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The Exchange

Indonesia Perlu Investasi 
US$70-80 Miliar untuk 
Infrastruktur Gas Hingga 2030

secara global.
Sekitar 15% kebutuhan 

energi tersebut dipasok 
dengan gas, sedangkan 
sisanya dipasok dengan 
bumi, batubara dan lainnya. 
Indonesia merupakan negara 
yang d iberkah i  dengan 
sum ber gas yang cukup 
berlimpah. Sejak tahun 1970-
an,  Pertamina telah menjadi 
salah satu eksportir LNG 
di dunia dan terlibat dalam 
pembangunan  infrastruktur 
LNG yang berkelas dunia  

indonesia memerlukan 
investasi us$70-80 
miliar dolar untuk 
pembangunan 
infrastruktur gas 
secara menyeluruh 
untuk mencukupi 
kebutuhan energi 
domestik yang terus 
tumbuh sekitar  4 - 5% 
per tahun.  

seperti fasilitas LNG di Arun, 
Bontang, dan Donggi Senoro. 
Disamping itu, Pertamina juga 
telah memiliki jaringan pipa 
gas transmisi dan distribusi, 
serta lapangan-lapangan gas 
besar antara lain Mahakam 
dan Corridor.

Peran gas alam untuk 
ekonom i  I ndones i a  ke 
depan akan cukup menonjol 
yang utamanya dipicu oleh 
pertumbuhan permintaan 
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Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mendapat penjelasan mengenai bisnis gas Pertamina dari Senior Vice President Gas & Power Pertamina 
Djohardi Angga Kusumah pada gelaran Indogas 2017 di Jakarta Convention Center, pada (7/2). Dalam kunjungannya ke booth Pertamina, Wamen 
ESDM didampingi Plt. Direktur Utama Pertamina Yenni Andayani.

jakarta -  Cha i rman 
Indones ia  Gas  Soc ie ty 
yang juga menjabat se-
bagai Plt. Direktur Utama 
Pertamina Yenni Andayani 
mengatakan meningkatnya 
kebutuhan energi domestik 
ini disebabkan oleh pertum-
buhan populasi kelas me-
nengah dan meningkatnya 
Gross Domestic Product 
(GDP). Angka pertumbuhan 
tersebut jauh lebih tinggi 
di bandingkan dengan per-
tumbuhan konsumsi energi 
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Saudi Aramco telah lama bersiap untuk menjual sa-
hamnya melalui Initial Public Offering (IPO) pada 2018 nanti. 
Bursa Efek Hongkong, Tokyo, London, New York, dan 
Toronto ramai diberitakan tertarik untuk menjadi tempat 
jual-beli saham tersebut. Kali ini Bursa Efek Singapore (SGX) 
berniat menjadi tuan rumah perdagangan saham Aramco. 
SGX beralasan, selain merupakan salah satu oil trading 
center di Asia, Singapura juga memiliki lembaga investasi 
milik negara yang mampu menjadi pembeli utama saham 
Aramco. 

IPO Aramco menarik animo pelaku pasar modal ter-
masuk bursa efek, karena diyakini akan menjadi transaksi 
yang terbesar. Nilai perusahaan Aramco diprediksi mencapai 
US$2 triliun. Sedangkan hanya dengan melepas 5% 
sahamnya, Aramco berpotensi dapat meraup dana hingga 
USD100 milyar. 

Inilah yang membuat bursa efek berbondong-bondong 
mengejar IPO Aramco. Nilai transaksi yang besar dan 
frekuensi transaksi yang tinggi akan menguntungkan 
bagi tuan rumah transaksi tersebut. Bursa efek akan 
mendapatkan pendapatan dari transaksi saham yang terjadi. 
Selain itu, bursa juga mendapat penerimaan dari jenis efek 
lain, seperti obligasi (bond), kontak opsi (option contract) 
dan kontrak berjangka (future contract).

Selain itu, bursa efek juga bersaing untuk meningkatkan 
nilai kapitalisasi pasar atas saham yang dicatatkan di 
dalamnya, seperti dalam tabel di bawah ini:

Sebagai contoh adalah New York Stock Exchange 
(NYSE) yang dimiliki oleh Intercontinental Exchange. 
Pendapatan NYSE setidaknya dari tiga sumber. Pertama 
dari fee transaksi dan kliring yang didapatkan dari transaksi 
efek yang terjadi. Kedua, fee pendaftaran yang didapat dari 
pendaftaran perusahaan dan efek mereka di bursa. Terakhir 
adalah fee layanan data yaitu dari penyediaan data dan 
analisa atas emiten dan transaksi efek. 

Melihat besarnya potensi fee yang bisa dapat dari proses 
IPO dan transaksi sahamnya, pelaku bursa efek tentunya 
harus berusaha untuk menjadikan bursanya sebagai arena 
yang tepat untuk berinvestasi.•



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

PEnTInGnya 
PErEncanaan dan 
PEnanGanan KonTraK 
dEnGan BaIK
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CHIEF LEGAL COUNSEL & COMPLIANCE
genades panjaitan

pengantar redaksi :
Saat ini Pertamina sedang gencar melakukan ekspansi usaha/bisnis 

baik di dalam maupun di luar negeri. Ekspansi usaha tersebut tentu 
tidak lepas dari hubungan kerja sama yang disepakati dalam kontrak. 
Fungsi Legal Counsel & Compliance (LCC) sebagai unit kerja Perusahaan 
bertanggung jawab untuk menyusun dan/atau me-review kontrak sekaligus 
berperan aktif dalam proses negosiasi kontrak dengan mengacu kepada 
key business issues yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Manajemen/
Fungsi User.  Berikut penuturan dari chief legal counsel & compliance 
genades panjaitan mengenai penanganan kontrak oleh Fungsi LCC.

bagaimana kondisi penanganan kontrak oleh fungsi lcc? 
Jumlah kontrak yang ditangani oleh Fungsi LCC selama tahun 2016 adalah 
±11.405 kontrak senilai kurang lebih Rp 601,9 triliun.

 

Jenis kontrak yang ditangani oleh Fungsi LCC sangat bervariatif, baik 
dari segi bentuk maupun cakupannya.

Pada dasarnya setiap proses bisnis Pertamina yang membutuhkan 
kontrak dalam pengelolaannya dan peran aktif Fungsi LCC dalam negosiasi 
kontrak, Fungsi LCC siap dan telah memberikan layanannya kepada seluruh 
fungsi yang ada di Pertamina bahkan sampai dengan Anak Perusahaan. 

bagaimana proses penanganan kontrak oleh fungsi lcc? 
Fungsi User akan mengajukan permohonan penyusunan dan/atau 
review kontrak kepada Fungsi LCC. Atas dasar permintaan Fungsi User 
dimaksud, kami akan mengecek terlebih dahulu kelengkapan dokumen 
pendukung kontrak dan berdiskusi secara langsung dengan Fungsi User 
dan bahkan fungsi terkait (misalnya Fungsi Keuangan, Fungsi HSSE, dan 
lain-lain sesuai dengan cakupan dan klasula kontrak yang hendak diatur). 
Dokumen pendukung dan hasil diskusi tersebut menjadi dasar penyusunan 
dan/atau review kontrak. 

Proses akan berbeda dalam hal Fungsi LCC telah diikutsertakan dalam 
tahap awal kerja sama (perencanaan dan negosiasi) sampai dengan tahap 
akhir (kesepakatan bisnis), sehingga kami dapat menyusun dan/atau me-
review kontrak secara langsung. 

Saat ini beberapa proses telah dipercepat dengan adanya standarisasi 
kontrak. Saya ambil contoh, yaitu standarisasi kontrak dalam pengadaan 
barang dan jasa, berupa jasa konstruksi non EPC, jasa konsultan, jasa 
umum, jasa pemeliharaan, jasa pembuatan sistem, design, software, dan 
aplikasi, jasa sewa fasilitas dan alat, serta jasa tenaga kerja. 

Dalam kondisi tertentu, misalnya (i) kompleksitas pekerjaan dan (ii) 
penguasaan dan kompetensi pemberian pendapat hukum di luar negeri 
(mengingat investasi di luar negeri harus mentaati aturan hukum setempat), 
Fungsi LCC menggandeng Kantor Konsultan Hukum. Kerja sama dengan 
Kantor Konsultan Hukum tidak berarti melepaskan pekerjaan kepada 
Kantor Konsultan Hukum karena Fungsi LCC tetap mengawasi pekerjaan 
Kantor Konsultan Hukum dan semua keputusan hukum tetap berada 
pada Fungsi LCC. 

hambatan apa saja yang dihadapi oleh fungsi lcc dalam 
penanganan kontrak? Pertama, perlunya pengembangan lawyers LCC 
terhadap pengetahuan mengenai hukum & bisnis Pertamina dan kapabilitas 
dalam penanganan kontrak.

Kedua, perlunya awareness Fungsi User mengenai pentingnya hukum 
melalui peran aktif Fungsi LCC. 

Ketiga, tidak jarang Fungsi User meminta Fungsi LCC untuk dapat me-
review dan/atau menyusun kontrak yang harus selesai pada hari yang sama. 

Keempat, bargaining position mitra Pertamina yang lebih tinggi, 
sehingga kemungkinan kita harus menerima terms and conditions yang 
diajukan oleh mitra Pertamina.

Dan yang terakhir dan terpenting adalah belum meratanya pemahaman 
dari seluruh Fungsi User bahwa suatu dokumen kontrak bukanlah suatu 
dokumen hukum an-sich. Dokumen kontrak merupakan suatu dokumen 
bisnis yang berisi ketentuan dan kesepakatan komersial, teknis, keuangan, 
dan berbagai unsur lainnya, sehingga Fungsi LCC tidak bisa berjalan 
sendiri dalam penanganan suatu kontrak. Fungsi User yang memerlukan 
kontrak tersebut harus sudah memahami, mengetahui, dan pada akhirnya 
menetapkan arah, tujuan, dan batasan-batasan dasar yang hendak dicapai 

bagi Perusahaan dengan adanya kontrak tersebut.

bagaimana cara mengatasi hambatan fungsi lcc dalam 
penanganan kontrak? Dalam mengatasi hambatan terkait perlunya 
pengembangan pengetahuan dan kapabilitas lawyers LCC, saya saat ini 
mencoba membangun sistem, yaitu lawyers LCC mendapatkan pengalaman 
yang seluas-luasnya dalam berbagai transaksi bisnis yang ada dan exposure 
untuk menangani suatu transaksi bisnis baik dengan secara langsung, dengan 
didampingi oleh lawyer LCC yang memiliki jam terbang tinggi (coaching/
mentoring), atau bahkan jika dibutuhkan dengan didampingi oleh external 
lawyer. 

Sistem tersebut juga disertai dengan upaya untuk mendorong 
peningkatan pengetahuan dan kapabilitas melalui (i) training Legal School dan 
training lainnya yang bersifat ad-hoc dan (ii) program magang di reputable 
international law firm.  

Hambatan dari Fungsi User hanya dapat diatasi dengan kesadaran akan 
pentingnya hukum dan upaya mitigasi terhadap risiko hukum yang akan terjadi 
serta peran aktif seluruh unit kerja Pertamina. 

Fungsi LCC juga telah secara aktif berusaha mengingkatkan legal 
awareness Fungsi User dengan penyelenggaraan Legal Preventive Program 
dan Legal Awareness Program.

Mengenai permintaan review dan/atau penyusunan kontrak dalam waktu 
yang singkat, kami berharap Fungsi User dapat membuat perencanaan 
kontrak lebih baik dengan memberikan waktu yang cukup kepada Fungsi 
LCC. Hal ini penting untuk menghindari human error akibat pelaksanaan 
pekerjaan yang terburu-buru dalam me-review dan/atau menyusun kontrak 
yang dimintakan oleh Fungsi User tersebut.

Khusus hambatan bargaining position mitra Pertamina yang lebih tinggi, 
Pertamina harus terus berjuang untuk mencari peluang dalam meningkatkan 
bargaining position. Bagi saya pribadi, hambatan seperti ini justru saya 
jadikan sebagai suatu tantangan yang positif yang bahkan meningkatkan 
‘adrenalin’ saya untuk mengeluarkan segala kemampuan saya yang terbaik 
dalam bernegosiasi.

aspek-aspek apa saja yang harus diperhatikan oleh fungsi lcc 
dalam penanganan kontrak? Kami berfokus pada aspek hukum, tetapi juga 
harus memperhatikan aspek-aspek selain hukum yang menjadi concern unit 
bisnis, untuk dapat dituangkan dalam kontrak. Kami berusaha memberikan 
pertimbangan hukum dengan semangat memecahkan permasalahan (bersifat 
solutif), bukan hanya harus mampu memitigasi risiko hukum, tetapi juga 
mentaati aspek Good Corporate Governance. 

apakah banyak perkara di pertamina yang timbul dari kontrak? 
Berdasarkan data litigasi yang dikelola oleh Fungsi LCC yaitu Pertamina 
Litigation Management System atau yang dikenal dengan PLMSys, jumlah 
sengketa yang timbul dari kontrak menduduki peringkat kedua setelah jumlah 
sengketa yang terkait dengan aset. Melihat fakta tersebut, potensi risiko 
terjadinya perkara dari kontrak tetap ada. Hal tersebut dapat disebabkan 
dari tahap implementasi kontrak itu sendiri oleh masing-masing pihak. Dalam 
hal salah satu pihak ingkar janji/wanprestasi, gugatan dari salah satu pihak 
tetap dapat muncul.

Kami sering kali melihat terjadinya perkara karena para pihak sendiri 
tidak memperhatikan klasula-klasula yang ada di dalam kontrak dalam 
pelaksanaannya, sehingga ketika timbul suatu permasalahan atau ketika 
hubungan antara para pihak di dalam kontrak menjadi buruk, mulailah 
terjadi berbagai dispute mengenai kondisi praktik dengan apa yang tertulis 
di dalam kontrak. 

bagaimana upaya dalam mengurangi potensi risiko terjadinya 
perkara yang timbul karena wanprestasi? Hal yang harus dimengerti 
terlebih dahulu bahwa menurut ahli hukum Prof. Subekti, S.H., bentuk 
wanprestasi ada empat macam, yaitu: (1) Tidak melakukan apa yang 
disanggupi akan dilakukan; (2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi 
tidak sebagaimana dijanjikannya; (3) Melakukan apa yang dijanjikannya, 
tetapi terlambat; dan (4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak 
boleh dilakukan.

Dengan adanya pemahaman mengenai konsep wanprestasi, fungsi 
pelaksana kontrak harus mengimplementasikan kontrak sebaik-baiknya 
dengan menghindari hal-hal yang dapat dikategorikan wanprestasi demi 
terhindar dari gugatan di kemudian hari.

apakah rencana bapak ke depannya terkait dengan penanganan 
kontrak? Untuk ke depannya, kami akan terus menerus melakukan 
penyempurnaan dan pengembangan beberapa jenis kontrak standar dalam 
rangka mendukung percepatan proses bisnis Pertamina. Selain itu, kami 
akan menginventarisasi permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dari 
kontrak dengan seluruh fungsi terkait dan hasil inventarisasi permasalahan 
dimaksud, akan dapat diakses secara online oleh para pekerja Pertamina 
melalui website LCC, sebagai bahan pembelajaran bersama agar tidak terjadi 
permasalahan yang sama di kemudian hari.  

Mari kita bersama-sama membuat perencanaan dan melakukan 
penanganan kontrak di Pertamina dengan baik!•



EdITorIaL
Best Effort

Jajaran Direksi Pertamina, pekan lalu di 
hadapan Komisi VII DPR RI memaparkan kinerja 
perusahaan pada kurun waktu dua tahun terakhir 
dari 2014-2016. Tepatnya sejak harga minyak 
dunia turun yang memberikan dampak besar bagi 
perusahaan-perusahaan migas dunia.

Pertamina dengan lima prioritas strategisnya 
yakni pengembangan sektor hulu, efisiensi di 
semua lini, peningkatan kapasitas kilang dan 
petrokima, pengembangan infrastruktur dan 
marketing dan perbaikan struktur keuangan, 
telah memberikan dampak positif bagi kinerja 
perusahaan.

Berdasarkan laporan kinerja keuangan 2016 
unaudited  yang dipaparkan di depan DPR, Plt 
Direktur Utama Pertamina Yenni Andayani me-
nyampaikan, pendapatan perusahaan mengalami 
penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dari 
41,76 miliar dolar AS menjadi 36,45 miliar dolar 
AS. Namun demikian, laba yang diraih naik menjadi 
3,14 miliar dolar AS dari sebelumnya sebesar 1,45 
miliar dolar AS. Peningkatan laba ini, menurut 
Yenni bagian dari upaya efisiensi yang dilakukan 
perusahaan secara berkesinambungan.

Dari laporan kinerja keuangan sementara 
yang belum diaudit tersebut, Pertamina telah 
menunjukkan upaya maksimal dalam menghadapi 
turunnya harga minyak dunia. Langkah yang 
diambil merupakan bagian dari lima pilar yang 
dijalankan berkesinambungan selama dua tahun 
terakhir.

Efisiensi misalnya, telah memberikan kontribusi 
besar bagi perusahaan. Dalam dua tahun terakhir, 
langkah efisiensi yang diimplementasikan dari 
upaya reformasi pengadaan minyak mentah dan 
produk melalui ISC (Integrated Supply Chain), 
penekanan losses di semua lini, pengadaan yang 
terintegrasi, streaming fungsi korporasi serta sen-
tralisasi marketing telah memberikan hasil pada 
peningkatan laba perusahaan.

Tentunya hasil tersebut tidak akan tercapai 
tanpa ada dukungan dan kesadaran dari seluruh 
insan Pertamina dalam mengimplementasikan 
lima prioritas strategis. Dan capaian tersebut juga 
tak lepas dari berbagai inisiatif perusahaan yang 
bermuara pada peningkatan kinerja dan efisiensi di 
segala lini, serta upaya penciptaan nilai tambah dari 
operasi hulu hingga hilir yang terus ditingkatkan.

Program-program efisiensi yang dibungkus 
melalui Breakthrough Project (BTP) dengan 
target 1,63 miliar dolar AS hingga triwulan ke-
III 2016 telah tercapai melalui berbagai inisiatif. 
Yakni efisiensi biaya operasi hulu, menekan 
biaya produksi kilang, penetrasi berbagai varian 
produk BBM dan LPG, dan lain-lain. Dengan 
pencapaian tersebut, menjadi komitmen seluruh 
insan Pertamina untuk terus meningkatkan  kinerja 
agar semua pencapaian di tahun lalu dapat lebih 
maksimal lagi pada tahun ini. Show your best 
effort.•
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Zibali hisbul masih - Direktorat Pemasaran

OPINI
pekerja
Wujudkan Keadilan Sosial dengan 
Menghadirkan Energi ke Pelosok negeri

Hidup jangan mengeluh terus, belajar bersyukur dari 
anak Papua. Mengapa saya katakan demikian ? marilah kita 
bandingkan realitas  sederhana ini : “Masyarakat Jakarta 
atau Pulau Jawa yang lebih maju dan memiliki daya beli yang 
lebih tinggi dibanding Papua masih diberikan kesempatan 
untuk menikmati BBM Premium harga Rp 6.450  dan 
Solar subsidi Rp 5.150 per liter, sementara rakyat Papua di 
pedalaman dan pegunungan harus merogoh kocek sampai 
Rp 100 ribu untuk membeli  jenis dan jumlah BBM yang 
sama.” Tingginya harga BBM masyarakat pedalaman dan 
pegunungan  Papua  ini menjadi paradoks bagi salah satu 
tujuan bernegara kita yang ingin mewujudkan keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Kebijakan untuk mendirikan lembaga penyalur berupa 
Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) merupakan hal 
yang tidak mudah diputuskan, mengingat secara ekonomis, 
hal tersebut akan menimbulkan kerugian secara finansial 
bagi perusahaan. Namun di sisi lain, BUMN juga mempunyai 
peran sebagai Agent of Development bagi negara, 
sehingga Pertamina harus memberikan kontribusi nyata 
bagi kemajuan rakyat Indonesia. Keputusan manajemen 
Pertamina untuk mendirikan lembaga penyalur di daerah 
pegunungan dan pelosok Papua merupakan salah satu 
perwujudan karakter kepemimpinan yang kuat, yakni berani 
membuat keputusan sehingga implementasi di working level 
bisa berjalan baik karena merasakan dukungan yang kuat 
dari manajemen puncak. Tentu saja, dalam penyusunan 
keputusan yang berani ini, manajemen puncak sudah 
memasukkan kalkulasi finansial yang menjamin profitabilitas 
Pertamina tetap terjaga.

