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Oil Avengers

4 CSR :
ssb linDai energi, hiDupkan 
persepakbolaan tapung hulu

Pertamina Hadirkan BBM di Krayan
penting setelah 70 tahun 
Indonesia merdeka, akhir
nya penduduk Krayan dapat 
menikmati BBM secara legal. 
Sebelumnya, kebutuhan 
BBM untuk Krayan diperoleh 
penduduk Krayan berasal 
dari Se rawak, Malaysia 
dengan harga sangat tinggi.

“Kita berterima kasih 
kepada Pertamina yang 
de ngan inisiatif baik me
nyiapkan angkutan BBM 
sehingga masyrakat Kra
yan bisa mendapatkan 
harga BBM yang standar. 
Ini sebetulnya subsidi yang 
diberikan oleh Pertamina. 
Karena Pertamina harus 
mengangkut dengan ongkos 

pt pertamina (persero) 
mulai mengoperasikan 
secara resmi agen 
premium dan minyak 
solar (apms) di krayan, 
kabupaten nunukan. 
menjadi momentum 
hadirnya nkri di 
krayan dan krayan 
selatan, kalimantan 
utara  setelah 70 tahun 
indonesia merdeka.      

Rp 38 ribu per liter,  tapi 
dengan kebijakan korporasi 
Pertamina memberikan 
harga standar,”kata Su
dirman Said.

Direktur Pemasaran 
Ahmad Bambang me
ngatakan lokasi Krayan 
berjarak tempuh sekitar 1 
jam 10 menit dari pusat 
perkonomian Tarakan de
ngan menggunakan moda 
pesawat. BBM akan di
salurkan Pertamina melalui 
jalur udara yang merupakan 
pilihan paling memungkinkan 
untuk dilakukan saat ini. Per
tamina, kata Ahmad Bam

tarakan  – Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral 
Sudirman Said pada Kamis 
(16/6), meninjau langsung 

Niger Delta Avengers (NDA) kini menjadi salah satu 
kelompok militan yang disoroti dunia. Dalam dua bulan 
terakhir, kelompok yang beroperasi di Nigeria telah me
nyerang infrastruktur dan pipa minyak milik perusahaan 
migas internasional seperti Chevron, Shell dan Nigerian 
National Petroleum Corporation. Imbasnya, produksi 
minyak Nigeria jatuh hingga 40%, dari 2.1 MMBOPD 
pada 2015 menjadi 1.4 MMBOPD. Bagi Nigeria, serangan 
ini tentu akan melumpuhkan perekonomian karena 90% 
pendapatan ekspor Nigeria berasal dari sektor migas. 

Serangan terhadap infrastruktur migas sejatinya 
bukanlah hal baru. Pada Maret 2016, operasi migas milik 
BP, Statoil dan Sonatrach di In Salah, Algeria juga menerima 
serangan roket yang diklaim dilakukan oleh kelompok Al
Qaeda. Di kawasan timur tengah, kelompok Islamic State 
(ISIS) juga menguasai infrastruktur migas penting seperti 
kilang dan jaringan pipa di Irak dan Libya. Bahkan di 2001, 
kelompok Macan Tamil asal Sri Lanka meledakkan sebuah 
kapal tanker dengan muatan 650 ton minyak solar dan 
minyak tanah. 

Aspek geopolitik, termasuk keresahan sosial seperti 
di atas kini menjadi kekhawatiran utama investor. Hal ini 
terungkap dalam survei Price Waterhouse Cooper (PWC) 
terhadap 438 pelaku investasi dan 1.400 CEO, Februari 
lalu. Responden menilai kondisi geopolitik saat ini sangatlah 
tidak terprediksi sehingga investor sulit melakukan analisa 
yang tepat dalam merencanakan langkah antisipasinya. 
80% investor memandang ketidakpastian geopolitik 
adalah faktor utama yang mengancam pertumbuhan suatu 
perusahaan atau investasi, seperti dalam grafik di bawah ini. 

 

Di berbagai negara, kestabilan geopolitik masih sulit 
tercapai. Salah satunya karena adanya aktivitas militan 
yang menuntut pemerataan manfaat dari pengelolaan 
mi gas (oil avengers). Hal ini merupakan tantangan bagi 
ne gara, pemain migas dan pengambil keputusan untuk 
menciptakan iklim investasi yang aman.

Tanpa kestablian, kemanan dan kepastian, arus in
vestasi niscaya tersendat.•

Menteri ESDM Sudirman Said didampingi Walikota Balikpapan Rizal Eeffendi (ketiga kiri), VP LNG Direktorat Gas, Energi Baru Terbarukan  
Pertamina Didik Sasaongko (kiri) dan Ketua  Tim Gugus Tugas Sarana dan Prasarana Ahmat Wahyu (kanan) melakukan pengisian perdana 
Envogas di SPBG Mother Station Rapak Balikpapan, pada (16/6).  Pengisian perdana  ini sebagai tanda diresmikannya tiga SPBG  di 
Balikpapan. SPBG tersebut merupakan tiga dari 56 SPBG penugasan dari pemerintah kepada Pertamina.  berita terkait di halaman 17
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proses pengiriman BBM dari 
Bandara Juwata, Tarakan 
yang akan dipasok ke 
Krayan, Kalimatan Utara.

B B M  t e r s e b u t  d i 
ang  ku t  menggunakan 
P e s a w a t  A i r  Tr a c t o r 
(AT802) menuju Bandara 
Yuve i  Semar ing,  Long 
Bawan, Krayan. Dengan 
menggunakan Intermediate 
Bulk Conta iners,  BBM 
selanjutnya didistribusikan 
ke APMS (Agen Premium 
dan Minyak Solar) CV Prima 
Energi di Kecamatan Krayan 
yang ber jarak tempuh 
sekitar 3 km dari Bandara.

Had i r nya  APMS d i 
Krayan memberi makna 



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

KuncI SurVIVe PDSI 
DengAn PenAMBAHAn 
BISnIS BAru DAn 
efISIenSI

2No. 25POJOK
manaJemen

Tahun LII, 20 Juni  2016
DiREKTuR uTAMA PT PERTAMiNA DRiLLiNG SERViCES iNDoNESiA
lelin eprianto

pengantar redaksi :
Bila harga minyak saat ini tidak bergerak ke atas dan terus 

berubahubah secara signifikan tentu kondisi bisnis hulu migas 
akan terus lesu. Untuk itu Direktur utama pDsi lelin eprianto 
memaparkan bahwa PDSI perlu melakukan pendekatan agar 
perusahaan tetap mendapatkan profit dan growth. Selain efisiensi, 
juga menambah bisnis baru serta tetap berinvestasi. Kendati demikian, 
kabar menggembirakan justru datang di tengah bisnis migas yang kian 
menurun. PDSI menorehkan keberhasilannya melakukan pemboran 
panas bumi terdalam di lapangan Geothermal Hululais.

tantangan bisnis migas dalam 2 tahun terakhir ini terasa 
besar dampaknya bagi bisnis pengeboran. bagaimana pt perta
mina Drilling services indonesia (pDsi) tetap survive? Dilihat dari 
industri bisnis services terutama di PDSi, naik turunnya aktifitas bisnis 
sangat terpengaruh oleh harga minyak dunia. Jadi begitu harga minyak 
turun yang terkena dampak terlebih dahulu adalah Kontraktor Kontrak 
Kerja Sama (K3S) setelah itu kami sebagai pihak services. 

Untuk itu ada dua pendekatan. Pertama, bagaimana menciptakan 
perbaikan bisnis portfolio dengan menambah bisnis baru sehingga 
bisnis perusahaan  tidak tergantung terhadap minyak dunia. Kedua, 
efisiensi. Dengan pola demikian maka secara jangka panjang 
perusahaan tetap mendapatkan profit dan growth.  Khusus untuk 
growth, di tengah kondisi seperti ini PDSI tetap berinvestasi dimana 
harga peralatan investasi cenderung turun. 

upaya apa saja yang dilakukan? Sejalan dengan arahan Di
rektur Hulu agar anak perusahaan meningkatkan cash inflow sebagai 
bagian dari strategi bertahan terhadap penurunan harga minyak. Maka 
manajemen PDSI meluncurkan 8 inisiatif yang dijalankan sepanjang 
2016. 

Dalam 8 inisiatif tersebut yaitu, keselamatan sebagai prioritas me
nempati posisi pertama.  Kedua, efisiensi di seluruh organisasi dengan 
melanjutkan program efisiensi yang sudah dilaksanakan pada tahun lalu 
serta meningkatkan cost structure perusahaan. Ketiga, menjaga asset 
idle dalam kondisi siap kerja. Keempat, mengoptimalkan pendapatan. 
Kelima, mengembangkan teknologi dan inovasi untuk menciptakan 
keunikan produk. Kemudian yang keenam, stakeholder engagement, 
yaitu dengan mematuhi berbagai aturan yang ada dan proses sosial 
dan berbagi informasi secara terbuka serta meningkatkan kolaborasi di 
antara para pihak. Strategi ketujuh adalah membangun organisasi yang 
efektif dan inisiatif. Kedelapan, yaitu membangun kompetensi internal.

Di tengah bisnis migas yang kurang menggembirakan ter
sebut, pDsi justru berhasil melakukan pemboran panas bumi 
ter dalam indonesia. yakni di lapangan Geothermal hululais. 
bisa diceritakan mengapa pDsi berani mengambil tantangan 
ini? Bisa diakui PDSI dapat melakukan pengeboran panas bumi 
terdalam di Indonesia salah satunya karena kualitas peralatan milik 
PDSI berteknologi canggih selain tim kerja yang solid. Menggunakan 
Rig N1 10/M328 berdaya 1.500 HP dengan kedalaman akhir 3.203 
meter, penajakan yang dimulai pada 28 November 2015 ini dinyatakan 
selesai pada 12 Maret 2016. Angka tersebut merupakan rekor terdalam 
sumur panas bumi di Indonesia setelah sebelumnya sumur AWI 99 di 
lapangan panas bumi Gunung Salak yang memegang rekor kedalaman 
3.170 MKU. Selanjutnya dalam aspek teknis pengeboran, kerja sama 
yang kita lakukan sangat solid dengan tim PGE yang juga berperan 
untuk suksesnya pengeboran dimaksud. Pengalaman mengebor 
sumur geothermal dengan kedalaman seperti itu akan menjadi modal 
kuat bagi PDSI ketika mengajukan penawaran pekerjaan pengeboran 
kepada klien di luar PGE.

bagaimana prosesnya bisa berjalan sehingga berhasil me

la kukan pekerjaan tersebut? Selain memberikan standar yang sa ma 
kepada semua  klien, yang bisa mempengaruhi keberhasilan adalah 
memastikan keinginan mereka agar bisa terpenuhi lebih dari yang 
mereka harapkan menuju ke customer loyality. Kunci yang lain adalah 
mewujudkan tim  kerja yang baik di antara PGE dan PDSi, mindset tim 
yang berubah dari keberhasilan services merupakan keberhasilan klien 
sudah mulai tertanam secara positif tidak hanya sebatas pemberi kerja 
dengan penerima kerja saja. 

kendala apa saja yang dihadapi dan bagaimana bisa 
meng atasinya? Secara teknis mengebor sumur geothermal dengan 
kedalaman seperti itu memang tidak mudah. Di antaranya kebutuhan 
atas kualitas peralatan yang lebih tinggi dibandingkan oil & gas, misalnya 
Drilling String itu requirementnya lebih rigid ketimbang di oil and gas. 
Kedua, mobilisasi untuk alat-alat di PGE jauh lebih rumit karena medan 
jalannya turun naik gunung memerlukan aspek kehatihatian yang lebih. 
Ketiga, karakteristik tapak pengeboran di lapangan-lapangan di PGE 
cukup sempit dan itu ha rus diantisipasi dari awal bagaimana sinkronisasi 
pekerjaan apabila ter jadi pemisahan antara camp operasi dan camp 
pendukung.

saat ini pDsi telah menginjak usia ke8, harapan ke depan 
untuk bisnis pengeboran agar bisa tetap memberikan kontribusi 
bagi korporasi? Walaupun harga minyak turun PDSI harus sanggup 
membuktikan bahwa perusahaan tetap bisa survive dan growth. 
Ke mudian kita menginginkan bisnis PDSI tidak sekadar  di wilayah 
pengeboran saja akan tetapi juga di luar pengeboran sehingga terjadi 
subsidi silang pendapatan dari bisnis yang tergantung dengan harga 
minyak dunia dengan bisnis di luar itu. 

Oleh karena itu, PDSI secara korporasi yang tadinya hanya sekitar 5 
(lima) komoditi maka alhamdulilah saat ini  kini sudah memiliki sekitar 20 
bisnis baru. Misalnya, kerja sama yang dilakukan dengan General Electric 
(GE), American Block, Tercell dan lain-lain. Dengan bisnis ini diharapkan 
kita mendapatkan tambahan  revenue baru dan secara bersamaan cost 
kita lebih kompetitif.

bagaimana melihat bisnis pengeboran apakah masih 
men janjikan dalam kondisi bisnis hulu migas yang agak lesu 
karena penurunan harga minyak dunia? Selama harga minyak 
di bawah US$50 per barel, bisnis PDSI akan semakin sulit karena 
harga keekonomian KKKS harus dikalkulasi lagi dan cenderung 
untuk mengurangi aktifitas operasionalnya termasuk menekan cost 
produksinya. Berdasarkan pengalaman, KKKS mulai melakukan kegiatan 
pemboran yang menarik secara keekonomian adalah saat harga minyak 
berada di kisaran US$50 per barel sampai US$60 per barel. 

Oleh karena itu, PDSI tidak ingin mengandalkan hanya pada satu 
bisnis yang tergantung pada harga minyak. Tapi, harus ada tambahan 
bisnis baru untuk kemajuan PDSI dan Pertamina secara keseluruhan.

bisa dijelaskan bagaimana hasil kinerja pDsi hingga triwulan 
i 2016. berapa persen target revenue yang sudah dicapai. apakah 
bisa mencapai target yang ditetapkan hingga akhir tahun? Sesuai 
kebijakan Direktur Hulu terkait implementasi Pertamina Drilling Way (PDW) 
bahwa manajemen Direktorat Hulu terutama di EP mewajibkan seluruh 
equipment yang dimiliki Pertamina EP (PEP) maupun bukan milik PEP 
yang akan  bekerja untuk PEP, harus diinspeksi ulang dengan standar 
inspeksi yang lebih tinggi sesuai PDW. Konsekuensinya, PDSI harus  
mengeluarkan uang lebih banyak di awal tahun untuk mencapai standar 
yang diminta, akan tetapi harga servicenya tidak naik. 

Dengan bekerja sesuai strategi 8 item, alhamdulillah  sampai dengan 
triwulan I di tahun 2016 ini kita masih untung/positif. Insya Allah, pada 
akhir tahun nantinya kita tetap dapat mencapai dengan hasil yang 
maksimal untuk kepentingan perusahaan.•egha
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eDITOrIAL
garuda di Dada Kami

3No. 25OPINI
pekerJa

Tahun LII, 20 Juni  2016

Bulan ramadhan Tingkatkan etos Produktivitas
aries hamDani 
Sr. Analyst HSE, RU III Plaju

Etos kerja yang tinggi biasanya muncul karena berbagai 
tantangan, harapan dan kemungkinan yang menarik. Situasi 
demikian dapat membuat motivasi bekerja semakin meningkat 
seperti rajin, teliti, berdedikasi serta tanggung jawab. Dengan 
demikian, indikator etos kerja adalah suatu perilaku individu 
untuk mengembangkan tanggung jawab, keuletan, semangat 
dan kemandirian serta kemampuan profesional.

 Dalam Islam, bekerja diartikan segala bentuk usaha yang 
dilakukan manusia secara halal, baik dalam hal materi atau 
non-materi, intelektual atau fisik, maupun hal-hal yang berkaitan 
dengan masalah keduniaan dan keakhiratan. Kata keakhiratan 
inilah yang menjadi kunci sekaligus yang membedakan konsep 
bekerja secara umum. Konsep kerja secara umum hanya ber
sifat duniawi semata. Tapi konsep kerja menurut Islam memiliki 
dua makna, yakni di samping agar mendapat imbalan atau 
materi, juga agar mendapat nilai ibadah. Jadi tujuan akhir kerja 
itu bukan sekadar memperoleh upah dan imbalan tetapi demi 
memperoleh keridhoan Allah SWT.

Di bulan suci Ramadhan, ada ke
cenderungan sebagian kecil dari umat 
Is lam dijadikan alasan untuk bermalas
malasan dalam bekerja, bolos kerja dan 
bangun siang karena alasan sedang 
pua sa, tak punya tenaga, lesu, lelah, 
capek dan kurang tidur dan istirahat serta 
kerjaan yang menumpuk dan tidak pernah 
berkurang walaupun bulan puasa dan 
terkadang semakin banyak yang harus 
dikerjakan! Kecenderungan yang sama 
juga tampak pada kegiatan keagamaan. 
Jika pada awalawal bulan, kegiatan shalat 
taraweh di masjidmasjid dan mushalla 
selalu melimpah, namun memasuki per
tengahan bulan hingga akhir bulan biasanya 
berkurang dan hanya tinggal beberapa 
baris (shaf) saja.

 Dengan tidak makan dan minum selama satu hari penuh, 
secara alamiah tubuh akan lemah dan mengalami penurunan 
stamina. Hal ini barangkali yang menyebabkan mereka 
bermalasmalasan. Tapi berdasarkan penelitian yang dilakukan 
di Pakistan dan sejumlah negara Timur Tengah membuktikan 
bahwa kondisi fisik (kesehatan) justru membaik saat berpuasa. 
Masih berdasarkan penelitian, secara fisik stamina seseorang 
justru membaik jika berpuasa lebih dari tiga hari dan tidak 
terjadi penurunan produktivitas. Seperti diungkapkan Nabi 
Muhammad SAW, “Berpuasalah kamu sehingga menjadi 
sehat.”

Puasa diwajibkan bagi umat Islam dan umatumat se
belumnya. Hal ini mengandung arti bahwa ibadah puasa sudah 
berlangsung lama dan sudah menjadi kegiatan ibadah yang 
datang pada setiap tahun. Karena itu tidak ada alasan lagi 
untuk bermalasmalasan dalam bekerja. Dengan berpuasa 
justru akan semakin sehat dan meningkatkan stamina.

 Disamping kesehatan membaik, Allah SWT juga men
janjikan bagi yang berpuasa akan memperoleh predikat takwa. 
Untuk memperoleh predikat takwa tidak mungkin dilakukan 
dengan bermalasmalasan. Ketakwaan hanya bisa didapat 
lewat kerja keras, disiplin, ulet, tekun rajin, berdedikasi tinggi 
dan bertanggung jawab. Kerja keras, baik dalam urusan 
duniawi maupun ukhrawi.

 Rasulullah SAW sepanjang hidupnya menunjukkan etos 
kerja yang tinggi, baik dalam bekerja maupun beribadah. Baik 
di bulanbulan biasa maupun sedang mengerjakan ibadah 
puasa di bulan suci Ramadhan. Rasulullah SAW mengembala 

ternak untuk meraih imbalan, berdagang kain juga untuk 
memperoleh imbalan. Namun imbalan yang diperoleh bukan 
untuk kemewahan atau bersenangsenang, melainkan untuk 
berjuang menegakkan agama Allah SWT. 

Hal yang sama juga dilakukan oleh para sahabat 
Rasulullah SAW. Harta benda yang diperoleh para sahabat 
selama berdagang bukan untuk membangun rumah mewah 
atau berfoyafoya, melainkan untuk membantu syiar dan 
perjuangan Islam.

 Etos kerja yang tinggi ini terus bertahan sampai 
Rasulullah SAW wafat. Kemudian diteruskan oleh empat 
khalifah (khulafaur rasyidin) berlanjut ke dinasti Umayyah dan 
mencapai puncaknya pada dinasti Abbasiyah. Pada dinasti 
Abbasiyah inilah umat Islam mencapai masa paling gemilang 
dalam sejarah Islam, terutama pada masa kekhalifahan 
Harun AlRasyid. Umat Islam menjadi pemimpin dunia dan 
menjadi sumber ilmu pengetahuan dengan kota Baghdad 
sebagai pusat kebudayaan. Tidak mengherankan jika 

waktu itu muncul tokohtokoh terkenal 
yang ahli dalam bidangnya, seperti Al 
Farabi, Ibnu Khaldun, Ibnu Rusyd, Ibnu 
Miskawih dan sebagainya.

 Semua keberhasilan ini diraih 
umat Islam karena mereka senantiasa 
memiliki etos kerja yang tinggi dan 
mengamalkan konsep kerja yang Islami. 
Mereka tidak melanggar halhal yang 
dilarang oleh agama. Tujuan mereka 
bekerja adalah untuk memperoleh 
ridlo Allah dan demi kejayaan umat 
Islam. Mereka bekerja dalam rangka 
beribadah kepada Allah SWT. Karena 
itu hasil yang diperoleh benarbenar 
ber kah dan bermanfaat baik bagi 
diri nya maupun umat Islam secara ke
seluruhan.

