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pertamina, garda terdepan 
berantas korupsi
Pertamina menjadi 
perusahaan pertama 
yang melakukan 
deklarasi komitmen 
untuk memerangi 
korupsi dan 
menyelenggarakan 
sistem praktik bisnis 
yang profesional dan 
berintegritas. Deklarasi 
ini merupakan bagian 
dari sosialisasi gerakan 
‘PROFIT’ (Profesional 
Berintegritas) yang 
diinisiasi oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi 
(KPK). 

JAKARTA  – Sosialisasi yang 
dilaksanakan oleh Fungsi 
Culture dan Fungsi Com
pliance Pertamina dengan 

Profesional, menggambarkan 
tata nilai Competitive, Con
fident, Costumer Focus, 
Commercial, dan Capable. 
Se mentara Berintergritas, 
merupakan bentuk dari tata 
nilai yang pertama  6C, yaitu 
Clean.

Dwi juga menegaskan, 
aspek GCG sangat penting 
sebagai pondasi pelaksanaan 
lima pilar prioritas strategis 
Pertamina. “Apalagi hingga 
tahun 2025, Pertamina me
miliki proyekproyek dengan 
total nilai yang diestimasikan 
mencapai US$ 112 miliar,” 
tambah Dwi.

“Kami juga telah mela
kukan  berbagai upaya pe
laksanaan Good Corporate 
Governance (GCG) dan 
implementasi nilai Clean, 

seperti membersihkan pola 
pengadaan impor me lalui 
pembubaran Petral, peng
operasian kembali kilang 
TPPI, dimana skor GCG 
Perta mina pada tahun 2015 
mencapai 94,50,” paparnya. 

Karena itu Dwi menilai, 
program ‘PROFIT’ KPK me
miliki spirit yang sama dengan 
Pertamina sehingga perlu 
mendapat dukungan secara 
penuh. ”Kami akan menjadi 
garda terdepan bersama 
dengan BUMN lain untuk 
men capai dunia usaha yang 
bebas dari praktikpraktik 
korupsi. Kami mengajak 
semua pihak untuk bersama
sama menjadikan dunia usaha 
kita bebas dari praktikpraktik 

14 Kiprah Anak Perusahaan :
pt badak ngl kapalkan kargo lng ke-9.000

KPK in i ,  d ibuka secara 
resmi pada Selasa (15/11) 
d i  Ba l l room Mezzan ine 
Kantor Pusat Pertamina, 
dan  dihadiri oleh seluruh 
jajaran Komisaris, Direksi, 
dan Pekerja PT Per tamina 
(Persero), Anak Perusahaan, 
dan Unit Daerah. Program 
‘PROFIT’ merupakan ge
rakan pencegahan tindak 
pidana korupsi dan suap di 
sektor swasta melalui upa ya 
pembentukan pribadi pe
kerja swasta yang jujur dan 
berkarakter kuat.

Dalam kesempatan ter 
sebut, Direktur Utama Per
tamina Dwi Soetjipto menga
takan, Gerakan ‘PROFIT’ juga 
merupakan im plementasi lain 
dari budaya dan tata nilai 
6C yang ada di Pertamina. 

Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS 
mengejutkan dunia dan mendorong aksi jual investasi di 
emerging market dan melemahkan mata uang mereka. 
Aksi jual tersebut dipicu ekspektasi pelaku bisnis bahwa 
Trump, sebagai pemimpin negara yang berpengaruh 
kepada ekonomi global ini, akan meningkatkan pengeluaran 
pemerintah yang akan mendorong inflasi, kenaikan suku 
bunga dan penguatan US Dollar. Retorika Trump terkait 
kebijakan proteksi ekonomi AS, salah satunya dengan 
mengetatkan impor, dinilai berpotensi mengakibatkan 
perlambatan ekonomi global sehingga meningkatkan risiko 
emerging market.

CNBC menulis (15/11), sejak 8 November, data dari 
Institute of International Finance menunjukkan dana ditarik 
oleh investor asing dari delapan negara emerging market 
mencapai US$6 miliar. Sampel negara meliputi India, Korea 
Selatan, Thailand, Filipina, Afrika Selatan, Brazil, Hungaria, 
dan Indonesia. Mata uang negara emerging market juga 
terdampak, seperti Peso (Meksiko), Won (Korea Selatan), 
Rand (Afrika Selatan) dan Zloty (Polandia) yang sempat 
mengalami depresiasi lebih dari 1 persen. Sedangkan Rupiah 
terdepresiasi sampai 2,7 persen sejak awal November.

Pada periode 9 – 16 November, Bursa Saham Indonesia 
mengalami aksi jual saham oleh investor asing senilai IDR5,7 
triliun, yang melemahkan IHSG turun 4 persen. Selain itu, 
yield Global Bond Indonesia juga turun 40 basis poin menjadi 
7,88 persen, paling tinggi sejak Januari 2014.

 

Otoritas moneter Indonesia pun tak tinggal diam. Selain 
melakukan intervensi Rupiah, Bank Indonesia juga tidak 
merubah suku bunga acuannya sebesar 4,75 persen untuk 
menjaga stabilitas Rupiah dan tingkat inflasi. Otoritas pasar 
modal pun menghimbau agar para pelaku tidak melakukan 
aksi jual, karena pada dasarnya fundamental emiten pasar 
modal relatif bagus dan kuat.

Beberapa analis memandang volatilitas ini akan berlanjut, 
sementara lainnya menganggap ini hanya gangguan sesaat. 
Namun, Pertamina sebagai pelaku bisnis global, harus men
cermati dampak tantrum ini. Terlebih di tengah kondisi harga 
minyak yang masih melemah.•  
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Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto didampingi Direktur Hulu Syamsu Alam, Direktur Megaproyek  Pengolahan dan Petrokimia Rachmad 
Hardadi, serta Direktur SDM, Teknologi Informasi dan Umum Dwi Wahyu Daryoto, membacakan deklarasi komitmen untuk memerangi korupsi 
dan menyelenggarakan sistem praktik bisnis yang profesional dan berintegritas pada acara Sosialisasi Gerakan PROFIT, di Kantor Pusat Pertamina, 
pada (15/11).  Pertamina menjadi perusahaan pertama yang mendukung Gerakan PROFIT yang diinisiasi KPK untuk mencegah tindak pidana 
korupsi yang mayoritas dila kukan oleh aparat negara dengan pengusaha/kor porasi swasta melalui per sekongkolan.

Bersambung ke halaman 4

tanri abeng terima lifetime achievement awards



visi

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

misi

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia

gencar 
perluas Jaringan 
bisnis retail
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Pengantar Redaksi :
PT Pertamina Retail terus mengembangkan aset dan infrastruktur 

yang dimiliki serta layanan sehingga semakin kompetitif untuk menjadi 
Perusahaan Retail terdepan. Untuk mencapai tujuan itu perlu disiapkan 
langkahlangkah strategis yang konsisten. Berikut paparan Direktur 
Utama PT Pertamina Retail Toharso, pada acara Media Workshop, 
beberapa waktu lalu, di Ruang Media Center Kantor Pusat Pertamina.

 
Bagaimana gambaran kinerja Pertamina Retail dari tahun 

ke tahun? Selama kurun waktu delapan tahun yaitu tahun 20082015, 
pendapatan PT Pertamina Retail tumbuh ratarata 20 persen. Tahun 
2016, kami optimis  pendapatan PT Pertamina Retail akan mencapai 
lebih dari Rp 14 trililun, sebagai informasi per Agustus 2016 revenue PT 
Pertamina Retail telah mencapai Rp 6,9 triliun.

Sementara itu untuk pertumbuhan Laba Bersih (audited) Pertamina 
Retail mencapai 44% dalam 8 tahun terakhir. Dari tahun ke tahun bisnis 
Pertamina Retail tumbuh dan berkembang positif dan profit perusahaan 
semakin meningkat.  Tahun 2015 Laba bersih Pertamina Retail mencapai  
Rp 108,7 milyar dan sampai dengan Agustus  2016  ini laba bersih PT 
Pertamina Retail  mencapai Rp 108,5 miliar, sedangkan di tahun 2016 
PT Pertamina Retail mentargetkan profit sebesar Rp 172  milyar (RKAP 
2016). Dari sisi kinerja eBITDA (audited)  PT Pertamina Retail tumbuh 
mencapai 32% dalam delapan tahun terakhir.

Saat ini PT Pertamina Retail tidak hanya mengelola Fuel Retail 
Business namun juga mengelola Non Fuel Retail Business seperti Bright 
Store and Café, Bright Wash, Bright Oli Mart, enduro Xpress, space rental, 
keagenan LPG dan produk Pertamina lainnya. 

Berapa perbandingan revenue fuel dan non fuel Pertamina 
Retail? Revenue Fuel Retail Business memang lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan Non Fuel Retail Business, porsi pendapatan 
dari Fuel Retail Business PT Pertamina Retail mencapai 90% dari total 
pendapatan keseluruhan.  Dengan asumsi pendapatan PT Pertamina 
Retail Rp 14 triliun, maka pendapatan Non Fuel Retail Business  adalah 
sebesar Rp 1,4 triliun atau 10% dari total pendapatan. Sebaliknya ditinjau 
dari sisi margin, Non Fuel Retail Business memberikan kontribusi margin 
lebih besar daripada Fuel Retail Business yaitu mencapai lebih dari 15 
persen, sedangkan Non Fuel Retail Business berkontribusi sekitar  4%. 

Sehingga jika Non Fuel Retail Business ini dikembangkan optimal, 
maka akan menghasilkan profit yang lebih besar daripada Fuel Retail 
Business. Sebagai contoh  di Dubai (UAe),  pendapatan dari Non Fuel 
Retail Business lebih besar dibandingkan Fuel Retail Business. 

Apa alasan Pertamina Retail tertarik ke bisnis non fuel retail 
tersebut? Ratarata masyarakat Indonesia, khususnya di daerah 
perkotaan, yang bertransaksi di SPBU mencapai   sekitar 3.000 transaksi 
per hari. Bahkan untuk SPBU yang besar bisa mencapai sekitar 5.000 
transaksi per hari. Kami memahami kebutuhan konsumen SPBU 
yang memerlukan “One Stop Shopping” untuk memenuhi kebutuhan 
“travelling” mereka yang meliputi kebutuhan convenience store, ganti 
oli dan pengisian nitrogen yang cepat juga musholla, ATM dan Toilet. 
Kebutuhan masyarakat dengan mobilitas tinggi yang datang ke SPBU 
berpotensi untuk dikonversi menjadi pelanggan gerai Bright Store, Bright 
Olimart, enduro Xpress, dll. Sehingga PT Pertamina Retail optimis akan 
mendapat pelanggan tidak hanya pelanggan Fuel Retail tetapi juga 
pelanggan Non Fuel Retail. Untuk itu, mengintegrasikan  Fuel Retail 
Business dan Non Fuel Retail Business perlu dikembangkan di masa 
datang. 

hingga saat ini berapa jaringan bisnis yang dikelola oleh 
Pertamina Retail ? Sampai dengan Agustus 2016, PT Pertamina Retail 
telah mengelola 136 unit SPBU COCO yang dimiliki oleh Pertamina yang 
tersebar di seluruh Indonesia, 43 unit SPBU Transportable, 415 gerai 
Bright Store, 9 gerai Bright Café, 32 gerai Bright Oli Mart, 20 gerai Bright 
Car Washed, 29 gerai enduro express (isi nitrogen) dengan  total pekerja 
sekitar 6.000 orang.

Apa Target dan strategi  Pertamina Retail ke depannya?  PT 
Pertamina Retail akan mendorong Non Fuel Retail Business di SPBU, 
karena bisnis Non Fuel Retail Business memberikan keuntungan yang 
dibandingkan Fuel Retail Business,  sedangkan dari sisi Fuel Retail 
Business akan didorong peningkatan dari sisi Sales Volume.  Oleh 
karena itu, desain SPBU yang akan dibangun ke depan akan lebih 
mengutamakan pengembangan dari sisi Non Fuel Retail Business. 

Strategi jangka panjang pada  tahun 2020, PT Pertamina Retail 
mentargetkan akan mengelola 1.000 unit SPBU COCO (Company Owned 
and Company Operated) dan 2.000 gerai Bright Store. Idealnya sebagai 
principal,  PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Retail memiliki 
SPBU setidaknya 20% dari jumlah populasi SPBU,  dengan jumlah SPBU  
sekitar 5.000an unit SPBU setidaknya PT Pertamina Retail memiliki 1.000 
unit SPBU. 

Pada tahun 2017, PT Pertamina Retail merencanakan penambahan 125 
unit SPBU COCO baru dengan investasi senilai Rp 1,13 triliun.Penambahan 
SPBU tersebut akan dilakukan melalui beberapa strategi, seperti stategi 
akuisisi atau membeli SPBU milik swasta, strategi kerja sama dengan pola 
KSO (Kerja Sama Operasi), dan “Grass Root” atau membangun dari awal, 
baik di atas lahan Pertamina yang idle, atau lahan yang dibeli oleh PT 
Pertamina Retail.  Strategi “Grass Root”  atau membangun SPBU COCO 
dari awal menjadi opsi terakhir untuk dilakukan, dengan pertimbangan pem
bangunan SPBU di lahan baru memerlukan proses perizinan yang panjang. 

saat ini tengah marak era Digital Marketing, lantas apa saja yang 
telah dilakukan oleh Pertamina Retail terhadap tren tersebut? Sejak 
tahun 2014, PT Pertamina Retail telah mengembangkan Kartu RFID (Radio 
Frequency Identification Card) yaitu kartu khusus untuk pelanggan korporat 
PT Pertamina Retail yang mempergunakan teknologi radio frekuensi sebagai 
alat identifikasi. RFID Card dapat digunakan sebagai alat atau media 
pembayaran non tunai bagi pelanggan Pertamina Retail.

Tujuan PT Pertamina Retail mengembangkan kartu  RFID  adalah 
untuk memudahkan pelanggan SPBU COCO khususnya korporasi, instansi 
pemerintah, seperti pemerintah daerah yang memiliki bis sekolah, truk 
sampah dan mobil dinas, sehingga tidak perlu membeli secara tunai uang 
tunai tetapi memiliki kontrak dengan PT Pertamina Retail, dimana setiap 
mobil akan mendapatkan kartu tersebut yang diisi secara elektronik.

Keunggulan RFID adalah pelanggan tidak perlu menggunakan uang 
tunai sehingga  lebih mudah dan sederhana,  dapat dilakukan pembatasan 
pembelian (daily limit system), serta lebih sederhana dan praktis. Pelanggan 
dapat mencetak laporan transaksi per tanggal, per jam, per menit, per jenis 
kendaraan, per jenis dan jumlah BBM, seperti kita mendapatkan print out 
rekening koran dari Bank.

siapa saja pelanggan RFID ini ? Pelanggan RFID terbagi dua, yaitu 
pelanggan B2C (business to consumer) maupun B2B (business to business). 
Pelanggan B2B kami telah mencapai lebih dari 1500 pelanggan dengan 
jumlah kartu yang beredar sekitar 35 ribu kartu RFID. SPBU COCO yang 
telah dapat melayani pelanggan RFID saat ini berjumlah 100 SPBU COCO 
dari Sabang hingga Merauke, dan jumlah ini akan terus bertambah. 

Beberapa pelanggan RFID PT Pertamina Retail diantaranya adalah 
Kedutaan besar (Amerika, Canada, Turki, Libya),  instansi keuangan dan 
perbankan, instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara, Media 
Nasional dan perusahaan minyak lainnya seperti Petrochina, ConocoPhillips, 
Petronas dan Inpex, perusahaan retailers, perusahaan otomotif dan 
konstruksi, perusahaan transportasi dan logistik. Berdasarkan respon 
pelanggan pengguna RFID, penggunaan RFID  dari sisi pengawasan lebih 
mudah daripada menggunakan pembayaran transaksi secara tunai, dan 
dapat menghemat anggaran biaya pengisian BBM antara 918% setiap 
bulannya.

setelah sukses menggunakan Kartu Pas – RFID, apakah ada 
pengembangan digital marketing lainnya ? PT Pertamina Retail 
berencana mengembangkan kartu sejenis RFID dalam bentuk EMoney 
(Electric Money) bagi pelanggan perorangan / retail (business to consumer) 
secara luas yang akan diberi nama BCard (Bright Card). Dengan BCard, 
konsumen dapat melakukan transaksi secara cashless untuk produk
produk Pertamina berupa BBM / BBK maupun untuk keperluan di gerai 
Bright Store maupun Bright Café, Bright Olimart, enduro Xpress di SPBU 
Pertamina COCO. Dengan banyaknya pengunjung SPBU Pertamina 
mencapai sekitar 3.000 – 5.000 transaksi per hari, diharapkan kartu BCard 
dapat mempermudah transaksi dan pelayanan  bagi konsumen SPBU. 

Dalam waktu 12 bulan ke depan, sekitar  13 unit  SPBU akan siap 
melayani BCard, terutama di SPBU COCO (Company Owned & Company 
Operated), dan PT Pertamina Retail berupaya agar SPBU DODO (Dealer 
Owned & Dealer Operated)  dapat segera mengimplementasikan BCard ini. 

Kartu BCard bekerja sama dengan PT Telkom dan akan dijual secara 
umum kepada konsumen. Saat ini PT Pertamina Retail sedang melakukan 
stress test di 10 unit SPBU COCO di Jakarta. Stress test ini adalah uji 
kemampuan jaringan terhadap kartu untuk mengantisipasi pertumbuhan 
pemakaian kartu B-Card  ke depan.• ( Irli / starfy )



editorial
insan berintegritas
Insan Pertamina sejak pekan lalu berani ‘pasang 

badan’ mendeklarasikan komitmen memerangi 
korupsi dan menyelenggarakan sistem praktik bisnis 
yang profesional dan berintegritas. Deklarasi ini 
menjadi bukti bahwa Pertamina berkomitmen dalam 
mencegah tindak pidana korupsi dan terbuka untuk 
diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pedoman perilaku perusahaan yang bersumber 
dari tata nilai 6C Clean, Competitive, Confident, 
Customer Focused, Commercial dan Capable, 
menjadi  nilainilai yang dijunjung tinggi dalam aktivitas 
seharihari seluruh insan Pertamina. Clean menjadi 
tata nilai pertama yang diharapkan dapat mendorong 
pengelolaan perusahaan seara profesional dengan 
menghindari benturan kepentingan, tidak mentolerir 
suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas, 
serta berpedoman pada asasasas tata kelola 
korporasi yang baik.

Seiring dengan program transformasi yang 
digulirkan, Pertamina senantiasa berupaya menjadi 
pelopor dalam memberikan akses bagi KPK, BPK 
bahkan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan) untuk mengawasi proses 
bisnis di Pertamina. Bahkan di internal Pertamina 
memiliki Internal Audit dan Compliance yang rutin 
me monitor segala proses bisnis, aktivitas pengadaan 
dan monitoring laporan gratifikasi. Namun upaya 
tersebut memang masih dilihat sebagai slogan atau
pun komitmen semata.

Tak banyak pihak yang bisa melihat bukti nyata 
dari upaya memerangi berbagai peluang tindak 
pidana korupsi di lingkungan Pertamina. Terkadang 
publik masih beranggapan Pertamina sarangm 
korupsi.

Namun itu tidak menyurutkan insan Pertamina 
untuk mengubah pandangan negatif dengan bukti 
nyata. Ketika manajemen mencanangkan lima pilar 
prioritas strategis sebagai strategi menghadapi 
turunnya harga minyak dunia, Pertamina tetap me
nempatkan aspek tata kelola perusahaan yang baik 
atau Good Corporate Governance (GCG) sebagai 
pondasi.

Pertamina Clean, diimplementasikan dalam 
perubahan pola pengadaan impor dengan mem
bubarkan Petral dan melakukan pengadaan langsung 
secara terbuka. Ada pula implementasi meminimalisir 
losses dalam proses arus minyak melalui Program 
Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak (PTKAM).

Kedua contoh tersebut, tidak sekadar member
sihkan peluang suap tetapi juga telah memberikan 
kontribusi besar bagi perusahaan dengan me
nyumbangkan nilai efisiensi yang sangat signifikan.

Kini Pertamina juga tengah memegang amanat 
penugasan proyek  RDMP Kilang Balikpapan 
dan proyekproyek lainnya dengan total nilai yang 
diestimasikan mencapai US$ 112 miliar. Angka 
yang cukup besar dan perlu pengawasan ketat dari 
lembagalembaga internal maupun dari eksternal.  
Karena itu, sejak awal Direktur Utama Pertamina Dwi 
Soetjipto meminta dukungan KPK untuk pengawasan  
proses pengadaan dalam pengendalian arus minyak, 
pelaksanaan proyek, hingga perjanjian kontrak de
ngan pihak lain.

Karena itu tak mulukmuluk apabila Pertamina 
menunjukkan komitmentnya menjadi insan profesional 
berintegritas melalui program PROFIT KPK.•
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pertamina untuk papua
BENNy ANDRE KUsUMA - Legal Planning 

Ada yang menarik dari sambutan Menteri BUMN Rini M. 
Soemarno sewaktu penutupan acara Forum BUMN 2016 
di Hotel Dharmawangsa Jakarta beberapa waktu yang lalu. 
Beliau memberikan apresiasi langsung kepada Direktur Utama 
dan Wakil Direktur Utama Pertamina atas kontribusi Pertamina 
untuk menindaklanjuti kebijakan Presiden RI Joko Widodo 
yang menetapkan BBM satu harga untuk Papua. 

Sebelumnya, kita mengetahui harga BBM di Papua, 
terutama yang berada di pedalaman, sangatlah berbeda 
secara signifikan dengan harga BBM di wilayah lain. Jika 
harga standar Premium di Pulau Jawa adalah Rp6.450,00 per 
liter, lain halnya dengan Papua, harga Pemium bisa mencapai 
Rp60 ribu sampai Rp100 ribu per liter.

Perbedaan harga tersebut tentu memiliki alasan, kondisi 
geografis Papua yang didominasi oleh pegunungan dan 
dataran tinggi yang sulit untuk diakses serta keterbatasan 
infrastruktur transportasi darat. Akibatnya biaya transportasi 
untuk pengiriman BBM menjadi sangat mahal karena pan
jangnya rantai pendistribusian BBM. Selain itu, keterbatasan 
lembaga penyalur BBM menjadi faktor lain mahalnya harga 
BBM di Papua. 

Menjawab persoalan tersebut, Pertamina sudah melakukan 
beberapa langkah sebagai bentuk dukungan terhadap 
kebijakan BBM satu harga. Pertamina mendatangkan pe
sawat khusus Air Tractor yang berasal dari Pelita Air, anak 
perusahaan Pertamina, sebagai moda khusus yang di
dedikasikan untuk menjaga ketahanan suplai dan distribusi.