Banyak jalan menuju Roma, banyak jalur menuju 
hidup yang lebih bermakna. Selain pendirian lembaga 

penyalur, untuk mengangkut BBM ke wilayah pegunungan, 
Pertamina mendatangkan pesawat khusus, yaitu ‘Air 
Tractor’ dari Kanada yang merupakan best practise dalam 
pengiriman BBM via udara. Ini adalah bukti komitmen yang 
kuat dari manajemen Pertamina untuk memperhatikan 
aspek safety mengingat sebelumnya pengangkutan BBM 
via udara memanfaatkan pesawat carter yang membawa 
BBM dalam drum yang diangkut bersama dengan sembako 
sehingga sangat riskan jika ditinjau dari aspek safety.

Buah dari keberanian mengambil keputusan yang 
dilakukan manajemen puncak Pertamina saat ini 
sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua, 
khususnya pegunungan Arfak, Puncak, Mamberamo 
Raya, Mamberamo Tengah, Nduga, Yalimo, Tolikara dan 
Intan Jaya. Rakyat Papua di wilayah tersebut saat ini 
sudah bisa mendapatkan BBM dengan harga yang sama 
dengan rakyat Indonesia di perkotaan. Sebagaimana di 
sampaikan Presiden RI dalam acara deklarasi 1 harga 
BBM di Yahukimo tanggal 18 Oktober 2016 lalu, “ini bukan 
masalah untung dan rugi. Ini adalah masalah keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Berbanggalah insan 
Pertamina, bahwa kita telah menjadi bagian yang turut 
mewujudkan salah satu tujuan bernegara kita.

“I’ve learned that people will forget what you said, 
people will forget what you did, but people will never forget 
how you made them feel.”-Maya Angelou

Sebagai bagian penutup tulisan ini, izinkan saya 
menyampaikan harapan , semoga ke depan para pemimpin 
Pertamina semakin berani membuat keputusan yang 
terkalkulasi dengan baik, berlandaskan semangat bagi 
kemajuan Pertamina yang mendorong kejayaan bangsa 
dan Negara.•

gas dari pembangkit listrik PT 
PLN (Persero) untuk kapasitas 
total sekitar 14 GW yang 
me rupakan  bagian program 
35 GW Pemerintah dan 
proyek Refinery Development 
Master Plan (RDMP) pada 
empat kilang dan dua New 
Grass Root Refinery  (NGRR) 
milik Pertamina. Selain itu, 
pertumbuhan juga akan di-
dukung oleh penambahan 
kapasitas pabrik pupuk dan 
sektor transportasi. 

“Proyek-proyek ter se-
but menjadikan permintaan 
gas meningkat dan tan-
tangan selanjutnya ada-
lah upaya yang harus dila-
kukan untuk memenuhi 
per mintaan tersebut dari 
hulu ke hilir. Indonesia me-
merlukan investasi baru 
un tuk mengeksplorasi dan 
mengembangkan sumber-
sumber gas baru serta mem-
bangun infrastruktur gas 
yang akan mengirimkannya 
ke konsumen akhir,” kata 

Yenni dalam pembukaan 
International Indonesia Gas 
Conference & Exhibition 2017.

Berdasarkan kalkulasinya, 
untuk membangun infra-
struktur gas secara menye-
luruh Indonesia memerlukan 
investasi baru sekitar US$70-
80 miliar hingga 2030. Se-
lain mendukung upaya pe-
menuhan gas domestik, 
investasi baru tersebut juga 
berarti menciptakan ribuan 
lapangan ker ja, memicu 
pertumbuhan industri, dan 
juga memacu pertumbuhan 
GDP Indonesia.

“Investasi infrastruktur 
gas merupakan investasi 
jangka panjang untuk 30-an 
tahun dan untuk menjadi 
tujuan investasi, Indonesia 
berkompetisi dengan ne-
gara lain. Oleh karena itu, 
diperlukan koordinasi yang 
baik di seluruh stakeholder, 
insentif, harga yang kom-
petitif, dan memastikan iklim 
investasi dalam negeri yang 

baik,” terangnya.
Pertamina, lanjut Yenni, 

sebagai pioner bisnis gas 
dan LNG dalam skala global 
te lah melakukan upaya 
pengembangan infrastruktur 
gas di seluruh mata rantai 
bisnis gas. Pertamina secara 
terus menerus melakukan 
pengembangan gas hulu,  
m e  n y i a p k a n  r e n c a n a 
revitalisasi Blok Mahakam, 
membangun FSRU (Floating 
Storage Regasification Unit), 
mengembangkan pipa gas, 
dan telah mengamankan 
pasokan LNG dari dalam 
dan luar negeri. Pertamina 
siap menjadi agen untuk 
me macu pertumbuhan in-
frastruktur dan konsumsi gas 
di Indonesia. 

perjanjian jual beli gas
Sementara i tu,  pa da 

kesempatan yang sa ma 
Pertamina menandatangani 
jual beli gas untuk pasokan 
Sta siun Pengisian Bahan 

bakar  Gas (SPBG) dan 
Jaringan Gas Rumah Tangga 
penugasan pemerintah ke-
pada Pertamina di Balikpapan. 
Pasokan gas bersumber dari 
lapangan-lapangan pemasok, 
yaitu Chevron Indonesia 
Company dengan volume 
se besar 1,5 MMSCFD yang 
berlaku hingga 2018.

Penandatanganan dila-
kukan oleh VP Natural Gas 
Pertamina, Wiko Migantoro.
dan VP Commercial Chevron 
Indonesia John White dan 
disaksikan oleh Wakil Menteri 
ESDM Arcandra Tahar

Dari pasokan tersebut, 
1 MMSCFD diperuntukkan 
bagi SPBG Mother Station 
Rapak Balikpapan dan 0,5 
MMSCFD diperuntukkan bagi 
jaringan gas rumah tangga di 
Balikpapan. Ada sekitar 3.849 
sambungan rumah tangga 
yang akan mendapatkan 
pa sokan gas dari jaringan 
yang dioperasikan oleh PT 
Pertagas Niaga.•rilis

Indonesia Perlu Investasi US$70-80 Miliar... Sambungan dari Halaman 1



dilakukan nobar ini diinisiasi oleh fungsi New Ships Project Coordinator yang merupakan 
fungsi eksekutor Pertamina yang bertugas melakukan monitoring dan pengawasan 
pembangunan kapal baru. Nobar ini dihadiri oleh top manajemen Shipping dan pekerja 
yang berada di lingkungan Shipping, karena nobar ini mengusung slogan “masih dapat 
bekerja sambil nobar”. 

Semua proses peliputan live streaming ini dilakukan oleh tim dari Pertamina, baik tim 
IT Shipping, tim dokumentasi maupun tim drone 
yang berasal dari pekerja di lingkungan Shipping.

Diharapkan ke depannya acara nobar seperti 
ini juga dapat dilakukan oleh fungsi-fungsi lain di 
Pertamina, terutama event-event yang ada diluar 
kantor Pertamina, agar event-event penting dapat 
juga dinikmati oleh pekerja yang sedang bekerja di 
dalam kantor.•[shipping]
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LaUncHInG KaPaL ParIGI dan PaSaMan SEBaGaI MILESTonE  
PEMBanGUnan KaPaL BarU dI GaLanGan daLaM nEGErI

WorKSHoP MMHM dan yTd dESEMBEr 2016

Berlangsung di galangan PT Anggrek Hitam dan PT Multi Ocean Shipyard, pada 
30 dan 31 Januari 2017, dilaksanakan launching proyek kapal baru 17,500 LTDW tipe 
Product Oil Tanker yang diberi nama kapal PARIGI dan Pasaman.

Kedua kapal ini merupakan bagian dari delapan unit kapal ukuran GP (general 
purpose) milik Pertamina yang saat ini sedang dibangun di galangan dalam negeri, 
sebagai salah satu wujud komitmen Pertamina dalam memajukan industri maritim dalam 
negeri sesuai misi Indonesia menuju poros maritim dunia.

Launching kapal merupakan sebuah proses pemindahan kapal yang sedang dibangun 
dari tempat pembangunan kapal (building berth) ke dalam perairan, yang selanjutnya 
dipersiapkan untuk kegiatan commissioning (pengujian peralatan-peralatan di atas kapal), 
sea trial (uji coba kapal), serta delivery.

Launch ing  kapa l  PARIGI  dan 
PASAMAN dibuka dengan sambutan 
dari Pertamina maupun galangan dan 
dilanjutkan pemotongan pita sebagai 
simbolis, yang dilakukan oleh I Putu 
Benedin mewaki l i  top  manajemen 
Pertamina Shipping. Setelah itu dilanjutkan 
kegiatan foto bersama dengan latar 
belakang kedua kapal tersebut.

Acara peluncuran kapal PARIGI dan PASAMAN ditandai dengan penekanan tombol 
sirine yang secara ber samaan kedua kapal ini pun meluncur dan menyentuh air laut untuk 
pertama kalinya dengan lancar hingga bersandar pada jetty yang terletak di galangan. 

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara peluncuran kedua kapal 
ini yang dilakukan oleh tiga pihak, baik Pertamina selaku pemilik kapal, masing-masing 
galangan selaku pembangun kapal, serta classNK selaku badan klasifikasi yang 
digunakan pada pembangunan ini. Kapal PARIGI dan PASAMAN saat ini telah bersandar 
di jetty galangan untuk dilanjutkan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka mempersiapkan 
Sea Trial dan Delivery kapal ini selanjutnya.

Di saat yang bersamaan, pada 30 Januari 2017, di kantor Pertamina Shipping 

Tahun LIII, 13 Februari 2017

bali & bogor - Workshop MMHM untuk seluruh region 
dilaksanakan di dua tempat berbeda, yaitu di Eden Hotel 
Kuta, Bali pada 9-10 Januari 2017  dan International 
Convention Center IPB, Bogor pada tanggal 12-13 
Januari 2017. 

Tercatat sebanyak 20.461 call data pengapalan 
yang sudah masuk ke dalam aplikasi MMHM untuk 
periode Januari – Desember 2016. Aplikasi MMHM 
digunakan untuk monitoring & evaluasi Integrated Port 
Time (IPT), Monitoring pergerakan kapal yang terintegrasi 
& transparan sejak perencanaan sampai dengan 
realisasinya dimana ada kemungkinan terjadinya deviasi/
perubahan. Aplikasi ini juga digunakan sebagai tools 
untuk melihat adanya indikasi awal potensi klaim serta 
kinerja kapal. Workshop ini dihadiri oleh Marine Region 
Manager II, Maskur dan Pjs. Marine Region Manager IV, 
Amin Indio Waluyo serta Shipping Strategic Development 
Manager, Asis Wiyanto.

Pembukaan workshop di Bali dilakukan oleh Marine 
Region Manager II, Maskur dimana dipaparkan mengenai 
pentingnya peran kualitas serta kuantitas input data 

Kapal PARIGI dan PASAMAN sebelum proses Launching

sebagai sumber awal informasi yang 
ke mudian diproses untuk pengambilan 
keputusan oleh manajemen. Karena 
itu, penyelesaian backlog mengenai 
kuantitas maupun kual itas harus 
secara periodik diminimalisir. Senada 
dengan hal tersebut, Amin Indio 
Waluyo pada kesempatan yang sama 
juga menyampaikan mengenai peran 
MMHM sebagai aplikasi monitoring 
kegiatan kapal baik di port maupun saat 
berlayar. Untuk Acara di Bogor, dibuka 
oleh  Asis Wiyanto. Dalam arahannya, 
disampaikan peran PIC peng-input data 
dalam mengawal validasi data sampai 
dengan perhitungan biaya angkut.

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan 
pemberian penghargaan pada Marine Region II dan IV atas 
prestasinya dalam key in aktifitas pergerakan kapal secara 
tepat waktu selama periode 2016. Selain itu, penghargaan 
juga diberikan pada PIC MMHM dan Supervisor MMHM 

yang telah disiplin terhadap key in di MMHM.
Penghargaan tersebut diharapkan akan semakin 

memberikan semangat para PIC dalam meningkatkan 
kualitas dan kuantitas data demi kemajuan Shipping di masa 
mendatang.•[shipping]
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Pertamina Luncurkan 
Pertamina Fuel Lucky Swipe
jakarta - Senior Vice 
President  Fuel & Dis tri-
bution Pertamina Afandi 
me luncurkan program 
Perta mina Fuel  Lucky 
Swipe di Plaza Senayan , 
pa da Jumat (3/2).  

Hadir pula dalam acara 
tersebut Direktur Perizinan 
dan Pengawasan Bank 
Indonesia Ida Nuryanti, SVP 
Consumer Deposit Bank 
Mandiri Tri Laksito Singgih, 
SVP Credit Card Group 
Bank Mandiri Fira Widiasari, 
Kepala  Divisi  Bisnis Kartu 
BNI Korina Layla Karnalis, 
Kepala Dvisi Kartu Kredit 
BRI Mohammad Helmi, 
GM MOR III Jumali, Grand 
Ambassador Pertamina 
Rifat Sungkar. 

Afandi dalam sam but-
annya menyatakan, Perta-
mina selalu berinovasi da-
lam hal produk dan la-
yan an. Tahun lalu, Per ta -
mina berinovasi  dengan 
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meluncurkan 3 produk fuel, 
yaitu Pertalite, Dexlite dan 
Pertamax Turbo. “Tahun 
ini kita ingin me ning katkan 
la yanan kepa da konsumen 
dan mitra. Mulai 1 Januari, 
kita su dah memberlakukan 
N o  S u r c h a r g e  u n t u k 
pembelian dengan kartu 
kredi t  d i  se mua SPBU 
Pertamina,” kata Afandi.  
Menurutnya, in i  adalah 
salah satu peningkatan 
kua l i t as  l ayanan  yang 
diberikan Perta mina kepa-
da konsumen. 

Afandi meng ung kapkan, 
Perta mina mendorong cash-
less, karena cashless me-
ru pa kan ciri negara ma ju. 
“Dalam transaksi di bisnis 
re tail ini, maksudnya fuel, 
kurang lebih Rp 270 triliun. 
Sementara saat ini baru 
sekitar 3% yang  cashless,” 
tutur  Afandi .   “Ar t inya 
peluang untuk menggenjot 
transaksi cashless di SPBU 

masih cukup besar. Kami 
berharap dengan pro gram 
ini bisa men capai  angka 
10% atau sekitar Rp 27 
triliun.”  

Dengan program ini, 
Afandi berharap transaksi 
non-cash akan meningkat 
dengan baik, dan Pertamina 
pun  t i dak  d i repo tkan 
dengan kem balian uang 
receh. Semen tara dari sisi 
mitra Per ta mina, mereka 
juga diuntungkan karena 
tidak perlu selalu membawa 
uang  cash yang berisiko. 
“Program ini adalah upaya 
Pertamina untuk mendorong 
k o n s u m e n  P e r t a m i n a 
menggunakan cashless 
dengan kartu kredit maupun 
kartu debit,” papar Afandi.  

Ida Nuryanti dari Bank 
In donesia member ikan 
apre siasi atas program 
Pertamina Fuel Lucky Swipe 
ini. “Program Pertamina 
mulai dari No Surcharge 

Program yang dilan jut kan 
dengan Pertamina Fuel 
Lucky Swipe, ini sungguh 
mendukung program Bank 
Indonesia,” terang Ida.  

Program ini merupakan 
kolaborasi empat BUMN, 
yaitu Pertamina, Bank BNI, 

Bank Mandiri dan Bank 
BRI untuk mendukung 
program Bank Indonesia 
d a l a m  G e r a k a n  N o n 
Tunai (Cashless Society). 
Inisiatif dikembangkan oleh 
berbagai pihak, termasuk 
Pertamina yang bekerja 

sama dengan  bank-bank 
BUMN. 

Program Perta mina Fuel 
Lucky Swipe berlangsung 
sejak 30 Januari 2017 sam-
pai dengan 30 November 
2017, yang terbagi menjadi 
2 periode pengundian.•urip

Program Perta mina Fuel Lucky Swipe diluncurkan sebagai salah satu upaya memberikan kepuasan pada konsumen sekaligus  
untuk mendukung program Bank Indonesia dalam Gerakan Non Tunai (Cashless Society).

Hunian Pendukung Proyek rdMP 
Pertamina Balikpapan
Pekerja Pertamina sedang melakukan koordinasi di apartemen pendukung Program  
RDMP RU V Balikpapan.Apartemen  ini rencananya siap dihuni pada Maret 2017. 
Kilang RU V Balikpapan akan ditingkatkan kapasitasnya dari 260 ribu barel per hari 
menjadi 360 ribu barel per hari melalui Program  RDMP (Refinery Development Master 
Plan) dan siap beroperasi pada tahun 2019.•mam
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jakarta - Majalah Bulanan PT Pertamina 
(Persero), Energia Monthly, berhasil menyabet 
penghargaan Gold Winner Indonesia Inhouse 
Magazine Award (InMA) tahun 2017 dari 
Serikat Pekerja Pers (SPS) Indonesia pada 
malam penghargaan yang berlangsung di Hotel 
Millenium Jakarta, (3/2).

Malam penghargaan InMa merupakan ajang 
penghargaan tertinggi bagi insan pers dalam 
kategori majalah internal perusahaan yang 
dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika 
RI Rudiantara sekaligus memperingati Hari Pers 
Nasional Indonesia. Melalui tema InMa tahun 
2017 “Inovasi yang Menginspirasi”, Energia 
Monthly edisi Desember 2016 berhasil menyabet 
Gold Winner untuk kategori State-Owned 
Enterprise (SOE) Magazine.

InMa juga merupakan wahana mengukur 
pencapaian karya jurnalistik media cetak 
yang dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif 
mengemas konten, termasuk menciptakan cover 
yang menarik di tengah perubahan tren pola 
konsumsi media di Indonesia yang cenderung 
mulai bergeser dari media cetak ke media digital 
dan online. Tahun ini untuk entri karya InMA 
sebanyak 142 majalah internal perusahaan.

Ketua Harian Serikat Perusahaan Pers 
Ahmad Djauhar mengatakan, “Ajang kompetisi 
dan penghargaan  ini diyakini memicu dan 

Majalah Energia Monthly raih 
Penghargaan InMa tahun 2017

merangsang lahirnya sampul kreatif yang 
relevan dengan target pembaca mereka ma-
sing-masing, sehingga pada gilirannya dapat 
mencuri perhatian khalayak untuk membeli dan 
membaca media cetak.”

Adapun juri dalam kompetisi prestisius 
ini adalah pakar advertising Ndang Sutrisna, 
fotograter senior Oscar Matuloh, ahli komunikasi 
massa Nina Armando, pakar public relations Ika 
Sastrosoebroto, 
ahli branding Su-
ha r jo  Nugroho , 
jur nalis foto Danu 
Kusworo,  jurna l is 
Na sihin Masha, dan 
Direktur Eksekutif SPS 
Asmono Wikan.•starfy
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Focus Grup discussion Kementerian BUMn : 
Perkuat Sinergi Pertamina 
dengan nSHI
surabaya - Kementerian 
BUMN menggelar Focus 
Group Discussion (FGD) 
antara Pertamina dengan 
NSHI (National Shipbuilding 
and Heavy Industries) di Su-
rabaya,  pada (31/1), de ngan 
tujuan meningkatkan sinergi 
antar BUMN terutama di b i-
dang perkapalan.

Acara Focus Grup Dis-
cussion yang di prakarsai oleh 
Kementerian BUMN ter se but 
meng angkat tema “Peng-
galian Potensi dan Peluang 
Sinerg i” .  FGD ter  sebut 
dihadiri oleh jajaran Pertamina 
dan anak perusahaan serta 
peru sahaan yang tergabung 
dalam National Ship building 
and Heavy In dustries (NSHI), 
antara lain PT PAL Indonesia, 
PT Dok dan Perkapalan 
Surabaya, PT Boma Bisma 
Indra, PT Dok Kodja Bahari,  
PT Industri Kapal Indonesia 
serta PT Barata Indonesia. 

rU IV Tekan Refinery Loss 
dengan aplikasi dVr
cilacap – Upaya untuk menekan 
Refinery Loss akibat ketidakakuratan data 
yang disajikan dalam laporan arus minyak 
terus dilakukan oleh Refinery Unit (RU) 
IV Cilacap. Selain menggunakan aplikasi 
ROAS (Refinery Oil Accounting System) 
yang digunakan untuk menciptakan me-
ka nisme pengelolaan arus minyak yang 
terpusat, efektif dan efisien, kini RU 
IV tengah berupaya untuk mela kukan 
rekonsisliasi data dengan menggunakan 
ap l i kas i  DVR (Da ta  Va l ida t ion  & 
Reconciliation).

Proses implementasi aplikasi DVR 
dimulai pada November 2016 untuk 
mengumpulkan requirement data dilan-
jutkan pada Desember 2016 dengan 
dila kukannya Function Design System 
oleh Schneider Electric sebagai penye-
dia aplikasi yang mela ku kan konfirmasi 
design system yang dibutuhkan oleh RU 
IV. Langkah selanjutnya adalah pembuatan 
design model dan integrasi DVR dengan 
system yang sudah ada.

