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Pertamina Sediakan 
Infrastruktur Energi KEK Palu

dalam waktu hanya 8 jam. 
Sementara Wakil Walikota 

Palu Mulhanan berharap 
Pertamina adalah institusi 
yang bisa mengakomodir se
mua kepentingan KEK Palu. 
Kepentingan yang utama ada
lah gas untuk listrik. Dan gas 
juga akan dimanfaatkan untuk 
seluruh industri yang ada di 
sana. “Saat ini sudah ada 
37 in dustri dari pengolahan 
sampai manufaktur di KEK 
Palu,” kata Mulhanan. 

Menurut Mulhanan, ke
hadiran Pertamina sangat 
tepat sekali, sehingga ha

pt pertamina (persero) 
dan pemerintah kota 
palu menandatangani  
nota kesepahaman 
(mou) untuk sinergi  
pengembangan 
infrastruktur gas, 
ketenagalistrikan  dan 
energi baru terbarukan 
di kawasan ekonomi 
khusus  (kek) palu, 
sulawesi tengah. 

marketUpdate

Trust & Sentiment
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rapan adanya 1 KEK di 
Indonesia Ti mur akan ter
wujud. Pemkot Palu  me
nyiapkan  lahan seluas 1.500 
hektar untuk KEK Palu, yang 
berdampingan dengn pe
labuhan. Kawasan ersebut 
nantinya akan terdiri dari 3 
zona, yaitu zona logistik, zona 
pengolahan ekspor dan zona 
industri.   

KEK Palu memiliki potensi  
yang luar biasa, dengan lo
kasi  strategis  yang dilalui   
alur pelayaran internasional. 

Jakarta – Penandata
nganan dilakukan  oleh Direktur 
Gas dan EBT Pertamina Yenni 
Andayani, Ketua DPRD Palu  

Setelah melemah sejak awal tahun 2015, nilai Rupiah 
terhadap Dollar kini mulai menguat. Dalam waktu singkat, 
sejak Selasa (6/10), Rupiah rally hingga lebih dari 9% ke 
kisaran Rp 13.400an per Dollar. Tiga sentimen global turut 
membayangi pergerakan ini, yakni potensi tertundanya 
kenaikan suku bunga Bank Sentral AS karena indikator 
ekonomi dinilai belum stabil, iklim ekonomi Tiongkok, dan 
pelemahan harga komoditas dunia. 

Sementara itu, di dalam negeri, kepercayaan pelaku 
pasar global perlahan muncul menjelang peluncuran paket 
ekonomi lanjutan Pemerintah Indonesia. Dukungan pelaku 
usaha domestik, termasuk Pertamina, dalam menjalankan 
kebijakan Pemerintah menjadi faktor penguatan nilai tukar ini. 
Pada pertemuan dengan Fungsi Investor Relations, petinggi 
bidang Emerging Market ForEx Trading dari Credit Suisse 
meyakini peran penting Pertamina dalam perekonomian 
Indonesia selaku pembeli mata uang Dollar terbesar di Tanah 
Air. Sebagai benchmark, langkah usaha Pertamina dipandang 
positif, meski dirudung fluktuasi nilai tukar mata uang dan 
harga minyak dunia. Pandangan serupa muncul dari Fitch 
Ratings, Lembaga Pemeringkat Kredit. 

Beberapa Pemegang Obligasi Pertamina percaya Per
seroan memiliki potensi bisnis yang baik. Bahkan, ada 
yang menaikkan outlook Pertamina dari semula under
weight (direkomendasikan sebagai investasi yang perlu 
diwaspadai/dijual) menjadi neutral (prospek fundamental 
perusahaan dipandang sesuai dengan harga obligasi di pasar 
perdagangan). Kajian Fitch maupun Pemegang Obligasi dan 
Pelaku Keuangan seperti Credit Suisse ini, turut dibentuk 
oleh interaksi yang intens serta penyampaian informasi 
kor porasi yang komprehensif dan berkala sejak penerbitan 
Obligasi 2011. 

Pada kondisi yang penuh tantangan, interaksi memberikan 
pemahaman atas kondisi dan arah strategi Pertamina yang 
faktual dan realistis, terus dilakukan. Ini guna memupuk trust 
dan membentuk positive sentiment.

Pandangan dan kajian bisnis para pelaku institusi 
keuangan yang kredibel dipakai untuk melandasi pertimbangan 
investasi mereka. Ini pun dapat dimanfaatkan perusahaan 
dalam menyusun outlook korporasi ke depan, termasuk oleh 
Pertamina.•

	  

Pandangan	  dan	  
kajian	  bisnis	  pelaku	  
institusi	  keuangan	  
yang	  kredibel,	  dapat	  
dimanfaatkan	  
perusahaan	  sebagai	  
masukan	  dalam	  
menyusun	  
outlook	  korporasi	  

Sinergi pengembangan infrastruktur gas, ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu, Sulawesi Tengah 
menjadi milestone bagi pembangunan ekonomi masyarakat Palu di masa yang akan datang. Penandatanganan dilakukan  oleh Direktur Gas dan 
EBT Pertamina Yenni Andayani, Wakil Walikota  Palu Mulhanan Tobolotutu dan Ketua DPRD Palu  M. Ikbal Andi Magga di Kantor Pusat Pertamina, 
Jakarta, pada Kamis (8/10).
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M. Ikbal Andi Magga dan 
Wakil Walikota  Palu Mulhanan 
Tobolotutu di Kantor Pusat 
Pertamina, Jakarta, pada 
Kamis (8/10).

Usai acara, Yenni me
nyatakan, ini baru me ru pakan 
tahap awal. Ke bu tuhan listrik 
adalah  330 MW. “Berarti 
kebutuhan gasnya adalah 
se kitar 50 MMSCFD,” kata 
Yenni. 

Ditambahkan Yenni, pa
sokan gas akan diambil dari 
Bontang,  Kalimantan Timur, 
yang berjarak sekitar 400 km, 
yang dapat ditempuh kapal bersambung ke halaman 5



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
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SAFETY IS 
OUR PRIORITY
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pengantar redaksi :
Seperti kita ketahui, industri energi terutama yang berbasis 

minyak dan gas adalah industri yang sangat berisiko, ke
mungkinan terjadinya kecelakaan kerja, kebakaran dan pen
cemaran lingkungan sangat besar, sehingga aspek HSSE 
harus kita kelola sebaikbaiknya. Untuk itulah, dengan tema 
Safety is Our Priority, pada tanggal 1921 Oktober 2015 ini 
akan diadakan Lomba yang disebut GO HSSE (Games On 
HSSE), yaitu lomba untuk awareness pekerja yang berada 
di Kantor Pusat terkait HSSE.  Sehubungan dengan hal ter
sebut, dibawah ini petikan wawancara dengan direktur 
sdm & umum pertamina dwi Wahyu daryoto terkait 
pentingnya setiap Pekerja untuk memahami aspekaspek 
yang terkait HSSE.

menurut bapak, mengapa masalah hsse perlu 
se lalu dikedepankan? HSSE adalah sebuah investasi 
da lam perusahaan, tanpa pengelolaan aspek HSSE 

yang baik, perusahaan akan banyak mengeluarkan biaya 
percuma akibat terjadinya gangguan operasi baik secara 

temporer atau permanen, disamping akibatakibat negatif 
lainnya seperti reputasi/image. Sehingga saya melihat Safety 

is Our Priority, setiap orang berkepentingan untuk memperhatikan 
aspekaspek yang terkait dengan HSSE (Health, Safety, Security, 
and Environment). Pekerjaan kita seharihari sangat erat dengan 

berbagai resiko baik yang menyangkut masalah kesehatan, keamanan, 
pengamanan dan kondisi lingkungan kita, dimanapun kita berada, bukan 
hanya di lapangan operasi, tetapi di lingkungan pekerjaan kantor pun tetap 
harus memperhatikan halhal tersebut.  Bagi kita yang bekerja di Industri 

ini, tidak ada yang lebih penting daripada meyakinkan bahwa apa yang kita 
lakukan harus sesuai prosedur, semua risiko yang mengakibatkan kegagalan 
atau kefatalan harus kita antisipasi. Jadi, bagi saya, setiap saat kita harus 

selalu mengingatkan kembali kepada para pekerja mengenai pentingnya 
memperhatikan aspekaspek HSSE.

bagaimana bapak melihat aspek hsse sudah dijalankan di per 
tamina? Saya melihat aspek HSSE masih perlu ditingkatkan, di im plementasikan 
secara benar sesuai prosedur dan best practices serta ha rus menjadi tanggung 

jawab semua individu dalam perusahaan, baik itu manajemen, pengawas, 
supervisor ataupun operator, baik itu pekerja maupun mitra kerja. Untuk mengukur 
kinerja aspek HSSE, secara korporasi telah dipilih cara monitoringnya yaitu 

asesmen HSE Management System dengan menggunakan tools ISRS (International 
Sustainabilty Rating System), dan hasilnya cukup bervariatif dari masingmasing 

Direktorat, ada beberapa yang menunjukkan tingkat implementasi HSE 
bagus, namun sebagian besar masih perlu perbaikan signifikan dan 
berkelanjutan. 

Kita mengakui bahwa dalam menjalankan roda bisnis ini, 



Berkaca
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EDITORIAL

masih terjadi beberapa kejadian kecelakaan baik yang mengakibatkan fatality ataupun kerugian property. 
Kecelakaan ini menunjukkan bahwa masih ada “kelonggaran” atau pelanggaran terhadap prosedur kerja 
dalam pelaksanaan di lapangan. 

Belajar dari kecelakaan ini, semua lini di Pertamina harus mampu melihat kecelakaan yang terjadi sebagai 
sebuah contoh pembelajaran sehingga kejadian ini tidak terulang. Kita harus mampu mengelola potensi 
risiko yang ada sebaik mungkin, efektif dan efisien. 

apa komitmen  manajemen terhadap hsse? Bagi manajemen, tidak ada toleransi terhadap safety. 
Untuk itu, manajemen haruslah menjadi role model yang positif bagi lingkungannya, yaitu harus menciptakan 
lingkungan yang aman dan nyaman,  membimbing pekerja untuk memahami prinsipprinsip HSSE, dan  
memastikan pekerja untuk mematuhi  setiap prosedur, kebijakan dan  aturanaturan perusahaan. Setiap 
manajemen sebaiknya melihat langsung lokasilokasi yang menjadi area tanggung jawabnya secara berkala, 
melalui Management Walk Through untuk memastikan setiap prosedur dan kebijakan yang berlaku dijalankan 
sebagaimana mestinya oleh para pekerja di lingkungannya.

apa prinsipprinsip yang perlu diketahui oleh setiap pekerja terkait dengan hsse? Bicara 
mengenai HSSE, pastinya bicara mengenai perilaku setiap pekerja, dimana kita sudah mempunyai nilainilai 
6C yang tercermin di dalam setiap aktivitas kerja kita, didalam perilaku 6C tersebut juga ada perilaku yang 
terkait dengan HSSE  yang perlu dipahami oleh setiap insan Pertamina.  Secara khusus kita juga mempunyai 
Guideline atau Pedoman khususnya pedoman HSSE, dimana didalamnya terdapat unsur edukasi, sosialisasi 
dan informasi halhal yang terkait dengan HSSE. Untuk itulah, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan 
kembali kepada kita semua, tentang HSE Golden Rules, yaitu : 1. Patuhi aturan (Pedoman dan Prosedur 
bukan hanya untuk disimpan didalam laci atau lemari kita, tetapi harus kita pelajari, kita pahami dan kemudian 
kita praktikkan) 2. Lakukan intervensi bila melihat tindakan atau situasi tidak aman  dan 3. Saling peduli. 

Tidak ada yang lebih penting dalam bekerja selain memastikan bahwa apa yang kita lakukan sudah 
sesuai dengan aturan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan HSSE. Pastikan lingkungan kita aman 
dan nyaman, dan pastikan pula kita dan rekan kita yang sedang bekerja dalam kondisi dan situasi safe 
dan sehat. Setiap pekerja mempunyai peran untuk menjadi role model HSSE. Hentikan pekerjaan jika kita 
tahu bahwa pekerjaan tersebut unsafe. Sampaikan jika ada halhal yang ingin ditanyakan terkait dengan  
perbaikan kebijakan dan perbaikan peralatan atau system.  Dengan begitu, kita akan terhindar dari halhal 
yang unsafe yang akan berakibat kerugian bagi pekerja dan perusahaan. 

bagaimana cara pekerja berpartisipasi dalam aktivitas hsse? Cara yang paling mudah untuk 
berpartisipasi adalah terapkan HSE Golden Rules dalam aktivitas seharihari. Membiasakan diri melakukan 
hal benar dimulai dari halhal kecil. 

Di samping itu, seringkali saya ingatkan bahwa sinergi merupakan salah satu syarat untuk bisa mencapai 
tujuan kita. Aspek HSSE bukan hanya milik pekerja fungsi HSSE saja, tetapi kewajiban untuk selalu 
mengedepankan HSSE merupakan kewajiban semua pihak, mulai operator, sampai kepada manajemen, 
mulai dari pekerja Pertamina sampai kepada vendor atau pihak ketiga yang sedang terlibat pekerjaan 
dengan kita.  Terkait dengan hal tersebut, pada bulan Oktober ini,  dimana kita sedang mengkampanyekan 
tata nilai Commercial, maka kita mensinergikan nilai ini dengan HSSE. Bentuk kegiatannya adalah dalam 
bentuk Lomba yang disebut GO HSSE (Games On HSSE), yaitu lomba untuk awareness pekerja terhadap 
HSSE.  Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan pekerja terhadap aspekaspek HSSE, yang bertujuan agar 
perilaku pekerja didalam menajalankan pekerjaannya tetap berpegang teguh pada aspekaspek HSSE. 
Setiap pekerja akan memahami perannya yang akan mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Untuk itu, 
bagi pekerja yang berada di Kantor Pusat, silahkan mengikuti kegiatan yang akan berlangsung pada tanggal 
19-21 Oktober 2015. Tunjukkan bahwa insan Pertamina peduli dengan HSSE !•hsse

Setiap pekerja mempunyai peran untuk menjadi role model 

HSSE. Hentikan pekerjaan jika kita tahu bahwa pekerjaan 

tersebut unsafe. Sampaikan jika ada hal-hal yang ingin 

ditanyakan terkait dengan  perbaikan kebijakan dan 

perbaikan peralatan atau system.  Dengan begitu, kita akan 

terhindar dari hal-hal yang unsafe yang akan berakibat 

kerugian bagi pekerja dan perusahaan. 

“ Pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket 
eko nomi dari jilid I sampai III yang bertujuan untuk 
menggairahkan kembali perekonomian bangsa. Pe
nurunan kinerja ekonomi dan perlambatan pertumbuhan 
ekonomi global, memang terjadi di hampir semua 
negara.

Dan hal tersebut dirasakan oleh hampir seluruh 
sektor bisnis baik migas maupun non migas, yang 
terdampak akibat berbagai hal. Mulai dari penurunan 
harga minyak, pelemahan kurs rupiah terhadap dollar, 
penurunan investasi dan masih banyak lagi.

Berbagai cara dilakukan sejumlah perusahaan untuk 
tetap survive, dengan mengurangi investasi, menurunkan 
volume produksi, efisiensi, bahkan terpaksa melakukan 
pemutusan tenaga kerja.

Sejumlah pabrik dan perusahaan misalnya,  mulai 
melakukan langkah pengurangan tenaga kerja. Hal 
tersebut dilakukan karena terjadi pengurangan volume 
produksi akibat kesulitan bahan baku impor, serta ke
mampuan serapan pasar yang menurun.

Badan Pusat Statistik mencatat pada Februari 2015, 
angka pengangguran sudah mencapai 7,45 juta jiwa.  
Angka tersebut kemungkinan bertambah seiring dengan 
terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi yang 
terjadi saat ini. Orang berbondongbondong mencari 
pekerjaan, di tengah kebijakan zero growth atau tidak 
menerima pekerja yang diterapkan sejumlah perusahaan.

Demikian halnya di sektor migas. Beberapa peru
sahaan migas internasional yang masuk kategori raksasa, 
terpaksa memangkas biaya investasi, mengurangi 
aktivitas pengeboran, melakukan berbagi upaya efisiensi 
dan pengurangan tenaga kerja agar tetap survive.

Pertamina agar tetap survive, sejak awal melakukan 
berbagai langkah strategis agar tetap survive. Yakni 
melakukan pengembangan di upstream, efisiensi, up
grade kilang, pengembangan pemasaran, distribusi 
dan infrastruktur, serta perbaikan di struktur keuangan. 
Langkah ekstrim pengurangan tenaga kerja, tidak 
dilakukan.

Karena itu dalam situasi seperti saat ini, sudah 
saatnya kita berkaca pada situasi di luar sana. Melihat 
bagaiaman kehidupan ekonomi masyarakat di sekitar 
kita. Dalam posisi saat ini, dimana masih diberi 
kesempatan bekerja, sudah seharusnya kita berusaha 
lebih maskimal lagi.  Meningkatkan kinerja dengan 
standar yang lebih tinggi lagi, sebagai bentuk dedikasi 
bagi perusahaan yang telah memberi tempat kita untuk 
bertahan di tengah perekonomian yang tengah lesu. 

Saatnya bertanya pada diri masingmasing. Apakah 
lima prioritas strategis sudah dilaksanakan? Atau 
sekadar slogan saja? Sudah banyak contoh tentang 
keberhasilan terobosan dan upaya efisiensi yang telah 
menunjukkan hasil. Keberhasilan itu harus dilanjutkan 
dan tidak perlu malu untuk mencontohnya.

Jangan sampai saat tersadar akhirnya harus jatuh, 
hanya karena terlena dengan indahnya masa lalu. Tatap 
ke depan, banyak tantangan yang harus dihadapi dan 
diselesaikan dengan penuh optimisme serta niat baik 
agar kinerja perusahaan ini tetap stabil dan tetap menjadi 
lokomotif perekonomian bangsa.•
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Kick Off Mandatory Pencatatan  Serah Terima  Arus Minyak Dalam Sistem ERP
Jakarta  “Kita harapkan dalam sistem ERP yang baru ini, semua serah terima bisa 
ditelusuri, sehingga terjamin dan tercatat accountabilitynya, Dan yang berikutnya, tidak 
ada lagi relaksasi. Tentunya karena tidak ada relaksasi, ini penting dalam konteks selalu ada 
reward dan konsekuensinya. “ 

Demikian dikatakan oleh Direktur SDM & Umum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto dalam 
acara Kick Off Mandatory Pencatatan  Serah Terima  Arus Minyak Dalam Sistem ERP yang 
berlangsung di Lantai M Gedung Utama, Jumat (2/10). 

Hadir pula dalam acara tersebut, SVP HR Development Insan Purwarisya L. Tobing, VP 
QSKM Faisal Yusra selaku Project Coordinator Tim Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak 
(PTKAM), SVP CSS Jeffrey Tjahja Indra, SVP Refining Operation Michael Ricardo Sihombing, 
SVP HR  Development Insan Purwarisya L. Tobing, dll. 

 Faisal Yusra dalam pengantarnya menyatakan bahwa proses sosialisasi pengisian secara 
teknis Ship Figure After Loading (SFAL) dan Ship Figure Before Discharge  (SFBD)  untuk 
melengkapi data serah terima minyak di dalam SAP. “Hal ni menjadi penting karena kita sudah 
sepakat bahwa dengan dasar yang lebih lengkap dan lebih komprehensif, maka ada dua 
hal. Pertama, kita akan mampu mengusut  proses serah terima minyak apabila  ada halhal 
dalam  proses supply chain  itu bermasalah.  Kedua, untuk bisa memitigasi proses terjadinya 
losses. Jika dua hal tersebut tidak bisa dihindari, maka mudah untuk mendeskripsikan pihak 
yang sebetulnya harus mendalami losses tersebut,” kata Faisal.  