Langkah untuk mendatangkan pesawat khusus di
ambil karena pengangkutan BBM ke Papua dengan 
menggunakan pesawat komersil selama ini bersamaan 
dengan kepentingan pengangkutan logistik dan bahan 
pokok. Terlebih lagi dengan jadwal keberangkatan pe
sawat yang tak menentu yang disebabkan oleh keadaan 
cuaca. Akhirnya tak jarang jika terjadi kelangkaan BBM 
yang berimbas kepada melonjaknya harga BBM. 

Pertamina juga melakukan langkah lain dengan 
mendirikan lembaga penyalur baru yang tersebar di 8 
Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat (Puncak, 
Nduga, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, 
Yahukimo, Tolikara, Intan Jaya dan Pegunungan Arfak). 
Dengan adanya lembaga penyalur yang lebih banyak, 
harga BBM di Papua akan relatif sama dengan wilayah 
Indonesia lainnya karena Pertamina bisa melakukan 
kontrol harga.

Kita semua tentu berharap dengan adanya kebijakan 
seperti ini akan menjadi gerbang masuk untuk  mendorong 
pemerataan pertumbuhan ekonomi di Papua. Dengan 
hadirnya harga BBM yang sudah terjangkau, biaya logistik 
akan menurun. Dalam hal ini akan terjadi efek domino yang 
sangat baik bagi kemajuan Papua. Asumsinya bila biaya 
logistik menurun, harga produk pun akan ikut menurun. 
Rentetan selanjutnya, investasi di Papua akan berkembang 
dan perekonomian rakyat akan tumbuh. Semoga.

Salam Perjuangan!!•

tata nilai 6c dorong peningkatan kinerja
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JAKARTA - Tata nilai 6C (Clean, Competitive, 
Confidents, Customer Focused, Commercial, 
and Capable) senantiasa terus digaungkan 
ke seluruh pekerja Pertamina. Oleh karena 
itu, dalam rangka memaksimalkan penerapan 
6C, fungsi Culture and Transformation Human 
Resources melaksanakan sosialisasi 6C dan 
program budaya 2016 bagi fungsi Integrated 
Supply Chain (ISC) di Lantai M Kantor Pusat 
Pertamina, Kamis (10/11).

Senior Vice President ISC Pertamina, Daniel 
Syahputra Purba mengatakan budaya tata 
nilai 6C perlu selalu diingatkan kepada seluruh 
pekerja sehingga nanti bisa memahami dan bisa 
menjiwai nilainiliai dari 6C tersebut. Komitmen 
ISC terhadap tata nilai 6C ini bisa menjadi 
bagian dari setiap individu yang ada di ISC dan 
Pertamina secara umumnya sehingga budaya 
yang terinternalisasi dalam setiap individu akan mendukung 
untuk mencapai tujuantujuan dari perusahaan.

“Diskusi ini bisa mem berikan masukan dan ideide kreatif 
bagi para pekerja ISC untuk bisa membangun budaya team
work demi mendukung terciptanya lingkungan kerja yang 
kondusif, sehingga produktivitas kerja bisa me ningkat untuk 
mendukung kemajuan peru sahaan,” ungkap Daniel.

Dalam kesempatan tersebut dipaparkan juga penerapan 
6C dan program budaya 2016 oleh Senior Analyst Culture 
& Change Management Pertamina, Fimelia. Ia mengatakan, 
tata nilai 6C menjadi salah satu landasan strategis untuk 
membentuk kinerja yang tinggi dalam mencapai visi 
perusahaan sebagai energy company dan mewujudkan 
kemandirian nasional.

Terkait dengan program budaya,  Pertamina melakukan 
peru bahan budaya untuk mengubah pola pikir dan perilaku 
dalam rangka mendorong kinerja perusahaan yang unggul. 
Hal tersebut terlihat dari meningkatnya returns on investments, 

meningkatnya kinerja operasional melalui peningkatan efisiensi 
dan keefektifan operasional serta kerangka kerja untuk 
mengubah pola pikir yang menghasilkan sebuah budaya kerja 
baru. Selain itu didukung oleh iklim kerja yang mendorong 
terbentuknya employee engagement yang tinggi.

Oleh karena itu, tata nilai 6C yang sudah tersistem dapat 
disuarakan oleh seluruh leader, yaitu Direksi, SVP, VP, manajer, 
OH, asisten manajer atau setara. Selanjutnya partisipasi 
aktif dalam Values Based Development Program dengan 
mengimplementasikan tata nilai 6C dalam aktivitas seharihari. 
Selain itu, pekerja melakukan 6C online assessment.

Dengan demikian, para peker ja diharapkan dapat me lak
sanakan program budaya serentak sebagai vehicle menjalankan 
tema bisnis. Yaitu, program budaya khas yang relevan di setiap 
fungsi terkait bisnisnya dengan  tema efisiensi, sinergi, dan 
operation excellence. “Level GM dan VP pun dapat membuat 
struktural Change Agent Budaya (CAB) dan memperbanyak CAB 
struktural selevel asisten manajer ke atas,” papar Fimelia.•IRLI



yang tidak etis dan bebas dari 
budaya kolusi sehingga bisa 
mencapai visi yang dibangun 
di BUMN, yakni BUMN hadir 
untuk Ne geri,” tegas Dwi. 

Apalagi, tambah Dwi, 
program ini sesuai langkah
langkah yang diambil Presiden 
untuk menegakkan ‘ke ber
sihan’ dalam menja lankan 
tu gastu gas kita menjalankan 
bisnis perusahaan.

Sementara itu, Deputi 
B idang  Usaha  ene rg i , 
Log is t ik ,  Kawasan dan 
Par iwisata Kementer ian 
BUMN edwin Hidayat Ab
dullah dalam sambutannya 

mengapresiasi upaya KPK 
menginisiasi gerakan ‘PRO
FIT’ dan Pertamina sebagai 
perusahaan yang pertama 
yang mempelopor i  so
sialisasi ‘PROFIT’ di ling
kungan BUMN. Ia berharap 
Pertamina sebagai BUMN 
terbesar di Indonesia dapat 
menjadi pelopor dalam pe
nerapan Good Corporate 
Governance bagi seluruh 
BUMN lainnya.

“Sebagai BUMN yang 
memiliki kepentingan sangat 
strategis sudah selayaknya 
Pertamina menjadi contoh 
bagi BUMNBUMN lain, dan 

juga contoh bagi semua peru
sahaan yang ada di Republik 
ini,” ujar edwin.

Sosia l isasi  d i is i  o leh 
Wakil Ketua KPK Alexan der 
Marwata, Deputi Pengen
dali an Keuangan SKK Migas 
Parulian Sihotang, dan mo
derator Butet Kartaredjasa. 
Selain Sosialisasi, acara juga 
diisi dengan berbagai macam 
booth pameran dan hiburan 
seperti gallery walk, booth 
games, photo booth, serta 
warung kejujuran di area 
lobi Kantor Pusat Pertamina 
hingga akhir November 2016.

Wakil Ketua KPK Alexan

der Marwata men jelas kan,  
program Profesional Ber
integritas atau ‘PROFIT’ me
rupakan upaya KPK untuk 
mencegah tindak pidana 
korupsi yang mayoritas dila
kukan oleh aparat negara 
dengan pengusaha/kor
porasi swasta melalui per
sekongkolan.

“Memberantas korupsi 
juga tanggung jawab dunia 
usa ha. Oleh karenanya, kita 
mendorong seluruh pela ku 
usaha dalam proses men
dapatkan profit dengan cara 
berintegritas. Kita harapkan  
dengan ‘PROFIT’ halhal se

perti itu tidak terjadi, dan kita 
dapat bekerja secara pro fe
sional dan berintegritas,” ujar 
Marwata.

Menurut Marwata, prak
t ik suap terusmenerus 
dila kukan para pengusaha 
kepada pe jabat pemerintah 
karena proses pemidanaan 
selama ini tidak memberikan 
efek jera. Oleh karenanya, 
KPK be rencana  un tuk 
menga da kan pemidanaan 
untuk kor porasi ke depannya.

“Proses pemidanaan be
lum menyentuh korporasi 
se cara lembaga dan hanya 
menyeret para pejabat di 

peru sahaan. Hal itu membuat 
korporasi tidak kapok mela
kukan suap,” ucap Marwata.

Gerakan ‘PROFIT’ sendiri 
sebenarnya telah diluncurkan 
pada pada 17 Oktober 2016 
oleh KPK bersama Ditjen 
Bea Cukai, Ombudsman, 
Kementerian Kesehatan, 
Kementer ian Kehutanan 
dan Lingkungan Hidup, 
SKK Migas, Kementerian 
Pertanian, Kementer ian 
eSDM, Kementerian BUMN, 
Transparansi Internasional 
Indonesia, Indonesia Corrup
tion Watch, dan asosiasi 
pengusaha.•sTARFy

pertamina, garda terdepan berantas korupsi... sambungan dari halaman 1
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pertamina telusuri sumber kontaminasi air pada biosolar
JAKARTA - PT Pertamina 
(Persero) telah melakukan 
investigasi untuk mengetahui 
penyebab adanya kandungan 
air dalam biosolar yang dila
porkan konsumen setelah 
mengisi bahan bakar tersebut 
di salah satu SPBU di wilayah 
Cilincing, Jakarta Timur.

Vice President Coporate 
C o m m u n i c a t i o n  P T 
Pertamina (Persero) Wianda 
Pusponegoro menyatakan 
s e t e l a h  m e n d a  p a t k a n 
pengaduan dar i  masya
rakat, Pertamina langsung 
mengambil tindakan cepat 
berkoordinasi dengan SPBU 
untuk segera mengosongkan 
tanki tersebut untuk se
lanjutnya dibawa biosolar ke 
Terminal BBM Plumpang guna 
proses investigasi.

Dar i  hasi l  invest igasi 
yang dilakukan Pertamina 
bersama surveyor, indikasi 
awal FAMe terkontaminasi air 
dalam perjalanan. Akibatnya, 
Biosolar yang dicampur de
ngan FAMe tersebut turut 
terkontaminasi air.

“Dari hasil investigasi 
yang kami lakukan, telah 
ditemukan bahwa sumber 
kontaminasi air berasal dari 
FAMe. Selanjutnya hasi l 
temuan ini kami serahkan 
kepada pihak kepolisian 
untuk ditindaklanjuti,” jelas 
Wianda di hadapan insan 
pers, pada (16/11) di Kantor 
Pusat Pertamina.

Saat ini, upaya penang
gulangan telah dilakukan 
Pertamina, salah satunya 
dengan menarik produk 
Biosolar terkontaminasi yang 
belum terbongkar di SPBU 
dan mengirimkan kembali 
ke Terminal BBM Plumpang. 
Pertamina akan melakukan 
melakukan upayaupaya 
penanggulangan lainnya 
untuk meminimalisir kerugian 
yang telah dialami konsumen, 
seperi penggantian BBM 
serta onderdil kendaraan 
yang mengalami gangguan 
akibat penggunaan biosolar 
terkontaminasi.

“ S e s u a i  s t a n d a r d 
operating procedure yang 

ada di Pertamina, langkah
l a n g k a h  p e m e r i k s a a n 
dan penanggulangan de
ngan sigap telah dila ku
kan Pertamina untuk me
minimalisir kerugian yang 
telah dan potensi dialami 
konsumen dan masyarakat,” 
lanjut Wianda.

Wianda juga menam
bahkan bahwa Pertamina 
secara khusus meminta 
maaf kepada para konsumen 
y a n g  t e l a h  d i r u g i k a n 
dengan  b ioso l a r  yang 
telah terkontaminasi serta 
berupaya mengantisipasi 
agar kejadian serupa tidak 
terulang kembali.

Sementara itu Direktur 
Utama PT Pertamina Patra 
Niaga (PPN) Gandhi Sriwidodo 
memuji kerja  jurnalis karena 
telah mem buat pemberitaan 
yang berimbang mengenai 
ren cana pemogokan Awak 
Mobil Tanki (AMT) pada 1 
November 2016 lalu. “Ini 
juga  dibuktikan dengan tetap 
lancarnya distribusi BBM ke 
kurang lebih 800 SPBU di 

seluruh Jabodetabek. Semua 
berjalan seperti biasa,” kata 
Gandhi. 

Gandhi mengakui me
mang ada sebagian kecil 
yang mogok kerja, namun  
sebagian besar justru tetap 
loyal dan memilih bekerja. 
Kekurangan AMT  ditutup 
dengan mendatangkan  AMT 
dari lokasilokasi yang lain, 
seperti Cikampek, Balongan, 

Semarang, Merak, dll. 
Dalam kesempatan itu, 

Gandhi menegaskan bahwa 
AMT bukanlah karyawan 
langsung dari Pertamina Patra 
Niaga. “AMT itu merupakan 
karyawan dari perusahaan 
penyedia jasa tenaga kerja 
yang  mendapat tugas bo
rongan dari Patra Niaga 
untuk menyediakan AMT,” 
ujar Gandhi. 

Upayaupaya mediasi  
sudah dilakukan, di antaranya 
dengan bantuan Menteri 
Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, 
bisa  mengkomodir beberapa 
tuntutan AMT. Yang utama  
ialah dipenuhinya tuntutan 
tunjangan pensiun, yang 
akan dimasukkan dalam 
kon trak antara AMT dengan 
perusahaan penyedia jasa 
tenaga kerja.•URIP
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VP Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro menjelaskan tentang hasil penelusuran sumber kontaminasi 
air pada Biosolar di hadapan wartawan media cetak dan elektronik nasional.

pelatihan process safety management
cILAcAP – RU IV Cilacap 
mengadakan  pe la t i han 
Process Safety Management 
(PSM) Batch V yang diikuti 
o leh Sect ion Head dan 
Senior Supervisor RU IV, 
pada (31/10). Pelatihan yang 
di selenggarakan oleh HSe 
Training Center bekerja sama 
dengan HR Area RU IV ini 
menghadirkan pembicara 

Dalam presentasinya Soe
hatman R dan Komar Adiwijaya 
menjelaskan PSM adalah 
aplikasi sis tem manajemen 
untuk meng ident i f i kas i , 
memahami, dan meng en
dalikan process hazards agar 
dapat men cegah kecelakaan 
kerja. Me nu   rutnya di  dalam 
PSM ter dapat dua faktor 
utama yaitu Personnel Safety 

atau keselamatan pekerja 
dan Process Safety yaitu 
suatu kerangka multi di siplin 
untuk mengelola integ ritas 
dari sistem proses yang ber
bahaya dengan mene rapkan 
prinsip dan praktik yang baik, 
untuk  desain, engi neering, 
operasional, dan perawatan.

“Insiden proses biasanya 
ter  jadi  karena lemahnya 

Manager HSe RU IV Leodan 
Haadin dan Staff HSE Arjon 
Siagian dengan pelaksanaan 
selama tiga hari.

Sebelumnya pelatihan 
yang sama PSM Batch IV 
diikuti oleh Tim Manajemen 
dengan menghadirkan pem
bicara Soehatman R dan 
Komar Adi wijaya dari HSe 
Training Center. 

kontrol manajemen se hing  
ga wajib dilakukan peng
enda l i an  r i s i ko  dengan 
mem  pertimbangkan bahwa 
unit proses mengandung 
ba    haya (hazards )  seperti 
toxics, flammables, electrical 
hazards, dan lain lain dengan 
menyiapkan barriers yang 
cu  kup dan kuat untuk men
cegah hazards dapat meng

akibatkan dampak negatif 
dan menyiapkan sistem ma
na jemen yang efektif untuk 
menjaga barriers berfungsi 
baik”, ujar Komar.

Pada kesempatan ini GM 
RU IV Nyoman Sukadana 
mene kankan kembali bahwa 
safety is top priority sehingga 
setiap pekerja RU IV harus 
me ma hami betul PSM.•AJI-RU IV
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BATAM - SMarketing Re
gion I (MOR I) Sumbagut 
me lun curkan varian BBM 
baru yaitu Pertamax Turbo 
yang berlokasi di SPBU 
11.294.703, Batam. 

Kota Batam menjadi 
kota pertama di Sumatera 
yang meluncurkan produk 
Pertamax Turbo. Pertamax 
Turbo adalah jenis bahan 
bakar minyak untuk ken
daraan dengan angka oktan 
98. 

Saa t  i n i  d i  p rov ins i 
Kepulauan Riau terdapat 
10 dar i  48 SPBU yang 
melayani penjualan Pertamax 
Turbo dan dalam waktu 
dekat jumlah tersebut akan 
bertambah. Untuk wilayah 
Batam, Pertamax Turbo  dijual 
dengan Rp 8.850 per liter. 
Kualitas BBM Pertamax Turbo 
juga jauh lebih baik sehingga 
membuat akselerasi mesin 
lebih baik dan gas buang 
mesin kendaraan lebih ramah 
lingkungan.

pertamax turbo hadir di batam

Pada peluncuran Per
tamax Turbo kali ini, Pertamina 
melakukan initial filling ke 
mobil Lamborghini sebagai 
official partner Pertamax 
Turbo yang dihadiri oleh 
Gubernur Kepuluan Riau H. 
Nurdin Basirun dan Walikota 
Batam H. M. Rudi. 

Dengan diluncurkannya 
Pertamax Turbo membuat 
varian bahan bakar khusus 
Pertamina bertambah. Se

belumnya Pertamina telah 
memiliki beberapa bahan 
bakar berkualitas seperti 
P e r t a l i t e ,  P e r t a m a x , 
Dex l i t e  dan  Pe r tam ina 
Dex.Pertamina berharap 
dengan d i  luncurkannya 
produk Pertamax Turbo 
m e m b u a t  k o n s u m e n 
menjadi lebih mudah untuk 
mencari dan memilih bahan 
bakar yang terbaik untuk 
kendaraannya.•MOR I
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direktur utama: 
compliance penting bagi perusahaan
JAKARTA - Berlangsung di Hotel Sahid 
pada RabuKamis (1617/12), Komisi Pem
berantasan Korupsi (KPK) bekerja sama 
dengan kementerian, lembaga bilateral dan 
lembaga multilateral menyelenggarakan 
International Business Integrity Conference 
(IBIC) 2016: Trends, Challenges and 
Collective Action in Corruption Prevention 
dalam rangka menyambut Hari Antikorupsi 
Internasional tahun 2016.  

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto 
hadir sebagai salah satu pembicara. Inter
national Conference ini dibuka oleh Wakil 
Presiden RI Jusuf Kalla dengan meng
hadirkan pembicara beberapa pimpinan 
lembaga penegak hukum, pimpinan instansi 
pemerintah dan pemerhati antikorupsi baik 
dari dalam maupun luar negeri. 

Dwi Soetjipto menyampaikan bahwa 

dalam menghadapi tantangan sektor hulu 
dan hilir di tengah merosotnya harga minyak 
dunia, Pertamina tetap concern terhadap 
penerapan praktik kepatuhan, yakni pe
nge lolaan perusahaan yang memenuhi 
Good Corporate Governance, terutama 
semangat  untuk mewujudkan Pertamina 
Clean. 

Kemudian Dwi Soetjipto menekankan 
bahwa Compliance merupakan bagian 
dari management systems yang keber
hasilannya pada akhirnya diukur dari 
efektivitas dan efisiensi. 

Pada penghujung acara, Dwi Soetjipto 
menegaskan perlunya kerja sama dengan 
KPK, Badan Pemeriksaan Keuangan RI dan 
Kejaksaan RI (Jaksa Pengacara Negara) 
untuk ikut mengawasi pelaksanaan bisnis 
perusahaan.•Lcc

tantangan menyediakan infrastruktur gas
JAKARTA  SVP Business 
Development Pertamina Gas 
(Pertagas) Merry Marteighianti 
tampil berbicara dalam acara 
Focus Group Discussion 
sesi kedua pada Rapat Kerja 
Nasional Kadin Indonesia 
Bidang energi, Minyak dan 
Gas d i  Hote l  Fa i rmont, 
Jakarta, pada Selasa (1/11). 
Dari Pertamina, selain Merry 
yang tampil berbicara, juga  
hadir SVP Integrated Supply 
Chain (ISC) Daniel S. Purba.  

Merry  menyatakan ada 
beberapa poin yang me
rupakan tan tangan dalam 
bis nis gas di Indonesia. Di 
antaranya, perlunya bauran 
energi serta ada nya defisit  
pasokan gas di dalam negeri 
sehingga di perkirakan tahun 

2016 ini akan impor gas atau 
LNG dari luar. 

Permasalahannya, In
do nesia adalah negara ke
pulauan. Wilayah penghasil 
gas tidak sinkron dengan 
wilayah yang membutuhkan 
gas. “Inilah yang menjadi  
tantangan bagi kita untuk 
me nyediakan infrastruktur, 
khususnya infrastruktur virtual 
pipeline,” kata Merry.  

Tantangan lainnya ada
lah daya beli industri dalam 
negeri. Menurut Merry, ada 
beberapa industri yang ke
mampuan belinya di bawah 
keekonomian la pangan. “Ini 
juga menjadi tantangan yang 
harus dicari solusinya,” tutur 
Merry.  

“Kita harus bisa mem

pertemukan wilayahwilayah 
yang menghasi lkan gas 
de ngan wi layahwi layah 
yang membutuhkan gas,” 
tambahnya.

Ha l  l a i n  yang  pe r lu 
diperhatikan ialah perlunya 
peningkatan gas kota dan 
gas untuk transportasi. Pe
ma kaian gas kota dan gas 
transportasi di Indonesia 
masih termasuk rendah 
pe  manfaatannya. Namun 
demikian,  tren pemanfaatan  
gas untuk domestik sudah 
mulai naik  sejak tahun 2014. 
“Bahkan tahun ini, untuk 
do  mestik sudah mencapai 
57%. Sehingga untuk ekspor 
sudah lebih kecil daripada 
pe  makaian domestik,” ujar
nya.•URIP

pekan reksa dana 2016: tingkatkan 
motivasi untuk berinvestasi 
JAKARTA – Dalam rangka 
meningkatkan minat pekerja 
Pertamina untuk berinvestasi 
di reksa dana, Pertamina 
meng gandeng Asosiasi 
Pengelo la Reksa Dana 
Indonesia (APRDI) bersama 
Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) menggelar kegiatan 
Pekan Reksa Dana 2016  di 
Gedung Utama Pertamina 
Jakarta, 79 November 
2016. 