Terkait dengan hal tersebut, pada 6 - 
10 Februari 2017 di gedung Diklat RU IV 
digelar review model dan testing integrasi 
DVR dengan ROAS dan ROAS dengan 
LIMS dan dihadiri oleh perwakilan dari 
Fungsi terkait.
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Dalam kesempatan ter-
sebut, Deputi PISM Kemen-
terian BUMN Fajar Herry 
Sampurno mengatakan, 
Kementerian BUMN sangat 
mengharapkan ada nya si-
nergi antar BUMN di Indo-
nesia. “Kita wujudkan dulu 
BUMN Incorporated, sebelum 
bisa mewujudkan Indo nesia 
incorporated,” jelasnya.

Fajar berharap, an ta ra 
BUMN bisa saling be kerja 
sama dalam penye diaan ba-
rang ataupun jasa sehingga 
dapat saling meno  pang satu 
sama lain. 

Sementara itu, Wakil Di-
rektur Pertamina Ahmad 
Bambang (periode 20 Okto-
ber 2016 - 3 Februari 2017)  
menga takan, dalam si nergi 
BUMN yang paling pen-
ting adalah adanya se bu ah 
kesepakatan yang saling 
meng untungkan. 

Menurutnya, perlu di-

bentuk suatu komite yang 
mengurusi permasalahan 
yang timbul di antara BUMN 
dan dapat member ikan  
solusi saling menguntungkan. 
“Dengan membentuk komite 
tersebut kami harap kan akan 
muncul win-win solution 
yang diharapkan oleh semua 
pihak,” ujarnya.

Sedangkan Direktur PT 
PAL Muham mad Firmansyah 
Arifin meng harapkan agar 
kejadian yang kurang baik 
terkait kerja sama Pertamina 
dengan PT PAL atau peru-
sahaan yang terga bung di 
NSHI yang lain di masa lalu 
agar tidak menjadi ham batan 
untuk kerja sama di masa 
mendatang. “Mari kita tutup 
lem baran lama dan kita buka 
lembaran baru. Kami sudah 
belajar dari kesalahan di masa 
lalu dan akan menjadi lebih 
baik di masa depan,” ujar 
Firmansyah.•

IT Unit Manager Hendri Heral selaku 
penyelenggara menyampaikan, agenda 
yang dilakukan selama lima hari ini adalah 
melakukan review model design DVR, 
penyelesaian integrasi ROAS-LIMS yang 
hasilnya untuk support data ke DVR, uji coba 
integrasi ROAS-DVR, dan pembahasan 
tindak lanjut hasil data rekonsilisasi ter hadap 
report di ROAS.

Hendri berharap dengan dilakukannya 
rekonsilisasi data meng gunakan DVR nan-
tinya ketidak akuratan data dalam arus 
minyak dapat dihilangkan dan didapatkan 
informasi arus minyak yang benar sehingga 
losses dapat diidentifikasi lalu diminimalkan. 
Dengan terse dianya data proses yang valid 
dan terekonsialisasi se suai kebutuhan, 
juga memung kinkan manajemen RU IV 
me lakukan inisiatif-inisiatif yang dapat 
me  ningkatkan efi siensi dan margin bagi 
peru  sahaan.

“Refinery loss merupakan salah satu 
faktor yang meng akibatkan inefisiensi 
dan ter ger usnya laba perusahaan. Untuk 
menjadi kompetitif dan men jaga business 
continuity, maka Pertamina harus mem-
perhatikan akurasi data yang disajikan 
da lam laporan arus minyak untuk menekan 
refinery loss tersebut,” ungkap Hendri.•aji-

ruivs

Review model dan testing integrasi DVR dengan ROAS dan ROAS dengan LIMS diharapkan ketidak akuratan data 
dalam arus minyak dapat dihilangkan dan didapatkan informasi arus minyak yang benar sehingga losses dapat 
diidentifikasi lalu diminimalkan.
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rU VI Libatkan 4.000 Tenaga Kerja Lokal Jaga Performa Kilang
balongan -  Untuk men-
jaga keandalan operasional 
kilang sekaligus menjaga 
paso k an energi nasional, 
Refinery Unit (RU) VI Ba-
longan melibatkan 159 kon-
traktor, dengan jumlah pe-
kerja kontraktor sebanyak 
4.000 orang dan 30 orang 
ber asal dari pekerja asing 
dalam pelaksanaan Turn 
Around (TA). 

Pada Grand Safety Talk 
yang dilaksanakan di Field 
Off ice Area Perkantoran 
RU VI, TA Manager RU VI 
Balongan Burhanuddin mela  -
porkan,  pada TA RU VI tahun 

2017 terdapat 1.056 job list, 
dengan critical job terdapat 
di Reaktor dan Regenerator 
RCC, Catalyst Cooler, dan 
BLC Unit 12.

TA Kilang RU VI ini dilak-
sanakan selama 34 hari, 
mulai 23 Januari 2017 hingga 
25 Februari 2017 yang dibagi 
men jadi dua shift. 

General Manager RU 
VI Balongan Afdal Martha 
dalam sambutannya meng-
ingatkan, kegiatan TA 2017 
harus d i lakukan sesua i 
HSSE Golden Rules agar 
t idak ter jadi kecelakaan 
ker ja. “Seluruh pekerja dan 

kontrak tor yang terlibat harus 
mene rapkan aspek kesela-
matan, kesehatan kerja dan 
lindungan lingkungan secara 
kon sisten demi keselamatan 
kita,” tegasnya. 

Ia berharap, semua insan 
RU VI ber  komitmen untuk 
menyuk seskan TA sesuai 
target TA Excellent ,yaitu Zero 
Accident, Tepat Waktu, Tepat 
Mutu, dan Tepat Biaya.

Afdal  juga berharap, 
Pelak   sanaan TA 2017 dan 
Per ingat  an Bulan K3 di 
awal tahun ini menjadi salah 
satu momentum untuk me-
wujudkan Pengolahan SROE 

2017 di RU VI Balongan, 
khususnya pilar per  tama, 
yaitu HSSE, dengan target 
Zero Fire, Zero NOA, Zero 
Pencemaran, Proper Emas, 
dan ISRS8 Level 8.

Seperti diketahui, Turn 
Around merupakan kegiat an 
maintenance untuk mengem-
balikan kondisi kilang seperti 
kea daan awal agar kilang 
berope rasi secara optimum. 
Kegi atan ini dilakukan setiap 3 
– 4 tahun sekali. Selain untuk 
men  jaga performa kilang, 
Turn Around ini juga dilakukan 
untuk memenuhi kewajiban 
yang telah diatur dalam 

undang-undang migas. 
Turn Around merupakan 

kewajiban bagi setiap unit 
operasi (kilang) agar pro ses 

produksi berjalan se cara 
berkesinambungan dengan 
biaya maintenance yang 
tepat.•riki hamdani

Pelak   sanaan TA 2017 menjadi salah satu momentum untuk me wujudkan 
Pengo lahan SROE 2017 di RU VI Balongan, khususnya pilar per  tama, yaitu 
HSSE, dengan target Zero Fire, Zero NOA, Zero Pencemaran, Proper Emas, 
dan ISRS8 Level 8.
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social responsibility
Pertamina Berikan 
Kesempatan Jurnalis 
ikuti Program S2
ambon – PT Pertamina 
(Persero) kembali  melakukan 
kerja sama dengan Persatuan 
Wartawan Indonesia (PWI)  
yang ditandatangani oleh  
Corporate Secretary Perta-
mina Wisnuntoro dengan  
Ketua Pengurus Pusat Per-
satuan Wartawan Indonesia 
Mar giono. Nota kesepahaman 
kerja sama antara kedua 
ins titusi ditandatangani di 
hadapan Presiden RI Joko 
Widodo saat pelaksanaan 
Hari Pers Nasional, di Ambon, 
Maluku, pada (9/2).

Vice President Corporate 
Communication Pertamina 
Wianda Pus  ponegoro me-
nga takan, “Kerja sama ini 
merupakan wujud dukungan 
Pertamina, sebagai salah 
satu pemangku kepentingan 
atas peran pers sebagai 
representasi masyarakat,  
sekal igus  pers sebagai 
sum ber referensi penting 
masyarakat. Ke depan, pers 
akan terus menjadi mitra 
pen  ting dan produktif bagi 
perusahaan”. 

Bentuk konkret kerja sama 
peningkatan profesionalisme 
pers d iwujudkan Per ta-

mina melalui beberapa pro-
gram yang dilaksanakan ta-
hun 2016 - 2017, antara 
l a i n  p e n y e l e n g g a r a a n 
pendidikan dan pelatihan 
jumalisme; Pengembangan 
Bidang Profesi, Keilmuan, 
dan Aplikasi Jurnalisme; 
termasuk kegiatan sosialisasi 
program Media Literacy 
kepada masyarakat; dan 
Pendayagunaan sumber daya 
jurnalisme; melalui Media 
Visited, Media Gathering 
d a n  M e d i a  w o r k s h o p 
sebagai  sarana  shar ing 
knowledge seputar energi, 
serta Anugerah Jurnalistik 
Pe r tam ina  yang  dapa t 
menjadi wahana evaluasi 
akan peningkatan kualitas 
karya jurnalistik di sektor 
energy, tambah Wianda

Peningkatan program 
kerja sama di tahun 2017 
– 2018 ini, Pertamina akan 
menyelenggarakan Program 
Beasiswa S2 (Pascasarjana) 
untuk 10 wartawan nasional, 
dan memberikan kesempatan 
kepada  100 insan pers yang 
akan mengikuti sertifikasi 
bekerja sama dengan Dewan 
Pers.•rilis

Sinergi BUMn untuk Masyarakat Mandalika
lombok - Suasana ma-
sih gelap gulita, karena 
wak tu masih menunjukkan 
pukul 04.45 WITA, namun 
ratusan orang sudah ber-
semangat untuk menyu-
suri jalan menanjak yang 
licin karena semalaman 
di gu yur hujan. Mereka 
bu  kan  o rang  b i asa , 
tapi para direksi BUMN 
seluruh Indonesia yang 
dipimpin langsung oleh 
Men teri Negara BUMN 
Rini Soemarno. Pagi itu, 
mereka naik ke puncak 
Bukit Me  resek, Mandalika, 
Lombok,  untuk prosesi 
p e  n a n    c a p a n  b e n -
dera Merah Putih dan 
Bendera BUMN sekaligus 
menyanyikan lagu Padamu 
Negeri bersama dalam 
rangka merayakan HUT 
22 BUMN yang jatuh pada 
Desember dan Januari.

Rin i  M. Soemarno 
bersama se k i tar  400 
direksi dan karyawan dari 
118 BUMN, ter masuk PT 
Pertamina (Per sero) yang 
dipimpin oleh Direktur 
Utama Dwi Soetjipto dan 
Direktur Keuangan Arief 
Budiman melakukan kun-
jung an kerja ke Mandalika, 

Lombok Tengah, NTB. 
Kunjungan kerja Menteri 

BUMN dan rombongan  
ter  se but mengambil tema 
“BUMN Hadir Untuk Negeri” 
ber tujuan untuk turut ser ta 
mem percepat pem bangun-
an infrastruktur dasar dan 
pendukung kawasan eko-
no mi khusus termasuk 
pengem bangan pariwisata 
didaerah Mandalika.

Kegiatan “BUMN hadir 
untuk Negeri” ber langsung di 
empat lokasi, yakni di Tanjung 

Aan, Bukit Meresek, Desa 
Ende dan Desa Sembalun, 
Rinjani. Program tersebut 
dirangkai dengan berbagai 
kegiatan, antara lain kegiatan 
tanggung jawab sosial peru-
a haan (corporate social 
responsibility/CSR) di bidang 
pariwisata, pendidikan, 
lingkungan dan infrastruktur.

Da lam kesempatan 
terse but PT Pertamina 
(Persero) menyerahkan ban-
tuan senilai Rp 766 juta 
se ba gai bantuan untuk 
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prasarana um um dan 
pendidikan, pe na   taan 
lingkungan,dan peles-
tarian kesenian kendang 
Beliq.

R in i  M Soemarno 
menga takan, pem ba-
ngunan dan promosi pari-
wisata na si onal haruslah 
dilakukan se cara aktif 
dan berkelanjutan salah 
satunya adalah  melalui 
pro g ram BUMN Hadir 
Untuk Negeri.•kuntoro

Menteri BUMN Rini M. Soemarno bersama para pimpinan BUMN  melakukan prosesi penancapan bendera  merah 
putih dan bendera BUMN sekaligus  menyanyikan lagu Padamu Negeri bersama  di puncak bukit Meresek, Mandalika, 
Lombok, dalam rangka merayakan HUT 22 BUMN yang jatuh pada Desember dan Januari.

EdITorIaLSOROT

Sosialisasi Good corporate Governance direktorat Gas
jakarta – Tata Kelola 
Perusahaan yang baik 
atau yang dikenal dengan 
ist i lah Good Corporate 
G o v e r n a n c e  ( G C G ) 
m e r u p a k a n  s e b u a h 
struktur dan mekanisme 
yang mengatur pengelolaan 
pe ru  sahaan  seh ingga 
meng  hasilkan nilai ekonomi 
jang ka panjang yang berke-
si nam bungan bagi para 
stakeholder.

Mel ihat hal tersebut 
Direk torat Gas PT Pertamina 
(Persero) pada Senin (6/2) 
menyam paikan sosialisasi 
GCG di lantai M kantor Pusat 
Pertamina kepada para 
pe kerja muda agar dapat 
sejalan dengan prinsip-
prin sip GCG di Pertamina, 
y a k n i  Tr a n s p a r e n c y, 

Accountability, 
Responsibility, Indepen-
dency, dan Fairness untuk 
menjadi sarana pencapaian 
visi dan misi perusahaan.

“Sosialisasi ini sudah 
ber  langsung dari dua tahun 
sebelumnya dan ini rutin, 
hanya saja banyak pekerja 
Direktorat Gas yang baru 
bergabung. Hara pannya 
agar yang baru ini bisa in line 
atau sejalan dengan tim atau 
pekerja yang lebih dahulu 
masuk. Ini merupakan salah 
satu cara untuk pencapaian 
visi dan misi perusahaan,” 
ujar Tanudji D. selaku SVP 
Engineering and Operation 
Management.

Selain itu, Plt. Direktur 
Utama Pertamina Yenni 
Andayani dalam pem bu-

kaannya menyam paikan, 
Pertamina selalu ber ko-
mitmen untuk me ne rapkan 
pedoman perilaku 6C dalam 
setiap aktivitas bisnisnya,. 
Hal ini yang menjadi dasar 
bagaimana GCG dapat 
terus ber ja lan dengan 
baik, dan meng hindari dari 
konflik-konflik kepentingan 
yang ada.

“Dalam hal menjalankan 
GCG, Pertamina selalu 
ber komitmen dengan tata 
nilai perusahaan, yakni 6C 
yang menjadi pedoman 
dalam men jalankan seluruh 
aktivitas bis nisnya. Tak ter-
kecuali,” ujar Yenni.

Pada  pembahasan 
kali ini ditekankan bahwa 
seluruh pekerja tidak di-
perbolehkan tersangkut 

conflict of interest (konflik 
kepen   t i ngan )  dengan 
siapa pun. Hal ini disinyalir 
dapat menyebabkan celah-
celah hadir nya tindakan 

Vice President Compliance Tina Amalia memaparkan tentang jenis-jenis korupsi di hadapan jajaran manajemen Direktorat Gas.
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korupsi. Selain itu dalam 
acara tersebut di sam paikan 
tata cara penyam   paian La-
poran Harta Keka yaan 
Pe nyelenggaraan Negara 

(LHKPN) yang pada per 
1 Januari 2017 berlaku 
se   cara elektronik melalui 
e-LHKPN.•hari 
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PdSI Gerakkan Posyandu Balita dan Lansia 
Binaan di Kelurahan Palmeriam, Jakarta Timur

CORPORATE
social responsibility

jakarta - Ada yang 
me narik dalam Lokakarya 
Pos yandu PDSI kali ini. 
Biasanya para balita yang 
digendong ibunya yang 
mera mai  kan Posyandu 
Melati I Palmeriam Jakarta 
Timur. Na mun kali ini juga 
dihadiri oleh lansia (lanjut 
usia) warga Palmeriam. 
Palmeriam merupakan wila-
yah Ring-1 di sekitar Kantor 
Pusat PDSI.  

Menurut Ketua LMK 
yang merupakan Kader 
Posyandu Melati I Iklima 
Aisyah, sejak dibina PDSI, 
setidaknya ada 75% lansia 
dan 87% balita hadir pada 
setiap kegiatan posyandu 
dilangsungkan, di mana 
sebe lumnya masyarakat 
seki tar posyandu belum 
begitu antu sias mengikuti 
program-programnya.  

Ketua RW 04 Agus Alfian 
menambahkan keterangan 
Ketua LMK. “Kini kegiatan 
kami t idak hanya bagi 
posyandu balita, namun 
juga kegiatan lansia seperti 
senam lansia, penyuluhan 
kesehatan dan pengobatan, 
kebun gizi, PAUD dan seba-
gainya,”ujarnya dalam lapo r-
an nya kepada peserta Loka-
karya Posyandu Melati I 
yang merupakan gelar akhir 
prog ram Posyandu PDSI 
periode tahun 2016. 

Ketua Kader Posyandu 
Sugiant i  memaparkan, 
sejum lah capaian yang te-
lah diraih posyandu ter-
sebut, di antaranya  kini 
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Tingkatkan Kualitas Pendidikan Melalui cSr
pekanbaru - Pada 27 Januari 2017,  
PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) 
meresmikan pembangunan  dua ruang 
kelas baru di Pondok Pesantren Al-
Ukhrowiyah, Anyer. Hadir pada acara 
tersebut Direktur Pemasaran, Budhi 
Busama sebagai perwakilan PTK, pimpinan 
pondok pesantren Al-Ukhrowiyah KH. AM. 
Rosimin, Direktur PT Peteka Karya Tirta 
Dwi Indra Kunto adji, Kepala Desa Sindang 
Mandi, Ibnu Akil dan tokoh masyarakat.

Direk tur Pemasaran PTK Budhi 
Busama menyam paikan, pembangunan 
ruangan kelas di Ponpes Al-Ukhrowiyah 
dibiayai dengan dana anggaran CSR 
PTK dan dana swadaya dari seluruh 
pekerja, baik di Kantor Pusat, Cabang 
dan Anak Perusahaan PTK. Selain itu, 
Anak Perusa haan PTK, PT Peteka Karya 
Tirta turut mem berikan bantuan berupa 
per lengkapan, seperti karpet, meja, kursi 
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Mor I Bantu ambulans 
untuk Penderita Kanker
pekanbaru - Sebagai 
bentuk kepedulian terhadap 
peningkatan pelayanan kese-
hatan masyarakat, Marketing 
Operation Region I (MOR I) 
Wilayah Sumbar-Riau mem-
be rikan bantuan satu unit 
mobil ambulans ke Pemprov 
Riau yang akan dioperasikan 
di Pusat Kanker Terpadu 
RSUD Arifin Achmad pada 
Sabtu (4/2),  bertepatan 
dengan Hari Kanker Sedunia. 
Penyerahan ambulans meru-
pakan kelan jutan program 

ban tuan kese hatan terhadap 
penderita kan ker di RSUD 
Arifin Achmad. 

Bantuan d ise rahkan 
se   cara simbolis oleh Pjs 
Marketing Branch Manager 
Pertamina Sumbar-Riau, 
Rifki Karfa Nasution kepada 
Gubernur Riau, Arsyadjuliandi 
Rachman di Gedung Instalasi 
Kanker Terpadu RSUD Arifin 
Ahmad, Pekanbaru. 

“Bantuan mobil ambulans 
dimaksudkan untuk mening-
kat kan akses pela yanan kese  -

hat an masya rakat di Kota 
Pekanbaru dengan pelayanan 
Pusat Kanker Terpadu RSUD 
Arifin Achmad. Selain itu, 
cu   kup banyak penderita kan  -
ker yang mengalami ken -
dala pembiayaan. Semoga 
ban tuan ini dapat me ring an -
kan beban penderita beserta 
keluarganya,” ujar Rifki.

Hadir pula pada penye-
rahan bantuan anggota 
Komisi B DRPD Riau, serta 
Direktur RSUD Arifin Achmad 
dan ja jarannya.•mor i

dan papan tulis sehingga ruang kelas dapat 
langsung digunakan. 

