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Pelaku migas umumnya memulai tahun 2016 dengan 
kekhawatiran. Ada keresahan bahwa harga minyak terus 
terjun sehingga memicu kebangkrutan perusahaan, 
penurunan produktivitas, hingga PHK masal. Apalagi pada 
Februari 2016, harga minyak menyetuh level US$26/Barrel. 

Namun, hingga menjelang berakhirnya 2016, prediksi-
prediksi tersebut tak terwujud. Pelaku migas tetap bertahan 
berkat efisiensi dan penyesuaian strategi. Selain itu, 
optimisme terhadap industri berangsur meningkat sejak Mei 
2016, saat harga minyak menguat ke level US$46/barrel 
hingga US$55/barrel saat ini. 

Kepercayaan diri pelaku migas mulai pulih pada kuartal 
kedua 2016, terlihat dari kian agresifnya perusahaan dalam 
melakukan merger dan akuisisi (M&A) terhadap asset hulu 
atau perusahaan lainnya. 

Berdasarkan data 1Derrick, di tahun 2016 tercatat 
peningkatan transaksi M&A di sektor migas. Di Amerika 
Serikat misalnya, pada kuartal pertama 2016 nilai transaksi 
M&A hanya mencapai US$5 Billion. Namun naiknya harga 
minyak pada kuartal kedua mendorong transaksi M&A ke 
level US$58.3 Milliar pada Desember 2016. Nilai ini naik dua 
kali lipat dibanding 2015, sebesar US$31 Milliar. 

Sedangkan di level internasional, transaksi M&A naik 
dari US$34.2 Milliar pada 2015 (di luar akusisi Shell terhadap 
BG) ke US$62.6 Milliar saat ini. 43% dari transaksi tersebut 
melibatkan perusahaan-perusahaan Russia, termasuk 
Rosneft dan Bashneft.

 

Kenaikan aktivitas M&A ini dimotivasi keinginan 
peru sahaan untuk keluar dari posisi bertahan/survival. 
Perusahaan sadar bahwa mereka tetap perlu berkembang 
dan tak bisa bergantung pada aset eksistingnya saja. Dari 
sisi pendanaan, investor keuangan kembali menunjukkan 
minatnya mendanai proyek migas. 

Bloomberg Intelligence memprediksi, maraknya kegiatan 
M&A ini akan bertahan di tahun 2017. Selain itu, industri 
migas juga diperkirakan akan mulai pulih, disokong oleh mulai 
seimbangnya supply-demand serta berlanjutnya efisiensi 
pemain migas. 

Meskipun demikian, perbaikan akan berjalan perlahan 
dan masih diliputi ketidakpastian. Seperti dikutip dari Delloite, 
2017 akan menjadi tahun “the slow road back”. 

Selamat datang di 2017.•

16 Kiprah Anak Perusahaan :
Kerja sama tuGu pratama 
denGan BanK mandiri

Bersambung ke halaman 3

pertamina dan saudi aramco sepakat 
joint Venture pada proyek rdmp cilacap
PT Pertamina (Persero) 
dan Saudi Aramco 
akhirnya resmi 
membentuk perusahaan 
patungan (Joint Venture/
JV) dalam membangun 
Kilang Cilacap di Jawa 
Tengah. Adapun dalam 
perusahaan patungan 
ini, Pertamina tetap 
memegang hak kelola 
mayoritas yakni sebesar 
55%, sedangkan sisanya 
dimiliki Aramco.

kelanjutan dari  Heads of 
Agreement (HoA) yang teah 
ditandatangi kedua belah 
pihak pada November 2015 
lalu. Dimana kedua belah pihak 
akan melakukan Joint Venture, 
untuk pengembangan proyek 
selanjutnya. 

“Perjanjian ini merupakan 
komitmen kuat dari kedua 
perusahaan yang secara 
bersama-sama ingin mengem-
bangkan dan memperkuat 
infrastruktur energi, terutama 
untuk proyek kilang dimana 
langkah ini sejalan dengan 
Lima Pilar Prioritas Strategis 
Pertamina. Upgrade dan 
perluasan Kilang Cilacap 
akan meningkatkan daya 
saing usaha hilir Pertamina 
melalui penciptaan produk 
kilang yang bernilai tinggi dan 
ramah lingkungan,” kata Dwi 
Soetjipto.

kapasitasnya direncanakan 
akan d i tambah menjadi 
400.000 barel per hari dan 
dirancang untuk memroses 
minyak mentah dari Arab 
yang disediakan oleh Saudi 
Aramco. Hal ini juga akan 
menghasilkan produk yang 
memenuhi spesifikasi Euro 
V, petrokimia dasar (basic 
petrochemical), dan Group II 
Base Oil untuk pelumas.

Selain untuk memenuhi 
meningkatnya permintaan 
bahan bakar,  kemitraan 
antara Pertamina dan Saudi 
Aramco akan meningkatkan 
daya saing kilang-kilang di 
Indonesia dan berkontribusi 
dalam upaya meningkatkan 
ketahanan energi.

S a u d i  A r a m c o  d a n 
Pertamina telah menyepakati 

JAKARTA-  Penandata-
n g a n a n  J o i n t  Ve n t u re 
Development untuk  Proyek 
RDMP RU IV Cilacap tersebut 
dilakukan oleh Direktur Utama 
Pertamina Dwi Soetjipto dan 
CEO Saudi Aramco Amin 
Nasser, di Kantor PUsat Per-
tamina, pada Kamis (22/12). 
Kerja sama ini merupakan 
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Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto berjabat tangan dengan  CEO Saudi Aramco Amin Nasser usai menandatangani Joint Venture Development  
untuk Proyek RDMP RU IV Cilacap. Penandatanganan dilakukan di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, pada (22/12).

Sementara i tu ,  CEO 
Saudi Aramco Amin Nasser 
mengatakan, pertumbuhan 
ekonomi yang ditargetkan 
oleh pemerintah Indonesia 
benar-benar luar biasa dengan 
agenda yang ambisius melalui 
peningkatan investasi pada 
sektor infrastruktur dan energi.  
“Karena itu, melalui investasi 
yang signifikan dan pasokan 
bahan baku yang kompetitif, 
perjanjian Pertamina dan 
Saudi Aramco ini berpotensi 
memainkan peran yang lebih 
besar dalam memenuhi ke-
butuhan energi yang terus 
meningkat pada salah sa-
tu negara yang perkem-
bangan nya tercepat di dunia. 
Indonesia,” tambahnya.

Refinery Cilacap meru-
pakan salah satu bagian dari 
Refinery Development Master 
Plan (RDMP) Pertamina dan 



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

Komitmen pertahanKan 
proper emas
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DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA HULU ENERGI (PHE)
GUNUNG SARdJoNo HAdI

Pengantar Redaksi :
PROPER Emas adalah penghargaan tertinggi dari Pemerintah 

tentang penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan 
hidup. Keberhasilan  PT Pertamina Hulu Energi (PHE) meraih dua 
PROPER Emas ini merupakan cerminan komitmen yang tinggi 
dari PHE untuk berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia 
khususnya bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja.

Berikut ungkapan yang disampaikan oleh direktur Utama PHE 
Gunung Sardjono Hadi, usai menerima penghargaan Proper yang 
diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Istana 
Wapres, Rabu (7/12).

Wilayah kerja mana saja yang mendapat penghargaan 
PRoPER Emas ini dan apa program unggulannya ? Alhamdulillah 
kita bisa mendapatkan  dua Emas untuk PHE WMO Jatim dan 
JOB Pertamina Talisman Jambi Merang. Dalam Rencana Kerja dan 
Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disampaikan ke Persero adalah 
PROPER Hijau. Akan tetapi kami di internal PHE menargetkan untuk 
WMO dan Jambi Merang adalah Emas. Sehingga kami berharap 
target keseluruhan  adalah 3 Hijau dan 2 Emas. Alhamdulillah target 
kami tercapai semua. 

Artinya jika kami bandingkan dengan RKAP 2016 sebagai target 
ke Persero sudah melebihi dari RKAP yang hanya PROPER Hijau. Jadi 
peraihan dua PROPER  Emas ini merupakan hasil yang signifikan. 
Tahun lalu PT Pertamina (Persero) meraih enam PROPER  Emas 
dan sekarang meningkat menjadi tujuh PROPER  Emas karena ada 
tambahan dari PHE.

Terdapat beberapa aspek penilaian untuk meraih PROPER Emas 
yang telah dilaksanakan oleh PHE WMO dan JOB Pertamina-Talisman 
Jambi Merang di antaranya, memiliki sistem manajemen lingkungan 
yang andal, mempunyai program konservasi energi dan sumber daya 
alam, program efisiensi energi, pengelolaan limbah B3 yang handal, 
pengelolaan limbah domestik yang handal, mempunyai arah kebijakan 
tentang konservasi keanekaragaman hayati.

Selain itu, capaian ini didukung oleh kegiatan PHE WMO dalam 
pengembangan masyarakat melalui Program Unggulan Taman 
Konservasi dan Pendidikan Mangrove di Labuhan, Kecamatan Sepulu, 
Kabupaten Bangkalan, Jatim. Selain itu juga ditopang Pengelolaan 
dan Pendistribusian Air Bersih di Desa Bandangdajah, Kecamatan 
Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan; serta Kampung Hijau Sumber 
Rejeki di Desa Sidorukun, Kecamatan Gresik Kota, Kabupaten Gresik.

Sementara itu untuk JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang  
menetapkan ada tiga program unggulan, yaitu Sekolah Cinta Bumi, 
Air Bersih melalui  Anjungan Tirta Mandiri  dan Energi Alternatif. Itu 
menjadi unggulan karena diharapkan memiliki nilai yang lebih besar, 
dibandingkan program lain. Akan tetapi, tidak melupakan program-
program CSR yang sudah dilakukan sebelumnya dan masih berjalan 
seperti kebun toga, pengembangan kelompok sulam, tenun dan 
songket.

Komitmen seperti apa yang diberikan oleh PHE sehingga 
bisa meraih dua PRoPER Emas sekaligus ? Ini merupakan suatu 
komitmen yang kuat dari BOD PHE dimana kami di internal PHE sudah 
membuat suatu kebijakan bahwa manajemen, dari top level sampai 
level manajer harus turun tangan. Karena ini adalah komitmen kita 
bersama sebagai perusahaan kepada lingkungan dan masyarakat 
melalui Community Development sebagai bentuk Corporate Sosial 
Resposibility (CSR) Anak Perusahaan  PHE.

PROPER  Emas ini hanya sebagai apresiasi dan pengakuan 
saja, tetapi bukan ini ultimate goal kami. Kami ingin memberdayakan 
masyarakat sekitar sehingga akan memberikan dampak yang positif 
kepada operasi PHE secara keseluruhan. Paling tidak masyarakat 
akan mendapatkan suatu benefit dengan kehadiran PHE baik itu 

dari sisi Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan dan sebagainya. Tentunya 
kita memang harus berbagi kepada masyarakat sekitar, jangan hanya 
kita menikmati dari hasil Sumber Daya tetapi masyarakat sekitar menjadi 
tertinggal inilah yang menjadi fokus kita. Sehingga akan terjadi suatu 
sinergi dan kolaborasi yang kondusif dan sustain antara PHE dan 
masyarakat sekitar. Dimana ujung-ujungnya adalah Inshaa Allah tidak 
akan ada lagi masalah sosial dari masyarakat dan produktivitas kami 
bisa lebih meningkat lagi.

Setelah meraih dua PRoPER Emas ini, apa harapan selan-
jutnya? Harapan kita tentunya kalau mereka sudah siap dan bisa 
memberikan dampak ekonomi yang cukup besar. Mereka akan kita 
lepas dan tentunya ini akan berdampak kepada perusahaan. Artinya 
mereka akan lebih mandiri dan tidak lagi membutuhkan bantuan. Karena 
dalam PROPER Emas itu yang dominannya adalah CSR dan ini kita 
harapkan tahun depan bisa kita tingkatkan lagi terkait dengan program-
programyang sekarang sudah ada, baik secara kualitas maupun cakupan 
areanya, serta kita diversifikasi supaya lebih bagus lagi.

Harapan kami tahun depan selain komitmen mempertahankan dua 
PROPER Emas, kami juga akan targetkan tahun depan PHE ONWJ bisa 
mendapatkan PROPER Emas.