Sebanyak 18 perusahaan 
manajer investasi  turut 
ambil bagian dalam acara 
yang bertema ‘Reksadana: 
Investasi  Masa Depan, 
Mudah, dan Terjangkau’ ini. 
Dalam kesempatan tersebut 
para pekerja Pertamina 
dapat memperoleh informasi 
secara langsung dari para 
mana jer  investas i  dan 
membuka rekening reksa 
dana langsung di tempat. 

Senior Vice President 
Human Resources Perta
mina, Insan Purwarisya 
menga takan, kegiatan ini 
sebagai sarana mening
katkan edukasi bagi para 
pekerja bagaimana menge
lola dana dari upah yang 
mereka te rima. untuk masa 
depan nan tinya terlebih untuk 
bekal nantinya pensiun.  

“Acara ini sangat mem 
bantu kami sebagai t im 
manajemen HRD un tuk 

mengedukasi para pekerja 
Pertamina dalam mengelola 
dana di usia yang masih 
muda sehingga para pekerja 
bisa lebih cermat dalam 
mela kukan investasi masa 
depan,” ujar Insan.

Direktur Pengelolaan 
Investasi  Otor i tas Jasa 
Ke uangan (OJK) Sujanto 
menyatakan,  p ihaknya 
menargetkan 5 juta investor 
dengan dana ke lo laan 
Rp1.000 triliun sampai de
ngan tahun 2017. Karena 
itu, saat ini OJK mulai kom
prehensif membicarakan 
edukasi dan hal lainnya. 
Dirinya mengatakan, ada dua 
hal untuk mencapai target 
tersebut.

 “Yang pertama, so
sialisasi edukasi dan kedua 
adalah akses. Sebenarnya 
investor yang ada di kita 
masih besar. Reksadana 
itu harus dibuat mudah dan 
menarik. Karena memang 

p o t e n s i  k e u n t u n g a n 
reksadana menarik,” ungkap 
Sujanto.

Sementara itu Ketua 
APRDI Denny R Thaher 
menga takan jumlah na sabah 
reksa dana di Indo nesia 
masih sangat terbatas. Saat 
ini, jumlah na sabah reksa 
dana sekitar 250 ribu. Oleh 
karena itu, APRDI bersama 
OJK terus melakukan se
jumlah terobosan guna me
mudahkan akses nasabah ke 
reksa dana.

“ P e m a h a m a n  y a n g 
terus disosialisasikan ke
pada masyarakat adalah 
in vestasi di pasar modal 
itu mudah, terencana, dan 
murah. Saat ini, masih ba
nyak masyarakat menilai 
investasi di pasar modal me
rupakan hal rumit, berisiko, 
dan mahal padahal dengan 
dana minimal Rp100 ribu 
saja Anda sudah bisa ber 
investasi,” tambahnya.•IRLI
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tbbm bandung group luncurkan 
program green partner
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sOcIAL REsPONsIBILITy

RU III Sertifikasi 70 Teknisi Las di Wilayah Ring I
PLAJU - Refinery Unit (RU)
I I I kembali menggulirkan 
program Corporate Social 
Res ponsibility (CSR) Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat 
melalui sertifikasi welder atau 
teknisi las bagi 70 teknisi las 
yang berada di wilayah Ring I 
RU III, yakni Kecamatan Plaju 
dan Banyuasin I.

Bertempat di Gedung 
Diklat Pertamina RU III, Senin 
(17/10), pelatihan secara 
resmi dibuka oleh SMOM RU 
III Djoko Priyono didampingi 
manajemen RU III. Turut hadir 
perwakilan Camat Plaju, 
Camat Banyuasin I, Kapolsek 
Plaju dan Banyuasin I serta 

para instruktur dari Su co
findo.

Djoko menjelaskan serti
fikasi welder  ini sudah ketiga 
kal inya diselenggarakan 
RU III. Tahun 2016, dana 
yang di ge lontorkan sebesar 
Rp500 juta untuk sertifikasi 
yang bertujuan mendukung 
kebutuhan teknisi las bagi 
operasional RU III.

Sertif ikasi ini bekerja 
sa ma dengan Sucofindo 
selaku badan sert i f ikasi 
dan berlangsung selama 
5 hari dari 1721 Oktober 
2016. “Peserta sertifikasi 
me rupakan mitra kerja RU 
III serta pe kerja kontraktor 

pihak ke tiga yang sebagian 
besar merupakan masyarakat 
Ring I meliputi Kecamatan 
Plaju dan Banyuasin I,” ujar 
Djoko.

Menurutnya, peker ja 
dari kedua wila yah tersebut 
senga ja  d ip i l i h  ka rena 
merupakan area ter dekat 
wilayah operasi atau Ring 
I yang menjadi perhatian 
bagi  RU I I I ,  khususnya 
dalam bidang peningkatan 
kompetensi bagi para tenaga 
kerja ataupun teknisi las 
potensial yang terdapat di 
dua wilayah tersebut.

Para peserta men da
patkan materi secara class

room dan mem praktikkannya 
di Workshop RU III serta 
dilanjutkan de ngan ujian 
sertifikasi dari Sucofindo. 
Peserta yang lu lus uj ian 
sertifikasi nantinya dapat 
dipekerjakan sebagai teknisi 
las di RU III saat dibutuhkan, 
khususnya dalam kegiatan 
turn around RU III ataupun di 
perusahaan lainnya.

“Semoga sertifikasi ini 
dapat memberikan pening
katan keterampi lan dan 
bekal kepada para peserta 
terkait kompetensi welder 
da lam menjalankan tugasnya. 
Tentunya kami berharap 
bagi para peserta sertifikasi 

yang lulus dapat memenuhi 
kebutuhan tenaga teknisi las 
di RU III,” harap Djoko.

Salah seorang peserta 
sertif ikasi welder, Abdul 
Hamid mengaku sangat 
se nang mengikuti kegiatan 
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ini. “Selain meningkatkan 
kemampuan sesuai standar 
yang d ibutuhkan user , 
pelatihan ini membuat nilai 
profesi yang kami geluti 
se  makin meningkat,” ujar
nya.•comm & Relations RU III

gedung perpustakaan untuk
smp muhammadiyah 4 medan
MEDAN - Komitmen PT 
Per tamina Retail untuk terus 
mendukung perkembangan 
dan kemajuan masyarakat 
khususnya di Stasiun Peng
isian Bahan Bakar Umum 
(SPBU) terus dilakukan se
iring dengan peningkatan 
pe layanan penyaluran bahan 
bakar minyak melalui SPBU 
COCO (Corporate Owned 
Corporate Operated). Salah 
satu upaya PT Pertamina 
Retail untuk berkembang 
bersama lingkungan yaitu 
me lalui implementasi prog
ram Corporate Social Res
ponsibility (CSR) di bidang 
Pendidikan.

Terkait dengan hal ter
sebut, PT Pertamina Retail 
memberikan bantuan pem
bangunan sarana pen didikan 
berupa Gedung Per  pustakaan 
untuk SMP Muhammadiyah 4 
Kecamatan Medan Sunggal, 
Kota Medan. 

Peresmian gedung per
pustakaan ter sebut di  lakukan 
oleh Direktur Operasi PT 
Pertamina Retail Pramono 
Sulistiyo, GM MOR I Romulo 
Hutapea, Ketua Pimpinan 
Cabang Mu  hammadiyah 
Medan Helvet ia,Karto lo 
Simanjutak ST MT dan hadir 
juga Kepala Dinas Pendidikan 
Pemerintah Kota Medan 
Marasutan, pada (8/11).

D i rektur  Operas i  PT 
Pertamina Retail Pra mo no 
Sulistiyo, meng ungkapkan PT 
Pertamina Retail selaku anak 

perusahaan Pertamina me
nunjukkan komitmen ke pada 
masyarakat melalui Corporate 
Social Responsibility. Salah 
satunya kepedulian di bidang 
pen didikan.

“Kami mengajak Seko
lah dan Dinas Pendidikan 
Pe merintah Kota Medan 
untuk  terus men dukung 
k e g i a t a n  b i s n i s  k a m i 
sehingga penjualan dan 
pendistribusian bahan bakar 
minyak Pertamina di Medan 
terus meningkat dan selalu 
berjalan lancar. Dengan 
demikian, komitmen untuk 
terus berkontribusi dalam  
pe ning katan kualitas pendi
dikan, pemberdayaan kegi
at an kepemudaan desa dan 
kesehatan dapat terus kami 
lakukan ke depannya,” ujar 
Pramono.

Pramono juga meng
ungkapkan bahwa PT Per
tamina Retail memiliki 7 SPBU 
COCO yang beroperasi di 
Medan, sehingga diharapkan 
SPBU yang langsung di kelola 
PT Pertamina Retail bisa 
mem berikan pelayanan yang 

terbaik kepada masyarakat.
Sementara itu,  GM MOR I 

Romulo Hutapea juga meng
ungkapkan bahwa Pertamina 
sangat peduli kepada anak 
bangsa terutama di bidang 
Pendidikan sebab dari sini
lah generasi anak bangsa 
tercipta.

“Pertamina tentunya 
sa ngat peduli soal pendi
dikan. Di bidang pendidikan 
inilah kita bisa mengetahui 
kemajuan bangsa kita yang 
kita cintai,” tam bah Romulo.

Pada kesempatan ter
sebut ,  Ke tua P impinan 
Cabang Muhammadiyah 
Medan Helvetia, Rahmat 
Kartolo Si ma njutak meng
ungkapkan terima kasih 
kepada PT Pertamina Retail 
atas bantuan yang telah 
diberikan. 

“Semoga ke depannya 
agar  te r ja l in  hu bungan 
yang semakin baik dan 
dapat terus membangun 
sekolah yang unggul di 
bidang pres tasi maupun 
sarana prasarananya,” ujar 
Rahmat.•WALI 
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sUMEDANG - Dalam upaya pelestarian 
l ingkungan yang berkelanjutan, PT 
Pertamina (Persero) melalui Terminal BBM 
Bandung Group meluncurkan program 
Green Partner, pada (15/11). Program hasil 
kerja sama Terminal BBM Bandung Group 
dengan Badan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa 
Barat dan Hiswana Migas ini fokus pada 
upaya pengurangan emisi global dan 
peningkatan keanekaragaman hayati 
serta meningkatkan kesadaran lingkungan 
masyarakat. Green Partner merupakan 
program penghijauan melalui penanaman 
pohon dengan cara mengonversi jumlah 
BBM jenis Pertamax yang disalurkan 
menjadi bibit pohon siap tanam.

“Pertamina memiliki komitmen tinggi 
terhadap pelestarian lingkungan yang 
ber kelanjutan. Melalui kerja sama ini, kami 
berharap Green Partner dapat mendukung 
upaya pemerintah dalam melakukan peng
hijauan,” kata GM MOR III, Jumali.

Program ini akan dilangsungkan di 
wilayah operasi Terminal BBM Bandung 
Group yang terdiri atas TBBM Ujung 

Berung dan Padalarang. Adapun jumlah 
SPBU yang dilayani kedua TBBM tersebut 
sebanyak 296 outlet.  Mekanisme program, 
yaitu setiap 10.000 liter penyaluran BBM 
jenis Pertamax akan dikonversi menjadi 1 
bibit pohon trembesi atau jenis endemik 
asli Jawa Barat. Bibit pohon tersebut akan 
ditanam di beberapa wilayah konservasi 
alam di bawah koordinasi BPLHD Provinsi 
Jawa Barat.

“Sebagai permulaan, kita menanam 
500 bibit pohon. Mari kita dukung ber
sama program Green Partner supaya 
berkelanjutan. Selain bagian dari upaya 
peningkatan keanekaragaman hayati, 
program ini juga merupakan investasi yang 
sangat baik untuk generasi yang akan 
datang,” lanjut Jumali.

Program ini diharapkan dapat me
ning katkan kepedulian terhadap ling
kungan melalui edukasi langsung ter ha dap 
masyarakat luas, khususnya pe langgan 
setia produk Pertamax. “Kami ber terima 
kasih kepada seluruh pihak atas kerja keras 
dan dukungan penuh agar program ini 
berkelanjutan,” tutup Jumali.•MOR III
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ptk peduli masyarakat pulau ngenang

peringati hari pahlawan, ru v adakan tur sejarah bersama veteran 
JAKARTA - Proklamasi 
kemerdekaan  Repub l i k 
Indonesia di Balikpapan tidak 
terlepas dengan momentum 
demonstrasi 13 November 
1945. Saat itu, masyarakat 
Balik papan berjuang me
nun tut kedaulatan wilayah
nya dari pihak asing, berte
mpat di Karang Anyar. Mem
peringati Hari Pahlawan dan 
Demonstrasi Per juangan 
Balik papan 13 November 
1945, Refinery Unit V (RU 
V) bersama Dahor Heritage 
Balikpapan (DHB), menggelar 
Tur & Talkshow Sejarah di 
Rumah Cagar Budaya (RCB) 
Dahor, Minggu (13/11). Pada 
kesempatan ter sebut, Area 
Manager Communications 
& Re lat ions RU V Dian 
Hapsari Firasati menyerahkan 
bantuan kepada para veteran 
Balikpapan. 

Acara dimulai dari home 
tour di Rumah Cagar Bu
daya. Dalam age nda ters
ebut, Pertamina ber sama 
komunitas pecinta sejarah 
serta para veteran mengun
jungi rumah panggung yang 
tengah memamerkan karya
karya sketsan dari komunitas 
sketsa Balikpapan. Adapun 
karya yang ditampilkan me
motret wilayahwilayah ber
sejarah di Balikpapan mulai 
dari Sumur Mathilda, Pasar 
Kebun Sayur, hingga kilang 
RU V.

Dalam Peringatan Hari 
Pahlawan ju ga diadakan 
talk show penampilan ta
rian tradisional, hingga pe
nyerahan bingkisan ke pa 
da veteran. Acara itu di
ikuti sebanyak 30 veteran 
Bal ikpapan dan Kepala 
Disna kersos Balikpapan Tirta 

Dewi. 
Dian Hapsari mengatakan, 

digelarnya agenda tersebut 
sebagai bentuk dukungan 
dan kepedulian Pertamina 
khu susnya di momen ber
sejarah. “Tentunya kegiatan 
ini untuk mem  be rikan apre
siasi kepa    da seluruh veteran 
yang telah berjuangan dan 
mempertahankan kemer
dekaan. Dan sekarang telah 
menjadi tanggung jawab bagi 
kita semua, para generasi 
mu da untuk meneruskan 
per  juangan dari mereka, me
lalui kegiatan yang positif. 
Sa lah satunya dengan me
maknai arti penting dari Ha  ri 
Pahlawan, ja ngan sampai 
perjuangan pahlawan kita 
ini tidak diketahui apalagi 
dilanjutkan oleh generasi 
muda,” katanya. 

Tentunya, bukan hanya di 
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momen peringatan Hari Pah
lawan, tetapi Pertamina juga 
mencoba untuk memberikan 
kontribusi ke pada masyarakat 
di Balikpapan melalui Rumah 
Cagar Bu daya yang dapat 
digu nakan untuk kegiatan 
apa pun. “Bila melihat ke be
lakang, di Rumah Cagar Bu
daya ini telah di gelar berbagai 
kegiatan mulai dari peringatan 
Hari Ke merdekaan 17 Agus
tus, Sum pah Pemuda, Ma lam 

Puisi Perjuangan, dan Hari 
Pahlawan. Di bulan Ok to ber 
lalu, Pertamina juga mem
bagikan Paket Pertamina 
Cer das dan Kelas Inspirasi di 
Rumah Cagar Budaya bagi 
penerima manfaat CSR Sobat 
Borneo,” terangnya. 

Sementara itu, Kepala 
Disnakersos Balikpapan Tirta 
Dewi menyampaikan du
kung   an penuh atas agen
da Pertamina. “Sudah se

harusnya generasi muda 
me ngenal,  melestarikan dan 
mencintai sejarah perjuangan 
bangsa yang diabadikan 
dalam musium seperti ini,” 
terangnya. 

Sedangkan dua veteran 
Ba likpapan Koesman dan 
Joseph  Warang berharap 
ge nerasi muda di Balikpapan 
dapat mendukung kegiatan 
dan meneladani jasa pahla
wan di masa lampau.•RU V

BATAM - PT Pertamina 
Trans Kontinental (PTK)
be kerja sama dengan Ke
menter ian Per ikanan & 
Ke lautan mengadakan ke
giatan Corporate Social Res
ponsibility (CSR) dan Pemda 
Kota Batam, pada Rabu 
(9/11) di Pulau Ngenang 
Batam sejak 2013 yang 
berkelanjutan hingga tahun 
2016.

Selama tiga tahun ber
turutturut kegiatan CSR 
PTK di Pulau Ngenang te
lah membantu sebanyak 
tujuh KUB (Kelompok Usaha 
Bersama). Bantuan CSR PTK 
ini berhasil membantu dan 
meningkatkan pendapatan 
ekonomi nelayan di Pulau 
Ngenang. Hal ini terbukti 
dengan adanya kenaikan 
pendapatan dan tabungan 
yang dimiliki KUB yang telah 
menerima bantuan. Dan 
para nelayan Pulau Ngenang 
telah berhasil melakukan 
budidaya mangrove dengan 
menjual hasil budidaya bibit 
mangrove ke Pulau Todak
Batam.

Adapun program CSR 
yang diber ikan kepada 
masyarakat pulau Ngenang 
yaitu di bidang lingkungan 
s e p e r t i  m e m b e r i k a n 
pelatihan, pembibitan dan 
penanaman mangrove, 
kemudian pem berdayaan 

ekonomi nela yan seperti 
member ikan bimbingan 
teknis dan bantuan sarana 
tangkap  ne layan ,  dan 
pemberdayaan ekonomi 
perempuan pesisir seperti 
memberikan pelatihan dan 
bantuan sarana pengelolaan 
lingkungan.

D i rektur  Pemasaran 
PTK Budhi Busama menga
takan,” Kegiatan CSR di 
Pulau Ngenang merupakan 
bentuk kepedul ian PTK 
untuk masyarakat dengan 
tujuan meningkatkan pere
konomian masyarakat dan 
menjaga ekosistem di Pulau 
Ngenang Batam. Dengan 
pemberian bantuan CSR ini, 
Perseroan percaya dapat 
meningkatkan nilai peru
sahaan di mata seluruh 
pemangku kepent ingan 
serta terwujudnya kontribusi 
per se roan bagi masyarakat 
luas.”

Ia berharap ekonomi 
dan kemajuan untuk masya
rakat Pulau Ngenang da pat 
meningkat dengan pem
berian CSR ini.  “Semoga 
ekosistemnya pun terjaga ka 
rena penyerahan mangrove 
ini total dengan tahun ini yang 
10.000 kita sudah 100.500 
tentunya dengan penyerahan 
mangrove ini harapan kita 
adalah lingkungan ekosistem 
di Pulau Ngenang ini tetap 

D

terjaga.” ujar Budhi
Bantuan CSR diberikan 

kepada beberapa Kelompok 
Usaha Bersama (KUB) di 
Pulau Ngenang berupa 
pelatihan dan bimbingan 
teknis yang telah dilaksanakan 
selama 2 hari sejak tanggal 7 
November 2016 dan untuk 
sarananya berupa sarana 
tangkap nelayan (mesin 
tempel, perahu, jaring dll) bibit 
mangrove,  dan sarana untuk 
pengelolaan lingkungan.

Ridho Miduk Sugandhi 
Batubar,  Direktur Pendaya
g u n a a n  P u l a u  P u l a u 
Keci l  Direktorat Jendral 
Pengelolaan Ruang Laut 
Kementerian Ke lautan dan 
Perikanan, mengu capkan 
terima kasih kepada PTK 
yang sudah empat tahun 
membantu  masyarakat 
p u l a u  N g e n a n g  m u l a i 
dari pemberian pelatihan 

membuat bibit mangrove 
serta menanamnya sampai 
pelatihan kepada ibu  ibu 
untuk diberikan pelatihan 
kerajinan tangan dari limbah 
sampah. “Alhamduli l lah, 
warga Pulau Ngenang hingga 
saat ini sudah terbantu dari 
bidang ekonomi,” ujarnya,

Sementara itu Kepala 
Dinas KP2K Kota Batam 
Suhar t in i  mengatakan, 
“Saya mewakili Pak Walikota 
m e n g u c a p k a n  t e r i m a 
kasih kepada Pertamina 
Trans  Kont inenta l  dan 
Kementerian Kelautan & 
Perikanan atas perhatiannya 
telah memberikan bantuan 
keperluan nelayan serta 
mem ber ikan pe lat ihan
pelatihan bagi warga di sini, 
semoga bantuan ini dapat 
berguna untuk kesejahteraan 
warga.”•ADITyO
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phe onwJ selamatkan 
nelayan eretan
sUBANG - Pada Kamis dini hari, (10/11), terjadi 
insiden 2 orang nelayan yang hanyut di area Foxtrot. 
Pukul 00:50, operator Foxtrot mendengar teriakan 
minta tolong dari arah flare. Operator langsung 
bertindak dengan menghubungi Operations Boat 
untuk menuju arah terdengarnya teriakan. Pukul 
00:51, Operations Boat, Kapal Osam Civet menuju 
lokasi korban nelayan hanyut ditemukan. Pukul 01:10 
kedua nelayan yang mengaku berasal dari eretan 
Kulon tersebut berhasil ditolong dan diangkat ke Osam 
Civet. Korban dinyatakan selamat dan mendapatkan 
perawatan di Osam Civat.

Korban yang diketahui identitasnya bernama Aman 
(55 tahun) dan Karsono (33 tahun) dibawa menuju 
Foxtrot Flowstation. Aman dan Karsono mengaku 
sebagai anggota KUD Minabahari eretan berangkat 
menggunakan perahu Jatibaru dari eretan. Saat 
ditemukan, kedua nelayan tersebut mengaku sedang 
mencari ikan di area Foxtrot. Di station, kedua korban 
mendapatkan briefing tentang bahaya mencari ikan di 
sekitar anjungan. 

Kemudian t im Secur i ty  dan Communi ty 
Development berkoordinasi dengan KUD Minabahari 
dan Polair untuk melakukan penjemputan korban di 
FZA. Saat ini, korban telah diserahterimakan kepada 
pihak KUD di FZA yang didampingi oleh Polair dan 
telah dibawa ke KUD pada pukul 11:50. Kedua korban 
berterima kasih kepada PHe ONWJ atas pertolongan 
yang telah diberikan.