 Akan tetapi ketika etos kerja menurun dan orientasi dalam 
bekerja mereka berubah, yakni tidak lagi sesuai dengan 
konsepsi Islam, maka yang terjadi adalah kehancuran. Hal 
ini terbukti dalam sejarah, yakni ketika umat Islam silau oleh 
dunia dan lupa akan akhirat. Umat Islam bekerja bukan untuk 
mengharap ridlo Allah SWT melainkan untuk mendapatkan 
harta sebanyakbanyaknya, menumpuknumpuk kekayaan 
dan bersenangsenang. Umat Islam akhirnya jatuh ke 
lembah kemunduran dan menjadi umat yang tidak memiliki 
harga kebanggaan yang berarti.

 Di bulan puasa ini semoga kita semua introspeksi diri 
dan menjaga etos kerja yang tinggi dan tetap komitmen 
terhadap petunjuk Allah SWT yang telah disampaikan dalam 
Al Qur’an. “Katakanlah sesungguhnya shalatku, ibadahku, 
hidup dan matiku hanya sematamata untuk Allah semata 
seru sekalian alam.” (QS AlAn’am 162). 

 Dengan berpuasa, badan  menjadi sehat dan berprestasi 
demi menyongsong hari esok yang lebih baik. Dengan ber
puasa tubuh akan sehat. Dalam tubuh yang sehat terdapat 
jiwa dan semangat yang kuat. Dalam semangat yang kuat 
akan muncul etos kerja yang tinggi. Dan dari etos kerja 
yang tinggi, diperoleh hasil kerja yang maksimal dan dengan 
hasil kerja yang maksimal perusahaan akan untung. Pada 
akhirnya, berdampak kembali pada kesejahteraan dan 
kebahagian pekerja itu sendiri. 

Mari jadikan momen puasa Ramadhan sebagai candra
dimuka dalam meningkatkan etos kerja kita sebagai pekerja 
Pertamina berkelas dunia dan kita pasti bisa.•

Puluhan masyarakat Krayan bersukacita 
saat Gubernur Kalimantan utara irianto Lambrie 
mengisikan bahan bakar solar ke kendaraan 
warga Krayan beberapa waktu lalu. Seremoni 
yang membuat warga Krayan bisa bangga 
mengatakan “Garuda di Dada Kami !”

Krayan merupakan sebuah kecamatan yang 
terletak di perbatasan Indonesia –Malaysia, atau 
tepatnya Serawak. Untuk ke wilayah Indonesia 
terdekat, misalnya ke Kota Tarakan atau Kabupaten 
Nunukan, satusatunya moda transportasi yang 
bisa mengangkut warga hanyalah pesawat 
terbang berkapasitas penumpang enam orang.

Kehidupan ekonomi mereka ditopang dengan 
bertani, dimana hasil buminya terpaksa dijual ke 
negara tetangga yang bisa ditempuh dengan 
menggunakan kendaraan roda dua atau empat. 
Warga Krayan yang dikenal sebagai penghasil 
beras jenis Adan ini, tak bisa memasarkan hasil 
buminya ke wilayah Indonesia, karena biaya 
pengiriman mahal. Untuk pengiriman beras 
per kilogram saja dikenakan biaya Rp 35 ribu. 
Sehingga kalau dipaksa dijual di Indonesia, 
beras mereka akan kalah bersaing dengan beras 
lainnya.

Demikian halnya untuk mendapatkan bahan 
bakar serta barang kebutuhan lain dari Indonesia, 
warga juga kesulitan mendapatkannya. Karena 
pengusaha tak kuat menopang biaya transportasi 
sehingga enggan memasok barang ke Krayan. 
Alhasil 90 persen kebutuhan warga termasuk 
bahan bakar dibeli dari Malaysia. Semboyan 
“Garuda di Dada, Malaysia di Perut” pun sering 
didengar, sebagai bentuk kritikan masyarakat 
yang merasa tidak diperhatikan ini.

Masuknya BBM Indonesia ke wilayah ini pada 
dua pekan lalu pun, menjadi momentum yang 
sangat mengharukan bagi warga setempat. 
Setelah 70 tahun Indonesia merdeka, mereka 
baru bisa merasakan BBM dari negara asalnya. 
Harganya pun sama dengan harga BBM di 
wilayah lain, meski biaya pengirimannya Rp 38 
ribu per liter.

Pertamina yang memegang amanat pen
distribusian BBM ke seluruh wilayah Indonesia, 
dengan kebijakan korporasinya berupaya 
menghadirkan ‘Indonesia’ di Krayan. Setiap bulan 
200 kiloliter BBM yang terdiri dari Premium dan 
Solar akan rutin dipasok ke sana. Sebagai BUMN, 
Pertamina berupaya menghadirkan representasi 
pemerintah di wilayah terisolir itu. Tentunya 
hal ini bisa diikuti perusahaan ataupun BUMN 
lainnya yang bisa memasok bahan kebutuhan 
warga Krayan. Agar mereka bisa dengan bangga 
mengatakan “Garuda di Dada Kami!”.•
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Selamatkan ekosistem Pesisir Pantai, 
JOB PPeJ Tanam ribuan Mangrove
tuban  –  JOB Pertamina 
– Petro china East Java 
(JOB PPEJ) memiliki ko
mit  men tinggi terhadap pe
lestarian dan perlindungan 
lingkungan hidup. Sebagai 
bentuk dari komitmen ini, 
pada 4 Juni 2016 lalu, 
JOB PPEJ bekerja sama 
dengan Mangrove Center 
Tuban mengadakan acara 
penanaman 2.000 Pohon  
Mangrove jenis Avicennia/
Apiapi dan Tunjang. Acara 
yang diberi tema “Pe na
naman Mangrove untuk 
Pe nyelamatan Ekosistem 
Pesisir Pantai” ini diadakan 
di area Mangrove Center 
Tuban dengan dihadir i 
per waki lan JOB PPEJ, 
Mangrove Center Tuban, 
ser ta sejumlah komunitas 
pecinta lingkungan. 

Field Operat ion Su
perintendent JOB PPEJ 
Meri Iriyadi menegaskan, 
“Pe nanaman Mangrove ini 
sebagai bentuk kepedulian 
JOB PPEJ terhadap ke
lestarian lingkungan. De

SSB Lindai energi, Hidupkan Persepakbolaan Tapung Hulu
riau   Sorak sorai terdengar 
menggema di stadion mini 
Gosang Sekupang Desa 
Senama Nenek Kecamatan 
Tapung Hulu. Suasana 
stadion memang tampak 
ber  beda, umbulumbul di
pasang seantero stadion, 
tempat duduk penuh sesak 
oleh masyarakat yang ingin 
menyaksikan pembukaan 
sekolah sepak bola (SSB) 
Lindai Energi sekaligus 
pembukaan festival bola 
anak 2016 yang diikuti 16 
SSB seKabupaten Kampar. 

Antusiasme masyarakat 
di Kecamatan Tapung Hulu  
terhadap bola memang 
cu kup tinggi.  Terbukti dari 
beberapa event per tan
dingan bola yang di se leng
garakan, hampir semua 
me nuai kesuksesan dengan 
ba nyaknya peminat lomba 
yang mendaftar. Beberapa 
pema in  bahkan  te l ah 

menjadi andalan kabupaten 
yang seringkali berlaga di 
tingkat provinsi. 

Sejak tahun 2010, anak
anak dan remaja di desa 
senama nenek ber lat ih 
secara autodidak tan pa 
bimbingan pelatih.  Na
mun semangat mereka 
tak kunjung padam meski 
beberapa ka l i  mereka 
harus gagal  mengikut i 
p e r t a n d i n g a n  k a re n a 
tidak adanya wadah dan 
dukungan. 

Pertamina Hulu Energi 
(PHE) Siak tergerak untuk 
melakukan sesuatu, men
dorong para pemuda agar 
mempunyai wadah yang 
lebih profesional dalam men
dukung minat dan bakat 
yang telah ada. melalui pro
gram cost recovery tanggung 
jawab sosial 2016, PHE 
Siak mewujudkan Pendirian 
Sekolah Sepak Bola (SSB) 

Lindai Energi.  Proses peri
zinan dan pengurusan ak
ta pendirian yang cukup 
panjang akhirnya berbuah 
manis, pada jumat sore 
(20/5) SSB Lindai Energi 
diresmikan oleh dinas pari
wisata Pemuda dan olah 
raga kabupaten Kampar. 

Niatan serius untuk me
majukan sekolah bola juga 
tidak berhenti pada pengu
rusan perizinan, PHE Siak 
menyelenggarakan coaching 
clinic bagi calon pelatih oleh 
PSSI Kabupaten Kampar, 
penyediaan peralatan latihan 
serta mengikutkan calon 
pe latih untuk mendapatkan 
ser tifikasi pelatih. 

Dalam acara pem bu
kaan, Susianto selaku Ge-
neral Support Manager 
PHE Siak mengungkapkan 
harapannya. “Semoga ke
beradaan SSB Lindai Energi 
dapat menjadi wadah pe

muda untuk berlatih bola 
secara profesional dan 
da pat melahirkan atlit at
l i t  yang bukan hanya 
mem  banggakan  daerah 
tempatan tetapi hingga ke 
tingkat provinsi dan na
sional”. 

Hal senada diungkapkan 
oleh Marzali sebagai Camat 
Tapung Hulu yang menaruh 
harapan besar pada SSB 
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Lindai Energi. “SSB Lindai 
Energi bukan hanya sebagai 
sekolah bola tetapi juga 
men jadi wadah pemersatu 
para pemuda dalam ke
giatan positif dan dapat 
me nelurkan prestasi yang 
membanggakan,” ujarnya. 

Ber i ta  gembira se
makin melengkapi acara 
pem bukaan. Sohib Bulbirri 
mendapatkan panggilan 

untuk bergabung di Riau 
Selection, yakni tim yang 
akan mewaki l i  Provinsi 
Riau.  Pemanggilan salah 
sa tu anggota SSB Lindai 
Energi tersebut untuk ikut 
berlaga di tur namen FOSSBI 
U12. Ajang ini merupakan 
ajang nasional yang akan 
berlangsung di Batu, Malang 
pada 27-30 Mei 2016.•widya

phesiak

ngan menanam ribuan po
hon Mangrove, kami ingin 
melestarikan ekosistem di 
pesisir pantai,” ujarnya. 

Tak hanya berinisiatif 
menanam, JOB PPEJ  juga 
akan ber tanggung jawab 
dan me rawat Mangrove 
y a n g  s u d a h  d i t a n a m 
dan akan  men jad ikan 
penanaman Mangrove 
sebagai  program yang 
berkesinambungan.

Sementara itu, Sekretaris 
BLH Tuban Bambang Irawan 
menyampaikan apresiasi 
tinggi terhadap kegiatan ini 
dan bisa menjadi contoh 
untuk yang lain. Ia berharap 
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semua industri seharusnya 
memiliki kepedulian yang 
sama.

JOB PPEJ memi l ih 
me lakukan kegiatan pe
nanaman pohon Mangrove 
karena wilayah kerjanya 
yang berada di onshore 
dan offshore. Harapannya 
akan tercipta keseimbangan 
lingkungan di darat dan di 
laut. Meski baru dilakukan 
pertama kali di tahun 2016 
ini, namun JOB PPEJ be
rencana akan me nga dakan 
agenda serupa tiap tahun 
dan bekerja sa ma de ngan 
pihak-pihak ter kait.• Job ppeJ

kasim – Pertamina Refinery unit (Ru) 
Vii  Kasim menunjukkan kepedulian 
terhadap ke sehatan warga area ring I RU 
Vii  Kasim, melalui program kesehatan 
Pertamina SEHATI bekerja sama dengan 
Puskesmas Distrik Seget, pada (31/5).

Pembukaan program Pertamina 
SEHATi dilakukan oleh General Manager 
Ru Vii Kasim, i Gusti Bagus Prihatna  
yang dihadiri oleh Bupati Sorong, Dinas 
Kesehatan Kabupaten Sorong, serta 
Muspika setempat. 

GM Ru Vii menyampaikan Pertamina 
SEHATI hadir di Distrik Seget karena 
melihat masih terdapatnya permasalahan 
kesehatan balita terutama kasus gizi 
buruk, gizi kurang serta angka kematian 
bayi akibat permasalahan gizi. Dengan 
menggandeng Puskesmas Distrik Seget 
yang melibatkan dokter, bidan, perawat 
dan paramedis, diharapkan kegiatan 
Pertamina SEHATI bisa mencapai tujuan 
yang diharapkan. Yakni menghilangkan 
kasus gizi kurang, gizi buruk dan 
mencegah kemat ian bay i  ak ibat 
permasalahan gizi, sekaligus dapat 
meningkatkan kesehatan masyarakat 

Program Pertamina SeHATI di Kampung Klayas
seluruhnya terutama para ibu dan lansia. 

“Dengan adanya Pertamina Sehati 
diharapkan dapat tercapai suatu kondisi 
kesehatan masyarakat yang sehat 
ditandai dengan adanya penduduk yang 
berperilaku hidup bersih dan sehat,” jelas 
i Gusti dalam acara tersebut.

Sasaran program Pertamina SEHATI 
di Puskesmas Distrik Seget, yakni 37 
balita gizi kurang, 3 balita gizi buruk, 53 
ibu hamil, 34 ibu nifas dan 309 lansia. 
Program Pertamina SEHATI Distrik Seget 
meliputi Kampung Klayas, Malabam, 
Wasingsang, Pulau Kasim, Seget, 
Wayankede, Wawenagu dan Kasimle  
yang merupakan area terdekat RU 
Vii  Kasim dengan waktu pelaksanaan 
programnya akan berjalan selama satu 
tahun dan akan terus berlangsung hingga 
tercapai tujuan program Pertamina 
SEHATI, yaitu untuk meningkatkan 
derajat kesehatan di masyarakat yang 
ditandai dengan terciptanya masyarakat 
yang memil ik i  kemampuan untuk 
berperilaku hidup bersih dan sehat secara 
menyeluruh.•ru Vii



CilaCap  Tingginya air 
pasang/rob yang terjadi di 
sepanjang wilayah pesisir 
pantai Cilacap pada Rabu 
8 Juni 2016 mengakibatkan 
tanggul penahan ombak di 
beberapa wilayah jebol. Salah 
satunya di wilayah Kelurahan 
Tegalkamulyan yang berada 
di dalam kota Cilacap. Hal 
ini menyebabkan ratusan 
rumah yang berada hanya 
ratusan meter dari  bibir pantai 
terendam air setinggi bahu 
orang dewasa. 

“Banjir rob yang melanda 
Kelurahan Tegal Kamulyan, 
Kecamatan Cilacap Selatan, 
terjadi pada pukul 08.00 WIB 
hingga 13.00 WIB dengan 
ket inggian air mencapai 
60 cm,” kata Kepala Pe
lak sana Harian Badan Pe
nanggulangan Bencana 

Jelang Bulan Puasa , 
Bazma ru V Tebar Sapa 
ramadhan
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balikpapan –  Melalui Baituzzakah 
Pertamina (Bazma) Ru V menyalurkan amanah 
para pemberi zakat (muzakki) yang tergabung 
di Bazma Ru V dalam bentuk paket sembako 
kepada warga kurang mampu, pada (28/5).

“Kita akan melaksanakan amanah para 
mu  zakki yang tergabung di Bazma Ru V.  
Mereka adalah para pekerja yang memberikan 
zakat peng hasilan. Dari zakat tersebut, 
sebagian digunakan untuk Program Sapa 
Ramadhan atau Siaga Pangan Ramadhan,” 
ujar Susapto Yuwono selaku Ketua Umum 
Bazma Ru V yang saat itu didampingi oleh 
Imam Rismanto, Head of Communicatin and 
Relation Ru V.

Paket ini dibagikan ke tujuh kelurahan 
di Balikpapan dengan total 700 paket, dari 
muzakki yang berjumlah sekitar 750 orang. 
Tujuh kelurahan tersebut, yakni Damai Bahagia, 
Damai Baru, Sungai Nangka, Sepinggan Raya, 
Sepinggan Baru, dan Gunung Bahagia. Setiap 
paket berisi kebutuhan sembako senilai Rp 
250 ribu.

“Paket Sapa Ramadhan memang untuk 
kaum dhuafa sehingga bisa menyambut 
bulan Ramadhan dengan besar hati. Paket 
ini diberikan kepada masyarakat dhuafa yang 
sudah dipilih kelurahan yang bersangkutan. 
Jadi warga yang menerima paket dipanggil 
ke kelurahan,” ujarnya.

Sebelum pembagian Sapa Ramadhan , 
Pertamina melalui Bazma juga membagikan 
Paket  Sekolah kepada 300 murid. “ini 
termasuk agenda rutin setiap tahun menjelang 
ramadhan, tapi cuma memang yang menerima 
itu kita bekerja sama dengan kelurahan dan 
dibagi – bagi dan berkoordinasi dengan 
Baznas juga supaya tidak overlapping,” 
katanya 

Susapto menjelaskan, para penerima 
paket Sapa Ramadhan tersebut berdasarkan 
hasil survei Bazma Ru V dan data yang 
diajukan kelurahan. “Skala prioritasnya, seperti 
jandajanda, keluarga miskin, fakir miskin, dan 
yatim piatu. Itu semuanya dari kelurahan yang 
menentukan,” katanya. 

Imam Rismanto menambahkan, kegiatan 
ini adalah sebagai wujud syukur Pertamina 
dalam menyambut Bulan Suci Ramadhan 
dengan berbagi kebahagiaan agar semua 
orang dapat samasama merasakan 
kebahagiaan menyambut Ramadhan.

“Nanti zakat fitrah juga disalurkan oleh 
Bazma.Kami juga mengadakan buka puasa 
bersama dengan 500 anak yatim,” ujar imam.• 

Comm & rel ru V
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Pertamina eP Dukung Pembangunan Jembatan 
Kampung Duriankari

Pertamina Bantu Warga yang Terkena Banjir rob
Daerah (BPBD) Cilacap, Tri 
Komara Sidhy.

Disampaikannya, banjir 
rob  melanda 4 wi layah 
RT,  dengan 70 rumah di 
antaranya terendam cukup 
parah sehingga penghuni 
ha rus mengungsi di balai RW. 

Pertamina melalui Cor
porate Social Responsibility 
Refinery unit (Ru)  iV Cilacap 
berkoordinasi dengan BPBD 
memberikan bantuan bahan 
makanan, minuman dan 
2.000 kaleng kornet serta 
mendir ikan dapur umum 
un tuk  memban tu  wa r
ga yang mengungsi. Ban
tuan diserahkan oleh Su
pervisor CSR Ru iV Erafini 
Darma didampingi Head Of 
Communication & Relations 
Ru iV Ristanto Heru Widodo 
yang diterima penanggung 
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jawab gudang logistik posko 
bencana rob Budiono.

Erafini menyam paikan, 
bantuan Pertamina melalui 
dapur umumnya mengcover 
3 RT dengan jumlah nasi 
bungkus yang di distribusikan 
sebanyak 700 bungkus, untuk 
pengung si, relawan dan TNI 
yang membantu perbaikan 
tang gul pantai. “Bantuan ini 
me rupakan bentuk kepedulian 
Per tamina kepada warga 

sekitar,” ujarnya. 
Salah seorang warga 

Ke lurahan Tegalkamulyan 
RT 03 RW 08, Muj inem 
menga  t akan  s i k l us  a i r 
pasang yang terjadi kali ini 
merupakan yang terparah 
karena meng akibatkan banjir 
rob.  “Biasanya tidak pernah 
sampai rumah, tapi kali ini 
merendam rumah warga,” 
katanya.• ajiruiV

salaWati – PT Pertamina 
EP Asset 5 Papua Field (PEP 
Papua Field) menyerahkan 
bantuan mater ia l  untuk 
pembangunan jembatan 
di Kampung Duriankari, 
Distrik Salawati Tengah, 
Kabupaten Sorong, pada 
Jumat (13/5) .  Bantuan 
secara simbolis diserahkan 
oleh President Director PT 
Pertamina EP (PEP) Rony 
Gunawan kepada Kepala 
Kampung Duriankari Yusuf 
Muray, disaksikan Production 
Operation Director Pribadi 
Mahagunabangsa, VP Legal 
& Relations D. Yodi Priyatna, 
VP HSSE Heri Budiarso, 
VP Surface Facilities Taufik 
Adityawarman, Papua Field 
Manager Julfrinson A. Sinaga, 
tim manajemen PEP Papua 
Field, pemilik hak ulayat, dan 
warga masyarakat.

Dalam sambutannya, 
Pre sident Director PEP Rony 
Gunawan mengungkapkan 
keprihatinannya terhadap 
kondisi jembatan darurat 
Kampung Duriankari saat 
ini. “Jembatan darurat ter
diri dari 2 batang bambu 
panjang yang dijajarkan un
tuk titiannya. Sangat tidak 
safe bagi masyarakat untuk 
menyeberang. Semoga ban
tuan material yang kami se 

kami. Program ini meru
pakan kolaborasi antara 
PEP dengan warga kam
pung Duriankari. PEP me
nyediakan mater ia lnya, 
se dangkan masyarakat 
yang menyediakan tenaga 
kerjanya. Di tengah kondisi 
harga minyak dunia yang 
turun drastis, kami tetap 
berupaya membangun ber
sama masyarakat di sekitar 
wilayah operasi kami,” ujar
nya.•andi njo

President Director Pertamina EP (PEP) Rony Gunawan secara simbolis menyerahkan bantuan material untuk pembangunan 
jembatan di Kampung Duriankari, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Sorong  kepada  Yusuf Muray, Kepala Kampung 
Duriankari.

rahkan dapat segera meng
gantikan jembatan darurat 
ini,” ungkapnya.