Ditambahkan oleh Faisal, mulai Oktober 2015 telah disepakati dengan berita acara dan 
komitmen untuk menjalankan proses pengisian data serah terima minyak.  Hampir semua 
unit RU maupun MOR yang dikunjungi setuju dengan proses yang baru. 

Kick off juga diikuti oleh Refinery Unit (RU) dan Marketing Operation Region (MOR) di 
seluruh daerah.•urip
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HSSE 
Perlunya Aspek HSSE pada Setiap Aktivitas Pekerjaan 
HSSE Tanggung Jawab Siapa ?

Direktur SDM & Umum Dwi Wahyu Daryoto memberikan sambutan dalam acara Kick Off Mandatory Pencatatan  Serah 
Terima  Arus Minyak Dalam Sistem ERP

Pada setiap aktivitas pekerjaan mungkin saja poinpoin utama aspek HSSE “dilemahkan” 
yang bertujuan untuk mempercepat aktivitas pekerjaan. Perlu disadari bahwa risiko pekerjaan 
baik di unit operasi maupun di gedung perkantoran sangat bisa terjadi insiden terburuk (worst 
cases). Apabila ditinjau awal mula perkembangan keselamatan kerja di sebuah organisasi, 
banyak anggapan bahwa sebuah kecelakaan kerja merupakan sebuah musibah. Namun bila 
ditinjau lebih dalam, hal ini banyak faktor yang mendasari yang sebenarnya dapat dicegah. Faktor 
langsung yang menyebabkan kecelakaan yaitu kelalaian manusia (unsafe act) dan kondisi tidak 
aman (unsafe condition).

Teori yang dikemukakan oleh Herbert William Heinrich 
(1931) dan Frank E. Bird Jr (1969) dalam Accident Ratio 
Triangle dijelaskan bahwa setiap terdapat 1 (satu) kejadian 
Fatality (kematian) maka terdapat 30.000 kasus unsafe acts 
dan unsafe condition. Kebanyakan dari kondisi tidak aman 
(unsafe condition) disebabkan oleh tindakan tidak aman 
(unsafe act) yaitu tindakan langsung dari manusia. Contohnya : 
Kabel berserakan, yang membuat berserakan adalah tindakan 
manusia. 

Fungsi HSSE telah memfasilitasi adanya pelaporan unsafe 
act dan unsafe condition yang dituangkan di dalam Form 
Pengamatan Keselamatan dan Lingkungan Kerja (PEKA). 

Hal ini dimaksudkan agar setiap pekerja maupun mitra kerja dapat melaporkan kondisi atau 
perilaku tidak aman yang berpotensi membahayakan keselamatan, kesehatan kerja maupun 
berpotensi menimbulkan kecelakaan, kebakaran, penyakit dan pencemaran lingkungan serta 
gangguan keamanan. Dengan pelaporan ini diharapkan bahwa perilaku maupun kondisi aman 
selalu dapat dipertahankan sementara perilaku dan kondisi tidak aman dapat dicegah dengan 
melakukan langkahlangkah 
perbaikan untuk menghilangkan 
kondisi atau perilaku tidak aman 
tersebut. Prinsip kuncinya yaitu 
mengubah perilaku tidak aman 
menjadi peri laku aman (safe 
behavior) melalui pola pikir dan 
menciptakan lingkungan yang 
aman dimana pekerja dido rong 
untuk mematuhi praktek kerja 
selamat (Safe Working Practices).

Fungsi HSSE Operation Head Office – HSSE Dit. SDM & Umum

Pertamina telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan, 
dan Lindungan Lingkungan yang tertuang dalam Pedoman HSSE MS A001/I00200/2011S0 
Rev2. Berbicara mengenai tanggung jawab fungsi HSSE (Elemen3) di dalam pedoman HSSE 
MS yaitu sebagai advisor, beberapa poin yang saya kutip diantaranya sebagai berikut :
1). Membantu jajaran manajemen merumuskan dan menyusun kebijakan, sasaran strategik, 

dan program HSSE.
2). Memberikan informasi dan konsultasi kepada organisasi lini tentang penerapan prosedur, 

standar, dan pemenuhan peraturan perundangan yang berlaku.
3). Melakukan pembinaan dan menjalin komunikasi efektif tentang aspek HSSE kepada seluruh 

jajaran manajemen, pekerja, dan mitra kerja.
4). Mengelola sistem pelaporan dan pencatatan HSSE.

HSSE merupakan aspek yang melekat/menjadi bagian yang tidak terpisahkan di setiap 
aktivitas kegiatan kita, bukan sebagai operator namun sudah seharusnya menjadi kebutuhan. 
hsse adalah tanggung jawab semua pekerja bukan hanya tanggung jawab fungsi 
hsse. HSSE is Everybody’s Business. Masalah HSSE adalah tanggung jawab semua pihak. 
Top level Manajemen memberikan komitmen dan sumber daya tetapi yang menjalankan sistem 
adalah karyawan di semua tingkatan. Oleh karena itu, dalam implementasinya diharapkan semua 
pekerja dapat memahami dan melaksanakan HSSE Golden Rules yaitu Anda dan saya patuh 
pada kebijakan, peraturan, dan prosedur HSSE; Anda dan saya mengintervensi dan dapat 
menghentikan pekerjaan bila melihat tindakan atau kondisi tidak aman dan menyalahi peraturan; 
Anda dan saya peduli pada setiap orang di sekitar kita.

Isu strategik yang ada saat ini adalah adanya tuntutan stakeholder terhadap penanganan 
aspek HSSE, antara lain :
1. pemerintah pusat & daerah.  Pentaatan terhadap Undangundang dan peraturan berkaitan 

dengan aspek HSSE.
2. masyarakat. Adanya upaya pengendalian risiko terhadap lingkungan.
3. pelanggan. Terjaminnya keamanan produk bagi lingkungan.
4. tenaga kerja. Adanya perlindungan tenaga kerja (pekerja) terhadap risiko pekerjaan 

(keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja).
5. perusahaan.  Sebagai upaya daya saing untuk meningkatkan laba/keuntungan, untuk 

kelangsungan hidup perusahaan.
Untuk itu, sudah seharusnya kita implementasikan aspek HSSE di setiap aktivitas pekerjaan. 

Akhir kata, Ayo (utamakan keselamatan) Kerja, Ayo (cegah penyakit akibat) Kerja, Ayo (cegah 
gangguan keamanan) di tempat kerja dan Ayo (cegah pencemaran lingkungan).•
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Jakarta – Berlangsung di 
Ruang Pertamax Lan tai 21 
Kantor Pusat Perta mina, Senin 
(5/10), Fungsi Strategic Planning 
& Bu siness Development  
Direktorat Pemasaran, beserta 
Shipping menyelenggarakan 
workshop dengan tema Kerja 
sama Pengembangan Bisnis 
Dok Pertamina dengan PT. 
Industri Kapal Indonesia (IKI) dan 
PT. PAL Indonesia. 

Mas ingmas ing  p ihak 
memaparkan prof i l  b isnis 
galangan yang dimiliki dan 
potensi ker ja sama an tar 
perusahaan untuk meng garap 
bisnis galangan kapal di wilayah 
Indonesia timur. 

Dari sisi Pertamina, work
shop  in i  d iselenggarakan 
sebagai upaya awal untuk me
revitalisasi keberadaan dan 
fungsi unit bisnis dok, utamanya 
Dok Sorong, yang memiliki 
potensi untuk dikembangkan 
menjadi unit bisnis mandiri. 
Karenanya, diperlukan kerja 
sama dengan perusahaan 
dok kapal lain yang memiliki 

Workshop Kerja Sama Pengembangan 
Bisnis Dock Pertamina

pengalaman, teknologi dan 
penguasaan pasar yang lebih 
baik. Di samping itu, untuk lebih 
meng optimalkan utilisasi Dok 
Sorong dalam memenuhi ke
butuhan perbaikan kapalka pal 
milik fungsi Shipping  dan PTK 
yang beroperasi di area timur. 

Sebaga imana d isam
paikan Shipping Strategic 
& Development Manager, 
Muhammad Ishak, dengan kerja 
sama yang melibatkan peru
sahaan dokdok be sar nasional 
akan lebih mengoptimalkan 
fasilitas docking space untuk 
per baikan & pembangunan 
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RU III Cegah Tindak 
Pidana Korupsi 
Pengadaan Barang 
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plaJu  Dalam menjalankan proses bisnis di 
lingkungan Pertamina, tidak terlepas dari risiko 
dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan 
barang dan jasa, termasuk untuk operasional 
kilang. Karenanya, dibutuhkan pengetahuan dan 
pemahaman para pekerja dalam menjalankan 
proses bisnis pengadaan. Menjawab kebutuhan 
tersebut, Legal Counsel RU III  kembali menggelar 
Legal Preventive Program (LPP) bagi para pekerja 
RU III, Kamis (10/9) di Gedung Patra Ogan.

Kegiatan ini merupakan program rutin yang 
diselenggarakan oleh Legal Counsel RU III 
dengan topik pembahasan yang berbeda di 
setiap kegiatannya. Pada kesempatan kali ini, 
“Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam 
Proses Pengadaan Barang dan Jasa di PT 
Pertamina (Persero) sebagai suatu BUMN” 
menjadi topik LPP yang disampaikan oleh Wakil 
Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sumatera 
Selatan, Dedi Siswadi S.H, M.si., Turut hadir 
General Manager RU III, Mahendrata Sudibja, 
Area Manager Legal Counsel, Fransiska dan tim 
manajemen.

Materi yang diberikan tidak hanya men cakup 
lingkup, definisi, dan batasan suatu tindak pidana 
korupsi. Namun, para pekerja juga diberikan 
pemahaman mengenai pe ristiwa hukum dalam 
proses pengadaan barang dan jasa yang dapat 
dikategorikan sebagai suatu tindak pidana 
korupsi. Ter masuk langkah dan upaya yang 
dapat dila kukan  untuk mencegah terjadinya 
tindak  pi dana korupsi dalam proses pengadaan 
barang dan jasa di lingkungan BUMN, khususnya 
di RU III.

GM RU III Mahendrata Sudibja meng harapkan 
program ini dapat mem berikan pemahaman 
yang lebih baik kepada pekerja khususnya dalam 
mengenal aspek hukum pengadaan barang dan 
jasa sesuai peraturan yang berlaku.

Sementara itu Dedi dalam paparannya 
menyampaikan, Kejaksaan RI juga memiliki 
program Legal Preventive dimana Jaksa 
pengacara negara dapat mendampingi lembaga
lembaga negara pemerintah, BUMN dan BUMD 
dalam proyekproyek pengadaan barang & jasa. 
Dengan membuat MoU dan surat kuasa khusus 
kepada Jaksa pengacara negara, pendampingan 
hukum dalam berbagai proyek pengadaan dapat 
dilakukan. “Tidak perlu merasa takut karena 
jaksa pengacara negara akan memberi nasehat 
dan masukan hu kum dalam setiap proyek 
pengadaan barang & jasa ini, dan tentunya secara 
gratis,” tukasnya.•ru iii

SOROT

surabaYa Bertempat di 
Kantor Marketing Operating 
Region V Surabaya sekitar 
300 peserta dari alumni dan 
mahasiswa Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember Surabaya 
mengikuti acara Focus Group 
Discussion Kemarit iman 
dan Energy, (26/9). Hadir 
dalam kesempatan tersebut 
C o r p o r a t e  S e c r e t a r y 
PT Pertamina (Persero) 
Wisnuntoro. Di depan ratusan 
mahasiswa, Wisnuntoro 
menyampaikan proses bisnis 
Pertamina mulai dari hulu 
hingga Hilir.

“Sistem distribusi BBM 
Pertamina bisa dikatakan 
paling kompleks di dunia, 
karena kondisi geografis 
Indonesia, namun Perta
mina sudah terbukti bisa 
menya lu rkan BBM dar i 

FGD Alumni ITS Bersama Pertamina
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kapal, pengadaan material 
& sparepart, serta transfer 
knowledge maupun ca pability, 
yang berguna bagi masing
masing pihak yang bekerja 
sama. 

Gayung bersambut, PT. 
PAL Indonesia juga sedang 
melakukan kaj ian ut i l isasi 
Dok Sorong untuk memenuhi 
kebutuhan proyek perbaikan 
dan pembangunan yang se
dang ditangani.

Sinergi awal antara Dok 
Sorong dengan PT. PAL & 
PT IKI tersebut diharapkan 
d a p a t  m e n j a d i  p i o n e e r 

project dalam membantu 
menjalankan Program Ke
maritiman Pemerintah untuk 
pengembangan Wilayah Timur 
Indonesia.

Ha dir dalam acara ter
sebut Direktur PT. IKI, S.A. 
Bandung dan perwakilan PT. 
PAL Indonesia. Sedangkan 
dari Pertamina, yaitu VP Ma
rine, VP Own Fleet, SVP Asset 
Management, Direktur Operasi 
PT. PTK, Shipping Strategic 
& Development Manager, 
Marine Service Manager, serta 
perwakilan ODHR dan Finance 
Business Support.• shipping

Sabang sampai Merauke 
sehingga produk bisa sam
pai ke konsumen,” kata 
Wisnuntoro.

Selain tentang sistem 

distribusi BBM, Wisnuntoro 
juga menyampaikan ten
tang l ima prioritas stra
tegis Pertamina, yakni pe
ngembangan sektor hulu, 

efisiensi di semua lini, pe
ningkatan kapasitas kilang,  
pengembangan infrastruktur 
& marketing, serta perbaikan 
struktur keuangan.•kuntoro

Pertamina Sediakan Infrastruktur Energi KEK Palu... Sambungan dari halaman 1

KEK ini memiliki  infrastruktur  penunjang seperti pelabuhan  
yang berpotensi besar untuk menjadi basis pe ngem  bangan 
aneka in dustri dari sumber daya  per  ta nian, perkebunan dan 
pertambangan. Saat ini KEK Palu  masih belum  memperoleh 
pasokan ener gi  yang cukup un tuk  mengoptimalkan  pe ngem
bangan kawasan ter sebut.  

Melalui kerja sama ini, ke dua belah pihak  akan me lakukan 

penyiapan in fra  struktur yang dibutuhkan untuk pemenuhan  
energi bagi  KEK Palu, terutama berbasis energi bersih, yaitu 
gas dan energi baru terbarukan. Hal ini sesuai dengan  prinsip  
ke eko nomian  dan Good Cor po rate  Governance (GCG). Pada 
tahap awal Pertamina dan dan Pemerintah Kota Pa lu akan 
melakukan  iden tifikasi  kebutuhan gas, kete nagalistrikan  dan 
energi baru terbarukan di KEK Palu.•urip



singapura  Pada 810 
September 2015, dua per
wakilan tim CIP MOR IV, 
Proton Elektron dan Ma
habharata, diberikan ke
sempatan berpartisipasi di 
kancah internasional dalam 
forum International Exposition 
on Team Excellence (IETEX) 
2015 yang diadakan oleh 
Si ngapore Productivity Asso
ciation.

Tahun ini, Forum IETEX 
yang dimu lai pada 2008 
tersebut me ngusung tema 
“Ach iev ing Product iv i ty 
Through Teams”. Forum ini 
diikuti 60 tim yang berasal 
da  ri Indonesia, Malaysia, Je
pang, Fiji dan Singapura. 
Pada kesempatan tersebut 
tim PKM Proton Elektron 
dan SS Mahabharatha un
juk gigi memaparkan hasil 
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Upskilling kompetensi 
Pekerja Laboratory RFCC
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Jakarta –  D i rek tora t 
Gas ,  Ene rg i  Ba ru  dan 
Terbarukan (EBT) Pertamina 
mengadakan Workshop 
Pengembangan Energi Baru 
dan Terbarukan bersama PT. 
PLN (Persero) pada Senin 
(21/9) di Ruang Hesa Hotel 
Pullman Jakarta. Acara yang 
salah satunya bertujuan 
untuk memperkuat sinergi 
antar BUMN yang bekerja 
di bidang EBT ini, dihadiri 
oleh Vice President Gas & 
Power Commercialization 
Pertamina Ginanjar, Manager 
Technology Product Develop
ment Pertamina Andianto 
Hidayat, Senior Manager 
Energi Baru dan Terbarukan 
PT PLN Heru Sriwidodo Sari, 
Senior Manager Hydro Power 
PT PLN Sutiyo Siswanto, dan 
jajaran Direktorat EBT lainnya.

Pertemuan diisi dengan 
s h a r i n g  d a n  d i s k u s i 
in i ,  d idasar i  o leh i t ikad 
Direktorat Gas, Energi Baru 
& Terbarukan Pertamina 
untuk berpartisipasi dan 
bersinergi dengan PLN pada 
program pemerintah untuk 
menyiapkan listrik 35.000 MW 
pada tahun 2019.  Program 
tersebut dimaksudkan untuk 
memenuhi rasio elektrifikasi 

CilaCap – Guna mempersiapkan kelancaran 
pelaksanaan Start Up kilang RFCC Project 
Cilacap yang direncanakan pada Oktober 
2015, seluruh pekerja terus berbenah dengan 
me nyelenggarakan kegiatan upskilling serta 
updating kompetensi pekerja. Salah satunya, 
fungsi Laboratory kilang RFCC menggelar 
Workshop AAS, yakni Atomic Absorption 
Spectroscop selama tiga hari. Workshop tersebut 
dilaksanakan di Gedung Diklat RU IV Cilacap 
dan dibuka oleh Manager Production II, Anang 
Poerwahjoedi, pada Rabu (2/9).

Dalam kesempatan tersebut, Anang Poer
wahjoedi menyambut baik pelaksanaan workshop 
AAS dan mendorong pekerja untuk bersungguh
sungguh mengikuti workshop dengan baik. 
“Selain dapat menambah skill dan kemampuan 
pekerja dalam menganalisa suatu unsur logam 
yang terdapat pada suatu sample, workshop ini 
juga dapat meningkatkan kompetensi pekerja 
dalam menghadapi tantangan baru. Yaitu, 
beroperasinya kilang RFCC guna menaikkan 
margin, sehingga kilang RU IV Cilacap akan 
semakin efektif dan andal,” papar Anang 
Poerwahjoedi.

Dalam kesempatan yang sama, Anang juga 
memberikan apresiasi kepada pekerja Laboratory 
yang antusias mengikuti workshop. “Peserta 
yang hadir saat ini jauh melampaui target yang 
di rencanakan sebelumnya. Hal ini menunjukkan 
bahwa semua pekerja laboratory sudah memiliki 
awareness yang tinggi untuk bersamasama me
wujudkan ketahanan energi nasional,” tambah 
Anang. 

Bertindak sebagai narasumber, Pertamina 
RU IV bekerja sama dengan PT Spektris Me
talab dari Jakarta. Para narasumber tersebut 
memaparkan bahwa metode Atomic Absorption 
Spectrophotometry (AAS) populer untuk analisa 
logam. “Keunggulan metode AAS yakni di sam
ping sederhana, ia juga sensitif dan selektif. 
AAS pertama kali diperkenalkan oleh Welsh 
(Australia) pada tahun 1955,” jelas salah seorang 
narasumber dari PT Spektris Metalab. 

Ia menambahkan bahwa AAS sendiri adalah 
jenis analisa spektrofometri dimana dasar 
pengukurannya adalah pengukuran serapan  
suatu sinar oleh suatu atom, sinar yang tidak 
diserap, diteruskan, dan diubah menjadi sinyal 
listrik yang terukur.• ru iV

Dua Delegasi Pertamina Raih Bintang 
Penghargaan di Forum IETEX 2015

ino vasi yang mereka telah 
ciptakan dan presentasikan 
sebe lumnya pada APQ 
Award 2014 di Kantor Pusat 
Pertamina.