Aksi kemanusiaan ini bukan yang pertama kalinya 
dilakukan di ONWJ. Beberapa waktu lalu PHe ONWJ 
menyelamatkan 132 korban Kapal KM Sahabat yang 
tenggelam di dekat Papa FS dan pertolongan kepada 
nelayan Subang yang terjatuh dari kapalnya. Hal ini 
menunjukkan semangat kemanusiaan menjadi bagian 
dari operasional PHE ONWJ.•PhE ONWJ
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 Pada tigaempat dekade terakhir penyakit tidak menular menunjukkan kecenderungan meningkat.  
Di seluruh dunia, setiap tahunnya lebih dari 36 juta orang meninggal karena penyakit tidak menular (63% 
dari seluruh kematian). Lebih  dari 9 juta kematian yang disebabkan penyakit tidak menular terjadi sebelum 
usia 60 tahun dan 90% kematian ‘dini’ tersebut terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Secara global, regional, nasional maupun di lingkungan perusahaan kita, penyakit tidak menular 
penyebab kematian nomor satu setiap tahunnya adalah penyakit kardiovaskuler/PKV.

Seringkali kita mendengar, membaca dari media massa terjadinya kematian mendadak di mana 
sebelumnya seseorang mengeluh seperti masuk angina, rasa tidak enak di dada (kadang di ulu hati) 
yang biasanya hal ini adalah merupakan serangan jantung.

Menurut World Health Organization/WHO definisi PKV adalah penyakit yang diakibatkan gangguan 
fungsi jantung dan pembuluh darah. Ada berbagai macam penyakit kardiovaskuler, yang paling umum 
adalah penyakit jantung koroner/PJK dan stroke. 

Penyakit jantung koroner/PJK adalah penyakit jantung yang disebabkan oleh terganggunya aliran 
darah arteri koronaria (pembuluh darah yang memberi makanan/aliran darah untuk jantung) sehingga 
otot jantung (miokardium) yang dipendarahinya kekurangan/tidak mendapatkan darah.

Faktor risiko penyakit kardiovaskuler terdiri dari :
a. Faktor risiko yang tidak dapat dimofifikasi : Riwayat keluarga dengan PKV, Umur, Jenis kelamin
b. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi : Hipertensi/tekanan darah tinggi, Merokok, Diabetes 

mellitus/gula darah tinggi, Dislipidemia (kolesterol total, kolesterol LDL, trigliserida dalam darah  tinggi, 
dan kolesterol HDL dalam darah rendah), Obesitas/kegemukan, Kurang olahraga/aktifitas fisik, Diit 
tidak sehat, dan stres.

Dalam upaya pencegahan dan pengendalian risiko PKV di lingkungan perusahaan banyak program 
yang telah/pernah maupun sedang dilaksanakan di antaranya :

a. Gerakan Hidup Sehat/GHS
b. Wellness our Way (WOW)
c. Surveilans medis melalui pemeriksaan kesehatan berkala/Medical Check Up (MCU) bagi pekerja 
Pada saat hasil MCU disampaikan, salah satu hasil yang disampaikan adalah Skor Framingham.
Apakah itu Skor Framingham?

skor Framingham 
Framingham Heart Study (a joint project of the National Heart, Lung and Blood Institute and Boston 

University) membuat skor penilaian risiko yang berguna untuk memperkirakan risiko seseorang menderita/
terkena penyakit jantung koroner dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Skor ini diperuntukkan baik 
pada lakilaki maupun perempuan. Faktorfaktor  risiko yang dihitung dalam skor tersebut adalah : umur, 
kolesteroltotal (atau kolesterolLDL), kolesterolHDL, tekanan darah, merokok, dan diabetes melitus. 
Risiko relatif (RR) terjadinya PJK dinilai dengan membandingkan nilai skor yang didapat (risiko absolut) 
dengan skor dari kelompok dengan risiko rendah (low risk).

Kelompok yang tergolong kelompok berisiko rendah (low risk) adalah :
 Serum kolesteroltotal 160199 mg/dl atau kolesterolLDL 100129 mg/dl
- Kolesterol-HDL ≥ 45 mg/dl pada laki-laki dan ≥ 55 mg/dl pada perempuan
 Tekanan darah sistolik < 120 mmHg dan diastolik < 80 mmHg
 Tidak merokok
 Tidak menderita diabetes melitus

Adapun nilai skor Framingham adalah seperti terlihat dalam Tabel 1.
Tabel 1. Nilai skor Framingham

Berdasarkan nilai risiko relatif (RR)  yang diperoleh, maka dalam waktu 10 tahun tersebut  kategori 
besarnya risiko kemungkinan terkena PJK sesuai usia adalah sebagai berikut :16
a. Usia 30 - 34 tahun laki-laki : nilai RR 1,0 = risiko di bawah ratarata,  RR  1,5 = risiko ratarata, 

RR 2,0  3,5 = risiko sedang, dan RR 4,0  >26,5 = risiko tinggi
b. Usia 35 – 39 tahun laki-laki : nilai RR 1,0 – 1,3 = risiko di bawah ratarata, RR 1,7 = risiko 

ratarata, RR 2,3 – 3,3 = risiko sedang, dan RR 4,3  >17,7 = risiko tinggi
c. Usia 40 – 44 tahun (laki-laki): nilai RR 1,0 – 1,7 = risiko di bawah ratarata, RR 2,3 = risiko 

ratarata, RR 2,6 – 3,3 = risiko sedang, dan RR 4,3  >17,7 = risiko tinggi. RR 1,0 – 2,0 = risiko 
di bawah ratarata, RR 2,5 = risiko ratarata, RR 3,0 – 3,5 = risiko sedang, dan RR 4,0  >13,5 
= risiko tinggi, untuk perempuan

d. Usia 45 – 49 tahun (laki-laki) : nilai RR 1,0 – 2,0 = risiko di bawah ratarata, RR  2,5 = risiko 
ratarata, RR 3,3 = risiko sedang, dan RR 4,0  >13,3 = risiko tinggi. Sedangkan pada perempuan 
RR 1,0 – 1,7 = risiko di bawah ratarata, RR 2,0 = risiko ratarata, RR 2,3 – 3,3 = risiko sedang, 
dan RR 3,7  >9,0 = risiko tinggi.

e. Usia 50 – 54 tahun (laki-laki) : nilai RR 1.0 – 2,0 = risiko di bawah ratarata, RR  2,6 = risiko 
ratarata, RR 3,2 = risiko sedang, dan RR 4,0  >10,6 = risiko tinggi. Sedangkan pada perempuan 
RR 1,0 – 1,4 = risiko di bawah ratarata, RR 1,6 = risiko ratarata, RR 2,0 – 2,6 = risiko sedang, 
dan RR 3,0  >5,4 = risiko tinggi.

f. Usia 55 – 59 tahun (laki-laki) : nilai RR 1,0 – 1,9 = risiko di bawah ratarata, RR 2,3 = risiko 
ratarata, RR 2,9 = risiko sedang, dan RR 3,6  >7,6 = risiko tinggi. Sedangkan pada perempuan 
RR 1,0 – 1,1 = risiko di bawah ratarata, RR 1,4 = risiko ratarata, RR 1,6 – 2,9 = risiko sedang, 
dan RR 3,4  >3,9 = risiko tinggi.

g. Usia 60 – 64 tahun (laki-laki) : nilai RR 1,0 – 2,0 = risiko di bawah ratarata, RR 2,5 = risiko 
ratarata, RR 3,1 = risiko sedang, dan RR 3,9  >6,6 = risiko tinggi. Sedangkan pada perempuan 
RR 1,0 – 1,3 = risiko di bawah ratarata, RR 1,4 = risiko ratarata, RR 1,6 – 3,0 = risiko sedang, 
dan RR >3,4 = risiko tinggi

h. Usia 65 – 69 tahun (laki-laki) : nilai RR 1,0 – 2,0 = risiko di bawah ratarata, RR 2,5 = risiko 
ratarata, RR 3,1 = risiko sedang, dan RR 3,7  >5,3 = risiko tinggi. Sedangkan pada perempuan 
RR 1,0 – 1,4 = risiko di bawah ratarata, RR 1,6 = risiko ratarata, RR 1,9 – 3,0 = risiko sedang, 
dan RR > 3,4 = risiko tinggi

i. Usia 70 – 74 tahun (laki-laki) : nilai RR 1,0 – 1,9 = risiko di bawah ratarata, RR 2,3 = risiko 
ratarata, RR 2,8 = risiko sedang, dan RR 3,5  >4,1 = risiko tinggi. Sedangkan pada perempuan 
RR 1,0 – 1,9 = risiko di bawah ratarata, RR 1,9 = risiko ratarata, RR 2,3 – 3,0 = risiko sedang, 
dan RR >3,4 = risiko tinggi

contoh perhitungan nilai skor Framingham :
Seorang lakilaki berumur 55 tahun, dengan kolesteroltotal 250 mg/dl, kolesterolHDL 39 mg/

dl, tekanan darah 150/90mmg, menderita diabetes melitus dan tidak merokok.

Dengan menggunakan nilai pada Tabel 1. maka didapatkan total point/nilai           
Untuk seorang lakilaki dengan 
a. Umur 55 tahun, poinnya  : 4
b. Kolesterol total 250, poinnya  : 2
c. Kolesterol HDL, poinnya  : 1
d. Tekanan darah sistolik 150, poinnya : 2
e. Diadetes mellitus, poinnya  : 2
f. Tidak merokok, poinnya  : 0
          Dijumlahkan :                      4 + 2 + 1 + 2 + 2 + 0         = 11

Kemudian dengan melihat Tabel 2. maka perkiraan risiko PJK setelah 10 tahun (risiko absolut) 
adalah sebesar  = 31%.
Risiko PJK pada kelompok low risk usia 55 tahun seperti terlihat pada Tabel 3  =   7%.
Sehingga risiko relatif (RR) adalah 31 dibagi 7   =  4,4
Ini berarti risiko PJK pada orang tersebut kirakira sebesar 4 (empat) kali dibanding dengan kelompok 
yang low risk pada usia yang sama dan tergolong berisiko tinggi.

Dengan hasil kategori Risiko Tinggi dan juga jika mendapat kategori sedang diharapkan untuk 
‘mengubah’ life style dengan melakukan Diit cukup menu seimbang, berolah raga teratur, baik, 
benar dan terukur, cukup tidur/beristirahat, mengelola stres, tidak merokok, rutin melaksanakan 
pemeriksaan/berkonsultasi dengan petugas medis/dokter.

Sedangkan jika mendapat kategori di bawah ratarata maupun ratarata agar terus 
mempertahankan dan tetap rutin melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala/MCU.

Dengan pengelolaan risiko kardiovaskuler dengan baik, diharapkan insiden penyakit kardiovaskuler  
dan kematian mendadak akibat serangan jantung/stroke dapat dicegah.•

mengenali risiko awal penyakit kardiovaskuler
dengan skor framingham 

Untuk menentukan risiko absolut PJK 
dari jumlah nilai total di atas, tersaji 
pada Tabel 2 di bawah :
Tabel 2. Risiko absolut PJK 
berdasarkan total nilai

Risiko perbandingan rata-rata sesuai umur dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Risiko perbandingan rata-rata sesuai umur
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mengenal kriteria performa ekselen: 
baldrige excellence framework (bagian 1)
Penilaian kinerja BUMN yang digunakan adalah 

Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU), 
yaitu suatu sistem penilaian yang dibangun 
sebagai panduan untuk membangun, menata dan 
memberdayakan kesisteman dan sumber daya 
perusahaan untuk mencapai kinerja unggul. Kriteria 
dalam KPKU diadopsi  dan diadaptasi dari Kriteria 
Keunggulan Kinerja Malcolm Baldridge Criteria 
for Performance Excellence (MBCfPe), atau yang 
saat ini telah menggunakan nama baru Baldrige 
Excellence Framework (BeF) 2015 – 2016. IKU ini 
bertujuan untuk meningkatkan daya saing BUMN 
sekaligus meningkatkan  profitabilitas perusahaan, 
serta menyehatkan kondisi keuangan perusahaan, 
dan sebagainya. 

Apa itu Kerangka Kerja Baldrige (Baldrige Ex
cellen ce Framework)?

Secara mudah, Kerangka Kerja Baldrige (BeF) 
didesain untuk membantu suatu organisasi – tidak 
peduli berapapun ukurannya, atau jenis industrinya 
– guna mencapai tujuannya, meningkatkan hasil, 
dan menjadi organisasi yang lebih kompetitif 
melalui penyelarasan rencana, proses, keputusan, 
sumber daya manusia, aksi dan hasil. Kerangka 
Kerja terdiri dari: Kriteria, Tata Nilai dan Konsep Inti, 
serta Petunjuk Pemberian Skor. Bila dibandingkan 
dengan Kriteria MBCfPe 2013 – 2014, total ada 
44 perubahan dan penyempurnaan yang dibuat 
termasuk struktur kerangka kerja dan perubahan 
namanya sendiri. Hal ini didasarkan bahwa saat ini 
semakin meningkat tekanan persaingan dan tekanan 
strategis terhadap sebuah organisasi. Tiga tema 
kunci yang mendasari dalam revisi Kriteria 2015 – 
2016 mencakup: (1) Manajemen Perubahan, (2) Big 
Data, dan (3) Perubahan Iklim.

(1) Manajemen Perubahan. Perubahan 
Organi sasional memang sulit dan pada umumnya 
“mengganggu” organisasi dan jajarannya; oleh 
karenanya memerlukan dedikasi dan komitmen. 
Peningkatan strategis dan keputusan tentang 
perubahan menjadi fokus pemutakhiran Kriteria.   
“Batu sandungan” di banyak organisasi adalah: 
mendesain perubahan lebih mudah daripada adanya 
dedikasi dan komitmen yang diperlukan untuk 
mengimplementasikan, mendeploy secara penuh, 
dan mempertahankan perubahan. Revisi Kriteria 
20152016 menekankan kepada kemampuan untuk 
mencapai aspek teknis perubahan.

(2) Big Data.  Bagi seluruh organisasi, tantangan 
nyata adalah mengubah data menjadi pengetahuan 
dan pengetahuan dijadikan pandangan strategis yang 
bermanfaat.  Volume data yang harus diasimilasikan 
organisasi dan digunakan dalam pengambilan 
keputusan mungkin sangat beragam. Semua 
organisasi menghadapi penggunaan data dari 
sumber dan mutu yang beragam pula.  Menjadi 
tantangan dalam hal validasi data, dan seringkali 
menjadi semakin sulit bila data yang divalidasi 
terdiri dari numerik, teks, dan video serta format 
lainnya.   Meningkatnya penanganan analitis data 
yang semakin “canggih”  dan isu mengenai integritas 

data.  Tantangan cyber security meningkatkan tekanan 
bagi organisasi dan kebutuhan bagi organizational 
sophistication.  Meningkat pula permintaan User akan 
kecepatan dan ketersediaan data.  Di Th 2015, Kriteria 
menggabungkan dan meningkatkan fokus atas analitis 
data, integritas data, dan cyber security.

(3) Perubahan Iklim.  Beberapa organisasi memiliki 
peluang yang lebih besar dibanding yang lain untuk 
berkontribusi guna mengeliminasi sumber perubahan iklim 
– tidak ada satu pun organisasi yang imun atas dampaknya.  
Ini berlaku untuk semua jenis dan ukuran bisnis, organisasi 
nirlaba, dan entitas pemerintah.  Seringnya terjadi badai, 

information CORNeR

salju yang masif, banjir, dan power outages berpotensi 
mempegaruhi rantai pasokan, kemampuan untuk bekerja, 
produktivitas, dan kemampuan untuk bergerak.  Peristiwa 
ini meningkatkan kebutuhan untuk bantuan dari layanan 
sosial dan instansi pemerintah.   Bagi semua organisasi, 
dampak perubahan iklim adalah menyangkut: pengelolaan 
risiko, menentukan pilihan, dan membangun redundancies 
yang dapat diterima dan alternatif dalam Sistem Manajemen 
Kinerja – tanpa membuat overcapacity dan pemborosan.   
Kontingensi ini disajikan dalam Kriteria 2015–2016.• [Ridwan 

Rahmanu y.]   (bersambung)
(dirangkum dari: Kementerian BUMN, Baldrige excellence Framework Booklet 2015 – 2016, dan beberapa sumber bebas lainnya)
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mor iv kenalkan dexlite 
kepada pengusaha angkutan
sEMARANG – MOR IV menggelar acara Gathering Dexlite 
untuk Pengusaha Angkutan yang juga ikut didukung oleh & 
Meditran SX eldi. Acara ini merupakan bentuk sosialisasi produk 
Dexlite de¬ngan kadar Cetane Number minimal 51 dan Sulfur 
Content maksimal sebesar 1.200 ppm sekaligus menjadi upaya 
dalam meningkatkan penjualan produk Dexlite. Acara dibuka 
langsung oleh GM Pertamina MOR IV di Patra Jasa Hotel 
Semarang, Rabu (09/11) dan dihadiri oleh perwakilan Asosiasi 
Angkutan Truk Indonesia (Aptrindo), Organisasi Pengusaha 
Angkutan Darat (Organda) dan Pengusaha Angkutan Logistik 
lainnya. 

Dalam sambutannya, GM MOR IV menyatakan sebagai 
produk yang mulai diluncurkan pada Mei lalu di Jawa Tengah 
& DIY, Produk ini masih harus ditingkatkan awarenessnya di 
tengahtengah masyarakat. Sebagai produk yang telah terbukti 
lebih hemat dibandingkan bio solar, Dexlite seharusnya dapat 
menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat, khususnya para 
pengusaha kendaraan angkutan. 

Guna memperkuat data mengenai keunggulan Dexlite, 
dalam kegiatan yang melibatkan lebih dari 50 peserta ini, 
Pertamina menghadirkan  salah satu pakar permesinan dari 
Institut Teknologi Bandung, Dr. Ing. Tri Yuswidjajanto yang 
memaparkan hasil uji penggunaan Dexlitel. Dalam paparannya 
beliau menjelaskan bahwa dexlite akan memberikan hasil 
performa yang lebih baik diatas solar dan memiliki beberapa 
aspek keunggulan yang lebih baik daripada Pertamina Dex. 
Menurutnya, Dexlite memiliki pengaruh yang lebih baik dibanding 
BioSolar terhadap daya mesin kendaraan khususnya pada 
kecepatan yang sering digunakan pengguna mobil diesel, yakni 
20100 Km/jam. Sementara dari aspek akselerasi dan torsi, 
Yuswidjajanto mengatakan, Dexlite juga lebih baik dibanding 
Solar.

Melanjutkan pembahasan mengenai Dexlite dari pihak 
eksternal, hadir pula perwakilan dari P.O. Safari yang 
memberikan testimoni mengenai penggunaan produk Dexlite. 
Lia Prihantini, Manajer Operasi P.O. Safari yang membawahi 
500 armada bus besar dan sedang menyatakan penggunaan 
Dexlite dapat memberikan penghematan biaya pemeliharaan 
kendaraan hingga 2 miliar rupiah/tahun jika dibandingkan 
dengan pemakaian produk Solar.

Selain pengenalan produk Dexlite, sebagai pendukung acara, 
pada gathering tersebut juga diperkenalkan Meditran SX eldi 
yang merupakan pelumas mesin diesel yang berkualitas tinggi 
dengan viskositas ganda. Stabilitas oksidasi yang baik dapat 
pula memberikan akselerasi dan perlindungan terhadap mesin. 
Bersamasama dengan Dexlite, Produk ini jika di formulasikan 
untuk memberikan kenyamanan bagi mesin kendaraan. 

Dengan adanya gathering ini diharapkan pengusaha 
angkutan yang hadir mampu menerapkan berbagai upaya 
preventif dalam pemeliharaan kendaraan melalui penggunaan 
Dexlite. Penghematan anggaran bahan bakar diestimasi dapat 
mencapai angka 7% jika dibandingkan dengan Solar.•MOR IV
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bulan energi 2016 ru iv cilacap semakin lengkap dengan kegiatan komet 
“Hemat energi Selamatkan Generasi Mendatang“ merupakan tema Bulan energi RU IV 

Cilacap tahun 2016, tema ini diambil berdasarkan fokus management akan : Biaya pemakaian 
fuel menempati posisi teratas dalam biaya operasional unit pengolahan; makin menipisnya 
sumber daya alam tak terbarukan; Mendukung RU IV dalam mencapai target proper hijau 
tahun 2016; Mendukung pencapaian KPI – Energy Intensity Index (eII) 2016 dan menjaga 
sustainability 
atas kesuksesan 
B u l a n  e n e r g y 
tahun 2015. Bulan 
energi 2016 RU IV 
Cilacap Semakin 
Lengkap Dengan 
Kegiatan KOMeT 
b e r u p a  F o r u m 
KOMeT yang diadakan pada 14 November 2016.

Tujuan dari kegiatan Forum KOMeT dalam rangka Bulan energi  tersebut diantaranya 
adalah Meningkatkan kepedulian tentang penggunaan dan penghematan energi di 
lingkungan RU IV Cilacap, baik di kilang, perkantoran, dan perumahan; Menumbuhkan ide
ide penghematan energi di lingkungan RU IV Cilacap dan Meningkatkan partisipasi semua 
pihak/ fungsi/ bagian untuk terwujudnya program penghematan energi RU IV Cilacap.

“Apresiasi disampaikan kepada pekerja RU IV yang telah melakukan daya dan upaya 
untuk melakukan efisiensi energy, karena berbagai alasan termasuk sebagai komponen biaya 
tertinggi dari biaya operasi selain pengadaan crude. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa 
energi yang dapat kita gunakan saat ini adalah merupakan energi pinjaman dari generasi 
penerus kita yang perlu kita tekan seoptimum mungkin guna memenuhi kebutuhan energi 
dalam Negeri,” jelas I Nyoman Sukadana delaku General Manager RU IV dalam sambutannya 
pada opening kegiatan forum KOMeT bulan energy tahun ini.

kegiatan cip ru vi balongan : optimisme menuju kilang terkemuka
Seluruh rangkaian kegiatan Continuous Improvement Program (CIP) untuk tingkat Unit 

Operasi di RU VI Balongan telah selesai dilaksanakan. Sesuai Calender of Event (Coe) Quality 
Management RU VI tahun 2016 untuk pilar CIP dimulai dari pembentukan Tim Pelaksana 
sesuai Surat Perintah GM RU VI No. Prin. 110/e16000/2015S0 tentang Tim Pelaksana 
Kegiatan CIP RU VI, sosialisasi kegiatan CIP, upskilling Tim Juri & Auditor CIP, pelatihan 
penulisan laporan berbasis CIP untuk anggota gugus/aktivis mutu, kegiatan Audit PDCA I 
& II, Audisi Mutu/penilaian makalah, Forum Sharing CIP dan seterusnya.

Statistik CIP RU VI Balongan tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Risalah terdaftar secara online adalah sebanyak 137 Risalah CIP. Makalah yang 

masuk ke bagian QM RU total 52 Gugus CIP VI terdiri dari 5 Risalah PCProve,  
32 Risalah FTProve, dan 15 Risalah IProve. 