Pemilik hak ulayat  Alianus 
Mosena menyampaikan ung
kapan syukurnya atas ban
tuan Pertamina ini. 

“Sudah sejak lama kami 
memimpikan jembatan ini 
dibangun, agar kami dan 
anakanak kami  dapat 
menyeberang dengan aman 
dan terhindar dari gangguan 
hewan buas. Tahun 2015, 

satu anak kami terpeleset, 
terjatuh ke dalam sungai, 
dan diterkam buaya. Semoga 
kejadian serupa tidak terulang 
kembali,” tukasnya.

Papua Field Manager 
Julfrinson A. Sinaga me ma
par kan lebih detail ten tang 
program ini. 

“Sejak PEP mengelola 
Lapangan Salawati pada 
awal tahun 2015, program 
pembangunan jembatan 
sudah menjadi per ha tian 
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MOr V Berbagi dengan 
3.000 Anak Yatim
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surabaya – Bulan Ramadhan adalah mo
men yang tepat untuk berbagi dengan se
sama terutama mereka yang membutuhkan. 
Marketing operation Region V (MoR V) melalui 
organisasi keagamaannya, Badan Dakwah 
islam (BDi) MoR V secara rutin menyalurkan 
santunan untuk anak yatim.

Santunan anak yatim pada bulan Ramadhan 
ini rutin dilakukan sejak 2004 dengan jumlah 
anak yatim sebanyak 1.000 anak per tahunnya, 
khusus di wilayah Surabaya dan sekitarnya. 
Namun pada Ramadhan kali ini MoR V 
memperluas jangkauan anak yatim yang 
disantuni hingga ke seluruh Jawa Timur, Bali, 
NTB dan NTT atau tepatnya yang berada di 
sekitar lokasi kerja Terminal BBM dan DPPU 
(Depot Pengisian Pesawat Udara).

Total anak yatim yang disantuni pun ber
tambah menjadi 3.000 anak pada Ramadhan 
1437 H kali ini. Terdiri dari Surabaya sebanyak 
1.500 anak ditambah anak yatim di 30 lokasi 
kerja (19 Terminal BBM dan 11 DPPU) yang 
ma singmasing 50 anak. Santunan yang 
diberikan berupa uang tunai dan seperangkat 
peralatan sekolah anak.

Santunan kepada 3.000 anak yatim dise
rahkan secara simbolis oleh GM MoR V 
Ageng Giriyono, Ketua BDi MoR V Heru Gani 
Purnomo dan jajaran manajemen MoR V di 
Masjid Wal Asri Kantor Pertamina Surabaya, 
Rabu (15/6). 

“Jumlah santunan anak yatim di MoR V 
ini adalah yang terbesar dibandingkan wilayah 
kerja Pertamina lainnya. Semoga dengan 
santunan di masingmasing lokasi ini dapat 
membantu anakanak yang kurang mampu 
yang ada di sekitarnya,” ujar Ketua BDI MOR 
V, Heru Gani Purnomo.

Ia menambahkan, sebagian dari anak 
yatim tersebut juga akan berpartisipasi dalam 
khataman Al Quran dalam rangka Nuzulul 
Quran yang akan diadakan secara serentak 
oleh Pertamina secara nasional pada 23 Juni 
2016.

“Komitmen kami bukan saja melayani 
masyarakat dengan penyaluran BBM, LPG 
dan produk Pertamina lainnya, namun kami 
percaya dengan mendukung semangat 
anakanak ini untuk maju, maka Indonesia 
juga akan maju ke depannya,” tambah Ageng 
Giriyono.•mor V
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Senyuman Yatim-Piatu 
Area ring 1 TBBM camplong 
sampang – Bertepatan dengan momen bulan Ra madhan, 
Pertamina memberikan san tunan kepada puluhan anak yatim  
piatu dari Desa Tambaan yang merupakan area ring 1 Terminal 
BBM Camplong, pada (8/6). Pemberian Bingkisan berupa 
tas, alat sholat, dan santunan merupakan bagian dari Safari 
Ramadhan Manajemen MoR V ke TBBM Camplong dengan 
tema “Menebar Syukur Menabur Dedikasi”.

 “Di bulan Ramadhan ini memang sudah seharusnya 
kita berbagi bersama dengan saudarasaudara seiman yang 
membutuhkan. Berbagi merupakan wujud rasa syukur kita 
terhadap anugerah ilahi,” ungkap GM MoR V Ageng Giriyono 
yang juga melakukan management walkthrough.

Safari Ramadhan di TBBM Camplong mengawali acara 
Safari Ramadhan di unitunit lokasi yang berada di wilayah 
Pemasaran  Jatim Balinus. Tujuannya untuk mempererat tali 
silaturahmi dan rasa berbagi dengan pekerja di unit operasi 
maupun stakeholders yang ada di unit operasi tersebut.

 TBBM Camplong merupakan TBBM yang terletak di 
Kabupaten Sampang.•mor V
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Jakarta – Pertamina mem
berikan pelayanan terbaik 
dengan memasok BBM dan 
LPG selama Ramadhan dan 
Hari Raya Idul Fitri 1437 H.

Pada masa mudik nanti, 
Pertamina kembali ’menemani’ 
masya raka t  konsumen 
pemudik yang menggunakan 
kendaraan jalur darat selama 
24 jam penuh. Pertamina telah 
memperbanyak outlet BBK 
baik curah maupun kemasan 
untuk mengantisipasi lonjakan 
permintaan.

Adapun rumah tangga 
kon sumen produkproduk 
LPG Pertamina, baik lini pro-
duk Elpiji, Bright Gas, mau-
pun Ease Gas, juga akan 
lebih nyaman menghadapi 
masa puasa dan Lebaran 
dengan penambahan pa
sokan antara 5%15% dan 
penambahan waktu ope
rasional  depot, SPPBE dan 
agen agar  masyarakat mudah 
mendapatkan LPG 3 kg dan 
12 kg.

Menurut Vice President 
Corporate Communication 
Per tamina Wianda Pus
ponegoro, Pertamina mem
proyeksikan pemakaian Pre
mium selama masa H15 
hingga H+15 Lebaran naik 
dengan besaran masing
masing Premium naik 15% 
dari ratarata harian normal 
71.906 KL menjadi 82.496 
KL. Adapun, Solar bersubsidi 
diperkirakan turun 12% dari 
ratarata harian normal 35.173 
KL menjadi 31.118 KL.

Kena i kan  s i gn i f i k an 
diproyeksikan juga terjadi 

pada Pertamax, yaitu 17% 
menjadi sekitar 12.000 KL dan 
Pertalite akan melonjak 43% 
menjadi 10.200 KL per hari. 
Proyeksi kenaikan juga terjadi 
pada LPG, yaitu naik 9% dari 
ratarata harian normal 20.866 
MT menjadi 22.622 MT.

Wianda juga menegaskan, 
Pertamina terus menjaga stok 
BBM dan LPG nasional dalam 
kondisi aman. Ketahanan 
stok Premium akan mencapai 
17 hari, Solar 28 hari, dan 
Avtur 25 hari. Seiring dengan 
peningkatan konsumsi Perta
max dan Pertalite, Pertamina 
menjaga stok Pertamax 25 
hari, Pertalite 7 hari, LPG 17 
hari.

“Seperti halnya tahun
tahun sebelumnya, kami 
telah membentuk Posko 
Satuan Tugas (Satgas) untuk 
pemantauan ketersediaan 
BBM dan LPG serta ke-
siapan pelayanan kepada 
masyarakat konsumen, baik di 
Kantor Pusat maupun setiap 

Pertamina Tingkatkan Pelayanan Konsumen 
Selama ramadhan dan Hari raya Idul fitri 1437 H

kantor Region Pertamina,” 
ujar Wianda di hadapan 
insan pers, di Kantor Pusat 
Pertamina, pada (3/6).

Adapun, langkahlangkah 
lainnya yang disiapkan oleh 
Pertamina dalam menjamin 
kelancaran distribusi BBM dan 
LPG meliputi monitoring stok 
BBM dan Avtur di TBBM & 
DPPU di seluruh Terminal BBM 
dengan sistem komputerisasi 
SIM S&D (Sistem Informasi 
Management  Supp ly  & 
Distribution), pengoperasian 
Terminal BBM, SPBU, dan 
SPBBE sepanjang 24 jam, 
khususnya di sepanjang 
jalur mudik utama, yaitu jalur 
Pantura, Tengah, dan Selatan 
Jawa, di Banyuwangi untuk 
penyeberangan menuju Bali, 
dan Merak menuju Sumatera.

Selain itu, switching tangki 
t imbun di Terminal BBM 
dan SPBU untuk antisipasi 
lonjakan permintaan Premium 
dan Pertamax yang diikuti 
dengan penambahan atau 

switching mobil tangki ke 
Premium. Pertamina juga 
menyiapkan titiktitik SPBU 
kantong di wilayah mudik, 
serta menyediakan 32 titik 
SPBU Transit khusus sepeda 
motor.

Sementara GM MoR 
III Jumali mengungkapkan, 
khusus di pulau Jawa, dari 
pengalaman tahuntahun 
yang lalu, ada 2 daerah yang 
mengalami peningkatan BBM 
secara  signif ikan dalam 
kegiatan mudik Lebaran, 
MOR III (DKI, Jawa Barat dan 
Banten) dan MoR iV (Jawa 
Tengah dan DI Yogyakarta). 
MOR lainnya juga mengalami 
peningkatan, namun tidak 
setinggi MoR iii dan MoR iV.  

“Untuk memastikan stok 
BBM dan LPG di masyarakat 
aman, maka tim Satgas akan 
melakukan monitoring stok di 
terminal BBM, SPBU maupun 
di agen-agen LPG,” pungkas 
Jumali.•urip

banJarmasin  Dalam rangka membudayakan 
me ngaji di bulan Ramadhan, PT Pertamina Marketing 
operasi Region (MoR) Vi Balikpapan menggelar Program 
Ramadhan Berbagi, salah satunya mengaji 1 juz gratis 
2 liter BBM.

“Melalui program ini diharapkan dapat mendorong 
masyarakat untuk membaca AlQuran dan mengamalkan 
artinya agar menjadi muslim yang kaffah,” ujar GM MoR 
Vi Mo hammad irfan pada acara khatam Alquran bersama 
santri di area SPBU Sabilal Muhtadien, Senin (13/6).

Pertamina memberikan bonus kepada siapa saja yang 
mengaji 1 juz AlQuran, dapat dua liter BBM secara gratis. 
Di Kalsel ada enam SPBU yang menjalankan program 
Pertamina Berbagi itu, yaitu SPBU Sabilal Muhtadin, 
SPBU Coco Kertakhanyar, SPBU Coco Banjarbaru, SPBU 
Balangan, SPBU Tapin dan SPBU Mandingin Barabai.

Mohammad Irfan juga menyerahkan santunan kepada 
semua pekerja dan awak tangki mobil serta fakir miskin 
di lingkungan sekitar SPBu.•mor Vi

VP Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro dan GM MoR iii Jumali memberikan keterangan pers terkait   
pasokan BBM dan LPG selama Ramadhan dan Hari Raya idul Fitri 1437 H.

Baca 1 Juz Qur’an, gratis 2 
Liter BBM di Kalimantan
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SHIPPIng 
upskilling MTSI/PQc Seluruh Marine region di Kantor MOr VI Balikpapan
balikpapan   Sebagai langkah nyata mendukung upaya perusahaan mencapai target 
supply loss di tahun 2016 sesuai kesepakatan dalam Komitmen Integrasi Kendali Supply Loss 
di Nusa Dua Bali  pada 23 November 2015 dan Deklarasi Bali tentang target pengendalian 
supply loss (R4) 2016 sebesar 0.20% di Bali pada 16 Februari 2016, maka Fungsi Shipping 
Operation dan Marine bekerja sama dengan Maritime Training Center (MTC) melaksanakan 
Upskilling Cargo Control Officer batch I tahun 2016 khusus bagi pekerja Marine Region,  pada 
25-29 April 2016, di Gedung Annex Lt. 3 kantor MoR Vi Balikpapan. 

Upskilling yang diikuti oleh 23 peserta dari Marine Terminal Safety Inspector (MTSI) 
dan Performance Quantity Control (PQC) Marine Region i - Viii bertujuan menstandarkan 
kompetensi sekaligus sharing knowledge antara Fungsi Shipping Operation dan Marine 
mengenai pelaksanaan prosedur serah terima minyak dan upaya pengendalian losses di 
lingkungan pekerja Shipping khususnya bagi pekerja yang bersentuhan langsung dengan 
kegiatan bongkar muat kapal di pelabuhan. Turut hadir dalam acara tersebut adalah I Putu 
Benedin - VP Shipping operation yang memberikan arahan sekaligus pembukaan, Faisal 
Yusra - VP Quality System & Knowledge Management, Suhendar Wijaya - Manager Maritime 
Training Center, serta beberapa pengajar internal perusahaan. 

Ke depannya, upskilling akan terus dilaksanakan bagi  pekerja MTSI maupun PQC guna 
mencetak lebih banyak lagi inspector dari Marine Region yang nantinya ditugaskan mengawal 
kegiatan serah terima minyak di seluruh terminal Pertamina. Di samping itu, pelaksanaan 
upskilling ini juga dapat semakin meningkatkan kolaborasi antara tim Bunker & Cargo 
Loss (BUCARLO) – Shipping Operation dengan petugas MTSI/PQC sebagai ujung tombak 

Perusahaan di setiap terminal, sehingga target supply loss 0,2% yang telah dicanangkan 
di awal tahun 2016 dapat tercapai.• [shipping] 
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Direksi Berbagi Bersama Panti Asuhan dan Masjid  Binaan 
dalam Safari ramadhan Balikpapan
balikpapan  Menebar 
Ikhtiar, Mencari Ridho Ilahi. 
Tagline tersebut meng a wali 
rangkaian Safari Ra madhan 
1437 H yang di selenggarakan 
oleh Refinery unit  (Ru) V 
Balikpapan dan Marketing 
Operation Region  (MOR)
Vi, di Mainhall Banua Patra.
Dalam kesempatan tersebut, 
diadakan kegiatan santunan 
bagi 200 anak yatim Panti 
Asuhan binaan Ru V dan 
MoR Vi sebesar Rp 100 
juta serta perlengkapan se 
kolah. Tak hanya santun an 
bagi anak yatim, Perta mina 
pun melakukan pe nyerahan 
bantuan bina l ingkungan 
sarana ibadah di wilayah 

Balikpapan ke pada Musholla 
Fajrul Is lam. 

“Tota l  bantuan B ina 
Ling kungan Sarana Ibadah 
2016 Pertamina di wilayah 
Balikpapan saat ini mencapai 
575 ,839 ,200  te rmasuk 
untuk masjid, musholla dan 
pondok pesantren,” jelas 
Vice President Corporate 
Communications  Pertamina 
Wianda Pusponegoro yang 
hadir dalam penyerahan ban
tuan, pada (9/6).

Wianda menambahkan, 
kegiatan Safari Ramadhan 
Pertamina merupakan salah 
sa tu  ben tuk  komi tmen 
Pertamina untuk berbagi 
dalam suasana Ramadhan 

oleh seluruh unit operasi 
dan  anak  pe rusahaan 
Pertamina. Formatnya sendiri 
diisi dengan silaturahmi, 
buka puasa ber sama dan 
pembagian santunan. 

“Tahun ini, kegiatan Safari 
Ramadhan ber langsung 
dari 8 Juni hingga 2 Juli 
dengan melibatkan seluruh 
region operasi Pertamina 
yang diisi dengan kegiatan 
santunan bagi panti asuhan 
maupun rumah ibadah yang 
diserahkan oleh Direksi 
Pertamina,” pungkasnya.

Hadir dalam acara Sa
fari Ramadhan, Direktur 
Pengolahan Pertamina Rach
mad Hardadi beserta GM Ru 

Fo
to

 : 
R

O
M

I

V Eman Salman Arief dan 
GM MoR Vi Mohammad 
Irfan. Dalam kesempatan 
tersebut, Rachmad Hardadi 
memaparkan peran strategis 
Pertamina untuk mewujudkan 
kemandirian energi nasional 
dan kontribusi yang dapat 
diberikan tiaptiap insan Per
tamina guna mencapai visi 
tersebut. 

Se jumlah kegiatan sosial 
da lam rangka menyambut 
Ramadhan juga telah dilaku
kan Ru V maupun MoR Vi, 
baik di wilayah Balikpapan 
maupun Penajam Paser Utara. 
Di antaranya, pembagian pa
ket perlengkapan sekolah 
senilai Rp195 juta yang di

distribusikan bagi 300 anak 
tingkat SD dan SMP di Balik
papan.  

“Kami berharap, Safari Ra 
madhan selain menjadi ajang 

si laturahmi dan per wujudan 
syukur kami, juga senantiasa 
memberikan manfaat bagi 
pe nerima bantuan,” ujar 
Wianda.•keishkara hp

Direktur  Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi hadir menyerahkan santunan 
bagi Panti Asuhan dan Masjid Binaan Pertamina dalam Safari Ramadhan 2016 
di Balikpapan.

MOr IV  Jadi Tuan rumah Tarawih Keliling Pemprov Jateng
semarang  Sebagai bentuk sinergi dengan pemerintah dae
rah sekaligus memeriahkan datangnya bulan suci Ramadhan, 
MoR iV didaulat sebagai tuan rumah kegiatan “Tarawih Keliling 
Badan Amalan Islam Provinsi Jawa Tengah”, (14/6). Acara yang 
berlangsung di pelataran Masjid Patra Al Hidayah, Kantor Unit 
Pertamina MoR iV ini dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah, Jajaran Tim Manajemen MoR iV 
serta masyarakat Semarang. 

GM MoR iV Kusnendar menyampaikan, kegiatan ini menjadi 
media yang baik dalam menjalin silaturahmi antara Pemerintah 
Daerah, Pertamina dengan masyarakat sekitar. Selain itu, melalui 
kegiatan ini diharapkan masyarakat Semarang dapat lebih 
mengenal Pertamina khususnya unit pemasaran yang selalu 
siap secara optimal dalam mendistribusikan produkproduk 

unggulannya guna memenuhi kebutuhan masyarakat. 
“MoR iV telah rutin menjadi tuan rumah dalam agenda 

tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini. Alhamdulillah 
animo masyarakat selalu baik. Tahun ini tercatat sekitar 1.500 
jamaah yang hadir. Hal ini menjadi momen yang baik bagi kami 
untuk menyisipkan edukasi mengenai Pertamina, terutama 
dalam hal penyediaan energi bagi negeri,” kata Kusnendar. 

Dalam kegiatan yang mengambil tema “Ramadhan 
dan Pembinaan Keluarga” ini, K.H. Mustaghfiri Asror dalam 
ceramahnya menitikberatkan kepada peran keluarga dalam 
menciptakan generasi muslim yang berakhlak baik dan 
senantiasa berikhtiar dalam mencari ridho dari Allah SWT.

Kegiatan Tarawih Keliling ini merupakan salah satu program 
khusus Ramadhan yang telah disiapkan oleh MoR iV. Selain 
itu, selama Ramdhan MoR iV melaksanakan berbagai program, 
baik yang diperuntukkan bagi internal perusahaan maupun 

mengikutsertakan masyarakat luas. Di antaranya pembagian 
takjil gratis jelang buka puasa, Safari Ramadhan dan Buka 
Puasa Bersama. Tak ketinggalan, MoR iV juga ikut me-
nyelenggarakan Program 1 Juz Gratis 2 Liter BBK di 52 SPBu, 
TBBM dan Kantor unit MoR iV.•mor iV 
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SecurITY LeADerSHIP
Dari pendapat berbagai pakar, kepemimpinan 

(leadership) pada hakekatnya adalah kemampuan 
se seorang dalam situasi dan kondisi tertentu untuk 
mem pengaruhi, menggerakkan dan atau mengarahkan 
perilaku orang lain dalam suatu kelompok atau organisasi, 
agar tujuan kelompok atau organisasi tersebut bisa 
tercapai. Secara umum ada 5 (lima) unsur dalam sistem 
kepemimpinan, yaitu : 
• pertama, adanya seseorang yang bertugas sebagai 

pemimpin; 
• kedua, adanya orang lain yang ditugaskan sebagai 

orang yang dipimpin; 
• ketiga, adanya aktivitas pemimpin yang mempengaruhi, 

menggerakkan dan atau mengarahkan perilaku orang 
yang dipimpin; 

• keempat, adanya tujuan yang hendak dicapai oleh 
suatu kelompok atau organisasi; dan

• kel ima, adanya proses kepemimpinan yang 
berlangsung terus menerus antara pemimpin dengan 
orang yang dipimpin.
Secara teori atau keilmuan, kepemimpinan bisa 

diklasifikasikan berdasarkan tipe atau gayanya. Semua 
tipe atau gaya kepemimpinan mempunyai kelebihan 
dan kekurangan masingmasing, tergantung dari 
sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dari penerapan 
kepemimpinan. Tipe atau gaya kepemimpinan tertentu 
mungkin hanya cocok diterapkan di lingkungan kelompok 
atau organisasi tertentu pula. Tiaptiap kelompok atau 
organisasi memiliki karakteristik masingmasing untuk 
bisa diterapkan suatu tipe atau gaya kepemimpinan. Oleh 
karena itu tipe atau gaya kepemimpinan yang dipilih diha
rapkan mampu mewujudkan sasaran dan tujuan yang 
hendak dicapai oleh kelompok atau organisasi tersebut.