Apa tantangan ke depannya lagi, apakah ada hal-hal yang 
lebih kreatif yang akan dilakukan oleh PHE ? Hal yang pertama 
adalah kita harus melihat dari sisi skala seperti hal nya di PHE WMO 
yang mana keunggulan kami adalah Taman Pendidikan Mangrove yang 
sekarang banyak dikunjungi oleh para Turis dan anak-anak sekolah 
dan juga memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar 
dimana mereka bisa melakukan suatu ‘Tumpang Sari’ tidak hanya 
Mangrove tetapi juga mengembangkan Pepaya Calina, Kepiting Soka 
dan sebagainya yang secara keekonomian memberikan dampak positif. 

Karena itu yang pertama tentunya skala kita perbesar tidak hanya di 
desa sekitar tetapi hingga tingkat kecamatan, Madura dan Jawa Timur. 
Yang kedua tentunya tidak hanya cakupan areanya saja, tetapi juga ingin 
memberikan suatu gambaran kepada mereka bahwa selain itu apalagi 
yang bisa dikembangkan dengan sumber daya yang ada saat ini. Saya 
berharap seperti Taman Pendidikan Mangrove itu kita bisa kerjasama 
dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur supaya menjadi kunjungan 
alternative untuk siswa SD, SMP dan SMA pada saat liburan sekolah. 
Mereka para siswa bisa belajar secara positif di alam terbuka dengan 
suasana yang berbeda. Selain taman mangrove, disitu juga ada satwa 
tempat singgah burung yang perlu kita lestarikan. 

Selain itu juga binaan yang lain, apa yang bisa kita manfaatkan yang 
tidak hanya Kepiting Soka, tanaham Pepaya tetapi bagaimana bisa 
mengembangkan ternak Kambing ataupun Domba, atau bagaimana 
tanaman Mangrove itu bisa diolah dalam bentuk minuman Sirup dan 
kerjasamanya akan terus kita tingkatkan sehingga seluruh produk bisa 
kita serap.

Demikian juga dengan Jambi Merang. Andalan kita adalah Air Tirta 
Mandiri yaitu sumber air bersih yang sekarang sudah ada di tiga desa 
dan harapan kami bisa lebih luas lagi. Selain itu seperti yang sudah 
saya sampaikan kepada Kepala Desa bahwa jika ini sudah selesai kita 
akan kembangkan bisnis yang lain yaitu bagaimana kita bisa budidaya 
ikan atau apapun yang bisa menghidupi Sungai Kayan karena sungai 
Kayan itu adalah jantung bagi masyarakat sekitar yang saat ini diolah 
menjadi Air Bersih. 

Selain itu untuk budidaya ikan, udang yang kira-kira tentunya cocok 
dan kami tentunya akan kerja sama dengan Universitas terdekat terkait 
dengan perikanan, peternakan yang bisa kita kembangkan lebih lanjut 
dan membawa manfaat bagi perekonomian masyarakatnya. Program 
andalan lainnya adalah Sekolah Cinta Bumi, dimana ke depan akan 
kita tingkatkan kualitas proses belajar mengajar, seperti pemberian 
beasiswa kepada para guru untuk meningkatkan kompetensi dan 
kapabilitasnya.•IRLI
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selalu siap

pertamina dan saudi aramco sepakat joint Venture pada proyek rdmp cilacap...sambungan dari halaman 1

struktur kepemilikan Kilang 
Cilacap yang di-upgrade, 
dimana Pertamina akan 
memiliki saham 55% dan 
Saud i  Aramco sebesar 
45%.  Sampa i  saa t  i n i 
konf iguras i  k i lang te lah 
selesai dan proses untuk 
memilih licensor teknologi 
akan segera dimulai, dengan 
pekerjaan Basic Engineering 
Design yang ditargetkan 
selesai pada kuartal pertama 
2017. Penandatanganan 
kesepakatan ini menjadi 

p e m b u k a  j a l a n  u n t u k 
melanjutkan ke tahap Front 
End Engineer ing Design 
(FEED) pada kuartal kedua 
tahun 2017, dan startup 
proyek ditargetkan pada 
2021. 

K e d u a  p e r u s a h a a n 
berkomitmen untuk memper-
cepat penye lesaian proses 
R e f i n e r y  D e v e l o p m e n t 
Masterplan Program (RDMP) 
Kilang Cilacap pada 2021 
atau lebih cepat setahun dari 
target se belumnya.

Adapun biaya k i lang 
Cilacap mencapai US$ 5 miliar 
atau sebesar Rp 65 triliun. 
Targetnya, kapasitas kilang 
Cilacap akan meningkat dari 
348 ribu barel per hari menjadi 
400 ribu barel per hari.

Sementara itu, Direktur 
Megaproyek dan Petrokimia 
Pertamina Rachmad Hardadi  
menjelaskan, produk kilang 
Cilacap bagian Pertamina 
digunakan untuk dalam 
negeri dan bisa diekspor 
jika kebutuhan dalam negeri 

sudah tercukupi. Sedangkan 
untuk produk kilang Cilacap 
bagian Saudi Aramco boleh 
dijual ke Pertamina atau di-
ekspor.

Pengembangan kilang 
Cilacap merupakan proyek 
Refinery Development Master 
Plan Pertamina (RDMP) untuk 
memenuhi kebutuhan energi 
negara.  Sela in Ci lacap, 
proyek RDMP lainnya ialah 
Kilang Balikpapan, Kilang 
Dumai,  dan Kilang Balongan, 
Jawa Barat.•RILIS

Tahun akan kembali berganti. Ini adalah minggu 
terakhir 2016. Biasanya, seperti tahun-tahun 
sebelumnya, setiap akhir dan awal tahun ada dua 
hari libur nasional, Natal dan Tahun Baru, yang sangat 
krusial bagi Pertamina. Krusial karena di minggu 
terakhir setiap tahun, kebutuhan BBM di dalam 
negeri melonjak. Hal ini dikarenakan di hari-hari itu, 
banyak masyarakat Indonesia yang mengambil cuti 
bersama, baik yang merayakan Natal maupun yang 
menikmati liburan panjang akhir tahun. Sehingga 
mendorong mobilitas masyarakat memanfaatkan 
ke sempatan ini untuk berlibur ber sama seluruh 
keluarga.

VP Corporate Communicat ion W ianda 
Pusponegoro memperkirakan peningkatan konsumsi 
dimulai pada 22 Desember 2016 sampai dengan 
8 Januari 2017. Menurutnya, tahun ini permintaan 
paling tinggi untuk produk Pertalite, yaitu diperkirakan 
naik 20% dari konsumsi normal menjadi 34.481 
kilo liter/hari. Sedangkan satu-satunya BBM yang 
mengalami penurunan konsumsi  diperkirakan adalah 
Solar, yaitu turun 3% menjadi 37.924 kiloliter/hari. Hal 
ini dikarenakan  kebijakan larangan beredar untuk 
truk-truk angkutan barang selama masa libur Natal 
dan Tahun Baru.

Khusus LPG, penggunaannya akan meningkat 
bagi masyarakat yang merayakan Natal. Untuk 
daerah yang merayakan Natal seperti Sumatera 
Utara, Sulawesi Utara, NTT, Maluku, dan Papua, 
Pertamina memasok hampir 15% daripada kondisi 
normal.

Sejatinya, peningkatan konsumsi BBM dan LPG 
setiap akhir dan awal tahun merupakan hal rutin 
yang dijalani Pertamina. Namun, jika tidak diantisipasi 
dengan bijak, kondisi tersebut bisa menjadi krusial 
bagi BUMN terbesar di Indonesia ini. Dan Pertamina  
tidak mau mengecewakan  masyarakat yang sedang 
merayakan Natal dan bersuka cita di akhir tahun. 

Untuk itu, demi mengamankan stok BBM dan 
LPG selama Natal dan Tahun Baru, Pertamina telah 
membentuk Posko Satgas BBM dan LPG di Kantor 
Pusat dan seluruh kantor region Pertamina yang 
beroperasi aktif terhitung mulai 19 Desember 2016 
hingga 9 Januari 2017. Pertamina juga memastikan 
terminal BBM dan SPBU beroperasi 24 jam, 
menyiapkan mobil tangki isi BBM dan LPG standby 
di SPBU di jalur rawan kemacetan, menyiapkan 
contra flow bekerja sama dengan Kepolisian untuk 
antisipasi stagnasi mobilitas mobil tangki BBM. 
Bahkan Pertamina juga menyediakan produk BBM 
non subsidi dalam kemasan, yaitu Pertamax dan 
Pertamax Plus kemasan 5,10, dan 20 liter dan 
Pertamina-Dex kemasan 10 liter di SPBU-SPBU 
yang selama ini belum melayani penjualan Bahan 
Bakar Khusus (BBK), serta menyiapkan sarana mobil 
pick up dan motor untuk mengantarkan BBK kepada 
konsumen yang terjebak di jalur macet.

Inilah sebagian persembahan Pertamina untuk 
masyarakat Indonesia. Memastikan semuanya 
berjalan lancar dan nyaman sehingga tidak 
menimbulkan kegaduhan sosial di awal tahun 2017. 
Bagi insan Pertamina, pengabdian  seperti ini  sudah 
menjadi bagian dari ritme bisnis dalam melayani 
masyarakat Indonesia. Tak ada yang setengah hati. 

Selamat Natal dan Tahun Baru 2017. Have a nice 
long weekend.•

pertamina siap amankan pasokan BBm dan 
LpG untuk natal 2016 dan tahun Baru 2017
JAKARTA - PT Pertamina 
(Persero) menjamin pasokan BBM 
dan LPG selama Hari Raya Natal 
2016 dan Tahun Baru 2017 aman. 
Untuk menghadapi libur perayaan 
Natal dan Tahun Baru tersebut 
Pertamina memproyeksikan kon-
sumsi BBM dari berbagai produk 
naik antara 7% hingga 20%.

Hal tersebut diungkapkan 
oleh Vice  President Corporate 
Communicat ion Per tamina 
Wianda Pusponegoro saat me-
lakukan Konferensi Pers, di Kantor 
Pusat Pertamina, Jumat (23/12), 
bersama VP Retail Fuel Marketing 
Afandi dan VP Domestic Gas B. 
Trikora Putra.

VP Corporate Communication 
Wianda Pusponegoro menje-
laskan peningkatan konsumsi 
selama periode 22 Desember 
2016 sampai dengan 8 Januari 
2017, paling tinggi terjadi pada 
produk Pertalite yang diperkirakan 
naik 20% dari konsumsi normal 
menjadi 34.481 kilo liter/hari. 
Adapun, konsumsi Pertamax 
akan naik 15% menjadi 33.192 
kilo liter/hari, sementara Avtur 
naik 9,7% menjadi 12.430 kilo 
liter/hari.

Peningkatan tipis terjadi 
pada konsumsi Premium dimana 
diproyeksikan naik 7% menjadi 
40.313 kiloliter/hari. Satu-satunya 
BBM yang alami penurunan 
konsumsi adalah Solar, yaitu 
turun 3% menjadi 37.924 kiloliter/
hari karena kebijakan larangan 
beredar untuk truk-truk angkutan 
barang selama masa libur Natal 
dan Tahun Baru.

Untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat, Pertamina me-
mastikan stok rata-rata BBM 
nasional saat ini berada pada 
level rata-rata di atas 22 hari 
dan men jamin s tok se la lu 
d ipe r tahankan  pada  l eve l 
tersebut. Rincian ketahanan stok 
BBM antara lain, Premium 19 hari, 
Solar 21 hari, dan Avtur 27 hari.

Konsumsi BBM diperkirakan 
akan meningkat pesat dan 
diperkirakan puncaknya pada 
tanggal 23, 24 dan 26 Desember 
serta 30, 31  Desember dan 

2 Januari 2017. Sementara 
Konsumsi LPG selama masa 
satgas secara nasional di-
perk i rakan meningkat 7 % 
menjadi 22.889 metrik ton/hari 
dengan ketahanan stok rata-rata 
18 15,4 hari.

“Puncak perayaan Natal 
2016 dan Tahun Baru 2017 
merupakan long weekend karena 
ada tambahan libur cuti bersama, 
sehingga mendorong mobilitas 
masyarakat memanfaatkan ke-
sempatan ini untuk berlibur ber-
sama seluruh keluarga,” jelasnya.

Vice President Retail Fuel 
Marketing Pertamina Afandi 
menjelaskan pihaknya akan 
terus memantau ketersediaan 
BBM khususnya pada daerah-
daerah yang mayoritas akan 
melaksanakan perayaan natal 
secara masal.

