
launching penanaman pohon
berlangsung di Kabup aten

Indramayu, (23/10).
Direktur Utama PDSI
Lelin Eprianto memaparkan,
kegiatan ini merupakan ben
tuk komitmen perusahaan
terh adap lingkungan hidup
dan pelestarian alam. Guna
menunjang keberhasilan
program ini, PDSI melibatkan
masyarakat sekitar untuk
menjadi duta lingkungan atau
disebut juga wali pohon. Tugas
pokoknya, melakukan pena
naman beserta perawatan
selama 12 bulan.
Selain menjaga tanaman,
duta lingkungan juga menjadi
penggerak pemberdayaan
masyarakat setempat. “Me
lalui berbagai edukasi dan
sosialisasi yang berguna untuk
menambah penget ah uan
masyarakat mengenai pe
lestarian lingkungan,” ujarnya.
Lelin menegaskan, PDSI
yang bergerak di bidang
pengeboran dan workover
migas dan panas bumi ini,
telah berkomitmen untuk
peduli terhadap lingkungan
sebagai bentuk tanggung
jawab sosial perusahaan.
Disamping penanaman po
hon, kegiatan peduli ling
kungan lainnya adalah pemro
sesan sampah organik di
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Komit Terhadap Lingkungan, PDSI Gelar
Thousand Trees for Drilling

Direktur Utama PDSI Lelin Eprianto menyiram pohon yang baru saja ditanam di
areal bekas lokasi pengerjaan pengeboran yang dikerjakan PDSI. Salah satunya
di Indramayu, Jawa Barat.

lokasi pengeboran melalui
metode Takakura composter.
Penerapan metode ini
d il a t a r b e l a k a n g i b a h w a
setiap aktifitas operasional
pengeboran akan mengha
silkan tumpukan sampah,
baik organik maupun non
organik. “Hasil perhitungan
tim PDSI, pada kegiatan
pemboran dalam durasi satu
sampai dua bulan saja tidak
kurang dari 2,4 ton sampah
domestik dihasilkan, dimana
26,38 persen atau sekitar 633
kuintal diantaranya adalah
sampah organik. Sampah
organik inilah yang diolah
dengan metode Takakura

composter yang hasilnya di
bagikan kepada para petani
setempat atau untuk pe
mupukan pohon,” paparnya.
Pengurangan sampah
juga diterapkan di seluruh
kantor PDSI dengan mengu
rangi penggunaan air mi
num dalam kemasan dan
menggantinya dengan gelas.
Hal ini disebabkan sampah
plastik membutuhkan 1.000
tahun untuk dapat terurai.
Kegiatan cinta lingkungan
yang diterapkan PDSI di
seluruh operasi pengeboran
nya tersebut dikemas dalam
tajuk Green Drilling and Health
Operation.•egha

Sarana Belajar untuk Siswa
di Tapal Batas Indonesia - Malaysia

Sebatik - Sebanyak 122
siswa Sekolah tapal batas
sebatik tengah dari tingkat
PAUD, Madrasah Idtidaiyah
(MI), Madrasah Diniyah (MD)
dengan wajah gembira dan
haru menyambut kedatangan
rombongan Management
Pertamina EP (PEP) Asset 5
yang memberikan bantuan
sarana belajar, seperti se
ragam sekolah, sepatu dan
tas, pada (13/10).
Sekolah tapal batas
Sebatik Tengah merupakan
sekolah yang didirikan oleh
yayasan Ar-Rasyid yang
diperuntukkan bagi anakanak Tenaga Kerja Indonesia
(TKI) yang selama ini belum
dapat mengenyam pendidikan
di perbatasan. Sekolah ini
didirikan pada tahun 2014
yang diprakarsai seorang
bidan bernama Hj. Suraidah