Sekuriti (security) sebagai sasaran dan tujuan suatu 
kelompok atau organisasi juga membutuhkan tipe 
atau gaya kepemimpinan yang tepat. Tipe atau gaya 
kepemimpinan yang tepat untuk kegiatan pengamanan 
tergantung pada jenis kelompok atau organisasinya. 
Perusahaan (company) sebagai salah satu bentuk 
organisasi juga harus menerapkan aspek pengamanan 
agar kegiatan produksi dan distribusi barang yang 
dihasilkan oleh perusahaan dapat berlangsung secara 
terus menerus tanpa adanya ancaman atau gangguan 
yang dapat menimbulkan bahaya. Aspek pengamanan 
dalam perusahaan menjadi lebih penting jika perusahaan 
tersebut adalah kelompok perusahaan energi (energy 
company) yang memiliki katagori bisnis “rantai pasokan” 
(supply chain) yang menuntut perusahaan harus 
mampu menyediakan energi tanpa putus/terhenti dalam 
jumlah yang besar sesuai dengan permintaan pasar. 
Dalam konteks seperti ini aspek pengamanan harus 
bisa menjamin proses produksi dan distribusi berupa 

ketersediaan energi yang dihasilkan  perusahaan dapat 
berlangsung dengan aman, tidak terancam atau terganggu 
rantai pasokannnya.

Penerapan aspek pengamanan dalam perusahaan energi 
pada umumnya diawali dengan melakukan inventarisasi 
terhadap segala permasalahan yang mungkin timbul 
yang dapat mengancam atau mengganggu perusahaan, 
baik sejak unit operasi dibangun hingga proses produksi 
dan distribusi mulai berjalan. Selanjutnya akan disusun 
organisasi pengamanan perusahaan sedemikian rupa sesuai 
dengan luas wilayah dan jumlah unit operasi yang harus 
dilayani serta tingkat potensi ancaman dan gangguan yang 
mungkin terjadi di masingmasing unit operasi. Selain itu 
juga dirumuskan uraian tugas dan tanggung jawab orang
orang yang akan menduduki jabatan dalam organisasi 

pengamanan perusahaan. Selanjutnya dibuat prosedur 
dan mekanisme hubungan kerja antar sesama unit di dalam 
bagian pengamanan, antara bagian pengamanan dengan 
bagian lainnya dalam satu perusahaan, serta hubungan 
kerja antara bagian pengamanan dengan pihak lain di luar 
organisasi perusahaan. 

Setelah sarana dan fasilitas pengamanan tersedia dan 
orangorang yang mengisi organisasi pengamanan sudah 
menduduki jabatannya, maka kegiatan pengamanan sudah 
bisa mulai dilaksanakan. Agar kegiatan pengamanan 
perusahaan dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan 
sasaran dan tujuan yang diharapkan perusahaan, maka 
dibutuhkan pola “Kepemimpinan Sekuriti” (security leadership) 
yang mumpuni. Kepemimpinan Sekuriti ini selanjutnya akan 
dijalankan oleh orangorang yang menduduki jabatan 
sebagai “pemimpin” (leader) dalam organisasi pengamanan 
sesuai dengan tingkatan hierarki jabatannya. Kepemimpinan 
Sekuriti umumnya menitikberatkan pada kemampuan 
manajerial seorang pemimpin sekuriti (security leader) 
dalam menghimpun dan menggunakan seluruh potensi 
pengamanan, baik yang berupa insan pengamanan maupun 
berupa sarana dan fasilitas pengamanan yang dimiliki oleh 
perusahaan. Kemampuan manajerial pengamanan ini 
diperlukan agar proses bisnis perusahaan dapat berjalan 
aman tanpa adanya ancaman atau gangguan yang bisa 
menghambat atau menggagalkan kegiatan produksi dan 
distribusi energi.

Kepemimpinan Sekuriti di perusahaan energi yang 

Oleh : gatot firmannulloh, Security Strategy – HSSe Dit. SDM & umum

proses produksi dan distribusinya berjalan terus tanpa 
putus membutuhkan jiwa kepemimpinan yang kuat 
(strong leadership), karena kegiatan pengamanan 
dituntut harus mampu mengamankan perusahaan 
dalam menyediakan pasokan energi tanpa putus/
henti. Ibaratnya, upaya men jamin ketersediaan energi 
tanpa henti bagi perusahaan energi adalah “harga 
mati”, maka upaya menjamin keamanan dalam 
kegiatan pengamanan perusahaan energi adalah 
“harga mati” pula. Jiwa kepemimpinan yang kuat dari 
seorang pemimpin sekuriti akan terlihat dari kemauan 
dan kemampuan manajerialnya dalam memimpin 
organisasi pengamanan di perusahaannya. Pemimpin 
pengamanan perusahaan energi harus bisa menjadi 
seorang pekerja keras (hard worker), pekerja cerdas 

(smart worker) dan pekerja ikhlas (sincere worker). 
Sebagai orang yang menjadi pemimpin bagi 
orang yang dipimpinnya, maka pemimpin sekuriti 
harus mampu memberikan petunjuk dan arahan 
kepada orang yang dipimpinnya tentang apaapa 
yang harus dikerjakan atau dilaksanakan dalam 
kegiatan pengamanan. Pemimpin sekuriti harus 
rajin dan teliti dalam melakukan pengawasan 
setiap pekerjaan anak buahnya. Pemimpin sekuriti 

harus berani dan tegas dalam mengambil tindakan 
terhadap anak buahnya yang melakukan pelanggaran 
prosedur pekerjaan atau melakukan kecurangan (fraud), 
serta memiliki empati untuk memberikan penghargaan 
terhadap anak buahnya yang berprestasi dalam 
pekerjaannya. Dan yang terpenting, seorang pemimpin 
sekuriti harus selalu memberikan motivasi yang kuat 
dan semangat kerja yang tinggi kepada anak buahnya, 
serta senantiasa menjadi contoh dan teladan bagi anak 
buahnya dalam setiap tin dakan yang terkait dengan 
kegiatan pengamanan perusahaan.

Pertamina sebagai perusahaan energi nasional yang 
mendapat amanah dari negara untuk menyediakan 
energi, khususnya minyak dan gas, akan bisa menjamin 
ketersediaan energi secara terus menerus tanpa putus 
jika proses bisnisnya (produksi dan distribusi) dapat 
berjalan dengan aman tanpa adanya ancaman atau 
gangguan yang menimbulkan bahaya. Untuk menjamin 
keamanan proses bisnis penyediaan energi tersebut 
harus diterapkan Sistem Manajemen Pengamanan 
(Security Management System) yang tepat guna dan 
tepat sasaran. Sistem manajemen pengamanan ini 
akan memberikan hasil yang optimal jika dijalankan 
dengan pola kepemimpinan sekuriti yang tepat pula. 
Untuk itulah di unitunit operasi Pertamina diperlukan 
seorang pemimpin sekuriti yang handal, berkarakter 
dan berintegritas agar proses bisnis perusahaan dapat 
berjalan dengan aman dan berkelanjutan.•

Pertamina  Hadirkan BBM di Krayan............Sambungan dari halaman 1

bang, menyalurkan BBM 
sebanyak 200 KL per bulan 
yang terdiri dari 150 KL 
Premium dan 50 KL Solar.

“Sebagai BUMN milik 
negara, dalam konteks ini 
Pertamina terpanggil untuk 
menjalankan peran sebagai 
kepanjangan tangan negara 

di Krayan yang sangat teri
solir dan kesulitan untuk 
men dapatkan BBM,” kata 
Ahmad Hadirnya APMS di 
Krayan memberi makna 
pen ting bagi masyarakat se
tempat, sehingga dapat me
nikmati BBM dari In do nesia. 
Sebelumnya, ke butuhan 

P e r e s m i a n  A P M S 
Kra  yan ditandai dengan 
pengisian perdana BBM di 
kendaraan oleh Gubernur 
Kali mantan Utara Irianto 
Lambrie didampingi GM 
MoR Vi Mohamad irfan. 
Ma syarakat sukacita mera
sakan kehadiran NKRI di 

BBM untuk Krayan diperoleh 
dari ne gara tetangga, meng
ingat lokasi Krayan berada 
di per batasan negara Ma
laysia dengan Kabupaten 
Nunukan secara ilegal.

kehaDiran nkri Di 
krayan

wilayah mereka.
“Sungguh ini mo men tum 

yang sangat pen ting bagi 
masyarakat Kra yan setelah 
70 tahun Indonesia merdeka. 
Dengan diresmikannya 
APMS ini mereka akhirnya 
dapat me rasakan hadirnya 
negara dengan menikmati 

BBM Pertamina. Pemerintah 
sangat mengapresiasi dan 
mendukung langkah yang 
ditempuh Pertamina untuk 
menghadirkan BBM bagi 
warga Krayan,” kata Irianto 
Lambrie saat melakukan 
pengisian per dana BBM, 
Jumat (10/6).•Dsu



PerformanceCORNER 9No. 25
Tahun LII, 20 Juni  2016

Tahap fondasi 
Sistem Manajemen Kerja

Pengembangan system Manajemen Kinerja, 
terdapan 4 fondasi sebagai pedoman prinsip yang 
perlu diperhatikan, yaitu:
1. Kemitraan (Partnership) antara manajemen 

perwakilan karyawan atau karyawan keseluruhan 
(termasuk serikat pekerjanya), konsumen, 
dan pemasok. Implikasi dari hal ini menuntut 
pemahaman dari stakeholder akan perlunya 
perubahan budaya perusahaan secara menyeluruh 
akibat penerapan sistem baru manajemen kinerja 
yang akan dirancang. Pemahaman yang disertai 
dengan penerimaan dan komitmen dari seluruh 
stakeholder ini penting demi tercapainya tujuan 
perubahan itu sendiri. 

2. Pemberdayaan (Empowerment) seluruh kar
yawan perusahaan. Implikasi dari prinsip ini 
adalah adanya kesadaran ajab peran pemimpin 
manajer ke atas. Pemimpin yang berhasil adalah 
pemimpin yang mampu memberdayakan seluruh 
karyawan sehingga mereka berperan aktif 
melakukan tindakan sesuai kapasitasnya masing
masing untuk menunjang peningkatan kinerja 
perusahaan. Tindakan yang harus dilakukan 
karyawan tentu saja harus merupakan interoretasi 
dari kerangka Sistem Manajemen Kinerja 
perusahaan kedalam unit kerja masingmasing. 

3. Perbaikan kinerja yang terintegrasi (Integrated 
performance improvement).

  Prinsip ini muncul sebagai hasil pende
katan terintegrasi, yang timbul bila proses 
pengembangan hingga implementasi Sistem 
Manajemen Kinerja perusahaan dijalankan oleh 
semua karyawan dengan penuh rasa  “han
darbeni “ (sense of belonging),  dan masingma
sing bagian merasa menjadi bagian dari sebuah 
keluarga besar, serta memperlakukan proses 
selanjutnya sebagai pelanggan yang harus 
dilayani sebaikbaiknya. 

4. Tim yang mandiri (Independent).
  Implikasi dan prinsip ini di antaranya 

adalah, bahwa tim harus diberi kesempatan dan 
kepercayaan untuk mengembangkan Sistem 
Manajement Kinerja yang mereflesikan kebutuhan 
spesifik dan prioritas perusahaan

Setelah keempat prinsip tersebut dipahami, perlu 
diperhatikan 5 kaidah dalam perancangan Sistem 
Manajemen Kinerja yang merupakan fondasi dalam 
perancangan Sistem Manajemen Kinerja, yaitu:
1. mudah dimengerti: kiss (Keep it Stupid 

Simple)
 Sistem Manajemen Kinerja yang dirancang 

hendaknya mudah diterapkan. Sesering 
perusahaan mangambil pendekatan sebagaimana 
yang diperkenalkan para ahli dari negara maju, 
sehingga sulit untuk diterapkan, dan hanya 
menjadi ajang seremonial untuk mendapat skor 

atau sertifikat saja. 

2. berorientasi jangka panjang
 Sebelumnya telah dikemukakan bahwa Sistem 

Manajemen Kinerja berbasis finansial yang mengu-
kur kenerja masa lalu yang hanya berorientasi pada 
keuntungan finansial. Saat ini aspek non finansial 
jangka panjang sepertai kontribusi perusahaan 
dalam perlindungan lingkungan, pengembangan 
masyarakat sekitarnya (Community Development), 
dan penggunaan proses operasi yang sehat 
menjadi fokus perusahaan untuk gointernational. 

3. berdasarkan basis waktu (umpan balik se
segera mungkin)

 Pada level operasi, variable yang digunakan 
sebaiknya berbasis pada waktu terkini (real time). 
Hal ini diperlukan agar perusahaan dapat segera 

menindak lanjuti penyimpangan kinerja. 

4. fokus pada perbaikan berkelanjutan
 Sistem Manajemen Kinerja yang dirancang 

pada dasarnya harus dapat mengakomodasi 
proses perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu 
penerapan benchmarking, baik secara internal 
dengan membandingkan kinerja saat ini dengan 
kinerja masa lalu perusahaan itu sendiri, maupun 
secara eksternal dengan membandingkan 
dengan competitor bahkan dengan perusahaan 
terbaik di dunia (best practice), sangat dianjurkan.

5. menggunakan pendekatan kuantitatif
 Penggunaan variable kuantitatif memudahkan 

perusahaan melakukan perbaikan. Penggunaan 
rasio dan angka absolut untuk diperbandingkan 
dengan standar akan memicu orang untuk segera 
mengambil tindakan.• 

Dalam rangka meningkatkan wawasan pekerja terkait 
siklus Performance Management System dan implikasinya 
terhadap kinerja individu dan korporat, fungsi Corporate 
Performance & Initiatives Management Direktorat 
Keuangan bekerja sama dengan Direktorat SDM & 
Umum, Direktorat Pemasaran, dan Direktorat Pengolahan 
mengadakan sosialisasi terkait PMS Cycle & Sistem 
Monitoring Kinerja 2016. Adapun sosialisasi tersebut 
dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan sosialisasi 
di area Sumatera yang diadakan terpusat di MOR II 
Palembang pada tanggal 30 Mei 2016 lalu. Kegiatan 
sosialisasi dibuka oleh Pjs. GM Marketing operation 
Region II Palembang. Peserta sosialisasi tersebut adalah 
perwakilan PMS dan PIC Fungsi dari RU II Dumai, RU III 
Plaju, MOR I Medan, dan MOR II Palembang, baik dari 
fungsi operasional maupun fungsi supporting. 

Terdapat tujuh agenda yang disampaikan pada 
sosialisasi tersebut, di antaranya sosialisasi hasil Theme
OMeter Survey, PMS Cycle, KPI Bisnis & KPI Individu, 
Dashboard Direktorat Pemasaran, Dashboard Direktorat 
Pengolahan, Corporate Dashboard, dan Enhancement 
PMS Online. Adapun highlights dari program Sosialisasi 

Sosialisasi PMS cycle & Sistem Monitoring Kinerja 2016

Information CORNER

PMS Cycle & Sistem Monitoring Kinerja 2016 ini adalah 
menjelaskan bagaimana kondisi Employee Engagement, 
Practices Pulse Check dan Entropi Pertamina saat ini 
yang kemudian dikaitkan dengan praktik manajemen 
yang masih perlu diperbaiki, khususnya terkait Per
for mance Management. Selain itu, disampaikan 
pula penjelasan terkait alur penyusunan Kontrak 
Manajemen 2016 dan Tingkat Kesehatan Perusahaan, 
berikut dengan detail seluruh perspektifnya, hingga 
kebijakan KPI 2016 dimana telah diberlakukan penalti 
untuk Boundary KPI Number of Accident (NoA), 
Skor GCG untuk Level Direktur, Skor GCG untuk 
Level SVP ke bawah, dan Skor TKP. Disampaikan 
juga terkait sosialisasi Corporate Dashboard yang 
merupakan sistem yang digunakan oleh para direksi 
untuk memonitor kinerja HSSE, operasional, dan 
finansial di level korporat. Hal penting lainnya yang 
juga disampaikan pada sosialisasi ini adalah mengenai 
pentingnya melakukan input realisasi KPI di PMS Online, 
dimana data yang tercantum dalam PMS Online akan 
menjadi basis untuk penilaian kinerja individu akhir tahun 
serta pemberian kompensasi dan benefit atas kinerja.•
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Judul buku :   “islam Di mata orang Jepang”   
pengarang :  hisanori kato  
penerbit :  pt kompas media nusatara
Klasifikasi	 :		297.261	i

 
Penulis terlihat berusaha untuk memberikan gambaran 

tentang dunia Islam, mulai dari soal sejarah, kepercayaan 
atau keimanan dalam Islam, Islam dalam masyarakat 
modern, praktik kehidupan seharihari dalam masyarakat 
Islam, wanita dalam Islam, perbankan ekonomi syariah, 
hinggal soal artsitektur masjid. Menampilakan 35 profil 
tokoh Muslim, sejak Nabi Besar Muhammada SAW 
hingga Abul’al Maududi dari Pakistan.

Islam Indonesia mencari pelajaran dari pergolakan di 
Timur Tengah (Arab Spring) begitu juga sebaliknya. Jika 
sebagian besar muslim di Timur Tengah memiliki tradisi 
kerajaan, rezim militer, serta sukuisme atau kabilah kabilah 
agama Islam, maka begitu juga dengan Indoensia yang 
seperti di Timur Tengah, memiliki sejarah perjuangan 
bangsa, peranan militer dan tradisi kerajaaan, juga 
memiliki kekuatan masyarakat madani (civil society) yang 
tidak dimiliki oleh dunia Islam di Timur Tengah. 

Islam adalah agama yang sama sekali asing bagi 
orang Jepang, sangat sedikit orang Jepang yang 
mengetahui Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Setelah 
melakukan penelitian lapangan dengan beragama tema 
fundamental dan Islam liberal, agama sebagai peradaban.    
Islam fundamental adalah orang yang taat dalam 
mempraktikkan ajaran kitab suci dan di situ tidak tampak 
sikap mereka yang menafsirkan ajaran agama secara 
organik. Kewajiban “pemeluk agama” adalah mengikuti 
ajaran agama serta menerapkannnya dalam tindakan dan 
perbuatannya sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa 
Muslim fundamental adalah Muslim teladan.

Membaca buku tentang Islam Indonesia sangat 
bermanfaat untuk pengembangan peradaban manusia, 
dengan rasa ingin tahu yang kuat tentang umat Islam 
Indonesia mau berkaca diri, agar cermin yang dipakai 
lebih terang dan obyektif. Saya sebagai warga negara 
Indonesia dan seorang muslim, sangat senang buku 
ini telah menunjukan perhatian dan kecintaannya pada 
Indonesia. Lebih khusus lagi simpatinya yang lebih 
dalam terhadap umat Islam dan dapat dibaca kalangan 
kampus, politis dan para mubalig, agar dapat mengetahui 
langsung bagaimana sebenarnya Islam dan orang Islam 
di indonesia.•perpustakaan
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Oleh : Zulkarnain rosadi – System & Business Process – QSKM

Asesmen KKeP ru VI Balongan : 
Optimis Menjadi Panutan

PATP Menjadi Tonggak Pengelolaan 
Administrasi yang Proven 

Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) yang 
merupakan satu system penilaian kinerja perusahaan yang 
ditetapkan berdasarkan SK Direktur Utama No. Kpts12/
C00000/2011S0 dan diperbaharui dengan No. Kpts03/
C000000/2015S0 tanggal 2 Pebruari 2015. Pengelolaan 
KKEP diharapkan dapat menjadi system/best practice 
dalam pencapaian kinerja ekselen di lingkungan bisnis 
internal dan eksternal Pertamina. 

Seperti diketahui, KKEP pentingnya keselarasan 
antara perencanaan (plan), pelaksanaan (execution), 
pencapaian (achievement). Kriteria ini juga mengarahkan 
peningkatan kinerja perusahaan pada 4 fokus utama, 
yaitu Kepemimpinan dan keberlanjutan bisnis, operasional 
ekselen, fokus tenaga kerja, dan fokus pelanggan.  
Unsurunsur tersebut disusun dalam kerangka waktu 
future (challenges), results (past), dan proses (present). 
Perbaikan dilakukan dalam assesmen OFI (Opportuniy 
For Improvement) dan pada periode berikutnya adalah AFI 
(Action For Improvement).