PKM Proton Elektron 
membawakan hasil inovasinya 
yang mengalihkan prime 
mover di TBBM Lomanis dari 
semula adalah Gas Turbine 

kini menjadi Electromotor 
dengan penghematan men
capai Rp 9 miliar per tahunnya. 

Sementara SS Ma habha
ratha mem presentasikan alat 
pembersih selang pemadam 
hasil inovasi mereka yang 
bertujuan untuk mempercepat 
dan mempermudah kegiatan 
pembersihan selang air dan 

menjaga agar selang pe ma
dam tidak cepat rusak. 

Kedua tim tersebut men
dapatkan penghargaan dua 
bintang atas inovasi dan 
presentasi yang mereka beri
kan di forum. Semoga tim 
CIP MOR IV lainnya dapat 
me nyusul dan mendapatkan 
pres tasi gemilang juga.•ivn
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Pertamina Adakan Workshop Bersama PLN, 
Bicarakan Sinergi EBT

Vice President Gas & Power Commercialization Pertamina Ginanjar berharap 
hubungan Pertamina  PLN semakin sejalan dalam mendukung program 
pemerintah untuk menyiapkan listrik 35.000 MW pada tahun 2019.
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dan pertumbuhan energi 
listrik di Indonesia. Termasuk 
mencapai visi Pertamina 
sebagai perusahaan energi 
kelas dunia yang tidak hanya 
berfokus pada migas namun 
juga energi alternatif lainnya 
yang bers ih dan ramah 
lingkungan. Energi Baru dan 
Terbarukan sendiri diharapkan 
mampu berkontribusi sebesar 
23% dari total kebutuhan 
energi nasional pada tahun 
2025.

Vice President Gas & 
Power Commercialization 
Pertamina Ginanjar ber
ha r ap  dengan  adanya 
pertemuan Pertamina dan 
PLN ini dapat meningkatkan 
pemahaman yang sama 
mengenai anatomi bisnis 
masingmasing peru sahaan 
dan regulasi yang ber laku. 
“Yang terpenting, mendorong 
realisasi dan ek sekusi konsep 
bisnis yang sudah lama 
disiapkan. Sehingga dapat 
mengefektifkan kinerja kedua 
belah pihak,” tegasnya. 

Sementara Manager Tech
nology Product De ve  lopment 
Pertamina An dianto Hidayat 
menjelaskan, dalam roadmap 
Pertamina, hingga tahun 
2019 BUMN ini menargetkan 

dapat memproduksi listrik dari 
sumber terbarukan se besar 
1,13 GW dan memproduksi 
berbagai jenis biofuel da ri 
sumber terbarukan se banyak 
1,28 juta KL/Tahun. 

“Pertamina sangat terbuka 
untuk bekerja sama dengan 
PLN dalam pengembangan 
EBT, terutama dalam berbagi 
sumber daya untuk pilot 
project. Karena kita tahu, selain 
teknologi yang sudah matang, 
kita perlu mengembangkan 
teknologi masa depan yang 
potensinya sangat besar,” 
tambah Andianto.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
ini Senior Manager Energi 
B a r u  d a n  Te r b a r u k a n 
PLN Heru Sriwidodo Sari 
berkesempatan menjelaskan 

berbagai informasi mengenai 
anatomi bisnis PLN, struktur 
organisasi baru PLN, dan 
pro sedur penyambungan 
pembangkit EBT dalam PLTB, 
PLTS, PLTBio, PLTA, dan lain 
sebagainya. 

Ia pun memiliki harapan 
yang sama agar PLN dan 
Pertamina dapat bersinergi 
mengimplementasikan pe
ngembangan EBT melalui 
Pilot Project. 

Sementara itu, saat ini 
Pertamina sendiri sedang 
menjalankan proyekproyek 
Energi Baru Terbarukan seperti 
Solar PV Cilacap, Solar PV 
Mandalika, PLTMH Gorontalo, 
PLTM West Sumatra, POME 
to Power with PTPN, dan 
Wind Project.• starfY
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Training Arus Minyak 
Korporat untuk 
Kendalikan Losses 

Pelatihan Penanganan Teror Bom

Komisaris Utama Pertamina Kunjungi 
TBBM Tuban dan Surabaya Group
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Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng (tengah)  foto bersama jajaran Manajemen MOR V dan pekerja.

surabaYa – Komisaris 
Uta ma beserta  jajaran ko
m i s a r i s  P T  P e r t a m i n a 
(Per sero) melakukan kun
jungan ke Terminal BBM 
Tu ban dan Terminal BBM 
Surabaya Group. Kunjungan 
dilaksanakan pada Jumat 
25 September 2015 hingga 
Sabtu 26 September 2015.

Pada kunjungannya kali ini, 
jajaran Komisaris mencermati 
kemampuan operasional dua 
Terminal BBM terbesar di 
MOR V tersebut. Terutama 
dalam menghadapi tantangan 
bisnis hilir migas ke depannya.

“Tugas utama pemasaran 
adalah customer facing, 
yang tantangannya sangat 
dinamis. Karena itu, walaupun 
sekarang Pertamina masih 
besar, namun kita tidak boleh 
tidur. Kita tidak boleh lengah,” 
ujarnya dalam pengarahan 
yang disampaikan di TBBM 
Surabaya Group.

Tantangan ini disambut 
optimistis oleh tim Manajemen 
MOR V yang dipimpin GM 
MOR V Ageng Gir iyono. 
Ia percaya dengan modal 
yang dimiliki perusahaan, 

Pertamina tidak akan kalah 
dalam kompetisi, terutama 
di MOR V.

“Memang di wilayah kami, 
saat ini sudah bermunculan 
be berapa kompetitor teru
tama di bidang industri. Na
mun tim kami terus berupaya 
menjaga agar konsumen
konsumen loyal kita tidak lari 
ke kompetitor,” ujarnya.

Lebih lanjut Ageng men
jelaskan, peran MOR V sangat 
penting karena mengcover 
sekitar 20% dari bisnis pe
masaran Pertamina secara 
nasional, dimana struktur 
sek tor transportasi masih 

men dominasi, yakni sekitar 
68% , disusul sektor industri 
sebesar 20% dan sisanya 
adalah aviasi dan konsinyasi 
region lain.

Selain itu, pertumbuhan 
bisnis BBM non subsidi 
pun mengalami kenaikan 
yang signifikan. Contohnya 
peluncuran produk Pertalite 
yang saat baru dikenalkan di 
MOR V pada 24 Juli 2015, 
baru ada 33 SPBU yang 
men jual Pertalite. Namun 
per 22 September 2015, 
tercatat sudah 330 SPBU 
yang menjual Pertalite dan ter
sebar di Jawa Timur, Bali dan 

NTB. Penjualan Pertalite juga 
terus melonjak hingga 252% 
dalam kurun waktu 2 bulan.

Dari sisi fasilitas ope ra
sional penyaluran BBM, MOR 
V memiliki 19 Terminal BBM, 
5 supply point LPG dan 11 
DPPU. Terminal BBM Tuban, 
selain menjadi TBBM terbesar 
di MOR V, juga menjadi back 
bone  untuk penya luran 
BBM di wilayah Indonesia 
Timur. Selain itu, MOR V juga 
memiliki DPPU Ngurah Rai 
yang telah meraih predikat 
Emas dalam penilaian Proper 
dari Kementerian Lingkungan 
Hidup.•mor V

Jakarta  Dalam rangka 
meningkatkan keterampilan 
security dalam penanganan 
teror bom, PT Pertamina 
Training & Consulting (PT 
PTC) mengadakan Pelatihan 
T indakan Pertama pada 
Tempat Kejadian Perkara 
(TPTKP) Teror Bom yang 
diikuti oleh 25 perwakilan 
dari Security di lingkungan 
Kantor Pusat Pertamina 
dan Pertamina Perkapalan. 
Pelatihan yang diadakan 
pada 1617 September ini, 
merupakan pelatihan untuk 
angkatan 1 tahun 2015. 

Ber tempat  d i  Lanta i 
Ground Kantor Pusat Per
t am ina  dan  Pe r tam ina 
Learning Center Simprug, 
pela tihan diisi dengan pem
bekalan teori dan praktik 
pendeteksian keberadaan 
bom di area parkir Pertamina 
Learning Center. Pelatihan 
diisi oleh ins truktur dari Satuan 
Gegana Ma bes Polri dengan 
tujuan menciptakan security 
yang tanggap, cepat, dan 

akurat dalam penanganan 
dini terhadap teror bom serta 
terampil dalam penanganan 
barang yang mencurigakan 
di lingkungan kerja.

Vice President Health, 
Security, Safety, and Envi
ronment (HSSE) Pertamina 
Djoko Susanto mengatakan, 
daerah ker ja Pertamina 
me rupakan aset strategis 
pemerintah yang jika diru
sak  dapa t  menganggu 
ope  rasional ketahanan na
sio nal secara menyeluruh. 
“Karenanya security sebagai 
garda ter depan harus mampu 
me lakukan tindakan pertama 
pada tempat kejadian per
kara teror bom dan dapat 
mengantisipasi dengan tepat 
dan benar sesuai prosedur 
pengawalan yang berlaku, 
serta terhindar dari ledakan 
bom” jelasnya. 

Djoko menegaskan, saat 
ini aspek keamanan bukan 
hanya mengenai keamanan 
secara fisik, namun juga 
secara teknologi. Hal ini 

meng ingat  keberadaan 
hacker yang mampu mem
bajak data, mencuri infor masi, 
merusak sistem, atau bahkan 
memungkinkan mem bajak 
komunikasi antar unit operasi 
Pertamina, sehingga teknik 
pengamanan khususnya 
terhadap bom berteknologi 
yang terbuat dari bahan kimia 
juga perlu menjadi perhatian 
security. 

Dalam pelatihan ini di
jelaskan berbagai celah yang 
mungkin digunakan oleh 
te roris dalam mengirimkan 
bom. Banyak di antaranya 

me rupakan sesuatu yang 
se ring dan lumrah dilihat 
dalam keseharian pekerja. 
Seperti bom berbentuk bu
ku, kotak rokok, dan kotak 
kartu nama. Oleh karenanya, 
kewaspadaan terhadap 
keamanan dan keselamatan 
memang sepatutnya diting
katkan oleh seluruh insan 
Pertamina.

Menurut salah satu pe
serta pelatihan, Dedi WS, 
pelatihan ini memberikan 
beberapa pengetahuan baru 
yang sangat bermanfaat 
untuk security.•starfY 

sungai gerong – Guna mengurangi angka 
losses dalam proses perpindahan crude dan oil 
product, Pertamina Corporate University (PCU) 
bekerja sama dengan Management Accounting 
Direktorat Keuangan mengadakan pelatihan Arus 
Minyak Koporat di HSE TC Sungai Gerong dari 
24 Agustus 2015 – 4 September 2015. Pelatihan 
ditujukan untuk tingkat dasar dan merupakan 
angkatan keII tahun 2015.

Sebanyak 32 perwakilan pekerja Direktorat 
Pengolahan, Keuangan Pemasaran serta Integrated 
Supply Chain (ISC) yang terlibat langsung dalam 
kegiatan transaksi arus minyak, mengikuti pelatihan 
ini. Pembukaan pelatihan dihadiri Achmad Djauhari 
mewakili VP Management Accounting, General 
Manager RU III Mahendrata Sudibja serta tim 
manajemen, di Gedung Arjuna HSE TC.

Dalam pelatihan ini, para peserta diberikan 
pembekalan agar mampu memahami alatalat 
standar yang digunakan untuk mengukur arus 
minyak korporat dan tata cara penggunaan yang 
benar serta pentingnya hasil pengukuran yang teliti 
dan benar. Menurut Achmad, dibutuhkan sinergitas 
serta pemahaman yang sama di antara pekerja 
yang terlibat langsung dalam aktivitas bisnis ini, 
khususnya dalam kegiatan perpindahan minyak 
mentah dan produk.

“Pengendalian losses merupakan salah satu 
aspek yang mendapat perhatian khusus dalam 
kinerja bisnis Pertamina. Dengan mengikuti pe
latihan ini diharapkan awareness para pekerja 
dalam setiap aktivitas dalam arus minyak akan 
berdampak terhadap aspek operasional dan 
finansial meningkat sehingga pekerja dapat 
lebih berhatihati dan teliti dalam mengerjakan 
pekerjaan,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Mahendrata Sudibja. 
Menurutnya, oil loss management adalah salah 
satu aspek fundamental dalam operasional ki
lang yang efisien. “Sejalan dengan upaya bisnis 
refinery dalam menekan angka oil loss, pelatihan 
arus minyak korporat ini sangat diperlukan bagi 
para pekerja yang terlibat, khususnya di unit 
pengolahan. Pengendalian losses juga menjadi 
salah satu bricks dalam program strategis pro
fitability,” ujarnya.

Adapun materi yang diberikan dalam pelatihan 
mencakup kompetensi arus minyak dasar, 
khu susnya metode perhitungan arus minyak, 
loading dan unloading, oil loss management 
serta kemampuan tata cara mengidentifikasi atau 
menanggulangi susut minyak. Para instruktur 
merupakan pekerja kompeten dari Direktorat 
Keuangan, Pemasaran dan Pengolahan.

“Semoga para peserta dapat mengikuti 
pelatihan dengan maksimal dan kompetensi 
arus minyak korporat dapat dikuasai, sehingga 
dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi 
perusahaan dalam mencapai kinerja kelas dunia,” 
harap Mahendrata.•ru iii
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Pertamina EP Bantu Padamkan Titik Api 
di Sangasanga dan Kutai Lama

RU V Bagikan Buku Sejarah Gratis ke Sekolah se-Balikpapan
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balikpapan  Sebagai ben
tuk kepedulian perusahaan 
terhadap pendidikan ge
nerasi muda di Balikpapan, 
Ref inery Unit  V (RU V) 
Balikpapan membagikan 
200 buku sejarah gratis bagi 
SD, SMP maupun SMA se
Balikpapan di Pusat Kegiatan 
Guru  SDN 004 Balikpapan 
Utara, pada (18/9). RU V 
Balikpapan bekerja sama 
dengan Kaltim Education 
Watch membagikan Buku 
Sejarah bertajuk “Balikpapan 
13 November 1945” yang 

sangasanga  Sepanjang 
bulan Sep tember, Tim HSSE 
PEP Sangasanga Field ber
hasil memadamkan empat 
titik api di wilayah Sangasanga 
dan Kutai Lama. Titik api 
seluruhnya merupakan hu
tan yang berdekatan de
ngan fasilitas migas dan per
kampungan. Tiga titik api di 
Desa Kutai Lama, Kecamatan 
Anggana dan satu titik api 
di Desa Kampung Jawa, 
Kecamatan Sangasanga.

Asman HSSE Sanga
sanga Field Andry Rahman 
belum dapat memastikan 
penyebab kebakaran hu
tan yang ter jadi ini di titik 
tersebut. Tim HSSE Field 
Sangasanga membantu 
upaya warga memadamkan 
serta mencegah api meluas 
mendekati fasilitas migas 
serta perumahan warga.

“Dua titik api di Desa 
Kutai  Lama Kecamatan 
Anggana sangat berdekatan 
dengan pemukiman warga 

bekasi   Corporate Social Responcibility  PT. 
Pertamina Training & Consulting (PTC) bekerja 
sama dengan tim HSSE Pertamina menggelar 
penyuluhan teori dan praktek da lam pemadaman 
api dengan menggunakan APAR di Pondok 
Pesantren Assyafi’iyah (Putri), Jatiwaringin, 
Pondok Gede, Bekasi, pada (26/9). Sebanyak 30 
perwakilan siswa pesantren mengikuti kegiatan 
tersebut. Setiap anak diberikan kesempatan 
menggunakan APAR dalam memadamkan api 
yang dipandu oleh HSSE Facility Supervisor 
Pertamina, Reza Maharajasa.

“Kami ingin program ini terus berlanjut, karena 
aspek HSSE sangat penting bagi siapapun. 
Karena dengan pengetahuan diperoleh saat 
ini,  mereka semakin paham apa yang harus 
dilakukan jika terjadi kebakaran dan menyebarkan 
informasi ke sekelilingnya bagaimana  mencegah 
kebakaran di lingkungannya masingmasing,” ujar 
Sekper PTC, Yuli Rachmawati.

Dalam kesempatan tersebut, PTC juga 
mem berikan bantuan empat buah APAR untuk 
pesantren As-syafiiyah.•WahYu

indramaYuPertamina Hospital Balongan 
bekerja sama dengan PMI Indramayu meng
adakan donor darah bagi keluarga besar RU 
VI dan masyarakat sekitar Indramyu, (15/9) di 
Gedung Pertemuan Patra Ayu Komperta Bumi 
Patra.  Kegiatan donor diikuti juga oleh SMOM 
Djoko Koen Soewito, Eng & Bang Manager 
Iman Syafirman dan Turn Around Manager Bur-
hannudin.•ru Vi

balongan  Sebagai upaya memajukan kemandirian 
masyarakat di bidang ekonomi serta mengembangkan usaha
usaha yang dimiliki masyarakat agar berkembang, CSR RU VI 
Balongan mengadakan pelatihan pengemasan dan pemasaran 
produk UMKM. Hal tersebut disampaikan Public Relation 
Section Head RU VI Nana Kanan saat membuka pelatihan. 
Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Wanita Patra 
(PWP) itu diikuti 26 orang yang berasal dari berbagai desa yang 
menjadi mitra kerja sama dalam bidang pengolahan makanan.
Pelatihan dilaksanakan selama dua hari, pada (2627/8) dan 
diisi dengan pembelajaran materi oleh para ahli dalam bidang 
pengemasan dan pemasaran dari Universitas Padjajaran. 

Para instruktur memberikan pemahaman mengenai bahan 

dan dua titik api lainnya 
sangat dekat dengan fasilitas 
migas Stasiun Pengumpul 
Minyak, Jalur Pipa Minyak 
dan Sumur Minyak Aktif,” 
tambah Andry R.

D i a  menambahkan , 
pe madaman api di empat  
titik hutan yang berbeda 
me l ibatkan masyarakat 
setempat, aparat pemerintah 
dan perusahan tambang 
se kitar.

 “Yang menjadi tantangan 
dalam pemadaman ada
l ah  F i e l d  Sangasanga 
hanya memiliki 8 personil 
yang diterjunkan untuk me
madamkan api dan dibantu 
oleh aparat pemerintah. 
Upaya pemadaman dengan 
kerja ekstra karena akses 
jalan lokasi sulit dimasuki 
mobil fire truck serta kendala 
tidak adanya sumber air untuk 
suplai ke mobil fire truck. 
Na mun dengan bantuan 
water tank dan kendaraan 
alat berat dari perusahaan 

tambang sekitar lokasi, ke 
empat titik api dapat segera 
dipandamkan,” ujar Andry.

Dia mengimbau masya
rakat, khususnya para petani 

agar saat beraktif itas di 
kebun tidak membuat api 
karena pada musim kering 
berpotensi kebakaran sangat 
besar.•pep sangasanga

disusun oleh Herry Trunajaya 
dari Kaltim Education Watch.  

Buku tersebut berisi kro
nologis perjuangan pahlawan 
dalam melawan penjajah, 
khususnya di Balikpapan, 
hingga berkumandangnya 
proklamasi pada 17 Agustus 
1945 oleh Ir. Soekarno. “Kami 
berharap buku ini dapat men
jadi media bagi generasi 
mu da untuk mengenali se
jarah dan patriotisme pah
lawan secara mendalam, 
khu susnya di Balikpapan,” 
ujar Sr. Supervisor Relations 

RU V Balikpapan, Prihatin 
Mudji Rahayu. 