dengan didukung oleh Camat
Kecamatan Sebatik Tengah.
Keberadaan sekolah ini
tidak seperti sekolah pada
umumnya yang didatangi
murid secara otomatis saat
penerimaan murid baru.
Guru-guru yang merupakan
sukarelawan sekolah ini ha
rus ekstra keras untuk me
yakinkan orang tua murid
yang rata-rata bekerja sebagai
buruh di perkebunan kelapa
sawit Malaysia, untuk mau
menyekolahkan anaknya.
Suraidah sangat terharu
dengan bantuan yang di
b e ri k a n P E P. “ A k h i r n y a
anak-anak didik kami dapat
mengenakan ser agam se
kolah seperti layaknya se
ragam yang dikenakan oleh
sekolah lainnya di Indonesia.
Semoga dengan bantuan ini
anak didik kami bertambah
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semangat dalam penuntut
ilmu dan nantinya dapat
menjadi generasi penerus
yang berguna bagi nusa dan
bangsa,” ujar Suraidah.
Sementara Asisten
M a n a g e r G o v e r nm e n t
& Relation PEP Asset 5,
Meddenia Ayu Wulandari
Yuliastuti juga mengapresiasi
Yayasan Ar Rasyid dan
berbagai pihak yang ikut

mendukung berdirinya dan
terlaksananya kegiatan belajar
mengajar di sekolah tapal ba
tas selama ini.
“Besar harapan kami,
pemberian bantuan ini dapat
memacu semangat belajar
siswa sehingga dapat menjadi
generasi penerus bangsa yang
memiliki dedikasi tinggi untuk
NKRI di daerah perbatasan,”
pungkasnya.•PEP TARAKAN FIELD
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Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak
Proses Serah Terima Dibenahi – Supply Loss Dimitigasi – Perilaku Menyimpang DIbasmi – Keberhasilan Diapresiasi – Efisiensi Semakin Tinggi – Kinerja Perusahaan Sesuai Visi Misi

Alat Canggih, SDM Cakap dan Terampil. Betapa Ideal
Sudah lebih dari satu semester PTKAM bergelut menentang
losses. Dari mulai menyusun strategi, memperbaiki aturan,
mensosialisasi program, memecahkan masalah, hingga me
monitor dan mengevaluasi hasil. Bahkan kadang sampai ikut
menyaksikan dan terjun ke lapangan, untuk memberi arahan
dan semangat serta motivasi kepada seluruh insan serah te
rima minyak. Semua pihak bangkit merasa berantusias untuk
ikut berkontribusi dan berperan aktif dalam memperbaiki tata
kelola serah terima minyak yang semula hampir hilang ditelan
masa. Tata kelola berarti seluruh rangkaian proses; operasional,
kebiasaan, tatanan ataupun aturan serta sarana yang berujung
pada efisiensi perusahaan.
Perhatian terhadap aspek aturan, peralatan dan aspek
manusia, menjadi langkah yang selalu dikawal pada setiap
kegiatan. Sehingga tidak mengherankan perubahan yang
terjadi kadang harus diselaraskan agar selalu menjadi perilaku
professional tetap terjaga.
Beberapa aturan sudah menjadi atensi pemegang kebijakan
dalam tata kelola serah terima minyak. Surat Keputusan 018/
C00000/2007-S0 tanggal 4 Mei 2007 tentang Pedoman
Penanganan Dan Pengawasan Susut Minyak Mentah dan
Produk, sudah dilakukan tahapan perbaikan yang diharapkan
akan lebih koprehensif. Di sektor hulu telah di sepakati draft
tentang Pedoman Teknis Seller Appointment Agreement antara
SKK Migas dengan PT Pertamina (Persero) yang diharapkan juga
menjadi pedoman dalam penanganan tata kelola operasional
untuk minyak mentah domestik yang akhir-akhir ini semakin
kompleks.
Disamping itu, Pedoman Penggunaan Alat Ukur Custody
Transfer Dan Persediaan Untuk Minyak Mentah Dan Produk
sebagai pedoman teknis dalam upaya untuk meningkatkan
pengawasan pergerakan minyak mentah dan produk juga
telah berhasil disepakati meskipun masih harus menunggu
persetujuan formal. Masih ada beberapa aturan turunannya
yang telah dibahas dan dibicarakan bersama sebagai bukti
dinamika permasalahan tentang serah terima minyak yang
selalu berkembang.
Kepatuhan terhadap aturan adalah salah satu misi serius
PTKAM agar setiap pengelola serah terima minyak, baik di