“Untuk perayaan natal biasa-
nya akan ada kenaikan di beberapa 
daerah, di Sumatera Utara naik 
konsumsinya 5,2%, Jawa Tengah 
dan DIY 5,6%, Kalimantan Utara 
7%, Sulawesi Utara 6,9%, NTT 
3,1% dan Maluku Papua 10 
%. Ini lah daerah-daerah yang 
dikonsentrasikan ada kegiatan 
Natal,” ujar Afandi.

“Sementara untuk tahun baru, 
ada beberapa peningkatan pada 
daerah-daerah wisata seperti 
di Medan, Riau, Palembang, 
Bengkulu, Bukit Tinggi, Bogor, 
Bandung, Yogyakarta, Semarang, 
Surabaya, Bali, dan Makassar. Ini 
adalah daerah-daerah yang perlu 
kita antisipasi untuk peningkatan-

peningkatan akt iv i tas dar i 
saudara-saudara kita yang 
berlibur akhir tahun,” tambah 
Afandi.

Untuk pengamanan stok 
BBM dan LPG selama Natal dan 
Tahun Baru, Pertamina telah 
membentuk Posko Satgas BBM 
dan LPG di Kantor Pusat dan 
seluruh kantor region Pertamina 
yang beroperasi aktif terhitung 
mulai 19 Desember 2016 hingga 
9 Januari 2017.

Sementara untuk konsumsi 
LPG yang meningkat  7%, 
Vice President Domestic Gas 
Pertamina Basuki Trikora Putra 
mengatakan, distribusi LPG 
akan ditingkatkan sebesar 15% 
khususnya untuk daerah-daerah 
yang merayalan natal maupun 
tahun baru tersebut.

“Untuk peningkatan LPG 
secara nasional sendiri untuk 
tahun baru dan natal melihat ke 
tahun lalu rata-rata adalah 7%. 
Untuk daerah yang merayakan 
natal seperti Sumatera Utara, 
Sulawesi Utara, NTT, Maluku, dan 
Papua kami memasok hampir 
15% daripada kondisi normal,” 
ujar Basuki Trikora Putra.

Pertamina juga memastikan 
te rm ina l  BBM dan  SPBU 
beroperasi 24 jam, khususnya 
di jalur-jalur wisata atau pusat 
perayaan Natal  dan Tahun 
Baru, memonitor stok BBM dan 
LPG di seluruh wilayah dengan 
sistem komputerisasi (Sistem 
Informasi Management Supply 
& Distribution), menyiapkan 

mobil tangki isi BBM dan LPG 
standby di SPBU di jalur rawan 
kemacetan, menyiapkan contra 
f low  beker jasama dengan 
Kepol is ian untuk antis ipasi 
stagnasi mobilitas mobil tangki 
BBM.

P e r t a m i n a  j u g a  a k a n 
menyediakan produk BBM non 
subsidi dalam kemasan, yaitu 
Pertamax dan Pertamax Plus 
kemasan 5,10, dan 20 liter dan 
Pertamina-Dex kemasan 10 liter 
di SPBU-SPBU yang selama 
ini belum melayani penjualan 
Bahan Bakar Khusus (BBK), serta 
menyiapkan sarana mobil pick up 
dan motor untuk mengantarkan 
BBK kepada konsumen yang 
terjebak di jalur macet.

Untuk ketahanan pasokan 
LPG, Pertamina telah melakukan 
stock build up dan menambah 
alokasi LPG PSO dan non PSO 
sekitar 15%, khususnya di Wilayah 
Sumatera Utara, Sulawesi Utara, 
Nusa Tenggara T imur, dan 
Maluku-Papua. Pertamina juga 
tetap mengoperasikan SPBE 
dan Agen pada hari cuti bersama 
untuk memastikan pelayanan 
masyarakat tetap berjalan sesuai 
kebutuhan. Pertamina juga 
menunjuk agen dan pangkalan 
siaga dan memaksimalkan SPBU 
dan modern outlet sebagai 
etalase dan stabilisator harga Elpiji 
3kg dan 12kg, serta penyediaan 
varian produk LPG baik LPG 
subsidi maupun non subsidi 
(Bright Gas) untuk kebutuhan 
LPG rumah tangga.•RILIS/Starfy



menteri esdm ignasius jonan :
pertamina harus jadi contoh bagi 
BUMN Lain dalam Manajemen Efisiensi 
Dalam rangkaian mem-

peringati HUt ke-59, 
Pt Pertamina (Persero)
menggelar Malam Anu-
gerah Pertamina Awards 
2016, di Lantai Mezzanine, 
Kantor Pusat Pertamina, 
pda (16/12).  Hadir pada 
kesempatan tersebut, 
had i r  Men te r i  ESDM 
Ignasius Jonan, Wakil 
Ketua Komisi VII DPR RI 
Fadel Muhammad, serta 
Ariffi Nawawi dan Karen 
Agustiawan yang pernah 
menjabat sebagai Direktur 
Utama Pertamina.

Dalam sambutannya, 
Menteri ESDM Ignasius 
J o n a n  m e n e g a s k a n , 
Pertamina harus mampu 
menjadi contoh dalam 
melakukan efisiensi biaya 
atau manajemen biaya. 
Mengingat saat ini, industri 
migas dan listrik tidak 
dapat menentukan harga 
jual, karena hal tersebut 
ditentukan oleh pasar atau 
global market.

Mel i ha t  f enomena 
itu, Jonan menegaskan, 
sangatlah penting ba-

g i  P e r t a m i n a  u n t u k 
melakukan efisiensi biaya 
dan manajemen biaya. 
Apalagi, menurutnya, saat 
ini harga crude oil belum 
stabil. “Jadi, tantangan saat 
ini adalah efisiensi. Sebagai 
leader operator nasional, 
Pertamina diharapkan 
dapat memberikan contoh 
langkah-langkah efisiensi 
d a l a m  m e n  j a l a n k a n 
industrinya,” tegasnya.

Jonan menekankan 
agar Pertamina dan BUMN 
migas dan energi lainnya 
semakin efisien. “Langkah-
langkah efisiensi sangat 
penting dilakukan karena 
kita tidak bisa memutuskan 
selling price. Saya minta 
Pertamina juga semangat 
untuk melakukan langkah-
langkah efisiensi,” ujar 
Jonan.

Jonan menyampaikan, 
d i  Uni  Emirates Arab 
(UEA) akan dibangun dua 
pembangkit listrik, 150 
MW dan 200 MW yang 
energi dasarnya adalah 
tenaga surya.  “Pembangkit 
pertama tarifnya 2,99 sen 

mandiri dan efisiensinya 
luar biasa besar sekali,” 
ungkap Jonan.

S e b a g a i  p e n u t u p , 
Jonan berharap Pertamina 
dapat menjadi tuan ru-
mah di ne geri sendiri. Ia 
menegaskan, dirinya juga 
akan berusaha sebaik 
mungk in  agar  semua 
wilayah kerja perusahaan 
migas yang nanti akan jatuh 

tempo akan ditugaskan ke 
Pertamina.

“Kita akan berusaha 
untuk semua wilayah kerja 
dar i  perusahan migas 
yang akan jatuh tempo 
ditugaskan ke Pertamina. 
Maksudnya, agar Perta-
mina menjadi National Oil 
and Gas Company dan 
menjadi tuan rumah di 
ne geri sendiri,” pungkas 

Menteri ESDM Ignasius Jonan  memberikan sambutan dalam gelaran Malam Anugerah Pertamina Award 2016.

per Kwh. Sedangkan di 
pembangkit kedua, har-
ganya 2, 42 sen per Kwh. 
Se karang, UEA sedang 
membangun pembangkit 
listrik tenaga surya dengan 
kapasitas 5.000 MW dan 
mereka yakin jika sudah jadi 
tarifnya sekitar 2, 25 sen 
per Kwh. Di Indonesia yang 
membangun bisnis energi 
baru terbarukan, mintanya 
14 sen,” paparnya. 

Begitu juga dengan 
produksi minyaknya, lifting 
crude oil UEA mencapai 3 
juta bopd dan konsumsinya 
kurang dari 150 ribu bopd. 
Jadi ini the biggest net 
exporter di negara anggota 
oPEC.

Untuk itu, Jonan menga-
jak Pertamina sebagai 
ke panjangan tangan pe-
merintah Indonesia untuk 
belajar dari Iran dan UEA. 
Menurutnya, mereka ada-
lah dua contoh negara yang 
telah menjalankan langkah-
langkah efisiensi termasuk 
dalam pengelolaan ener-
ginya.

”Iran itu semangat untuk 

Jonan.
Acara tersebut juga 

d i m e r i a h k a n  d e n g a n 
pem bacaan puisi oleh 
Sang Maestro pujangga 
sastra Indonesia taufik 
Ismail dan Direktur Utama 
Pertamina Dwi Soetjipto, 
serta persembahan la-
gu-lagu oleh penyanyi 
ternama Marcell dan Ruth 
Sahanaya.•HARI



Kategori Local hero 
pertamina cerdas diraih Aerli sebagai Binaan Pt 
Pertamina EP Jatibarang Field, dengan program Pendidikan 
Karakter dan Pelestarian topeng Indramayu Berbasis Kearifan 
Budaya Lokal. 

pertamina sehat  diraih Nurain Alwi Dania sebagai 
Binaan Pertamina Pt Pertamina Hulu Energi JoB tomori, 
dengan Program Edukasi dan Penyebaran Pengetahuan dalam 
Pemanfaatan tanaman obat bagi Kesehatan Masyarakat.

pertamina hijau diraih Mohammad Syahril dari Binaan Pt 
Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (WMO), dengan 
Program Karena dengan tangan Kita Sendiri Mangrove Bisa 
Diselamatkan

pertamina BerdiKari diraih Abdul Latief sebagai Binaan 
Pt Pertamina (Persero) Region Jawa Bagian Barat, dengan 
Program Diversifikasi Olahan Mangrove melalui Pemberdayaan 
Masyarakat Pesisir Indramayu.

mitra unGGuLan pemBerdayaan masyaraKat 
diraih Andi Rahman Sulaiman yang merupakan Binaan Pt 
Pertamina (Persero) Region Sulawesi. 

LocaL hero FaVorit piLihan netizen diraih Dindin 
Komarudin selaku Binaan Pt Pertamina Hulu Energi oNWJ, 
dengan Program torehan Ilmu untuk Hidup Baru Anak Jalanan 
tanjung Priok.

Kategori  Breakthrough project (Btp) 
BTP Marketing operational Excellence 

dengan Nina Sulistyowati sebagai steering comittee BtP MoRE
BTP Inisatif Efisiensi Hulu 

dengan project leader  R. Panji Sumirat
BTP Sentralisasi Procurement Non Hydrocarbon 

dengan project leader  Joen Riyanto S.

Kategori proyek prioritas investasi (ppi) 
Paku Gajah development Project 

dengan project leader tri Widyo Kunto

Best of the Best 
anugerah jurnalistik pertamina

Rio Indrawan 
jurnalis  dunia-energi.com.

Kategori project science
pertamina olimpiade sains 

Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah 
dengan anggota tim  Faris Muhammad Gazali, Ryan Hankey 

Ranonto, Yogi Adam Pratama Ladjatang.

Pt Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) andalan Indonesia dalam mewujudkan ketahanan 
energi nasional tak lepas dari kontribusi seluruh pekerja dan peran serta masyarakat dalam mendukung langkah-
langkah proaktif dan ber kesinambungan. Untuk itu, sebagai bentuk apresiasi kepada insan terbaik bangsa,  Pertamina  
menggelar Malam Anugerah Pertamina Awards 2016 sebagai bagian dari rang kaian memperingati HUt ke-59, di 
Lantai M Kantor Pusat Pertamina, (16/12).

Pertamina Awards ditujukan kepada seluruh insan, baik pekerja maupun masyarakat luas yang berkontribusi 
dalam mendukung kinerja perusahaan, seperti Break t hrough Project (BtP), Proyek Prioritas Investasi, Local Hero, 
Project Science serta peng hargaan karya jurnalistik le wat Anugerah Jurnalistik Pertamina.• HARI

apresiasi perusahaan 
untuk insan terbaik Bangsa



Merayakan Hari Ulang ta-
hun ke-59, Pt Pertamina 
(Persero)  mengadakan 
acara syukuran yang dihadiri 
oleh para pekerja bersama 
keluarga di Lapangan Parkir 
Kantor Pusat Pertamina, 
pada Sabtu (17/12). Acara 
ini  juga di ikut i  pekerja 
pertamina di area operasi 
melalui video conference.