Selaku tim penyusun bu
ku, Edy Yudohandana di
dampingi Herry Trunajaya 

memberikan apresiasi atas 
dukungan yang diberikan 
RU V dalam pembagian buku 
tersebut.•ru V

Pelatihan Pengemasan dan Pemasaran Produk untuk Mitra Binaan RU VI Balongan
tambahan makanan (BTM) yang diperbolehkan. Selanjutnya 
peserta diberikan keleluasaan untuk mempraktikkan produk 
yang dibawanya dikemas dengan menggunakan alatalat 
produksi yang sudah di bawa oleh tim UNPAD, seperti Spinner, 
Sealer, Vacuum sealer, plastik kemasan, botol kemasan.

Terkait pemasaran produk, pelatihan diisi dengan materi cara 
memasarkan produk di media Online  seperti Olx, Tokopedia, 
Kaskus, Berniaga, Instagram, Facebook, dan lainlain.  Saat ini 
media online adalah media promosi yang murah dan memiliki 
efektifitas  yang cukup tinggi.

Senior Supervisor Relation RU VI Muslim Dharmawan 
berharap pelatihan ini bisa memberikan motivasi kepada peserta 
untuk terus mengembangkan usahanya.•riki hamdani
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PTC Gelar Penyuluhan 
HSSE di Pesantren

Fo
to

 : 
 P

tC
Fo

to
 : 

 R
U

 V
I

Donor Darah di RU VI

Fo
to

 : 
 P

EP
 S

AN
G

AS
AN

G
A



CORPORATE
soCial responsibilitY

9No. 41
Tahun LI, 12 Oktober 2015

PEP Adera Field Berdayakan Lahan Tidur di Pengabuan
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PEP Bunyu Field Adakan 
Donor Darah

Atasi Kabut Asap, PEP Asset 2 Bagikan 1.000 Masker Kepada Warga
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bunYu  PT Pertamina EP Bunyu Field kembali 
menyelenggarakan kegiatan donor darah, pada 
(29/9). Kegiatan yang diprakarsai oleh fungsi 
Medical Field Bunyu dengan PMI Kota Tarakan 
kali ini mengambil tema “Share Blood, Share 
Life, Share Love”, dan merupakan kegiatan rutin 
sebagai program Promosi Kesehatan. 

Antusias masyarakat di Pulau Bunyu dalam 
mengikuti kegiatan ini sangat besar. Peserta donor 
darah bukan hanya dari pekerja dan mitra kerja 
PT Pertamina EP Bunyu Field, melainkan juga 
dari pegawai pemerintahan, guru dan masya
rakat umum. Akhirnya terkumpul 175 kantong 
darah segar yang segera dikirimkan menuju Ta
rakan.•tulus

prabumulih  Kabut asap 
yang menyelimuti Kota Pra
bumulih yang berasal dari 
dampak kebakaran lahan 
dan hutan di sekitar Sumsel, 
berdampak terhadap kese
hatan warga seperti mata 
perih, tenggorokan dan 
hidung gatal  yang bisa 
mengarah pada terjadinya 
Inpeksi Pernapasan Bagian 
Atas ( ISPA) serta gang
guan kesehatan lain aki
bat kabut asap tersebut. 

kroYa  PEP Asset 3 
Jati barang Field beri ban
tuan  30 unit komputer 
untuk SMPN dan SMAN 1 
Kroya, Indramayu (2/10). 
Bantuan diserahkan oleh 
Jatibarang Legal & Relation 
Ast. Manager, Zurni Laila 
Safrida, beserta Jatibarang 
CSR Staf Kikie M. Rijkie. 

Zurniberharap komputer 
in i  b isa membantu me
ningkatkan prestasi sekolah. 
Ia  juga berpesan,  agar 
ma sya rakat dapat terus 
mendukung proses produksi 

pengabuan – PT Per tamina 
EP (PEP) Asset 2 Adera Field 
kembali melakukan terobosan 
CSR melalui pembentukan 
demplot sawah di lahan ti dur 
Desa Pengabuan yang sudah 
ditinggalkan selama lebih dari 
30 tahun. Demplot seluas 
kurang lebih 1 hektar di bentuk 
sebagai lahan per con tohan 
dan uji coba re ak tivasi lahan 
Sistem Jajar Legowo dan 
Salibu di lahan petani atas 
nama Martani. 

Dalam program ini, PEP 
Adera mengajak serta Balai 
Pengkajian Teknologi Per
tanian (BPTP) Sumatera Ba

rat, BP4K Kab. PALI dan 
Di nas Pertanian Perikanan 
dan Peternakan Kab. PALI, 
Penyuluh Pertanian Lapangan 
serta Kelompok Tani Desa Pe
ngabuan.

Staf CSR Afrianto pada 
acara panen perdana demplot 
pada sawah lebak yang ber
langsung pada (11/9) di Desa 
Pengabuan, Kecamatan 
Abab, menyampaikan pem
buatan demplot padi sawah 

Panen perdana demplot padi sawah lebak, Manajemen Adera Field bersama Kadin 
Pertanian Perikanan dan Peternakan Kab. Pali dan unsur Muspika.

lebak ini merupakan hasil 
kajian tim CSR Adera Field 
yang melihat potensi lahan 
tidur di Desa Pengabuan 
yang selama ini terlantar se
benarnya pada tahun 70
80an merupakan  lahan 
per sawahan yang menjadi 
sum ber penghasilan se ba
gian be sar warga desa. Per
sawahan mulai diting gal  kan 
karena warga desa beralih 
ke tanaman karet.  Tetapi 
karena saat ini harga getah 
karet yang cenderung turun, 
warga mulai kebingungan 
dalam mencukupi kebutuhan 
ekonominya. Beranjak dari 
kondisi itulah, CSR PEP Ade
ra Field membentuk dem plot 
sawah ini. Dengan diben
tuknya demplot ini akan me
rangsang petani desa Pe nga
buan untuk menggali “harta 
karun” yang ada di de  sanya 
sehingga dapat me nambah 
penghasilan war ga desa. 

Progress meng gem
birakan dapat dilihat dari 
banyaknya lahan yang telah 
di buka kembali. Per awal Sep

tember 2015, 21 petak lahan 
tidur sudah mulai di buka/
di  bersihkan oleh warga di 
area tersebut untuk menanam 
padi.

Dalam kesempatan itu 
pula, Kepala Dinas Pertanian 
Perikanan dan Peternakan 
Kabupaten PALI Torus Sim
bolon mengapresiasi kepada 
PEP Adera Field yang telah 
mem buat demplot ini. Se
h ing  ga membangk i tkan 
kem        bali animo warga Desa 
Pe   ngabuan untuk me   nge
lo la sawahnya, terbukt i 
de   ngan banyaknya lahan 

yang telah dibuka kembali 
setelah melihat demplot ini. 
Diharap ke depannya akan 
mengembalikan keja yaan 
Desa Pengabuan se bagai 
lumbung padi di Kabupaten 
PALI sehingga meningkatkan 
pendapatan warganya. 

Acara ini pula dihadiri 
oleh Kepala BP4K Kab. PALI, 
Kepala BP3K Kab. PALI, 
para Penyuluh Pertanian La
pangan, Camat Abab, Ke
pala Desa Pengabuan dan 
Pengabuan Timur serta para 
anggota kelompok tani.•pep 

adera 

Guna mencegah dampak 
tambahan tersebut, PEP 
Asset 2 mem bagikan 1.000 
masker kepada masyarakat 
di lokasilokasi strategis dan 
jalan protokol yang bekerja 
sama dengan PMI Kota 
Prabumulih, (23/9).

Pembagian masker se
cara gratis itu terlihat di se
jumlah ruas jalan protokol, 
seperti di Jalan Jenderal 
Sudirman dan Jalan Padat 
Karya. 

Tim dari HSSE dan L&R 
yang dipandu oleh Asset 
2 Gov&PR Ast. Manager 
M. Gustab Akib beserta 
staf, Ketua Pengurus PMI 
Kota Prabumulih Hj Suryanti 
Ngest i  Rahayu beserta 
wakilnya, terjun langsung 
ke lapangan mem bagikan 
masker kepada pengendara 
mobil dan se pe da motor 
yang melintasi jalanjalan 
tersebut.     

“ P e r u s a h a a n  t e r u s 
meng  antisipasi dampak 
ka but asap yang terjadi 
be lakangan ini. Kita juga 
berterima masih kepada 
PMI Kota Prabumulih, Dinas 
Kesehatan, para s iswa 
SMU/Sederajat di kota ini 
yang begitu antusias dan 

peduli terhadap kesehatan 
kita bersama,” ujar Asset 2 
Gov&PR Ast. Manager M. 
Gustab Akib.

Salah seorang pengen
dara sepeda motor, Ahmad 
warga Kelurahan Pat ih 
Galung, mengapres ias i 
upaya PEP Asset 2 dan PMI 
Kota Prabumulih yang peduli 
akan kesehatan warga. 
“Kabut asap yang terjadi 
belakangan ini memang 
cukup mengganggu warga 
yang ingin bepergian atau 
mengantar anak kita ke 
sekolah. Meski tampak 
sederhana namun wujud 
kepedulian ini sangat berarti 
bagi kami selaku warga Kota 
Prabumulih,” ujarnya.•pep 

asset 2
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plaJu  RU III sumbang 132 kantong darah, 
hasil kegiatan donor darah yang digelar Medical 
Area Sumbagsel bekerja sama dengan PMI 
Kota Palembang, pada  (15/9) di Rumah Sa
kit Pertamina Plaju. Apresiasi terhadap para 
pendonor ditunjukkan lewat bingkisan yang 
diberikan kepada para pendonor usai men
donorkan darahnya.•ru iii
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RU III Sumbang 
132  Kantung Darah

Komputer untuk SMP dan SMA Kroya
Migas, sehingga Pertamina 
EP bisa berbuat lebih banyak 
lagi untuk perkembangan 
dan pertumbuhan lingkungan 
masyarkat. 

Kedatangan t im Jati
barang Field, disambut hangat 
oleh kepala Sekolah SMPN 1 
Kroya, Drs. Setyabudi Utomo, 
MA. dan Kepala Sekolah 
SMAN 1 Kroya, Daryam, M.Pd. 
Keduanya menghaturkan 
banyak terimakasih kepada 
Jatibarang Field yang te
lah mewujudkan bentuk 
kepedul iannya terhadap 

dunia pendidikan. “Terima 
kasih banyak Pertamina. 
Semoga bantuan ini dapat 
membantu siswasiswa lebih 
mudah belajar komputer dan 
internet,” ujar Setyabudi. 

Hadir juga dalam sere
monial penyerahan bantuan 
tersebut, Perwakilan UPTD 
Indramayu, Kusnadi dan 
Kepala Desa Kroya, Drs. 
Ade Sutrisno. Kedua aparat 
daerah tersebut berpesan 
agar Pertamina EP dan 
sekolah dapat terus menjalin 
kerja sama yang saling meng

untungkan. 
Bantuan ini merupakan 

salah satu program CSR 
Pertamina EP Field Jati
barang, sebagai bentuk ke
sadaran tanggung jawab 
sosial di bidang penididkan. 
Dengan bantuan tersebut, 
diharapkan proses belajar 
mengajar di SMP dan SMA 
Negeri 1 Kroya menjadi lebih 
efektif dan kondusif sehingga 
terciptalah mutu pendidikan 
berbasis IPTEK dan terbuka 
terhadap per kembangan 
zaman.•egi/nit
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Judul :  agility : bukan singa yang mengembik
penulis : prof. rhenald kasali, ph.d.
penerbit : pt gramedia pustaka utama

Mungkin Anda pernah mendengar ungkapan 
dari diplomat Prancis, Charles Maurice de Talleyrand 
yang bunyinya seperti ini, “Seratus kambing yang 
dipimpin oleh seekor singa akan jauh lebih berbahaya 
ketimbang seratus singa yang dipimpin seekor 
kambing”. Ungkapan itu menjadi penting di abad 
ini ketika Indonesia tengah berada pada kawasan 
perubahan yang disebut sebagai the edge of chaos. 
Ya, inilah sebuah area yang didefinisikan para ahli 
sebagai kawasan yang terletak antara dua tanah 
berbatas.

Yang satunya adalah masa depan baru yang 
sedang kita tunggutunggu. Kawasan yang ter
tib, bersih, nyaman, sejahtera, dan banyak ke
tenangannya. Mungkin inilah citacita para patriot 
bangsa saat memproklamasikan Indonesia agar 
kelak menjadi negrei yang adil dan makmur. Dan 
inilah gagasan para ekonom di abad ke21 : keluar 
dari masyarakat berpendapatan kelas menegah, 
the middle income trap. Dan, apakah yang satunya 
lagi? Itulah tahap berat yang tengah kita lalui : 
ketidakteraturan yang sempurna (a complete anar
chy). Ya, inilah sebuah area dengan jalan berlubag 
disanasini, kemacetan tak terkira, hukum yang 
be lum bisa ditegakkan, kebebasan berbicara yang 
amat sempurna tapi tak diikuti oleh disiplin. Benar
benar anarchy. Itulah sebabnya negeri ini butuh 
agility, sebuah kapabilitas yang dibangun secara 
terusmenerus agar kelak organisasi kita mampu 
merespons perubahan dengan tangkas, efektif, tepat 
waktu, dan berkelanjutan. 

Buku ini berkisah tentang pentingnya agility dan 
kepemimpinan. Berkisah tentang para singa dengan 
kepemimpinannya mampu mengubah keledai
keledai dari meringkik jadi mangaum. Bagaimana 
saling bekerja sama. Melalui singa dan keledai 
akan berperan dalam menentukan apakah suatu 
perusahaan Anda akan menjadi pemenang, atau 
pecundang. Membuat perusahaan Anda selalu di 
depan, atau sebaliknya tertinggal jauh di belakang. 
Buku ini juga mengisahkan bagaimana mereka yang 
pernah berada di ambang kekacauan (edge of chaos) 
dengan gerak sigap menata diri dan organisasinya.

Dengan adanya perubahan, terbuka peluang
peluang baru, yang dulu tak pernah terbayangkan 
sama sekali. Menjadi agile adalah cara kita agar 
senantiasa siap menghadapi perubahan. Semoga 
Anda bisa menggali inspirasi dari buku ini.•perpustakaan
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Asesmen Kinerja Ekselen : Anda Siap Konsisten???
Quality Management Assessment (QMA) merupakan salah satu pilar penting dalam 

kegiatan Quality Management. Kegiatan QMA sebagai proses assessment internal 
yang pada tahun 2015 ini melibatkan 16 Aplikan dari Direktorat Pemasaran dan Anak 
Perusahaan, Direktorat SDM & Umum, serta Anak Perusahaan lainnya. 

Pada tanggal 21 September 2015, bertempat di lantai M – Gedung Utama Kantor 
Pusat PT Pertamina (Persero) telah dilaksanakan kegiatan penyerahan Feedback Report 
kepada masingmasing pimpinan Unit Bisnis /Anak Perusahaan  peserta assessment 
tahun 2015. Acara ini sekaligus menjadi penutup seluruh rangkaian kegiatan assessment 
QMA tahun 2015  yang terdiri  dari: 
• Pelatihan bagi seluruh Tim Penyusun Do-

kumen Kinerja Ekselen dan Tim Examiner 
(JanuariApril 2015), 

• Penyusunan Dokumen Kinerja Ekselen oleh 
masing  masing UB/UO/AP (Februari – April 
2015),

• Pelaksanaan independent review, consensus 
review & site visit bagi 16 UB/UO/AP yang 
melibatkan 38 Orang Examiner (April –Mei 
2015), 

• Proses finalisasi Feedback Report dalam 
Sidang Dewan Judge yang melibatkan 
pejabat setingkat SVP dan Komisaris Anak 
Perusahaan (Agustus 2015), dan 

• Penyerahan Feedback Report  QMA 2015. 
Acara Penyerahan Feedback Report QMA 

2015 ini dimulai dengan arahan dan pembukaan yang disampaikan oleh  Dwi W. Daryoto 
selaku Direktur SDM & Umum.

Apresiasi diberikan atas peningkatan 
kinerja dan achievement yang dicapai 
oleh Insan Mutu Pertamina melalui 4 
pilar kegiatan mutu. Selain itu beliau juga 
berharap dengan konsistensi penerapan 
4 pilar tersebut dan ditambah peran serta 
aktif dari pimpinan serta alignment antar 
setiap lini akan mampu memberikan 
competitive advantage sehingga Pertamina 
mampu menghasilkan kinerja yang ekselen. 

Penjelasan kegiatan QMA (Quality 
Ma nagement Assessment) sekaligus 
pengumuman hasil assessment QMA 
2015 disampaikan oleh VP Quality, System 
& Knowledge Management Dit. SDM & 
Umum, Faisal Yusra.

Dibandingkan dengan periode asesmen 
tahun 2013, maka skor hasil asesmen 
tahun ini menunjukkan adanya peningkatan 
yang cukup signifikan di sebagian Fungsi/
UO/UB & Anak Perusahaan. Beberapa 
Puncak Fungsi/UO/UB & Anak Perusahaan 

bahkan ada yang pindah band seperti 
pada Domestic Gas, Retail Fuel 
Marketing, Industrial Fuel Marketing, 
Petrochemical Trading, PT Pertamina 
Patra Niaga, PT Pertamina Retail dan 
PT Tugu Pratama Indonesia.

Tentunya hal ini cukup meng
gem birakan. Beberapa Fungsi/
UO/UB & Anak Perusahaan telah 
menunjukkan peningkatan upaya 
penerapan sistem dan proses kerja 

yang mendukung keberhasilan pencapaian visi dan misi perusahaan. Hal ini juga dapat 
dijadikan indikator peningkatan dukungan Pekerja dan Manajemen Puncak Fungsi/UO/UB 
& Anak Perusahaan dalam upaya perbaikan kinerja perusahaan berbasis Kriteria Kinerja 
Ekselen Pertamina (KKEP) melalui pelaksanaan Quality Management Assessment (QMA).

Mencapai yang terbaik dunia sesuai visi Pertamina menjadi Perusahaan Energi Nasional 
Kelas Dunia tidaklah mudah. Masih terdapat beberapa langkah/tingkatan yang memerlukan 
upaya dalam mencapainya. Salah satu bentuk dukungan terhadap hal tersebut adalah 
melalui tindak lanjut hasil Feedback Report hasil asesmen QMA 2015 berbasis KKEP  yang 
berisikan Opportunity For Imprevement (OFI) secara konsisten dan sungguhsungguh.

Selain itu Feedback Report juga dapat dimanfaatkan 
secara maksimal untuk perbaikan sistem dan proses kerja 
Fungsi/UO/UB & Anak Perusahaan serta dijadikan acuan 
bagi terciptanya ide inovasi dan kreatifitas di setiap lini kerja 
dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan secara 
keseluruhan yang tentunya didukung oleh komitmen dari 
Manajemen Puncak Fungsi/UO/UB & Anak Perusahaan.

Masih banyak yang harus dilakukan untuk menjadi yang 
terbaik dan mencapai world leader sesuai band score KKEP 
jadi janganlah berhenti!!! Menemukan Good Performance, 
Good Execution dan Good Achievement sebagai Golden 
Triangle kinerja ekselen Pertamina akan terus dibutuhkan 
oleh seluruh Aplikan untuk mencapai visi To Be World Class 
National Energi Company dan kami para Examiner selalu 
siap untuk membantu !

Insan Mutu…Semangat!!!Hebat!!!
Pertamina…Jaya!!!Jaya!!!