lingkungan terminal muat, alat transportasi maupun terminal
bongkar tetap dijaga dari kelengahan. Prosedur pemuatan,
pengangkutan maupun pembongkaran minyak mentah maupun
produk yang standar harus tetap dijadikan acuan dalam setiap
kegiatan operasi serah terima minyak yang ada di lingkungannya.
Pemutakhiran Sistim Tata Kerja (Pedoman, TKO, TKI maupun
TKPA) dipastikan terlaksana.
Perhatian terhadap infrakstruktur seharusnya juga tetap
dijadikan kebutuhan yang harus dipenuhi. Alat ukur, apakah itu
berupa Metering System, ATG maupun Manual Dipping yang
telah terkalibrasi maupun tersertifikasi tetap dijadikan persyaratan
mutlak dalam setiap kegiatan transaksi. Demikian juga sertifikat
tabel tanki dari Dinas Meteorologi diharapkan selalu menjadi
atensi. Belum lagi alat-alat ukur yang lain yang juga tidak boleh
lengah dari kalibrasi maupun standarisasi. Kita sadar bahwa
perhitungan jumlah minyak adalah berawal dari output alat
ukur yang akurat dan valid. Oleh karena itu kepedulian yang
terus menerus terhadap alat ukur harus tetap dipertahankan
agar kehandalan alat ukur tetap dapat dipertanggungjawabkan
secara nyata dan profesional.
Masalah yang sering menjadi perhatian adalah terhadap alat
transportasi kapal yang kadang dibuat kewalahan. Hal ini dapat
dimaklumi karena sarana jenis ini memang secara fisik cenderung
sulit diawasi. Apalagi kalau sudah lepas dari pelabuhan yang telah
dimuati. Sehingga tidak heran kalau kadang muncul tudingan

“fraud” yang sering dihadapi, dari mulai transaksi di tengah
laut, kecurigaan alat ukur, tabel tanki yang tidak valid, rekayasa
pengukuran, tanki siluman, dan masih banyak lagi tuduhan yang
kadang cukup membuat miris.
Sarana yang tidak kalah pentingnya adalah pengawasan
yang dibangun melalui teknologi IT, yaitu dengan pengisian
SFAL, SFBD, dan SFAD melalui ROAS dan ERP (MySAP) untuk
transaksi Procurement dan Stock Transport Order diseluruh
TBBM dan RU. Sarana untuk memudahkan pengendalian dan
penulusuran ini diharapkan akan dijalankan secara konsisten
dengan data yang valid dan akurat.
Perhatian PTKAM terhadap aspek manusia tetap menjadi
perihal yang tidak dapat diabaikan. Kadang masukan dari unit
operasi tentang kondisi SDM dijadikan evaluasi PTKAM untuk
dicarikan jalan keluar agar tidak masalah dikemudian hari.
Petugas yang terbatas dalam serah terima minyak seharusnya
cepat ditangani oleh pejabat setempat dan pusat agar tidak
menjadi hambatan yang makin gawat. Belum lagi kalau berbicara
terhadap kualitas, maka keterbatasan sertifikasi keahlian terkait
dengan serah terima minyak kadang tidak terpikirkan, padahal
kita tahu bahwa pembekalan ilmu tetap kearah profesional .
Belum lagi terkait dengan moral, maka kesadaran dan kepedulian
pekerja terhadap pengelolaan serah terima minyak menjadi
penting.
Seluruh kegiatan pengawasan tersebut dilengkapi dengan
waskat (pengawasan melekat) sistem pengawasan yang
dilekatkan atas kesadaran seluruh insan Pertamina dalam
menjaga berlangsungnya kegiatan serah terima minyak yang
efektif. Awareness digalakkan sebagai tools yang embedded
dalam setiap Pekerja Pertamina. Maka jelaslah hanya dengan
bermodal “Tahu” dan “Mau” permasalahan serah terima ini dapat
diatasi secara tepat.
Disisi lain, aturan yang komprehensif memang harus hadir.
Sarana yang baik memang penting. Manusia yang profesional
juga perlu. Tetapi kepedulian tetap menjadi kunci dan komitmen
untuk selalu menjaga tetap menjadi harga mati. Dan akhirnya
keberhasilan tata kelola serah terima minyak akan menanti…
Menanti penurunan losses sesuai misi. Itu baru bisa menjadi
bukti.•PTKAM.