Dihadir i  oleh r ibuan 
peker ja  dan ke luarga, 
acara dimulai dengan pe-
nyambutan rombongan 
pelari 59 kilometer di Kantor 
Pusat Pertamina oleh jajaran 
Direksi Pertamina.

Acara dilanjutkan dengan 
pemotongan  tumpeng 
HUt Pertamina ke-59 oleh 
seluruh jajaran Direksi Perta-
mina dan perwakilan pekerja 
termuda Pertamina, Pangky 
Ari Wibowo yang saat ini 
berusia 23 tahun.

Dalam sambutannya, 
Direktur Utama Pertamina 
Dwi Soetjipto mengapresiasi 
kinerja seluruh Direktorat 
di Pertamina yang telah 
berjuang selama tahun 
2016 untuk survive dengan 
berbagai tantangan, seperti 
turunnya harga minyak dunia 
dan persaingan lain.

“Alhamdu l i l l ah  k i t a 
sama-sama berkumpul un-

syukuran hut ke-59 pertamina :
Efisiensi Harus Terus Ditingkatkan

ambil untuk membangun 
kilang baru, melalui proyek 
R D M P  d a n  G r a s s ro o t 
Refinery.

“Insyaa Allah, tahun 2017 
kita akan mulai dua ground 
breaking di Balikpapan dan 
tuban. Setelah 25 tahun, 
akhirnya kita akan memiliki 

kilang-kilang baru untuk 
memperkuat ke daulatan 
ener gi kita,” ujarnya.

Sementara di sektor hilir, 
Dwi sangat mengapresiasi 
upaya pekerja seperti men-
ciptakan produk-produk 
baru, meningkatkan in-
fra   struktur distribusi, dan 
keberanian dalam me ngem-
ban tugas ‘BBM Satu Harga’ 
negara.

“Saya sangat apresiasi.
Pada akhirnya, Pertamina 
berani mengemban tugas 
negara melalui kebijakan 
BBM Satu Harga. Setelah 
Indonesia Merdeka selama 
71 tahun, saudara kita di 
Papua bisa merasakan hal 
yang sama saat kita membeli 
Premium atau Solar di sana,” 
ucap Dwi.

Sementara untuk pe-
kerja di Keuangan, Dwi 
meng apresiasi keberhasilan 
t im dalam me-manage 
Breakthrough Project yang 
meng hasilkan efisiensi untuk 
Per tamina.

“Luar biasa, efisiensi 

tahun ini. Sampai dengan 
No vember, perusahaan 
bisa mendapatkan sebesar 
US$ 2,2 miliar. Kita bisa 
membukukan laba bersih, 
The Highest from the History 
of Pertamina, menembus 
hingga angka Rp 40 triliun,” 
ucap Dwi.

Dari sisi SDM, Dwi Soe-
tjipto juga mengapresiasi 
ki nerja pekerja dalam me-
ngelola SDM yang lebih 
baik, dan rencana launching 
Research and Technology 
Center Pertamina pada awal 
tahun nanti. Dwi juga turut 
mengapresiasi pencapaian 
PRoPER Emas Pertamina 
sebanyak 7 dari 12 Proper 
yang diberikan Kementerian 
Lingkungan Hidup & Ke-
hutanan.

“Saya dorong terus unit 
operasi dan anak perusahaan 
yang sudah men dapatkan 
PRoPER Hijau untuk terus 
ditingkatkan. Di sini kita ingin 
membangun image bahwa 
operasi Pertamina tidak 
mengganggu lingkungan 

dan berdiri ke depan untuk 
menyelamatkan bumi,” kata 
Dwi.

Menurutnya, keber hasil-
an-keberhasilan Pertamina 
di atas tidak jauh dari upaya 
pendayagunaan sektor 
downstream Pertamina di 
saat sektor upstream tertekan 
karena rendahnya harga 
minyak dunia, serta efisiensi 
yang terus digalakkan di 
tubuh perusahaan.

“Ke depan, ketika har-
ga minyak naik, semoga 
upstream akan semakin baik 
dan downstream jangan 
sampai lengah. Efisiensi 
harus terus kita tingkatkan. 
karena area game  k i ta 
adalah pada faktor efisiensi. 
Selamat Ulang tahun ke-59 
Pertamina. Semakin senior, 
semakin jayalah Pertamina 
untuk bumi Indonesia yang 
kita sa yangi,” tutup Dwi.

Acara juga diisi dengan 
penye rah an penghargaan, 
bazaar serta hiburan seperti 
live music, door prize, dan 
per mainan.• STARfy

tuk merayakan Ulang ta hun 
Pertamina tahun ini. Ka-
mi sangat mengapresiasi 
kinerja seluruh pekerja. 
Insyaa Allah, kita dapat 
melewati 2016 dengan ke-
adaan yang baik,” ucap Dwi.

Dalam kesempatan ter-
sebut, Dwi memaparkan 
kiner ja perusahaan. Di 
sektor hulu dalam negeri, 
tahun ini Pertamina su-
dah mendapatkan dua 
pe nugasan Wilayah Kerja 
yang akan habis masa 
kontraknya di tahun 2018. 
Se mentara di luar negeri, 
Per tamina sedang berusaha 
m e n a m b a h  p ro d u k s i , 
baik di Aljazair, maupun 
di wilayah kerja Maruel & 
Prom Perancis yang berhasil 
di akuisisi sahamnya oleh 
Per tamina.

“Ini bukti bahwa lang-
kah-langkah Pertamina 
untuk menjadi pemain global 
sudah mulai terbentuk dan 
mudah-mudahan akan terus 
berkembang,” ujar Dwi.

Di sektor midstream, 
Dwi mengatakan adanya 
keberhasilan para pekerja 
kilang untuk menurunkan 
b iaya  produks i  da lam 
ber saing dengan produk 
impor, serta mengapresiasi 
langkah-langkah yang di-

Direksi Pertamina beserta istri foto bersama  seusai sesi pemotongan nasi tumpeng sebagai bentuk tanda rasa syukur atas ulang tahun Pertamina 
ke-59, di lapangan parkir Kantor Pusat Pertamina, Sabtu (17/12).

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto memberikan potongan tumpeng pertama kepada karyawan termuda 
Pertamina, Pangky Ari Wibowo, yang saat ini masih berumur 23 tahun. 



Booth Face Painting menjadi salah satu booth favorit anak-anak dalam 
Perayaan HUt ke-59 Pertamina bersama keluarga di lapangan Parkir Kantor 
Pusat Pertamina, Sabtu (17/12). Selain booth face painting, acara dimeriahkan 
dengan booth-booth bermain anak seperti menggambar dan mewarnai serta 
berbagai games lainnya.

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam menyerahkan penghargaan 
kepada penerima penghargaan Pertamina Culture Award yang 
diterima oleh VP Domestic Gas Basuki trikora Putra sebagai The 
Best Leader In Action 2016 dan Kategori The Best Team Culture 
Change Agent 2016 yang diberikan kepada tim RU VI Balongan.

Acara perayaan HUt ke-59 Pertamina turut diramaikan dengan berbagai 
macam bazaar produk pekerja Pertamina, UKM, dan puluhan UMKM Mitra 
Binaan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menawarkan berbagai 
macam produk olahan dari sumber daya laut Indonesia.

Grup Band Nidji meramaikan acara perayaan HUt ke-59 Pertamina. pekerja dan keluarga 
tampak antusias menikmati lagu-lagu yang dibawakan oleh Giring Nidji. 

Direksi Pertamina foto 
bersama dengan tim 
Pertamina Runner 
yang telah berlari 
untuk memperingati 
HUtke-59 Pertamina. 
Sebanyak 14 finisher 
Pertamina Runner 
berlari sejauh 59 km. 
Selain itu, ada juga 
kategori berlari 30 km 
yang diikuti 4 orang, 
20 km oleh 18 orang, 
dan kategori 10 km 
sebanyak  70 orang.

Direksi Pertamina foto bersama dengan para pekerja berprestasi 
yang mendapatkan apresiasi pada perayaan HUt ke-59 
Pertamina. Mereka adalah  :
pemenang d’GILL CoMPETITIoN 2016, yaitu  Jr Sales 
Executive LPG II MOR IV Zia Ardhi & Jr Officer Communication & 
Relation MoR IV Didi Andrian Indra Kusuma. 
Pemenang  PATRA  AdHI KRIyA BHUMI PRATAMA, yaitu  MoR 
II Direktorat Pemasaran, MoR IV Direktorat Pemasaran, dan Pt 
Pertamina Gas operation East Region. 
Pemenang  PATRA AdHI KRIyA BHUMI MAdyA, yaitu  Pt 
Pertamina EP Asset 1, Pt Pertamina Geothermal Energy area 
Kamojang, PT Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore,  
JoB Pertamina-talisman Jambi Merang, dan JoB Pertamina-
talisman ogan Komering. 
Pemenang PATRA AdHI KRIyA BHUMI UTAMA, yaitu Refinery 
Unit II Dumai dan PT Pertamina Hulu Energy Offshore North West 
Java.

Direktur SDM, tI & Umum Dwi Wahyu Daryoto 
melepas keberangkatan tim Pertamina Runner 
yang akan lari sejauh 59 km, di Kantor Pusat 
Pertamina, pada Jumat malam, (16/12).

Jajaran tim manajemen Pertamina bersama para pekerja ikut melakukan  

dance Pertamina Energy Move bersama-sama.

Acara HUt ke-59 Pertamina juga diisi dengan kuis tentang 
pengetahuan seputar aktivitas bisnis Pertamina kepada keluarga 
pekerja.

Vice President Corporate Communication 
Pertamina Wianda Pusponegoro menyerahkan 
doorprize utama perayaan HUt ke-59 
Pertamina kepada pekerja yang beruntung. 
Mereka mendapatkan doorprize utama, satu 
buah sepeda motor honda vario, serta paket 
perjalanan liburan ke Wakatobi dan Lombok 
untuk dua pe menang.



Sebagai wujud rasa syaukur kepada tuhan Yang Maha Kuasa, Pertamina mengadakan 
khataman di beberapa unit operasi dan anak perusahaan pada waktu berbeda.

KANToR PUSAT 
Corporate Secretary Pertamina  dan Badan Dakwah 

Islam (BDI) Pertamina bekerja sama menyelenggarakan 
acara Khataman Al Quran di Lantai M Gedung Utama, 
Kamis  (15/12).  Acara dihadiri Pth Direktur Utama 
Pertamina Rachmad Hardadi, Direktur Pengolahan 
toharso, Direktur Keuangan Arief Budiman, Corporate 
Secretary Wisnuntoro, dan lain-lain. Acara juga 
menghadirkan Ustadz H. Arifin Ilham yang memimpin 
doa dan zikir bersama. 

“Acara khataman ini merupakan wujud syukur kepada Allah SWt, dan juga untuk menumbuhkan 
rasa cinta dan membangkitkan semangat membaca, memahami serta mengamalkan Al Quran 
dalam kehidupan sehari-hari kita,” kata Rachmad Hardadi. 

Khataman tahun ketiga ini dilakukan oleh pekerja Pertamina, kaum dhuafa dan  200 santri yang 
datang  dari 6 pondok pesantren se-Jabodetabek. Sebelum khataman, diberikan pula santunan 
kepada anak-anak yatim yang secara simbolik diterima oleh santri dari Pondok Manasik Hati 
Bogor dan Pondok Ar Rahmany Ciputat.•URIP

MoR I SUMBAGUT 
Sebanyak 200 anak yatim/piatu ikut serta dalam 

kegiatan khataman Al Quran yang diselenggarakan 
Marketing operation Region  (MoR) I Sumbagut, 
pada (16/12). Kegiatan ini melibatkan anak yatim yang 
berasal dari binaan Rumah Zakat Indonesia, Baitul 
Maal Hidayatullah, LAZ Al Hijrah, Dompet Dhuafa 
Waspada, Yayasan Al Kahfi dan binaan pengajian Badan 
Dakwah Islam (BDI) Masjid At-Taqwa MOR I. Pertamina 
memberikan santunan berupa paket alat sekolah, uang 

tunai dan biaya pengurus pondok pesantren/binaan dengan total nilai Rp 60 juta.
Sebelumnya dilaksanakan kegiatan Doa Bersama  di Gedung Serbaguna Kantor Pertamina 

Medan  serta diisi ceramah oleh Ustadz Wijayanto dan Ustadz Latief Khan.  Pjs General Manager 
MOR I Agus Taufik Harahap menyatakan kegiatan ini merupakan bagian dari wujud rasa syukur 
kepada Allah SWT atas pencapaian usia ke-59 Pertamina.•MoR I 

PT PERTAMINA EP CEPU 
Dalam rangka merayakan Hari Ulang tahun (HUt) 

Pt Pertamina (Persero), Pt Pertamina EP Cepu (PEPC) 
bekerja sama dengan Badan Dakwah Islam (BDI) 
mengadakan acara khataman Al Quran bersama 75 
anak yatim dan pekerja PEPC, yang diselenggarakan 
sekaligus bersamaan dengan pengajian rutin bulanan, 
pada (15/12). Acara dihadiri oleh Direksi dan manajemen 
PEPC, pekerja, ibu-ibu Persatuan Wanita Patra, dan 
anak yatim.