2. Audit PDCA I dan II terhadap Gugus CIP RU VI telah terlaksana pada bulan Juni 
dan September 2016. 

3. Proses seleksi dan penilaian makalah telah dilaksanakan pada saat Forum Audisi 
Mutu CIP pada tanggal 56 Oktober 2016 di Training Center RU VI dan selanjutnya 
dilakukan Docking Tim Juri pada tanggal 78 Oktober di Hotel Patra Jasa Bandung.

4. Dari hasil Audisi Mutu disaring sebanyak 20 risalah CIP terbaik yang dipilih untuk  
mengikuti  Grand Forum Sharing CIP RU VI tahun 2016 yang terdiri dari : 2 PC
Prove, 13 FTProve dan 5 IProve pada hari ini Senin, tanggal 31 Oktober 2016.

5. Pedoman penilaian yang digunakan adalah sesuai dengan pedoman dari QM 
Korporat dengan memperhatikan ketentuan penilaian sharing forum dan juga 
penilaian dari Tim Manajemen. Hasil dari Grand Forum Sharing CIP selanjutnya 
akan mengikuti forum yang lebih tinggi (APQ Awards) yang akan ditentukan 
kemudian.

Terakhir pada hari Senin, 
tanggal 31 Oktober 2016 yang 
lalu, telah dilaksanakan Grand 
Forum Sharing (GFS) CIP PT. 
Pertamina (Persero) RU VI tahun 
2016 dengan tema “Kontribusi 
Nyata Insan Mutu Pertamina 
melalui Penciptaan Inovasi dan 
Improvement guna Mendukung 
Kedaulatan energi Nasional”. 

Adapun tujuan dari Grand Forum Sharing CIP ini adalah untuk memberikan motivasi kepada 
Insan Mutu RU VI untuk terus berupaya memacu dan meningkatkan gairah kegiatan mutu 
sebagai alat penyelesaian masalah maupun peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam 
pekerjaan, serta sebagai wujud Commitment, Involvement, Support dari Tim Manajemen. 
Pada Forum ini peserta diberi kesempatan untuk berbagi ideide improvement/innovation 
atau langkahlangkah penyelesaian masalah di hadapan seluruh peserta, Tim Manajemen 

maupun tamu undangan sebagai suatu forum berbagi pengetahuan. Pada kesempatan 
ini seluruh Tim Manajemen RU VI terlibat sebagai Moderator.

Ketua Pelaksana GFS CIP RU VI Tahun 2016, Gustian Quddus – 732615 dari Fungsi 
Quality Management RU VI Balongan menyampaikan dalam laporannya bahwa kegiatan 
Forum Sharing CIP merupakan salah satu sarana yang difasilitasi  Perusahaan untuk 
mendorong Pekerja di lingkungan RU VI agar dapat berperan aktif dan berkontribusi nyata 
dalam kegiatan mutu. Memerlukan komitmen dan keterlibatan dari semua pihak agar acara 
tersebut dapat sukses terselenggara sesuai dengan tujuannya.

Sementara GM RU VI Balongan, Afdal Martha dalam sambutannya menyampaikan 
bahwa dalam lingkup bisnis global masa kini, ketika persaingan kian ketat, disaat konsumen 
dan stakeholders tuntutannya semakin tinggi, kegiatan mutu menjadi hal yang mesti. Oleh 
karena itu GM mengajak menjadikan penerapan Manajemen Mutu Terpadu menjadi bagian 
dalam pekerjaan seharihari sesuai dengan slogan Innovation is Our Tradition.

 “Perlu saya sampaikan bahwa Grand Forum Sharing CIP ini bukanlah ajang persaingan 
atau pertandingan, tetapi adalah untuk memfasilitasi seluruh masukan dan usulan yang 
dipandang positif bagi Perusahaan. Jadikan Forum ini sebagai arena tukarmenukar 
pengetahuan dan informasi / sharing knowledge yang mendukung gagasan strategis 
menuju tercapainya Visi RU VI,” jelas Afdal Martha. 

PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan sebagai suatu Perusahaan dengan Visi 
“Menjadi Kilang Terkemuka di Asia Tahun 2025“, tentu mengharapkan agar para pekerjanya 
senantiasa terus melakukan improvement dan inovasi untuk mewujudkan Visi tersebut. 
Salah satu tradisi konsisten yang dilakukan RU VI dalam mengimplementasikan hal 
tersebut adalah melaksanakan Forum Sharing CIP ini. Forum ini juga merupakan salah 
satu sarana yang dipakai untuk mengobarkan semangat Pekerja dalam menuangkan ide 
dan gagasannya demi  meningkatkan kinerja Perusahaan. 

Maka dengan ini saya juga meminta kepada saudarasaudari Pekerja RU VI dari semua 
lini pekerjaan agar terus memupuk semangat yang tinggi, pantang menyerah, konsisten 
dalam melakukan kegiatan mutu, membuat dan melakukan terobosanterobosan, bekerja 
keras – cerdas dan ikhlas dengan landasan Corporate Values, Tata Nilai 6C : Clean, 
Competitive, Confident, Customer Focus, Commercial dan Capable”, ujar Pak Afdal Martha 
dalam sambutannya. Semoga ! • Gustian Quddus

Sebagian besar pekerja sangat peduli dan mengusahakan efisiensi energi melalui 
berbagai program improvement, dan kali ini melalui forum Knowledge Management 
Pertamina (KOMeT) yang pada kesempatan hari ini akan dipresentasikan 9 (sembilan) 
aset pengetahuan KOMeT dari 55 (lima puluh lima) asset pengetahuan  yang diajukan 
oleh pekerja dari berbagai fungsi operasi. 

Dari kegiatan forum KOMeT Bulan 
energi tahun ini yang diikuti oleh 55 
risalah Komet dan melibatkan 110 
pekerja (7.7 % dari total pekerja RU IV)  
dan telah menghasilkan total saving 
lebih dari 450 BSRF/Day, Semoga 
upaya untuk melakukan efisiensi 
energi dapat dilakukan setiap unit  
secara sustanibility sehingga dapat 
menurunkan biaya operasi di kilang 
RU IV Cilacap.

The More You Share………

The More You Get…………

Let’s Share Knowledge……
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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.

dengan rdp: kinerja kapal diperbaiki, sanksi dihindari

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

tabel perhitungan minyak tabel 54 dan 6: hal-hal yang perlu dimitigasi
Dalam serah terima minyak, tidak akan lepas dari perhitungan jumlah muatan yang begitu 

pelik dan rumit. Pelik karena perhitungan tersebut harus mengikuti aturan kondisi variable 
pengukuran yang sudah disepakati. Rumit karena melibatkan banyak tabel yang penuh dengan 
interpretasi maupun interpolasi. Sehingga untuk menghasilkan suatu angka hasil perhitungan 
serah terima minyak yang valid, perlu langkah yang tersusun dan penuh kehatihatian serta 
selalu terkontrol agar tidak merugikan kedua belah pihak.

Perhitungan juga harus mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku di Negara 
tersebut, karena ternyata sistem yang digunakan oleh setiap Negara berbedabeda. Bahkan 
dalam suatu kesepakatan dan perjanjian bisnis, sistem yang diacu akan dituangkan dalam 
General Term & Conditions.

Di Indonesia, salah satu peraturan yang terkait dengan perhitungan adalah Undang 
Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Undangundang ini 
merupakan  pengganti “Ijkordonnantie 1949 Staatsblad Nomor 175” dengan sasaran akan 
dicapai keseragaman dan kesatuan pegangan dalam penyebutan dan pemakaian satuan 
ukuran. Disini diatur dengan jelas pemakaian Satuan Sistem Internasional (SI) dalam metriks 
yang sah berlaku diwilayah kekuasaan Republik Indonesia.

Dalam dunia minyak dan gas, dalam surat edaran Dirjen Migas tahun 2008 mengamini 
implementasi penggunaan pengukuran SI dalam sistim alat ukur yang legal. Implementasi 
digunakan untuk kepentingan pemenuhan persyaratan bisnis antar perusahaan hasil akhir 
perhitungan dari proses perhitungan dapat dikonversi ke satuan lain yang syah. Di lingkungan 
Pertamina berdasarkan Instruksi Direktur Utama No. 0279/C0000/89B1 tanggal 06 Maret 
1989 tentang petunjuk laksana Pengukuran dan Perhitungan Arus Minyak Korporat Pertamina, 
menyebutkan bahwa untuk perhitungan kuantitas minyak menggunakan metric system yang 
mengacu pada ASTM D 1250 “Standard Guide for Use of the Petroleum Measurement Tables” 
dan Institute of Petroleum IP – 200, yang terdiri dari beberapa tabel untuk perhitungan Metric 
System. 

Seluruh aspek pengukuran perhitungan di lingkungan Pertamina dari Hulu hingga Hilir  
terkait dengan arus minyak sudah mengakomodir Sistim metrik 

Dalam tahapan perhitungan pengukuran minyak di dunia dikenal 3 sistim pengukuran: 
Metric System, British System dan American System, dimana masingmasing sistim mempunyai 
penggunaan tabel konversi yang berbedabeda. Tabeltabel tersebut intinya merupakan alat 
konversi dari satuan dasar yang digunakan masingmasing Sistim ke satuansatuan turunannya.  

Dari tabeltabel inilah dapat diperoleh satuan akhir yang diinginkan.
Sementara standar perhitungan yang menggunakan American System dan British System 

menggunakan tabeltabel konversi yang polanya sama untuk mendapatkan satuan akhir yang 
dikehendaki.

Salah satu perbedaan satuan dasar antara ketiga sistim adalah untuk Metric System 
menggunakan Density, British System menggunakan Specific Gravity dan American System 

menggunakan API Gravity. Namun ketiga sistim tersebut dapat dikonversi menjadi 
satuan yang sama melalui tabeltabel yang berlaku tersebut.

Dari sinilah permasalahan muncul karena untuk kargo import yang berasal dari 
negara atau perusahaan minyak yang menggunakan perhitungan berdasarkan American 

System sedang peneriman kargo berdasarkan Metric Sytem. Seperti halnya Saudi Aramco, sistim 
pengukuran masih berdasarkan American System, satuan dasar dalam crude oil adalah API 
Gravity, sehingga untuk mendapat VCF ( Volume Correction Factor ) ke Barrel @60F melalui Tabel 
6. Sementara penerimaan di Indonesia menggunakan Metric System, satuan dasar adalah Density, 
sehingga untuk mendapat VCF ( Volume Correction Factor ) ke Barrel@60F melalui Tabel 54.

Kondisi perbedaan tersebut dialami karena aturan di negara maupun perusahaan di terminal 
muat serta mengikuti aturan perdagangan yang mengacu kepada Incoterm. Atura dimana baik FOB 
maupun CFR, kargo yang akan dikirim di terminal muat menjadi tanggung jawab pengirim/penjual. 
Kondisi ini menjadikan perbedaan cara perhitungan cargo antara kondisi di terminal muat dengan 
terminal bongkar. Sebagai gambaran awal dari data yang ada, untuk kargo yang muatannya sekitar 
600,000 Bbl@60oF dengan American System, dapat berbeda sekitar 900 BBls lebih rendah dengan 
Metric System, meskipun hal ini perlu pengamatan lebih lanjut.

Jadi jelas bahwa serah terima minyak memang bukanlah hal yang sederhana, tetapi 
memerlukan penanganan dengan pengetahuan dan kompetensi yang tersendiri, agar hasil yang 
didapat merupakan angka yang dapat dipertanggungjawabkan. Angka yang telah mengikuti aturan 
aturanaturan yang telah disepakati. Kesalahan dalam penggunaan tabel, penetapan konversi serta 
perhitungan akan menyebabkan hasil akhir yang tidak dapat dipercaya.

PTKAM selalu mendorong agar setiap insan serah terima minyak, khususnya yang berada 
di posisi terdepan, agar tetap berkomitmen tetap melakukan pengukuran serta perhitungan 
dengan benar yang mengikuti aturan yang berlaku, sehingga akan didapat hasil yang benar 
dan valid, dan akhirnya akan mendukung target PTKAM R4 maksimum 0.20% yang dapat 
dipertanggungjawabkan.•PTKAM 0.2 Bisa

Dalam Sistim Metrik, tabeltabel tersebut antara lain : 
Tabel 1. Interrelation of Unit of Measurement, 
Tabel 2 Temperature Conversions, 
Tabel 3. API Gravity to Specific Gravity and to 
Density, 
Tabel 5. API Gravity Reduction to 60oF, 
Tabel 21. Specific Gravity to API Gravity and to 
Density, 
Tabel 23. Specific Gravity Reductlon to 60oF, 
Tabel 51. Density to Specific Gravity and to,API 
Gravity, 
Tabel 52. US Gallons, Barrels and Imp. gallons 
to liters, 
Tabel 53. Density Reduction to 15oC ,
Tabel 54. Volume Reduction to 15oC, 
Tabel 55. Volume Reduction to 15oC (Abridged 
Table), 
Tabel 56. Kilograms per litre and litre per metric ton , 
Tabel 57. Short tons and long tons per 1000 litre, 
Tabel 58. US gallons 60° F, barrels 60oF and Imp.
gallons 60° F per metric ton. 

Figure 1 Skema Penggunaan Tabel ASTM D1250IP 200 Dalam Tatacara Perhitungan Minyak

Gambar 1 menunjukkan Skema penggunaan tabel dalam Tata Cara Perhitungan Minyak

Ada kegiatan rutin sekali seminggu yang dilaksanakan oleh Fungsi BOC – Shipping Operation 
sejak 6 September 2016 yang lalu. Kegiatan tersebut adalah Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang 
dihadiri oleh: Ship Owner selaku pemilik kapal; Fungsi Shipping Pertamina (BOC, SMR, Shipping 
Operation I/II); Fungsi pengguna kapal  (S & D dan ISC); Fungsi investigasi dari Security Maritime; 
serta PTKAM selaku peninjau. RDP tersebut mengundang para pemilik kapal secara bergantian, 
khususnya kapalkapal yang memiliki kinerja kurang memuaskan, seperti: kapal yang memiliki 
losses relatif tinggi; terindikasi melakukan tindakan fraud; maupun performance peralatan kapal 
yang tidak sesuai design.

Sampai dengan medio November 2016, Fungsi BOC sudah mengundang sepuluh ship 
owner untuk hadir dalam acara RDP tersebut, yaitu : PT WNS, PT BLT, PT AJ, PT BIT, PT OSL, 
PT NBI, PT AIS, PT BPB, PT CTP, dan PT AS. Pada umumnya ship owner datang bersama team 
management perusahaan, walaupun ada juga ship owner yang tidak datang dan hanya diwakili 
oleh management terkait. 

RDP merupakan wadah bagi Pertamina untuk berbagi informasi dengan ship owner mengenai 
kinerja operasional kapalkapal charter dan sekaligus kesempatan bagi Fungsi Shipping Pertamina 
untuk mensosialisasikan SK43 tahun 2015 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku 
di Pertamina, termasuk yang diterapkan secara khusus di Perkapalan, yaitu sistem penghargaan 
dan sanksi yang akan dikenakan kepada penyedia barang dan jasa jika melakukan pelanggaran. 

   Dalam setiap kesempatan RDP pihak BOC memaparkan kinerja operasional kapalkapal 
yang dimiliki ship owner, khususnya yang berhubungan dengan itemitem di dalam charter 
party. Beberapa permasalahan kinerja dan halhal teknis yang umum terjadi pada kapal charter 
antara lain: slow speed, slow pumping rate, tank table belum diverifikasi, belum dilengkapi vessel 
tracking, CCTV belum terpasang, dll. Sedangkan dari indikasi fraud yang melibatkan crew kapal 
antara lain adanya magic pipe, penggunaan baut ajaib, pocket bunker, hingga ke pencurian/
penjualan cargo/bunker.

Di samping pemaparan kinerja kapal, kepada ship owner juga disosialisasikan 
SK43 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, di mana dalam 
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa No. A001/K20300/2015S9 yang 
berlaku sejak 9 November 2015 dinyatakan pengelompokan penghargaan 
dan sanksi, yaitu: 
1. Hijau: diberikan untuk kelompok penyedia barang/jasa dengan akumulasi 

point positif sampai dengan point minus tiga puluh. Kelompok ini menjadi 
prioritas dalam pengadaan barang/jasa;

2. Kuning: diberikan untuk kelompok penyedia barang/jasa dengan akumulasi 
point minus 31 sampai dengan minus 90. Kelompok ini boleh ikut dalam 
kegiatan pengadaan barang/jasa tapi tidak menjadi prioritas;

3. Merah: diberikan bagi kelompok penyedia barang/jasa dengan akumulasi point lebih kecil 
dari minus 90. Kelompok ini tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pengadaan barang/
jasa selama 1 tahun sejak sanksi dijatuhkan;

4. Hitam: diberikan bagi kelompok penyedia barang/jasa yang terindikasi berdasarkan 
verifikasi/klarifikasi dan/atau investigasi Pertamina melakukan fraud dan/atau terbukti 
melalui hasil investigasi Pertamina menyebabkan kejadian major accident dan/atau fatality. 
Kelompok ini tidak dapat dipercaya lagi sehingga harus dikeluarkan sebagai penyedia 
barang/jasa terdaftar dan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa 
selanjutnya untuk selamalamanya. 
Dari pemaparan kinerja kapal, ship owner dapat mengetahui kondisi aktual kinerja kapal 

dan crewnya sehingga diharapkan ship owner sering turun ke lapangan untuk mengelola crew 
dan mempertahankan kinerja kapalnya tetap baik agar tidak terkena sanksi, baik sanksi yang 
paling ringan berupa pengurangan poin hingga sanksi yang paling berat berupa larangan 
berbisnis di lingkungan Pertamina selamalamanya.

Saat RDP ship owner juga diberi kesempatan untuk menanggapi halhal terkait kinerja kapal 
yang dimilikinya maupun indikasi fraud yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau awak kapal. 
Dengan demikian, RDP diharapkan dapat menjadi forum untuk mendapatkan kesepahaman 
antara Pertamina selaku penyewa dan ship owner selaku penyedia barang/jasa agar kinerja 
peralatan kapal dapat ditingkatkan dengan pengoperasian oleh awak kapal yang berintegritas. 

Untuk menindaklanjuti semua temuan yang diungkapkan saat RDP, ship owner diberi waktu 
dua bulan untuk melengkapi dan memperbaiki halhal teknis, termasuk melakukan penggantian 
crew kapal bila terdapat indikasi fraud. Tindakan preventif dari ship owner untuk memperbaiki 
kinerja kapal dan integritas crew sangat dinanti agar jatuhnya sanksi dapat dihindari.•PTKAM 0.2 Bisa

3.

4.



13No. 46
Tahun LII, 21 November 2016LINTAS

mahasiswa universitas 
ahmad dahlan Yogyakarta 
kunjungi ru iv
cILAcAP – Mahasiswa Fakultas MIPA jurusan Fisika 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta  kunjungi Refinery 
Unit (RU) IV Cilacap, pada (7/11). Didampingi oleh Dosen 
Damar Yoga Kusuma, mereka  diterima oleh Head Off  
Communication & Relations Ristanto Heru Widodo 
di gedung Persatuan Wanita Patra Cilacap. Ristanto 
menyampaikan, kilang RU IV memproduksi BBM untuk 
memenuhi 60% kebutuhan BBM di pulau Jawa dan 32% 
nasional. Kilang ini juga memproduksi petrokimia, asphalt 
dan lube base. Usai menyimak video company profile 
RU IV, mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya 
mengenai dunia migas secara umum dan bagaimana 
mengolah minyak mentah menjadi produk BBM maupun 
petrokimia dengan narasumber Nur Atma Widya Pertiwi 
dari Process engineering. Pada akhir acara, mahasiswa 
diajak meninjau kilang RU IV Cilacap.•Aji-RU IV

wakil direktur utama 
Jadi narasumber di 
metro plus siang
JAKARTA – Wakil Direktur Pertamina Ahmad Bambang 
berbincang dengan Presenter Metro TV pada acara 
“Metro Plus siang” di Studio Metro TV Manulife, Lantai 

3 Gedung Sampoerna Strategic, Jakarta,  pada (4/11). 
Dalam acara ini Ahmad Bambang menjelaskan me
ngenai program pemerintah BBM Satu Harga yang 
diterapkan oleh Pertamina. Ia juga memaparkan tentang 
program untuk para marketer di Pertamina untuk terus 
berinovasi menciptakan ideide gila yang diberi nama 
D’Gil. Menurutnya, Pertamina nantinya akan mengajak 
masyarakat umum untuk terlibat dalam memberikan ide
ide dan inovasinya secara langsung.•PRIyO 

media gathering 
untuk wartawan banyumas
cILAcAP  - RU IV bersama PWI seBanyumas melak
sanakan kunjungan sekaligus mengenal berbagai kreasi 
dari Patra Nglanggeran dalam membudidayakan Durian, 
Kelengkeng Itoh serta kebun coklat. Menurut General 
Affairs  RU IV Manager Dasaf Tamzil, sebagai perusahaan 
bidang energi yang bergerak di Indonesia, RU IV Cilacap 
kerap berhubungan dengan stakeholders yang terdiri 
dari masyarakat, instansi, maupun media massa. 
Tentunya diperlukan suatu upaya pembinaan hubungan 
yang baik, antara RU IV dengan stakeholder sehingga 
dapat membantu kelancaran kegiatan operasional 
perusahaan.  Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu 
alasan diadakannya Media Gathering untuk wartawan 
Bnayumas.  “Kegiatan ini merupakan momen yang baik 
untuk mempererat tali silahturahmi dan meningkatkan 
jalinan hubungan antara RU IV dengan wartawan wilayah 

Banyumas secara berkesinambungan,” ujar Dasaf 
Tamzil UBW. Selama kegiatan Media Gathering ini para 
wartawan yang hadir melakukan sesi diskusi terkait isu
isu terkini RU IV Cilacap dan isu energi nasional. Ketua 
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Wilayah Banyumas 
Sigit Oediarto, menyampaikan apresiasinya kepada 
Pertamina RU IV Cilacap. Menurutnya kerja sama antar 
perusahaan dan wartawan diperlukan agar wartawan 
dapat memberitakan informasi tentang kegiatan bisnis 
Pertamina secara obyektif dan berimbang.•han RU IV

kunjungan industri smk 
pelayaran hangtuah ke ru ii 

dumai
DUMAI  – Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) Pelayaran Hangtuah Dumai me
lak  sanakan Kunjungan Industri ke Re
finery Unit (RU) II Dumai, pada (1/11). 
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka 
memberikan pengetahuan ke peserta 
didik tentang pengolahan hingga pen
distribusian minyak di RU II Dumai. 
Rombongan yang berjumlah sebanyak 
42 siswa jurusan Nautika beserta lima 
guru pendamping tersebut mendapatkan 
penjelasan dari CSR Officer Sumbagut 
Tengku Muhammad Rum dan Process 

engineering (Pe) Leonard. Setelah sesi tanya jawab, 
kunjungan tersebut ditutup dengan plant visit oleh seluruh 
peserta ke area kilang RU II Dumai.•RU II

roadshow pkb 2016 di ru iv
cILAcAP - Refinery Unit (RU) IV Cilacap menggelar 
gebyar PKB 2016 bertajuk “Roadshow Reengineering 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Menjadi Pertamina Satu 
yang Mendunia”, pada (2/11). Kegiatan yang diikuti 
oleh seluruh pekerja RU IV ini digelar dalam dua batch.
GM RU IV Cilacap Nyoman Sukadana menyambut baik 
diselenggarakannya acara ini karena melalui roadshow 
PKB setiap pekerja dapat menyampaikan aspirasinya 
terkait perbaikan hubungan industrial yang termuat di 
dalam PKB.