Yang Diinginkan Oleh Mitra di Bidang Bisnis Jasa Angkutan Laut
Untuk mensosialisasikan apa dan mengapa ada tim PTKAM
Korporat di PT Pertamina (Persero), memang diperlukan sedikit
usaha. Bahasa gaulnya mungkin lebih tepat : “setor wajah”.
Ya, Project Coordinator PTKAM yang sehari-harian berkantor
di lantai 17 Kantor Pusat Pertamina, di awal kelahiran PTKAM
mencoba mengajak mitra penyedia jasa bisnis jasa angkutan
laut untuk mengetahui apa maksud dan tujuan Direksi Pertamina
membentuk PTKAM.
Kunjungan pertama untuk berdialog adalah ke markas
Pertamina Shipping di Jl. Yos Sudraso, Tanjungpriok Jakarta
Utara. Kunjungan berikutnya adalah mengajak dialog Pimpinan
Perusahaan ship owners yang kapal-kapalnya disewa Pertamina,
yang difasilitasi oleh Pertamina Shipping di Jl. Yos Sudraso,
Jakarta Utara. Kemudian, dialog berikutnya dengan Pimpinan
Perusahaan Surveyor yang dibayar Pertamina dilakukan PTKAM
di Ruang Petramax, Kantor Pusat.
Nah, lengkap sudah para pihak yang selama ini terlibat dalam
prosesi serah terima minyak di L/P dan D/P, diajak ngomong
dari hati ke hati oleh PTKAM. Para pimpinan perusahaan
(pemilik >210 kapal tanker) yang selama ini berkontribusi
membantu Pertamina mengangkut minyak melalui laut dan
sungai, sudah buka-bukaan ketika sesi dialog digelar. PTKAM
selaku pemegang amanah Direksi dalam tugasnya me-minimize
serah terima minyak di terminal (SKK Migas, RU dan MOR) telah
menyampaikan dan menampung semua uneg-uneg yang selama
ini mungkin belum sempat keluar.
Begitu pula dengan Pimpinan Perusahaan Surveyor ---se
bagai pihak independen dalam proses serah terima minyak di
LP atau DP--- PTKAM juga telah berdialog. Banyak masukan
dari stake holders tersebut guna perbaikan ke depan. Dan,
PTKAM sesuai dengan kewewenangannya yang ada dalam
No.Prin-010/C00000/2015-S0, tanggal 6 Maret 2015,
telah menjabarkan masukan bernas tersebut ke dalam
draf kebijakan yang dibuat Direksi dalam membenahi
losses berkepanjangan di bidang tata kelola arus minyak

Pertamina.
Hasilnya, sampai akhir September 2015, sebagaimana yang
telah kita ketahui semua, efisiensi terbesar adalah berasal dari
upaya insan Pertamina melakukan tata kelola secara ketat pada
arus minyak yang menyumbangkan efisiensi USD 209,97 juta.
Meski dialog dengan para Pimpinan ship owners, Pimpinan
Perusahaan Surveyor dan petinggi Pertamina Shipping tersebut
sudah cukup lama terjadi namun beberapa catatan ---yang
selama ini belum disiarkan melalui AKSI PTKAM--- perlu kita
ketahui untuk perbaikan intern Pertamina.
Dalam sesi dialog, salah seorang Surveyor mengatakan,
bahwa soal losses adalah masalah lama. Ada actual losses, yang
benar-benar terjadi karena minyaknya hilang, ada pula abstract
losses yang diakibatkan kesalahan pembacaan atau kesalahan
sounding-an. Yang erat hubungannya dengan losses adalah
kompetensi SDM-nya. Apakah mereka yang bekerja di aktivitas
L/P dan D/P Pertamina tersebut sudah dikualifikasi?
Salah seorang Surveyor menyatakan, bahwa dia menemukan
ada kapal yang sub standard, tapi masih juga dioperasikan
Pertamina. Padahal ---sesuai dengan ilmu kemaritiman--kapal-kapal yang sudah >10 tahun dioperasikan, sudah tidak in
condition. Surveyor lain, menyatakan bahwa tugas dan tanggung
jawab surveyor harus jelas dulu. Selama ini sebagai surveyor kami
bertugas hanya memeriksa identitas dan jenis muatan. Jika tugas
sudah selesai, kapal yang bersangkutan silakan jalan. Muatan
sepenuhnya tanggung jawab kapal.
“Terminal oil perlu diadakan perbaikan,” lanjut surveyor
lainnya lagi. “Ada terminal yang menurut surveyor perlu pakai
packing line (p.l), namun karena di terminal tersebut tidak ada
p.l maka kapal melakukan pembiaran yang berakibat terjadinya
perbedaan volume yang dibawa kapal dengan yang tertulis
dalam BL”.
Kemudian, ketika ship owners diminta masukannya buat
perbaikan Pertamina, antara lain “cubitan” mereka seperti ini.
Buku panduan bongkar muat minyak (“Buku Hitam”) agar