Dalam kesempatan tersebut Direktur Bisnis Support PEPC Musa Umbas menyerahkan 
santunan secara simbolis kepada 10 orang perwakilan anak yatim.  Acara juga diisi dengan tausyiah 
dari Ustadz Wahid Rahman yang mengulas tentang keakraban muslim terhadap Al Quran.•PEPC

MoR V JATIM BALINUS
Di MoR V, kegiatan Khataman Al Quran dan berbagi 

dipusatkan di Masjid Wal Asri, di Area Kantor Unit MoR 
V Surabaya. Kegiatan tersebut diikuti oleh sebanyak 
200 peserta yang tergabung dari 13 Panti Asuhan yang 
tersebar di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Nur 
Ihyat, Ketua Yayasan Panti Asuhan Ar-Rahim Bendul 
Merisi Surabaya menyatakan apresiasinya dengan 

dilaksanakannya kegiatan tersebut. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan berbagi bersama.•MoR V

 

SURABAyA - Sebagai bagian dari rangkaian acara jalan sehat HUt ke-59 
Pertamina di Surabaya, GM dan pekerja MoR V mengunjungi dan menyapa 
warga Kam pung Hijau Jagir sebagai salah satu kampung binaan program CSR 
& SMEPP Pertamina (17/12). GM MoR V Ageng Giriyono bersama istri sekaligus 
meresmikan gapura pintu masuk menuju Kampung Hijau Jagir yang merupakan 
bantuan dari program CSR & SMEPP MoR V. Ketua RW  04 Arfan dan Kepala 
Kelompok Masyarakat Kampung Jagir Yono menyambut hangat keluarga besar 
Pertamina dengan mengajak berkeliling dan menjelaskan perkembangan yang 
sudah dicapai oleh Kampung Jagir.

Ageng Giriyono mengatakan, rute jalan sehat MoR V sengaja dipilih melalui 
Kampung Jagir agar para pekerja MoR V dapat saling bertegur sapa dan 
bersilaturahmi dengan kampung yang lokasinya berada di sebelah kantor MoR 
V. “Para pekerja MoR V dapat melihat perkembangan Kampung Hijau Jagir 
yang merupakan kampung binaan program CSR & SMEPP Pertamina MoR V,” 
ujar Ageng.

Rombongan diajak melihat rumah jamur, budi daya anggrek, tanaman 
hidroponik dan fasilitas penyiraman wancur yang menjadi daya tarik di Kampung 
Hijau Jagir.•MoR V   

MEdAN – Sebagai bentuk apresiasi kepada stakeholders yang selama ini 
mendukung kinerja perusahaan, Marketing operation Region I (MoR I) menggelar 
Malam Penganugerahan bertajuk “Energi untuk Karya Mendunia” sebagai bagian 
dari rangkaian HUt HUt ke-59 Pertamina, di Medan, pada  (15/12). Acara yang 
dihadiri oleh pekerja, mitra bisnis, konsumen maupun jurnalis tersebut dibuka 
oleh GM MoR I  Romulo Hutapea. 

Romulo Hutapea menyampaikan Peringatan HUt ke-59 Pertamina menjadi 
momen yang sangat tepat untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan 
penghargaan kepada stakeholders Pertamina, baik mitra kerja, mitra usaha, serta 
seluruh pekerja, untuk dukungan dan kerjasamanya selama ini.

Beberapa penghargaan dan capaian juga diraih Pertamina MoR I pada 
tahun 2016, baik itu target kerja maupun penghargaan karena prestasi kinerja. 
Antara lain pencapaian International Suistainability Rating System (ISRS), 
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan 
(PRoPER) Hijau di tujuh lokasi, serta peluncuran produk unggulan seperti Dexlite, 
Pertamax turbo dan Bright Gas. Kemudian, peresmian New Gantry System 
(NGS) di tBBM Medan Group, Conventional Buoy Moorings (CBM) di DPPU 
Kuala Namu, tAC Aspal Pangkalan Susu, serta pengembangan tBBM Sambu 
dan tanjung Uban.

Pada acara tersebut diserahkan secara simbolis kepada koordinator Posko 
Gempa Aceh senilai Rp500 juta.•MoR I

Khataman al Quran 
sambut hut ke-59 pertamina

rayakan hut ke-59, 
Gm & pekerja mor V sapa 
warga Kampung jagir

mor i sumbagut adakan 
malam penganugerahan 2016



JAKARTA - Penyerahan Culture Awards 2016 berlangsung di Hotel Borobudur pada 
Sabtu (17/12). Penyerahan dihadiri Direktur SDM, tI & Umum Dwi Wahyu Daryoto, 
Direktur Pengolahan toharso, Manager Culture & transformation Change Sumanto,  
para pegiat budaya, serta pemenang Culture Awards 2016. 

Dalam sambutannya, Dwi Wahyu Daryoto  mengingatkan kembali pentingnya 
mengampanyekan budaya tata nilai 6C agar tepat sasaran semua level pekerja sehingga 
tata nilai tersebut membudaya dengan cepat. 

Sementara Sumanto dalam laporannya menyatakan perlunya pengembangan Role 
Model, yang bukan hanya para leaders. “Role Model seharusnya menjadi bagian dari 
kita semua. Kami harapkan para pegiat budaya, para pekerja, culture change agent, 
adalah menjadi role model di perusahaan ini untuk membangun corporate culture agar 
menjadi bagian keseharian kita, “ kata Sumanto. 

Fimelia dari fungsi Culture & transformation Change menjelaskan,  Culture 
Awards 2016 merupakan Program Budaya yang disebut Leaders in Action, yang telah 
dilaksanakan setiap fungsi setingkat VP ataupun GM dimana mereka memimpin unit 
atau areanya. Di awal tahun, para leaders ditantang untuk menjalankan program budaya 
yang terdiri dari empat aspek.  Yaitu, role modelling, bagaimana ia melaksanakan 
program kerjanya, pembangunan culture change agent (CCA), dan formal mechanism.  

Di akhir tahun ini, dari 87 fungsi level VP/GM, sudah ada 64 yang melaksanakan 
program budaya melalui laporan. Suatu peningkatan yang luar biasa, karena tahun lalu 
hanya ada 11 VP/GM yang ikut serta.  Dari 64 laporan yang masuk, kemudian diberikan 
skor atau penilaian untuk menentukan siapa pemenangnya. Penilaiannya antara lain 
program kerja yang benar-benar memberikan dampak pada fungsinya.  

Dari 64 fungsi/unit yang memberikan laporan, akhirnya diundanglah 11 tim pemenang 
yang datang dari setiap direktorat.•URIP 

BALoNGAN - Rangkaian kegiatan peringatan  HUt ke-59 
Pertamina di Refinery Unit VI Balongan sukses terlaksana 
dan berjalan dengan aman dan lancar. Sebagai ungkapan 
atas rasa syukur atas bertambahnya usia perusahaan, 
dilak sanakan pemotongan tumpeng  pada 17 Desember 
2016 oleh GM RU VI Balongan Afdal Martha dan diserahkan 
kepada pekerja termuda dan pekerja senior. 

Selain itu, acara yang dilaksanakan di gedung Patra 
Ayu tersebut juga dilaksanakan penyerahan penghargaan 
Annual Employee Award 2016 kepada pekerja RU VI 
Balongan yang terdiri atas lima kategori, yaitu Discipline 
Award, HSE Award, Quality & Active Award, Health Award, 
dan Kategori Achievement Award.

Guna memerangi korupsi, pada kegiatan ini juga 
di la kukan penandatanganan komitmen Profesional Ber-
integritas (Profit) oleh tim manajemen RU VI.   

Berselang sehari, peringatan HUt ke-59 di RU VI 
Balongan dilanjutkan dengan kegiatan hiburan rakyat dan 
fun walk di Perumahan Bumi Patra yang menjadi penutup 
rangkaian kegiatan HUt Pertamina di Balongan. Fun Walk 
diikuti  ribuan orang terdiri atas pekerja organik dan mitra 
kerja beserta keluarga. Kemeriahan kegiatan ini semakin 
besar ketika group band Five Minutes tampil menghibur 
penonton. Pada kegiatan ini, RU VI juga berupaya meles-
arikan kuliner nusantara dengan mengadakan bazar ma-
sakan tradisonal berbagai daerah di Indonesia.

Afdal Martha berharap peringatan HUt Pertamina bisa 
memacu semangat pekerja RU VI agar bekerja lebih baik 
lagi ke depannya.•Riki Hamdani

mor i sumbagut adakan 
malam penganugerahan 2016

penghargaan culture change awards 2016 

Pemenang Kategori The Leaders in Action tingkat direktorat, yaitu :
1. VP Domestic Gas Basuki trikora Putra  (Direktorat Pemasaran)
2. GM RU V Balikpapan Julian Dekri (Direktirat Pengolahan)
3. VP Planning and Portfolio Panji Sumirat (Direktorat Hulu) 
4. VP LNG Didik Sasongko  (Direktorat Gas)
5. VP Finance and Business Support tenny A. Rusdi (Direktorat Keuangan) 
6. VP SPC Bambang Rudi (Direktorat SDM, tI & Umum) 
7. VP Downstream Internal Audit Firdaus Bambang Saputra (Fungsi leher yang diwakilkan) 

Pemenang Culture Change Agent Team, yaitu : 
1. Wakil dari RU  VI Balongan/Direktorat Pengolahan   
2. Wakil dari fungsi Domestic Gas/Direktorat Pemasaran
3. Wakil dari  fungsi SPC/Direktorat SDM, tI & Umum
4. CCA  Monas yang anggotanya lintas direktorat. 

MATARAM – Dalam rang ka meningkatkan pem bangunan 
masyarakat Indo nesia dan perhatian kepada Anak-anak 
Luar Biasa, Pertamina mengadakan Konferensi Anak Luar 
Biasa atau “KARSA” dengan tema “Berkarya Bersama 
Anak-anak Luar Biasa”, di Ballroom Rinjani Hotel Lombok 
Raya, Kota Mataram (17/12).

VP CSR & SMEPP Kuswandi mengatakan, kegiatan 
yang juga dilakukan sebagai bagian rasa syukur HUt 
ke-59 Pertamina melalui Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan Pertamina ini difokuskan pada upaya me-
ningkatkan pengembangan pendidikan Anak-anak Luar 
Biasa. Rangkaian Kegiatan Konferensi Anak Luar Biasa 
atau “KARSA” dilakukan dengan beberapa acara, yaitu 
Talkshow dan Workshop, Exhibition, serta Ceremony and 
Gathering. 

Kegiatan Talkshow dan Workshop diisi oleh Ketua 
Komnas Perlindungan Anak, Psikiater Anak dan Ahli 
Pendidikan Anak, Seto Mulyadi. Ia memberikan suatu 
platform bagi orang tua dan guru Anak-anak Luar Biasa 
untuk men da patkan pengetahuan yang lebih luas tentang 
caramendidik dan menghadapi kebutuhan Anak-anak Luar 
Biasa.  Pertamina juga menye rahkan bantuan sarana dan 
prasarana pendidikan untuk sekolah-sekolah luar biasa se-
Lombok berupa bantuan 15 laptop dan 15 LCD proyektor.