Hal senada juga di sampaikan oleh 
employee & Outsourcing Manager, Agus 
Suliswanto. “Pekerja merupakan aset 
utama perusahaan yang sangat penting, 
sementara perusahaan adalah tempat 
pekerja bernaung, sehingga diperlukan 
sinergi yang sangat baik antara kedua 
pihak agar kepentingan perusahaan dapat 
tercapai,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Abdul 
Hakim dari FSPPB menyampaikan masa 
berlaku PKB V akan segera berakhir 
sehingga diperlukan adanya masukan 

dari seluruh pekerja agar terdapat 
peningkatan dalam rancangan 
konsep PKB VI. Disela kegiatan ini 
digelar pula Workshop Industrial 
Relation yang diikuti oleh Tim 
Manajemen, Section Head, Pekerja 
HR dan pengurus Serikat Pekerja 
Pertamina Wijayakusuma dengan 
nara  sumber Feryando Agung S 
dari Kementerian Tenaga Kerja & 
Transmigrasi (Kemenakertrans), 
dan Kosasih S.Sos M.Si dari Dinas 
Ketenagakerjaan Kota Cilacap. 
•AJI RU IV

kick off kegiatan 
hut ke-59 pertamina di mor v
sURABAyA– Sebagai upaya untuk meningkatkan par
tisipasi pekerja dalam perayaan HUT ke59 Pertamina 
di kantor MOR V, diadakan kick off rangkaian kegiatan 
HUT ke 59 di lapangan kantor Pertamina MOR V Jl. 
Jagir Wonokromo Surabaya (4/11). Dalam sambutannya, 
GM MOR V Ageng Giriyono menyebutkan, rangkaian 
kegiatan perayaan HUT ke59 Pertamina ini ditujukan 
untuk saling mendekatkan hubungan antar pe kerja, baik 
antar fungsi maupun antar anak perusahaan di MOR V, 
serta mendekatkan Pertamina pada mitra kerja.  Tahun ini, 
terdapat beberapa kegiatan, yaitu program CSR Coastal 
Clean Up di pesisir Banyuwangi, khataman anak yatim, 
donor darah, dan operasi Meningocele.  Selain itu juga 
diadakan Fun Olympics, Masak Sehat, Nyayang Jowo, 
dan Family Gathering, serta MOR V Idol. 

pdsi memberikan apresiasi 
pada tim penyelamat truk 
tanki lpg Yang terguling
JAKARTA - Tim evakuasi skid tank LPG Pertamina yang 
terguling di Km 44 Tol Ciawi pada awal September lalu 
mendapatkan apresiasi dari Direksi PDSI dalam acara 
Town Hall Meeting PDSI Triwulan III, di Graha PDSI 
Jakarta, (11/11). Tim PDSI dibawah kendali eko Susilo 
(Truck Pusher), Taryono (Rigger), Paulus Nico (Floorman rig 
H40D/29), dan Hidayat, adalah pekerja PDSI Project Area 
Jawa yang saat itu secara terampil mengatasi evakuasi 
truk skid tank LPG yang mengganggu lalu lintas di jalan 
tol tersebut, tanpa adanya korban jiwa dan berlangsung 
aman. Tangki bermuatan 20 ton gas tersebut sangat 
rawan bahaya dan ledakan apabila tidak ditangani secara 
cermat dan terkoordinasi, kendati telah tersedia empat 
crane dengan berkapasitas yang cukup. Direktur  Utama 
PDSI Lelin eprianto merasa bangga dengan dedikasi dan 
keterampilan pekerja PDSI. Ini menjadi pelajaran penting 
bagi semua pekerja untuk dapat memberikan layanan lebih 
dimanapun. “Kita semua sudah harus mengubah mindset 
dan secara profesional menjalankan Fungsi Services,” ujar 
Lelin lebih lanjut.•bk112016
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ANAK PERUsAhAAN

sORONG - PT Pertamina eP Asset 5 Papua Field (PeP 
Papua Field) berkompetisi dalam forum Continuous 
Improvement Program (CIP), pada Kamis (20/10). 
Bertempat di ruang rapat kantor PeP Papua Field, 
sebanyak 7 tim berkompetisi untuk mewakili PeP Papua 
Field dalam Forum Improvement & Innovation Award 2016 
di tingkat PeP. Tiga dewan juri ditunjuk sebagai hakim 
dalam kompetisi ini, yaitu Asset 5 Finance Manager Agus 
Anwar Musadad, Papua Production & Operation Assistant 
Manager Tomi W. Alimsyah, dan Senior Quality Analyst 
Rusdy Wahid. Forum presentasi CIP diawali dengan safety 
briefing oleh Papua HSSe Assistant Manager Arif Budiarto, 
dilanjutkan sambutan Papua Field Manager Julfrinson 
Alfredo Sinaga, presentasi masingmasing tim dan tanya 
jawab, dan ditutup dengan pengumuman  3 tim terbaik.

Papua Field Manager Julfrinson Alfredo Sinaga, me
nyampaikan, forum CIP merupakan forum yang bagus 
untuk mendorong munculnya inovasi dan improvement. 
“Luar biasa upaya temanteman, di tengah kesibukan 
aktivitas operasi masih menyempatkan untuk menuangkan 
ide dan inovasinya dalam pre sentasi. Semua ide inovasi 
dan improvement yang dipresentasikan ini tentunya 
berpotensi memberikan kon tribusi bagi peningkatan 
produksi ataupun penurunan biaya operasi. Walapun hanya 
3 tim saja yang akan mewakili PeP Papua Field, saya 
berharap semua tim memberikan kontribusi terbaiknya 
bagi PeP Papua Field dan PeP,” ujarnya.

Peringkat 3 diraih oleh tim elis 2 dengan judul CIP 
Efisiensi Biaya Oil Barge dengan Cara Bekerja Sama 
dengan KKKS JOB PPS di PT Pertamina eP Asset 5 
Papua Field Lapangan Salawati. Tim yang dikepalai oleh 
Salawati, Sele & Linda Senior Production Supervisor, Hadi 
Akmalunas, menegaskan dapat melakukan peng hematan 
sebesar Rp 422.693.993 per bulan atau Rp 5.072.327.916 
per tahun dengan bekerja sama dengan JOB PPS dalam 
sharing contract penggunaan oil barge untuk mengirimkan 
minyak mentah.

Peringkat 2 diraih oleh tim echo dengan judul CIP 
Peningkatan Perolehan Produksi dengan Menutup 
Zona Air Melalui Metode Plugback Cementing di PT 
Pertamina eP Asset 5 Papua Field. Ketua tim echo, A. 
Fajrin Kusuma Wijaya menjelaskan, keberhasilan metode 
plugback cementing salah satunya diukur dari penurunan 
konsumsi bah an bakar untuk fasilitas produksi sehingga 
terdapat penghematan sekitar US$ 20.117,21 atau setara 
Rp271.582.335,00. 

Sedangkan Tim Power yang diketuai oleh Rifki Adi 
Saputra, Maintenance Senior Super visor, berhasil meraih 
peringkat 1 dengan judul CIP Remote Monitoring System 
untuk Mengurangi Unplanned Shutdown pada Power 
Plant di Lapangan Klamono PT Pertamina eP Asset 5 
Papua Field.  Bekerja sama dengan ICT, kami menciptakan 
monitoring system Ethernet gateway, dengan delivery time 
3 bulan dan biaya hanya 10 juta rupiah saja. Informasi 
kinerja PLTD dapat dimonitor melalui smartphone. We bring 
power plant to your pocket,” ujarnya bersemangat.•Andi Njo

apresiasi tim task force banyu urip
JAKARTA - PT Pertamina 
eP Cepu (PePC) dan exxon
Mobil Cepu Limited (eMCL) 
memberikan apresiasi ke
pada tim Task Force yang 
bertugas dalam penyelesaian 
sistem dan produksi awal 
Engineering, Procurement, 
and Construction (ePC) 1, di 
lapangan Banyu Urip (BU), di 
ruang Banyu Urip Patra Jasa 
Tower, (4/11). Hadir da lam 
acara tersebut, jajaran Di reksi 
PePC, Andy Marta mewakili 
Direksi PT Pertamina eP 
(PeP), dan manajemen eMCL.

Acara dibuka oleh pre
sentasi yang dibawakan oleh 
Siti Humaifah, perwakilan 
tim Task Force dengan tema 
“Program Task Force PePC 
dalam Akselerasi Penyelesaian 
Sistem & Produksi Awal ePC 
1 Lapangan Banyu Urip”. Ia 
menjelaskan tugas masing
masing peserta tim sesuai 
dengan keahlian dan tanggung 
jawab di setiap lokasi yang 
berbeda. Tim terlibat mulai 
dari bagian comissioning, 
operation, start up, hingga 
membuat prosedur dan turut 

serta manajemen sistem 
eMCL. “Tentu saja banyak 
hal yang bisa didapat dari 
pengalaman sebagai tim 
Task Force yang bertugas 
sejak Oktober 2015. Selain 
pelajaran berharga, i lmu 
mengelola produksi minyak 
dari partner eMCL pun kami 
pelajari,” ujarnya.

Selanjutnya Paul Kent, 
mewakili manajemen eMCL 
memberikan apresiasi dan 
me   nyam  paikan ucapan te
rima kasih atas bantuan, 
du   kungan, dan kontribusi 
yang di lakukan oleh t im 
Task Force. Dia menyatakan 
kegembiraannya karena bisa 
bekerja sama dengan tim, 
se hingga penyelesaian sistem 
produksi ePC 1 BU dapat 
ter laksana dengan baik dan 
Paul Kent berharap agar kerja 
sama ini ke depan bisa terus 
dipertahankan.

Sementara i tu, Andy 
Mar ta mewakili Direksi PeP 
mengucapkan terima ka sih 
kepada PePC dan eMCL 
atas kesempatan yang di
be rikan kepada tim Task 

Force untuk mengemban 
tugas dan menimba ilmu di 
ePC 1 Banyu Urip. Tim Task 
Force yang bertugas secara 
bertahap mulai dari Oktober 
2015 awalnya berjumlah 12 
orang, kemudian bertambah 
menjadi 22 orang. Andy 
ber harap, ilmu yang telah 
diperoleh dari project La
pang an Banyu Urip dapat 
bermanfaat dan diterapkan 
khususnya di PePC dan PeP 
secara keseluruhan.

Acara ditutup dengan 
sambutan Direktur Utama 
PePC Adriansyah. Ia berharap 
tim Task Force sebagai calon 
leader masa depan, untuk 

bisa menularkan cara kerja, 
disiplin kerja, dan semangat 
kerja pada saat ditugaskan di 
ePC 1 Banyu Urip, agar bisa 
diaktualisasikan dimanapun 
mereka bertugas. 

“Dengan demikian, pe
ngalaman dan pe lajaran 
yang berharga ter sebut 
men jadi sesuatu yang sa
ngat bermanfaat bagi per
kembangan perusahaan ke 
depan,” ujar Adriansyah. 

Ia juga berterima kasih 
kepada t im Task Force 
yang membawa nama baik 
Per  tamina karena sukses 
bekerja sama dengan pihak 
EMCL.•PEPc
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tiga tim wakili pep papua 
field di forum cip pep
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pt badak ngl kapalkan kargo lng ke-9.000
BONTANG –  Keandalan PT 
Badak NGL dalam meng
operasikan kilang LNG dengan 
aman dan profesional kembali 
menunjukkan prestasi. Pada 
Selasa, 8 November 2016, PT 
Badak NGL berhasil kapalkan 
kargo LNG ke9.000 dengan 
kapal  LNG Senshumaru 
dengan tujuan Terminal Sakai, 
Jepang. 

Mengangkat tema “Pres
tasi dan Karya Kami untuk 
Kejayaan dan Kebanggaan 
In donesia”, perayaan penga
palan LNG ke9.000 dise
leng garakan di Dermaga Muat 
(Loading Dock) II PT Badak 
NGL di Bontang. Director & 
COO PT Badak NGL Yhenda 
Permana menjelaskan, miles
tone kilang PT Badak NGL 
bermula dari tetesan per dana 
LNG pada 5 Juli 1977 dan 
pengapalan perdana LNG 
pada 9 Agustus 1977.

“Terima kasih atas kerja 
sama dan koordinasi yang 
baik sehingga operasional 
loading LNG dapat berjalan 
de ngan aman dan lancar,” ujar 
Yhenda. 

Sementara itu, President 
Director & CeO PT Badak NGL 
Salis S. Aprilian me nyatakan, 
keberhasilan PT Badak NGL 
melakukan pengapalan ke
9.000 ber kat peran seluruh 
pekerja. Pres tasi ini juga 
menambah daftar pencapaian 
yang telah diraih perusahaan 
baik dari dalam maupun luar 
negeri. Di antaranya, ISRS8 
Level 8 dari DNV Norwegia, 
PROPeR emas sebanyak 
lima kali berturutturut dari 
Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan RI, 
serta Penghargaan energi 
Pratama dari Kementerian 
eSDM.

“Ini merupakan wujud 
kerja keras kita mengabdi 
pada ne gara dengan mem
buat LNG dari gas alam yang 
disuplai oleh produsen,” te
rang Salis. 

Ia menambahkan, pen
capaian pengapalan LNG 
ke9.000 merupakan prestasi 
yang patut disyukuri karena 
tidak semua peru sahaan LNG 
di dunia mampu meraihnya. 
Salis menginformasikan, da

lam satu tahun perusahaan 
bisa mengapalkan ratarata 
200 kargo LNG dengan har
ga satu kargo setahun bela
kangan ini berkisar US$ 20 
– 30 juta.

“Itulah yang disumbangkan 
kepada negara melalui LNG, 
kon tribusi PT Badak NGL 
untuk Indonesia,” jelas Salis. 

Salis berharap para pekerja 
dapat terus mempertahankan 
serta meningkatkan berbagai 
prestasi yang sudah diraih 
PT Badak NGL. “Bekerjalah 
dengan keras, cerdas, tuntas, 
dan ikhlas sehingga kelak 
Anda semua memiliki dua 
‘tabungan’. Yaitu, kontribusi 

bagi Perusahaan dan negara, 
sekaligus tabungan untuk di 
ak hirat nanti,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang 
sama, President & General 
Ma nager TOTAL e&P Indo
nesie Hardy Pramono selaku 
perwakilan produsen gas PT 
Badak NGL mengungkapkan, 
pemerintah sudah memu tus
kan Blok Mahakam akan terus 
beroperasi. Blok Mahakam 
merupakan penyuplai gas 
terbesar bagi PT Badak NGL 
yang saat ini dioperasikan 
oleh TOTAL e&P Indonesie. 
Dua produsen gas lain nya, 
VICO Indonesia dan Chevron 
Indonesia.•BADAK NGL 
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ANAK PERUsAhAAN
stakeholder meeting petakan 
program pemberdayaan masyarakat
sORONG - Joint Operating 
Body Pertamina PetroChina 
Salawati (JOB PPS) dalam 
menjalankan operasi usaha
nya selalu bersentuhan lang
sung dengan berbagai isu 
dalam bidang lingkungan dan 
kemasyarakatan. Sebagai 
per  usahaan yang patuh 
dan tunduk pada regulasi 
b idang energi  nasional , 
JOB PPS menjunjung tinggi 
prinsip tanggung jawab dan 
keberlanjutan khususnya 
bagi masyarakat yang berada 
di Kabupaten Sorong dan 
Kabupaten Raja Ampat. 

Merujuk hal tersebut di
atas, JOB PPS memandang 
perlu untuk mengidentifikasi 
potensi  daerah sebagai 
bagian dalam upaya pe
ngem   bangan program com   

munity development mau  pun 
pengembangan susta i  nable 
livelihood. Untuk ke   pentingan 
tersebut, JOB PPS bekerja 
sama dengan SKK Migas 
Papua Maluku melaksanakan 
kegiatan stakeholder gathe
ring, di kota Sorong, pada 
akhir September 2016. Ke
giatan ini merupakan bagian 
da lam upaya JOB PPS untuk 
meninjau kembali berbagai 
masa lah ,  po tens i ,  dan 
kerentanan sosial yang terjadi 
di wilayah operasinya bersama 
dengan para pemangku ke
pentingan terkait.

Dengan mengambil tema 
“Meninjau Kembali Potensi 
dan Problem Kemasyarakatan 
sebagai Dasar Perumusan 
Program Sosial Perusahaan”, 
kegiatan ini dilaksanakan 

untuk mengidentifikasi ber
bagai sumber peng hidupan 
berkelanjutan; menganalisa 
ber bagai aset yang dapat 
di kembangkan bagi pem
bangunan masyarakat; serta 
men dapatkan deskripsi ber
bagai potensi kerentanan 
so sial dan  pemetaan ma sa
lahnya. 

Acara diiikuti 25 peserta 
yang terdiri dari LSM lokal di 
Kabupaten Sorong, SK PD 
Pemerintah Daerah Kabu
paten Sorong, akademisi per
guruan tinggi di Kota Sorong, 
media massa lokal di Kota 
Sorong, Public Relations JOB 
PPS, dan SKK Migas Papua 
Maluku. Termasuk para tim 
peneliti studi sosial ekonomi 
JOB PPS menyampaikan 
kondisi aktual di lapangan.

Salah satu masalah yang 
perlu menjadi perhatian bagi 
para pemangku kepentingan 
ada lah ketersediaan data yang 
aktual. Data yang tercatat 
di lembaga pemerintahan 
tidak sama dengan kenyataan 
di  lapangan. Karenanya 
penguatan kapasitas ma sya
rakat dan penguatan kapa
sitas kelembagaan menjadi 
kebutuhan. 

Sementara itu, dari Di
nas pendidikan Kabupaten 
Sorong menyatakan, ke 
tersediaan sarana pem be
lajaran dan guru masih men
jadi masalah yang di hadapi 
khususnya bagi pen didikan 
kejuruan.

JOB PPS berharap dari 
kegiatan ini mendapat ma
sukan dalam pengembangan 

prog ram sosialnya. Program 
sosial perusahaan akan se
makin efektif apabila proses 
perumusannya melibatkan 
partisipasi masya rakat/publik 
yang seharihari bergelut de
ngan masalah dan tantangan 
dalam pengelolaan sumber 
dayanya.

Dalam aspek lain,  kerja 
sama antar KKKS juga sangat 
di perlukan untuk semakin 

mengem bangkan program 
sosial di Kabupaten Sorong 
dan Raja Ampat. Kerja sa
ma ini penting mengingat 
ter dapat empat peru sahaan 
migas yang bero perasi di 
sekitar blok Salawati. Untuk 
itu, komunikasi dan kolaborasi 
yang baik antar KKKS perlu 
dikembangkan dalam men
jalankan program sosial per
usahaan.•JOB PPs
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komitmen phe wmo menuju Zero accident
pada operasi drilling 
JAKARTA -  PHe WMO 
menga dakan acara HSE 
Induction & SSoW Training 
Program yang diinisiasi oleh 
tim Drilling & Well Service 
bekerja sama dengan tim 
HSSe, pada (9/11). Training 
ini dihadiri oleh President/
GM  Sri Budiyani, VP DWS 
erwindo Tanjung, VP HSSe 
TP. Pasaribu, VP Operation 
Ani Surachman, VP Supply 
Chain Affan Far id,  dan 
Fasi l i tator training  Lerry 
Wenur (HSe Function PHe 
WMO  HSe Induction PHe 
WMO) & TP Acqoin (Me&AAP 
ensco HSe Manager – Trainer 
for ensco SSoW), dan diikuti 
oleh 130 peserta.

Vice President HSSe 
TP. Pasaribu yang men

jelaskan secara detail Safety 
Policy, Visi & Misi PHe WMO, 
Objective dan target HSSe 
2016, HSSe management 
system  serta sharing Lesson 
Learn dari 2013 dan 2014.

“Kita terdiri dari berbagai 
elemen tetapi tetap satu 
tu juan untuk menjalankan 
Drilling Campaign ini dengan 
se lamat menciptakan No 
Accident, No People Harm, 
No Property Damage and 
No Environment Damage,” 
ujarnya.       

Sementara  i tu ,  V ice 
President DWS erwindo 
Tanjung mengajak se mua 
mit ra b isn is  untuk ber
komitmen terhadap Kese
la matan se lama Dri l l ing 
Campaign 2016 – 2017 dari 

Level Jajaran Manajemen 
sam pai kepada level pekerja 
sebagai eksekutor di la pang
an untuk mencapai zero acci
dent.

Selanjutnya, President/
GM PHe WMO Sri Budiyani 
dalam sambutannya mem 
pertunjukkan video In do
nesia pusaka untuk me
num  buhkan patriotisme dan 
rasa kebangsaan. Ia me 
nyampaikan “Kita, PHe WMO 
dan business partner adalah 
satu keluarga, samasama 
mengerjakan pekerjaan untuk 
Negara. Sehingga kita harus 
menjaga keselamatan dan 
menciptakan prestasi.  Men
cip takan komunikasi yang 
baik di antara PHe WMO 
de ngan Business Partner  

un tuk mencapai target yang 
mak simal dan mewujudkan 
“Jour ney to Zero Accident”.

Acara dilanjutkan dengan 
penandatanganan “Safety 
Charter” atau Piagam Ko
mi tmen  Bersama yang 
dila kukan oleh perwakilan 
manajemen mitra bisnis, 
beserta perwakilan mana
jemen PHe WMO serta pe
nyampaian materi PHe WMO 
HSSE Induction oleh Lerry 
Wenur. 