direvisi supaya up to date sesuai dengan kemajuan teknologi
TI/ multimedia sekarang. Pernah terjadi di terminal BBM, kalau
kapal A yang datang dipakai meteran, dan bila kapal B yang
datang pakai deeping, diharapkan ke depan hal sepeti ini jangan
terjadi lagi.
Loading Master (L/M) sekarang ini banyak yang tidak
kompeten. Padahal semestinya seorang L/M harus paham
anatomi kapal. Bahkan pernah terjadi di kapal, karena
ketidakmampuannya, tugas L/M dialihkan kepada Surveyor.
Selama ini karena petugas di L/P atau D/P tidak perduli dengan
kondisi slop tank di kapal, maka kelengahan yang terjadi
dimanfaatkan oleh orang kapal untuk mengisi slop tank dengan
minyak bagus, dan laku dijual.
Ketika alat ukur (MMC) di kapal rusak, maka kesempatan
bagi orang darat menyatakan bahwa hasil ukuran dari darat
adalah benar. Jadi jangan pernah terjadi ada alat ukur di kapal
yang rusak supaya “orang kapal” tidak menyerahkan hasil ukuran
kepada “orang darat”.•PTKAM

Bagi Pekerja yang memiliki Pengetahuan, Pengalaman & Informasi terkait dengan tata kelola dan serah terima minyak, dapat menyerahkannya dalam bentuk
tulisan maksimal 2 lembar halaman A4 melalui email ptkam@pertamina.com yang akan dimuat di kolom ini.
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Pa n g k a l a n S u s u –
Depot LPG Pangkalan Susu
menyelenggarakan latihan
penanggulangan keadaan
darurat pada (8/10). Dalam
skenario latihan tersebut,
terjadi gempa dengan
kekuatan 5,2 SR. Semua
pekerja berkumpul di ti
tik berkumpul aman un
tuk pendataan pekerja.
Operation Head (OH) De
pot LPG Pangkalan Su
su menginstruksikan
Health, Safety, Security &
Environment (HSSE) agar
segera memeriksa Control
Room EWS (Early Warning
System) untuk mengetahui
sumber kebocoran LPG.
Setelah pemeriksaan,
tim RS&D dan tim EPM
menginfokan ke Spv. RS&D
telah terjadi kebakaran di pipa
outlet di tanki 70 dan meng
akibatkan korban menderita
luka bakar yang disebabkan
oleh ledakan pada pipa. OH
memberlakukan keadaan
darurat dan mengaktifkan
Pusat Komando Pengendalian
(Puskodal).
Deputy Emergency Res

ponse Commander (ERC)
memerintahkan Incident
Commander (IC) untuk
memberhentikan operasional
penerimaan, penimbunan dan
penyaluran LPG dan segera
mengumpulkan informasi
terkait kebakaran tanki 70.
IC memerintahkan untuk me
lakukan penanggulangan
kebakaran dengan mengiden
tifikasi arah angin dan segera
ngevakuasi korban.
Disaat yang bersamaan,
On Scene Commander (OSC)
menginformasikan ke IC telah
terjadi tumpahan merchaptan
dan mengakibatkan korban
tak sadarkan diri akibat
menghirup merchaptan tanpa
menggunakan Self Contained
Breathing Aparatus (SCBA).
IC memerintahkan Tim
Evakuasi untuk segera
mengevakuasi korban.Setelah
korban dievakuasi, tim Teknik/
Maintenance memasuki
shelter injeksi merchaptan
untuk melakukan perbaikan,
namun ikut menjadi korban.
Setelah mengevakuasi
korban, tim evakuasi bergerak
menuju tanki timbun untuk

mengevakuasi korban lainnya
untuk ditangani lebih lanjut.
T im Fire Brigade de
n g a n n o z z l e m a n 4 p e r
sonel menghentikan laju
kebocoran LPG, pendinginan
melalui water sprayer.
Secara bersamaan TBKD
menanggulangi tumpahan
merchaptan menggunakan
SCBA dengan menaburi
pasir di sekitar tumpahan
inj eksi merchaptan dan
mengevakuasi tanah yang
terkena pencemaran untuk
dimasukkan ke tempat
penyimpanan sementara lim
bah B3. Akhirnya kebakaran di
tanki 70 berhasil dipadamkan
dan tumpahan merchaptan
berhasil dievakuasi.
Ini merupakan skenario
simulai penanggulangan
keadaan darurat yang
dilaksanakan Tim OKD Depot
LPG Pangkalan Susu dan
Tim HSSE Sumbagut bekerja
sama dengan Tim HSSE
PEP, Medical Poliklinik PEP,
Kapolsek dan Koramil Pang
kalan Susu. Kegiatan ditutup
dengan evaluasi kegiata n
simulasi.•Depot LPG Pangkalan Susu