Budhi berharap ruang kelas ini dapat 
diman faatkan dengan sebaik-baiknya untuk 
menunjang proses belajar mengajar sehing-
ga dapat membentuk santri yang pintar, 
cerdas, amanah dan berjiwa interpreneur 
agar kelak menjadi penerus dan pemimpin 
bangsa Indonesia.•ptk

Badak LnG Gelar Sosialisasi Safety 
di Bontang Lestari
bontang - Badak LNG kembali menggelar 
sosi alisasi keselamatan untuk masyarakat 
Kota Bontang, Selasa (31/1). Bertempat di 
Balai Pertemuan Umum Kelurahan Bontang 
Lestari, sosialisasi dalam rangka Bulan K3 
Nasional ini mengambil tema Tata Tertib 
Berlalu Lintas, Pencegahan HIV/AIDS, serta 
Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Dalam sambutannya, Lurah Bontang 
Lestari Muhammad Nur menyam paikan 
rasa terima kasih kepada Badak LNG. 
Menu rutnya, sosialisasi sangat penting 
dilakukan karena keselamatan adalah hal 
yang perlu diterapkan di berbagai kalangan, 
baik industri, per kantoran, maupun rumah 
tangga.

Sesi pertama sosialisasi tentang ke-
selamatan berlalu lintas. Super visor Se curity 
Badak LNG Olvie Kawuwung menjelaskan 
mengenai jenis pelanggaran lalu lintas. Olvie 
juga mengingatkan kembali pentingnya 
berken dara dengan aman.  Salah satunya 
dengan mengenakan helm saat berkendara 
dengan se pe da motor. 

Di sesi kedua, dr. Sarah dari RS Badak 
LNG memberikan wawasan seputar HIV/
AIDS. Selain ciri-ciri penderita, ia juga mema-

parkan penyebab, cara penularan, serta 
pence gahannya kepada para pe serta yang 
terdiri dari berbagai kalangan.

Di sesi terakhir, pe serta mempraktikkan 
pemadaman api yang dipandu oleh tim 
pemadam keba karan Fire & Safety Depart-
ment Badak LNG. Simu lasi kebakaran 
dilakukan pada kompor gas yang dekat 
dengan kehidupan sehari-hari para peserta.

Rangkaian kegiatan Bulan K3 Badak 
LNG berlangsung selama Januari – Februari 
2017. Selain sosi alisasi, Badak LNG juga 
menga dakan sejumlah kegi atan, seperti 
lomba cerdas cermat K3 bagi pe kerja, 
lomba pertolongan per tama bagi mana-
jemen, serta lomba pemadaman kebakaran 
antar departemen dan instansi Kota Bon-
tang.•badak lng

pa ra kader merasa lebih 
per  caya diri dengan se-
m a k i n  b e r  t a m b a h n y a 
pengetahuan yang didapat 
dar i  narasumber  yang 
rutin mengunjungi Pos-
yandu Melati I. Kebun gizi 
sebagai penyangga kegi-
atan posyandu juga telah 
menampakkan ha s i lnya 
me lalui tanaman sayur hid-
roponik yang meman faatkan 
pekarangan samping Pos-
yandu tersebut dan ha silnya 
dapat dimanfaatkan men-
jadi Pemberian Makanan 
Tam bahan (PMT).  Para 
kader yang telah mendapat 
pelatihan juga dapat mem-
praktikkannya di rumah 
tangga masing-masing. 
Sugianti berharap prog ram 
ini dapat terus ber lanjut 
agar semangat yang telah 
terbangun tidak menjadi 
pupus.  

Sementara itu, Public 
Relat ions Ast. Manager 
PDSI  Budh i  Kr i s t ian to 
meng  harapkan manfaat 
pen dampingan yang telah 
di la  kukan PDSI selama 

ini dapat terus dilanjutkan 
dan dikembangkan ke arah 
kemandirian. “Pembinaan 
yang dilakukan PDSI melalui 
advokasi dan edukasi kader 
menjadi modal bagi  konti-
nuitas kegiatan. Karena 
pem berdayaan posyandu 
ini akan sangat membantu 
masyarakat untuk dengan 
mudah memperoleh akses 
informasi dan layanan kese-
hatan dasar, terutama dalam 
hal tumbuh kembang anak.  
Tentunya ini juga membantu 
Peme rintah dalam mening-
katkan Indeks Pembangunan 
Manusia Indonesia,” ujarnya.

Perwakilan Kecamatan 
Matraman menyampaikan 
apresiasinya dan ucapan 
ter ima kas ih  a tas  apa 
yang telah dilakukan oleh 
PDSI di kawasannya. Ia 
ber  harap, perha tian, pem-
berian dan pendam pingan 
nyata CSR  PDSI bagi pe-
ning katan kualitas hi dup 
masyarakat sekitar Keca-
matan Matraman dapat terus 
ditingkatkan dan disebar ke 
kelurahan lainnya.•bk102016

Pjs Marketing Branch Manager Pertamina Sumbar-Riau, Rifki Karfa Nasution secara simbolis menyerahkan bantuan kepada 
Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman di Gedung Instalasi Kanker Terpadu RSUD Arifin Ahmad, Pekanbaru.

Fo
to

 : 
P

TK

Pemotongan pita sebagai simbolisasi peresmian 
pembangunan dua ruang kelas Pondok Pesantren Al 
Ukhrowiyah, Anyer, yang dibantu PTK.
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Public Relation Ast. Manager PDSI Budhi Kristianto meng harapkan manfaat 
pen dampingan yang telah dila  kukan PDSI selama ini dapat terus dilanjutkan dan 
dikembangkan ke arah kemandirian Posyandu Melati I. 



Pertamina Mor I Branch 
Sumbar – riau Bantu 
anak Penderita Tumor

pekanbaru - Sebagai bentuk kepedulian terhadap 
sesama, Marketing Operation Region I (MOR I) Wilayah 
Sumbar-Riau mem berikan bantuan kepada dua anak 
bernama Annysah Al Jannah (6 tahun) dan Sheyla Avrilia 
(1 tahun), penderita tumor  masing-masing senilai Rp10 
juta serta obat-obatan. Mereka berdua kini dirawat di 
RSUD Arifin Achmad Pekanbaru pada Senin (16/1). 
Bantuan diserahkan oleh Marketing Branch Manager 
Perta mina Sumbar-Riau, Ardyan Adhitia. 

Ardyan Adhitia menga takan, bantuan yang 
diberikan kepada pasien tumor yang dirawat di RSUD 
Arifin Achmad karena mereka terkendala pembiayaan 
untuk berobat.

“Bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian 
Perta mina terhadap pasien penderita tumor. Diharapkan 
dapat menam bah semangat pasien untuk berangsur 
membaik dan kem   bali pulih,” ungkap Ardyan. 

Dokter spesialis anak RSUD Arifin Achmad, Elmi 
Idar mengatakan, pihaknya sangat berterimakasih de-
ngan adanya bantuan dari pi hak Pertamina yang sudah 
mem berikan bantuan untuk dua pasien penderita tumor 
dan kanker.

“Ada dua pasien kami yang dibantu. Satu penderita 
tumor ginjal dan satu lagi pen derita tumor otot di bagian 
dada. Diharapkan bantuan ini dapat menjadi inspirasi 
bagi pihak lain untuk melakukan hal yang sama,” ung-
kap Elmi Idar.

Hadir pada acara penye rahan bantuan, anggota 
Ko misi B DRPD Riau Agus Triansyah serta Direktur 
RSUD Arifin Achmad, dr Nuzelly dan jajaran. 

“Kami berterima kasih kepada Pertamina yang 
sudah memberikan bantuan untuk pasien yang mem-
butuhkan pertolongan. Semoga bantuan tersebut 
dapat bermanfaat dan mem berikan kesembuhan bagi 
pasien,” ungkap Agus.•mor i
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100 Ibu-ibu Tegal Kamulyan Belajar Padamkan api
cilacap – Ibu rumah 
tangga yang kese hariannya 
berada di rumah dan ber-
gelut dengan aktivitas di 
dapur sudah se ha rusnya 
memiliki penge tahuan ten-
tang bagaimana meng o-
perasikan kompor dan Elpiji 
secara aman serta bagai -
mana menangani apa  bila 
terjadi kebakaran di dapur. 
Terkait dengan hal tersebut, 
dalam rangka Bulan K3 
2017, Refinery Unit (RU) IV 
Cilacap menggelar pela-
tihan pemadaman api dan 
sosialisasi pengoperasian 
Elpiji bagi 100 ibu-ibu di 
wilayah RW 3 Kelurahan 
Tegal Kamulyan Cilacap yang 
sebagian besar warga nya 
adalan nelayan, pada (20/1).

Dalam sambutan pem-
bu kaan, General Affairs 
Manager RU IV Dasaf Tamzil 

UBW menyampaikan, Perta-
mina dalam setiap ke sem -
patan selalu ambil ba gian 
dalam memberikan pe la tihan 
dan pemberdayaan mas-
ya rakat. Dirinya mengajak 
ke pada seluruh peserta 
untuk selalu waspada ter-
hadap ba haya kebakaran 
dirumah tangga dan diri-
nya berharap dengan dibe-
rikannya pelatihan ini maka 
masyarakat mampu me-
lakukan pencegahan ser ta 
penanganan kebakaran se-
cara mandiri.

Hal senada juga di sam-
paikan oleh Kepala Ke-
lurahan Tegal Kamulyan 
Maini mewakili masyarakat. 
Dikatakannya bah wa Per-
tamina sudah ba nyak mem-
bantu warganya. Se la in 
pelatihan, be berapa waktu 
yang lalu melalui program 

CSR RU IV memberikan 
bantuan pena naman pohon 
disekitar bibir pantai. “Terima 
kasih Perta mina yang sudah 
ber par tisipasi aktif dalam 
membina warga kami,” ujar-
nya.

Pelatihan diawali dengan 
pre sentasi mengenai api dan 
bagaimana menanganinya 
serta sosialisasi pengope-
rasian Elpiji dengan nara-
sumber Hadi Prayitno dari 
Fire & Insurance HSE RU 
IV. Hadi bersama timnya 
men demokan bagaimana 
terjadinya api dan bagaimana 
tek nik pemadamannya de-
ngan diselingi dialog inter aktif 
dengan para ibu.

Di akhir sesi, para peserta 
dan sejumlah staf Kelurahan 
d ia j ak  un tuk  mencoba 
langsung teknik pemadaman 
api menggunakan kain ba-

sah. 
“Saiki wis ora wedi, nek 

kompore kebakar bisa ma-
teni dewek (sekarang su-
dah t idak takut, apabi la 
kom pornya kebakaran bisa 
memadamkan sendiri, red)”, 
ujar Yani, salah satu pe serta 
dengan antusias.•aji-ruiv
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nurain alwi dania Mengedukasi Pemanfaatan 
Tanaman obat bagi Kesehatan Masyarakat

Gaya hidup yang kurang sehat se-
ringkali memicu tumbuhnya penyakit 
dalam tubuh seseorang. Termasuk di 
antaranya terlalu sering mengonsumsi 
obat-obatan kimia yang lambat laun dapat 
merusak organ hati manusia.

Berawal dari pemahaman hal tersebut, 
seorang ibu dari Sulawesi Tengah bernama 
Nurain Alwi Dania memulai mendalami dan 
mempelajari obat-obatan herbal ber-
sama masyarakat sekitar di Kecamatan 
Mamosalato, Sulawesi Tengah sejak tiga 
tahun yang lalu.

Mengajak warga sekitar untuk ikut turut serta, Ia memulai 
dengan membentuk kelompok belajar tanaman herbal bernama 
kelompok Kasih Sayang. Melalui kelompok tersebut lah dibuat 
program menarik berupa gerakan menanam tanaman Toga 
(Tanaman Obat Keluarga) di pekarangan rumah masyarakat 
se tempat. Hal tersebut disambut baik, terbukti dengan ber-
gabungnya 21 orang pada gerakan tersebut.

Selain sebagai upaya pemanfaatan lahan pekarangan rumah 
warga yang kosong, programnya merespon atas banyaknya 
penyakit yang muncul di sekitar masyarakat seperti gondok, 
tumor payudara, kanker, dan lain sebagainya dimana mayoritas 
masyarakat belum cukup tahu bagaimana mengobatinya.

“Awalnya dimulai dari lahan-lahan kebun yang ada di sekitar 
rumah anggota. Kemudian, melalui CSR & SMEPP Pertamina 
dibantu dengan bantuan pelatihan-pelatihan, seperti pelatihan 
tanaman herbal berlokasi di Klinik Herbal Karyasari, kami belajar 
banyak. Hingga kini, kami punya sekitar 233 macam tanaman 
yang semuanya tersedia juga di halaman saya,” ujar Nurain.

Nurain mengaku menanam tanaman herbalnya di kebun 
yang seluas hampir 3 hektar. “Ada 2 hektar kebun yang saya 
kembangkan di sekitar rumah saya. Kemudian ada lagi sekitar 
setengah hektar untuk temu lawak, dan di belakang rumah juga 
cukup banyak,” ucap Nurain.

Saat ini kelompok herbal Kasih Sayang yang ia pimpin, 
mampu menyembuhkan rata-rata 600 pasien herbal setiap 

bulannya. Ini juga menjadi indikator 
bahwa masyarakat di Desa Tananagaya, 
Kecamatan Mamosalato, Sulawesi Tengah 
telah semakin sadar, dan memahami pen-
ting nya tanaman pengobatan herbal ini.

Kini, 21 anggota kelompok herbal 
tersebut telah berpencar dan masing-
masing membuat kelompok baru guna 
mengembangkan obat herbal dan 
menyebarkan informasi tersebut kepada 
masyarakat sekitar. Sehingga  tidak 
hanya dampak secara kesehatan saja 
yang dirasakan masyarakat, namun juga 

berdampak secara ekonomi melalui terbukanya lapangan 
pekerjaan baru.

“Alhamdulillah kami bisa membantu orang-orang yang ada 
di sekitar kami. Dari segi penghasilan, setiap bulannya satu 
karyawan bisa mendapat Rp. 900.000, dibanding sebelumnya 
mereka hanya menganggur atau tidak punya pekerjaan tetap,” 
ucap Nurain.

Sejak 2014, Divisi Community Development JOB Pertamina 
Hulu Energi Tomori Sulawesi Tengah aktif mendukung program 
Nurain. Melalui pendampingan dan pembinaan, kini pemahaman 
mengenai obat-obatan herbal tersebut telah diaplikasikan ke 
dalam produkolahan, seperti simplisia, serbuk sari, dan juga 
dalam bentuk kapsul dan serbuk. “Obat itu kita bisa jual dalam 
bentuk simplisia, atau dijual begitu saja untuk direbus kemudian 
dikonsumsi. Kita juga membuat produk olahan dalam bentuk 
kapsul dan serbuk,” papar Nurain.

Melalui pendampingan Pertamina juga, kini anggota kelom-
pok Kasih Sayang bisa membuat pupuk kompos untuk tanaman 
herbal mereka sendiri sehingga dapat dipastikan tanaman 
tumbuh secara organik dan jauh dari bahan kimia.

Kelompok ini  juga rutin menyelenggarakan penyuluhan 
kepada masyarakat mengenai penanaman tanaman herbal di 
kebun percontohan kelompok tersebut. Kegiatan itu dilakukan 
juga demi pelestarian tanaman obat lokal dan sumber bahan 
baku untuk pengobatan dan kesehatan masyarakat.• starfy

Keluarga Annysah dan Sheyla, penderita tumor yang dirawat di RSUD 
Arifin Achmad secara simbolis menerima bantuan dari Marketing Branch 
Manager Pertamina Sumbar-Riau, Ardyan Adhitia.
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Tim Knowledge Management (KoMET)
Quality Management – dit. Ga
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com
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rakor QM Hulu & Gas : 
Komitmen Mengimplementasikan 4 Pilar QM yang Terintegtasi

Keberhasilan Anak Perusahaan Direktorat Hulu dan Gas dalam Forum Presentasi CIP Internasional  
menjadi bukti Pekerja Anak Perusahaan Hulu dan Gas berkelas dunia. Penghargaan tersebut diantaranya 
adalah:

1. International Convention on Quality Control Circles (ICQCC) – Thailand
a. 5 gold awards (PC-Prove Abherka – Dit.Hulu, FT-Prove Syphon Effects –PT PHE ONWJ, 

FT-Prove WOWS  - PT PEP, FT-Prove Turbin – PT PGE, I-Prove Manyang Eko – PT Pertagas)
b. 1 silver award (FT-Prove Charlie 2 – PT Badak NGL)

2. Asia Pacific Quality Organization (APQO) - New Zealand
a. 4 three star award (PC-Prove NOAH – PT PEP Cepu, PC-Prove PDP – PT PEP, PC-Prove 

Power Rangers – PT PHE, FT-Prove Kamojang – PT PGE)
b. 1 special award - Best Impact on Productivity (PC-Prove PDP – PT PEP)

3. International Exposition on team Excellence – Singapura 
a. 1 three stars award (PC-Prove Superman – PT PGE)
b. 2 two stars awards (PC Prove Mang Ojack – PT Elnusa Tbk dan PC-Prove Pirates Poleng 

Session 2 – PT PEP) 
Hal ini tentu menjadi pendorong 

sekaligus penyemangat bagi AP Hulu 
dan Gas lainnya untuk terus memacu 
prestasi yang berkesinambungan.

Dalam rangka mempersiapkan 
hal tersebut, QM Direktorat Hulu 
& GEBT melaksanakan rapat 
koordinasi QM AP Hulu dan Gas 
pada tanggal 09 dan 10 Januari 
2017 di Kantor Pusat Pertamina. 
Rakor yang dihadiri oleh perwakilan 
AP Hulu dan Gas ini membahas 
kesepakatan kerja terkait Komitmen 
Mengimplementasikan 4 Pilar QM Yang Terintegtasi di masing-masing AP termasuk kegiatan apa saja 
yang bisa diintegrasi dan kolaborasikan di antara AP-AP Hulu dan Gas tersebut.

Adapun item pembahasan adalah sebagai berikut:

1. pengelolaan kegiatan Continuous 
Improvement Program

a. Perlunya QM Direktorat mendorong 
agar Fungsi QSKM memberikan arahan 
terkait implementasi KPI KSI sebagai 
KPI IPC di Anak Perusahaan untuk 
meningkatkan engangement pekerja 
AP dalam berkegiatan CIP dan KOMET.

b. Persiapan teknis dan konsep penilaian 
Forum CIP Korporat dalam Annual 
Pertamina Quality (APQ) Awards yang 
akan dilaksanakan pada bulan Maret 2017

c. Penge lo laan  p rogram aud i t 
sustainability CIP yang akan dilaksanakan secara intensif di tahun 2017

2. pengelolaan Business Process dan stk
Akan dilakukan sosialiasi terkait MSTKP baru sebagai dasar pengelolaan proses bisnis dan 
STK di lingkungan Direktorat serta AP Hulu dan Gas

3. pengelolaan kegiatan komet
a. Pelaksanaan forum KOMET webinar secara mandiri maupun melalui koordinasi Fungsi 

QM Direktorat Hulu dan Gas
b. Pengelolaan HKI untuk pendaftaran paten baru maupun untuk tindak lanjut paten yang 

sudah didaftarkan pada tahun 2016
4. pengelolaan kegiatan Standardization Management

Pelaksanaan implementasi ISO 9001:2015 di tingkat Fungsi Direktorat maupun Anak 
Perusahaan Hulu dan Gas 

Dengan adanya rakor dimaksud, diharapkan AP GEBT akan dapat melaksanakan kegiatan 4 
pilar QM terintegrasi dengan lebih optimal serta mampu mendorong kiprah AP Hulu dan Gas di 
level internasional. 

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

QM Upstream & Gas – QSKM - dit. SdM & Umum 

Materi Pembahasan dan Tindak Lanjut Hasil Rakor dan Alignment 
Kegiatan QM Hulu dan Gas

Tim QM Perumnas datangi Pertamina : Utamakan Berinovasi!
Dalam rangka mengembangkan pengelolaan inovasi dan knowledge management di 

perusahaannya, tepatnya pada tanggal 7 Februari 2017, Fungsi QSKM mendapatkan kunjungan 
benchmarking dari Perumnas. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Fastron, Gd. Utama – Kantor 
Pusat Pertamina dihadiri oleh Deputi Technology Informasi, Tim Diklat Perumnas dan Tim IT Perumnas 
serta disambut langsung oleh VP QSKM, QMC Manager dan KM Manager PT Pertamina (Persero). 
Kedatangan Perumnas pada hari itu intinya adalah untuk mempelajari bagaimana implementasi 
manajemen inovasi dan knowledge management dapat berjalan baik di internal Pertamina dan telah 
diakui oleh secara Nasional oleh Presiden RI lewat Penghargaan Satya Lencana dan secara Internasional 
lewat berbagai Penghargaan di Forum Inovasi Internasional. Dalam kesempatan tersebut, Faisal Yusra 
selaku VP Quality, System & Knowledge Management menjelaskan beberapa ‘resep’ strategis yang 
selama ini dijalankan Pertamina dalam mengelola pengetahuan dan mengembangkan budaya inovasi 
dan berbagi pengetahuan di perusahaan.