Dalam kesempatan ter
sebut juga dilakukan pe
nandatanganan dari masing
masing personil yang telah 
diberikan HSSe Induction 
di halaman 7 PHE WMO 
HSSE Hand Book  serta 
dilakukan post test. Setiap 

ses i  sebelum di lakukan 
break time diadakan kuis 
atau pertanyaan terkait materi 
yang disampaikan sebagai 
to lak ukur keberhasilan pe
nyampaian training.

Di akhir acara, erwindo 
Tan jung menyampaikan 

agar semua pihak harus 
benarbenar memahami 
ma  teri training yang telah 
di sampaikan untuk dapat 
diterapkan aplikasinya di 
seluruh aktivitas PHe WMO  
drill ing campaign 2016 – 
2017.•PhE
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sENORO – Joint Operating Body Pertamina – Medco e&P 
Tomori Sulawesi (JOB Tomori) kembali  bekerja sama dengan 
Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sulawesi Tengah, 
PMI Kabupaten Banggai, Bupati dan unsur Forkopimda 
menggelar kegiatan donor darah. Kegiatan  ini dilaksanakan 
pada (10/10) di Gedung Serba Guna CPP Senoro di Desa 
Paisubololi, Kabupaten Banggai. Acara yang dibuka oleh 
Bupati Banggai Herwin Yatim, diperkirakan mencapai 100 
kantong darah, berkat antusiasme karyawan JOB Tomori 
dalam mendonorkan darahnya.

“Kegiatan ini sangat didukung oleh manajemen JOB 

Job tomori adakan donor darah
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Tomori yang rutin dilakukan sejak 2 tahun lalu,” ungkap GM 
JOB Tomori Judha Sumarianto. 

Bupati Banggai Herwin Yatim menyampaikan apresiasi 
kepada JOB Tomori atas terselenggaranya kegiatan donor 
darah sebagai nilai tambah yang dapat dijadikan contoh oleh 
perusahaanlain di Kabupaten Banggai. 

Sementara itu, Field Manager Susanto menjelaskan, 
kegiatan ini merupakan kontribusi JOB Tomori  terhadap di 
bidang kesehatan dengan kembali melaksanakan donor darah 
rutin di lingkungan kerja lapangan gas Senoro.

Usai pembukaan dan melihat proses donor darah, kegiatan 

dilanjutkan dengan Plant Tour guna melihat fasilitas 
pengolahan gas Senoro yang  dioperasikan oleh  putera 
asli Kabupaten Banggai.•JOB TOMORI
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pelatihan dan akreditasi fungsi produksi untuk pekerja muda ru iv
PURWOKERTO - Refinery 
Unit (RU) IV Cilacap berko
mitmen penuh dalam men
dorong penghematan dan 
efisiensi energi di ling kungan 
perusahaan, baik dalam 
pengo perasian kilang maupun 
perkantoran dan perumahan 
secara berkelanjutan. Sa lah 
satu caranya dengan meng
gelar Bulan energi dua kali 
dalam satu tahun. 

Dalam Bulan energi 2016,  
RU IV menggelar upskilling 

dan akreditasi Pertamina 
Production System  Boiler 
and Furnace Optimization 
(PPS – BFO) bagi pekerja 
muda RU IV di Aston Hotel 
Pur wokerto, pada (811/11).

Dalam sambutan pem  
bukaan,  energy Conservation 
& Loss Control Section Head 
RU IV Untung Sugondo me
nya  mpaikan optimalisasi 
boi ler  dan furnace  me
rupakan se rang kaian lang
kah yang diambi l  untuk 

meningkatkan kinerja operasi 
boiler dan furnace secara 
berkesinambungan, baik dari 
sisi safety, lingkungan hidup, 
keandalan, serta efisiensi 
energi.

Pelatihan di sampaikan 
oleh para ahli peng operasian 
boiler dan furnace perwakilan 
dari seluruh Refinery Unit.  
Materi  yang disampaikan, 
di antaranya kepedulian ke
selamatan, kontrol nyala api, 
optimalisasi O2, minimalisasi 

stack loss, minimalisasi cabin 
loss, minimalisasi fouling, 
optimalisasi flow, optimalisasi 
proses control, serta burner 
operation & maintenance. 

Peser ta  yang meru
pakan peker ja muda di 
Fungsi Produksi ini juga 
meng ikuti tes tertulis dan 
wawancara sehingga dapat 
diperoleh gambaran tingkat 
pemahaman pekerja dalam 
pengoperasian boiler dan 
furnace.•AJI-RUIV Fo
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sukseskan “marketing gila” dengan inovasi
sURABAyA - Marketing 
Operation Region (MOR) V 
JatimBalinus me nye leng
garakan opening kegiatan 
Continous Improve ment 
Pro gram (CIP) 2016, pada 
(14/11) di Ge dung MOR V 
Surabaya.

Mengambil tema “Melalui 
Inovasi Dalam Penyelesaian 
Ma salah Pekerjaan: Kita 
Suk seskan Marketing Gila 
#RaiseTheBar”, kegiatan ter
sebut dihadiri oleh GM MOR 
V Ageng Giriyono, Quality 
Mana  gemen t  Manage r 
D i re k t o r a t  P e m a  s a r a n 
Waljianto, Ketua Pelaksana 
CIP Heru Gani Purnomo, dan 
seluruh jajaran pimpinan MOR 
V, serta peserta CIP MOR V 
2016 dari seluruh lokasi kerja 

di Jawa Timur, Bali, Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa 
Tenggara Timur.

Heru Gani melaporkan, 
CIP MOR V 2016 diikuti 75 
gugus peserta dari seluruh 
lokasi kerja MOR V. Rang
kai an proses CIP MOR V 
2016 dimulai sejak awal 2016 
yang terbagi dalam beberapa 
tahap. Hasil dari rangkaian 
pro ses seleksi yang dilakukan 
oleh tim juri dari Quality Mana
gement CIP MOR V 2016, 
terpilihlah 75 gugus dari 155 
gugus yang mendaftar. Me
reka terbagi ke dalam tiga 
ka tegori CIP, yaitu 41 peserta 
mengikuti kategori individual 
proof, 22 peserta mengikuti 
kategori Functional proof, dan 
12 peserta mengikuti kategori 

PC (Project Colaboration) 
proof.

Dalam proses kegi atan 
CIP MOR V 2016, para 
peserta melalui tiga tahap, 
yaitu wawancara, presentasi 
dan pemberian penghargaan 
yang  dilakukan pada1416 
November 2016.

G M  M O R  V  A g e n g 
Giri yono menyambut baik 
kegiatan  CIP di MOR V 
2016. “Saya senang dengan 
terselenggaranya kembali 
event tahunan ini. Karena 
dari ajang ini muncul ide
ide gila baru yang inovatif 
sekaligus aplikatif sehingga 
dapat diterapkan secara 
berkelanjutan oleh Pertamina 
ke depannya,” ujar Ageng.

Dalam kaitannya dengan 

penyelenggaraan CIP, Ageng 
juga mengapresiasi langkah 
Pertamina yang mem  berikan 
kesempatan dan melibatkan 
pekerja dal am membentuk 
perusahaan yang dapat di
andalkan oleh Negara. “Per
ta mina merupakan per u
sahaan yang besar dimana 
pemerintah berharap banyak 
kepada ki ta.  Untuk i tu, 
mari bersama kita majukan 
Pertamina. Karena Pertamina 
menjadi perusahaan yang 
besar bukan hanya berasal 
da r i  pem ik i r an  j a j a ran 
pimpinannya semata, namun 
berasal dari ideide inovatif 
para pekerjanya.  Karena 
itu saya berharap melalui 
ide yang inovatif tersebut 
diharapkan akan muncul 
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pemikiranpemikiran baru 
yang dapat menunjang profit 
dan efisiensi Pertamina.  
Tentunya untuk Pertamina 
yang lebih baik,” tegas Ageng.

Ageng juga berharap 
penyelenggaraan CIP di MOR 
V akan terus berkembang. 
“CIP di MOR V merupakan 
salah satu event yang besar 
bagi MOR V karena CIP di 

MOR V merupakan pilot 
project dilaksanakannya CIP 
di seluruh MOR Pertamina 
di Indonesia. Sehingga saya 
berharap semakin tahun 
kualitas CIP di MOR V akan 
semakin bagus, tidak hanya 
dari penyelenggaraannya 
saja, namun juga dari ide 
dan inovasi yang diberikan,” 
pungkas Ageng.•MOR V

pertamina dan pim tandatangani nota kesepahaman
JAKARTA - Bertempat di   
executive Lounge Lantai 
M Kantor  Pusat  Perta
mi na, Senin (7/11), telah 
ditan datangani Nota Ke se
pahaman antara PT Pertamina 
(Persero)de ngan Pupuk 
Iskandar Muda (PIM) tentang 
ker ja sama penyediaan 
gas dan pengembangan 
pe manfaatan produk ser ta 
fa silitas produksi. Pe nan
datanganan dilakukan oleh 
Direktur Gas Pertamina Yenni 
Andayani dan Direktur Utama 
PT Pupuk Iskandar Muda 
Ahmad  Fadhil, disaksikan 
oleh Direktur Investasi PT 
Pupuk Indonesia Gusrizal. 

Yenni  Andayani  me
nyatakan, penandata ngan an 
ini me rupakan salah satu upa
ya mencari terobosan (break
through) dalam hubungan 
kedua belah pihak secara 
umum. ”Saya kira  yang 

pa ling penting adalah Nota 
Kesepahaman ini tidak hanya 
membatasi masalah pada 
jual beli gas saja. Tetapi yang 
lebih penting ialah bagaimana 
kita bisa mengembangkan 
upaya bersamasama su
paya kedua belah pihak bi
sa mendapatkan winwin 
solutions dari situasi yang 
di hadapi saat ini,” kata Yenni. 

Yenni melihat, tuntutan 
ten tang harga gas dari ka
langan industri  memang 
sa ngat menantang, baik 
untuk penjual gas maupun 
produser. “Tetapi apabila 
ada potensi pengembangan 
usaha, maka bisa kita lihat 
secara holistik,” tegasnya. 

Karena itu, Yenni berharap 
kesepakatan ini bisa menjadi 
landasan  untuk ke depannya 
untuk kerja sama serupa 
dengan pabrik pupuk yang 
lainnya.
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Ia pun memahami, pabrik 
pupuk bukan hanya butuh gas 
sebagai bahan bakar, tetapi 
juga sebagai pengembangan 
industri petrochemical. 

Sementara itu, Direktur 
Inves tasi PT Pupuk Indonesia 
Gusrizal   mengatakan pe
nan  datanganan kese pa katan 
ini merupakan milestone bagi 
kedua belah pihak, Pertamina 
dan PIM, sekaligus bentuk 
s inerg i  BUMN. Gusr iza l 
mengakui, Pupuk Indonesia 
sekarang menghadapi masa
masa  yang berbeda dengan 
sebelumnya, bukan hanya 
industri pupuk saja,  tetapi 
semuanya termasuk  industri 
minyak dan gas. 

Gusrizal menyebutkan ada 
beberapa pendekatan yang 
digunakan dalam bisnis gas 
ini, khususnya menyangkut 
harga gas.  Pertama, business 
to business (B to B). Kedua, 

dengan jaringan pemerintah. 
Ketiga, penggunaan LNG. 
Keempat, impor gas.  “In tinya, 
bagaimana menurunkan 
harga gas. Memang bukan 
peker jaan yang mudah, 
karena terkait juga dengan 
keekonom ian  da r i  s i s i  

pemasok gasnya. Dan yang 
paling penting juga  adalah 
pendapatan negara,” kata 
Gusrizal. 

Menurutnya, yang terpen
ting Pupuk Indonesia bisa 
mendapatkan gas dengan 
harga yang kompetitif. ”Se

hing ga produk kami bisa 
berkompetisi,” jelas Gusrizal.

Ditegaskan bahwa in
dustri pupuk tak pernah bi
sa jauh dari pemasok gas. 
Karena itu pilihan kerja sama 
dengan Pertamina menjadi 
pilihan terbaik.•URIP

Direktur Gas Pertamina Yenni Andayani dan Direktur Utama PT Pupuk Iskandar Muda Ahmad  Fadhil menandatangani nota 
kesepahaman yang disaksikan oleh Direktur Investasi PT Pupuk Indonesia Gusrizal.



17No. 46
Tahun LII, 21 November 2016SOROT

Fo
to

 : 
PR

IY
o

upstream hsse forum 2016: 
keberhasilan bulan oktober perlu terus dipertahankan
JAKARTA - Sebagai wahana 
berbagi pengalaman dan 
upaya mengurangi tingkat 
insiden dan kecelakaan, 
Di rektorat Hulu PT Perta
mina (Persero) kembali me
laksanakan Up stream HSSE 
Forum 2016, pada Kamis 
(3/11), di Lantai 19 Menara 
Cakrawala, Kantor Pusat 
PT Pertamina Geothermal 
energy (PGe).

Hadir dalam acara ter
sebut Direktur Hulu Per
t am ina  Syamsu  A lam, 
para SVP Direktorat Hulu 
Pertamina, Direktur Utama 
Anak Perusahaan Hulu, dan 
pekerja di lingkungan Direk
torat Hulu dan fungsi HSSe.

Da lam papa rannya , 
Di rektur Hulu Pertamina 
Syamsu Alam mengung
kap kan, hasil laporan HSSe 
di Direktorat Hulu pada 

Oktober lalu menjadi laporan 
terbaik di bandingkan pada 
bulanbulan se belumnya 
pada tahun ini. Ia berharap 
kesuksesan para pekerja 
di bulan Oktober tersebut 
dapat dijaga dan ditingkatkan 
menjadi lebih baik lagi.

“Hingga awal November 
2016, Oktober menjadi 
bulan terbaik tahun ini, 
tanpa  adanya  f a ta l i t y , 
hingga medical treatment, 
dan first aid saja tidak ada 
sama sekali. Ini menjadi 
buk ti bahwa ternyata kita 
itu bisa. Ini yang harus kita 
pertahankan, kita jaga,” tu
kas Syamsu Alam.

Kendati angka Near Miss 
Direktorat Hulu Pertamina 
untuk bulan Oktober ber
a da di angka 74 insiden, 
na mun bulan Oktober 2016 
mencatatkan tidak ada sa ma 

sekali Fatality, Lost Time Injury 
(LTI), Restricted Work Case 
(RWOC), Medical Treatment 
maupun First Aid di Direkorat 
Hulu Pertamina.

Alam menambahkan, 
untuk terus menjaga ke
selamatan dan kesehatan 
kerja tersebut, diperlukan 
perhatian yang lebih dari 
ja jaran Direks i  masing
masing Anak Perusahaan 
Hulu. Ia menginstruksikan 
kepada seluruh Direksi Anak 
Perusahaan Bidang Hulu 
untuk dapat melihat secara 
langsung kasuskasus ke
celakaan yang terjadi se
hingga dapat mengetahui 
apa yang harus dilakukan ke 
depannya agar tidak terulang 
lagi.

Sementara untuk PGe 
sendir i ,  Direktur Utama 
PT Pertamina Geothermal 

energy (PGe) Irfan Zainuddin 
me ngungapkan bahwa mes
ki pun working hours / jam 
kerja PGe terjadi peningkatan 
sejak tahun 2014 hingga 
2016 karena peningkatan 
proyek dan kegiatan, laporan 
HSSe hingga Year To Date 
(YTD) Oktober 2016 di PGe 

masih memberikan hasil yang 
cukup baik.

“Alhamdulillah dari selu
ruh kegiatan, kita masih nol 
fatality, kemudian DAFW/LTI 
(Days Away From Work/ Lost
Time Injury) ini dua kejadian, 
kemudian RWDC (Restricted 
Workday Case) ada satu 

kejadian, Medical Treatment 
ada satu kejadian, First Aid 
ada tujuh kejadian, dan 
Near Miss ada 17 kejadian, 
ini secara total di seluruh 
kegiatan di seluruh proyek 
dan area operasi PGe,” jelas 
Irfan. •starfy

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam menegaskan, kinerja HSSe Direktorat Hulu pada bulan Oktober 2016 harus terus 
dipertahankan ke depannya.

sharing session perkembangan terkini investasi pasar modal, 
pasar modal syariah dan perbankan syariah
JAKARTA – Fungsi Treasury 
Direktorat Keuangan Per
ta mina bersama Otoritas 
Jasa  Keuangan (OJK) 
menyelenggarakan Sharing 
Session Perkembangan 
terkini Investasi Pasar Modal, 
Pasar Modal Syariah dan 
Perbankan Syariah di Ruang 
Pertamax Lt. 21 Kantor 
Pusat Pertamina, Senin 
(31/10), yang diikuti oleh 
para pekerja di lingkungan 
Direktorat Keuangan baik di 
kantor Pusat maupun anak 
Perusahaan.

Hadir selaku narasumber 
yakni Direktur Pengelolaan 
Investasi OJK Sujanto, 
Direktur Pasar Modal Syariah 
OJK Fadilah Kartikasasi, dan 
Deputi Direktur Pengem
bangan Produk dan edukasi 
Departemen Perbankan 
Syariah OJK Setiawan Budi 
Utomo.

Dalam paparannya, VP 
Treasury Pertamina Narendra 
Wijayanto menjelaskan, 
acara ini bertujuan untuk 
member ikan  wawasan 
bagi pekerja Pertamina 
mengenai pasar modal 
baik konvensional maupun 

syariah, serta perbankan 
syariah sebagai perantara 
t ransaksi  pasar modal 
tersebut. 

“Jadi kita ingin men
dapatkan masukan dari 
OJK selaku otoritas yang 
mengetahui secara betul 
perkembangan pasar modal 
ataupun perbankan syariah 
yang saat ini memang di
kelola oleh OJK,” kata Na
rendra.

Narendra berharap ke 
depan Pertamina da pat 
berkontribusi pada per
kembangan pasar modal 
melalui perbankan syariah di 
Indonesia yang saat ini masih 
memiliki market share sekitar 
5% dari keseluruhan industri 
perbankan yang ada.

“Kita berharap ke de
pan Pertamina bisa mem
berikan kontribusi dalam 
perkembangan pasar modal 
atau perbankan Syariah. 
Tentunya dengan sinergi 
Anak Perusahaan untuk 
memanfaatkan pasar mo dal 
dan pasar uang ini se cara 
lebih intensif,” jelas Narendra.

Narenda mengatakan 
Pertamina telah melakukan 

beberapa upaya seperti 
mengadakan  sosialisasi 
perbankan syariah, membuat 
rekening simpanan, dan 
melakukan transaksi me lalui 
bank syariah dalam men
dukung perbankan syariah 
saat ini.

“Pertama, kita mela
kukan sosialisasi secara 
internal bersama Direktorat 
SDM mengenai perbankan 
syariah kepada individu
individu pekerja Pertamina. 
Kedua, secara korporasi kita 
mencoba untuk membuka 
rekening bank syariah, me
lakukan transaksi, dan juga 
menempatkan uang di bank 
syariah, serta juga beberapa 
perdagangan atau trade 
financing secara syariah,” 
pungkas Narendra.

Di sisi lain, Direktur Pasar 
Modal Syariah OJK Fadilah 
Kartikasasi mengatakan, 
Pertamina sebagai pros
pek potensial investor da
pat berkontribusi dari segi 
Pendanaan/Funding mau
pun Investasi syariah.

“Pertamina sangat po
tensial menjadi prospek 
bagi para investor di pasar 

modal syariah ini, bisa me
lalui saham, atau bisa juga 
melalui reksadana sya riah. 
Sementara dari sisi pen
danaan, Pertamina bisa 
meng ambil peran dalam 
pe  nerbitan sukuk,” jelas 
Fadilah.

Dalam perkembangan 
industri keuangan syariah, 
Fadilah meyatakan optimis 
pasar modal syariah akan 
tum buh dengan cepat se
iring dengan dibentuknya 
Komite Nasional Keuangan 
Syariah (KNKS) oleh Pre

siden Jokowi untuk memper
mudah koordinasi kebijakan 
industri keuangan syariah.

“Memang sekarang 
ma sih kecil, namun dari 
segi investor saya sudah 
melihat track recordnya 
baik untuk saham syariah 
maupun rek sadana i tu 
meningkatnya lebih dari 
100% setiap tahun. Jadi, 
tahun 20122013, in vestor 
saham syariah itu masih 
di bawah 1.000, namun 
sekarang sudah 10.000an 
lebih. Begitu pula reksadana  
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syariah, waktu itu masih 
33.000 investor sekarang 
sudah lebih dari 60.000, 
artinya kita melihat bahwa 
upayaupaya regulator ada 
hasilnya,” tambah  Fadilah. 

Acara ini sendiri diisi 
dengan pembahasan me
ngenai  update produk
produk pasar modal syariah 
dan produk perbankan sya
riah baik investasi maupun 
pendanaan/pinjaman, serta 
roadmap perkembangan 
pasar modal dan perbankan 
syariah di Indonesia.•starfy 
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PRAPAT - Bertempat di Hotel 
Patra Jasa Parapat, Marketing 
Operation Region (MOR) I 
menggelar acara “Memasak 
Bersama Bright Gas” dengan 
mengundang chef dari Hotel 
Patra Jasa Parapat, Hotel Inna 
Parapat, dan Hotel Niagara 
Parapat untuk mengenalkan 
keragaman menu nusantara 
dengan mendemokan sem
bilan resep masakan khas 
Sumatera Utara.

Dengan menggunakan 
Bright Gas 5,5 Kg berwarna 
pink, para chef dengan ce
katan mengolah bahan ba ku 
menjadi sembilan menu khas 
Sumatera Utara yang terdiri 
dari makanan pembuka, 
utama, dan penutup. Yaitu, 
Ayam Saksang Toba, Soup 
Toba, Mie Gomak Toba, 
Lobster saus Andaliman, 
GadoGado Toba, Ikan Nila 
Saus Arsik, Puding Gadong 
Durian, Kepala Ikan saus 
Toba, dan Markisa Pistob. 

Kemeriahan kian me
muncak ketika Chef Ragil 
Imam Wibowo atau Chef Ragil 
hadir dan turut serta pada 
acara tersebut.