Sebanyak 35 UB/UO/AP di lingkungan internal 
Per tamina telah dinilai kinerjanya melalui asesmen ki
nerja berbasis KKEP yang pada tahun ini memasuki 
periode binual ketiga. Pertamina Ru Vi Balongan sendiri 
mendapatkan giliran terakhir untuk site visit. Jadwal site 
visit/asesmen berlangsung dari tanggal 30 Mei  3 Juni 
2016 dengan Examiner Team terdiri dari Ibnu Wibisono 
(PEP) selaku Team Leader dan anggotanya Astri Agustiana 
Sari (internal Examiner Ru Vi), Bimada Gurit Paramita 
(Ru iV), Budiarto (uPms) dan Himawan Primono (uPms). 
Proses asesmen itu sendiri mulai dari on desk review, site 
visit review diakhiri dengan feedback report finalization 
berlangsung di War Room - New Field office Ru Vi. 
Opening meeting dilakukan pada hari kedua dihadiri 
General Manager Ru Vi, seluruh Tim Manajemen dan PiC / 
Tim Penyusun DKE KKEP Ru Vi serta Examiner Team. Saat 
pembukaan, QM Corporate Manager Annisrul Waqie selaku 
Group Leader Examiner Team sempat menyampaikan 
Awareness KKEP kepada Tim Manajemen Ru Vi Balongan. 

Selanjutnya dilakukan serangkaian proses site visit 
dan ditutup pada tanggal 3 Juni dimana Closing Meeting 
Assesment KKEP Ru Vi tersebut,  Team Leader Examiner 
Ibnu Wibisono menyampaikan nilai KKEP yang diraih 
Ru Vi Balongan setelah dilakukan site visit assessment 
tidak terlalu jauh dengan self assessment yang telah 
dilakukan Tim KKEP Ru Vi sendiri yaitu berada di posisi 
range Benchmark (651 – 850). Pada kesempatan ini Ibnu 
mewakili Tim Examiner menyampaikan Most Strength dan 
Most Opportunity For Improvement KKEP Ru Vi Balongan.

Ibnu Wibisono sebagai perwakilan dari Tim Examiner 

Dalam mendukung pengelolaan administrasi di Pertamina, continuous 
improvement sangat penting dilakukan untuk melakukan update peraturan 
yang berlaku. Tanggal 13 Juni 2016 bertempat di Patrajasa Bandung Tim 
Implementasi Pengelolaan Administrasi Terpadu Pertamina (PATP) telah 
melakukan konsinyering finalisasi Pengelolaan Administrasi Terpadu Pertamina 
yang terdiri dari STK Manajemen Korespondensi, STK Manajemen Kearsipan, 
Jadwal Retensi Arsip Pertamina (JRAP) dan Document Management 
Improvement Program (DMIP).

Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keseragaman dalam penerapan 
dan implementasi kegiatan administrasi perusahaan meliputi korespondensi 
dan pengelolaan arsip seperti ketentuan dalam pembuatan surat menyurat 
dinas perusahaan dan mengenai ketentuanketentuan bagaimana mengelola 
dokumen/arsip sejak mulai diciptakan, dikirimkan, diterima kemudian disimpan, 
diberkaskan, dipelihara sampai dengan dokumen tersebut dimusnahkan yang 
dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan uu No.43 tahun 2009. 
Sehingga PATP menjadi tonggak pengelolaan administrasi yang semakin 
proven.

 

STK tersebut rencananya akan disyahkan pada pertengahan tahun 2016 
dan akan disosialisasikan kepada seluruh insan Pertamina baik di Kantor Pusat 
maupun di Unit Operasi, agar keseragaman implementasinya dapat terjaga 
sesuai dengan aturan yang berlaku di Perusahaan.

 

Melalui PATP yang baru yang rencananya akan mulai implementasi pada 
TW III 2016 diharapkan akan semakin banyak cakupan pekerjaan dan aktivitas 
bisnis seharihari yang penting dan bersifat strategis dapat dilakukan oleh 
pekerja dengan cepat, tepat dan sistematis, PATP juga merupakan bagian dari 
BTP Streamlining Sistem Administrasi Korporasi terutama untuk mendukung 
Sub Tim ECorrespondence dan Sub Tim EDocument Management. 

Penyempurnaan ini tentunya memudahkan para pekerja dalam melak
sanakan korespondensi dan pengelolaan arsip dalam rangka mendukung 
lesspaper office dan perubahan budaya, serta menjadi pedoman bagi para 
pelaku administrasi Perusahaan dalam mengimplementasikan aturanaturan 
korespondensi dan pengelolaan arsip Perusahaan yang telah ditetapkan secara 
baik, benar, efektif dan efisien menuju world class energy company.•

Changing Filling into Smiling 

Oleh : gustian Quddus & riki Hamdani

menyampaikan, beberapa keberhasilan Ru Vi pada 
penilaian KKEP tahun 2016 ini beberapa di antaranya 
dari segi Fokus Kepemimpinan dan Keberlanjutan Bisnis, 
Pertamina Ru Vi Balongan berhasil meningkatkan 
kinerja sasaran strategis valuable product tinggi, zero 
unscheduled shutdown, peningkatan revenue dan net 
margin untuk mendukung pencapaian visi Menjadi Kilang 
Terkemuka di Asia Tahun 2025 melalui implementasi 
rencana strategis sesuai RJPP 2013 – 2017 dan dirolling 
dengan sistem kepemimpinan yang kuat. Ru Vi juga 
berhasil meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan 
dan society (PROPER Emas) serta meningkatkan kinerja 
GCG pada tahun 2015 di atas target untuk menjawab 
tuntutan stakeholder terkait tatakelola perusahaan yang 
baik melalui program pengelolaan lingkungan dan CSR 
serta pelaksanaan program-program GCG Compliance. 

Sementara itu dari Fokus Operasional Ekselen, 
Ru Vi berhasil mempertahankan kinerja management 
pengadaan barang dan jasa (supplier performance) 
untuk mendukung pencapaian visi “Menjadi Kilang 
terkemuka di Asia pada tahun 2025” dalam operasional 
excellence (Zero unscheduled shut down, Minimize Slow 
Down, Efisiensi energi tinggi, Losses rendah) melalui 
WAM dan MSL Online system sebagai bagian dari 
strategi pengadaan barang dan jasa secara integrasi. 
Ru Vi juga berhasil meningkatkan kinerja sasaran 
operasional strategis valuable product tinggi, efisiensi 
energy tinggi dan losses rendah untuk mencapai visi 
Ru Vi.

Dari Fokus Tenaga Kerja, Ru Vi juga berhasil 
meningkatkan kinerja budaya perusahaan untuk pen
ciptaan organisasi yang kompetitif melalui implementasi 
program budaya serentak dan program 3P. Ru Vi 
berhasil meningkatkan Employee Engagement untuk 
mendukung pencapaian visi “Menjadi Kilang terkemuka 
di Asia pada tahun 2025” melalui implementasi rencana 
strategis HR sesuai RJPP 20132017.

Terakhir dari Fokus Kepuasan Pelanggan, Ru Vi 
berhasil mempertahankan kinerja kepuasan pelanggan 
dengan menyelesaikan keluhan pelanggan 100% 
untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan 
melalui Inovasi Software Aplikasi dan Sistem Incident 
Investigation Report serta survei pelanggan secara 
online. Ru Vi juga berhasil bersama dengan pelanggan 
menciptakan pengembangan produk baru untuk 
memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan melalui 
sistem fleksibilitas produksi untuk pengembangan 
produk baru. 

GM Ru Vi Balongan Yulian Dekri mengatakan, 
pencapaian yang didapatkan ini melalui perjuangan yang 
melibatkan semua pihak terkait dan merupakan upaya 
bersama. Yulian Dekri berharap kinerja di tahuntahun 
berikutnya bisa terus meningkat sehingga visi Ru Vi 
Menjadi Kilang Terkemuka di Asia Tahun 2025 dapat 
diraih sehingga dapat menjadi panutan bagi kilang lain 
di indonesia. Semoga!•
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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.

Potensi fraud di Kapal Bikin Pusing: Ini Strategi Shipping

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

Serah Terima crude ex. chevron: Losses yang Tinggi Jangan Hanya Ditonton
Pada 13 September 2015 lalu, Pertamina mengirimkan klaim atas perbedaan pengukuran 

penyaluran minyak mentah SLC melalui jalur pipa kepada SKK Migas. Penyampaian ini 
dikarenakan adanya penolakan berita acara oleh pihak pengirim Chevron mengenai adanya 
kondisi operasional tidak tertutup rapatnya valve pada MoV di salah satu line pipa. Hal ini pada 
akhirnya menyebabkan diskrepansi sebesar 5,78% dari kargo yang disalurkan.

Melalui diskusi yang berjalan pada jumat 16 Oktober 2015 itu, disimpulkan tindak lanjut 
bahwa dalam memastikan tidak ada lagi ketidak sesuaian kondisi operasional dalam pelaksanaan 
serah terima minyak, pihak CPI diminta menyampaikan & Membuat evaluasi serta penjelasan 
terkait kondisi value pada lifting SLC 08, SLC 09 dan lifting ke Kapal. 

Seluruh tindak lanjut yang terangkum dalam 4 (empat) poin seperti penyiapan SOP pengo
perasian valve sesudah sistem meter, evaluasi kehadalan fasilitas loading pada sistem pemipaan 
serta mengirimkan data hasil pengukuran dan perhitungan dengan membandingkan angka 
pengukuran menggunakan sistem meter dan manual gauging.

Seluruh tindak lanjut tersebut dilakukan dalam bentuk serah terima prosedur penyerahan 
minyak mentah yang dilaksanakan pada 02 Juni 2016 lalu di Refinery unit ii Dumai. Dalam rapat 
pembahasan draft revisi prosedur serah terima MM dari PT CPi ke Refinery unit ii Dumai ini 
dihadiri oleh berbagai pihak dari Pertamina (kantor pusat dan unit), dan perwakilan CPI.

Sesuai dengan tujuan dari rapat ini, pelaksanaan revisi Prosedur Penyerahan Minyak Bumi 
ini disusun dalam aspek kualitas. Tim yang terlibat melaksanakan review Prosedur Penyerahan 
Minyak Bumi dari Terminal Dumai PT. Chevron Pacific indonesia ke Kilang Putri Tujuh PT. 
Pertamina (Persero) UP II Dumai & Sei Pakning tahun 2007. Perbaikan berikutnya adalah 

Perubahan metode dan satuan sesuai standar internasional dalam memastikan validitas 
kegiatan.

Yang telah dilakukan oleh tim ISC dan pengolahan ini adalah suatu bentuk kepedulian. 

Hal ini bermula dari losses yang tinggi tidak serta merta didiamkan dan ditonton. 
Tindak lanjut dan penyelesaian hingga tuntas diperlukan dalam menjaga kualitas 
serah terima yang lebih baik. Melibatkan siapapun, sesuai dengan aturan yang 
berlaku.•tim ptkam_ isC 

Faktafakta yang mengemuka mengenai potensi 
fraud dalam kegiatan serah terima minyak cukup 
membuat banyak pihak berpikir keras. Selama 
ini, ada sindikasi mengenai pelaku yang tidak 
sendirian. Karena pada dasarnya kegiatan ini cukup 
menggiurkan bagi para orangorang yang hubbun 
dunya, cinta dunia. 

Kapal sebagai salah satu alat angkut utama 
kegiatan serah terima minyak sering menjadi sasaran 
tembak saat terdapat diskrepansi besar. Padahal, 
semua fungsi (K3S atau Hulu; RU’s; Kapal dan MOR’s) 
yang selama ini terlibat dalam prosesi serah terima 
minyak, sudah sepakat bahwa kapal bukanlah alat ukur, tapi kapal adalah alat angkut. 

Seberapa pun kecilnya ombak yang menggoyang permukaan minyak dalam tangki kapal, atau 
seberapa pun kecilnya perbedaan suhu minyak di lambung kapal ketika dihitung, hal ini termasuk 
faktor penyebab terjadinya diskrepansi hasil penghitungan dalam serah terima minyak. 

Sepanjang alat bantu yang dipakai untuk mengukur dan menghitung minyak, seperti 
metering system, MMC, ATG, sounding tape, tank table, pasta, perangkat komputer di kapal 
dan lainnya disertifikasi oleh instansi berwenang secara teratur, semua proses serah terima pasti 
valid. Sepanjang hasil pengukuran yang dilakukan bersamasama, dan hasil penghitungan yang 
dilakukan masingmasing pihak mengedepankan kaidah tata nilai 6C (clean, competitive, confident, 
customer focus, commercial, capable) yang berlaku di Pertamina dapat dipastikan tidak akan ada 
diskrepansi yang lebih dari toleransi.

Saat ini, dari >222 unit kapal tanker yang dioperasikan fungsi perkapalan, hanya 67 kapal 
yang milik sendiri. Sisanya, >155 kapal adalah milik orang lain. Dalam kondisi seperti inilah yang 
menyebabkan proses pengendalian tidak semudah membalik telapak tangan. Dengan bermacam 
jenis kapal, serta topografi lingkungan serah terima minyak paling rumit se-DuNiA tentunya 
pengelolaan kapal ini sungguh membuat PuSiNG.

Shipping Operation sudah menjalankan beberapa mekanisme untuk menekan losses. 
Ketentuan bagi semua kapal yang disewa agar memasang perangkat Vessel Tracking (GPS) 
sudah bertahuntahun diberlakukan. Perangkat ini memantau dimana dan berapa lama kapal 
yang mengangkut minyak dari L/P ke D/P berlayar. 

Pemasangan perangkat CCTV di kapal yang dioperasikan Pertamina adalah bentuk lain strategi 
dalam mencegah fraud. Tim  Bucarlo yang beranggotakan pekerja dari fungsi BOC Perkapalan 
Pertamina yang berlatar belakang pelaut dibentuk untuk bergerak cepat ketika ditemukan kelainan 

dalam aktivitas serah terima minyak. Sudah banyak kasus dan temuan yang diproses 
dan diselesaikan dengan tuntas. 

Kontak “hot line” sebagai whistle blower system (WBS) juga disusun untuk 
mengakomodir informasi “kelainan” di Kapal dengan tetap melindungi identitas sang 
pelapor.

Sebagai komitmen kuatnya, perkapalan juga memberlakukan crew blacklist 
terhadap pelaut yang terbukti melaksanakan fraud. Hal tersebut semakin membuat 
pekerja laut harus berpikir seribu kali untuk melakukan perbuatan terlarang tersebut. 
Dengan sanksi nomor Buku Pelaut dan nomor paspornya diblack list, selamalamanya 
mereka tidak boleh bekerja di kapalkapal yang dioperasikan (disewa Pertamina).

Sudah cukup banyak yang dilakukan oleh Pertamina Shipping dalam mencegah 
penyimpangan cargo dalam proses serah terima minyak. Namun, semua usaha 
menuju perbaikan tersebut di atas, akan menjadi siasia bila fungsi sekelilingnya tidak 
berusaha pula mendukung sesuai dengan kewewenangan yang dimiliki oleh masing
masing fungsi di tempat kapal tersebut beroperasi.

Segala usaha dan segala strategi dalam membendung fraud sudah diterapkan 
oleh fungsi Perkapalan selaku bagian dari tim Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak 
(PTKAM) korporat. 

Namun, bagaimana pun canggihnya perangkat pencegah fraud (vessel tracking, 
CCTV, hot line WBS,  dan black list crew) akan tetap saja menjadi benda mati biasa. 
Selalu ada celah selalu ada lupa. Dukungan dari semua pihak terkait juga perlu 
dilakukan, sehingga seluruh perusahaan dapat maju dan sukses bersama-sama.•ptkam 

0.2
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BDI ru IV gelar Doa Bersama Bersama Warga Kebonbaru
CilaCap   Badan Dakwah islam Refinery unit (BDi Ru)  iV Cilacap bekerja sama dengan Majelis Wakil Cabang Nahdatul 
Ulama Kecamatan Cilacap Selatan, Kamis (2/6) menggelar acara doa bersama bertajuk “ Doa Untuk Keselamatan Umat” 
yang dilaksanakan di Masjid Al Bahriyah i Cilacap. Hadir pada kesempatan ini, Ketua BDi Ru iV M. Chudori dan sejumlah 
Tim Manajemen, Muspika Kecamatan Cilacap Selatan, sejumlah Ulama di Kabupaten Cilacap dan ratusan santri pondok 
pesantren Al Ihya Ulumaddin serta jamaah Masjid Al Bahriyah. Doa bersama dipimpin oleh Ta’mir Masjid Al Bahriyah H. Amir 
Fatah dilanjutkan dengan tausiyah yang disampaikan oleh Kyai H Maslahudin.•aJiru iV

MOr I Donor 110 Kantung Darah 
meDan  –   Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, Marketing Operation Region (MOR) I melalui Medical Area 
Sumbagut, Jumat (3/6) melaksanakan kegiatan donor darah di Gedung Serbaguna Kantor Pertamina Medan. Kegiatan 
dengan tema “Setetes darah anda menolong bagi sesama”  dihadiri oleh General Manager Marketing operation 
Region (MOR) I, Romulo Hutapea serta TIM Manajemen MOR I dan seluruh peserta donor darah.  Dalam sambutan 
pembukaannya, Romulo mengungkapkan bahwa PT Pertamina (Persero) telah memiliki Komitmen Bersama bahwa 
Pertamina Peduli kesehatan di lingkungan kerja. Sementara itu, dr Sindu Agung Lesmana, Area Manager Medical 
mengatakan bahwa  kegiatan donor darah sangat baik bagi para pendonor untuk kesehatan dirinya, bahkan bisa 
memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Sebanyak 110 kantong darah dikumpulkan dalam acara 
tersebut.• Wali
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Mahasiswa Teknik Perkapalan ITS Kunjungi 
fungsi Shipping Pertamina
Jakarta –  Sebanyak 60 mahasiswa Teknik Perkapalan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya 
mengunjungi kantor Shipping yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso 3234, Tanjung Priok. Kegiatan kunjungan 
tersebut disambut oleh Joni Harsono, VP Marine. Pada acara kunjungan mahasiswa iTS ini dilakukan pemaparan 
secara singkat oleh VP Marine untuk melihat seluruh kegiatan yang ada di Fungsi Shipping. Materi diawali dengan 
penayangan video company profile Pertamina secara keseluruhan serta memperlihatkan peluang karier yang 
ada pada Fungsi Shipping yang kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Beberapa mahasiswa melontarkan 
beberapa pertanyaan dan menunjukkan ketertarikan untuk menjadi pekerja Pertamina. Dengan kunjungan 
tersebut diharapkan semakin mempererat hubungan antara Pertamina dengan universitas terkait.• [shipping]
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Pengukuhan VP Production engineering di PT Pertamina eP cepu

Jakarta – Pada Senin (30/5),  PT Pertamina (Persero) memberikan mandat kepada Alkifli Adnan sebagai Vice President Production 
Engineering PT Pertamina EP Cepu (PEPC). Acara pengukuhan jabatan yang berlangsung di ruang rapat Direksi gedung Patra Jasa 
tersebut dihadiri oleh jajaran direksi dan manajemen PEPC. Direktur Utama PEPC, Adriansyah dalam sambutannya mengatakan, 
PEPC harus mampu mengoptimalkan semua fasilitas produksi dan sistem produksi yang ada di lapangan Banyu Urip (BU), 
sehingga mampu mendeliver produksi minyak BU di atas 185 ribu barel. Untuk memaksimalkan produksi minyak BU, Adriansyah 
juga berpesan dengan space waktu yang ada,  perencanaan harus dibuat dengan sebaikbaiknya. Interaksi dan komunikasi yang 
intens dengan pihak ExxonMobil Cepu Limited juga terus ditingkatkan agar tujuan dan target perusahaan tercapai, demikian tegas 
Adriansyah. Masalah efisiensi juga menjadi perhatian Adriansyah.• pepC
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Pekerja-Mitra Kerja PeP Papua field Lakukan Pengecatan Pagar Kantor
sorong  – Dalam rangka menyambut bulan Ramadhan, PT Pertamina EP Asset 5 Papua Field (PEP Papua Field) 
melaksanakan pengecatan pagar dan tembok kantor pada  27 mei 2016 dan 3 Juni 2016. Pengecatan dilakukan sendiri 
oleh para pekerja dan mitra kerja PEP Papua Field. Dengan dikomandoi Field Manager PEP Papua Field, Julfrinson 
A. Sinaga, pengecatan dilakukan pada pagar dan tembok luar kantor PEP Papua Field. Julfrinson menyampaikan, 
program pengecatan merupakan salah satu bentuk program housekeeping yang dicanangkan perusahaan, dengan 
tidak mengganggu jam kerja yang ditentukan. “ini merupakan salah satu bentuk efisiensi yang dilakukan perusahaan, 
dengan melakukan pengecatan sendiri dan tidak mengontrakkannya kepada vendor. Selain untuk mempercantik 
kantor, pengecatan pada pagar untuk mencegah agar pagar tidak lekas berkarat dan memperpanjang umur pagar,” 
ungkapnya di sela-sela pengecatan.•andi njo
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anak perusahaan

Jakarta – Dalam rangka 
memperingati hari ulang 
tahun  ke8, PT. Pertamina 
Drilling Service Indonesia 
(PDSI) menyelenggarakan 
acara employee gathering 
sebagai perayaan HUT PT 
PDSI dengan tema “Sewindu 
Inovasi Semangat Baru” 
di Graha PDSi, Kramat, 
Jakarta Pusat, pada Kamis 
(2/6). Perayaan dihadiri oleh 
seluruh direksi dan pekerja 
PT PDSI, serta perwakilan 
mitra PDSI, seperti Bank 
BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, 
Halliburton, Tugu Pratama, 
Elnusa, dan berbagai mitra 
lainnya.