Stand Exhibition untuk memamerkan hasil-hasil ke-
rajinan dan keterampilan para siswa sekolah Luar Biasa. 
“Kegiatan ini adalah bentuk peran serta dan tanggung 
jawab Pertamina terhadap pendidikan anak-anak 
luar biasa. Agar mereka bisa belajar lebih baik serta 
meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menjaga 
dan mendidik anak-anak luar biasa,” tutup Kuswandi.•MoR V

perayaan 59 tahun pertamina 
sukses terlaksana di ru Vi

pertamina peduli anak-anak 
Luar Biasa di mataram

SUNGAI GERoNG - Dalam rangka merayakan HUt  ke 
59, RU III menggelar Kejuaraan Catur Cepat yang diikuti 
oleh 204 peserta se-Kota Palembang, Sabtu (17/12). 
Mengusung tema, “Dengan Semangat olahraga Catur, Kita 
tingkatkan Sportivitas dan Kematangan Dalam Berpikir 
dan Bersikap tindak”, kejuaraan ini secara resmi dibuka 
oleh GM RU III Eman Salman Arief di Gedung Arimbi HSE 
training Center Sungai Gerong. 

Berbeda dengan pertandingan di tahun-tahun se-
belumnya, tahun ini  RU III mendatangkan Grand Mas ter 
Internasional Utut Adianto yang menunjukkan kebo-
ehannnya dengan bertanding simultan melawan 22 pecatur 
yang merupakan anak didik di Akademi Catur Sumatera 
Selatan (ACSS).

Pada kejuaraan tahun ini, lomba catur yang dilakukan 
yakni jenis Catur Cepat 20 Menit atau Rapid Chess 20 G 
yang diikuti oleh 182 pecatur. Para perserta terbagi dalam 
dua kategori yaitu kategori Junior yang diikuti oleh siswa 
SD, SMP serta SMA dan kategori Senior yang diikuti oleh 
masyarakat umum dengan memperebutkan total hadiah 
sebesar Rp 25 juta.

Sebelum kegiatan Kejuaraan Catur digelar, acara diawali 
dengan Relay Video Conference HUt ke-59 Pertamina yang 
disiarkan langsung dari Kantor Pusat Pertamina Jakarta. 
Dalam kesempatan ini, GM RU III bersama tim manajemen 
turut melakukan pemotongan tumpeng yang diberikan 
kepada pekerja tertua dan termuda di RU III.•Communication 

& Relations RU III

ru iii Gelar Kejuaraan 
catur Bersama Grand master 
utut adianto
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TRANSfoRMASI
11

progres oFi-aFi Qma tw iV : Bukti monitoring adalah penting

oleh: Vania anindita – tim internship QsKm

oleh : dika ukhti rahmautami amin  - tim internship Fungsi QsKm

Sehubungan dengan Surat Perintah Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) No. Prin-07/
C00000/2015-S0 tanggal 2 Februari 2015 tentang Tim Pelaksana QMA 2015-2016 berbasis Kriteria 
Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP), Minggu lalu, telah dilaksanakan kegiatan Monitoring OFI to AFI  QMA 
TW  IV serta Coaching penyusunan OFI to AFI bagi Aplikan QMA 2017. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada  Senin, 19 Desember 2016 lalu. Terdapat 80 Aplikan QMA tahun 2015 
yang hadir pada kesempatan tersebut. Seluruh Aplikan secara bergantian menyampaikan penyelesaian 
action for improvement (AFI) kepada leader examiner. 

Tidak hanya itu, Evidence dari setiap penyelesaian AFI tersebut divalidasi oleh para Examiner 
dalam rangka menjamin seluruh penyelesaian item AFI merupakan penyelesaian yang valid. Validasi ini 
diperlukan dalam menjamin setiap penyelesaian AFI dapat menjawab permasalahan organisasi yang 
ada dalam Unit Operasi /Unit Usaha /Unit Bisnis dan Anak Perusahaan. 

Dari hasil Monitoring 
O F I - A F I  t e r s e b u t , 
dapat diketahui bahwa 
b e b e r a p a  a p l i k a n 
mampu menyelesaikan 
target AFI sesuai dengan 
yang telah ditetapkan. 
Masih terdapat item AFI 
yang memang belum 
dapat diselesaikan oleh 
Aplikan lain, seperti 
terlihat pada tabel hasil 
monitoring OFI AFI TW 
IV terlampir.

Selain itu, esok-
nya se lu ruh Ap l i k -
a n  p e s e r t a  Q M A 
2016 melaksanakan 
penyusunan Coaching 
OFI-AFI sebagai tindak 
lanjut dari penyerahan 

feedback report hasil dari kegiatan asesmen QMA tahun 2016. Kegiatan ini melingkupi Aplikan yang 
terdiri dari Unit Operasi dari Direktorat Pengolahan, serta Anak Perusahaan dari Direktorat Hulu, Gas 
dan EBT serta Anak Perusahaan lain. Seluruh Aplikan mampu memyusun rencana penyelesaian AFI 
untuk sepanjang tahun 2017. Seperti tabel terlampir Seluruh aplikan telah berhasil memetakan semua 
rencana rencana penyelesaian OFI 2016.  

 Dengan terlaksananya kegiatan Monitoring OFI to AFI dan Coaching menunjukan kita sebagai insan 
mutu dan serta implementasi dalam kegiatannya haruslah senantiasa mengukur dan merencanakan 
dengan baik. Semua kegiatan perencanaan dapat terlihat pada kegiatan Coaching OFI to AFI yg 
dilakukan kepada aplikan tahun 2016. 

Sementara hasil monitoring pada 19 Desember 2016 lalu, mampu menunjukan  bahwa semua 
kegiatan mutu haruslah terukur agar mampu telusur. Haruslah dapat terbina sehingga mampu dikelola, 
mari lanjutkan kegiatan di 2017 dengan realisasi sesuai rencana dan meningkatkan kinerja seluruh 
Aplikan bagi Perusahaan pada umumnya.

QMA Bisa! Semangat bersinergi untuk negeri

Forum presentasi cip pt ptc dan pt patra jasa : 
memulai improvement dengan mudah

Ada yang beda dari penyelenggaraan forum presentasi Continuous Improvement Program (CIP) 
PT PTC dan PT Patra Jasa yang terselenggara tanggal 21-22 Desember kemarin. Selain merupakan 
kolaborasi pertama, tahun 2016 nyatanya juga 
merupakan tahun pertama bagi PT Patra Jasa dalam 
mengikuti rangkaian kegiatan CIP. Meskipun begitu, 
semangat dan antusias mereka dalam berinovasi 
menyelesaikan masalah pekerjaan juga tidak kalah 
dengan unit dan anak perusahaan lain yang telah 
beberapa kali mengikuti kegiatan CIP. Terbukti, 
dari sejumlah gugus yang terlibat, 13 diantaranya 
merupakan gugus dari PT Patra Jasa, dan sisanya berasal dari PT PTC, dengan detail 4 gugus FT 
Prove, 10 gugus PC Prove, dan 5 gugus  I Prove. 

Di hari pertama, acara pembukaan Forum Presentasi CIP 
turut dihadiri oleh Direksi dari masing-masing entitas. Dalam 
sambutannya, Rizki P. Hasan selaku Direktur Keuangan PT Patra 
Jasa menyatakan dukungan penuhnya kepada insan mutu PT 
Patra Jasa maupun PT PTC untuk terus berupaya menyelesaikan 
berbagai permasalahan pekerjaan melalui improvement/ 
innovation basis 

metode CIP.
Beliau juga menambahkan bahwa kegiatan seperti 

ini perlu sering diadakan guna menambah pengetahuan 
serta pengalaman pada sesama insan mutu Pertamina. 
Selain itu, Faisal Yusra selaku VP Quality, System, and 
Knowledge Management (QSKM), turut hadir memberikan 
materinya mengenai 11 Alasan untuk Bangga Menjadi 
Insan Mutu Pertamina. Pemaparan tersebut supaya anak 

perusahaan yang baru terlibat 
dalam CIP dapat memulai 
improvement dengan mudah.

Tahapan penilaian dalam forum presentasi CIP PT PTC dan PT Patra Jasa 
diawali dengan tahap wawancara, 
kemudian di lanjutkan dengan 
tahap presentasi pada keesokan 
harinya. Dalam sesi wawancara, 
para dewan juri melakukan validasi/ 

pengecekan pada setiap langkah untuk setiap jenis CIP untuk 
mengetahui apakah implementasi perbaikan telah diselesaikan 
sesuai PDCA. Selain itu, tiap gugus juga berkesempatan 
menunjukkan evidence-evidence yang telah dikumpulkannya 

guna menambah poin penilaian. Pada tahap presentasi hari berikutnya, tiap-tiap gugus melakukan 
sharing knowledge dalam memaparkan inovasinya dengan cara yang unik, seperti drama dan parodi, 
dengan menggunakan properti dan kostum yang menarik meskipun hal tersebut bukan kriteria utama 
namun dapat membuat peserta lain antusias. Dalam tahap ini, juga berlangsung sesi tanya jawab 
antara gugus yang presentasi dengan para audience, sehingga kedua entitas dapat saling sharing 
ide inovasinya secara lebih mendalam. 

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh 6 (enam) Juri dari lintas Direktorat dan Anak 
Perusahaan dengan latar belakang 
fungsi, ditetapkanlah 3 buah Gugus 
yang meraih kategori Gold, yaitu:

Dari ketiga gugus diatas, terpilih 
2 (dua) gugus yang akan maju untuk 
mengikuti forum presentasi CIP dalam 

APQ Awards pada Maret 2017 mendatang, yaitu I Prove 
Sangkuriang dan PC Prove Komik. 

Kategori Bronze – Silver - Gold
Para dewan juri berharap kedua gugus terpilih dapat 

memberikan sharing knowledge yang yang jauh lebih 
baik dengan mengelaborasi dan menambah evidence 
yang lebih komprehensif dalam ajang paling bergengsi 
Pertamina tersebut. Semoga ! 

Sampai bertemu di Forum Presentasi CIP - APQ 
Awards pada Maret 2017!

Keep Innovating, Keep Improving!
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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

penanganan slop ex tanker: evaluasi Kesiapan terminal

Di akhir tahun 2016, target angka kendali supply loss 0.20% tampaknya sudah mendekati 
kenyataan. Angka yang semula menjadi angan-angan kelihatannya berubah menjadi harapan 
yang mengembirakan. Cita-cita yang semula dibilang tidak mungkin diraih, ternyata akan menjadi 
moment yang terukir “manis” sepanjang sejarah Pertamina. Dengan berdasarkan data dan 
fakta tahun-tahun sebelumnya, dimana supply loss tahun 2013 = 0.35%, 2014 = 0.40% dan 
2015 = 0.32%, maka sangat beralasan, diawal penetapkan target angka pengendalian 0.20% 
penuh dengan keraguan. Meskipun telah sepakat dengan ditandatangani deklarasi bali, tetap 
saja mula-mula disetiap kesempatan, baik dalam diskusi, rapat maupun kegiatan pembahasan 
tentang proses serah terima minyak, selalu muncul kata-kata keraguan.

Keraguan inilah yang ternyata  melahirkan sebuah kekuatan.  Sedikit demi sedikit muncul ide-
ide sederhana namun menjadi langkah bermakna dalam proses serah terima. Ide penggandaan 
segel yang sebelumnya dipandang “sepintas”, ternyata “efektif” dalam mencegah terjadinya 
penyalahgunaan cargo. Ide tool box alat ukur, suatu ide “ringan”, ternyata “besar”  untuk 
konsistensi pengukuran antara loading port dan discharging port. Ide pemasangan CCTV, yang 
semula dianggap “mengada-ada”, ternyata “berperan” dalam membantu memitigasi setiap losses 
dengan tindakan menyimpang . Ide penerapan sampling after loading dan before discharge 
dalam mitigasi losses crude, dan lain-lainnya.

Banyak ide lainnya yang saat ini sudah diterapkan diseluruh area serah terima minyak yang 
merupakan hasil inovasi, seperti penerapan check list untuk meyakinkan langkah-langkah operasi, 
penerapan metoda mengukur bersama hitung masing-masing, meyakinkan tingkat readiness 
alat ukur dan fasilitas di darat dan kapal dalam serah terima minyak yang terdokumentasi, dan 
lainnya. Yang semua dapat menghilangkan keraguan menjadi meningkatkan optimisme. 

Menjelang tahapan akhir tugas PTKAM, apapun ide dan langkah yang telah dihasilkan, 
seharusnya tetap menjadi komitmen bersama di seluruh area serah terima minyak. Komitmen 
untuk tetap “aware” terhadap alat ukur dan fasilitasnya, komitmen terhadap prosedur dan 
sistemnya, dan komitmen untuk tetap menjaga agar tidak setetes minyakpun yang dapat mengalir 
keluar tanpa diketahui, apalagi untuk keperluan pribadi. 