Satu demi satu masakan 
olahan tiga chef tersebut di
cicipi oleh chef bertubuh besar 
yang dikenal publik melalui 

mengenal kekayaan kuliner 
sumatera utara bersama bright gas

cILAcAP -  Hernia Nukleus Polposus (HNP) mungkin 
banyak orang yang belum mengenal atau asing di telinga 
orang awan tentang penyakit ini. Hernia atau lebih di 
kenal saraf terjepit yaitu, tulang belakang (vertebra) 
tersusun atas ruasruas tulang yang dihubungkan oleh 
sendi yang membentuk satu kesatuan, mulai dari tulang 
leher (servicalis) sampai tulang ekor (oskoksogis). Ruas 
tulang bagian atas akan terhubung dengan ruas tulang 
di bawahnya oleh semacam bantalan yang disebut 
sendi tulang belakang (diskus invertebralis). Jika nucleus 
pulposus tersebut tergelincir/keluar dari bantalan karena 
dinding bantalan yang lemah, maka nucleus pulposus 
masuk ke dalam rogga ruas tulang belakang. 

pwp ru iv adakan seminar kesehatan hernia nukleus pulposus
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persatuan wanita patra

Hal tersebut dipaparkan Dr. Jodhi mayangkoro Marjianto 
Sp.OT pada Seminar Seminar Kesehatan tentang Hernia 

Nukleus Pulposus (HNP) yang diadakan oleh PWP RU IV, 
di Gedung PWP, Gunung Simping, pada (31/10). 

Kegiatan yang diikuti oleh sekitar 200 anggota 
PWP RU IV ini dibuka oleh Wakil Ketua PWP RU IV Lia 
Dadi Sugiana. Dalam sambutannya, Lia mengatakan,  
ceramah tentang HNP ini dianggap perlu karena hampir 
di usia setengah baya banyak yang mengalami hal ini 
bahkan sampai menjalani operasi dan menambahkan 
plat guna membantu tulang belakang agar seimbang.  
“Oleh karena itu, mari kita pahami agar kita mengetahui 
segala gejala yang timbul agar bisa mencegah supaya 
tidak mempunyai penyakit tersebut,” imbaunya.•han-RU IV

program acara memasak di 
satu stasiun televisi swasta ini.

“Kegiatan ini saya pikir 
sangat bagus. Karena selain 
mempromosikan Bright Gas 
5,5 kilogram, acara masak 
memasak juga bisa meng
angkat potensi kuliner khas 
Sumatera Utara,” kata Chef 
Ragil.

Sementara itu, Arya Yusa 
Dwicandra se la ku Pertamina 
Officer Commu nication & 
Relations Sum bagut men je
laskan, acara digelar un tuk 
menambah wawasan ku  liner 
Sumatera Utara se ka li gus me
nyosialisasikan peng gunaan 
Bright Gas 5,5 Kg ke pada 
konsumen Rumah Tangga.

“Saat ini Pertamina gencar 
melakukan sosialisasi peng
gunaan Bright Gas 5,5 Kg pada 
Rumah Tangga, sa lah satunya 

dengan acara ini. Banyak 
ke l eb ihan  penggunaan 
Bright Gas. Selain praktis, 
keamanan Bright Gas juga 
diperkuat dengan fitur katup 
ganda yang meminimalisir 
kebocoran hingga dua kali 
lipat dari tabung lainnya. Se
lain itu tambahan segel res
mi dilengkapi dengan fitur 
Optical Color Switch (OCS) 
yang menjadi penanda resmi 
segel sehingga kualitas dan isi 
Bright Gas 5,5 Kg terjamin,” 
kata Arya. 

Selain melalui outlet res mi, 
pemesanan Bright Gas 5,5 Kg 
dapat melalui la  yanan Contact 
Pertamina 1500 000. Bright 
Gas kemasan tabung 5,5 Kg 
dijual dengan harga 260 ribu 
sedangkan isi ulang Bright 
Gas 5,5 Kg hanya sekitar 60 
ribu per tabung.•WALI
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DUMAI - Dalam meningkatkan kinerja dan 
kualitas perusahaan diperlukan adanya 
suatu aktivitas perbaikan dan perubahan 
yang bersifat berkesinambungan, dan 
itu telah diterapkan oleh Pertamina yang 
dikenal dengan Continuous Improvement 
Program (CIP).

Pada Selasa (25/10), Refinery Unit 
(RU) I I  Dumai mengadakan Forum 
Presentasi Continuous Improvement 
Program (CIP) Tahap III di Ruang Audio 
Visual Lt.3 Main Office. Menurut Section 
Head Quality Ma nagement RU II Dumai 
Teguh, CIP kali ini telah masuk 45 judul 
risalah. Jumlah tersebut lebih banyak dari 
tahap se belumnya, yaitu 22 judul risalah 
pada tahap 1 dan 31 judul risalah pada 
tahap 2. Sehingga total keseluruhan 
peserta adalah 98 tim yang terlibat dalam 
CIP tahun 2016. 

continuous improvement program 
tahap iii tahun 2016 di ru ii dumai
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GM RU II Dumai Mahendrata Sudibja 
menyampaikan apres ias i  terhadap 
antusiasme pekerja RU II dalam mengikuti 
kegiatan CIP tahun 2016. Menurutnya, RU 
II cukup intens dalam CIP terbukti dengan 
hampir tercapainya target CIP tahun 2016 
yang telah ditetapkan.

“Kita berada pada Unit Produksi, yang 
berarti bersentuhan langsung dengan 
proses operasional, karena itu inovasi
inovasi baru yang sangat bermanfaat untuk 
perusahaan perlu ditingkatkan. Semoga 
CIP RU II dapat membawa perbaikan dan 
perubahan yang lebih baik ke depannya,” 
tukasnya. 

Forum presentas i  CIP tersebut 
berlangsung selama dua hari, 2526 
Oktober 2016. Hal in i  dikarenakan 
banyaknya tim yang mempresentasikan 
judul yang telah mereka ajukan.•RU II

JAKARTA - Persatuan Wanita Patra 
(PWP) Pusat Bidang Sosial Budaya 
mengadakan pengajian rutin bulanan 
dengan mengundang penceramah 
DR. Andian Parlindungan. Tampak 
hadir pada acara tersebut, Ketua 
Umum PWP Pusat Handini Dwi 
Soetjipto, Ketua PWP Pusat Dhanik 
Rachmad Hardadi dan endah Ahmad 
Bambang, serta ibuibu senior ang

pwp adakan pengajian rutin bulanan
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gota PWP Pusat.
Dengan adanya pengajian ini di

harapkan dapat menjadi ajang sila tu
rahmi dengan sesama anggota PWP. 
“Semoga kita mengambil hikmah dan 
pembelajaran dari acara pengajian ini 
serta da pat diamalkan dalam kehidupan 
seharihari. Pengajian ini juga meru
pakan ajang silaturahmi sesama ang
gota PWP,” ujar Dhanik dalam sambutan 

pembukaan.
Pada pengajian tersebut,  Ustadz 

Andian menyampaikan topik “Dosa 
dan Ampunan”.  Ia menjelaskan, dosa 
merupakan penghalang saat kita 
bermunajat memohon sesuatu kepada 
Allah SWT. “Karena itu, kita dianjurkan 
untuk meminta ampunan terlebih 
dahulu kepada Allah sebelum kita 
bermunajat kepada-Nya,” ujarnya.•PRIyO
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sosialisasi dan konsultasi publik 
pembangunan apartemen di ru iv
cILAcAP – Refinery Unit 
(RU) IV Cilacap menggelar 
sosi alisasi dan konsultasi 
publik dalam rangka ke
terlibatan masyarakat un
tuk penyusunan dokumen  
ana li sis mengenai dam pak 
lingkungan (AMDAL) rencana 
pembangunan apartemen. 
Kegiatan dilaksanakan di 
Ge dung Griya Patra Cilacap, 
Selasa (11/10).

Hadir pada kesempatan 
in i ,  Forum Komunikas i 
P i m   p i n a n  K e c a m a t a n 
Cilacap Tengah, Staff BLH 
Ci lacap, Area Manager 
Communication & Relations 
JBT Suyanto ,  Sect ion 
Head Project engineering 
Hamson Limbong, Area 
Manager Legal Counci l 
Yuri Hermansyah Koem, 
Konsultan dari Un soed dan 
sejumlah tokoh ma sya
rakat dan tokoh agama di 
Kecamatan Cilacap Tengah.

Section Head Project 
engineering  RU IV Hamson 

Limbong me nyam  paikan,  
dengan adanya berbagai 
proyek besar di RU IV Cilacap 
sepe r t i  pembangunan 
kilang RFCC, PLBC, serta 
dalam wak tu dekat RDMP, 
maka diperlukan fasilitas 
perumahan pekerja yang lebih 
banyak. Untuk mencukupi 
hal tersebut, RU IV akan 
mem bangun apartemen ber
basis green building yang 
terdiri dari dua tower masing
masing 10 lantai dengan hu
nian sebanyak 250 unit yang 
dilengkapi basement parkir, 
podium dan taman.

Untuk menyusun do

JAKARTA – Fungsi Legal 
Counsel  & Compl iance 
kem bali menggelar  Legal 
Preventive Program (LPP) 
dengan tema  “Kewajiban 
Pen cantuman Penggunaan  
Produk Dalam Negeri  dalam 
Pengadaan Barang/Jasa”. 
LPP berlangsung di Lantai 
21 Kantor Pusat Pertamina, 
Senin (17/10). 

Acara ini dibuka oleh Chief 
Legal Counsel & Compliance 
Genades Panjaitan dengan 
menampilkan narasumber 
Staf Ahli Bidang Peningkatan 
Penggunaan Produk Dalam 
Negeri Menteri Perindustrian 
RI Dharma Budhi. Bertindak 
sebagai moderator adalah 
Legal Service Procurement 
Manager Atik Mulyantika.  

Genades ketika mem

legal preventive program :
memahami aturan kewajiban pencantuman penggunaan produk 
dalam negeri dalam pengadaan barang dan Jasa

buka LPP menyatakan 
bahwa salah satu klaim 
yang sampai padanya ter
kait pengadaan barang/jasa 
adalah penggunaan produksi 
d a l a m  n e g e r i .  D a l a m 
melakukan pelelangan, ma
salah penggunaan produk 
dalam negeri ini dianggap 

be lum tuntas, sehingga pa
ra peserta tender masih 
mempersoalkan penggunaan 
atau pengutamaan peng
gunaan produksi dalam ne
geri ini. 

“Dengan pelaksanaan 
LPP ini diharapkan di ke
mudian har i  t idak ada 

klaimklaim kembali dari 
mitra Pertamina mengenai 
kewaj iban penggunaan 
produksi dalam negeri dalam 
pengadaan barang/jasa,” 
ujar Genades.

Dharma Budhi di awal 
mengakui bahwa program 
pen ingka tan  p roduks i 
dalam negeri ini merupakan 
program anda lan bag i 
Kementerian Perindustrian 
RI untuk membina dan 
memberdayakan industri 
dalam negeri. Terlebih di era 
free trade agreement yang 
sudah banyak ditandatangani 
oleh pemerintah, sehingga 
salah satu upaya untuk 
melindungi industri dalam 
negeri yang non tarif ada

lah dengan government 
procurement yang mengu
tamakan penggunaan pro
duksi dalam negeri. “Per
lindungan tarif itu sudah 
tidak musim lagi, sebab 
dalam free trade agreement, 
tarif ini sudah relatif menuju 
ang ka nol, kecuali yang 
masuk dalam Daftar Negatif 
Investasi,” katanya lanjut. 

Lulusan MBA, University 
of Miami, USA ini juga 
meng apresiasi Pertamina 
yang concern dengan 
penggunaan  p roduk 
produk dalam negeri dalam 
pengadaan barang/jasa 
untuk keperluan proyek
proyeknya. “Artinya ada 
keberpihakan terhadap 

in dustri dalam negeri,” te
gasnya. 

Lebih lanjut dikemuka
kan bahwa sudah banyak 
kebijakan dan peraturan 
yang mewajibkan penggu
naan produksi dalam ne
geri.  Bahkan program ini 
su dah dimulai sejak 1980
an. Intinya adalah untuk 
me lindungi industri dalam 
ne geri dan meningkatkan 
penggunaannya. 

LPP menjadi interaktif 
ketika masuk bagian ta
nya jawab,  karena ba
nyak pertanyaan terkait 
permasalahan yang kadang 
menyulitkan peserta dalam 
proses pengadaan barang/
jasa.•URIP 
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kumen AMDAL  pem bangun
an apartemen ini diperlukan 
adanya keterlibatan publik 
sesuai dengan peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup.

Hal senada disampaikan 
oleh Area Manager Comm & 
Rell JBT Suyanto. “Kegiatan 
ini merupakan salah satu 
upaya untuk mendapatkan 
masukan dari warga terkait 
pembangunan apartemen di 
wilayah ini,” ujarnya.

Sosialisasi disampaikan 
oleh tim dari Universitas Jen
deral Soedirman Purwokerto 
se bagai konsultan dalam 
pe nyusunan AMDAL.•AJI-RUIV
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kreativitas dan inovasi 
kiat Jambi kejar produksi

JAKARTA -  “Tinggi atau rendahnya harga minyak dunia adalah 
faktor external yang tidak bisa kita kendalikan. Namun, survive 
and sustainable growthnya perusahaan dalam skema kondisi 
bagaimanapun ada di tangan kita,” demikian tegas Direktur Hulu, 
Syamsu Alam, dalam berbagai kesempatan. Menyadari situasi 
sulit yang menghimpit, Direktorat Hulu PT Pertamina (Persero) 
sebagai holding anakanak perusahan bidang bisnis hulu migas 
(APH), menjalankan kebijakan yang bertumpu pada efisiensi 
radikal dan inovasi agar mampu beradaptasi dengan dinamika 
iklim bisnis yang sedang turbulen. Hal tersebut dirancang dengan 
tujuan supaya dampak dari krisis yang sedang berlangsung tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja produksi dan keuangan 
perusahaan. 

Kebijakan dimaksud secara ketat diimplementasikan ke 
seluruh jajaran APH, seperti yang dilakukan oleh PT. Pertamina 
eP (PeP). Dalam keterbatasan anggaran yang disediakan karena 
rendahnya harga minyak dunia, PeP masih bisa menunjukkan 
tuahnya. Meski, sebagian besar aset yang dimiliki PeP tergolong 
sepuh dengan kondisi reservoir memasuki fase depleated, hingga 
kini tetap menjadi tumpuan produksi migas Pertamina. Hal ini 
bisa terjadi karena kreativitas dalam menciptakan inovasi sebagai 
solusi sudah menjadi budaya keseharian jajaran PeP, baik di pusat 
maupun di sudutsudut setiap lapangan di seluruh Nusantara. 

Lewat perspektif tersebutlah kita menengok kinerja PeP 
Asset 1 Jambi Field. Meski era kecemerlangannya sudah berlalu, 
namun wajahnya belum sendu. Hal ini terpancar dari kinerja 
produksi pada periode Januari hingga Oktober 2016, berada pada 
level 3.132 barel minyak perhari (BOPD). Sementara itu, untuk 

produksi gas Jambi Field mampu melebihi 
target, yaitu berada pada angka 3,58 juta 
kaki kubik gas per hari (MMSCFD) atau 14 
persen di atas target. Produksi Jambi Field  
berasal dari ladangladang tua peninggalan 
era pra kemerdekaan, seperti Lapangan 
Kenali Asam, Tempino, Bajubang, Sungai 
Gelam, Ketaling Timur, Ketaling Barat, Setiti 

Pamerukan, Bungin Batu, dan Barbo Sela. “Untuk produksi minyak, 
kontribusi terbesar berasal dari struktur Kenali Asam sebanyak 908 
BOPD, sedangkan untuk gas diperolah dari struktur Sungai Gelam, 
sebesar 1,6 MMSCFD,” terang Sumadi Paryoto, Jambi Field Manager.

Lebih jauh Sumadi menjelaskan berbagai langkah dilakukan 
manajemen Jambi Field untuk bisa mencapai target produksi, 
khususnya produksi minyak yang masih belum sesuai sasaran. 
Lapangan Jambi sebagian besar berproduksi pada depleted 
reservoir di Formasi Air Benakat (ABF), berciri lapisan shallow fasies 
dengan karakteristik formasi berupa unconsolidated sand. Hal ini 
menyebabkan masalah kepasiran menjadi problem utama terhadap 
tingginya frekuensi low & off sumur . Maka, untuk mengatasinya 
engineer Jambi Field memanfaatkan artificial lift PCP (Progressive 
Cavity Pump) untuk meningkatkan life time sumur dan optimalisasi 
produksi sumursumur yang mengalami permasalahan kepasiran. 
Metode ini menjadi andalan sekaligus merupakan ciri khas Jambi Field 
karena satusatunya aset  PeP yang menggunakan cara seperti itu.

Upaya lain yang ditempuh oleh management Jambi Field 
untuk menambah produksi adalah dengan melakukan pencarian 
zonazona produksi baru. Contohnya, seperti di Struktur Tempino, 
Formasi Gumai (GF) pada kedalaman 1.100 m melalui sumur lokasi 
TPN192 terbukti masih mampu berproduksi sebesar 70 BOPD.  
Kemudian Struktur Sungai Gelam juga masih menyimpan cadangan 
yang diproduksikan lewat sumur  SGC14, SCG21 dan SCG22 
sekitar 307 BOPD. Selain itu beberapa sumur suspended yang telah 
direaktivasi, juga masih bisa berkontribusi pada peningkatan produksi 
Jambi Field, di antaranya : TPN148, TPN40, TPN21, TPN200, 
TPN87, TPN202, BJG10, TPN75 dengan total penambahan gain 
sebesar 45 BOPD. 

Terobosan dan inovasi teknis menjadi jurus andalan dalam 
upaya meningkatkan kehandalan fasilitas produksi Jambi Field. Hal 
yang telah dilakukan di antaranya, peningkatan kehandalan fasilitas 
produksi gas Simpang Tuan dengan pembuatan double pipe heater 
yang dapat mengatasi freezing pada rate produksi kecil (< 2 MMSCFD) 
sehingga proses gas in ke BUMD Muaro Jambi tidak terhambat. 
Selanjutnya, dilakukan juga peningkatan keandalan supply gas power 

plant di struktur Kenali Asam melalui proses modifikasi prime mover 
pada unit gas compressor. Hasilnya, pasokan gas ke power plant 
menjadi lebih aman serta dapat menghindari unplanned shutdown 
akibat kekurangan supply gas. “Banyak inovasi yang sudah kami 
lahirkan, melalui program Continuous Improvement Program (CIP) 
tercatat ada 33 inovasi yang telah dilakukan. Dan kami merupakan 
penyumbang inovasi terbanyak di seluruh field PEP pada 2016,ini,” 
aku Sumadi mengapresiasi kreativitas jajarannya.

Dalam hal kinerja terkait dengan upaya pengelolaan lingkungan, 
Jambi Filed sejak 2010 hingga 2015 berhasil meraih PROPeR Hijau. 
Beberapa hal yang patut dicatat sehubungan dengan kebijakan 
pengelolaan lingkungan, Jambi Field telah berhasil mengurangi 
tingkat emision reduction hingga 52,34 persen. Tidak hanya 
itu, berbagai penghargaan juga diraih Jambi Field, diantaranya 
(1) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Nasional dari Dirjen 
Pembinaan Pengawasan dan Ketenagakerjaan dan Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2) 
Mendapat gelar “Patra Nirbhaya” dari DIrjen Minyak dan Gas BUmi 
Kementrian eSDM. (3) Mendapat penghargaan jam kerja selamat 
dari pemerintah Kota Jambi. Selain itu, dalam rangka menjaga 
keharmonisan relationship dengan komunitas masyarakat sekitar 
daerah operasi, Jambi Field juga melaksanakan program CSR 
sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Di 
antaranya melalui program pendidikan di Rumah Belajar Pertamina 
dan Pojok Baca Pertamina.•DIT. hULU

Pompa angguk sedang beroperasi di Lapangan Kenali Asam, Jambi Field.

tanri abeng terima lifetime achievement awards
JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina, Tanri 
Abeng menerima penghargaan Lifetime Achievement 
Awards for Leadership untuk kategori Public Services 
dalam Forum The 8th World Chinese Economic Summit 
yang berlangsung di Malacca Malaysia, Rabu (16/11). 
Penghargaan tersebut diberikan atas prestasi dan kinerja 
kepemimpinan Tanri Abeng, baik di bidang korporasi 
maupun pemerintahan. 

“Mereka menilai prestasi saya saat bertugas di Kemen
terian BUMN sebagai Menteri pertama Kementerian BUMN 
yang menyatukan 159 BUMN dalam satu Kementerian. 
Selain itu juga jabatan saya pada saat menjadi anggota 
MPR RI selama 7 tahun dan posisi saya sebagai pemimpin 
di korporasi,” ungkap Tanri Abeng saat ditemui di ruang 
kerja nya di Kantor Pusat Pertamina, Jumat (18/11).

Karier kepemimpinan Tanri Abeng antara lain adalah 
Menteri Negara Pendayagunaan BUMN yang pertama 
(1998), Anggota Dewan Pemantapan Ketahanan ekonomi 
& Keuangan, memegang posisi eksekutif puncak di 
Indonesia untuk Union Carbide (USA), Heineken (Belanda), 
Bakrie & Brothers dan telah memegang posisi non 
eksekutif di perusahaan lain; termasuk BAT (Inggris), BATA 
(Kanada) dan Asia Pacific Breweries (Singapore). 

Tanri juga merupakan Anggota MPRRI (1990 – 1998), 
Komisaris PT Telkom, Penerbit Globe Asia, Presiden 

Komisaris PT AlcatelLucent Indonesia, anggota Dewan 
Komisaris Lippo Karawaci dan Pendiri Tanri Abeng 
University. Hingga saat ini dipercaya menjabat sebagai 
Komisaris Independen merangkap Komisaris Utama PT 
Pertamina (Persero).

Penghargaan ini diberikan untuk perorangan dan 
meru pakan penghargaan skala internasional yang 
ber gengsi. Tanri mengatakan ada 10 orang yang men
dapatkan penghargaan dengan kategori yang berbeda 
dari berbagai Negara, seperti Perdana Menteri Malaysia 
Najib Razak. Tanri Abeng menilai panghargaan ini adalah 
suatu kehormantan baginya lagi forum tersebut. 

Acara tahunan bergengsi tersebut mempertemukan 
lebih dari 200 pembuat kebijakan, pengusaha, peneliti 
dan pemimpin dari seluruh dunia untuk membahas 
topik perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan 
konektivitas dan bisnis hubungan antara China dan Asia 
Tenggara.

 “Saya tidak pernah mengetahui dan tidak pernah 
kenal dengan orangorang yang tergabung dalam forum 
tersebut karena saya tidak pernah mengikutinya tapi saya 
mendapatkan surat untuk menerima penghargaan. Bagi 
saya ini sangat menarik karena akhirnya saya mengetahui 
bahwa penghargaan ini cukup bergengsi di skala inter
nasional,” kata Tanri.•IRLI