Dalam sambutannya, 
Direktur Utama PT PDSI 

Sewindu PDSI dengan Inovasi
Lelin Eprianto mengapresiasi 
kinerja anak perusahaan 
Pertamina di bidang jasa 
pengeboran tersebut pada 
tahun lalu.  Ia juga me
nyatakan optimis pihaknya 
dapat mencapai target PDSI 
untuk tahun 2016 di tengah 
harga minyak duni yang 
rendah.

“Walau harga minyak 
rendah, perusahaan kita 
harus tetap untung dan 
menjadi perusahaan yang 
tetap growth. Saya yakin 
bisa. Akhir tahun kita akan 
bisa survive dan growth 
walaupun harga minyak 
turun,” kata Lelin optimis.

Acara sendiri dimeriahkan 
dengan berbagai hiburan 

dengan tema busana koboi, 
dan dimeriahkan dengan 
pemberian doorprize bagi 
para pekerja di PT PDSI. 

Turut berpartisipasi pula 

Direktur Utama PT PDSI Lelin 
Eprianto dalam parodi drama 
musika l  “Empat Koboy 
Tangguh” untuk menghibur 
pa ra peserta.• starfy
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Lesson Learned di PePc:
Socioeconomic Management 
Banyu urip Project
Jakarta   PT Pertamina EP Cepu (PEPC) kembali 
menggelar lesson learned, di ruang Banyu Urip & 
Jambaran gedung Patra Jasa, pada (7/5). Materi 
yang bertema “Socioeconomic Management Banyu 
Urip Project” dibawakan oleh Elviera Putri, Deputy 
Development Manager, bertujuan untuk sharing 
atas penanganan isuisu sosial ekonomi yang terjadi 
selama mengerjakan proyek Banyu Urip (BU), agar 
bisa dijadikan pelajaran untuk me nangani proyek 
JambaranTiung Biru (JTB) yang saat ini sudah mulai 
dikerjakan.

Materi yang disampaikan pembicara terdiri dari 
garis besar proyek BU, budaya dan penilaian sosial 
ekonomi, akuisisi lahan, organisasi sosial ekonomi, 
tugas dan penanganan isu, implementasi dan 
pengawasan (manajemen keluhan, pekerja lokal & 
pengembangan bisnis), serta diskusi.

Wilayah Banyu Urip yang terletak di Kabupaten 
Bojonegoro merupakan wilayah dengan penduduk 
yang padat dengan ratarata usia pengangguran 
(19  50 tahun) yang cukup tinggi. Harapan dapat 
mempekerjakan penduduk sesuai keahlian dan 
meningkatkan program pengembangan masyarakat, 
perlu ditingkatkan seiring pelaksanaan proyek BU. 
Usaha memberikan kesempatan dan pekerjaan pada 
konten lokal yang terlibat dalam proyek BU harus 
sesuai dengan perda nomor 23/2012. Pemilik lahan 
sengketa menjadi akar dominan penyebab masalah 
sosial ekonomi di proyek BU. Budaya Jawa dan 
kepercayaan/spiritual masyarakat setempat turut 
memberi pengaruh bagi penduduk yang tinggal di 
lapangan BU.

Penyelesaian masalah lahan di proyek BU 
memerlukan waktu hampir sembilan tahun, dimana 
dari 5.930 lahan, yang telah diakuisisi mencapai 5.927 
lahan, sehingga terdapat tiga lahan lagi yang masih 
outstanding namun tidak berdampak bagi pengerjaan 
proyek BU. Selain masalah lahan, masyarakat juga 
diberikan kesempatan untuk tetap bisa melakukan 
ritual pada sumur/sendang atau tempat yang mereka 
anggap keramat, yang lokasinya berada didalam 
wilayah kerja proyek BU. Hal ini dilakukan guna 
menghargai kepercayaan penduduk setempat.

Tim organisasi socioeconomic ini seluruhnya 
adalah warga negara Indonesia yang berada di 
lapangan, dengan melibatkan tim dari fungsi Public 
& Government Affair (PGA) dan sekuriti, serta 
menempatkan advisors di masingmasing EPC dan 
drilling. Mengembangkan dan melaksanakan secara 
konsisten Socio Economic Action Plan (SEAP), aktif 
berinteraksi dengan stakeholders, proaktif da lam 
mengelola keluhan, dan menggunakan ma sukan/
usulan dari kelompok masyarakat untuk meng
implementasi program investasi di masyarakat.

Dengan diterapkannya manajemen keluhan ini 
maka jumlah keluhan yang tercatat 149 pada tahun 
2012, secara bertahap berkurang dan pada tahun 
2015 turun menjadi 72. Jumlah tenaga kerja yang 
diserap pada proyek BU (EPC 1, EPC 5 & Drilling) 
se besar 17.041 orang, sementara bisnis yang ber
kem bang dengan adanya proyek BU di Kabupaten 
Bojonegoro, antara lain travel & transportasi, hotel & 
akomodasi, suplai material, sipil & konstruksi, dll.• pepC

Penghargaan K3 Tingkat nasional untuk Badak Lng
Jakarta – Badak LNG 
kembali menerima peng
har gaan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) Tingkat 
Nasional dari Kementerian 
Ketenagakerjaan pada 18 
Mei 2016. Penghargaan yang 
diterima oleh Badak LNG 
adalah kategori Penghargaan 
Kecelakaan Nihil. Usai me
nerima penghargaan, Di
rector & Coo Badak LNG 
Yhenda Permana menerima 
ucapan selamat dari Menteri 
Ketenagakerjaan Muhammad 
Hanif Dhakiri. 

Anugerah tersebut meru
pakan apresiasi terhadap 
prestasi Badak LNG yang 
telah menerapkan Sistem 
Manajemen K3 (SMK3) de
ngan sangat baik sehingga 
mampu mencapai 79.742.159 
jam kerja tanpa kecelakaan 
sejak  8 Desember 2006 
sampai 1 April 2016.
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Direksi PDSI ikut berperan dalam parodi drama musikal “Empat Koboi Tangguh” 
mampu menghibur pekerja PDSI. 

Penghargaan K3 Tingkat 
Nasional  in i  menambah 
d a f t a r  p e n g h a r g a a n 
sejenis yang pernah diraih 
Badak LNG. Sebelumnya, 
Badak LNG pernah meraih 
penghargaan Keselamatan 
Kerja Kecelakaan Nihil da
r i  Kemente r ian  Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi ta
hun 2013, Penghargaan 
Zero Accident 2015 atas 
pencapaian 68 juta jam 
kerja aman dari Kementerian 
Ketenagaker jaan,  ser ta 
penghargaan Patra Nirbhaya 
Karya Utama Adinugraha 
I  tahun 2011 dan Patra 
N i rbhaya  Karya  Utama 
Adinugraha II tahun 2015 
setelah berhasil melampaui 
lebih dari 74 juta jam kerja 
aman dar i  Kementer ian 
ESDM.

Da l am men j a l ankan 
kegiatan operasionalnya, 

Badak LNG selalu berpe-
doman pada kebijakan SHEQ 
(Safety, Health, Envi ronment 
& Quality). Untuk meng
implementasikannya, per u
sa haan yang telah menga
palkan lebih dar i  8.899 
kargo LNG sejak 1977 ini 
membuat Sistem Manajemen 
SHEQ yang d inamakan 
B S M A R T  ( B a d a k  L N G 
SHEQ Management System 

& Attitude Reinforcement 
Technique). SHEQ merupakan 
integrasi dari sistem terdahulu 
y a i t u  S H E Q  M S  y a n g 
mengatur aspek keselamatan, 
kesehatan, lingkungan, dan 
kualitas. Diterapkan sejak 
2006, BSMART melibatkan 
seluruh pekerja sebagai ujung 
tombak dalam penerapan 
aspekaspek SHEQ di ling
kungan perusahaan.•baDak lng

Jakarta  Dalam menyambut Bulan Suci Ramadhan 1437 
H, PT Pertamina Retail mengadakan Tausiyah ba’da Dzuhur 
bersama Ust Yusuf Mansyur pada tanggal 13 Juni 2016 / 8 
Ramadhan 1437 H. Tausiyah ba’da dzuhur ini mengusung tema 
“Spirit Of Ramadhan”.

Tausiyah dihadiri oleh Direktur Utama PT Pertamina 
Retail Toharso, beserta jajaran Direksi dan para karyawan PT. 
Pertamina Retail. Antusias yang ditunjukkan para karyawan 
PT Pertamina Retail pun sangat luar biasa dengan adanya 
acara Tausiyah ini. PT Pertamina Retail harus memindahkan 
pelaksanaan sholat Dzuhur, yang biasanya diadakan di Musholla 
kantor ke ruangan Pertamax Racing PT Pertamina Retail untuk 
sholat berjamaah dan mendengarkan tausiyah.

Yusuf Mansur mengajak karyawan PT Pertamina Retail se

Spirit of ramadhan di PT Pertamina retail

lalu mengutamakan Allah SWT sehingga perusahaan ini men jadi 
spiritual corporate yang selalu mengingat Allah SWT dalam 
bis nisnya, sehingga dibantu urusannya oleh Allah SWT.•pt 

pertamina retail



JOB P-PS Benchmark cIP ke JOB P-PeJ
tuban – JOB Pertamina 
– Petro China Salawati (JOB 
PPS) mengirimkan kar ya
wan yang berkompeten di 
bidangnya baik dari lapangan 
dan kantor perwakilan Ja
karta untuk melakukan 
bench marking CIP ke la
pangan JOB PPEJ di Field 
Mudi, Tuban. Kegiatan ini 
dimaksudkan untuk menge
tahui dan mempelajari lebih 
jauh teknik penyusunan CIP 
dan penerapannya dalam 
aktivitas operasional harian, 
meng ingat JOB PPEJ ada
lah salah satu AP PHE yang 
memiliki prestasi CIP.

Field Manager JOB PPS, 
Hananto Aji yang hadir dalam 
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bayung lenCir – Dalam 
rangka persiapan menuju 
PROPER Emas,  ja jaran 
pimpinan PHE melakukan 
kunjungan  ke program 
Comdev unggulan yang 
berada disekitar wilayah 
operasi JOB Pertamina
Tal isman Jambi Merang 
(JOB PTJM), maka Direktur 
Development PHE, Bambang 
Manumayoso, didampingi 
Genera l  Manage r  JoB 
PertaminaTalisman Jambi 
Merang Kuncoro Kukuh 
beserta manajemen JOB 
PTJM melakukan kunjungan 
ke Sekolah Cinta Bumi.

Cinta Bumi adalah tema 
yang diusung oleh JOB 
PertaminaTalisman Jambi 
Merang dalam melaksanakan 
program Pemberdayaan 
Masyarakat, dimana salah 
satu fokus utama program 
adalah peningkatan kualitas 
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BOD PHe Kunjungi Masyarakat 
Dusun reban Kumbang – Bayung Lencir

pend id i kan  d i  seko lah 
di sekitar wilayah operasi 
perusahan.

SDN 3 Kali Berau, yang 
berada di Dusun Reban 
Kumbang, Desa Kali Berau, 
Kecamatan Bayung Lencir, 
Kab. Musi Banyuasin adalah 
Sekolah Cinta Bumi yang 
berjarak paling dekat dengan 
Fasilitas JOB PTJM yaitu 
SKN Gas Processing Facility. 
Di sekolah ini ,  bersama 
masyarakat, pemerintah 
d a n  t e n a g a  p e n d i d i k ,  
pe rusahaan  be rs i ne rg i 

untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan pendidikan serta 
menumbuhkan budaya cinta 
bumi. 

Kegiatan yang dilakukan 
di Sekolah Cinta Bumi ini 
adalah per luasan ruang 
be l a j a r,  pembangunan 
ruang mult i  media yang 
menyediakan fasilitas internet 
dan sudut baca, kantin herbal 
yang menyediakan makanan
minuman sehat hasil olahan 
kebun ToGA, kebun toga 
dengan tanaman hidroponik 
dan taman bermain cinta 
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edukasi untuk Jurnalis 
Tuban dan Bojonegoro
tuban – JOB PPEJ melatih 60  jurnalis dari 
sejumlah media baik cetak maupun elektronik 
di Kabupaten Tuban dan Bojonegoro, tentang 
penulisan feature.  Berbeda dengan tahuntahun 
sebelumnya, acara edukasi tersebut digelar di 
masingmasing  kota wilayah Operasi JOB PPEJ 
yakni Tuban dan Bojonegoro.  Dengan lokasi yang 
dekat, diharapkan jurnalis yang berpartisipasi 
semakin banyak.

Pelatihan ini dilakukan sebagai ajang me
ningkatkan keterampilan menulis khususnya 
penulisan features kepada para awak media. 
“Dengan adanya workshop semacam ini, kami juga 
berharap komunikasi antara JOB PPEJ dengan 
awak media dapat terjalin dengan baik,” ujar 
Sugeng Setiono, Field Manager JOB PPEJ. Hadir 
dalam kegiatan ini Ali Masyhar (Kepala Perwakilan 
SKK Migas Jabanusa), Alfian (Fungsi Media SKK 
Migas Pusat), serta perwakilan PHE. 

Antusiasme wartawan terlihat dari banyaknya 
pertanyaan yang diajukan kepada narasumber 
pemberi materi yang merupakan Jurnalis Senior 
Media Cetak seperti Nanang Krisdianto (Wartawan 
Senior dan dosen Fikom Unika Widya Mandala), 
Endah Imawati (Redaktur Harian Surya), dan Abdul 
Rohim (Wapemred Jawa Pos). Sedangkan untuk 
memberikan pengetahuan dasar industri hulu 
migas, SKK Migas sebagai pengelola Kegiatan 
Hulu Migas turut memberikan beberapa mteri bagi 
para jurnalis. 

Salah satu jurnalis televisi lokal, Kartono, 
mengaku baru pertama kali mengikuti kegiatan 
semacam ini. Pihaknya berharap besar kegiatan 
serupa sering dilakukan, sehingga ketika meliput  
di sekitar Industri Migas tepat sasaran.

“Saya harap tahun depan ada pelatihan lagi, se
hingga wawasan kami makin bertambah terutama 
wa wasan industri hulu Migas,” pungkasnya.•Job ppeJ
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bumi, Instalasi pengolahan 
air limbah serta perangkat 
pengolahan Bio Diesel sebagai 
sumber listrik alternatif.

Kunjungan ini dilakukan 
pada tanggal 1920 Mei 2016, 
bertujuan sebagai bentuk 
monitoring dan evaluasi atas 
program pemberdayaan 
masyarakat, agar program 
yang dilakukan tepat sasaran 
dan berdaya guna untuk 
masyarakat, sehingga cita
c i ta  pe rusahaan  un tuk 
tumbuh kembang bersama 
masyarakat mandiri yang 
cinta bumi, dapat terwujud, 
dan  JOB PTJM dapa t 
membuktikan diri menjadi 
Corporate Citizenship. 

Semoga segala masukan 
dan arahan yang diperoleh 
dari kunjungan ini dapat 
semakin memacu semangat 
dan karya kita untuk meraih 
PRoPER Emas.•Job ptJm

acara tersebut menegaskan 
“Manajemen JOB PPS selalu 
berupaya meningkatkan se
mangat pekerjanya untuk 
terus berinovasi melalui CIP.  
Kami juga mengucapkan 
terima kasih sebesarbe
sarnya kepada Komite CIP 
JOB PPEJ yang memberikan 
sharing knowledge berupa 
tips dan tata kelola CIP yang 
baik dan benar.” 

Pada kesempatan lain 
Field Admin Superintendent 
JOB PPEJ, Akbar Pradima 
menyampaikan rasa bangga 
dan terima kasihnya atas 
ke percayaan yang diberikan 
JOB PPS kepada JOB 
PPEJ sehingga dijadikan 

rujukan benchmark CIP. “Se
moga kegiatan seperti ini bisa 
memberikan sumbangsih 
berupa transfer knowledge 
antara sesama AP dan CIP 
bisa makin dikedepankan 
dalam penyelesaian perma
salahan di tempat kerja”, 
de mikian tambahnya.

Kegiatan  benchmark 

dike mas selama dua hari ber
turutturut, dan dibagi dalam 
sesi presentasi, sharing 
knowledge ,  dan diskusi 
seputar success story JOB 
PPEJ dalam bidang CIP.  Di
harapkan tim CIP JOB PPS 
akan makin kreatif dan yakin 
dalam berinovasi di wilayah 
kerjanya.• phe

Jakarta  Dalam rangka menjalin hubungan baik 
dan komunikasi dengan stakeholder, President 
Director PT Pertamina Hulu Energi (PHE), R. 
Gunung Sardjono Hadi melakukan courtesy call ke 
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian  
Perhubungan, Tonny Budiono, yang baru dilantik 
bulan Mei lalu. 

Dalam kunjungannya kali ini,  President Director 
PHE didampingi GM PHE oNWJ  irwansyah, GM 
PHE WMO Sri Budiyani dan Corporate Secretary 

courtesy call President Director PHe
ke Direktur Jenderal Perhubungan Laut

ralat
Pada Energia Weekly edisi 6 Juni 2016 halaman 17 rubrik 

Kiprah Anak Perusahaan dengan judul Townhall ERP SAP Phoenix 
Project di PHE ONWJ terdapat kekeliruan penulisan nama dan 
jabatan di kalimat terakhir. Tertulis Vice President Finance & 
Commercials Bambang Wijanarko seharusnya Vice President 
Commercial & Finance  Imam Subandi.
            reDaksi

PHE Edy Sunaedy. Gunung memaparkan sejumlah 
rencana kerja operasional anak perusahaan 
PHE, utamanya PHE WMO sekaligus berdiskusi 
mengenai keselamatan di wilayah kerja PHE 
WMO.

Selain silaturahmi, courtesy call kedua ini 
sekaligus sebagai upaya menjalin kerja sama 
antara PHE dan Perhubungan Laut diharapkan 
dapat menunjang kelancaran operasional la pang
an AP PHE yang banyak  berada di laut.•phe
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Jakarta –  Mudik lebaran 
merupakan kegiatan yang 
sudah mendarah daging di 
Indonesia. PT Pertamina 
Lubricants, melalui produk 
pelumas roda duanya, Enduro 
kembali setia menemani para 
pemudik (khususnya pemudik 
motor) dengan menggelar 
serangkaian program tahunan 
Lebaran bertajuk “Motor 
Sehat Badan Sehat” dengan 
berbagai produk dan aktifitas 
seru, meliputi Pertamina Ke
tupat Enduro dan Lesehan 
Enduro.

Direktur Sales & Marketing 
PT Pertamina Lubricants, 
Andria Nusa mengungkapkan, 
rangkaian program yang 
sudah berjalan selama 11 
tahun merupakan bentuk 
apresiasi kepada masyarakat 
Indonesia yang telah setia 
menjadikan Enduro sebagai 

Pelumas Pertamina enduro Setia Temani Pemudik Indonesia
pelumas pilihan dalam setiap 
perjalanan seharihari ataupun 
mudik untuk menyambut hari 
kemenangan.

“T idak hanya produk 
berkua l i tas t ingg i  yang 
kami berikan, Enduro juga 
se la lu  mengedepankan 
layanan yang prima ba gi 
setiap pengendara motor. Di 
tahun yang ke11 ini, kami 
terus menjaga konsistensi 
pelayanan agar Enduro selalu 
melekat di hati masyarakat 
Indonesia dan menjadi pilihan 
pertama ketika mudik,” tam
bah Andria.

Paket Ketupat Enduro 
merupakan kegiatan awal 
dar i  rangkaian program 
mudik lebaran berupa paket 
toolkit mudik serbaguna yang 
secara eksklusif dirancang 
oleh Pertamina Lubricants. 
Tahun ini, Enduro akan men

jual lebih dari 10.000 paket 
Ketupat Enduro Matic dan 
Enduro Racing di Bengkel 
Enduro Pertamina wilayah 
Jabodetabek, jaringan Bright 
Store areaJabodetabek dan 
11 titik Posko Lesehan Enduro. 
Dengan dukungan dari co
spon sor, paket dijual dengan 
har ga super hemat yakni 
Rp45.000 (Enduro Matic) dan 
Rp50.000 (En duro Racing)  
dengan total ni  la i  paket 
Rp138.000. Para pemudik 
bisa mendapatkan oli Enduro, 
snack, air mineral, minyak 
aroma terapi, mini P3K, Face 
& Body Wash, starterpack, 
masker, merchandise, peta 
mudik 2016 dan voucher 
gra tis untuk berbagai aktifitas 
di Posko Lesehan Enduro. 
Paket tersedia mulai dari 22 
Juni sampai 5 Juli 2016.

Bagi masyarakat yang 

membantu para pemudik, 
khususnya pemudik motor 
u n t u k  m e m p e r s i a p k a n 
motornya menjadi semakin 
prima. 