Dengan berkomitmen berarti ada janji yang tercermin dalam tanggungjawab melalui tindakan 
yang benar dalam menjalankan proses serah terima minyak. Dengan berkomitmen dalam 

keseharian berarti menunjukkan sebuah kesanggupan untuk berbuat yang lebih baik 
dalam serah terima minyak. Komitmen juga mengandung unsur kontinuitas, berarti sebagai 
bukti kebulatan tegad untuk melaksanakan janji tidak hanya saat ini, tetapi berkelanjutan 
dan secara terus menerus.

Dan yang tidak kalah pentingnya dimasa mendatang adalah menjaga integritas.  

Apapun bagusnya discrepancy yang dihasilkan, belum menjamin tidak ada minyak yang 
hilang. Berbagai tindakan “fraud” bisa membuktikan bahwa, masih ada celah-celah yang 
bisa direkayasa agar tindakan menyimpang tidak kelihatan. Disinilah peranannya Intregritas. 

Integritas merupakan salah satu atribut terpenting/kunci yang harus dimiliki insan serah 
terima minyak. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-
tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi 
dan berbagai hal yang akan dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur 
dan memiliki karakter kuat. Integritas itu yang berarti sikap yang teguh mempertahankan 
prinsip , tidak mau menyalahgunakan wewenang dan kesempatan, dan menjadi dasar yang 
melekat pada sebagai nilai-nilai moral.

Gambaran dimasa mendatang  diharapkan supply loss akan tetap bertengger dibawah 
0.20%. Untuk itu, komitmen dan integritas yang telah terbentuk harus tetap dijaga, sehingga 
ujung-ujungnya efisiensi perusahaan tetap bersinar cemerlang. Komitmen dan integritas telah 
tertanam seluruh insan serah terima minyak juga diwariskan ke generasi selanjutnya menjadi 
prinsip dan moral yang tidak tergoyahkan. Meskipun PTKAM tidak ada lagi ataupun mungkin 
berubah dalam bentuk lain, maka insan serah terima minyak Pertamina sudah terpatri akan 
komitmen dan integritasnya, sehingga akan yakin bahwa supply loss akan tetap dapat dilibas, 
tanpa memandang lokasi dan tempatnya.•PTKAM 0.2 Bisa! 

Ketika berlangsung rapat dengar pendapat (RDP) antara Pertamina Shipping dengan PT. ML 
(selaku ship owner yang kapal-kapalnya disewa Pertamina), masalah slop tank di kapal kembali 
mencuat ke permukaan (15/12/16). PTKAM Officer yang juga hadir dalam RDP tersebut tergugah 
untuk mengingatkannya kepada para fungsi yang selama ini terlibat dalam prosesi serah terima 
minyak dari L/P ke D/P melalui kapal tanker.

Masalah isi slop tank di kapal sudah sering  jadi topik yang dibahas dalam rapat resmi atau 
non formal. Forcom di Bali (16/2/16) juga membahas isu tersebut. Namun ---salah satu kelemahan 
sebagian kita--- dalam tindak lanjut menuntaskan satu permasalahan sering tidak berujung.

 Semua orang tahu, slop tank (yang selalu ada) di kapal yang berisi minyak kotor campur air, 
lama-lama pasti akan penuh dan luber. Kalau air campur minyak kotor tersebut sempat tumpah 
ke laut melebihi kadar toleransi yang diizinkan pemerintah (negara setempat) sanksi denda dan 
pidana kurungannya akan membuat orang-orang yang beraktivitas dalam serah terima minyak 
repot dan kapok seumur-umur untuk melanggarnya.

Undang-undang yang mengatur pembuangan limbah di republik ini ada sekeranjang 
banyaknya. Antara lain : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup;   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

Meski sudah sebanyak itu ketentuan dan perundang-undangan yang mengaturnya, kenapa 
hingga berakhir tahun 2016 kita tidak juga kunjung tuntas menyelesaikan soal limbah slop tank 
dari kapal-kapal tersebut?

Kami masih ingat, dalam sebuah rapat dengan Ship Owner yang juga dihadiri PTKAM Officer 
di kawasan Tanjungpriok tahun lalu (19/5/2015) persoalan slop tank juga diangkat. Manajer Ship 
Operation I, menyampaikan bahwa problem lama yang belakangan ini semakin mengemuka 
adalah soal slop tank yang ada di kapal tanker atau Oil Barge (OB) atau Single Propeller Oil 
Barge (SPOB). Ke depan kita harus menyediakan tangki penampungannya di darat. Soalnya 
minyak yang ada dalam slop tank tersebut bila digendong lama-lama di kapal akan jadi masalah. 

Kita selama ini selalu  menyatakan semua minyak yang berada di kapal (termasuk yang ada 
dalam slop tank) adalah milik Pertamina. Sementara, ketika slop tank tersebut sudah semakin 
penuh, dan orang kapal minta agar isi slop tank dibongkar di pelabuhan Pertamina, terminal 
minyak atau pelabuhan Pertamina rada enggan menerima. 

Ironisnya, ketika orang kapal “memanfaatkan” isi slop tank ke pihak ke tiga ---karena slop 
tank semakin penuh dan luber di kapalnya--- mereka dituduh menjual milik Pertamina yang 
berbuntut pidana. 

Guna menyelesaikan permasalahan penampungan slop tank dari kapal-kapal tanker 
yang dioperasikan Pertamina tersebut, sudah waktunya dalam tahun 2017 mendatang kita 
saling bahu membahu mematuhi sekeranjang UU dan Kepmen yang telah disebutkan di atas.

Kaidah normatif dalam tatanan jual beli minyak dan serah terima minyak simple saja: 
“Kau yang memberi minyak kau pula yang harus menerima minyak beserta residualnya”. 
Oleh karena itu, seluruh terminal minyak di Nusantara baik itu yang bernama RU’s atau TBBM 
back loading ---sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan--- harus siap dan mampu 
menampung minyak kotor yang berasal dari kapal-kapal yang akan loading di terminalnya. 

Jangan sampai terjadi lagi di tahun 2017 yang sebentar lagi kita masuki, terdengar ada 
terminal minyak yang dengan cerdik memberi dalih diplomasi kepada kapten kapal, bahwa 
tangki penampungan slop di terminalnya sudah penuh atau belum dikosongkan,

Kalau dalam proses serah terima minyak kita bisa membukukan (prestasi gemilang) 
losses jauh di atas target 0,20%, kenapa dalam membuktikan prestasi kepedulian tentang 
bahaya limbah dari tanker, kita tidak bsa berbuat hal yang sama? Bukankah ketika kita 
diizinkan membangun terminal BBM dan dermaga kapal tempo hari, prasarana penunjangnya 
(berupa tangki penampung limbah) sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan dan 
perundang-undangan kita siap menyediakannya?• PTKAM 0.2 Bisa! 

dengan Komitmen dan integritas, supply Loss dapat dilibas



PT Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan berhasil meraih 7 penghargaan PROPER Emas pada 
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) tahun 
2015-2016 yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak H.M . Jusuf Kalla 
di Istana Wakil Presiden pada tanggal 7 Desember 2016. Ke tujuh PROPER Emas ini diraih oleh RU VI 
Balongan, PHE West Madura Offshore, JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang, PT Badak NGL, PT PEP 
Rantau Field, TBBM Rewulu, dan PT PGE Area Kamojang. Selain ke tujuh lokasi Pertamina tersebut, ada 
5 perusahaan yang meraih PROPER Emas sehingga Pertamina meraih 7 dari total 12 PROPER Emas 
pada penilaian kali ini. 

Selain prestasi perolehan PROPER Emas, Pertamina juga meraih 71 (tujuh puluh satu) PROPER Hijau 
dari total 172 peraih PROPER Hijau, 88 PROPER Biru dan tidak ada peringkat Merah atau Hitam pada 
penilaian kali ini. Ini adalah jumlah perolehan PROPER beyond compliance (Emas dan Hijau) terbanyak 
sepanjang sejarah Pertamina mengikuti program PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
setelah sebelumnya tahun 2014 Pertamina pernah meraih 45 PROPER Hijau dan 6 PROPER Emas.

 

PROPER adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 
yang diberikan setiap tahun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. PROPER bertujuan untuk 
mendorong industri menerapkan prinsip ekonomi hijau dengan kriteria penilaian kinerja sistem manajemen 
lingkungan, efisiensi energi, konservasi air, pengurangan emisi, 3R limbah B3 dan limbah padat Non B3, 
perlindungan keanekaragaman hayati, serta mengurangi kesenjangan ekonomi dengan menerapkan 
program pemberdayaan masyarakat. Peringkat PROPER dibagi menjadi 5 yaitu EMAS, HIJAU, BIRU, 
MERAH dan HITAM. Peringkat tertinggi adalah EMAS dan peringkat terburuk adalah HITAM.

Peringkat Emas diberikan kepada usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan 
keunggulan lingkungan dalam proses produksi dan jasa, serta melaksanakan bisnis yang beretika dan 
bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Peringkat Hijau diberikan kepada usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan 
lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan 
sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya reduce, reuse, 
recycle (3R), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (CSR/community development) dengan baik.

Peringkat Biru diberikan kepada usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya  pengelolaan 
lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

Peringkat Merah diberikan kepada usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan 
lingkungan hidup tetapi belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

Peringkat Hitam diberikan kepada usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau 
melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran 
terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Dari 34 kandidat PROPER Emas hanya terpilih 12 perusahaan saja yang akhirnya memperoleh PROPER 
Emas. Pertamina patut berbangga karena dari 12 PROPER Emas 7 diantaranya merupakah unit operasi 
dan anak perusahaan Pertamina. Wakil Presiden Bapak H.M. Jusuf Kalla pada saat penyerahan Piala 
PROPER Emas juga memberikan apresiasi khusus kepada Pertamina karena prestasi tersebut.

Proses penilaian PROPER dimulai dengan penilaian penaatan peraturan lingkungan hidup selama 
periode Juli 2015 s/d Juni 2016. Setiap perusahaan harus memenuhi baku mutu air limbah, baku mutu 
emisi udara, persyaratan pengelolaan limbah B3, serta kewajiban pelaporan izin lingkungan (UKL/UPL 
atau AMDAL). Jika hasilnya 100% TAAT, maka perusahaan dapat diusulkan oleh Badan Lingkungan 
Hidup Provinsi atau KLHK untuk menjadi Calon Kandidat Hijau. Perusahaan Calon Kandidat Hijau harus 
menyampaikan bukti-bukti implementasi sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, konservasi air, 

pengurangan emisi, 3R limbah B3 dan limbah padat Non B3, perlindungan keanekaragaman hayati, 
serta program pemberdayaan masyarakat. Ringkasan program-program tersebut harus dituangkan 
dalam suatu dokumen 25 halaman yang dinamakan Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan 
Lingkungan (DRKPL). Tim Penilai KLHK akan melakukan penilaian DRKPL dan perusahaan dengan nilai 
DRKPL diatas rata-rata Nasional akan ditetapkan sebagai Perusahaan Kandidat PROPER Hijau. Rata-
rata DRKPL PROPER Nasional tahun ini adalah 31,14 meningkat dibandingkan tahun lalu yaitu 27,66. 

Tahap selanjutnya, perusahaan yang masuk sebagai Perusahaan Kandidat PROPER Hijau akan 
dilakukan penilaian terhadap seluruh dokumen Beyond Compliance yang sudah disampaikan dan 
akan dikelompokkan sesuai jenis industrinya untuk dibandingkan nilai keseluruhan programnya dalam 
satu kelompok industri. 

Di dalam satu kelompok industri akan dilakukan eliminasi untuk perusahaan dengan total nilai yang 
menempati urutan <25% terendah dari seluruh perusahaan dalam kelompoknya kembali ke peringkat 
PROPER Biru, Perusahaan dengan nilai diantara 25% terendah dan 25% tertinggi akan mendapatkan 
peringkat PROPER Hijau, sedangkan yang urutannya masuk dalam 25% tertinggi dan sudah 2 kali 
PROPER Hijau pada penilaian PROPER sebelumnya akan menjadi kandidat PROPER Emas. Bagi 
perusahaan yang masuk dalam Perusahaan kandidat PROPER Emas di minta mempresentasikan 
inovasi dan program pemberdayaan masyarakat unggulan dihadapan Dewan Pertimbangan PROPER. 
Dewan ini akan menentukan apakah hasil presentasi tersebut membutuhkan kunjungan lapangan untuk 
melakukan verifikasi serta menggali keterangan lebih mendalam dari orang-orang yang terkait dengan 
program unggulan tersebut. Setelah kunjungan, Dewan Pertimbangan PROPER akan mengajukan 
rekomendasi perusahaan yang dianggap layak untuk memperoleh peringkat PROPER Emas kepada 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perusahaan yang tidak diusulkan kepada Menteri akan 
mendapatkan PROPER Hijau.