Menanggulangi Bencana Kebakaran
Lewat Emergency Drill

Foto : PRIYO

Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat
di Depot LPG Pangkalan Susu
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JAKARTA – Aspek keselamatan dan keamanan merupakan hal utama dalam bekerja. Untuk
itu, dibutuhkan kesiapan bagi para pekerja untuk menanggulanginya. Sebagai upaya preventif,
maka Pertamina Upstream Data Center (PUDC) melaksanakan simulasi penanggulangan
bencana kebakaran atau Emergency Drill di Kantor PUDC, Jalan Pasar Minggu, Selasa (27/10).
Hal tersebut dilakukan untuk melatih kesiapan Tim Penanggulangan Keadaan Darurat
(TPKD) maupun tim Fire Rescue Pertamina dalam menghadapi bahaya kecelakaan.
“Diharapkan seluruh karyawan selalu siap dalam kondisi apa pun.dan dapat melakukan pe
nanggulangan pertama sebelum tim Fire Rescue datang”, harap Manager HSSE Pertamina,
Tri Sapta Mulia Tambunan.
Kegiatan Emergency Drill merupakan komitmen Pertamina dalam meningkatkan ke
mampuan maupun keahlian pekerja. Terutama pada aspek HSE yang memenuhi persyaratan
lokal maupun internasional.•EGHA

JAKARTA - Tes Kebugaran
bagi fireman dan sekuriti
Fungsi HSSE Operation
Head Office area I, II dan
II dilaksanakan pada 28
September 2015 - 1 Oktober
2015 di Lapangan Banteng,
Jakarta. Kegiatan ini dibuka
oleh HSSE Operation Head
Office Manager Pertamina.
Tes kali ini diikuti 363 petugas
sekuriti dan 72 fireman.
Sebelum melaksanakan
keg iatan tes kebugaran,
d ia d a k a n p e m e r i k s a a n
awal kesehatan berupa
pengukuran tinggi badan,
berat badan, lingkar pinggang
dan tekanan darah. Kemu
dian dilanjutkan dengan
rangkaian tes berupa sit and
reach forward, sit ups, push
ups, standing broad jump,
shuttle run dan lari 1.600 m.
Rangkaian tes kebugaran
tersebut menggunakan

Foto : HSSE OEPRATION HEAD OFFICE

Tes Kebugaran bagi Anggota Fireman
dan Sekuriti

metode NAPFA (National
Physical Fitness Award)
yang meliputi komponen
day a tahan kardiovaskuler
(jantung), kekuatan otot,
ketahanan otot, fleksibilitas,
kelincahan dan kecepatan.
Tes kebugaran ini dimak
sudkan untuk mengetahui
tingkat kebugaran para pe
tugas sekuriti dan fireman
yang pekerjaannya menuntut

agar selalu sehat dan bugar.
Karena merekalah yang ada
di garis depan dalam situasi
bahaya dan darurat. Selain
melakukan tes kebugaran,
peserta juga diberikan pe
ngarahan untuk melakukan
latihan mandiri secara rutin
untuk mempertahankan dan
meningkatkan kondisi ke
bugarannya.• HSSE OPERATION
HEAD OFFICE
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JAKARTA – PT Pertamina
(Persero) kembali men
dapatkan penghargaan. Kali
ini penghargaan diberikan
oleh Majalah Nasional
iTech kepada perusahaanperusahaan yang sukses
dalam aplikasi ICT (Infor
mation Communication
Technology) untuk mendu
kung pertumbuhan bisnisnya.
Melalui ajang penghargaan
TOP IT & Telco Awards
2015 yang dilaksanakan
di Assembly Hall, Jakarta
Conv ention Center (JCC)
pada Jumat (6/11), Perta
mina mendapatkan tiga
penghargaan yang terdiri dari
kategori TOP IT – Corporate
Best Practice 2015 sebagai
TOP IT Implementation on
Energy Sector 2015, Special
Recognition sebagai TOP
CSR based on IT, dan TOP
ICT Leadership 2015 bagi
CEO PT Pertamina (Persero)