“Tentunya,  persiapan fisik 
juga menjadi hal yang sangat 
penting agar selamat sampai 
tujuan. Silakan beristirahat 
di Posko Lesehan Enduro 
jika lelah. Motornya pun bi sa 
diperiksa lagi di lokasi isti
rahat,” pungkas Andria• ptpl

merasa lelah saat menempuh 
perjalanan panjang, Pertamina 
Lubricants menyediakan 
11 Posko Lesehan Enduro 
berskala nasional yang me
rupakan program pengadaan 
posko 24 jam dengan ber
bagai fasilitas gratis dan seru 
bagi para pemudik. Mereka 
juga dapat memanjakan diri 
dengan menukar voucher 
Paket Ketupat Enduro dan 
dapat menikmati tempat is
tirahat yang dilengkapi de
ngan LED TV & DVD, ta’jil, 
medis ringan, servis motor 
ringan, suang bermain anak, 
pijat tradisional, games, ha
diah langsung, dan lainnya.

Posko ini diadakan sejak 
tanggal 2  5 Juli 2016, dan 
dapat ditemukan di beberapa 
titik strategis dan padat lalu 
lintas pemudik jalur Pantura 
dan Selatan. Dari 11 posko 

Lesehan Enduro, empat di 
antaranya telah ditangani 
khusus oleh Pertamina, yaitu 
SPBU Bumiayu Brebes, Masjid 
At-Tuqo Cirebon, Masjid Jami 
Shirotol Mustaqim indramayu, 
dan RM Pananjung 1 di Jalan 
Raya Jamanis Tasikmalaya.

Dengan  mengusung 
tagline “Motor sehat, Badan 
Sehat”, diharapkan program 
Paket Ketupat Enduro dan 
Posko Lesehan Enduro dapat 

Jakarta  – “Kerja sa ma 
Pertamina Retail dan Citilink 
adalah untuk memberikan 
kemudahan dan kenyamanan  
bag i  konsumen Ci t i l ink 
dengan mampir ke Bright 
Store. Mereka pasti butuh 
makanan dan minuman. Dan 
kita juga bisa memberikan 
diskon kalau mereka bisa 
menunjukkan tiket Citilink.” 

Dem ik i an  d i ka takan 
oleh Direktur Utama Perta 
mina Retail Toharso usai 
penanda tanganan  Me
morandum of Under standing 
(MoU) Bright Store (brand 
mi l i k  Per tamina Reta i l ) 
dengan Citilink Indonesia 
di SPBU MT Haryono, ka
wasan Tebet, Kamis (9/6). 
Penandatanganan di lakukan 
oleh Direktur Utama Perta
mina Retail Toharso dan 
Presiden & CEO Cit i l ink 
Albert Burhan. Citilink adalah 
masakapai berbiaya murah 
anak perusahaan Garuda 
Indonesia. 

Ker ja sama tersebut 
terdiri tiga jenis, yaitu Bright 
Payment Point, Boarding 
Pass True Value  (BPTV) 
dan Corporate Rate/Lo yalty 
Program Corporate. Kerja 
sama dilakukan dengan me
lihat bahwa Pertamina Retail 
punya banyak outlet seperti  
Bright Café dan Bright Store.  
Sementara  Citilink butuh 

Pertamina retail Jalin Kerja Sama dengan citilink  

outlet untuk penjualan tiket 
pesawat dan city check in.   

Bright Payment Point 
adalah  menerima pem bayar
an atas kode booking/kode 
pembayaran dari Citi l ink, 
yang sudah dilakukan di 10 
gerai Bright Store. Yaitu,  
Bright Jakarta Cikini, Bright 
Jakarta S. Parman, Bright 
Ja karta Kuningan, Bright Ja
karta Pertamina Pusat, Bright 
Bekasi Hyundai Cikarang, 
Br ight Jakarta Kemang, 
Bright Bekasi A. Yani,  Bright 
Ta n g e r a n g  B S D 3  ( e k s 
Petronas), Bright  Jakarta MT 
Haryono dan Bright Jakarta 
Kalimalang (eks Petronas). 

Kerja sama kedua adalah  
Boarding Pass To Value 
(BPTV) yang hanya berlaku di 
BrightCafe Kualanamu Medan 
dan berlaku mulai 9 Juni 
2016. Mekanismenya ialah 
diskon 20% setiap belanja 
minimal Rp 50.000 dengan 
menunjukkan Boarding Pass 
Citilink. 

Dan yang ketiga, Cor
porate Rate/Loyalty Program 
Corporate untuk kerja sama  
antara Pertamina Retai l 
dan Citilink dengan tujuan  
untuk pekerja  dan keluarga 
dari  PTPR melalui program  
diskon dan  rebate yang di
berikan Citilink. 

KIPRAH
anak perusahaan

Toharso mengatakan, 
kerja sama ini tidak diba tasi 
waktu. “Selama  mengun
tungkan kedua belah pihak, 
maka kita akan terus. Tidak 
ada batas waktunya,” ujar 
Toharso menegaskan. “Ki
ta ing in maju bersama. 
Citilink semakin tumbuh dan 
berkembang, dan semakin 
banyak tamu yang datang  
dan berbelanja di Bright Café 
dan Bright Store.” 

Dalam acara tersebut 
dilakukan pemberian san
tunan oleh Pertamina Retail 
kepada anak yatim piatu 
sekitar SPBu.•urip
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TPI raih Penghargaan Best 
general Insurance 2016
Jakarta – PT Tugu Pratama Indonesia (TPI) 
tetap mengukir prestasi dalam kiprahnya sebagai 
perusahaan asuransi umum di Indonesia. Memasuki 
usia perusahaan yang ke35 tahun, TPI eksis un
tuk terus membuktikan diri memiliki kinerja yang 
profesional dan prestasi yang membanggakan.

 Terbukti Media Asuransi memberikan penghargaan 
yang merupakan penganugerahan Insurance Award 
2016 dan menobatkan TPI sebagai “Best General 
Insurance 2016 Dengan Ekuitas Rp1,5 triliun Ke Atas” 
yang ber dampingan dengan beberapa perusahaan 
asuransi lainnya.

Penghargaan terbaru yang diterima TPI tersebut 
diberikan kepada Direktur Teknik TPI Andy Samuel 
yang diserahkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas 
Industri Keuangan Non Bank, Otoritas Jasa Keuangan 
Firdaus Djaelani, di Hotel Le Meridien Jakarta, pada 
Kamis (2/6). 

Diharapkan ke depannya TPI dapat terus me
ningkatkan prestasi yang dicapai sehingga tetap 
mempertahankan eksistensinya menjadi perusahaan 
asuransi kerugian yang berkualitas.•tpi
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balikpapan – Infrastruktur 
gas berupa SPBG dan  
jargas untuk rumah tangga 
di Balikpapan, Kalimantan 
T imur yang merupakan 
penugasan pemer in tah 
kepada  PT  Pe r t am ina 
(Persero) diresmikan oleh 
Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral, pada (16/6).

Fasil itas SPBG terdiri 
dari SPBG Mother Station 
Rapak Bal ikpapan yang 
berlokasi di Jl. Ahmad Yani, 
Rapak Balikpapan, SPBG 
Daughter Station Balikpapan 
di Jl. Iswahyudi, Balikpapan, 
dan SPBG Daughter Station 
Balikpapan di Jl. Pattimura, 
Balikpapan. SPBG Mother 
Station Rapak Balikpapan 
berkapasitas 1 mmscfd 

Tiga SPBg dan Satu Lokasi Jargas Penugasan 
Pemerintah kepada Pertamina Diresmikan

dengan sumber gas dari 
Chevron Indonesia Company, 
sedangkan  dua  SPBG 
Daughter Station masing
masing berkapasitas 0,5 
mmscfd yang bersumber 
dari Mother Station Rapak 
Balikpapan.

S P B G  t e r s e b u t 
merupakan tiga dari 56 SPBG 
penugasan dari pemerintah 
kepada Pertamina. Adapun 
anggaran yang terserap untuk 
pembangunan tiga SPBG di 
Balikpapan sekitar Rp103,5 
miliar.

Adapun jar ingan gas 
rumah tangga yang dilakukan 
ground breaking  berupa 
jaringan gas kota di Balikpapan 
untuk 3.849 sambungan 
rumah tangga dengan alokasi 

gas 0,5 mmscfd dari Chevron 
Indonesia Company. Adapun 
anggaran pembangunan 
menggunakan APBN 2015 
dan 2016 dengan total sekitar 
Rp52,2 miliar.

Menteri ESDM Sudirman 
Said mengatakan pemerintah 
sangat serius dalam upaya 
penyediaan sumber energi 
bersih dan murah kepada 
masyarakat. Langkah yang 
ditempuh pemerintah adalah 
membangun infrastruktur gas 
bumi sebanyakbanyaknya 
untuk mem fasilitasi pe me
nuhan kebutuhan gas bumi 
di masyarakat, utamanya di 
sektor transportasi dan rumah 
tangga.

“Pembangunan SPBG 
dan Jargas di Balikpapan dan 

Jargas untuk Bulungan adalah 
bagian dari komitmen serius 
pe merintah untuk penyediaan 
gas bumi kepada masyarakat. 
Pemerintah telah menugaskan 
BUMN untuk pembangunan 
infrastruktur gas bumi, baik 
SPBG maupun jaringan gas 
rumah tangga atau city gas. 
Untuk Pertamina, sejauh ini 
pemerintah telah menugaskan 
s e b a n y a k  5 6  S P B G 
dan 89.232 sambungan 
gas rumah tangga,” kata 
Sudirman.

Pertamina mendapatkan 
penugasan untuk pem
bangunan SPBG sebanyak 
56 unit yang tersebar di DKI 
Jakarta dan 21 kabupaten/
kota lainnya. Dari penugasan 
tersebut, 14 unit telah bero

perasi, 40 unit siap beroperasi 
dan 2 unit dalam tahap pem
bangunan.

Adapun jar ingan gas 
rumah tangga penugasan 
kepada Pertamina saat ini 
18.976 sambungan rumah 
tangga telah beroperasi, 
30.407 sambungan rumah 
tangga segera beroperasi 
dan tahap pembangunan 
dan rencana pembangunan 
tahun ini sebanyak 39.849 
sambungan rumah tangga.

Wianda Pusponegoro Vice 
President Communication 
PT Pertamina (Persero) 
menyatakan infrastruktur gas 
di Balikpapan dan Bulungan 
akan sangat bermanfaat 
untuk mendukung upaya 
pemerintah dalam penyediaan 

energi bersih dan ramah 
lingkungan. Menurut dia, 
pengembangan infrastruktur 
gas sejalan dengan target 
pemerintah untuk bauran 
energi nasional untuk gas 
bumi sebesar 22% pada 
2025.

“ P e r t a m i n a  a k a n 
berupaya dengan sebaik
ba i knya  me laksanakan 
penugasan pemerintah untuk 
mengembangkan infrastruktur 
gas bumi. Komitmen tinggi 
dar i  pemer intah daerah 
d i  Ba l i kpapan  maupun 
Bulungan sangat positif untuk 
mendukung percepatan 
pembangunan infrastruktur 
gas bumi guna mendukung 
upaya konversi BBM ke 
BBG,” ujar Wianda.•rilis

hong kong  PT Perta mina (Persero) 
meraih gelar sebagai salah satu yang 
terbaik dalam kategori Crisis or Issues 
Management Campaign of the Year dalam 
gelaran PRWeek Asia 2016.

Penghargaan diterima oleh Corporate 
Secretary Pertamina Wisnuntoro di Hong 
Kong, Rabu (15/6) bersama Senior Vice Pre-
sident Refining operation Michael Ricardo 
Sihombing.

“Ini merupakan pencapaian luar biasa, 
dimana Pertamina dinilai sukses dalam 
mengendalikan krisis yang terjadi akibat 
tum pahan minyak di Cilacap beberapa 
waktu lalu,” kata Wisnuntoro.

Dia mengatakan penghargaan diberikan 
untuk aksi pengendalian isu dan krisis de 
ngan judul “Fishing for Oil: Case of Crude 

Pertamina raih Penghargaan 
PrWeek Award Asia 2016

Oil Spill in Cilacap.” Dalam laporan itu 
diungkapkan langkah penanganan ter
integrasi yang melibatkan Tim Komunikasi 
dan Direktorat Pengolahan Pertamina un
tuk mengendalikan dampak dari tumpahan 
minyak terhadap reputasi perusahaan.

“Langkah cepat dilakukan, termasuk 
menghubungi instansiinstansi terkait di 
pemerintahan, lembaga penilitian dan 
terutama Himpunan Nelayan Seluruh 
Indonesia yang menjadi cikal bakal judul 
laporan ini, dimana nelayan bekerjasama 
dengan Pertamina ‘menjaring’ minyak 
sebagai ganti mereka tidak bisa melaut, 
dengan memperhatikan aspek HSSE. 
Kami bersyukur isu tersebut dapat 
diken dalikan dengan relatif cepat,” kata 
Wisnuntoro.•ruDi ariffianto
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(kika) Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang berbincang dengan Direktur Pembinaan Hilir 
Migas Kementerian ESDM Ir. Setyorini Tri Hutami didampingi OH TBBM Tarakan  Mansyur Al Idrus, 
dan General Manager Marketing operation Region Vi Mohamad irfan, Domestic Gas Manager Region 
Vi Mohammad Toriq, di Terminal BBM Tarakan, pada Kamis (16/6). Dari TBBM ini, disalurkan 200 KL 
BBM yang terdiri dari 150 KL Premium dan 50 KL Solar setiap bulan ke Krayan.
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ru IV gelar Management Walkthrough “SIKA”
CilaCap – Ru iV Cilacap 
dalam menjalankan proses 
bisnisnya selalu menge
de pankan aspek safety . 
Setiap pekerjaan yang akan 
dilaksanakan harus sudah 
memiliki Surat Ijin Kerja Aman 
(SIKA). Terkait dengan hal 
tersebut untuk menjaga 
sustainability implementasi 
SiKA di Ru iV, GM Ru iV 
Nyoman Sukadana beserta 
tim manajemen melaksanakan 
Management Walkthrough 
(MWT) SIKA di seluruh area 
kilang.

N y o m a n  S u k a d a n a 
mengajak seluruh pekerja 
Ru iV untuk se cara sustain 
berkomitmen menjalankan 
se tiap program yang sudah 
dibuat, khususnya dalam 
menjaga keandalan dan safety 
kilang se perti implementasi 
SIKA. “Tujuan dari ijin kerja 
adalah untuk memastikan 
bahwa kondisi peralatan, 
ling kungan maupun material 
berada dalam kondisi aman 
baik sebelum maupun pada 
saat dilakukan pekerjaan,” ujar 
Nyoman.

Hal senada di sam   paikan 
oleh HSE Com pliant Djuzanuri 
yang memaparkan bahwa 
SIKA merupakan ijin tertulis 
untuk melakukan pe kerjaan 
khusus dengan jangka waktu 
tertentu dan di ketahui oleh pe
megang oto ritas area maupun 
safety. Ada beberapa macam 
SIKA, yaitu surat ijin pekerjaan 
pa nas, surat ijin pekerjaan 
dingin, surat ijin pe kerjaan 
listrik, surat ijin penggalian, 
surat ijin me  masuki area ter
tutup dan surat ijin bekerja di 
ke tinggian.• ajiru iV
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PWP Direktorat  SDM & umum Bantu Pembangunan Sekolah

PWP Direktorat Pengolahan Adakan Bakti Sosial

tangerang –  Dalam rangka menyambut bulan suci 
Ramadhan 1437 H, Persatuan Wanita Patra Direktorat SDM 
& Umum bekerja sama dengan CSR & SMEPP  Pertamina 
menyerahkan bantuan untuk pembangunan sekolah SMP 
Islam terpadu Ta maddun yang berlokasi diPondok Cabe 
Udik Tangerang Selatan, (3/6).

Bantuan yang diserahkan oleh Ketua PWP Direktorat 
SDM & Umum Titi Dwi Wahyu Daryoto dan diterima oleh 
Ketua Yayasan H. Mohammad Noor. Bantuan senilai 
Rp50.000.000 tersebut digunakan untuk pengadaan bahan 

bangunan bagi sekolah yang sedang dalam tahap renovasi. Titi 
Dwi Wahyu Daryoto berharap bantuan yang diberikan dapat 
bermanfaat bagi terciptanya lingkungan sekolah yang nyaman 
sehingga anakanak bisa belajar dengan baik dan menjadi 
generasi penerus bangsa.

Sementara Mohammad Noor menyampaikan apresiasinya 
atas kepedulian Pertamina kepada dunia pendidikan sehingga 
bisa membantu terbentuknya SMP terpadu tersebut sehingga 
para siswa dapat fokus belajar.  Karena selama ini gedung SMP 
masih menumpang dengan madrasah.• kuntoro 

Jagakarsa  –   Persatuan Wanita Patra (PWP) Direktorat 
Pengolahan mengadakan bakti sosial ke Musholla Al Hidayah 
Jagakarsa Jakarta Selatan, pada (3/6). Dalam kegiatan yang 
dilakukan bekerja sama CSR & SMEPP Pertamina tersebut, 
PWP Direktorat Pengolahan memberikan bantuan material 
bangunan untuk pembangunan tempat wudhu dan toilet 
senilai Rp 50.000.000.

Ketua PWP Direktorat Pengolahan Dhanik Hardadi 
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Peringati HuT PWP ke-16, PWP Papua field gelar Bakti Sosial
klamonoDalam rangka memperingati HUT ke16 
Persatuan Wanita Patra (PWP), PWP PT Pertamina EP Asset 
5 Papua Field (PEP Papua Field) menggelar bakti sosial dan 
pemberian santunan, pada Sabtu (4/6). Santunan diberikan 
kepada PAuD Gersom, Kampung Maladuk, Distrik Klasafet 
dan TKK Lahairoy, Kampung Klamono, Distrik Klamono, 
dalam bentuk peralatan sekolah (tas sekolah, peralatan 
makanminum) untuk masingmasing anak dan alat peraga 
pendidikan, buku cerita, serta mainan edukatif. Bantuan 
diserahkan langsung oleh Ketua PWP PEP Papua Field, 
Rospita Julfrinson A. Sinaga, kepada perwakilan masing
masing sekolah dan siswasiswi, disaksikan IbuIbu PWP 
PEP Papua Field, para guru, dan orang tua siswasiswi.

Ketua PWP PEP Papua Field, Rospita, berharap santunan 
yang diberikan dapat menambah pengetahuan anakanak 
serta merangsang minat dan bakat anakanak untuk belajar 
sehingga mereka lebih bersemangat untuk belajar. “Semoga 
menjadi berkah dan bermanfaat untuk semuanya, terutama 
untuk anakanak,” ujarnya.

Perwakilan TKK Lahairoy, Agustina Masela, S.Pd., 

balikpapan – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke16, 
Persatuan wanita patra (PWP) Ru V Balikpapan menggelar 
bakti sosial dengan mengunjungi  Lembaga Kesejahteraan 
Sosial Lanjut Usia yang terletak di jalan Sepinggan Baru RT 
38 NO 10, Balikpapan Selatan, pada Sabtu (21/5).

Berjumlah 17 orang, rombongan PWP yang dipimpin 
ketuanya Chrisni Gunarno diterima Kepala Lembaga Kese-
jahteraan Sosial Lanjut Usia, S.A. Rachman dan be berapa 
lansia. Begitu tiba, keakraban antara anggota PWP dengan 
penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia tak 
canggung berbaur bahkan bernyanyi bersama. “Kami ingin 
berbagi kebahagiaan bersama mereka. Setidaknya kami yang 
juga merupakan orang tua sesungguhnya ada di dalam benak 
mereka. Mereka sesungguhnya ingin hidup dan berkumpul 
bersama keluarga tercinta namun dipisahkan karena berbagai 

mengucapkan syukur dan terima kasih kepada PWP PEP 
Papua Field yang telah mengunjungi sekolah. “Kami sangat 
terharu atas bantuan yang diberikan IbuIbu Pertamina EP 
untuk membantu kesulitankesulitan kami. Kami tidak dapat 
membalas kebaikan IbuIbu. Hanya Tuhan yang akan membalas 
dengan melimpahkan rejeki dan kami berdoa semoga Pertamina 
EP semakin jaya,” ucapnya menutup sambutan. Sementara itu, 
anakanak terlihat bersuka ria dengan bantuan yang diberikan, 

dengan senyum polosnya mereka memeluk bantuan yang 
diberikan.

Pada Jumat (3/6), juga dilaksanakan peringatan HUT 
ke-16 PWP, bertempat di Gedung oksiden PEP Papua 
Field, dihadiri seluruh pengurus PWP PEP Papua Field dan 
jajaran manajemen PEP Papua Field. Acara diawali dengan 
pembukaan sekaligus sambutan Ketua PWP PEP Papua 
Field, dilanjutkan dengan sambutan Penasehat PWP PEP 
Papua Field, menyanyikan lagu mars PWP, pembacaan 
doa, pemotongan nasi tumpeng, perlombaan fashion show 
busana daerah, paduan suara, serta senam, dan ditutup 
dengan berfoto bersama.