Resep-resep strategis atau biasa disebut dengan key success factor dalam implementasi budaya 
inovasi dan berbagi pengetahuan tersebut diantaranya mengenai : 
1.Terintegrasinya 4 pilar Quality Management yang telah proven dan menjadi leading practice, yaitu:

1. Continuous Improvement Program
2. Standarization Management
3. Knowledge Management
4. Quality Management Asessment

2. Key Succeess factor kegiatan Quality Management System telah bergeser dari dari sebelumnya 
hanya mengenai “Peran Pimpinan” menjadi aspek “Manajemen & Organisasi, aspek kebebasan 
untuk melakukan improvement, dan sistem penghargaan.

3. Continuous Improvement Program (CIP) bagi Pertamina sudah menjadi metode, tools, sistem yang 
spesifik untuk membantu menyelesaikan masalah pekerjaan di setiap level dan bukan sebagai 
pekerjaan tambahan.

4.Asset pengetahuan yang dikelola oleh Pertamina, bukan hanya untuk memenuhi kompetensi 
namun untuk membantu menyelesaikan masalah pekerjaan sehingga harus memenuhi formula 
asset pengetahuan.

5. Asset pengetahuan Pertamina memiliki kriteria 3R, Reliable (sudah terbukti dan teruji), Repeatable 
(bisa berulang) dan Replicable (bisa digunakan ditempat lain). Selain itu, judul dari artikelnya pun diatur 
melali pola ABCD (A:Bentuk Improvement, B: Sistem/Alat/Peralatan, C: Kegiatan tertentu, D:Area 
kerja/unit operasi/region) yang mengarah pada masalah dan solusi pekerjaan.

6. Setiap ide dari CIP yang berhasil dan memiliki aspek commercial dapat didaftarkan Hak Kekayaan 
Intelektual (HAKI), hal ini sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi pekerja. Bahkan untuk royalti dari 
hak paten, karyawan pengusul memiliki hak 40% dari setiap royalti yang diterima.

7. Penghargaan terhadap pekerja yang dilakukan secara berjenjang/sesuai tingkatannya dan konsisten. 
Bahkan Pertamina memilih prinsip 4L (“Loe Lagi Loe Lagi”) untuk konsistensi penghargaan dan 
merangsang motivasi karyawan.

Selain hal-hal diatas, beliau juga turut memberikan masukan 
pada pihak Perumnas agar fokus mengembangkan inovasi-inovasi 
yang tercipta dari para pekerjanya terlebih dahulu sebelum fokus 
pada pengelolaan aset pengetahuan. Hal ini karena kegiatan 
knowledge management baru dapat optimal terlaksana apabila 
perusahaan telah menciptakan banyak inovasi sebagai bagian utama 
dari aset pengetahuan perusahaan 

yang spesifik dan telah teruji untuk menjaga keberlangsungan dari 
pengelolaan budaya berbagi pengetahuan.

Di sesi akhir, Muhammad Basuki selaku Deputi teknologi informasi 
Perumnas turut menyampaikan tanggapannya bahwa materi yang 
disampaikan oleh Faisal Yusra semakin membuka wawasan Perumnas 
tentang bagaimana mengembangkan inovasi dan mengelola 
aset pengetahuan sehingga dapat menjadi senjata utama dalam 
memenangkan persaingan industri. Strategi-strategi yang telah 
disampaikan semoga dapat menjadi inspirasi bagi Tim Perumnas dalam memperbaiki pengelolaan aset 
pengetahuan dan inovasi ke depannya.

Keep Innovating!!! Keep Improving!!!
The more you share, 
The More You Get, Let’s share knowledge!!! oleh: Vania anindita – Tim Internship Fungsi QSKM – 

dit. SdM, Teknologi Informasi & Umum

Peserta Benchmarking Perumnas Antusias Mendapatkan Sharing Session VP QSKM
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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.

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

Tak rela rusak Susu Sebelanga Karena Setitik nila

dengan SdM yang Berintegritas - Target PTKaM Menjadi Tuntas

Sampai dengan Rapat Dengar Pendapat dengan Ship Owner tanggal 7 Februari 2017 
lalu, sudah dua puluh kali fungsi Shipping Operation Pertamina menyampaikan kepada mitra 
kerjanya bahwa SKep No.43, tanggal 9 November 2015  tentang Pengadaan Barang dan Jasa 
telah diberlakukan di seluruh area bisnis Pertamina, termasuk Bidang Perkapalan Pertamina.

Oleh karena itu, sesuai laporan program CROWN bahwa MT.HS mengalami kendala 
berulang terjadi, maka diperlukan tindakan lebih lanjut terkait dengan kinerja kapal tersebut 
karena tampaknya hal tersebut berpengaruh pada kualitas transportasi minyak yang telah di 
rencanakan secara baik.

Mengacu pada Charter Party yang (pasti) sudah dibaca dan dipahami oleh Ship Owner 
sebelum ditandatangani para pihak, dengan jelas dicantumkan, bahwa kontrak dapat 
diterminasi Pertamina, jika kinerja kapal turun secara terus menerus dan keluar sewa dalam 
kurun waktu yang telah ditentukan; atau Kapal menonaktifkan Vessel Tracking dan melakukan 
deviasi tanpa perintah penyewa; atau Kapal tidak memasang CCTV sesuai ketentuan kontrak 
dan spesifikasi Pertamina.

Meski kapal yang diceritakan Petugas Crown di atas hanya 7 hari keluar operasi terapung-
apung di tengah samudra (belum mencapai 10 hari), kalau ternyata sebulan kemudian kapal 
tersebut kembali lagi “rusak”, sudah 
waktunya kita taat pada klausul yang ada 
dalam perjanjian kontrak.

Lagi pula, dalam setiap RDP (yang 
sudah 20 Ship Owner diajak RDP 
oleh Shipping Operation) selalu klausul 
penting tersebut disampaikan Pertamina 
kepada Pimpinan ship owner. “Terminasi 
Kontrak terjadi bila Pemilik kapal tidak 
mampu memperbaiki kapal dalam 
waktu 10 (sepuluh) hari setelah Penyewa 
memberi rekomendasi perbaikan kepada 
Pemilik”. 

Dari data diketahui, bahwa kapal 
MT HS yang dibangun tahun 1989 
tersebut telah mengalami beberapa 

Tahun 2016 sudah terlewati. Berdasarkan catatan Keuangan, supply loss 2016 tercatat 
0.16% (0.13% di Januari 2017). Suatu angka yang spektakuler sepanjang sejarah Pertamina. 
Angka yang semula dianggap mustahil dapat tercapai, apalagi sampai melebihi target 
pengendalian supply loss deklarasi bali sebesar 0.20%. Namun berkat kepedulian, kerja 
sama dan saling koordinasi di semua lini, ternyata PTKAM dapat mengukir prestasi yang 
luar biasa ini. 

Sudah seharusnya angka ini dapat dipertahankan di tahun-tahun nanti. Jangan sampai 
dengan berhentinya kegiatan PTKAM, akan timbul lagi supply loss yang tinggi, ataupun 
bahkan munculnya tindakan fraud yang sulit di telusuri. Namun perjalanan PTKAM telah 
membuktikan, bahwa terdapat andalan yang membanggakan dan salah satu andalannya 
adalah Sumber Daya Manusia yang kredible dan diharapkan mampu menjaga secara konsisten 
dan berkelanjutan.

Komitmennya untuk mewujudkan cita-cita Deklarasi Bali selalu dibuktikan dengan tetap 
melaksanakan kegiatan serah terima minyak sesuai dengan aturan yang berlaku dan selalu 
fokus untuk mencegah tindakan yang membuat supply loss tinggi. Integritas menjadi modal 
yang meyakinkan bahwa SDM serah terima minyak memang bisa dihandalkan untuk menjaga 
agar supply loss tidak kembali. Dimulai dari juru ukur, operator lapangan, loading master, 
surveyor hingga crew/officer kapal serta supporting lainnya, sudah bekerja keras untuk 
berpartisipasi dalam menyelamatkan asset perusahaan yang bernilai tinggi ini.

Semua proses serah terima minyak, dari mulai proses di loading port, proses pengapalan 
hingga proses di discharging port, seharusnya memang sudah ditangani oleh SDM profesional 
yang piawai. SDM yang mampu melakukan dan menangani serah terima minyak sesuai dengan 
prosedur, ketentuan serta kaedah-kaedah dalam serah terima minyak. SDM yang tidak akan 
terpengaruh oleh bisikan-bisikan yang menjanjikan yang mendorong ke tindakan menyimpang, 

meskipun secara kasat mata bisa saja dapat tidak diketahui oleh pihak lain.
 Kita lihat selama periode bekerjanya PTKAM, kompetensi SDM telah menjadi 

perhatian utama untuk segera dilakukan peningkatan.  Di berbagai terminal maupun 
lokasi lain,  beberapa kali telah dilakukan upskilling tentang ilmu yang terkait serah 

kali permasalahan teknis. Terkait dengan ini, Direktorat Jenderal Hubungan Laut di 
Kementerian Perhubungan sudah merencanakan untuk mengurangi kapal-kapal berusia 
tua untuk beroperasi di negeri ini. 

Meski pelaksanaannya tidak kaku, peraturan internal terkait hal ini sudah tegas 
dinyatakan dalam Pedoman Pengadaan Barang  dan Jasa No. A-001/K20300/2015-S9, 
revisi ke III, Bab IX. Bab IX Penilaian Kinerja Penyedia Barang dan Jasa menegaskan, 
bahwa perilaku awak kapal serta performance kapal-kapal yang disewa Pertamina 
idealnya benar-benar yang super quality. 

Penjagaan akan hal ini diperlukan dengan sangat tegas, Kami tak rela, bahwa upaya 
yang telah baik dilakukan oleh para insan serah terima minyak selama ini rusak gara-
gara hal yang kurang diperhatikan. Jangan sampai aspek teknis maupun administrative 
merusak hasil dari semangat memperbaiki proses serah terima ini.

Bagi Mitra Penyedia Barang dan Jasa yang kapal-kapalnya masih ada yang Kawe 
Dua atau Kawe-kawean jangan kecil hati bila kapalnya tidak lagi termasuk dalam jajaran 
armada tanker yang dioperasikan Pertamina di tahun 2017 ini, karena kami tidak rela 
semua ini rusak sebelangga karena setitik nila.•ptkam 0.2 bisa 

terima minyak oleh para praktisi senior yang kemampuannya tidak diragukan lagi. 
Workshop maupun rapat koordinasi juga telah dilakukan sebagai ajang diskusi untuk 
mencari solusi yang pada akhirnya menambah pengetahuan yang lebih luas lagi. 

 Memang bila dilihat di tingkat lapangan, kepiawaian professional semua lini sudah 
mulai unjuk gigi. 

Dari mulai Juru ukur, tentu mengetahui tata cara ukur yang benar, tersertifikasi 
dan memastikan validitas. Loading master, sebagai pemimpin yang mengatur dan 
mengawasi semua kegiatan proses bongkar muat di terminal, mampu mencegah 
potensi tindakan menyimpang terhadap aturan maupun kaedah serah terima minyak. 
kemampuan berkomunikasi, mengerti anatomi kapal, pengetahuan kargo, safety dan 
aturan terkait harus dikuasiai. 

Profesi lainnya, seperti Surveyor, selalu menjadi ujung tombak mewakili yang 
membayar untuk mengawasi seluruh kegiatan proses loading/discharging dan 
mengawasi kualitas serta kuantitas cargo secara benar nan valid. Sehingga dituntut 
surveyor yang bersertifikasi oleh lembaga yang kompeten.

Profesi crew/officer kapal, sebagai pihak yang membawa kargo ditantang untuk 
berani menjamin dari kapal berangkat hingga pelabuhan tujuan, tidak ada “setetespun”  
kargo yang keluar dari COT kapal tanpa diketahui. Meskipun ada yang mengawasi 
“CCTV” ataupun “EDTP”, namun jati diri profesi akan tetap menjadi “amanah” yang 
dipertaruhkan. Semuanya tentu harus menyadari bahwa muatan adalah barang titipan 
yang harus dipertanggung jawabkan.

Apapun profesi dilingkungan serah terima minyak, dibutuhkan perilaku SDM dengan 
integriras perusahaan. Perilaku yang sesuai dengan tatanilai 6C. Dan salah satu nilai 
yang menjadi fokus saat ini adalah Clean. 

Clean berarti dikelola secara professional, menghindari benturan kepentingan, tidak 
menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas dan berpedoman pada 
asas tatakelola korporasi yang baik.

Bersih. Berintegritas.•ptkam 0.2 lanjutkan
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Terjadinya kecelakaan kerja tentu saja menjadi masalah yang besar bagi 
kelangsungan suatu proses bisnis, khususnya sektor bisnis energi nasional 
kelas dunia. Kerugian yang diderita tidak hanya berupa kerugian materi yang 
cukup besar, namun lebih dari itu, timbulnya korban jiwa yang tidak sedikit 
jumlahnya. Tercatat telah terjadi 10 fatality sepanjang tahun 2016 di internal 
Pertamina dan ini merupakan catatan kelam. Kehilangan sumber daya manusia 
merupakan kerugian yang sangat besar yang tak ternilai karena manusia 
merupakan satu-satunya sumber daya yang tidak dapat tergantikan oleh 
teknologi bahkan oleh manusia itu sendiri. Karena setiap manusia mempunyai 
keunikan dan values tersendiri.

Secara umum di Indonesia, budaya keselamatan sudah ditanamkan sejak 
kita kecil. Namun hal tersebut hanya bersifat sebagai pengetahuan bagi 
masing-masing individu dan implementasinya sulit untuk dilakukan. Tetap 
saja pelanggaran-pelanggaran mengenai keselamatan banyak dilakukan. 
Hal ini sudah cukup rumit untuk dianalisa dan mengakar di berbagai sektor 
pekerjaan. Budaya keselamatan hanya sebagai bentuk slogan dan pemanis, 
bukan sebagai budaya yang dilakukan oleh setiap individu dan entitas bisnis. 

Pada dasarnya kata “INTEGRITAS” merupakan kunci untuk meningkatkan 
marwah dari budaya keselamatan, yaitu dengan menerapkan HSE Golden 
Rules yang berlaku di Pertamina tanpa memandang subjek dan obyek yang 
melatar belakanginya. HSE Golden Rules yang dimaksud adalah :

1. Saya mematuhi
2. Saya melakukan intervensi
3. Saya peduli
Dengan mengedepankan “INTEGRITAS” dalam penerapan HSE Golden 

Rules maka budaya keselamatan tidak hanya menjadi sebuah slogan yang 
menjadi pemanis dalam proses bisnis Pertamina, integritas yang kuat dalam 
penerapan HSE Golden Rules juga dapat menekan angka TRIR yang terjadi 
di Pertamina dan niscaya Zero Fatality dapat dicapai pada tahun ini dan ke 
depannya. “Zero Fatality, KITA BISA!!!“

 

Gambar di atas adalah salah satu dari kumpulan faktor perubahan untuk  
menuju safety culture yang lebih baik. Bisa dilihat dari gambar tersebut tidak ada 
kata terlambat untuk memperbaiki dan Membudayakan keselamatan. Seperti 
yang dikatakan filosof, “hal yang terjadi saat ini adalah bentuk akibat tindakan 
yang kita lakukan pada hari kemarin. Begitupun tindakan yang dilakukan 
pada hari ini, merupakan hal apa saja yang akan kita terima pada hari esok”. 
Kalau sekarang kita berpikir sudah terlanjur, maka esok pun akan semakin 
memperburuk keadaan dan jangan berharap ada perbaikan.

Tidak perlu berpikir harus melakukan hal besar dalam membentuk 
budaya keselamatan. Tidak perlu juga menyalahkan pemerintah dengan 
ketidaktegasannya terhadap undang-undang keselamatan yang dibuat. Tidak 

perlu juga menyalahkan aparat dan penegak hukum, karena mereka lalai 
dalam menjalankan tugasnya. Saat ini kita hanya perlu pikirkan, hal apa 
yang bisa kita lakukan di dalam keluarga kita di rumah dalam membentuk 
budaya keselamatan. 

K3 sangat penting untuk mewujudkan kualitas hidup dan kemajuan 
masyarakat sesuai dengan tujuan hidup setiap insan untuk mendapatkan 
kesejahteraan hidup sesuai dengan perundangan di bawah ini :

Pasal 86 – 87 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Undang Undang 
Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003

Paragraf 5
Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 86
(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan 
atas:
a. keselamatan dan kesehatan kerja;
b. moral dan kesusilaan; dan
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta 
nilai-nilai agama.
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan 
produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan 
kesehatan kerja.
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

Pasal 87
(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan 
dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen 
perusahaan.
(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan 
kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.

Dari salah satu dasar perundangan tersebut maka K3 sangat penting 
diterapkan untuk mewujudkan kualitas hidup dan kemajuan masyarakat 
sesuai dengan tujuan hidup setiap insan untuk mendapatkan kebahagiaan 
hidup jasmaniah dan rohaniah. K3 yang berjalan baik dapat mendorong 
dan memacu peningkatan produksi dan produktivitas, yang pada gilirannya 
akan meningkatkan daya saing. Dengan demikian untuk mewujudkan K3 
di perusahaan perlu dilaksanakan dengan perencanasn dan pertimbangan 
yang tepat, dan salah satu kunci keberhasilannya terletak pada peran serta 
pekerja sendiri baik sebagai subyek maupun obyek perlindungan dimaksud 
serta kunci utama adalah “INTEGRITAS”. Safety as simple as “ABC”, Always 
Be Careful.•

BUdaya K3 UnTUK SIaPa?
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jakarta - Kemudahan untuk melakukan 
transaksi berbayar nyatanya semakin 
mudah dilakukan dengan menggunakan 
uang elek tronik. Untuk itu, PT Perta mina 
Retail mengembangkan alat transaksi elek-
tronik yang disebut dengan Bright Card. 

Menurut Fuel Retail Vice President 
PT Pertamina Retai Windrian Kurniawan,  
uang elektronik terse but diluncurkan 
karena menurut data yang dikeluarkan 
Bank Indonesia, Indonesia mempunyai 
ang ka yang tinggi sebesar 99,7% transaksi 
menggunakan uang cash .  “Dengan 
angka persentasi yang besar terse but, ini 
merupakan peluang bagi PT Perta mina 
Retail mengembangkan alat transaksi elek-
tronik yang disebut dengan Bright Card,” 
jelasnya. 

WIndrian menjelaskan,  Bright Card 

merupakan sebuah kerja sama dengan PT 
Telkom dan hampir satu tahun kita kaji dan 
lakukan pengem  bangan-pengembangan.

Tepat pada HUT PT Pertamina Retail, 
pada (2/2), produk terbaru Pertamina retail 
tersebut diluncurkan. Dengan demikian 
bright card sudah dapat digunakan untuk 
bertransaksi.

Seperti yang diketahui, saat ini  dari 
5.400 Stasiun Pengi sian Bahan bakar 
Umum (SPBU) Pertamina hampir 5400, 
PT Pertamina Retail sudah mengelola 
140 SPBU.  Bright card sudah disebar 
di 64 SPBU dengan total 123 buah 
mesin Electronic Data Capture (EDC). 
Target pada tahap awal, seluruh pekerja 
Pertamina menggunakan bright card. Kartu 
ini juga bisa digunakan pada jaringan mitra 
Telkom.•hari

Launching Bright card  untuk 
Kepastian Transaksi Elektronik di SPBU

jakarta - Optimisme, 
keyakinan yang kuat, kerja 
keras, serta doa yang ter-
baik selalu mengiringi lang-
kah perjalanan PT Pertamina 
Retail yang saat ini meng injak 
usia ke-11. Dengan suasana 
kese der hanaan,  menjadi 
ben tuk refleksi perjalanan 
Per tamina Reta i l  untuk 
menatap masa depan yang 
penuh dengan tantangan 
dengan tekad meningkatkan 
kinerja perusahaan.

Acara HUT yang diseleng-
garakan di  Kantor Pusat PT 
Pertamina Retail (2/2) dihadiri 
oleh Direktur Pemasaran 
Muc hamad Iskandar dan 
Direk tur Pengolahan Toharso.  

Tahun 2017,  PT Perta-
mina Retail menargetkan 
penjualan se besar Rp 6,3 
triliun. Dari jumlah ter sebut, 
sebesar 800 miliar ditar getkan 

PT Pertamina retail rayakan HUT 
dengan Kesederhanaan 
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bang, karena era ke depan 
me  ru    pakan era hyper compe-
tition, yang menuntut untuk 
men jual produk dengan harga 
yang bersaing, mutu atau 
kuali  tas yang unggul, dan 
pe la  yanan pelanggan yang 
excellent.