NO APLIKAN
1 Retail Fuel Marketing
2 Industrial Fuel Marketing
3 Supply & Distribution
4 Aviation
5 Domestic Gas
6 Petrochemical Trading
7 Shipping
8 Corporate Shared Service
9 Human Resources
10 PT Pertamina Patra Niaga
11 PT Pertamina Trans Kontinental
12 PT Pertamina Lubricants
13 PT Pertamina Retail
14 PT Elnusa Tbk.
15 PT Tugu Pratama Indonesia
16 PT Patra Jasa
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Sosialisasi Organisasi PWP Direktorat Hulu

PWP Adakan Seminar Kepemimpinan

Sosialisasi Tim OPKD dan Pelatihan Penggunaan APAR di PUDC

Jakarta  Bertempat di Ruang Mawar Simpruk, Persatuan 
Wanita Patra Pusat (PWP) Direktorat Hulu melaksanakan 
sosialisasi tentang petunjuk pelaksanaan organisasi PWP 
khususnya di lingkungan Direktorat Hulu (30/9).

Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh pengurus PWP 
Direktorat Hulu dan anak perusahaan. Ketua PWP Direktorat 
Hulu Atu Samsyu Alam berharap dengan sosialisasi tersebut 
seluruh anggota dan pengurus PWP lebih memahami tata 
cara berorganisasi.

Sosialisasi yang disampaikan oleh HR Upstream 
Manajer Herry Djauhari mengenai struktur organisasi, tata 
cara pengesahan dan sertijab ketua PWP serta tata cara 
pengesahan dan penyempurnaan pengurus. Juklak tentang 
HUT PWP juga dijelaskan. Termasuk atribut PWP serta iuran 

anggota PWP. 
Semua peserta tampak antusias mengikuti acara ter

sebut, karena banyak pengurus dan anggota sendiri belum 
memahami secara jelas tentang hal tersebut.•kuntoro

Jakarta  Persatuan Wanita Patra Tingkat Pusat bidang 
organisasi melaksanakan pelatihan kepemimpinan dan 
seminar dengan tema “menjadi pemimpin yang sukses dan 
bahagia” di Gedung Wanita Patra Simprug, Jakarta pada 
Kamis (8/10). Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum PWP 
Pusat Handini Dwi Soetjipto serta para Ketua PWP Pusat  
Dhanik Rahmad Hardadi, Endah Ahmad Bambang, Ria Arief 
Budiman,  Atu Syamsu Alam dan Titi Dwi Daryoto. Acara ini 
juga  dihadiri oleh seluruh anggota Direktorat PWP Pusat. 

Seminar yang dibagi menjadi dua sesi tersebut diisi oleh 
nara sumber Aris Setyawan. Sesi pertama dalam seminar 
membahas tentang halhal yang dibutuhkan dalam dunia 
karier, seperti  kemampuan komunikasi, kejujuran, integritas 
dan bekerja sama. Menurutnya, keberhasilan seseorang 

dalam pekerjaan, 80  persen karena karakternya. Sesi kedua 
berisi bagaimana menjadi wanita yang bahagia dunia dan 
akhirat.•priYo

balongan  PWP RU VI Balongan mengadakan lomba 
merangkai bunga dengan tema “Dengan Merangkai 
Bunga Dapat Menciptakan Seni Dan Kreatifitas”, pada 
(9/9). Kegiatan ini diikuti oleh 16 peserta yang mewakili 
seluruh fungsi di RU VI. Dalam lomba ini, masingmasing 
peserta diberi waktu 45 menit untuk merangkai bunga yang 
disediakan panitia. 

Disamping teknik merangkai, peserta dituntut untuk bisa 
mengimajinasikan bentuk rangkaian yang indah dan rapih 
sebagai salah satu faktor penilaian penting dalam penjurian. 
Nirwana Yulian Dekri selaku Ketua PWP RU VI Balongan 
berharap dalam lomba ini dapat men ciptakan kreatifitas 
dalam merangkai bunga dan buah, sehingga dikemudian 
hari keterampilan ini bisa dimanfaatkan pada acaraacara 
perusahaan tempat para suami bekerja. 

Berdasarkan penilaian juri,  pemenang dalam lomba ini 

PWP RU VI Adakan Lomba Merangkai Bunga
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adalah : Fungsi MPS (Juara 1), Produksi I (Juara 2), serta 
Fungsi HSE (Juara 3), sementara itu juara harapan fungsi 
Produksi II (Harapan 1), ME (Harapan 2 dan 3).•andi

Jakarta  Fungsi HSSE Operation Head Office mengadakan 
Sosialisasi Tim Organisasi Penanggulangan Keadaan Darurat 
(OPKD) dan Pelatihan Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan 
(APAR) untuk penghuni lantai Gedung Pertamina Upstream 
Data Center (PUDC), pada (18/9).  Penghuni lantai yang ditunjuk 
sebagai Tim OPKD dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat 
mengerti peran dan tanggung jawabnya pada saat terjadi 
keadaan darurat sesuai struktur organisasi tanggap darurat. 
Sebanyak 50 peserta diharapkan  mampu mengoperasikan 
APAR untuk memadamkan kebakaran tingkat awal sehingga 
api dapat dipadamkan sedini mungkin. 

Kegiatan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri 
Pe kerjaan Umum No 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman 
Tek nis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, dan 

Pedoman Penanggulangan Bencana Tingkat Korporat No 
A002/I00200/2011S0 REV2. Termasuk dalam kewajiban 
mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran ini 
adalah pembentukan unit  penanggulangan kebakaran di 
tempat kerja dan menyelenggarakan pelatihan dan gladi 
penanggulangan kebakaran secara berkala.

Sosialisasi kepada Tim OPKD yang dibentuk oleh pimpinan 
tertinggi di setiap lantai di Gedung PUDC bertujuan  untuk 
merefresh peran dan tanggung jawabnya, sehingga pada 
saat keadaan darurat terjadi Tim OPKD sudah mengerti peran  
dan tanggung jawabnya. Kegiatan yang dibarengi dengan 
pelatihan penggunaan APAR  ini dilakukan secara berkala dan 
terjadwal.•hsse operation head offiCe

Telinga adalah bagian tubuh yang urgen sekali 
karena salah satu panca indera yang berperan penting 
dalam kehidupan seharihari. Bagaimana menjaga 
kesehatan telinga seharisehari? Berikut tipsnya.
1. Hindari lingkungan yang bising, seperti tempat 

karaoke dan lainnya. Karena sering mendengar 
suara yang bising bisa membuat Anda menjadi 
tuli. Jika Anda bekerja di tempat yang bising, 
gunakanlah perangkat pelindung telinga.

2. Seng dan asam folat tidak hanya dapat membantu 
menjaga kesehatan tubuh, namun juga baik untuk 
menjaga kesehatan telinga. Kurangi konsumsi gula, 
kafein, rokok, garam dan pemanis buatan.

3. Bersihkanlah telinga secara teratur dengan meng
gunakan cutton bud. Jangan terlalu kuat men
dorong cutton bud ke dalam telinga ketika sedang 
membersihkannya. Karena justru akan mendorong 
ko toran masuk lebih jauh ke dalam telinga. Hindari 
alatalat yang dapat mendorong kotoran telinga 
masuk ke liang telinga, karena dapat menyebabkan 
cedera dan gangguan pendengaran.

4. Hindari mengobati sendiri jika telinga terasa sakit 
atau berdenging. Lebih baik berkonsultasi dengan 
dokter THT yang akan memeriksa kesehatan telinga 
Anda. Apapun yang terjadi pada telinga Anda, 
dokter akan memberikan saran tentang menjaga 
kesehatan teinga.

5. Tidak bagus bagi kesehatan telinga kalau selalu 
men dengarkan lagulagu kesukaan dengan suara 
besar atau kecil dengan menggunakan earphone.
Kebiasaan ini juga bisa membuat kesehatan telinga 
Anda berkurang dari batas normal pendengaran. 
Sebaiknya Anda mendengar lagulagu kesukaan 
Anda tanpa menggunakan earphone. Ini akan 
lebih baik apalagi orang lain disekitar Anda bisa 
mendengar dan menikmati lagu bersama Anda.

Untuk mengurus telinga tidaklah sulit, lebih baik 
men cegah dari pada mengobati. Semoga tips ini 
bermanfaat bagi Anda.•
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Townhall Meeting Legal Counsel & Compliance 
Jakarta    Fungsi Legal Counsel  & Compliance mengadakan Townhall Meeting yang mengundang seluruh timtim 
Legal Counsel & Compliance di tingkat Perusahaan dan Anak Perusahaan, di Lantai M Kantor Pusat Pertamina, pada 
(30/9). Acara ini diakan dalam rangka perpisahan dengan Chief Legal Counsel & Compliance Alan Frederik Panggabean. 
“Untuk tim yang saya tinggalkan, ingatlah, bahwasannya anything is possible. Jangan pernah menyerah hanya karena 
kita lawyer BUMN, kita orang Indonesia. That is non sense. Anything is possible,” tegas Alan di hadapan seluruh pekerja 
di lingkungan Legal Counsel & Compliance. Menurutnya, Pertamina merupakan organisasi yang sangat besar dan penuh 
dengan talent. “This is a truly great organization, beruntunglah mereka yang bisa bekerja di Pertamina,” ucap Alan.  Ia 
berharap agar penggantinya bisa menginspirasi tim legal untuk terus tumbuh. “Orang bisa punya style yang berbeda, 
tetapi tugas seorang Chief Legal Counsel is to inspire the whole group tentang apa yang possible,” pungkas Alan.•starfY

Pengajian PEPC Bahas Keutamaan Hari Raya Kurban
Jakarta  – Badan Dakwah Islam PT. Pertamina EP Cepu (BDI PEPC) kembali menggelar kajian rutin yang kali ini bertema 
“Keutamaan Hari Raya Kurban”. Materi dibawakan oleh ustadz DR. Wahid Rahman, membahas tentang ibadah Kurban 
yang sesuai dengan sunnah Rasul. Dalam kesempatan tersebut, Wahid Rahman menyampaikan tata cara kurban dan syarat 
jewan yang layak kurban. Nabi mengajarkan untuk membaca Bismillahi Allahu Akbar sebelum hewan kurban disembelih, 
dan jika mampu hewan kurban disembelih sendiri. Sesuai kemampuan berkurban, boleh satu ekor hewan untuk mewakili 
satu keluarga, dan boleh patungan sebanyak tujuh orang untuk satu ekor sapi. Ia juga mengingatkan panitia kurban untuk 
mendistribusikan seluruh daging kurban kepada fakir miskin. Orang yang berkurban mendapat sepertiga bagian hewan 
kurban. Kajian diakhiri dengan sesi tanya jawab.•
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Semangat Upacara Kesaktian Pancasila di RU III
plaJu –  Meskipun kabut asap menyelimuti kota Palembang, tidak terkecuali di RU III Plaju, tak menurunkan semangat 
dan kecintaan para pekerja untuk mengikuti pelaksanaan Upacara Kesaktian Pancasila yang di gelar di Lapangan 
I Gedung Aneka, Kamis (1/10).  Bertindak sebagai pembina upacara General Manager RU III, Mahendrata Sudibja 
dan komandan upacara, Harpolo. Kondisi kabut asap tebal di lapangan tak mengurungkan niat para pekerja untuk 
mengikuti upacara ini dari awal hingga selesai. Kendati demikian, demi menjaga kondisi kesehatan, seluruh peserta 
upacara tetap menggunakan masker selama upacara berlangsung.•ru iii
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GM RU II Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila
dumai –   General Manager RU II Afdal Martha memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 
2015, pada (1/10). Upacara yang bertema “Kerja Keras dan Gotong Royong Melaksanakan Pancasila” diikuti oleh 
Tim Manajemen, Section Head dan pekerja RU II, sekuriti, Persatuan Wanita Patra serta anggota Pramuka. Upacara 
peringatan Hari Kesaktian Pancasila kali ini dilaksanakan di Gedung Pertemuan Sasana Mitra Bukit Datuk dan 
berlangsung begitu khidmat dan tenang.•ru ii
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GM MOR IV Audiensi ke Gubernur Jawa Tengah
semarangGM MOR IV Kusnendar didampingi oleh Manager Domestic Gas Hardjono dan Sr. SPV External Relation 
Roberth MV Dumatubun melakukan audiensi ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo,  di kantor Gubernur Jawa Tengah.
Selain menjalin silaturahmi  Kusnendar dan Ganjar Pranowo membahas isuisu strategis yang merupakan core business 
Pertamina, seperti  penyaluran BBM maupun LPG di wilayah Jateng, hingga rencana bentukbentuk koordinasi antara 
Pertamina dan Provinsi Jawa Tengah melalui media sosial dalam menjaga penyaluran BBM dan LPG di wilayah Jawa Tengah.
Selain itu, Kusnendar menjelaskan mengenai kesiapan Pertamina dalam menghadapi Puasa dan Lebaran tahun 2015. 
Menanggapi hal tersebut, Ganjar akan  mensupport untuk kelancaran penyaluran BBM dan LPG kepada masyarakat.•mor iV
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PEP Jatibarang Field 
Berkurban

tanJung  Pertamina EP (PEP) Tanjung Field 
menga dakan kegiatan pemotongan hewan kurban 
pada  Hari Raya Idul Adha. Pemotongan hewan 
qurban dilingkungan internal Pertamina EP pada 
tahun ini total berjumlah 23 ekor hewan, terdiri 
dari 17 ekor sapi dan 6 ekor kambing yang  di
bagikan ke wilayah ring 1 operasi Pertamina, di 3 
Kecamatan.•dpks

mundu  Pemberian hewan kurban dari pekerja 
Pertamina EP (PEP) Jatibarang Field me ningkat di
bandingkan tahuntahun sebelumnya, yakni 6 ekor 
sapi dan 15 ekor kambing. Dengan difasilitasi oleh 
Badan Dakwah Islam (BDI) Mundu, hewanhe wan 
kurban tersebut dipotong dan di distribusikan ke 
masyarakat sekitar yang mem butuhkan, (24/9).

Ceppy Agung Kurniawan selaku Pembina BDI 
Mundu memberikan apresiasi kepada seluruh 
pekerja atas respon positifnya pada perayaan Idul 
Adha 1436 H ini. Dengan bantuan dari seluruh 
panitia kegiatan perayaan Idul Adha, seluruh daging 
kurban tersebut berhasil didistribusikan ke desa
desa ring 1 WKP PEP Jatibarang Field. Adapun 
desadesa yang menerima daging kurban, ialah 
Desa Kedungwungu, Desa Dukuh Tengah, Desa 
Dukuh Jeruk, Desa Sumberjaya dan masih banyak 
lagi.•nit
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Hari Raya Idul Adha di 
PEP Tanjung Field

Internal Assessment 
KOFOE PEP Limau Field
prabumulih  HSSE Limau Field mengadakan 
internal assessment Keselamatan Operasional 
Fundamental Operational Excelent (KOFOE). 
Assessment dilaksanakan di minggu ke4 dan 5 
bulan September, meliputi 7 aspek kontrol masuk, 
SIKA, JSA, APD, MSDS, Lotto dan Housekeeping. 
Fasilitas yang menjadi objek assessment sejumlah 
total 18 fasilitas meliputi seluruh SP dan SKG, 
workshop dan warehouse, rig dan kantor.

Elvena Prihastri, Pjs. Limau HSSE Asst. Manager 
me nyampaikan, assessment ini diadakan untuk 
memastikan bahwa operator di seluruh fasilitas di 
lapangan me mahami KOFOE dan melaksanakan 
sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan 
kesadaran pentingnya implementasi KOFOE untuk 
mewujudkan sikap kerja selamat di Limau Field.•ark 

algeria  Pertamina Algeria mendapat tamu istimewa pada 
(1/10). Mereka adalah para pimpinan Lemhanas, antara lain 
Marsekal Muda Eddy Yuwono sebagai pimpinan rombongan, 
Irjen Pol Rasyid Rido, Brigjen TNI Juwondo dan DR. Panutan 
Sakti Sulendrakusuma serta para peserta program pendidikan 
PPSA Lemhanas angkatan XX. Rombongan yang berjumlah 
sekitar 40 orang ini diantar oleh Kuasa Usaha Ad. Interim 
(KUAI), Ida Susanty Munir beserta staf KBRI Algeria.

Dalam kesempatan tersebut Marsda TNI Eddy Yuwono 
menyampaikan, kunjungan ke Pertamina merupakan bagian 
dari rangkaian Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) ke Algeria 
yang berlangsung pada 28 September hingga 2 Oktober 
2015. “Melalui kunjungan  ini, kami ingin menambah wawasan 
tentang kegiatan Pertamina di Algeria yang kami pandang 
sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan ketahanan 
energi nasional”, ujar Eddy Yuwono.

Country Manager Pertamina Algeria, Eko Rukmono yang 
menyambut rombongan menyampaikan secara singkat 
kronologi dan latar belakang masuknya Pertamina di Algeria. 
“Pertamina resmi mengambil alih pengelolaan atas Blok 405a 
dari ConocoPhillips Algeria Ltd (COPAL) sejak 27 November 
2013”, ungkapnya. Pertamina mengelola Blok 405a yang 
terdiri dari tiga lapangan minyak utama, yaitu Menzel Lejmat 
North (MLN), Ourhoud dan EMK. Di lapangan MLN, Pertamina 
menguasai 65% hak partisipasi dan sekaligus bertindak 
sebagai operator. Sementara hak partisipasi di lapangan 
Ourhoud sebesar 3,73% dan di lapangan EMK sebesar 
16,9%.

Kunjungan Lemhanas ke Pertamina Algeria

Ketika ditanya tentang produksi minyak dari Algeria, 
Country Manager yang telah bertugas di Algeria sejak awal 
Desember 2013 ini menjelaskan, ratarata produksi Blok 
405a sejak awal 2014 hingga saat mencapai lebih dari 32 
ribu barel per hari sehingga bagian untuk Pertamina mencapai 
sekitar 20 ribu barel per hari dan diharapkan terus meningkat. 
“Sejak pengambilan asset hingga saat ini, Pertamina telah 
mengapalkan sekitar 4 juta barrel minyak mentah (Saharan 
Blend) dan 20.000 metric ton LPG dan kondensat”, imbuhnya.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa total pekerja Pertamina yang 
tersebar di MLN, Hassi Messoud dan Algiers saat ini berjumlah 
sekitar 300 orang. Pekerja Indonesia berjumlah sekitar 30 
orang yang menempati posisi managerial dan posisiposisi 
kunci, selebihnya adalah pekerja lokal Algeria dan beberapa 
pekerja asing dari 10 negara.•pertamina algeria

Country Manager Pertamina Algeria menyampaikan ucapan selamat datang 
kepada pimpinan rombongan dan peserta program pendidikan PPSA Lemhanas 
angkatan XX.
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aCeh – Sesuai dengan ke
sepakatan antara PT Per
tamina Hulu Energi (PHE) 
dengan ExxonMobil, maka 
pada 1 Oktober 2015 dila
ku kan pengalihan penuh 
atas operasional Blok NSO 
(offshore) dan B (onshore)  
dari  ExxonMobil ke PHE. Blok 
NSO dan B yang sebelumnya 
masingmasing dioperasikan 
oleh ExxonMobil Oil Indonesia 
Incorporation (EMOI) dan 
Mobil Exploration Indonesia 
Incorporation (MEII), sejak 
1  Oktober  2015 puku l 
00:00 WIB, operatorship 
un tuk masingmasing blok 
tersebut  secara penuh 
(100%) dipegang   oleh  anak 
perusahaan PHE, yaitu  PHE 
NSO dan PHE NSB.

Pengalihan operatorship  
juga ditandai dengan di
l a   k u k a n n y a  To w n h a l l 
Meeting di Training Center 
Conference Room Aceh 
Production Operation Office 
– Lhoksukon, Aceh yang 
di hadiri oleh pekerja  blok 
NSO dan B. General Manager 
PHE NSO dan PHE NSB 
Adi Harianto menyampaikan 
selamat atas bergabungnya 
pekerja Blok NSO dan B 
dalam keluarga besar PHE. 
”Semoga kedua blok ini  da

Pengalihan Operasi Blok NSO & B 
dari ExxonMobil ke PHE

pat memberikan kontribusi 
besar dalam kemajuan PHE 
kedepan yang selanjutnya 
untuk kemajuan Pertamina,” 
ujarnya.