Dwi Soetjipto.
Senior Vice President Cor
porate Shared Service (CSS)
Pertamina Jeffrey Tjahja Indra
mengatakan pengh argaan
yang diberikan merupakan
apresiasi dari masyarakat
yang dapat memb uat ICT
di Pertamina lebih bergairah
untuk lebih maju dan ber
kembang. “Ini merupakan
suatu penghargaan dari
masyarakat untuk Pertamina
dan seluruh insan IT di Per
tamina, yang selama ini mensupport business process
dan tujuan-tujuan Pertamina
ke depan. Penghargaan ini
membuat kami yakin apa
yang telah kami lakukan
selama ini sudah benar.
Penghargaan ini menjadi
pemacu untuk meningkatkan
values bisnis kami,” ucap
Jeffrey.
Didukung oleh Ke
menterian Komunikasi dan

Informatika RI dalam mem
berikan penghargaan bagi
IT ini, penjurian dilakukan
Majalah Nasional iTech be
kerja sama dengan be
berapa asosiasi TI dan
Tel ek o m u n i k a s i s e p e r t i
FORT I (Forum TI BUMN),
ASPEKTI (Asosiasi Perusa
haan Konsultan Telematika
Indonesia), IKTII (Ikatan Kon
sultan TI Indonesia), AiTI
(Asosiasi Industri Teknologi
Indonesia), MASTER (Masya
rakat Telematika Indonesia),
ASPILUKI (Asosiasi Piranti
Lu
nak Indonesia), dan
lembaga-lembaga TI lainnya.
Ketua Dewan Juri TOP
IT & Telco Awards Prof. Dr.
Laode M. Kamaluddin, MSc.,
M.Eng., mengatakan, event
tahun ini mengangkat tema
“Menantang AEC 2015” yang
menurutnya IT merupakan
suatu kunci kesuksesan
dal am menghadapi Asean

x

Foto : PRIYO

Pertamina Raih 3 TOP IT & Telco Awards

Pertamina meraih tiga penghargaan dalam ajang TOP IT & Telco Awards 2015. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa
Pertamina menjadi salah satu perusahaan yang dinilai mampu mengimplementasikan IT dengan baik sehingga mampu
bersaing secara global.

Economic Community. “Agar
tetap survive dan menjadi
leader di era pasar bebas saat
ini, perusahaan-perusahaan
di Indonesia harus memiliki
daya saing global. Tanpa
mengimplementasikan IT

dan Telco yang baik, rasanya
sulit bagi sebuah perusahaan
untuk memiliki daya saing
global,” pungkas Laode.
Selain kategori yang di
menangkan oleh Pertamina
sendiri, Majalah Nasional

iTech juga memberikan
penghargaan lain untuk
perusahaan IT & Teleko
munikasi lainnya seperti
TOP IT Hardware 2015, Top
Gadget 2015, Top Telco 2015,
dan lain sebagainya.•Rilis/Starfy