“Tanpa kerja keras, pemi-
kiran yang kreatif dan inovatif 
diseluruh elemen, mustahil 
tuntutan-tuntutan perusahan 
dapat kita capai, karena era 
ke de pannya meru pakan era 
Hyper Competition,” tam-
bahnya kembali.

Selain syukuran potong 
tum peng, tradisi yang menarik 
yakni dengan penobatan 
pekerja terdisiplin di bawah 
umur 30 tahun yang diberikan 
kepada Nastiti Dwita, dan 
ditutup dengan pemberian 
santunan terhadap anak 
yatim.•hari

dapat diperoleh dari bisnis 
non fuel retail (NFR).Tahun 
ini, laba bersih ditargetkan 
sebesar Rp 212.800.000.000 
atau US$ 16 juta.

A z w a n i  y a n g  s a a t 
ini seba gai Plt. Direktur 
Utama PT Pertamina Retail 
mengatakan, dengan keku-
at an jaring an yang cukup 
be sar dan du kungan PT Per-
ta mina (Persero), ia yakin 
hal tersebut  dapat meng-
akselerasi pening  katan kinerja 
perusahaan guna men capai 
target revenue dan laba.

”Kami mohon dukungan 
doa dari mas yarakat dan 
seluruh pe   mang ku kepen-
tingan  agar Pertamina Retail 
ke depannya dapat lebih 
maju,” harapnya.

Azwani menambahkan, 
competitiveness menjadi kata 
kunci untuk dapat berkem-

KIPRAH
anak perusahaan

3.849 rumah di Balikpapan Siap Manfaatkan Gas Bumi
ba l i kpapan -  Sebanyak 
3.849 Sambungan Rumah 
tang ga (SR) jaringan gas 
bumi di Balikpapan, siap 
mengalirkan gas ke rumah-
rumah warga. Pengaliran gas 
dimulai dari Kelurahan Karang 
Jati, Kecamatan Balikpapan, 
dan akan terus berlanjut 
hingga seluruh sambungan 
teraliri gas. Pembangunan 
dan pengoperasian jaringan 
gas bumi (jargas) untuk rumah 
tangga kota Balikpapan ini 
merupakan penugasan Pe-
merintah kepada PT Per ta-
mina (Persero) dengan APBN 
2016 sebesar 49,7 Miliar, 
berdasarkan Kepmen ESDM 
No.4822K/12/MEM/2015. 

Kamis (2/2), Direktur 
Jen  deral Minyak dan Gas 
Bu mi Kementerian ESDM 

IGN Wiratmaja bersama VP 
Natural Gas Pertamina Wiko 
Migantoro dan President 
Director PT Pertagas Niaga 
(PTGN)  Linda Sunarti ber-
kunjung ke rumah warga 
penerima program jargas 
di Balikpapan. ”Warga kini 
tidak perlu kuatir lagi de-
ngan adanya kelangkaan 
gas. Jargas hadir di rumah-
rumah warga dengan suplai 
kontinyu, 24 jam ada gas,” 
te rang Wiratmaja. 

Jargas juga diharapkan 
bisa mengurangi impor dan 
subsidi LPG secara sig nifi kan, 
sehingga tidak lagi mem-
beratkan keuangan negara. 
“Tahun ini Pemerintah meng-
anggarkan Rp 1,14 triliun 
untuk bisa membangun jar-
gas baru di beberapa kota/

ka bupaten dengan jumlah 
53.000-59.000 SR,” tambah 
Wiratmaja. 

Gas  untuk  jargas kota Ba-
likpapan diperoleh dari su mur 
KKKS PT Chevron In donesia 
Company dengan alo kasi 
0.5 MMSCFD.  Se lanjutnya 
Pertamina menugaskan afi-
liasi nya PT Pertagas Niaga 
(PTGN) untuk mengelola 
dan mengoperasikan jargas 
dengan bekerja sama melalui 
BUMD setempat.

President Director PTGN 
Linda Sunarti menambahkan 
selain penugasan yang saat 
ini, melalui APBN 2017 Per-
tamina akan membangun 
Jargas di Kota Pekanbaru, 
Sa marinda, Bontang, Ka-
bupaten Muara Enim, Pe-
nukal Abab Lematang Ilir, 
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dan Kabupaten Mojokerto. 
Per tamina menargetkan 
ta hun 2017 ada 130.000 
SR yang akan beroperasi. 
Selain menggunakan AP BN, 

Pertamina juga mengem-
bangkan jargas non APBN 
di Kota Jambi dan Pra -
bu mulih. “Sebagai BUMN 
energi, Pertamina mendukung 

perluasan program jargas 
agar masyarakat bisa men-
da patkan energi dengan kua-
litas yang lebih baik,” tutup 

Linda.•PTGN

Plt. Direktur Utama PT Pertamina Retail Azwani memberikan potongan pertama tumpeng kepada Direktur Pemasaran 
Pertamina Muchamad Iskandar dalam perayaan HUT ke-11 PT Pertamina Retail.

Direktur Jen  deral Minyak dan Gas Bu mi Kementerian ESDM IGN Wiratmaja bersama VP Natural Gas Pertamina Wiko 
Migantoro dan President Director PT Pertagas Niaga (PTGN)  Linda Sunarti ber kunjung ke rumah warga penerima program 
jargas di Balikpapan.

Direktur Pemasaran Pertamina Muchamad Iskandar menunjukkan kartu Bright Card yang diluncurkan PT Pertamina 
Retail.



PdSI Gelar Town Hall Meeting Perdana 
Menyambut rKaP 2017 
jakarta - Performance 
PDSI sepanjang 2016 ter-
catat luar biasa. Hal ter se but 
tergambar dalam pa paran 
Direktur Utama PDSI Lelin 
Eprianto dalam Town Hall 
Meeting perdana tahun 2017 
yang digelar di Graha PDSI, 
Jumat (3/2). 

Menurut Lelin, banyak 
pen ca paian kinerja PDSI 
tahun ini yang merupakan 
ca paian terbaik sepanjang 
lima tahun terakhir. Dari sisi 
HSSE misalnya, angka TRIR 
selama tahun 2016 tercatat 
0,53. “Sebuah pencapaian 
yang jauh lebih baik sebesar 
74% jika dibanding target 
yang dicanangkan sebesar 
2,05, dan merupakan ca-
paian terbaik selama PDSI 
berdiri,” ungkapnya. Ini artinya, 
kampanye “Salam 5 Jari” 
yang digelorakan se ma-
ngatnya pada 2016 menuai 
kesuksesan luar biasa, tidak 
hanya dalam bentuk slogan, 
namun apli kasi di lapangan 
telah mem buktikannya. 

Apresiasi keberhasilan 
“Salam 5 Jari PDSI” banyak 
disampaikan oleh stakeholder 
PDSI dan menambah se-
mangat semua pekerja untuk 
mewujudkan bahwa PDSI 
sangat memperhatikan dan 
mengutamakan aspek safety 
dalam operasionalnya.

Pada aspek keuangan, 
D i rektur  Keuangan dan 
Administrasi PDSI Desandri 
menyam paikan apresiasinya 
atas dahsyatnya keberhasilan 
se buah sinergi yang dibangun 

Tim PDSI sehingga berhasil 
menekan angka collection 
period dari semula 162 hari 
di tahun 2015 menjadi 92 
hari untuk tahun 2016. “Inilah 
capaian collection period 
ter baik sepanjang sejarah 
PDSI,”ungkap Desandri. 

Lebih lanjut Desandri 
menyampaikan,  angka utili-
sasi ERP yang tercapai 100%, 
merupakan perolehan terbaik 
sejak tahun 2011. Dengan 
demikian, baik EBITDA mau-
pun net profit PDSI menga-
lami kenaikan yang sangat 
signifikan.

Sementara itu, aspek 
opera sional PDSI juga tak 
kalah menuai hasil yang 
mem banggakan. Direktur 
Operasi Gandot Werdiantoro 
meng ungkapkan bahwa 
kinerja operasi rig PDSI da-
pat dilihat dari pencapaian 
ting kat availability rig sebesar 
99,2% dan productivity se-
besar 48,28%. Memang ter-
dapat catatan 2,01% ting kat 

Non Productive Time (NPT) 
yang dikarenakan keru sakan 
alat. Namun di tahun 2017 
ini, sistem maintenance akan 
mengalami perubahan menjadi 
“p lanned management” 
untuk menuju proact ive 
dan strategyc management 
sehingga diha rapkan angka 
NPT di tahun 2017 dapat 
ditekan menjadi kurang dari 
2%.

Pencapaian PDSI da-
lam kurun waktu 2016 tadi 
diharapkan menjadi pemicu 
semangat untuk dapat le-
bih baik lagi di tahun 2017. 
D i rektur  Market ing and 
Development Satoto Agus-
tono mengungkapkan bah-
wa tahun 2017 bagi PDSI 
adalah tahun sibuk, karena 
pe luang cukup besar telah 
terbuka. Ratusan sumur 
yang merupakan kumulasi 
dari PEP dan PGE telah siap 
menunggu performa PDSI. 
“Mohon doanya agar r ig 
PDSI da pat menampilkan 
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performance-nya di sana, 
ka rena keberhasilannya akan 
mem bawa impact yang besar 
bagi PDSI,”ujarnya.

Di penghujung acara, 
Lelin menyampaikan ap-
resiasinya kepada semua 
pekerja yang terlibat dalam 
menampilkan kinerja ter-
baik nya bagi per u  sa haan. Ia 
berpesan agar sinergi dan 
kerja sama yang dibangun 
dapat terus ditingkatkan, 
dan jangan bekerja terkotak-
kotak fungsi. “PDSI sebagai 
perusa haan services, ha-
rus bisa memberikan per-
formance yang excellent, 
tidak hanya untuk customer 
satisfaction tetapi menuju 
ke pada customer loyalty,” 
pungkasnya.

Town Hall Meeting PDSI 
ini dihadiri oleh seluruh Di-
reksi, jajaran ma najemen dan 
pekerja PDSI dan di-relay 
lang sung oleh Project Area 
Ja wa-KTI dan Project Area 
Sum bagsel.•bk022017

Badak LnG adakan 
Management Inspection

bontang - Badak LNG terus berupaya mencegah potensi 
bahaya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja untuk  
mempertahankan jam kerja aman operasional Badak LNG. 
Sampai 2 Februari 2017, telah mencapai 86 juta jam kerja 
aman.  Untuk itu, Badak LNG mengadakan Management 
Inspection ke-29, Kamis (2/2). Agenda rutin perusahaan 
dalam rangka Bulan K3 Nasional ini juga bertujuan untuk 
me me riksa lingkungan kerja di area Badak LNG, khu susnya 
area kilang dan fasilitas pendukung kilang seperti bengkel 
induk, sentral komunikasi, dan gedung perkantoran.

“Management inspection juga bertujuan me meriksa 
penerapan BSMART di area kerja Badak LNG,” jelas 
President Director & CEO Badak LNG Salis S. Aprilian.

BSMART (Badak LNG SHEQ Management System 
and Attitude Reinforcement Technique) merupakan sistem 
manajemen Badak LNG yang mengintegrasikan seluruh 
Sistem Manajemen SHEQ (Safety, Health, Environment, and 
Quality) di Badak LNG. Sistem Manajemen SHEQ dimaksud 
adalah Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001), Sistem 
Manajemen Mutu (ISO 9001), dan Sistem Manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3 /OHSAS 18001).

Tahun ini, penyelenggaraan management inspection 
se laras dengan tema BK3N Badak LNG tahun 2017, yaitu 
“Dengan Bulan K3 Nasional kita tingkatkan pemahaman 
dan penerapan BSMART untuk meningkatkan kinerja dan 
budaya K3 Badak LNG”. 

Pelaksanaan management inspection dimulai dengan 
pembagian kelompok. Se banyak 70 peserta yang terdiri 
dari Direksi, Mana jemen Badak LNG, serta bebe rapa 
stakeholders terkait dibagi menjadi 13 grup dengan masing-
masing grup beranggotakan 5 – 6 orang. Peserta lalu di-
berikan penga rahan oleh Ketua Pani tia Bulan K3 Nasional 
(BK3N) 2017 Badak LNG Honorus Hendryarno terkait aspek  
yang perlu diperiksa,  meliputi aspek keselamatan proses, 
keselamatan kerja, lingkungan, kebersihan (housekeeping), 
kesehatan, hygiene, serta mutu. Inspeksi berlangsung 
sekitar 1,5 jam di 40 lokasi, baik di area kilang maupun 
fasilitas pendukung dan perkantoran. Setiap grup menyam-
paikan dua temuan yang dianggap paling penting. Tahun 
ini, terdapat 173 temuan dan akan dievaluasi lebih lanjut 
oleh tim Badak LNG.

Salah satu peserta Management Inspection dari PT 
Pupuk Kalimantan Timur David Mantik menyatakan apre -
siasi tinggi terhadap Badak LNG yang secara rutin bersedia 
mengundang peru sahaan lain untuk memeriksa dan menilai 
kinerjanya, khu susnya aspek keselamatan kerja dan 
lindungan ling kungannya. 

Usai memaparkan te mu an, Director & COO Badak LNG 
Yhenda Permana menyampaikan terima kasih atas temuan, 
koreksi, dan saran dari Management Inspection. Kegiatan 
ini merupakan sarana Badak LNG untuk lebih meningkatkan 
keamanan, keselamatan, kehandalan, dan efisiensi kilang, 
serta kenyamanan tempat berkerja sehingga para pekerja 
Badak LNG dapat lebih produktif dalam bekerja.•badak lng
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President Director & CEO Badak LNG Salis S. Aprilian melakukan mana-
gement inspection dalam rangka Bulan K3.

Direktur Keuangan dan Administrasi PDSI Desandri menyampaikan keberhasilan kinerja keuangan PDSI selama tahun 2016.

rig PdSI Sambut Tahun Baru Bersama SKK Migas
bunyu - Di  penghujung 
tahun 2016,  terasa begitu 
ber beda suasananya. Ken-
dati pergantian tahun tidak 
dinikmati bersama keluarga 
sebagaimana yang terjadi 
di kota-kota besar, namun 
seluruh crew rig di daerah 
operasi pengeboran sumur 
BN-47 PT Pertamina EP  
yang berlokasi di pulau 
Bunyu Kalimantan Timur 
tetap semangat menjalankan 
tugas mulianya dalam upa ya 
pencarian migas bagi ke-

tahanan energi negeri. Se-
mangat itu semakin bertam-
bah kala rig PDSI #09.02 
N80-UE/25 yang  memulai 
keg iatan operas inya d i 
awal tahun 2017 mendapat 
kunjungan ke hormatan dari 
Manajemen Divisi Survey 
dan Pemboran SKK Migas 
Jakarta. 

Endra Triyana, Kepala 
Subdin Survei dan Pem-
boran Eksplorasi  I  SKK 
Migas, d idampingi  o leh 
Project Manager KTI PDSI 

Firmansyah Arifin, me la kukan 
Management Walk Through 
(MWT) yang biasa dilakukan 
SKK Migas ter hadap proyek 
operasi penge  boran di seluruh 
In do nesia sebagai bentuk 
pe nga wasan operasional 
Pe  merintah terhadap ke-
giatan sumur eksplorasi dan 
pengembangan. Dalam MWT 
dilakukan peninjauan ter-
hadap seluruh aspek ope-
rasional pengeboran pada 
rig PDSI #09.02 N80-UE/25 
di sumur BN-47. Hal ini 

ditujukan untuk mengetahui 
seberapa besar kelancaran 
program, kendala dan tan -
tangan yang dihadapi un tuk 
dapat dicarikan so lusi se-
segera mungkin, se hing ga 
dapat membantu pe ning-
katan produksi.

Manajemen PDSI ko-
mit untuk melakukan ope-
rational excellent pada pro-
yek pengeboran ini se ca-
ra efisien namun dengan 
m e n g   u t a m a k a n  a s p e k 
HSSE.•bk012017



Go Live Implementasi SaP PHE onWJ
jakarta - Sistem SAP sebagai sistem 
Enterprise Resource Planning (ERP) PT 
Pertamina (Persero) semakin meluas 
diimplementasikan ke anak perusahaan 
dan cucu perusahaan. Dengan dukungan 
dari Corporate Shared Service (CSS), 
Pertamina Hulu Energi Offshore North 
West Java (PHE ONWJ) telah berhasil 
mengimplementasikan SAP dengan 
Go Live Date 19 Januari 2017 dibawah 
bendera Phoenix Project.

Seremoni Go Live digelar pada 20 
Januari 2017 dengan dihadiri oleh Direktur 
Utama PT PHE Gunung Sardjono Hadi, 
Direktur Utama PHE ONWJ Beni Jaffilius 
Ibradi, GM PHE ONWJ Irwansyah, SVP 
CSS Jeffrey Tjahja Indra, beserta jajaran 
manajemen CSS dan PHE ONWJ.

Acara dibuka oleh GM PHE ONWJ 
Irwansyah. Secara khusus Irwansyah 
berterima kasih kepada Tim Phoenix 
Project baik dari PHE ONWJ maupun 
CSS, karena implementasi SAP akan 
sangat bermanfaat bagi PHE ONWJ dalam 
pelaksanaan tugasnya. “SAP merupakan 
hal yang baru bagi kita, tapi tidak ada kata 
berhenti untuk belajar. Saya minta kawan-
kawan yang sudah mengikuti pelatihan, 
mari kita konsisten menggunakannya,” 
imbuh Irwansyah.

Jeffrey Tjahja Indra menyampaikan 
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terima kasihnya kepada seluruh tim yang 
terlibat, termasuk manajemen PHE ONWJ 
yang telah berhasil melakukan migrasi data. 
Tidak lupa Jeffrey memberikan apresiasi 
kepada rekan-rekan CSS yang telah 
mendukung implementasi SAP ONWJ. 
“Mudah-mudahan implementasi ini dapat 
mendukung tercapainya target-target 
perusahaan untuk tetap untung,” ujarnya. 

Tahap implementasi SAP ONWJ sudah 
dipersiapkan semenjak kick off Phoenix 
Project pada 5 April 2016. Adapun modul 
yang diimplementasi antara lain Financial 
Accounting (FI), Controling (CO), Joint Venture 
Accounting (JVA), Plant Maintenance (PM), 
Material Management (MM), Warehouse 
Management (WM), Project System (PS), dan 
Human Resources (HR).

Gunung Sardjono Hadi menambahkan, 
bahwa implementasi SAP akan mempermudah 
pekerjaan PHE ONWJ. Kontrol menjadi 
lebih baik dan pengambilan keputusan 
semakin lebih cepat. Kemudian yang paling 
penting, akan memberikan kemudahan dalam 
mendapatkan data bisnis perusahaan. 

Acara ditutup dengan penandatanganan 
berita acara serah terima implementasi 
ERP PHE ONWJ, serta pemberian plakat 
penghargaan kepada tim Phoenix Project 
yang diwakili oleh Ismael Halim dan Tedi 
Kurniadi sebagai project manager.•phe onwj
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PEP Papua Field adakan Workshop 
Perencanaan Kerja Proyek Strategis 2017
sorong - PT Pertamina 
EP Asset 5 Papua Field (PEP 
Papua Fie ld)  menggelar 
workshop  dengan tema 
Perencanaan Kerja Proyek 
Strategis Tahun 2017 pada 
(25/1) di Sorong.Workshop 
diikuti oleh 45 pe kerja dari 
berbagai fungsi. 

Papua Field Manager, 
Julfrinson A. Sinaga, me-
nekankan tentang pem-
bahasan 8 proyek strategis 
yang menjadi fokus PEP Papua 
Field di tahun 2017. Delapan 
proyek strategis tersebut 

antara lain: Zero discharge di 
Lapangan Produksi Salawati; 
Penyisipan trunkline 8 inci 
Klamono-Sorong; Tangki free 
water knockout (FWKO) di 
Lapangan Produksi Klamono; 
Pembangkit ListrikTenaga 
Mes in  Gas (PLTMG)  d i 
Lapangan Produksi Klamono; 
Zero water di Loading Terminal 
Sorong; Pembenahan lokasi 
Stasiun Pengumpul (SP) di 
Lapangan Produksi Salawati; 
Pemboran d i  Lapangan 
Produksi Klamono; Modifikasi 
rig carrier menjadi crawler.