Dipaparkan pula Visi Misi 
Pertamina, Tata Nilai 6 C 
dan program program yang 
harus segera dilaksanakan 
oleh seluruh pekerja untuk 
meningkatkan kinerja dan 
pengembangan blok NSO 
dan B.  Sebagai  s imbol 
bergabungnya para pekerja 
tersebut ke PHE, Adi Harianto 
melakukan penyematan 
Badge PHE kepada Indra 
Sakti selaku Aceh Production 
Operation (APO) Field Ma
nager, yang kemudian diikuti 
oleh seluruh pekerja.

Blok B mulai berproduksi 
di tahun 1977 dengan puncak 
produksi mencapai sekitar 
3400 mmscfd, sedangkan 
blok NSO mulai berproduksi 
di tahun 1996 dengan puncak 
produksi sekitar 400 mmscfd. 
Hingga saat ini tak kurang dari 
~18TCF telah diproduksikan. 
Penjualan gas saat ini rata 
rata  50 mmscfd (raw gas 
+/ 145 mmscfd) dengan 
peruntukan pasar domestik. 
Selain gas, kedua blok saat ini 
memproduksikan kondensat 
sekitar 1200 bcpd dan sulfur 

sekitar 900 MT per bulan yang 
sudah diserap pasar.

Adi Harianto menam bah
kan, “Potensi raw gas yang 
dihasilkan dari kedua blok ini 
dapat mencapai sekitar 190 
mmscfd, namun masalahnya 
adalah daya serap pasar 
yang masih belum maksimal 
dan “gas own use”, terutama 
untuk fuel, yang masih sangat 
besar yaitu  (+/ 45 %) dari 
gas  yang sudah diproses 
( t reated gas ) ,  seh ingga 
tantangan terbesar ke depan 
adalah se gera mencari pasar 
baru untuk dapat menyerap 
potensi ini dan melakukan 
efisiensi terhadap “gas own 
use” se hingga sejumlah gas 
yang tadinya sebagai fuel gas 
bisa dimanfaatkan menjadi 
gas sales”. 

Dalam kesempatan yang 

sama Adi juga melakukan 
kunjungan ke Anjungan lepas 
pantai NSO dan berbincang 
langsung dengan seluruh 
pekerja serta melihat fasilitas 
off shore.

PHE  NSO & B berkomit
men melanjutkan program 
kemasyarakatan yang telah 
dijalankan sebelumnya, me
liputi program kesehatan, 
managemen UMKM, program 
pemberdayaan perempuan 
dan pengembangan karak ter 
anak – Semai Benih Bang
sa yang merupakan pro
gram unggulan dan telah 
mendapatkan penghargaan 
dari Pemerintah. Program 
kemasyarakatan dijalankan 
di 89 gampong/desa yang 
berada di tier 1 dan tier 2 dan 
sekitar jalur pipa.•phe

Penyerahan badge PHE sebagai simbolisasi bergabungnya Blok NSO dan B ke 
PHE NSO dan PHE NSB.
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anak perusahaan
Pertamina Lubricants Quality Awards  2015
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Kunjungan Dewan Komisaris Pertamina ke Blok Cepu
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Pertamina Lubricants 
Perkuat Jajaran Sales Force

Jakarta  “Dalam situasi 
kri sis ekonomi seperti se ka
rang ini, dimana semuanya 
menurun, termasuk penjualan 
pelumas kita, ternyata se
mangat Anda semua tidak 
ikut turun. Malah jumlahnya 
meningkat 100%, peningkatan 
yang luar biasa. ” 

Demikian dikatakan oleh 
Direktur Marketing  & Sales 
Pertamina Lubricants Andria 
Nusa, ketika  berbicara di 
ma lam f i na l  Pe r tam ina 
Lubricants Quality Awards 
2015 di Grand Mercure Hotel, 
Jakarta, pada Senin (21/9). 

Andr ia  menegaskan, 
tantangan  tidak akan ber
henti di tahun ini saja, bahkan 
diperkirakan tahun depan 
belum pul ih sepenuhnya 
karena harga crude masih 
rendah. “Mungkin tahun 2017 
perekonomian akan bangkit 
kembali. Jadi kita menghadapi 
masa krisis ini masih akan 

boJonegoro  Festival Bengawan Solo turut 
menyemarakkan rangkaian peringatan hari jadi 
Bojonegoro (HJB) ke338, pada (20/9). Kegiatan 
dilakukan di sungai legendaris dan terpanjang di 
pulau Jawa itu, mulai pagi hingga malam hari. 
Diawali dengan festival Belimbing, yang dibuka 
wakil bupati Bojonegoro, Setyo Hartono. Dilanjutkan 
dengan pawai perahu hias yang diberangkatkan 
oleh bupati Bojonegoro, Suyoto. Ada juga lomba 
berenang menyeberangi bengawan Solo, serta 
lomba menangkap bebek di bengawan Solo. 
Bahkan acara lomba layanglayang juga digelar 
di sekitar lokasi bendung Gerak, Desa Ringinrejo, 
Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro. Umbulumbul 
dan ratusan panitia yang mengenakan kostum 
de ngan logo SKK Migas dan PEPC menambah 
suasana terasa meriah sekali.

 Sementara penutup acara dilakukan dengan 
Kambangan Damar Kurung di taman bengawan 
Solo (TBS), persisnya di utara pasar kota Bojo
negoro. Acara itu menjadi puncak festival Be
ngawan Solo tahun 2015.•pepC 

magelang  PT Pertamina Lubricants memperkuat 
tenaga sales force untuk menghadapi kompetisi. Se
banyak 49 pekerja muda pria dan wanita mengikuti 
Program Pengembangan Kepemimpinan selama 
tiga hari di Akademi Militer, Magelang, (30/9). De
ngan pelatihan ini diharapkan dapat memperkuat 
semangat kepemimpinan, persatuan, dan loyalitas 
kepada perusahaan dan negara.

Direktur Utama PT Pertamina Lubricants Gigih 
Wahyu Hari Irianto menegaskan tantangan yang 
di hadapi saat ini semakin kompleks. Perekonomian 
yang melambat telah berdampak terhadap per
lambatan di sektor industri, pertambangan, dan 
otomotif. Selain itu di sisi retail, Pertamina harus 
me la kukan terobosan untuk bisa menguasai retail 
outlet.

Gigih diterima oleh Wakil Gubernur AKMIL Brigjen 
Dudung Abdurachman, SE, MM.  Pada kesempatan 
tersebut, kedua belah pihak menandatangani MoU 
kerjasama pogram pengembangan kepemimpinan. 
Dudung menegaskan, pihaknya mendukung ker ja 
sama tersebut sepenuhnya.  “Dengan program ini 
diharapkan dapat membangun jiwa korsa, loyalitas, 
dan kepemimpinan para pekerja Pertamina,” te
gasnya.•ptpl
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PEPC Ikut Semarakkan 
Festival Bengawan Solo

cu kup panjang,” ujar Andria. 
“Oleh karena itu, untuk survive 
dalam krisis ini, adalah dengan 
lebih banyak meningkatkan 
CIP, penghematan ataupun 
peningkatan kinerja.” 

Ketua Panitia LQA 2015 
Agus melaporkan bahwa  
Pertamina Lubricants Quality 
Awards (LQA) 2015 ini me
rupakan  yang kelima kalinya 
diselenggarakan. Dahulu lebih 
dikenal  sebagai Konvensi 
Mutu. Tema yang diangkat 
adalah “Mission Impossible”, 
karena dengan misi yang 
su lit, ternyata pesertanya 
meningkat. 

Tahun ini, peserta LQA 
meningkat dari tahun lalu 38, 
tahun ini menjadi 78  gugus. 
Setelah seleksi tahap awal, 
yang bertanding adalah 52 
gugus. Value creation yang 
diperoleh dari  LQA ini kurang 
lebih sekitar Rp 40 miliar, 
dimana yang Rp 36 miliar 

su dah diversifikasi fungsi Ke-
uangan, dan sisanya masih 
dalam proses verifikasi.  

Para pemenang terbagi 
dalam 10 kategori. Yaitu, 
The Most Inspiring  Leaders: 
Harry Fitrawan. The Most 
Productive CIP: Production 
Unit Gresik. The Best Quality 
Agents: Yus Adianto. The Best 
of Web Portal: Tri Jo ko. The 

Best Design of Know ledge 
Management:  Dorax Riskiarta. 
The Best of Photo Stories of 
Knowledge Management: 
Gatot Afri. The Best Sharing: 
Ifa Sri Widodo.  The Best 
Quality Control Team: PKM 
Lebah. The Best QC Circle 
CIP:  GKM Komplex.  The 
Best Suggestion System CIP: 
SS Rudiyono  Widiyanto.•urip

boJonegoro   Pada 
24  25 September 2015, 
Komisaris Utama PT. Per
tamina  (Pe rse ro )  Tanr i 
Abeng didampingi jajaran 
Komisaris lainnya mela kukan 
kunjungan kerja ke Blok Cepu 
di Bojonegoro. Rombongan 
juga mengadakan rapat di 
pendopo kantor Bupati Bojo
negoro guna  membahas 
dan mengevaluasi isuisu 
yang berkaitan dengan pe
ngerjaan proyek di wilayah 
kerja blok Cepu. Kunjungan 
kerja komisaris Pertamina 
ini merupakan kegiatan rutin 
yang dilakukan dengan tu
juan  monitoring dan melihat 
lebih dekat perkembangan 
proyek Pertamina, khususnya 
proyek yang sedang dan 
akan dikerjakan oleh PEPC.

Direktur Utama PEPC, 
Adriansyah memaparkan 
garis besar proyek Banyu Urip 
dan proyek JambaranTiung 
Biru (JTB).  Untuk proyek 
Ba   nyu Urip, Cumulat ive 
Overall Progress EPC 15 
su  dah mencapai 97,34% (per 
14 Agustus 2015). Rincian 
progress proyek Banyu Urip, 
yaitu adanya sumur baru  di 
WPA (8), WPB (16), WPC (16); 
EPC 1 progress 96 % dengan 
forecast  Train A mulai akhir 
tahun 2015; EPC 5 progress 

96% dengan flyover, river 
water intake, raw water basin, 
office, warehouse, main
tenance shop (handed over 
18 September 2015); EPC 2 
& 3 progress 100% (handed 
over 18 Januari 2015); EPC 4 
progress 100% (handed over 
28 Januari 2015).

 Ada beberapa isu pen
ting yang disampaikan oleh 
Adriansyah. Di antaranya, 
belum dilakukannya revisi 
t e r  hadap  ha rga  c rude 
FSO Cinta Natomas, yang 
mengakibatkan Pertamina 
harus membayar biaya tam
bahan untuk transportasi 
minyak dari lapangan BU 
ke Cinta Natomas sebesar 
US$ 1,26/Bbls, dan potensi 
kendala penambahan pro
duksi via Cinta Natomas. Isu 
lainnya  adalah ijin flaring 50 
mmscfd diperlukan sampai 
Januari 2016 untuk antisipasi 
AGRU dan Gas Injection 
System yang  baru selesai 
Februari 2016. Isu terakhir 
adalah kendala lifting di FSO 
Gagak Rimang pada CPF 
poduksi 165/185 kbd, dimana 
akan berpotensi Tank Top & 
Shut Down produksi, yang 
ji ka disebabkan oleh lifting 
maka PEPC akan terkena 
denda US$ 6/Bbls ditambah 
kerugian produksi. Kendala 

tersebut akibat dari kesiapan 
kapal yang belum maksimal 
dan proses ijin ekspor crude 
yang semula dari ESDM (jika 
tidak selesai akhir Oktober 
2015), maka harus mengurus 
ke BKPM (Badan Koordinasi 
Penanaman Modal). 

Karena itu, Adriansyah 
meng harap kan support dan 
bantuan Dewan Komisaris 
sebagai jembatan dengan 
instansi dan lembaga terkait, 
agar kendala yang ada dapat 
segera teratasi terutama 
untuk  menyelesaikan proyek 
sesuai target dan mencegah 
potensi kerugian.

Proyek JTB, Cummu
lat ive  Overa l l  Progress 
sampai dengan pertengahan 
Agustus 2015 mencapai 
6,17%. Pro yek ini diper kira
kan menghasilkan ratarata 
produksi gas 315 mmscfd 
(172 mmscfd sales gas) dan 
capex US$ 2,1 miliar. Isu 
yang terdapat pa  da proyek 

JTB adalah be lum dicapai 
kesepakatan har ga dan 
penawaran PT. Pupuk Kujang 
yang masih di bawah tingkat 
keekonomian lapangan 
JTB. Saat ini soal harga 
tersebut masih dalam pro ses 
pembahasan oleh pe merintah 
terkait wacana pem berian 
subsidi. 

Komisaris Utama Per ta 
mina Tanri Abeng,  menya
takan dukungan penuh ter
hadap seluruh kegiatan di 
proyek Lapangan Banyu 
Urip dan kegiatan yang 
akan dilaksanakan di proyek 
Lapangan JTB. Tanri Abeng 
juga memperkenalkan Badan 
Usaha Milik Rakyat yang 
keberadaannya sama seperti 
pada awal  kemunculan 
BUMN dan BUMD. Akan 
te tapi  sekarang tenaga 
pro fesional sudah masuk 
dan turut ambil  bagian, 
baik di BUMN maupun di 
BUMD.•pepC
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Pertamina Akan Tingkatkan Cadangan 
Penyangga Energi Nasional
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Vice President Corporate Communication Wianda Pusponegoro memberikan 
penjelasan mengenai rencana peningkatan cadangan operasional BBM untuk 
pemenuhan kebutuhan  BBM masyarakat dari 2123 hari menjadi 30 hari.

Fo
to

 : 
A

D
IT

Y
O

Yayasan Masyarakat 
Muslim Freeport Indonesia 
Studi Banding ke BAZMA

plaJu – Berbagai studi menunjukkan, ketidakergonomian 
rancangan kerja merupakan akar masalah (root cause) 
mun  culnya berbagai penyakit akibat kerja, kelelahan yang 
berlebihan (fatigue), bahkan human error dan ke celakaan kerja. 
Agar semua risiko yang diakibatkan oleh ketidakergonomian 
rancangan kerja dan kelelahan kerja dapat diminimalisasi, RU 
III melakukan pemetaan tingkat risiko ergonomi dan kelelahan 
kerja yang dialami oleh pekerja melalui Studi Ergonomi dan 
Kelelahan Kerja.

Studi yang dilakukan oleh Lembaga Teknik dan Manajemen 
Industri – Institut Teknologi Bandung (LETMI ITB) ini diawali 
dengan Kick Off Meeting yang dihadiri oleh VP HSSE Direktorat 
Umum & SDM Djoko Susanto, Manager HSSE Direktorat 
Pengolahan Boedi Setyono, Manager Occupational Health 
Strategy Ida Bagus Adiatmaja, GM RU III Mahendrata Sudibja 
serta tim manajemen, pada (19/8) di Conference Room GM.

RU III Mitigasi Risiko Kecelakan Kerja Lewat Studi Ergonomi dan Kelelahan
Djoko Susanto menjelaskan, studi bertujuan untuk mengukur 

dan menganalisis tingkat risiko ergonomi dan kelelahan kerja 
(fatigue) pekerja RU III Plaju yang dapat berpotensi kepada 
penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Kajian tersebut 
diharapkan dapat memberikan umpan balik kepada perusahaan 
berkaitan faktor dan tingkat risiko ergonomi pada setiap lokasi 
kerja di RU III, serta aspek fisiologik, biomekanik, dan kognitif/
psikologisnya.

“Studi ini sangat penting bagi para pekerja RU III  karena 
sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan kesehatan 
pekerja. Kami berharap studi ini dapat memberikan peran positif 
dalam tingkat keselamatan kerja yang sulit diidentifikasi karena 
faktor individu pekerja,” tutur Boedi Setyono.

Sementara GM RU III Mahendrata Sudibja  mendukung 
penuh studi yang dilakukan. Menurutnya, komitmen HSE 
ekselen tidak mungkin dapat terwujud kecuali dengan me

lakukan identifikasi dan mitigasi terhadap semua risiko yang 
dapat berdampak pada kecelakaan kerja dan penyakit akibat 
kerja dari semua aktivitas di setiap unit. Setiap kejadian 
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja akan berdampak 
kepada kelangsungan ope rasional bisnis RU III. “Semoga 
hasil studi yang dila kukan dapat meningkatkan produktivitas, 
memberikan kenyamanan bagi pekerja, dan kilang RU III 
beroperasi dengan aman,” ujarnya.

Ketua Tim LETMI ITB Yassierli Phd. menjelaskan, studi yang 
dilakukan selama 3 hari ini di antaranya survei pendahuluan, 
penyebaran kuesioner dan wawancara pekerja, survei 
ergonomi pada setiap lokasi kerja, melakukan pengukuran 
tingkat kelelahan, dengan metode fisiologi, biomekanika dan 
kognitif/psikologis terhadap sampel pekerja dan memberikan 
rekomendasi enjiniring dan administrasi untuk mengurangi 
tingkat risiko ergonomi dan kelelahan kerja.•ks

Jakarta – Yayasan Masyarakat Muslim (YMM) 
PT Freeport Indonesia melakukan kunjungan 
Studi Banding ke Baituzzakah (BAZMA)  Badan 
Dakwah Islam (BDI) Pertamina, pada (28/9). 
Disambut oleh Ketua Umum BAZMA Susilo di 
Kantor Pusat Pertamina, acara diisi dengan diskusi 
dan sharing panel mengenai pengelolaan zakat 
dan infaq/sedekah di lingkungan Pertamina dan 
anak perusahaan. Hadir pula dalam acara ini, 
Sek retaris Badan Pelaksana BAZMA Pertamina 
Asrul Bahar, Sekretaris BDI Pertamina Udi Priyoko, 
Ketua Pelaksana Harian BAZMA Sukendar, Ketua 
Lembaga Amil Zakat (LAZ) YMM PT Freeport 
Indonesia Amran Mulyadi dan jajaran BAZMA dan 
YMM PT Freeport lainnya. 

Dimoderatori oleh Sekretaris BDI Udi Priyo
ko, diskusi panel diisi dengan pembahasan 
me ngenai proses pengumpulan zakat, dan 
in fak/sedekah hingga penyalurannya kepada 
mustahik. Menurut Ketua LAZ YMM Freeport 
Amran Mulyadi, pengumpulan zakat di PT Freeport 
belum menggunakan sistem payroll dan masih 
berdasarkan kesukarelaan pekerja masingma
sing. Oleh karenanya, ia berterima kasih kepada 
BAZMA yang telah memberi kesempatan kepada 
YMM Freeport melalui studi banding ini. Amran 
berharap ke depannya za kat di PT Freeport da pat 
dikelola secara pro fesional.

Ketua Pelaksana Harian Baituzzakah Pertamina 
Sukendar, saat ini pengumpulan zakat, dan infak/
sedekah di Pertamina memiliki empat prosedur, 
yaitu sistem payroll,via transfer, layanan jemput 
donasi, dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Bekerja 
sama dengan Direktorat SDM dan Umum, sistem 
payroll memungkinkan pegawai untuk meyalurkan 
zakat melalui potongan gaji pegawai bulanan yang 
juga memotong pajak penghasilan (PTKP) serta 
dilaporkan BAZMA dan slip gaji masingmasing. 

Dia akhir acara, rombongan juga mengunjungi 
Mushola Al-Kautsar Pertamina.•starfY

Jakarta – Di hadapan 
insan pers  nasional, Vice 
Pre sident Corporate Commu
nication Pertamina Wianda 
Pusponegoro menjelaskan, 
pi haknya berencana me
ngem bangkan storage dan 
pipansasi BBM demi men
dukung kebutuhan cadangan 
operasional dan cadangan 
penyangga energi Indonesia. 