HULU TRANSFORMATION CORNER

Foto : DIT. HULU

Cermat Terapkan PDW Hemat USD 5 Juta
Jakarta – Surutnya harga minyak dunia sejak medio 2014 semakin membuat Joint
Operation Body (JOB) Pertamina – Petrochina East Java (PPEJ) memicu diri untuk berinovasi
dalam upaya meningkatkan efisiensi operasi di segala lini. Dalam konteks tersebut JOB PPEJ
mengimplementasikan jurus-jurus sebagaimana diatur oleh buku panduan pengeboran
Pertamina Drilling Way (PDW) yang baru diluncurkan pada akhir 2014, ketika pengeboran
sumur injeksi (air) lokasi Sukowati -1A (SKW-Inj-1A). Lewat penerapan kaidah-kaidah
yang diatur di PDW, itu JOB PPEJ berhasil menekan biaya pengeboran dan jumlah Non
Productive Time (NPT). “PDW mengatur secara detail step by step masing-masing jenis
pekerjaan manajemen pengeboran, termasuk langkah-langkah penyelesaian serta pencegahan
terhadap segala hazard yang mungkin timbul selama operasi, sehingga jumlah NPT dan biaya
pengeboran dapat ditekan,” ujar Akbarsyah Nazirudin, General Manager PPEJ.
Lebih lanjut Akbarsyah mengatakan bahwa pengimplementasian PDW dalam pengeboran
sumur SKW-Inj-1A, berhasil memetik penghematan biaya pengeboran sebesar USD 5 juta,
atau 55% dari target biaya, serta mampu menekan NPTketingkat hanya 1%, saja. Selain
itu waktu pengeboran berhasil dipercepat hingga hamper 50% dari target (59.5 hari). Lokasi
pengeboran SKW-Inj-1A berada di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegor
(Jawa Timur). Sumur injeksi itu ditajak pada 8 juli 2015, menggunakan rig TMMJ#10 dengan
kekuatan hela sebesar 1.500 tenaga kuda. Pengeboran tersebut mecapai kedalam akhir di
kedalaman 7.620 feet dalam Formasi Tuban pada 13 Agustus 2015. “Ketika sumur SKW-Inj1A ini didesain dan dipersiapkan, PDW belum diaplikasikan namun secara kaidah keteknikan
hal-hal yang diatur didalam PDW sebagian besar telah diaplikasikan,” tambah Akbarsyah.
Lewat uji injectivity , SKW-Inj-1A bisa untuk injeksi air sampai 6.000 barel air per hari (BWPD)
dan telah dilakukan test injeksi pada bulan Oktober 2015 selama 4 jam sebesar 8.000 BWPD
pada tekanan injeksi 500 Psi. Lapangan Sukowati diproduksikan pada fasies Batu Gamping
Formasi Tuban dengan komplesi menggunakan Perforated Liner 7”. Dampak atau pengaruh
injeksi tersebut akan bisa dirasakan setelah 1-5 tahun injeksi secara kontinyu, dari hasil studi
POD Phase V Sukowati dapat menambah recoverable oil sebesar 4.9% untuk jangka waktu
sampai tahun 2033. “Status SKW-Inj-1A saat ini adalah perbaikan surface facility untuk injeksi
air formasi di pad B lapangan Sukowati,” terang Akbarsyah.
Menurut Akbarsyah, operasi pengeboran di wilayah kerja JOB PPEJ
selama ini kerap mengalami kendala seperti pipe stuck, loss & kick, shale/
clay problem, bit balling, collusion, NPT, dan low ROP. Mengacu pada
pengalaman tersebut JOB PPEJ melakukan melakukan beberapa inovasi
diantaranya melalui Function Test sebelum tajak dimulai, menggunakan
lumpur OBM pada interval shale/clay reactive, menggunakan KCl Polymer
untuk mencegah Bit Balling, menerapkan hasil studi Geomechanic untuk
mencegah pipe stuck, menggunakan peralatan Rotary Steerable System
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Operasi pengeboran sumur SKW-Inj-1A, Pad B Lapangan Sukowati, di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten
Bojonegoro (Jatim).

beserta Modular Motor untuk mempercepat ROP, serta melakukan monitoring secara ketat
terhadap kualitas dan performane barang yang digunakan seperti diatur dalam PDW. “Setelah
diberlakukannya PDW, hal-hal tersebut lebih diintensifkan oleh JOB PPEJ melalui mekanisme
Peer Review 1 & 2 dan melakukan Endurance Test sebelum tajak dimulai, yang selama ini
hanya dilakukan Function Test,” pungkas Akbarsyah.
Blok Tuban mulai diopersikan oleh JOB PPEJ pada Februari 1988 dengan wilayah kerja
seluas 7.391 km yang mencakup tiga kabupaten yakni, Kabupaten Bojonegoro, Tuban,
dan Gresik. Pada saat ini produksi lapangan Sukowati sebesar 15.500 BOPD. Lapangan ini
pernah mencapai puncak produksi pada 2011 sebesar 46.000 barel minyak per hari (BOPD)
dan gas sebanyak 35,88 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).
Pertamina Drilling Way merupakan pedoman Drilling Quality Management yang wajib
untuk diterapkan oleh semua insan yang bergelut dengan aktivitas pengeboran di Pertamina
dan anak-anak perusahaan yang berada dalam matarantai bisnis hulu (APH), baik di Jakarta
maupun di daerah-daerah operasi, termasuk kontraktor serta mitra lainnya yang terlibat dalam
aktivitas pengeboran.•DIT. HULU