Sementara itu, Papua 
HR Analyst, Budi Wibowo 
Mukti, menyam paikan se lain 
mem bahas 8 proyek stra-
tegis, setiap peserta diberi 
kesempatan untuk me nyam-
paikan success story masing-
masing pekerja di tahun 2016. 
Beberapa poin menarik yang 
disam paikan antara la in 
pening katan pro duksi PEP 
Papua Field, peningkatan 
kompetensi pe kerja melalui 
training atau ser tifikasi, serta 
mutasi pekerja ke field lain PEP 
yang lebih terencana.•andi njo

dISKUSI SIMULaSI PEnEraPan GroSS SPLIT PSc
President Director PHE R. Gunung Sardjono Hadi menjadi pembicara dalam Diskusi 
Simulasi Penerapan Gross Split PSC yang diselenggarakan oleh IATMI (Ikatan Ahli Teknik 
Perminyakan Indonesia) dalam rangka menampung aspirasi stakeholder KKKS. Selain 
sharing mengenai pelaksanaan gross split di PHE ONWJ, diskusi tersebut juga membahas 
mengenai kebijakan – kebijakan industri migas di Indonesia.• phe
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The Patra Bali raih Penghargaan
The Best Hotel With Exceptional 
Hospitality of The year
jakarta - Sebagai anak 
perusahaan PT Pertamina 
(Persero) yang bergerak di 
industri property & hospitality, 
PT Patra Jasa terus berusaha 
untuk meningkatkan jasa dan 
pelayanannya agar dapat 
ber saing dengan industri 
property & hospitality lainnya 
yang semakin meningkat 
belakangan ini. Salah satu 
strategi nya adalah dengan 
me ningkatkan pelayanan 
prima kepada para pelanggan 
di unit bisnis perhotelan yang 
ada. 

Sebagai salah satu unit 
bisnis PT Patra Jasa yang 
ber lokasi  d i  area South 
Kuta Bali ini, The Patra Bali 
membuktikannya dengan 
mener ima penghargaan 

GM The Patra Bali, Askar DG Kamis (kiri) menerima penghargaan The Best Hotel With Exceptional Hospitality of The Year.
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sebagai The Best Hotel 
With Exceptional Hospitality 
of The Year dalam acara 
Indonesian Best Company & 
Leadership Award 2016 yang 
diselenggarakan di Jakarta 
Desember 2016 lalu oleh 
sembilan media.

Angkoso  Soekada r i 
selaku SPV Property & Hos-
pitality menjelaskan, peng-
hargaan in i  merupakan 
bukti komitmen kami dalam 
member ikan  pe layanan 
terbaik kepada tamu dan 
inovasi pengembangan F 
& B service, lebih banyak 
senyum dan tegur sapa 
kepada pelanggan diakui 
oleh stakeholders. 

“Yang terpenting kita 
harus memberikan pelayanan 

“sex” kepada pelanggan.Sex 
yang dimaksud disini adalah 
service excellent. Memberikan 
pelayanan yang terbaik ke-
pada pelanggan. Kita ber-
harap Patra Hotel Resort 
se lalu memperbaiki diri dan 
me ningkatkan pelayanannya 
sehingga dapat memberikan 
pelayanan terbaiknya kepada 
pelanggan.

GM The Patra Bali, Askar 
DG Kamis menambahkan, 
“Peng hargaan ini merupakan 
bukti konsistensi kami dalam 
memberikan pelayanan terbaik 
kepada para pelanggan kami. 
Penghargaan ini tentunya 
akan memotivasi kami untuk 
terus ber inovasi melalui 
mu tu pelayanan terhadap 
pelanggan”.•patra jasa



Pelatihan Public Speaking Bagi 
140 Kepala Penerangan TnI
jakarta - Public Speaking 
memiliki peran pen ting sebagai 
bagian dari sebu ah organisasi 
da lam upaya menciptakan 
citra dan hubungan positif di 
mata publik sehingga dibu-
tuh kan kemampuan untuk 
meng o mu nikasikan ber bagai 
hal stra tegis yang menyangkut 
keberlangsungan perusa ha an, 
instansi dan stake holders.

Dalam rangka mening-
kat kan kemampuan public 
speaking jajaran penerangan 
Tentara Nasional Indonesia, 
Tekn is  Penerangan TNI 
meng undang Vice President 
Corporate Communication 
Perta mina, Wianda Puspo-
negoro untuk membe ri kan 
pembekalan Public Speak-
ing  kepada 140 Kepala 
Penerangan jajaran TNI di 
seluruh Indonesia dalam 
Rapat Koor dinasi Teknis 
Penerangan (Rakornispen) 
TNI Tahun 2017 di Mabes TNI 
Cilangkap, Senin (6/2). 

Wianda mengatakan, ang-
go ta pe nerangan TNI wajib 
mengu asai audiens, bagai-
mana menyampaikan infor-
masi secara jelas dan penting 
kepa da audiens. Karena 
itulah, diperlukan ke ahlian 
public speaking. Menurutnya, 
dengan keeahlian tersebut 
dapat meningkatkan ke-
per  ca yaan diri, mening kat-
kan kemampuan memim-
pin, men  jadikan lebih mudah 
ber  gaul dan meningkatkan 
pengetahuan.

VP Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro memberikan 
materi tentang public speaking kepada 140 Kepala Penerangan TNI seluruh 
Indonesia.

jakarta – Untuk terus menarik minat 
konsumen dalam menggunakan produk 
Pertamax Series dan Dexlite, Marketing 
Operation Region (MOR) III bekerja 
sama dengan The Royale Krakatau 
Hotel – Banten menandatangani kerja 
sama joint promo berupa potongan 
harga menginap di The Royale Krakatau 
Hotel, hanya dengan menunjukkan 
bukti pembelian Pertamax Series. Kerja 
sama ini diresmikan oleh Manager Retail 
Fuel Marketing MOR III Nurhadiya dan 
GM Commercial Property The Royale 
Krakatau Hotel Mila W. Suryo, di Kantor 
MOR III, Jakarta Pusat.

Selama periode 1 Februari – 31 Mei 
2017, konsumen pengguna produk Per-
tamax Series dan Dexlite yang melakukan 
transaksi di 47 SPBU terpilih di wilayah 
Serang dan Cilegon berhak mendapat 
po tongan harga sebesar 30% untuk 
mengi nap di The Royale Krakatau Ho tel. 
Potongan harga ini nantinya akan di-
berikan pada saat konsumen check in di 
The Royale Krakatau Hotel (hanya berlaku 
untuk menginap pada Sabtu dan Minggu) 
dengan menunjukkan struk pembelian 
Pertamax Series senilai Rp.250.000,- 
bagi kendaraan roda empat dan senilai 
Rp.25.000,- yang telah diberi stempel 
ataupun tanda tangan legalitas dari SPBU 
terpilih.

Tidak hanya memberikan promo-pro-
mo yang menarik, MOR III terus berupaya 
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Mor III Joint Promo dengan 
royale Krakatau Hotel

untuk memanjakan dan meningkatkan 
pelayanan kepada konsumen, salah satunya 
dengan peluncuran SPBU Pasti Prima. Pada 
tahun 2017 ini, akan diluncurkan 4 SPBU 
Pasti Prima di Cilegon, 1 SPBU Pasti Prima 
di Pandeglang, dan 1 SPBU Pasti Prima di 
Serang. 

Ditemui dalam kesempatan tersebut, 
Nurhadiya mengungkapkan, “Pelayanan 
di provinsi Banten tentunya akan terus 
ditingkatkan, seiring dengan sambutan 
konsumen yang luar biasa terhadap produk 
BBK. Bisa dilihat dari proporsi konsumsi 
produk Premium yang mengalami penurunan 
drastis di tahun 2016, dari yang sebelumnya 
80% menjadi 37% dibandingkan dengan 
produk Pertalite, Dexlite, dan Pertamax 
Series. Kami akan upayakan pelayanan 
terbaik agar masyarakat semakin loyal 
dengan produk Pertamina.”•mor iii

Manager Retail Fuel Marketing MOR III Nurhadiya dan GM 
Commercial Property The Royale Krakatau Hotel  Mila W. 
Suryo berjabat tangan usai menandatangani kerja sama 
joint promo di antara kedua belah pihak.
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“Kita harus menguasai 
materi dengan memperbanyak 
referensi agar tidak salah 
dalam menyampaikan infor-
masi, memenuhi kr i ter ia 
5W+1H, memahami audiens 
dan interaktif. Kita harus siap 
menerima per tanyaan dan 
kritikan yang ma suk serta 
ha rus bisa men   jawabnya,” 
katanya.

Leb ih  lan ju t  W ianda 
mema parkan bahwa untuk 
men jadi  seorang publ ic 
relation harus memiliki rasa 
percaya diri yang baik, dengan 
eye contact dan sikap tubuh 
yang baik, intonasi dan tempo 
bica ra yang tepat untuk meya -
kinkan audiens. “Kita harus 
bisa berbicara dengan baik 
tanpa menyinggung audiens, 
memberikan solusi, jangan 
pernah menyampaikan infor -
masi yang bersifat menya-
lahkan pihak lain,” tam bahnya.

Kepala Dinas Penerangan 
Tentara Nasional Angkatan 

Darat, Brigadir Jenderal 
Mohamad Sabrar Fadhilah 
mengatakan dengan pem-
bekalan public speaking ini, 
para Kepala Penerangan 
jajaran TNI mendapatkan 
pembekalan mengenai hal-
hal yang berkaitan dengan 
tugas-tugas penerangan di 
jajaran, seperti mengenai 
pem   be ritaan satuan untuk 
dipublikasikan oleh media, 
men jal in hubungan yang 
harmonis dengan awak media 
atau wartawan maupun de-
ngan instansi terkait lain nya.

Usai memberikan pem-
bekalan, Wianda menyam-
paikan harapan kepada TNI 
untuk terus mendukung 
pro gram Corporate Sosial 
Responsibilty  Pertamina 
sehingga dapat ter l ihat 
b a g a i m a n a  P e r t a  m i n a 
bersama TNI berkolaborasi 
memperbaiki fasilitas umum 
dan sekolah di daerah terluar, 
terpencil dan terjauh.•irli

yogyakarta -  Sa lah 
sa tu elemen dalam Mana-
jemen Keselamatan Proses 
(MKP) adalah penyelidikan 
kejadian yang sistem dan 
pe laksanaannya ter kait lang-
sung dengan Inter national 
Sustainability Rating System 
(ISRS). Pelaporan dan pe-
nyelidikan ini memerlukan 
alur yang jelas sehingga 
dapat terimplementasi dan 
ter dokumentas i  dengan 
baik serta dapat dijadikan 
bahan pembelajaran atau 
learning from event (LFE). 
Hal ini diungkapkan oleh 
Sancoyo Budi Utomo (HSSE 
Refining) di hadapan pekerja 
RU IV Cilacap yang men jadi 
peserta workshop review TKO 
Pelaporan dan Penye lidikan 
Kejadian di Yogyakarta, (28/1).

Sancoyo mengatakan, 
untuk dapat memperoleh 
level 7 ISRS8 di tahun 2017, 
sesuai dengan rekomendasi 
dari DNV selaku assessor 

ISRS tahun 2016, RU IV 
ha rus melakukan overhaul 
Sistem Tata Kerja (STK) terkait 
proses 13 LFE sehingga nan-
tinya TKO tersebut dapat 
me nunjukkan Responsibility, 
Action, Contribution dan Infor -
mation (RACI) yang jelas.

Workshop di awali de-
ngan review LFE RU IV de-
ngan perbandingan STK LFE 
Unit lain, dilanjutkan pem-
bahasan mengenai ren cana 
tindak lanjut rekomen dasi 
assessment ISRS 2016, dan 

focus group per disiplin meliputi 
STK LFE, Investigator Training, 
STK Keluhan Pelanggan, 
STK PEKA dan Tracking & 
Monitoring. 

Sancoyo berharap setelah 
dila kukan pembedahan TKO 
Pela poran dan Penyelidikan 
Kejadian akan diperoleh 
TKO dengan content se -
suai dengan MKP dan ISRS 
Proses 13 yang mudah untuk 
diimplementasikan dan akan 
dima sukkan ke dalam aplikasi 
berbasis web.•aji-ruiv

rU IV Gelar Workshop review TKo 
Pelaporan dan Penyelidikan Kejadian 

Sancoyo Budi Utomo memaparkan, RU IV harus melakukan overhaul Sistem 
Tata Kerja  terkait 13 Learning From Event (LFE) untuk dapat memperoleh level 
7 ISRS8 tahun ini.
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Tingkatkan Kemampuan Lewat 
Kompetisi Fire Fighting
jakarta – Sejumlah Petugas Fire Rescue 
melakukan aksi pemadaman api saat 
Structural Fire Fighting Competititon yang 
diadakan di Fire Ground Plumpang, (30/1).

Sebanyak tujuh T im Fire Rescue 
yaitu Perkapalan, MOR III, Kantor Pusat 
Pertamina, PLC Simprug, Lubricant, Marine 
dan LPG mengikuti kompetisi yang diadakan 
untuk memperingati Bulan K3 Nasional 
2017. Setiap tim yang terdiri dari 8 anggota 
mempunyai tugas untuk memadamkan api 
dan menyelamatkan korban yang terjebak di 
lantai 1. Setiap tim mempunyai strategi yang 
disiapkan untuk menghadapi tugas tersebut.

Menurut Tri Sapta Mulia Manager HSSE 
Operation Head Office, kompetisi ini diadakan 
untuk memaksi malkan kemampuan tim dari 
Fire Rescue dan menyiapkan  regu yang siap 
siaga saat menghadapi keadaan darurat di 
tempat kerja masing-masing. 
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Salah satu peserta, Iwan Darmawan 
selaku Ketua regu HSSE Pertamina 
Lubricant sangat senang mengikuti kom-
petisi tersebut.  “Kita dapat melatih per-
formance dan mendapatkan ilmu dan 
pengalaman baru,” ujarnya.

Di akhir kompetisi, terpilih tiga tim 
terbaik, yaitu Tim Pertamina Simprug, Tim 
Depot LPG dan Tim Depot Plumpang.•priyo

Structural Fire Fighting Competition .
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Penyempurnaan Pengurus 
PWP rU VI Periode 2015-2018

balongan - Persatuan Wanita Patra (PWP) Tingkat 
Wilayah RU VI Balongan melaksanakan pengesahan pe-
ngurus Persatuan Wanita Patra Tingkat Wilayah RU VI 
Balongan masa bakti tahun 2015-2018, di Gedung PWP, 
Perumahan Bumi Patra Indramayu, Rabu (1/2). Acara ini 
dihadiri seluruh Pengurus dan anggota PWP RU VI.

Dalam sambutannya, Ketua PWP RU VI Nurhanilda 
Afdal Martha mengatakan, sebagai istri pekerja hendaknya 
anggota PWP mendukung suami dimana saja ditugaskan.  
Sementara, terkait adanya rotasi di kepengurusan PWP, 
Ketua PWP berharap semua anggota bisa berlapang dada 
dengan posisi baru yang diduduki tiap anggota. Hal ini 
dilakukan agar tiap anggota yang menjadi pengurus PWP 
bisa semakin kenal dengan anggota yang lainnya sehingga 
tali silaturahmi juga bisa semakin erat.

Ditambahkan Nurhanilda, dalam menjalankan kegiatan 
di bawah organisasi PWP, setiap anggota hendaknya 
memiliki attitude yang baik sehingga organisasi PWP 
bisa semakin maju dan bukan mengalami kemunduran. 
Ketua PWP juga mengharapkan adanya kerja sama setiap 
anggota dalam menjalankan organiasi PWP ini sehingga 
nantinya akan mendapat hasil yang maksimal.•irwanto/riki
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Pertamina Luncurkan Varian Terbaru 
Bright Gas 5,5 Kg di aceh
aceh - Sebagai salah satu 
upaya memenuhi kebutuhan 
masyarakat akan bahan 
bakar elpiji yang praktis dan 
efisien, Marketing Operation 
Region (MOR) I Sumbagut 
meluncurkan salah satu 
produk varian terbaru Elpiji 
“Bright Gas” dalam kemasan 
tabung 5.5 kilogram di Aceh, 
pada (6/2) .  Peluncuran 
produk ini ditandai dengan 
penjualan perdana sekaligus 
deklarasi penggunaan LPG 
Non Subsidi kepada jajaran 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 
aula kantor Walikota Banda 
Aceh.

Acara peluncuran dihadiri 
oleh Pelaksana Tugas (Plt) 
Wa l i ko ta  Banda Aceh, 
Hasanuddin Ishak dan GM 
MOR I Sumbagut, Romulo 
Hutapea. “Peluncuran Bright 
Gas 5.5 kg menjadi so lusi 
yang cocok bagi konsumen 
yang mem butuhkan kemasan 
lebih ringan dan praktis, serta 
dengan harga yang sangat 
terjangkau,” kata Romulo.

Bright Gas 5.5 kg mena-
warkan tiga kelebihan bagi 

konsumen. Pertama, lebih 
aman dengan fitur katup 
ganda yang mengadopsi 
teknologi Double Spindle 
Va l v e  S y s t e m  ( D S V S ) 
sehingga 2 kali lebih aman 
dalam mencegahkebocoran 
pada kepala tabung. Kedua, 
fitur keamanan diperkuat 
dengan adanya tambahan 
sege l  resmi  Per tamina 
yang di lengkapi dengan 
hologram fitur OCS (Optical 
Color Switch) yang telah 
memperoleh paten dan 
tidak dapat dipalsukan. Fitur 
ini hampir sama dengan 

teknologi yang digunakan 
dalam benang pengaman 
uang kertas dan dokumen- 
dokumen berharga lainnya.

Ketiga, guna menciptakan 
kenyamanan dalam mela-
ku kan pemesanan Bright 
Gas 5.5 kg melalui layanan 
terpusat di Contact  Perta-
mina 1-500-000. 

Untuk  w i l a  yah  ko ta 
Banda Aceh dan sekitarnya, 
harga Bright Gas kemasan 
tabung 5.5 ki logram ini 
dijual dengan harga Rp320 
ribu untuk tabung dan isi. 
Sedangkan untuk pengisian 

ulang dijual dengan harga 
Rp 60 ribu di outlet selain 
SPBU dan Rp 65 ribu di 
outlet SPBU.

MOR I cabang Aceh telah 
menyiapkan Bright Gas 5,5 
kg di 250 outlet di kota 
Banda Aceh dan Aceh Besar 
dengan tahap awal penjualan 
sebanyak 10.000 tabung. 
Untuk memperkenalkan pro-
duk Bright Gas 5,5 kg kepada 
masyarakat, Pertamina MOR 
I cabang Aceh juga akan 
melakukan pameran d i 
Suzuya Mall pada  24-28 
Februari 2017.•arya/wali
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Secara simbolis Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Banda Aceh Hasanuddin Ishak disaksikan GM MOR  I Sumbagut Romulo 
Hutapea menyerahkan tabung Bright Gas 5,5 kg kepada salah satu pegawai negeri sipil Banda Aceh.

Mor V Meriahkan Bulan K3
surabaya – Marketing 
Operation Region (MOR)
V menggelar pembukaan 
rangkaian acara peringatan 
bulan K3 yang mengusung 
tema “Zero Fatal ity Kita 
Bisa”, pada Jumat (3/2). 
Pembukaan rangkaian acara 
peringatan bulan K3 itu, 
ditandai dengan atraksi 
tembak balon dengan panah 
yang dilakukan oleh General 
Manager (GM) MOR V Ageng 
Giriyono.

Atraksi panahan yang 
dilakukan oleh GM MOR 
V tersebut mendapatkan 
banyak sorakan dari peserta 
yang hadir dalam seremonial 
pembukaan rangkaian acara 
peringatan bulan K3 tersebut. 
Da lam aks inya ,  Ageng 
menembakkan tiga anak 
panah sebelum me ngenai 
sasaran dan me letuskan 
balon yang memicu balon 
lainnya terbang ke ang kasa 
dan menambah semarak 
acara pembukaan itu.

Dalam sambutan pa da 
seremonial tersebut, Ageng 

GM MOR V Ageng Giriyono membidik sasaran menggunakan panah dalam seremonial pembukaan rangkaian acara 
peringatan bulan K3.
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Giriyono mengatakan, bahwa 
sebagai BUMN, Keselamatan 
kerja merupakan harga mati 
yang tidak boleh ditawar 
lagi “Keselamatan kerja 
bagi Pertamina merupakan 
bawaan sejak lahir,  seperti 
j a r g o n n y a  k i t a  h a r u s 
meminimalisir kecelakaan 
kerja dan tidak boleh sampai 
ada korban dalam pekerjaan 
yang kita lakukan” ujarnya.