“Saat ini Pertamina ba
ru memiliki cadangan ope
rasional yang dapat me
menuhi setidaknya 2123 
hari kebutuhan pasokan 
bahan bakar untuk kebutuhan 
masyarakat. Pemerintah 
mengharapkan peningkatan 
cadangan operasional hingga 
30 hari. Tentunya sebagai 
BUMN, kita harus mencari 
cara dan strategi untuk me
menuhi target tersebut,” ucap 
Wianda.

Dalam Peraturan Pe
merintah No.79 Tahun 2014 
mengenai Kebijakan Energi 
Nasional dijelaskan, selain 
cadangan operasional, ne
gara harus memiliki ca dang
an penyangga energi yang 
digunakan untuk cadangan 
negara saat ter jadi krisis. 
Menurut Wianda, dalam 
Rencana Jangka Pan jang 

Perusahaan (RJPP) Pertamina, 
investasi yang dibutuhkan 
untuk mem ba ngun storage 
dan pipanisasi membutuhkan 
dana sekitar USD 1,63 miliar. 
“Investasi untuk storage 
BBM kita hitung sekitar 
USD 1,23 miliar, sedangkan 
pipanisasinya hanya sekitar 
USD 400 juta,” terang Wianda.

Ia menambahkan, saat 
ini sedang berjalan proyek 
di beberapa lokasi seperti di 
Pulau Sambu, Tanjung Uban, 
dan Tuban yang di pro yeksikan 
selesai pada ta hun 2016. 
Sedangkan pi panisasi BBM 
untuk rute baru akan melalui 
beberapa titik di pulau Jawa, 
seperti pada beberapa TBBM 
di MadiunBoyolali, Pengapon 
Boyolali, SurabayaKraton, 
BalonganTasikmalaya Lo
ma nis, PadalarangCikam pek, 
dan lainlain, yang diper kirakan 
mencapai 956 kilometer.

Pada kesempatan yang 
sama, Wianda juga men
jelaskan mengenai pen ca paian 
target kontribusi fi nansial dari 
efisiensi per 31 Agustus 2015. 
“Pertamina telah mendapatkan 
kon tri busi finansial sebesar 
USD 369,52 juta atau lebih 
tinggi USD 54,01 juta dari 
target hingga Agustus 2015. 

De ngan target se  besar USD 
500,42 juta, di harapkan 
pada akhir tahun  Pertamina 
bisa memenuhi pemasukan 
sebesar USD 130,90 juta 
me lalui beberapa program 
efisiensi, seperti sentralisasi 

procurement, perubahan 
proses pengadaan crude oil 
dan produk, Pembenahan 
Tata Kelola Arus Minyak, op
timalisasi Aset Penunjang 
Usaha (APU), serta corporate 
cash management.•starfY 

dumai  GM RU II Afdal  Martha yang didampingi Senior 
Manager Operation & Manifacturing Jadi Purwoko  mengajak 
seluruh insan RU II untuk melakukan penghematan dalam 
penggunaan daya guna menekan biaya operasional. Afdal 
juga menyampaikan harapannya agar pekerja selalu memberi 
ide dalam berinovasi terkait energy dan yield valuable product. 
Hal tersebut dikatakannya dalam acara Coffee Break,di Balai 
Pertemuan Sasana Mitra Bukit Datuk, (18/8).•ru ii

RU II Terus Upayakan Efisiensi
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Nursing Room Pertamina Jadi Percontohan
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Perwakilan Dinas Kesehatan Daerah mengunjungi Nursing Room Pertamina 
sebagai salah satu contoh fasilitas laktasi yang dimiliki BUMN ini sebagai upaya 
mendukung program ASI Ekslusif pemerintah untuk ibu bekerja yang menyusui.

balongan    Sebanyak 12 peserta ‘Grand 
Forum Pre sentasi CIP RU VI Balongan Tahun 2015’  
berhasil meraih predikat Gold, pada (17/9). Mereka 
me nampilkan  3 PCProve / PKM,  7 FTProve / 
GKM  dan  2 IProve / Sistem Saran (SS). 

GM RU VI Balongan Yulian Dekri mengatakan, 
Grand Forum Presentasi CIP ini obyektifnya 
adalah untuk mendukung optimalisasi kinerja 
perusahaan. Selain itu, sebagai salah satu sarana 
dalam  menuangkan ide dan gagasan pekerja RU 
VI demi untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Ia mengingatkan, acara ini janganlah dijadikan 
ajang untuk persaingan atau per bandingan. 
Tetapi, jadikan ajang untuk memfasilitasi se luruh 
masukan dan usulan  yang dipandang Positif 
bagi perusahaan.  “Forum ini bisa dijadikan  ajang 
sharing knowledge yang dapat mendukung 
tercapainya  visi RU VI Balongan “Menjadi Kilang 
Terkemuka di Asia Ta hun 2025,” kata Yulian.

Sementara ketua pe lak sana acara Gustian 
Qu dus menjelaskan, tahun ini terjadi perubahan 
istilah yang semula bernama Proyek Kendali Mutu 
(PKM) menjadi Project Quality Improvement  (PC
Prove) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) menjadi 
Focus Team Improvement (FTProve), sedangkan 
Sistem Saran (SS) menjadi Individual Improvement 
(IProve).  

Pada kegiatan ini, ju ga dilaksanakan sharing 
knowledge yang diisi oleh VP Quality, System & 
Know ledge Management  Faisal Yusra.•baChrun
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Grand Forum CIP RU VI, 12 
Peserta Raih Predikat Gold

Upskilling Kompetensi Jurnalis Televisi

Jurnalis senior Riza Primadi menjadi salah satu pembicara dalam Workshop 
Kompetensi Jurnalis Televisi dan Energi Bersih.
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Jakarta – Dalam rangka 
Pekan ASI Sedunia (PAS), 
Kementer ian Kesehatan 
bersama Kementrian Tenaga 
Ker ja dan Transmigras i  
mengadakan kunjungan ke 
Kantor Pusat Pertamina, 
pada (15/9). Kunjungan 
yang diikuti 25 perwakilan 
Dinas Kesehatan Daerah 
ini diisi dengan diskusi dan 
sharing mengenai kegiatan 
menyusui selama bekerja 
serta kunjungan ke Nursing 
Room sebagai layanan bagi 
pekerja yang menyusui.

Rombongan yang di
pimpin oleh Kepala Subdit 
Bina Konsumsi Makanan, 
Direktorat Bina Gizi Ke
mentrian Kesehatan Pudjo 
Hartono, MPS tersebut di
pan du oleh Manager Health 
and Medical Management 
Pertamina Dr. M. Isnaini MOH. 

Diskusi diisi mengenai 
kendalakendala penerapan 
fasilitas menyusui di daerah
daerah dan persebaran proses 
penyediaan ruang laktasi 
yang saat ini masih terus 
berkembang.  Dalam diskusi 
tersebut terungkap, belum 
semua daerah me nerbitkan 
peraturan daerah mengenai 
penyediaan fasilitas kepada 
pekerja menyusui, Sehingga 

CilaCap   Pertamina 
kembali bekerja sama dengan 
Ikatan Jurna l is  Te lev is i 
Indonesia (IJTI) menggelar 
Workshop  Kompetens i 
Jurnalis Televisi dan Energi 
Bers ih ,  d i  Gr iya Patra, 
Cilacap, Jawa Tengah, (11/9).

 Sama seperti sebelumnya, 
workshop kompetensi yang 
diikuti 20 jurnalis televisi dari 
wilayah Jawa Tengah dan 
DI Yogyakarta ini bertujuan 
meningkatkan kompetensi 
jurnalis televisi serta mem
perdalam wawasan tentang 
ene rg i  be rs i h .  Me la l u i 
workshop ini diharapkan 
para jurnalis bisa lebih aku
rat  da lam menja lankan 
tugas jurnalistiknya ter kait 
pemberitaan yang me nyang
kut pengelolaan dan pe
manfaatkan energi. 

Media Manager Perta
mina Ifki Sukarya menyambut 
baik atas terselenggaranya 
kegiatan ini. “Semoga dapat 

sosialisasi dan kam panye 
harus terus dila kukan. Salah 
satunya melalui kegiatan Pekan 
Asi Sedunia. Kunjungan ke 
Pertamina sendiri merupakan 
bagian dari rangkaian acara 
Pekan ASI Sedunia yang 
diselenggarakan Kementrian 
Kesehatan. Termasuk di anta
ranya lomba balita sehat dari 
ibu yang bekerja dan seminar 
menyusui.

Kepa la  Subd i t  B ina 
Konsumsi Makanan, Di
rektorat Bina Gizi Kementrian 
Kesehatan Pudjo Hartono, 
MPS berharap, apa yang 
sudah dilakukan Pertamina 
dapat menjadi contoh ba
gi peserta kunjungan. Ha
rapannya, semakin banyak 
instansi yang menyediakan 
fasilitas untuk ibu menyusui. 
“Ruang laktasi  Pertamina 
sudah baik. Jadi harapan 
ka mi, semua instansi bi sa 
melaksanakan atau me
nyediakan fasilitas menyusui 
terutama bagi pe kerjanya yang 
memiliki bayi,” tambah Pudjo.

Menurut Dr. M. Isnaini 
MOH, latar belakang di
buatnya layanan Nursing 
Room di Pertamina adalah 
mendukung program ASI 
Ekslusif pemerintah yang 
me rupakan upaya promotif 

dan preventif kesehatan un
tuk mewujudkan generasi 
yang sehat dan cerdas. “Ini 
merupakan bentuk kepe
dulian perusahaan kepada 
pekerja wanita dalam men
jalankan fungsi kodratnya 
dan tetap produktif bekerja 
sebagaimana konsep kerja 
WorkLife Balance yang di
kembangkan,” jelas Isnaini. 

Isnaini berharap fasilitas 
laktasi dapat diaplikasikan 
di perusahaan dan instansi
instansi pemerintah daerah. 
“Mudahmudahan kunjungan 
ini bermanfaat bagi bapak
Ibu nanti di wilayah, untuk 
mengembangkan program 
ruang laktasi di tempat kerja,” 
harap Isnaini.

L a y a n a n  m a t e r n i t y 

di Pertamina sendiri su
dah disediakan hampir di 
seluruh unit operasi dan 
anak perusahaan yang 
m e m b u t u h k a n .  S e  l a i n 
d idukung oleh pro gram 
Corporate Social Responsibility 
(CSR) Pertamina Sehat i 
(Sehat Ibu dan Anak), fasilitas 
yang diberikan juga berupa 
Konseling, Baby Daycare, 
d iskus i  dan komuni tas, 
cut i  khusus melahirkan, 
dan lain sebagainya. Untuk 
k o m u n i t a s  s e n d i r i ,  d i 
lingkungan Pertamina ada 
komunitas bernama Mama 
Perah yang digagas oleh 
salah satu pekerja yang giat 
mengampanyekan pemberian 
ASI Eksklusif selama 6 bulan 
sambil bekerja.•starfY 

meningkatkan kemampuan 
dan pengetahun temante
man jurnalis televisi,”kata Ifki.

Sela in meningkatkan 
kompetensi bagi para jurnalis 
televisi, kegiatan tersebut 
juga untuk menjalin hubungan 
yang baik dengan Pertamina. 
Hubungan yang seta ra 
akan menciptakan kualitas 
pemberitaan yang lebih akurat 
dan transparan.

Sementara Ketua Umum 
IJTI Yadi Hendriyana me
negaskan, kegiatan pe ning
katan kompetensi bagi jurnalis 
televisi adalah komitmen IJTI 
yang akan te rus dilakukan 
secara berkesinambungan.

Lebih lanjut Yadi me
ngatakan, kerja sama dengan 
Pertamina diha rapkan mampu 
mem berikan kontribusi yang 
postif bagi kemjuan dunia 
pers di tanah air. 

 Tak dipungkiri peserta pun 
menyambut dengan antusias. 
“Pelatihan seperti ini sangat 

penting bagi kami. Semoga 
terus berlanjut,” ujar Salladin 
Ayyubi, salah satu peserta 
yang merupakan kontributor 
MNC Group wilayah Pur
wokerto. 

Kegiatan yang berlang
sung selama dua hari diisi oleh 
para jurnalis senior yakni Riza 
Primadi, Imam Wahyudi dan 
Ahmad Alhafiz. Hari pertama 
peserta mendapatkan be
ragam teori peningkatan 
kom  petensi jurnalis tv dan 
pemahaman tentang energi 

bersih. Sedangkan di hari 
ke  dua peserta melakukan 
tugas peliputan di lapangan. 
Tugas liputan di lapangan 
dibagi menjadi dua kelompok. 
Kelompok satu meliput ke
giatan serta kesiapan proses 
produksi di RFCC yang ba
ru saja selesai dibangun. 
Sedangkan kelompok kedua 
meliput kegiatan pembesaran 
dan wisata kepiting soka di 
Desa  Kutawaru, Cilacap Te
ngah.•ist

dumai  Sebagai kelanjutan dari presentasi forum CIP 
Tahap III yang diselenggarakan pada Agustus lalu, RU II 
melaksanakan acara Grand Final CIP tahun 2015 pada 
(28/9) di lantai III Main Office RU II.  Acara  yang diagelar 
selama dua hari ini dihadiri oleh GM RU II, jajaran tim 
manajemen, Section Head, serta  tim juri. 

GM RU II Afdal Martha mengimbau agar unitunit di 
RU II mampu menciptakan inovasi yang diintegrasikan 
dengan kinerja bisnis dalam menghadapi tantangan global 
yang akan datang.

Para peserta CIP menampilkan presentasinya di depan 
tim juri dengan cara menarik sehingga juri dan penonton 
dapat menikmati suasana yang santai tapi serius. Acara 
kemudian dilanjutkan dengan wawancara.•ru ii
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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.

Surveyor yang Profesional dan Kompeten, Kenapa Tidak?

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

TBBM Teluk Kabung, Semangat Melawan “Losses” yang Tak Terbendung

Pertimbangan pertama yang mendasari lahirnya Pem
benahan Tata Kelola Arus Minyak (PTKAM), adalah karena 
Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki 
kewajiban untuk melakukan pendistribusian minyak mentah 
dan produk Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh Indonesia 
untuk memenuhi kebutuhan minyak mentah dan produk BBM 
di Indonesia. Karena pelaksanaan kegiatan ini dipandang belum 
efektif dan efisien, maka ia perlu dibenahi. Salah sa tu langkahnya 
adalah perlunya dilakukan evaluasi teradap ketentuan internal 
Pertamina mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan 
seluruh kegiatan operasional di bidang Hulu, Pengolahan dan 
Pemasaran.

Selama catur wulan PTKAM berkiprah, setelah melihat data 
di lapangan, banyak ide dan perbaikan yang telah disampaikan 
para pekerja di lapangan kepada fungsi terkait. Meski secara 
de facto PTKAM mulai begerak di awal Mei 2015, namun  kon
tribusinya dalam menyelesaikan perbedaan titik pandang soal 
discrepancy selalu dinantikan para fungsi.

PTKAM pernah mengingatkan kepada teman sejawat atau 
mitra kerjanya, bahwa PTKAM tidak lagi bicara masa lalu, tapi kita 
bicara masa kini. Sebab PTKAM bukanlah auditor, “tugas kami 
adalah untuk membenahi,” ujar VP Quality, System & Knowledge 
Management yang menjadi Project Coordinator PKAM. 

Oleh karena itu, sebelum bertemu (beberapa kali) dengan 
Perusahaan Surveyor yang dipakai Pertamina, atau sebelum 
bertemu dengan Ship Owners yang tankernya disewa Per
tamina, PTKAM sudah bertemu dan berdialog (bukabukaan) 
menyangkut losses dengan manajemen Pertamina Shipping.

Kepada surveyor PTKAM selalu mengingatkan, bahwa 
mereka harus mewakili yang membayarnya, yaitu Pertamina. 
Di loading port SKK Migas, surveyor mewakili Pertamina yang 
membeli minyak dan membawanya pakai kapal laut ke D/P. 
Kemudian, didischarging port surveyor mewakili si empunya 
minyak (import) yang akan membongkarnya masuk tangki 
penampungan. Jadi, bila kenyataaan yang ada, masih saja terjadi 
proses serah terima yang belum baik, berarti ada surveyor yang 
tidak kapabilitas. 

Kalau kita bicara losses, bisa saja belum tentu ada yang 
hilang, tapi mungkin karena hitungan yang tidak teliti atau alat 
ukurnya yang tidak laik. Nah, kalau sudah menyangkut  automatic 
tank gauging (ATG) yang mungkin diragukan “orang kapal” 
keakurasian angkanya (entah karena faktor “U” dari ATGnya, 
entah karena terlambat dikalibrasi), perlu awareness fungsi terakit 
untuk segera memperbaikinya. Demikian pula dengan alat ukur 
di kapal jika masih ada pita ukurnya (tape depth) yang “kriting” 

atau bergelombang masih juga dipakai (padahal Nakhoda kapal 
ketika ditanya “tim witness” sudah diminta penggantiannya ke 
Kantor), perlu dipertanyakan itikad baik dari ship ownersnya 
dalam berbisnis jasa angkutan laut dengan Pertamina.

Ke depan, jangan lagi terjadi minyak yang diisi di L/P misalnya 
1.000 KL kemudian diangkut dengan kapal, dan tiba di D/P tetap 
1.000 KL. Namun ketika kapal tersebut selama 2 jam berhenti di 
tengah laut memindahkan minyak ke kapal lain, kita merasa tidak 
kehilangan, Kenapa peristiwa yang  pernah terjadi (dan direkam 
kamera) dalam perjalanan kapal Plaju ke Jambi tersebut bisa 
terjadi? Di mana posisi surveyor yang ada di L/P ketika kapal 
tersebut loading?

Kalau Surveyor yang dibayar Pertamina sudah bekerja 
profesional, terdata dan terukur, kemudian masih ada BBM di laut 
hilang, tentu Pertamina tidak bisa lagi menyalahkan surveyornya. 
Tapi, kalau Surveyor yang bertugas di L/P bekerjanya “bagaimana 
kata Bapak Terminal sajalah”, tentu surveyor seperti ini belum bisa 
disebut profesional dan kom peten, bukan? 

Maka dari itu, PTKAM selalu berteriak kepada seluruh 
pelaksana tata kelola arus minyak di L/P dan D/P, sebagai 
kepanjangan tangan Pertamina agar selalu dibuat/ diminta vessel 
experience factor (VEF) kapal yang bersangkutan di tempat para 
surveyor bertugas. VEF adalah barang bukti jika belakangan terjadi 
dispute antara yang membawa minyak dengan yang menerima 
minyak. Dalam era pelaksanaaan S.Print No.010/2015, memang 
diperlukan awareness dari seluruh bagian/fungsi yang terlibat 
dalam aktivis arus minyak untuk bekerja bersih dan bertanggung 
jawab.• ptkam

Kali ini kapal MT Martha Tender, yang konon banyak “ca
tatannya”, diberi kesempatan untuk loading lagi di RU II Dumai. 
Meskipun demikian, agar tidak terjadi dispute yang tidak di
inginkan dan operasional tetap berjalan, maka pada saat kapal 
jenis MR ini loading maupun discharging tetap diminta dilakukan 
witness. Sehingga pada tanggal 21 September 2015, kapal 
disandarkan di Jetty V RU II Dumai untuk loading Solar dengan 
nominasi sekitar 32,000 KL dan dilakukan witness yang terdiri 
dari personal Kantor Pusat dan RU II Dumai. Seperti biasanya, 
Tim Witness juga melakukan pemeriksaan terhadap kalibrasi 
tanki dan alat ukur baik di darat maupun dikapal serta meng
amati prosedur yang dilakukan sesuai dengan SOP yang ada. 