Field Manager sekaligus Penasehat PWP PEP Papua 
Field, Julfrinson A. Sinaga, dalam sambutannya berpesan 
agar IbuIbu PWP aktif dalam kegiatan PWP, sesuai dengan 
tema tahun ini yaitu Membangun Insan Persatuan Wanita 
Patra yang Kreatif, Inovatif, dan Inspiratif. “Tetapi dengan 
tidak melupakan kodratnya sebagai orang tua yang mendidik 
anak agar memiliki normanorma kesopanan dan menjadi 
anak berguna,” ungkapnya.•Jaryati/andi njo

PWP ru V Kunjungi Panti Jompo dan Bantu Warga PPu

berharap bantuan ini dapat meringankan pembangunan fasilitas 
Musholla berupa tempat wudhu dan toilet, agar jamaah dapat 
menikmati fasilitas Muholla dengan baik.
Ketua Musholla Al Hidayah H. Abdulloh Jenih menyampaikan 
terima kasihnya kepada PWP atas bantuan yang diberikan. 
“Semoga renovasi fasilitas musholla  ini dapat bermanfaat bagi 
jamaah disini,” ujarnya.•aDityo

macam sebab,”kata Chrisni.
Selain melakukan kunjungan dan melihat secara kangsung 

aktivitas para lansia, pihaknya juga memberikan bantuan berupa 
sembako, alat kebersihan serta santunan untuk masingmasing 

lansia. “Agenda baksos ini juga dilanjutkan di daerah lain, 
yakni di daerah PT HER dimana kami memberikan ban
tuan berupa dana pembuatan sumur bor dan tandon air,” 
terangnya.

Tak hanya di Balikpapan, tambah Chrisni, pemberian 
bantuan juga di lakukan di daerah panajam paser utara 
(PPU). Di kabupaten yang terletak di sebelah Balikpapan 
itu, PWP menyerahkan dana untuk melengkapi fasilitas 
pe nunjang ruang penitipan anak yang ada di dasar PPU.

Sementara itu, Rachman menyampaikan ucapan terima 
kasih atas kunjungan yang digelar anggota PWP Ru V. ia 
berharap nantinya kunjungan itu akan terus berlanjut dan 
bukan hanya di gelar saat itu saja. ”Semoga silahturahmi  ini 
tidak akan putus dan akan semakin di tingkatkan,”harapnya.• 
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Peningkatan Legal Awareness bagi Para eksekutif Pertamina
Jakarta – Kegiatan Legal 
Awareness Program dalam 
bentuk legalshort course 
yang berjudul “Pengetahuan 
Hukum untuk Eksekuti f” 
kembali dilaksanakan oleh 
Legal Counsel & Compliance 
(LC&C) Pertamina. Acara 
i n i  d i se l engga rakan  d i 
Executive Lounge Lantai M 
Gedung utama Pertamina, 
Rabu (15/6) dan dihadiri oleh 
Direktur Utama Pertamina Dwi 
Soetjipto, Direktur Gas Energi 
Baru & Terbarukan Pertamina 
Yenni Andayani, Direktur SDM 
& Umum Pertamina  Dwi 
Wahyu Daryoto,  Direktur 
Hulu Pertamina Syamsu Alam, 
para SVP Pertamina, dan para 
tamu undangan lainnya.

Dalam laporannya Chief 
Legal Counsel & Compliance 
Pertamina, Genades Panjaitan 
melaporkan mengenai kinerja 
LC&C selama tahun 2015 
dan bulan Januari  Mei 2016, 
meliputi penanganan kontrak, 
perkara, dan compliance. 

“Berbagai tantangan di
hadapi oleh LC&C dari segi 
lawyers, kondisi lingkungan, 
dan sistem. Inisiatif perbaikan 
diperlukan untuk menghadapi 
tantangantantangan terse
but. Salah satunya adalah 
Legal Awareness Program 
untuk memberikan bekal pe
ngetahuan bagi para eksekutif 
Pertamina mengenai aspek
aspek legal. Sebagaimana 
diketahui oleh kita bersama 
bahwa kesadaran hukum 
sangatlah penting sesuai 

adagium Ubi Societas Ibi Ius 
(Di Mana Ada Masyarakat Di 
Situ Ada Hukum). Oleh ka
renanya, hukum tidak dapat 
dipisahkan dari Pertamina 
sebagai komunitas,” ungkap 
Genades. 

Dalam sambutannya Dwi 
mengatakan bahwa Pertamina 
saat ini berada dalam situasi   
transformasi dan sekaligus 
juga transisi situasi. Ketika 
harga minyak mentah turun 
tajam, semua orang panik. 
Tetapi ketika harga minyak 
mentah mulai merambat naik, 
orang pun panik. “Namun ada 
bagusnya juga. Ketika harga 
minyak turun, maka kita mulai 
berbicara dan melakukan 
efisiensi,” kata Dwi. 

E f i s i e n s i  d i l a k u k a n 
dengan memotong rantai 
bisnis sehingga diperoleh 
penghematan dari berbagai 
sektor, termasuk dari penga
daan minyak yang dilakukan 
oleh ISC dan selalu mendapat 
sorotan publik. Efisiensi juga 
diikuti dengan negosiasi kon
trakkontrak.

Perubahan pasar menjadi 
terbuka menyebabkan peru
bahan perilaku konsumen 
dan kemudian disusul per
kem bangan teknologi. “Kita 
dihadapkan pada situasi 
persaingan. Yang menuntut 
k i ta harus l incah dalam 
berbisnis. Tetapi di lain sisi, 
kita juga harus aman dari 
aspek legalnya,” tutur Dwi. 

Karena itu Dwi melihat 
pentingnya acara ini untuk 

menumbuhkan sadar hukum 
bagi para eksekutif Pertamina.  

Guru  Besa r  Hukum 
Internasional, Prof. Hikma
hanto Juwana, SH, LLM, Ph.D 
hadir sebagai narasumber 
Legal Awareness Program 
ini. “Kenapa kita memerlukan 
legal awareness? Karena 
landscape sosial politik dan 
hukum Indonesia sudah beru
bah. Jika dahulu  berbicara 
BUMN, maka se mua akan 
minggir. Tetapi sekarang ini 
justru sebaliknya. Sekarang 
jika bicara BUMN, maka akan 
menjadi target utama oleh 
mereka yang ber pikiran tidak 
baik,” tegas  Hikmahanto 
Juwana.

Hikmahanto menyebutkan 
mereka itu bisa datang baik 
dari dalam negeri maupun 
dari luar negeri. “Karena su
dah banyak kontrak yang 
ditandatangani oleh Per 
ta mina. Sekal i  ada per
masalahan, maka nilai gu
gatannya tidaklah mainmain, 
sangatlah besar. Sebab me
reka tahu, ini adalah Per
tamina,” lanjut Hikmahanto 
memaparkan alasannya.

Namun Hikmahanto juga 
menjelaskan, yang diketahui 
oleh mereka adalah Pertamina  
era UU No. 8/1971 yang 
po werful. Mereka tidak tahu 
bahwa sekarang Perta
mina ada di  bawah UU                       
No. 22/2001 dan berbentuk 
badan hukum PT yang selalu 
diawasi publik. 

“Ini menunjukkan pa

da kita semua bahwa se
karang ini landscape dari 
p e r m a s a l a h a n  h u k u m 
sudah berubah,” tambah 
Hikmahanto. Ia menyebutkan 
banyak masalah perdata yang 
kemudian berubah menjadi 
masalah pidana. “Ini adalah 
strategi dari lawan Pertamina. 
Kalau strategi perdata tidak 
bisa goal,  mereka akan 
mempermasalahkan dari sisi 

pidana, dengan target orang
orangnya,” lanjutnya.

Tak lupa Hikmahanto 
berpesan agar Fungsi Legal 
dilibatkan sejak awal agar 
pengambilan keputusan dapat 
optimal dan terlindungi dan 
Fungsi Legal jangan hanya 
dijadikan tukang stempel atau 
tukang bersihbersih.

Di penghujung acara, 
Dwi mengucapkan terima 

kasih kepada Genades atas 
penyelenggaraan kegiatan 
ini karena banyak knowledge 
yang diperoleh. Mengingat 
banyaknya proyekproyek 
besar dan strategis yang 
sedang dan akan ditangani 
oleh Pertamina, Dwi juga 
berpesan perlu ada se si 
berikutnya dengan keha
diran para pekerja yang di
undang.•urip

Guru Besar Hukum internasional, Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.D hadir sebagai narasumber Legal Awareness 
Program.
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x HuLu TrAnSfOrMATIOn CORNERMembilang Kinerja Jatibarang nan cemerlang 

Remote Platform XDelta (XD), di lepas pantai Indramayu .

Jakarta –  “Menghadapi tantangan turbulensi ekonomi akibat 
penurunan harga minyak dunia yang belum dapat dikalkulasi kapan 
akan berhenti diperlukan berbagai gagasan kreatif, terobosan, 
dan inovasi dengan mengedepankan efisiensi di segala lini untuk 
menjamin kelangsungan hidup perusahaan,” tegas Direktur 
Hulu, Syamsu Alam pada berbagai kesempatan. Menurut Alam, 
penerapan kebijakan efisiensi yang dicanangkan oleh korporasi 
dilakukan secara menyeluruh baik berkaitan dengan operasi 
maupun investasi. Karena itu, kinerja Direktorat Hulu (Dit. Hulu) 
sepanjang 2015 lalu ternyata tetap meningkat. “Artinya, kebijakan 
efisiensi tersebut berhasil dijalankan, baik di tataran pusat maupun 
di berbagai wilayah operasi hulu di dalam dan luar negeri,” demikian 
imbuh Alam menyiratkan rasa syukurnya.

Selaku ujung tombak penjaring revenue perusahaan kesuksesan 
Dit. Hulu adalah taruhan. Dalam perspektif tersebut maka performa 
kinerja Dit. Hulu beserta seluruh jajaran anak perusahaan lingkup 
bisnis hulu (APH) Pertamina di asetaset operasi dikalkulasikan. 
Ambil contoh, PT. Pertamina EP (PEP) Asset 3, Jatibarang Field. 
“Produksi kami saat ini ratarata 6.721,15 barel minyak per hari 
(BOPD) atau 89,33 persen dari target 8.377 BOPD, dan 61,46 
juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD) atau 170,2 persen dari 
target 36,11 MMSCFD,” kata Jatibarang Field Manager, Herman 
Rachmadi (7/6). 

Menurut Herman, untuk mengejar ketertinggalan produksi 
minyak tersebut, manajemen telah menyiapkan berbagai strategi di 
antaranya melakukan program reparasi sumur, perawatan sumur, 
fracturing, konversi lifting, dan stimulasi. “Selain itu, kami juga secara 
khusus melakukan reaktivasi sumur RDG-44 dari zona produksi 
lapisan “Q1” secara sembur alam, dan kemudian mengubah artificial 
lift menggunakan ESP (Electric Submersible Pump) dengan hasil 
(Nett) 400 BOPD,” aku Herman.

Lebih lanjut Herman menjelaskan, bahwa Jatibarang Field 
pada tahun ini juga melakukan pencarian zona 
produksi baru melalui program Kerja Ulang 
Pindah Lapisan (KUPL) pada 3 lokasi sumur di 
Struktur XRay (lepas pantai Indramayu), yaitu 
sumur XD02, sumur XA03ST, dan sumur XA
08. Pada sumur XD02 zona yang akan dibuka 
adalah lapisan “X32” interval 11701176 m 
dan “X33” interval 1185.51189 m. Kedua 

lapisan itu merupakan zona prospek yang belum diproduksikan pada 
Struktur XRay. Diharapkan lapisan tersebut akan mendapatkan gain 
125 BOPD. Sementara itu, pada sumur XA03ST akan dibuka lapisan 
“X34” (interval 15681574 m dan 15771582 m), serta lapisan “X26” 
(interval 10751077 m dan 10791084 m) dengan harapan gain 150 
BOPD, diproduksikan secara cominggle. Untuk sumur XA08 akan 
dibuka lapisan “X32” interval 12601265 m dan lapisan “X26” interval 
962966 m dengan harapan gain 150 BOPD, dengan sistem produksi 
juga secara cominggle. “Ketiga sumur tersebut akan dikerjakan pada 
bulan Juli sampai September 2016,” tambah Herman mewartakan 
programnya dalam upaya meningkatkan produksi .

Seperti diketahui, Jatibarang Field di samping memiliki aset di 
onshore juga mengoperasikan aset di lepas pantai Indramayu, yaitu 
Lapangan XRay. Kinerja lapangan ini, meski sudah berusia hampir 
40 tahun namun produksinya belum kendur. Hingga kini, Lapangan 
XRay tetap mampu menghasilkan produksi minyak yang optimal. Hal 
ini terbukti melalui kontribusi Lapangan XRay untuk Jatibarang Field 
mencapai sekitar 30% dari keseluruhan produksi Jatibarang. 

Lapangan XRay terdiri dari empat remote platform, yakni XAlpha 
(XA), XBravo (XB), XDelta (XD), dan XMA. Adapun fasilitas yang terdapat 
di platform XA adalah living quarter, well dan process. Sedangkan 
platform XB memiliki fasilitas well, process dan flare platform. XD dan 
XMA hanya terdapat well platform saja. Total sumur (wells) yang dimiliki 
Lapangan XRay ada 34 sumur yang terdiri dari 32 sumur minyak dan 2 
sumur gas. Untuk saat ini sumur aktif berproduksi baru 18 sumur minyak 
yang beroperasi dengan ESP dan 1 sumur gas dengan natural flow.

Menjaga kinerja produksi di ladangladang tua di wilayah lepas 
pantai, bagi manajemen Jatibarang bukan hal mudah. Karena ke
terbatasan sumber daya manusia yang dimiliki serta minimnya 
penga laman dalam mengelola lapangan offshore. Berbagai tantangan 
harus dihadapi oleh engineer Jatibarang untuk dapat mencapai target 
produksi.”Kondisi fasilitas produksi yang sudah sangat tua menjadi 
salah satu kendala yang harus diatasi para pekerja XRay, karena 
berakibat terjadinya kebocoran pada Main Oil Line (MOL) dari XBravo 
ke XA Process. Hal tersebut pernah terjadi, sehingga XB sempat tidak 
berproduksi meski cadangan migas di XB diperkirakan cukup me
limpah,” jelas Herman. 

Dalam kondisi serba terbatas, sementara produksi harus tetap 
berjalan, kreatifitas dan keterampilan para pekerja lepas pantai sangat 
dibutuhkan. “Pernah suatu ketika, kami terlalu lama menunggu per  

setujuan Jakarta untuk penggantian pipa 12 inch sepanjang 14 
mil dari XMA ke XA Process. Agar operasi tetap jalan, kami meng
antisipasinya dengan memflushing pipa lama sampai bersih (tidak 
ada lubang penyebab kebocoran) sehingga tidak perlu diganti lagi,” 
ungkap Aminul Karim, selaku Jatibarang offshore Assistant Manager.

Masih banyak inovasi lain telah dilakukan oleh para pekerja 
XRay. Keterbatasan fasilitas membuat mereka semakin terampil 
untuk mengatasi segala kondisi. Offshore Production Senior 
Supervisor, Haryana menyebutkan bahwa modifikasi Main Gas Line 
(MGL) 12 inch dari XMA ke XA Process merupakan salah satunya. 
“Modifikasi MGL dari XMA ke XA ini dapat difungsikan sebagai MoL 
sehingga sumursumur di XMA dapat diproduksikan kembali dengan 
lancar, padahal sebelumnya sumur tersebut harus dimatikan karena 
MOLnya bocor,” imbuh Karim.

Terkait dengan pemberdayaan lingkungan, Jatibarang Field 
yang berlokasi di Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan 
Kabupaten Majalengka, Jawa Barat juga melakukan beberapa 
inisiatif terhadap kegiatan pengembangan masyarakat sekitar melalui 
program corporate social responsibility (CSR). Berbagai program 
CSR telah direalisasikan mulai bidang ekonomi, sosial, infrastruktur, 
pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Contoh kegiatannya, 
program Biogas Jambisari sebagai Alternatif Energi Terbarukan 
dengan memanfaatkan limbah ternak domba, di Desa Karanglayung 
(wilayah ring 1 perusahaan). Dan program pengelolaan Sampah 
Terpadu Berbasis Masyarakat untuk Karanganyar Sejahtera.•Dit. hulu
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Direktur utama Pertamina Dwi Soetjipto: 
Holding Migas Memberikan Banyak Manfaat
Jakarta – Merespon rencana 
holding BUMN Migas yang 
diinisiasi oleh Kementerian 
BUMN, Fe derasi Serikat Pekerja 
Per tamina Bersatu (FSPPB) 
menyelenggarakan Seminar 
Nasional dengan tajuk utama 
“Apakah Pembentukan Peru
sahaan Holding Migas Se buah 
Solusi?”, pada Selasa (31/5), 
di Ballroom Mezzanine Kantor 
Pusat Pertamina.

Acara yang dimoderatori 
o leh Ketua KSPMI Fa isa l 
Yusra ini, diisi oleh beberapa 
pembicara, yakni Direktur 
Utama Pertamina Dwi Soe tjipto, 
Direktur IRESS dan pengamat 
Migas Marwan Batubara, dan 
Guru Besar Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin Prof. Dr. 
Juajir Sumardi SH., MH. serta 
di hadiri oleh pekerja Per ta mina, 
aktivis, dan mahasiswa.

Seminar ini dibuka dengan 
sambutan Noviandri selaku 
p res iden  FSPPB.  Da lam 
sambu tannya ,  No  v i and r i 
menga takan  pem bua tan 
perusahaan holding Migas 
diharapkan mem berikan apa 
yang diinginkan oleh masyarakat 
sebagai pihak yang paling utama 

dengan terciptanya harga migas 
yang murah.

Direktur Utama Pertamina 
Dwi Soetjipto menjelaskan, 
pembentukan holding Migas 
diciptakan guna menjawab 
tantangan industri Migas na
s iona l .  Saat  in i  p roduks i 
Pertamina baru mencapai 26% 
dari total produksi na sional dan 
masih menjadi nett importer 
untuk 50% ke butuhan harian 
BBM dalam negeri.

Dw i  mengungkapkan , 
setelah dilakukan pengkajian 
secara mendalam, ada beberapa 
manfaat holding yang dapat 
diciptakan untuk perusahaan. 
Di an ta ranya, peningkatan pro
duksi domestik melalui sum
ber pendapatan baru transmisi 
dan d is t r ibus i  yang te lah 
dibangun oleh PGN, percepatan 
pengembangan Coal  Bed 
Methane (CBM), pe ningkatan 
sumber LNG,  peningkatan 
kapasitas in vestasi perusahaan, 
pe ningkatan pendapatan sekitar 
US$ 150250 juta per tahun, 
sinergi kontribusi pajak, sinergi 
capex, serta peningkatan total 
aset perusahaan.

“Tentu dari seluruh dam

pak positif ini, kita perlu mem
perhat ikan proses hukum 
yang harus dilalui yang tidak 
mudah, tetapi sesungguhnya 
manfaatnya akan luar biasa. 
Tentu hal ini sangat mudah di
pahami,” tambah Dwi.

Selain itu, Dwi mencerita
kan pengalamannya dalam 
m e m i m p i n  p e l a k s a n a a n 
ho ld ing  t i ga  pe rusahaan 
semen di Indonesia yang ber
hasil meningkatkan laba bersih 
perusahaan lebih dari sepuluh 
kali lipat setelah melakukan 
strategi holding.

“Ket ika perusahaan in i 
berjalan sendirisendiri, total 
laba bersih dari perusahaan 
adalah Rp 500 mil iar. Tapi 
setelah kirakira delapan ta
hun perusahaan ini mela ku kan 
holding, menghasilkan laba 
bersih sekitar Rp 5,5 triliun. Jadi, 
lebih dari 10 kali pe  ningkatan 
dalam kurun wak  tu delapan 
tahun,” jelasnya.

Dari prespektif akademisi, 
Professor Dr Juajir Sumardi 
SH., MH menekankan bahwa 
pembentukan holding BUMN 
Migas haruslah sesuai dengan 
amanah UUD 1945 yang harus 

mendorong pertumbuhan pe
rekonomian dan kese jah teraan 
masyarakat. “Holdingi sasi harus 
didasari pada pemahaman 
bahwa Migas adalah sumber 
daya alam strategis bagi negara 
yang menguasai hajat hidup 
orang banyak. Negara sebagai 
pemegang otor i tas Migas, 
penguasaan dan kepemilikan 
Migas di wilayah Indonesia harus 

dikelola oleh bangsa sendiri,” 
kata Juajir.

Semen ta ra  Pengama t 
Migas dan Direktur IRESS 
Marwan Batubara menyatakan, 
seharusnya sudah tidak ada 
lagi perde batan mengenai perlu 
atau tidaknya holdingisasi migas. 
Menurutnya, holding sudah 
jelas memberikan manfaat dan 
telah sesuai dengan kons titusi 

sehingga perlu di dukung.
Menindaklanjuti seminar 

ini, FSPPB mengeluarkan 6 
poin rekomendasi nasional 
pembentukan holding migas 
d iantaranya pembentukan 
holding harus sesuia UUD 45, 
bentuk holding harus dalam 
bentuk perpaduan pure holding 
dan operating holding company, 
dan lainnya.• starfy 
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Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menegaskan,  pembentukan holding migas untuk menjawab tantangan industri 
migas nasional saat ini.