Lebih lanjut Ageng juga 
memberikan idenya untuk 
meningkatkan efektif itas 
dalam penanganan krisis 
yang mungkin terjadi di 
lingkungan kerja khususnya 
kantor Pertamina MOR V. 
“Sepert i  menambahkan 
nomor ruangan di masing-
masing pintu yang ada di 
dalam kantor kita ini, hal ini 
juga pernah saya lakukan 
di kantor saya yang dulu, 
d e nga n  b e g i t u  ke t i k a 
ter jadi kr is is akan lebih 
mudah bagi petugas untuk 
mengidentifikasi lokasi krisis 
dan memberikan instruksi 
bagi rekan-rekannya,” kata 

Ageng.
Pada acara pembukaan 

bulan K3 tersebut HSSE 
Region Manager V Syamsul 
Arifin memgutarakan bahwa 
MOR V terus berupaya 
u n t u k  m e n i n g k a t k a n 
segi keamanan yang ada 
di l ingkungan kerja para 
p e g a w a i n y a  “ S e b a g a i 
BUMN kita wajib mematuhi 
peraturan Disnaker tentang 
keselamatan kerja, oleh 
sebab itu kami dari HSSE 
t e rus  be rupaya  un tuk 
meningkatkan segala aspek 
keamanan yang ada di 
lingkungan kerja kita ini,” 
ujar Syamsul.

Syamsul menambahkan 
bahwa partisipasi setiap 
orang juga sangat dibutuhkan 
untuk terus meningkatkan 
keselamatan kerja di wilayah 
MOR V. Ia mengharapkan 
agar para pekerja juga turut 
berpartisipasi dalam hal 
tersebut. 

“Dengan partisipasi dari 
seluruh pekerja, kita pasti 
bisa terus meningkatkan 

aspek keselamatan kerja di 
tempat kita ini dan akhirnya 
Zero Fata l i ty  yang k i ta 
harapkan bisa tercapai,” 
tam bahnya.

Da lam Kesempatan 
itu,  Syamsul juga meng-
ungkapkan bahwa rangkaian 
acara peringatan bulan K3 
dilaksanakan mulai 3 – 24 
Februari 2017.

“Peringatan bulan K3 ini 
akan terdiri dari 3 bentuk 
yaitu Safety Competition, 
Campaign, and Learning.  
Dalam Competition, kami 
mengadakan beberapa 
bentuk perlombaan, seperti 
Survival Competition dan 
Photograph HSSE. Pada poin 
Campaign kami melakukan 
kampanye keselamatan 

kerja dengan memasang 
ber bagai imbauan tentang 
keselamatan kerja di be-
b e r a p a  w i l a y a h  M O R 
V. Sedangkan pada poin 
Learning di antaranya kami 
akan mengadakan so-
sialisasi keselamatan kerja 
pada anak-anak TK,” ungkap 
Syamsul.•harist
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Pertamina dan Polda Jateng & dIy 
Tandatangani Kontrak Baru Penyediaan BBM
semarang - Sebagai unit 
bisnis di bawah Direktorat 
Pe ma saran,  khususnya 
da lam l in i  bahan bakar 
minyak industri, Industrial 
Fuel Marketing (IFM) terus 
berupaya dalam menjaga 
h u b u n g a n  b a i k  s e r t a 
menempatkan diri se bagai 
partner bagi stakeholders. 
Untuk mewujudkan hal ter-
sebut, baru-baru ini Fungsi 
IFM Marketing Operation 
Region (MOR) IV melakukan 
penandatanganan perjanjian 
jual-beli dengan satuan ker-
ja (satker) Kepoli sian Dae-
rah yang ada di wila  yah 
Jawa Tengah dan DIY. Pe-
nandatanganan kontrak ter-
sebut berlangsung di Grand 
Ballroom Rama Shinta Patra 
Jasa Convention Hotel Se-
marang, Selasa (31/1).

Penandatanganan 
p e r j a n  j i  a n  j u a l - b e l i 
dilaksanakan se cara simbolis 
diwakili oleh Manager IFM 
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MOR IV, Alexander Susilo 
bersama dengan perwakilan 
dari 47 satker di lingkungan 
Polda Jateng dan DIY. 
Ditemui di sela-sela acara, 
Alex men  jelaskan, ada sekitar 
47 satker yang berkontrak 
dengan Per ta mina dengan 
nilai kontrak yang berbeda-
beda. Terdiri dari 39 satker 
Jateng dan 8 satker DIY.

Lebih lanjut Manager 
IFM MOR IV menyatakan,  
kegiatan ini merupakan se-
buah bentuk kerja sama 
antara instansi pemerintah 
dengan Pertamina sebagai 

B U M N  d a l a m  r a n g k a 
penyed i aan  BBM dan 
Pelumas. Penan da  tanganan 
perjanjian dengan satker 
Polda adalah sebuah event 
yang sudah dilakukan oleh 
Pertamina sejak lama. 

“Selalu ada setiap tahun-
nya karena kontrak kerja ha -
nya berlaku selama satu ta-
hun. Diharapkan kegiatan ini 
dapat menjadi momen mem-
per erat hubungan Pertamina 
dengan satker terkait se-
hing ga ke depannya kerja 
sa   ma akan selalu terjalin,” 
imbuhnya.•mor iv

Se cara simbolis Manager IFM MOR IV Alexander Susilo berjabat tangan dengan 
perwakilan dari 47 Satuan Kerja di lingkungan Polda Jateng dan DIY usai 
menandatangani perjanjian jual beli BBM dan Pelumas.
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Undian Tahap akhir Pertamax Turbo Ultimate Experience
Lima Pelanggan Setia, Jadi Tamu 
VIP Lamborghini di Italia
jakarta – Program undian berhadiah 
Pertamax Turbo Ultimate Experience telah 
memasuki tahap akhir penyelenggaraannya. 
Hingga ditutupnya program undian ini pada 5 
Februari 2017, telah tercatat sekitar 100.000 
transaksi yang tercatat pada program ini. 
Pada penarikan undian sebelumnya yaitu 
tahap pertama dan kedua, telah diumumkan 
para pemenang yang telah mendapatkan 8 
hadiah utama dan ribuan hadiah eksklusif. 
Pada (9/2), Pertamina kembali memberikan 5 
hadiah utama dan 675 hadiah eksklusif bagi 
para pelanggan setia Pertamax Turbo yang 
beruntung dalam penarikan undian tahap 
akhir yang diselenggarakan di Locanda Italian 
Restaurant, Jakarta.

Empat orang pelanggan setia yang 
beruntung memenangkan undian tahap 
akhir, yaitu Josef Dwinanta dari Tangerang 
memenangkan sedan mewah sementara 
Wanda Patricia Ento dari Bali, Arvin Warsanta 
dari Surabaya, Imam Setiadhi dari Tangerang, 
memenangkan VIP Invitation dari Lamborghini 
Italia.

Vice President Retail Fuel Marketing 
Pertamina  Afandi menjelaskan, sejak awal 
diselenggarakannya pada 17 November 2016 
hingga pengundian ditutup pada 5 Februari 
2017 para pelanggan setia Pertamax Turbo 
terus menunjukkan antusiasmenya yang 
tinggi untuk mengikuti acara ini. “Melalui 
program ini Pertamina berharap dapat mem-
berikan bentuk apresiasi terbaik kepada para 
pelanggan Pertamina, khususnya Pertamax 
Turbo di seluruh Indonesia,“ jelas Afandi.

Dukungan dari berbagai pihak te rus 
diberikan untuk Pertamina dalam menye-
lenggarakan program ini berlangsung. 
Di antaranya adalah kerja sama dengan 
Mastercard untuk senantiasa mendorong 
transaksi non-tunai di SPBU Pertamina, dan 
juga kerja sama lanjutan antara Pertamina 
dengan Lamborghini setelah sebelumnya 
bekerja sama untuk uji coba Pertamax 
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Commercial Retail Fuel Manager Pertamina Yanuar Budi Hartanto berjabat tangan dengan Director  Mastercard 
Indonesia Tommy Singgih didampingi Corporate Brand Manager Pertamina Agoes Boediono, External 
Communication Manager Pertamina Jekson Simanjuntak, dan Assistant Manager Brand and Communications 
Pertamina M. Resa. 

Turbo di Monza-Italia, Silverstone-UK, Paul 
Richards-Perancis dan Spa Fancorchamps-
Belgia.

Afandi menambahkan, berlangsungnya 
program undian ini merupakan kerja keras 
bersama yang tidak lepas dari dukungan 
berbagai pihak. “Kami berterima kasih 
kepada seluruh pelanggan setia Pertamax 
Turbo atas respon positif terhadap produk 
BBM Pertamina serta  antusiasmenya dalam 
mengikuti program ini. Kami juga berterima 
kasih kepada semua pihak yang telah 
bekerja sama diantaranya Lamborghini dan 
Mastercard yang telah mendukung program 
ini sejak awal, hingga program ini berakhir,” 
tambah Afandi.

Sementara itu, Safdar Khan selaku 
Divi sion President, Indonesia, Malaysia 
dan Brunei, Mastercard mengatakan, ”Ka-
mi mengucapkan selamat kepada para 
pemenang yang telah menerima berbagai 
hadiah eksklusif dari program Pertamax 
Turbo Ultimate Experience. Program ini 
menjadi sebuah komitmen bersama kami 
untuk terus memberikan sebuah priceless 
experience kepada seluruh pelanggan Per-
tamina dan pengguna kartu Mastercard 
di Indonesia sekaligus menikmati sebuah 
transaksi pembayaran yang lebih mudah, 
nyaman dan menguntungkan.” 

Safdar juga mengucapkan terima kasih 
kepada Pertamina yang telah menye-
lenggarakan program spesial untuk membe-
rikan para pelanggan beragam manfaat dan 
keuntungan yang hanya dapat diperoleh 
dari transaksi non-tunai. “Kami akan terus 
mendukung program-program istimewa 
selanjutnya dari Pertamina. Karena selain 
memberikan berbagai keuntungan bagi para 
pelanggan, juga menjadi sarana edukasi 
berkelanjutan bagi masyarakat agar lebih 
terbiasa menggunakan kartu pembayaran 
dalam aktivitas sehari-hari, termasuk dalam 
pembelian bahan bakar,” pungkasnya.•rilis
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balikpapan – Dirjen Migas 
Kementerian Energi dan 
Sumbder Daya Mineral (ESDM) 
IGN Wiratmaja  bersama 
rombongan Kementerian 
ESDM dan Komisi VII DPR-RI  
melakukan kunjungan kerja ke 
Balikpapan dan Tarakan pada 
2-3 Februari 2017. Audiensi 
di Balikpapan tersebut turut 
d i is i  dengan Pengal i ran 
Perdana Jaringan Gas Bumi 
Kota Balikpapan oleh Dirjen 
Migas di  Kelurahan Karang 
Jati, Balikpapan Tengah dan 
tinjauan lapangan ke SPBG  
Pertamina di Muara Rapak.

Di Bal ikpapan, pem-
bukaan kunjungan kerja 
di la kukan di Ruang Solar 
Kantor Refinery Unit (RU) V 
dan diterima oleh General 
Manager RU V Yulian Dekri 
dan General Manager MOR 
V I ,  Mochammad I r f an .  
Turut hadir antara lain VP 
Natura l  Gas Per tamina 
W iko Migantoro,Tenaga 
Ahli ESDM Sugita, serta 

Direktur Perencanaan & 
Pembangunan Infrastruktur 
Migas Alimuddin Baso. Selain 
itu, pimpinan pemerintah 
daerah juga berpartisipasi 
dalam diskusi, di antaranya 
Bupati Penajam Paser Utara, 
Kutai Kertanegara, Bulungan, 
hingga Walikota Balikpapan 
dan Tarakan. 

Dalam kesempatan ter-
sebut, IGN Wiratmaja me-
nyam paikan pent ingnya 
pelaku sektor industri migas 
untuk menanamkan mindset 
terkait pergeseran paradigma 
(shifting paradigm). Wiratmaja 
mengungkapkan, ada tiga 
jen is  sh i f t ing parad igm 
yang kini dihadapi di dalam 
industri migas. Yang pertama, 
terkait pengelolaan energi 
dimana di zaman sekarang 
in i  pertumbuhan energ i 
akan menjadi pondasi dari 
per tumbuhan ekonomi .  
“Kali mantan Timur memiliki 
banyak lokas i  s t rateg is 
untuk pertumbuhan ekonomi 

tersebut,” ujarnya.
 Yang kedua,  “pepole 

follow the energy”. Artinya, 
ke depannya orang akan 
cenderung mengikuti sumber 
energi atau lokasi dimana ada 
sumber energi, bukan lagi 
energi yang mengikuti dimana 
manusia berada. Maka, 
pengembangan energi di 
lokasi-lokasi strategis seperti 
Bontang dan Papua perlu 
dilakukan. 

Paradigma yang ketiga 
adalah penggunaan energi 
bersih. Contoh yang paling 
dekat adalah pengembangan 
gas sebagai sumber energi 
yang lebih ekonomis dan lebih 
ramah lingkungan dibanding 
BBM.  

“Salah satu manfaat 
posi t i f  dar i  d ivers i f ikas i 
energi adalah berkurangnya 
ketergantungan ke BBM 
yang saat ini menggunakan 
60% impor. Selain itu, de-
ngan diversif ikasi energi 
kita dapat mengoptimalkan 

sum ber-sumber energi yang 
ada di dalam negeri,” je las 
Wiratmaja. 

Ia pun menyebutkan ada-
nya tantangan untuk men-
ciptakan diversifikasi energi 
di antaranya tuntutan untuk 
mencipatkan infrastruktur 
yang lebih terintegrasi ter-

masuk di wilayah Kalimantan. 
Sementara itu, VP Natu-

ral Gas Pertamina  Wiko 
Migan toro menyampaikan 
komitmen Pertamina yang 
menyokong sektor upstream 
dan downstream untuk se-
nantiasa mendukung ke-
mandirian energi. 

Sedangkan Wal ikota 
Balikpapan Rizal Effendi 
berharap kelancaran pe-
ngembangan jaringan gas 
rumah tangga maupun ken-
daraan di Kali mantan sebagai 
upaya untuk memberikan 
manfaat dan nilai lebih bagi 
masyarakat.•keishkara hp

jakarta – Kinerja periode 2016 telah lewat, namun harapan 
pelaku bisnis hulu migas agar pasar minyak mentah dunia kembali 
normal belum terlihat. Harga crude masih berkisar sekitar US$ 50-
an per barel. Kondisi yang mulai berlangsung sejak medio 2014, itu 
berdampak pada pengambilan kebijakan radikal dalam rekalkulasi 
program serta rangkaian implementasi Rencana Kerja dan Anggaran 
Belanja (RK/RAB). Hal tersebut harus dilakukan dengan arif lewat 
tangan dingin setiap tim manajemen supaya performa revenue 
perusahaan tetap aman dan tumbuh berkelanjutan. 

Lewat strategi itulah management PT Pertamina Hulu Energi 
(PHE) beserta seluruh jajaran anak perusahaannya mengeksekusi 
RK/RAB pada 2016, lalu. Direktur PHE, R. Gunung Sardjono Hadi 
di berbagai kesempatan menyatakan, agar arif dan kreatif menyikapi 
kondisi harga minyak mentah dunia yang belum pulih. “Menghadapi 
masa krisis seperti dewasa ini, kita tidak hanya dituntut untuk bekerja 
keras, cerdas, dan ikhlas semata, namun dibutuhkan kreatifitas 
dalam menggali dan menciptakan peluang-peluang baru dengan 
tingkat efisiensi tinggi,” demikian tegasnya. Beralaskan perspektif 
itu, seluruh jajaran PHE dengan kreatif terus menggali berbagai 
inovasi baik pada tataran operasi maupun investasi. Pertimbangan 
yang dikedepankan, selain menekan biaya serendah mungkin, juga 
memberikan gain optimal dan secara nyata berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja produksi. 

Salah satu anak perusahaan PHE yang berhasil meraih Key 
Performance Index (KPI) hijau pada 2016 lalu adalah PHE Joint 
Operational Body Pertamina-PetroChina East Java (JOB PPEJ), yang 
beroperasi di wilayah kerja Blok Tuban (Jawa Timur Utara).Pada 2016, 

JOB PPEJ berhasil menuai produksi sebesar 
3.854 barel minyak per hari (BOPD) atau 108 
persen dari tar get. “Kesuksesan tersebut 
dicapai ber kat keberhasilan kami melakukan 
berbagai langkah kebijakan untuk menjaga 
performance produksi lapangan Sukowati 
dan Mudi, selaku kontributor utama pro-
duksi  JOB PPEJ,” ucap Akbarsyah, General 

Manager (GM) JOB PPEJ. 
Menurut Akbarsyah, Lapangan Sukowati yang sebagaian 

besar sumurnya masih berproduksi secara alami (natural flow), 
mulai mengalami penurunan akibat kenaikan kadar air. Maka, untuk 
mempertahankan angka produksi management melakukan berbagai 
kegiatan wellservice seperti perbaikan bonding semen, menyeleksi 
interval perforasi, pengasaman, serta pemasangan pompa electric 
submersible pump (ESP) dan gas lift. Sementara Lapangan Mudi, 
karena mayoritas sumur menggunakan pompa ESP maka maintenance 
dilakukan untuk menjaga run life dan perbaikan pompa ESP, serta 
reaktivasi sumur.

Lebih lanjut Akbarsyah menjelaskan, berbagai terobosan dilakukan 
engineer JOB PPEJ untuk memaksimalkan kinerja fasilitas produksi 
antara lain, memanfaatkan Pompa Horizontal Pump System (HPS) 
sebagai Multi Phase Pump (pompa injeksi Air dan Vapor 15%) ke 
sumur injeksi (Suk #I-1). Pengambilan langkah tersebut, justru dapat 
mengurangi dampak lingkungan, karena tidak ada gas atau vapor ter-
flaring yang berpengaruh pada aspek sosial (demo masyarakat sekitar 
lokasi Sukowati – Bojonegoro yang menolak adanya flare). Selain itu 
dilakukan juga kebijakan pengadaan listrik lewat pembelian secara KWH 
dengan harga Rp. 495 per KWH. ”Kontraktor memasang Turbine 6 
MW dengan bahan bakar Dual Fuel (gas dan solar) yang disuplai oleh 
JOB P-PEJ, kemudian diparalel dengan jaringan suplai gas ke Gas 
Engine (milik JOB P-PEJ). Dengan cara ini terjadi penghematan biaya 
maintenance Gas Engine milik JOB P-PEJ sebesar US$ 450.000,- per 
tahun, serta running hour yang lebih efisien karena Gas Engine hanya 
difungsikan sebagai standby unit atau untuk emergency, saja,” urai 
Akbarsyah.

Di samping itu, penghematan sebesar US$ 12-14 juta per tahun, 
juga dipetik  melalui kebijakan Facility Sharing Agreement (FSA) dengan 
PEPC dan PEP asset-4 Field Cepu dalam pemanfaatan jalur pipa 
sepanjang 56 km (onshore dan offshore) dari CPA Mudi ke FSO Cinta 
Natomas dan tanki apung penyimpanan FSO, serta penjualan atau 
lifting. Penghematan lain juga didapat dari pemanfaatan fasilitas Test 
Separator V-200 dengan kapasitas 10,000 Bbls  (SUK POD Phase-2). 

Fasilitas ini dipindahkan dari lokasi awal yang berada di Sukowati 
Pad A ke Sukowati Pad B untuk digunakan sebagai Fasilitas Produksi 
Gas Lift sumur Suk-28, sehingga bisa menghasilkan minyak 700 
BOPD serta menghemat biaya sebesar US$ 750 ribu. Kemudian, 
melakukan monetisasi gas flare secara maksimal, terutama dari High 
Pressure (HP) Flare yang dialirkan ke pihak swasta (PT. Gasuma) 
sehingga HP Flare yang ada saat ini hanya tersisa 0,5-0,8 MMSCFD. 
Ini digunakan sebagai pilot, jika terjadi kondisi emergency pada 
proses CPA secara keseluruhan dengan pertimbangan keamanan 
untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan, karena kadar H2S 
dan CO2 yang tinggi.

“Lapangan Mudi dan Lapangan Sukowati merupakan ladang 
primadona, penyuplai utama produksi JOB PPEJ,” aku Akbarsyah. 
Ia menambahkan, produksi minyak Blok Tuban dihasilkan dari 
batuan reservoar batugamping terumbu, Formasi Tuban yang 
berumur Oligosen Akhir hingga Miosen Awal.Untuk mempertahankan 
produksi selama ini, selain menambah sumur baru, juga dilakukan 
perbaikan kualitas semen dan pindah interval perforasi ke bagian 
atas,   menjauh dari zona air (selektif interval perforasi). “Lewat strategi 
tersebut, secara umum, jajaran JOB PPEJ berhasil meraih produksi 
di atas 100% pada 2016, kemarin,” pungkas Akbarsyah menutup 
perbincangan.•dit. hulu
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Dirjen Migas : Diversifikasi Energi Kurangi 
Ketergantungan ke BBM

Dirjen Migas IGN Wiratmaja meninjau sarana dan fasilitas di SPBG Pertamina di Muara Rapak.