Akhirnya proses loading berjalan lancar hingga tanggal 23 
September 2015 dan hasil perhitungan Loading Loss me lebihi 
batas toleransi (R1 = 0.68%). Terdapat catatan dari Tim Witness 
loading port yang harus ditindaklanjuti terhadap MT Martha 
Tender seperti perlunya dilakukan pengecekan dan kalibrasi 
ulang terhadap ullage correction masih terdapat perbedaan 
antara table kapal yang baru dengan actual sounding serta 
melakukan standarisasi terhadap pemasangan gasket pada 
lubang sounding agar tidak terjadi perbedaan pada tinggi lubang 
ukur. Selanjutnya kapal diberangkatkan ke Teluk Kabung.

Seperti di loading port, pembongkaran MT Martha Tender 
di TBBM Teluk Kabung juga dilakukan witness. Tim Witness 
kali ini terdiri dari PTKAM, Fungsi BOC/Shipping Ops, RU II 
Dumai, serta disupport oleh Tim dari TBBM Teluk Kabung 
yang mempunyai antusias serta semangat tinggi. Apalagi me
nyangkut  losses, semangatnya seolah olah tak terbendung lagi.

Estimate Time Arrival ( ETA ) MT Martha Tender di TBBM 
Teluk Kabung yang semula pada tanggal 28 September 2015 
Jam 08:00, berubah menjadi 28 September 2015 jam 21:00 
dan berubah lagi menjadi  29 September 2015 jam 11:00. 
Suatu rangkaian ETA Report yang prosedurnya sebenarnya 
sudah diatur dalam dunia shipping, ternyata Marine TBBM 
Teluk Kabung belum menerapkannya. Maka dengan mundurnya 
ETA kapal hari pertama kunjunganpun hanya kegiatan diskusi 
OH TBBM Teluk Kabung beserta stafnya terkait kegiatan 

operasional. 
Pada tanggal 29 September 2015, sambil menung

gu kedatangan MT Martha Tender maka dilakukan 

juga upsklilling tentang Anatomi Kapal oleh Fungsi BOC (Bpk 
Sofian) kepada staff operasional TBBM Teluk Kabung, baik dari 
lingkungan Distribusi ataupun Marine yang menurut OH  Teluk 
Kabung, Bapak A. Yani Lauma, suatu tambahan pengetahuan 
yang sangat bermanfaat dan aplikatif. Kondisi ini menambah 
semangat Tim untuk segera terjun ke kapal dengan berbekal 
ilmu yang didapat. 

Sementara MT Martha Tender melakukan proses sandar, 
Tim Witness tanki darat  mengikuti proses opening T1A (Tanki 
Nominasi T1A & T3A) dengan didahului penyegelan terhadap 
tankitanki yang berhubungan serta dilakukan packing line secara 
gravity agar pipeline pada kondisi penuh dengan membuka outlet 
T1A . Sayangnya tidak ada  indikator yang dapat menyakinkan 
kondisi pipeline penuh, baik venting system maupun sight glass. 
Namun petugas TBBM tetap merasa yakin bahwa kondisi ini 
sudah terpenuhi karena pipa yang dipakai adalah dedicated. 
Suatu kondisi sulit dipahami bagi yang belum yakin bahwa 
kondisi pipa terisi penuh. Dengan mencatat semua alat ukur yang 
digunakan maka proses pengukuran dilakukan sesuai prosedur 
yang berlaku di TBBM oleh petugas PP dan Surveyor.

Sementara kapal sandar pada 29 September 2015 Jam 
11:15, Tim Witness kapal mulai bergerak mengkuti kegiatan 
pradischarge. Dari mengikuti kegiatan discuss antara Loading 
Master dan pihak kapal, mulailah Tim menelusuri keutuhan 
segelsegel yang  dipasang di loading port, melihat kembali 
dokumen cargo, verifikasi VEF, sertifikasi alat ukur, dan tabel 
COT serta kondisi tankitanki nominasi dan non nominasi.  

Selanjutnya pengukuran COT satu persatu dengan alat MMC 
yang ada di kapal, dilanjutkan dengan perhitungan sesuai data 
pengukuran dan tabel tanki yang telah di validasi oleh Shipping 
Operation. Hasil perhitungan transportation loss , R2,  kali ini 
ternyata masih dibawah toleransi, bahkan gain, yaitu 0.02% . 
Pembongkaran kargo solar dimulai pada tanggal 29 September 
2015 Jam 14:42 WIB. Meskipun demikian temuan Tim kapal 
yaitu adanya perbedaan reference height antara actual dan 
tabel kapal seperti temuan di loading port tetap menjadi bahan 
yang harus dievaluasi.

Pada tanggal 2 Oktober 2015 jam 11.12 WIB proses 
pembongkaran telah selesai. Suatu proses bongkar yang cukup 
lama (sekitar 68 jam) dengan pump rate sekitar 530540 KL/jam 
dan tekanan 1.41.6 Kg/cm2. Dengan jumlah cargo pump yang 
hanya satu dan rusaknya stripping pump membuat Tim geleng
geleng kepala, karena jika terjadi kerusakan akan menjadikan 
proses bongkar terhambat. Memang itulah kondisi yang 
sebenarnya yang secara serius  harus dievaluasi terhadap charter 
party yang telah disepakati bersama Owner MT Martha Tender.

 Selanjutnya setelah settling dan dilakukan closing tanki darat 
3A sebagai tanki penerima kedua yang harus diukur, ternyata 
hasil perhitungan discharging loss membuat Tim Witness merasa 
“lega” karena hasilnya adalah R3 = 0.503% (gain) dan supply 
loss yang masih dibawah toleransi R4= 0.15% (loss) vs 0.30%. 

Namun demikian, seperti temuan dikapal, Tim darat juga 
mencatat adanya beberapa hal, seperti adanya kalibrasi Tanki 
yang sudah expired (T1A) , tidak adanya indikator yang dapat 
meyakinkan bahwa pipa dalam kondisi penuh, ataupun sertifikasi 
SDM pendukung serah terima minyak yang masih minim. 
Hanya 2 Loading master yang telah tersertifikasi dari 7 orang, 
dan bahkan hanya 2 surveyor dari 8 yang telah tersertifikasi. Ini 
tentunya harus menjadi program untuk segera ditindaklanjuti.

Apapun hasilnya, witness kali ini sungguh suatu witness 
yang membanggakan, selain manajemen TBBM Teluk Kabung  
yang sangat mendukung, juga semangat dari Tim yang berusaha 
agar proses serah terima minyak bisa berjalan lancar sesuai 
kaidahkaidah yang berlaku. Harapannya adalah agar temuan 
ataupun catatan yang diperoleh dapat menjadi sumber inspirasi 
untuk pembenahan tata kelola serah terima minyak secara 
keseluruhan, baik yang ada di kapal, didarat, maupun sumber 
daya manusianya. Losses Disikat, Pertamina Maju Pesat.•ptkam

Memahami anatomi kapal sebelum naik ke kapal untuk witness adalah mutlak.
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semarang – Direktorat 
Hulu (Dit. Hulu) Pertamina 
kembali menggelar Upstream 
Improvement and Innovation 
Award (UIIA) 2015 di Hotel 
Patrajasa, Semarang pada 
2830 September lalu. Acara 
tersebut dimaksudkan sebagai 
ajang sharing   berbagai 
hasil kegiatan Continuous 
Improvement Program (CIP) 
yang dilakukan para pekerja 
Dit. Hulu dan jajaran Anak 
Perusahaan di lingkungan 
bisnis hulu Pertamina (APH).  
“Kegiatan CIP merupakan 
langkah strategis yang harus 
d i tempuh da lam upaya 
mencapai visi Pertamina untuk 
menjadi Word Class Energy 
Company dengan proyeksi 
produksi 1,9 juta barel setara 
minyak perhari (MMBOEPD) 
pada 2025 mendatang,” 
demikian tegas Direktur Hulu, 
Syamsu Alam dalam berbagai 
kesempatan. 

Perhelatan yang bergengsi 
i tu d ihadir i  o leh ja jaran 
manajemen hulu dan APH 

Budayakan Inovasi dan Perbaikan Berkesinambungan Raih Value Creation Rp 10 Triliun 

dengan jumlah peserta men
capai 500 orang. Sementara 
gugus yang ikut berlomba dari 
tahun ke tahun mengalami 
p e n i n g k a t a n .  Te r b u k t i 
pada UIIA 2015, ini jumlah 
gugus yang tampil bersaing 
sebanyak 64 gugus CIP, 
meningkat 100 persen dari 
tahun sebelumnya. “Hanya 
dengan kerja keras, Visi 
2025 dengan produksi 1,9 
MMBOEPD akan tercapai,” 
cetus Senior Vice President 
Upstream Strategic Planning 
and Operation Evaluation 

(SVP USPOE) sekaligus Ketua 
Panitia UIIA 2015, Meidawati 
dalam sambutan pembukaaan 
mewakili Direktur Hulu. 

Menurut Meidawati di 
samping kerja keras, upaya 
pencapaian visi 2025 juga 
harus ditempuh dengan 
langkahlangkah yang cerdas 
da lam mencari terobosan, 
lewat ber bagai kreatifitas dan 
inovasi, perbaikanperbaikan 
serta pengembangan ber
kelanjutan. Hal ini merupakan 
suatu keniscayaan supaya 
mampu mewujudkan per

formance excellent, tampil 
lebih efisien, dan berdaya 
saing t inggi. “Selain itu, 
jangan lupa aspek HSSE 
harus d ikedepankan d i 
setiap lini operasi, baik dalam 
aktivitas eksplorasi mencari 
cadangan baru maupun 
upaya peningkatan produksi,” 
imbuh Meidawati mewanti
wanti.  

Dalam acara tersebut 
keenam puluh empat tim 
CIP yang bersaing berhasil 
m e r a i h  p e n g h a r g a a n 
kategori Platinum se banyak 
17 gugus, sementara 47 
gugus lainnya meraih anu
g e r a h  k a t e g o r i  G o l d . 
Selanjutnya, penghargaan 
Best Presentation diberikan 
kepada PKM Siap Tempur 
dari PEP, Best Innovation jatuh 
kepada PKM Superman dari 
PGE, Most Value Creation 
d imenangkan oleh PKM 
Pintar dari PHE, Best CIP 
diberikan kepada PKM PDP 

dari PEP, dan Juara Umum 
kembali diraih oleh Pertamina 
EP. Proyeksi kumulatif Value 
Creation yang dibukukan 
sekitar Rp. 10 triliun. Angka ini 
merupakan hasil perhitungan 
riil mulai JanuariSeptember 
2015 dan proyeksi raihan dari 
OktoberDesember 2015.

Selain sebagai bentuk 
penghargaan dari Dit. Hulu 
kepada jajaran pekerja di 
l ingkungan Dit. Hulu dan 
APH  yang telah melakukan 
inovas i ,  acara  in i  j uga 
bertujuan untuk mendorong  
serta menumbuhkembangkan 

kegiatan CIP supaya menjadi 
budaya kerja seharihari. 
Diharapkan lewat ajang UIIA 
dimaksud seluruh pekerja 
te rmot i vas i  un tuk  ak t i f 
berinovasi dan melakukan 
p e r b a i k a n  y a n g  b e r 
kesinambungan. “Semoga 
kegiatan ini memberikan 
manfaat semaksimal mungkin 
untuk kita yang akan kita 
dedikasikan kembali bagi 
kemajuan perusahaan,” 
ucap Meidawati meng akhiri 
sambutannya. 

Berikut List Penerima 
Penghargaan:
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SVP USPOE, Meidawati memberikan sambutan saat pembukaan UIIA 2015 di 
Semarang (28/09). 

First Aid Training agar Pekerja Lebih 
Sigap Hadapi Kondisi Darurat
CilaCap – Ciri khas RU 
IV Cilacap sebagai salah 
satu unit pengolahan  migas 
Per tamina  ada lah  h igh 
investment, high technology, 
dan high risk. Sebagai industri 
dengan tingkat risiko yang 
tinggi, maka setiap pekerja RU 
IV Cilacap harus berkomitmen 
pada implementasi pilarpilar 
HSE, termasuk memahami 
bagaimana cara memberikan 
pertolongan pertama pada 
saat terjadi kondisi atau 
keadaan darurat di lapangan. 

Untuk menjamin hal ter
sebut, maka RU IV Cilacap 
menggelar kegiatan First Aid 
Training. Pelatihan digelar di 
Gedung Diklat RU IV Cilacap 
yang diikuti oleh 40 peserta 
dari berbagai fungsi di RU IV.

Dalam sambutan pem
bukaan, Direktur Pertamina 
Hospital Cilacap (PHC) dr. 
Sugeng Santoso menyam
paikan, selain memberikan 
kompetensi khusus kepada 
pekerja RU IV, pelatihan ini 
juga merupakan pemenuhan 
aspek perundangundangan 
yakn i  Permenaker t rans 

No. 8 Tahun 2008 yang 
menyebutkan pentingnya 
keberadaan petugas P3K 
dalam suatu kumpulan orang.

Sugeng mengemu kakan, 
tu juan penyelenggaraan 
pelatihan ini adalah untuk 
memberikan pembekalan 
pengetahuan tentang per
to longan pertama pada ke
celakaan atau kondisi darurat 
la innya.  Set iap peker ja 
diharapkan dapat memahami 
dan mempraktikkan kom
petensi tersebut pada saat 
dibutuhkan karena aspek skill 
P3K merupakan hal penting 
yang harus dipahami dan 
dimiliki oleh pekerja.

“Pertolongan pertama 
pada kecelakaan yang sesuai 
prosedur sangat berpengaruh 
dalam mengurangi dam pak 
trauma, sehingga penge
tahuan ini harus dimiliki oleh 
setiap pekerja,” tutur Sugeng.

Kegiatan pelatihan ini 
dibagi menjadi beberapa 
sesi. Sesi pertama diawali 
dengan pemaparan materi 
yang d isampaikan o leh 
staff Dinas Sosial, Tenaga 

Ker ja, dan Transmigrasi 
(Dinsosnakertrans) Kabu
paten Cilacap Marikin SH 
yang menyampaikan materi 
perundangundangan me
ngenai pelayanan kesehatan 
pekerja. Selain itu, terdapat 
pu l a  ma te r i  mengena i 
p e n a n g a n a n  t r a u m a , 
ke racunan  dan  g ig i tan 
binatang serta berbagai teknik 
P3K lainnya disampaikan oleh 
HSE Training Sungai Gerong 
Husna dan dr. Rangga.

Sete lah mempero leh 
pembekalan materi, peserta 
yang dibagi menjadi dua regu 
tersebut melakukan praktik 
pember ian per to longan 
pada saat keadaan darurat. 
Mereka dibekal i  teknik
teknik pertolongan dalam 
memberikan bantuan hidup 
dasar baik kepada orang 
dewasa maupun anak
anak, bagaimana meminta 
pertolongan, resusitasi jan
tung dan paru, mengatasi 
pen darahan,  mengatas i 
patah tulang, dan cara meng
evakuasi korban baik di darat 
maupun di perairan.•ru iV
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HULU TRANSFORMATION CORNERPGE Area Ulubelu: Hindari Potensi Rugi 
Rp 1,9 Triliun dengan Inovasi
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Operator Diameter Slickline Detector (DSD) sedang mengamati proses uji coba 
keandalan silckline, di PGE Area Ulubelu.

Jakarta – Penurunan harga minyak dunia yang 
drastis sejak medio 2014 tidak berpengaruh signifikan 
pada kegiatan pengusahaan energi panas bumi yang 
dikelola PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE).  
Meski demikian, sebagai entitas bisnis PGE harus 
berjalan pada fitrahnya, yaitu alat untuk menimba profit.  
Dalam perspektif itu ma ka kebijakan mengefektifkan 
kegiatan dan inovasi operasional terus dikembangkan 
di jajaran PGE. Langkahlangkah strategis tersebut 
telah membuahkan hasil, PGE sukses memetik laba 
bersih sebesar US$ 87,11 juta, atau 20 persen di atas 
target pada 2014 yang lalu. “Hasil itu, berkat kebijakan 
yang ditempuh management PGE dalam menerapkan 
efisiensi dan inovasi di segala lini, yang didukung penuh 
oleh seluruh jajaran pekerja,” demikian ungkap Direktur 
Utama PGE, Irfan Zainuddin dalam suatu perbincangan 
di kantornya (11/05 yll).

Sebagai contoh bagaimana semangat inovasi tumbuh 
di jajaran PGE dapat ditelusuri lewat kreatifitas dan inovasi 
yang dilakukan oleh para pekerja PGE Area Ulubelu.  
Me reka berupaya meningkatkan keandalan slickline, 

semacam kabel dengan diameter 
0,092 inci yang digunakan se bagai 
penghantar peralatan logging untuk 
mengambil atau mengukur data di 
dalam lubang bor. “Slickline kerap 
putus karena diameternya me ngecil 
akibat gesekan, baik ketika diulur 

untuk menurunkan alat logging masuk ke dalam sumur 
maupun saat menggulung atau menariknya kembali ke 
permukaan,” demikian terang Operator Well Measurement 
PGE Area Ulubelu, Dede Ahmad Sugarna (9/10).

Dari data yang dikumpulkan Dede, kasus terhambatnya 
kelancaran pengeboran di Ulubelu akibat slickline yang 
putus atau tersangkut dalam lubang bor adalah 4 kasus 
pada 2011, 2 kasus di 2012, dan 5 kasus sampai April 
2014. Kerugian yang timbul karena kasus tersebut 
mencapai Rp20.364.494.000, di samping kehilangan alat 
pengukur data di dalam lubang sumur seharga Rp 220 juta 
per unit, serta harus dilakukannya pekerjaan fishing tool 
(pemancingan alat) dari dalam sumur karena slickline putus 
sebesar Rp524 juta perhari. 

Maka, untuk mengatasi permasalahan tersebut Dede 

dan kawankawan yang terhimpun dalam tim Proyek 
Kendali Mutu (PKM) Superman, PGE Area Ulubelu 
berinisiatif untuk menciptakan alat detector slickline, 
yang bernama “Diameter Slickline Detector” (DSD: Red). 
Alat ini berfungsi untuk mendeteksi bagian slickline yang 
diameternya mengalami pengecilan akibat bergesekan 
dengan pully. 

Menurut Dede, selaku ketua tim PKM Superman, DSD 
memiliki 4 sensor cahaya dan 4 receiver, dibalut oleh 
kompartemen yang berfungsi sebagai dudukan sensor 
ataupun tempat melintasnya kabel slickline yang hendak 
diuji. “Kelebihan jumlah berkas cahaya yang diterima 
oleh receiver merupakan dasar alarm berbunyi. Artinya, 
ada pengurangan diameter slickline pada ruas yang diuji 
tersebut,” terang Dede. 

Lebih lanjut Dede menyatakan bahwa hasil dari pem
buatan alat DSD seharga Rp 5,3 juta, itu dapat mencegah 
kerugian langsung sebesar Rp156 miliar dan potensi 
kerugian sebesar Rp1.9 triliun. Di samping itu, diperoleh 
juga penghematan waktu operasi yang dibutuhkan untuk 
pengambilan data tempratur dan tekanan dalam lubang 
sumur (P & T) menjadi hanya 4 jam dibanding sebelumnya 
selama 8 jam. “Penggunaan DSD untuk mengetahui 
stickline yang cacat atau ber kurang diameternya sejak 
dini sangat bermanfaat untuk mengantisipasi kasus 
putusnya stickline di dalam sumur. Dengan demikian, 
potensi kerugian perusahaan yang le bih besar dapat 
dihindari,” pungkas Dede menutup per bincangan.•dit. hulu