Dari uraian tersebut kita dapat melihat bahwa untuk meraih PROPER Emas bukanlah suatu hal yang 
mudah. Pada tahun ini Unit Operasi Pertamina yang masuk sebagai Calon Kandidat PROPER Hijau 
ada 126 lokasi, kemudian yang menjadi Kandidat PROPER Hijau ada 102 lokasi, Kandidat PROPER 
Emas berjumlah 20 lokasi dari total 34 kandidat PROPER Emas. Akhirnya 7 Unit Operasi dan Anak 
Perusahaan Pertamina berhasil mendapatkan peringkat PROPER Emas dari total 12 PROPER Emas 
Nasional. Sungguh suatu proses yang panjang dan membutuhkan komitmen dari seluruh manajemen 
dan pekerja untuk meraihnya.

Hal ini menunjukkan komitmen kita dalam pengembangan usaha energi yang selaras dengan 
perlindungan lingkungan dan sosial melalui penerapan berbagai inovasi dalam efisiensi pengelolaan 
sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat yang memberikan nilai tambah secara signifikan 
terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial. Inovasi-inovasi tersebut telah berhasil mendapatkan hak 
paten dari Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

Kita berharap dengan menerapkan operasi yang memperhatikan keselarasan dengan lingkungan 
dan sosial, Pertamina dapat menjalankan bisnis yang sustainable yang dapat memberikan keuntungan 
bagi lingkungan, masyarakat disekitar lokasi serta bangsa dan negara baik generasi ini maupun 
generasi-generasi mendatang.  

Dengan peringkat level beyond compliance (PROPER Hijau-Emas) yang di capai oleh Pertamina 
menunjukkan bahwa kita telah mengelola lingkungan secara baik dan mampu meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat sekitar melalui program pemberdayaan masyarakat, manfaat lainnya adalah 
dari sisi finansial dan bisnis. Dengan semakin banyaknya level Hijau-Emas yang di peroleh maka 
predikat green company bisa kita peroleh dan hal ini pasti akan memberikan manfaat positif untuk 
pengembangan bisnis kedepan (license to operate) dan meningkatkan kepercayaan stakeholders. 
Sedangkan dari sisi finansial Pertamina akan mendapatkan manfaat yang cukup berarti dari 
berbagai upaya inovasi efisiensi pengelolaan sumber daya alam (efisiensi energi, pengurangan emisi, 
pengurangan dan pemanfaatan limbah-B3 maupun non B3- serta konservasi air). 

Program PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi pedoman Pertamina 
dalam mewujudkan kegiatan operasi yang selaras dengan perlindungan lingkungan hidup dan sosial, 
Pertamina berkomitmen akan terus meningkatkan kinerja PROPER Pertamina dan Anak Perusahaan 
dalam pengelolaan lingkungan dan sosial untuk mendukung program pembangunan berwawasan 
lingkungan dan berkelanjutan.•
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Gambar 2 mekanisme dan Kriteria penilaian proper

Gambar 1 peraihan proper emas 
dan hijau pertamina tahun 2016

Grafik 1 Data Peraihan PROPER Pertamina 2010-2016
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Jakarta – Pada tanggal 16 Desember yang lalu, sebagai rangkaian acara 

HUT Pertamina yang ke-59, telah diadakan Pertamina Award dimana salah 

satu kategorinya mencakup strategic initiatives award untuk Breakthrough 

Project (BTP) 2016 dan Proyek Prioritas Investasi (PPI) 2016.

Penghargaan diberikan kepada project yang telah berhasil menunjukkan per-

forma terbaik selama 8 bulan terakhir baik dari segi performa project leader, 

performa team, maupun pencapaian workplan dan finansial project itu sendiri.

Penjurian yang dilakukan dengan melibatkan juri internal maupun eksternal 

tersebut berhasil menyaring 22 BTP korporat menjadi 5 besar dan 11 Proyek 

Prioritas Investasi menjadi 3 besar dan pada akhirnya dimenangkan oleh 

proyek-proyek sebagai berikut :

The Best Of The Best - BTP Marketing Operation Excellence

adalah sebuah breakthrough yang dilakukan oleh Direktorat Pemasaran 

yang bertujuan untuk peningkatan pendapatan dan efisiensi kegiatan operasi 

marketing, dengan realisasi pencapaian sampai dengan saat ini sebesar US$ 

483 juta atau sebesar 366% dari target.

Runner up 1 The Best BTP - BTP Inisiatif Efisiensi Hulu

adalah sebuah breakthrough yang dilakukan oleh Direktorat hulu yang 

bertujuan untuk mengurangi biaya operasi melalui inisiatif pemotongan 

dan efisiensi biaya operasi kegiatan anak perusahaan hulu dengan realisasi 

pencapaian sampai dengan saat ini sebesar US$ 978 Juta atau sebesar 140% 

dari target.

Runner up 2 The Best BTP - BTP Sentralisasi Procurement Non-Hydro

adalah sebuah breakthrough yang dilakukan oleh Direktorat SDM,TI, & Umum 

yang bertujuan untuk efisiensi biaya operasi melalui inisiatif re-negosiasi 

kontrak eksisting, optimasi inventory maupun dari sentralisasi material den-

gan realisasi pencapaian sampai dengan saat ini sebesar US$ 226 juta atau 

sebesar 119% dari target.

The Best Proyek Prioritas Investasi – Paku Gajah

Sebuah proyek untuk mengembangkan penemuan struktur gas dengan total 

Initial Gas in Place 244 BSCF di struktur pagar dewa, kuang utara dan kuang 

selatan yang lokasinya berdekatan dengan fasilitas eksisting produksi dan 

sales point gas pagar dewa.

•Tim PMO BTP Korporat

Foto 1 : Para pemenang Pertamina Award kategori Breakhtrough Project (BTP) dan  Proyek Prioritas Investasi (PPI) 2016 foto bersama 
dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan 
Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah, Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng, dan Direktur Utama  Pertamina 
Dwi Soetjipto.                                                      

BREAKTHROUGH PROJECT 2016
Pertamina Award 2016

The Winner of Pertamina Award : 
BTP dan Proyek Prioritas Investasi

Foto 2 : Nina Sulistyowati sebagai steering comittee BTP MORE Foto 3 : R. Panji Sumirat sebagai Project Leader BTP Inisiatif Efisiensi Hulu

Foto 4 : Joen Riyanto sebagai Project Leader BTP Sentralisasi Procurement  
Non-Hydro

Foto 5 : Tri Widyo Kunto sebagai Project Leader Project Paku Gajah

Foto 6 : Suasana penjurian Pertamina Award Foto 7 :  Suasana penjurian Pertamina Award

14No. 51
Tahun LII, 26 Desember 2016



15No. 51
Tahun LII, 26 Desember 2016shippinG 

perheLatan cip shippinG 2016 
seBaGai BentuK nyata improVement shippinG
JAKARTA - Shipping menyelenggarakan Forum Presentasi CIP Shipping 2016 pada 
5 – 7 Desember 2016. Acara yang dihelat di Griya Sehat Shipping ini berlangsung 
semarak dan meriah. Pada tahun ini, Forum CIP Shipping diikuti oleh 88 kelompok CIP 
yang terdiri dari 21 FT-Prove, 44 I-Prove, dan 23 PC-Prove, dengan peserta dari kantor 
pusat Shipping dan region. Forum Presentasi CIP Shipping merupakan sarana diskusi 
dan sharing terhadap kegiatan CIP yang telah dilaksanakan di lingkungan Shipping 
sebagaimana dilaksanakan di seluruh direktorat/unit/unit bisnis, dan anak perusahaan 
di lingkungan Pertamina.

Sejalan dengan korporat, tema yang diusung tahun ini adalah melalui inovasi 
dalam penyelesaian masalah pekerjaan, kita sukseskan marketing gila #raisethebar.  
Acara Forum Presentasi CIP Shipping 2016 dibuka oleh SVP Shipping Mulyono yang 
didampingi oleh jajaran Manajemen Shipping. Pada Sambutannya, Mulyono memaparkan 
mengenai pentingnya improvement dan inovasi dalam mendukung tercapainya target 
profit perusahaan dimana pekerja harus terus menggali & mengembangkan ide-ide 
perbaikan di semua sektor. 

Value creation yang dicapai cukup besar dan perbaikan yang dihasilkan berguna 
bagi lingkungan tempat kerja dengan total 477 Miliar rupiah. Sebagai contoh, Minimalisir 
frekuensi kegagalan penyediaan tonase melalui optimalisasi penentuan periode sewa 
kapal mampu menghemat biaya sampai dengan 112 Miliar rupiah. Ada pula penurunan 
waiting jetty pada kapal black oil tipe Medium Range (MR) dengan menyandarkan 
kapal di CIB Terminal RU IV Cilacap menghemat sampai 76 Miliar rupiah. Selain itu, 
masih banyak ragam pengembangan dan enhancement aplikasi teknologi yang dibuat  
internal yang memiliki nilai tinggi secara finansial dan sangat berguna bagi peningkatan 

Gb. Dokumentasi I-Prove Gold

kinerja fungsi dan perusahaan.
Dari kegiatan forum CIP yang dilaksanakan, 15 kelompok memperoleh GOLD; 30 

kelompok memperoleh SILVER, dan 28 kelompok memperoleh BRONZE. Sedangkan 
fungsi yang memperoleh kategori JUARA UMUM adalah Ship Operation Support, 
dengan total nilai yang terbanyak dibanding fungsi lainnya.

Forum CIP ini dapat dijadikan pemicu bagi upaya perbaikan secara nyata dalam 
meningkatkan produktivitas dan kinerja. •[SHIPPING]

Bite:  Kompetisi ide Gila awak media mor V
SURABAyA – Marketing 
Operation Region (MOR) V 
bekerja sama dengan Aliansi 
Jurna l is t ik  Independen 
(AJI) Surabaya menggelar 
kompetisi ide gila untuk 
awak media Bright Idea 
Competit ion (BITe) bagi 
jurnalis di wilayah kerja 
Pertamina Jawa Timur, Bali, 
dan Nusa Tenggara.

Kegiatan ini menarik ba-
nyak minat jurnalis, ter bukti 
sebanyak 68 ide dan ino vasi 
didaftarkan oleh awak media 
mula i  17 November-10 
Desember 2016.

Area Manager Commu-
nication & Relation Pertamina 
MOR V Heppy Wulansari 
mengatakan, kegiatan BITe 
ini untuk membudayakan 
inovasi di kalangan pekerja 
m a u p u n  s t a k e h o l d e r 
Per tamina.  “Di  tataran 
interna l ,  forum inovas i 
Continuous Improvement 
Program (CIP) dan kompetisi 
Ide Gila (d’Gil) mendapat 
sambutan makin meriah 
setiap tahunnya. Berkaca 
dari hal tersebut, sekaligus 
untuk memeriahkan HUT ke-
59, Pertamina menggandeng 
Aliansi Jurnlistik Surabaya 

untuk mendorong ide-
ide kreatif dari kalangan 
jurnal is Jat im, Bal i  dan 
Nusa  Tengga ra  un tuk 
memberikan pemikiran yang 
sedikit gila tetapi aplikatif 
untuk diterapkan sebagai 
terobosan,  ba ik da lam 
bentuk promosi maupun 
pendekatan melalui CSR 
atau program di Pertamina,” 
jelas Heppy.

Sebanyak 10 karya 
pa l ing  inovat i f  te rp i l i h 
dipertan dingkan pada forum 
seleksi presentasi pada 16 
Desember 2016 di Kantor 
MOR V dengan dewan Juri 
yaitu Insan Nur Akbar (Pelaku 
Industri Kreatif, Komika), 
Iman D. Nugroho (CNN 
Indonesia), dan Edi Ariawan 
(Marine Region V Manager).  
Acara tersebut pun ramai 
dihadiri oleh awak media 
yang datang memberikan 
dukungan kepada para 
finalis.

Ide “Vlog.. Pertamax 
Yuk” milik Diyan Rekohadi 
dari Harian Surya Malang 
terpilih menjadi juara satu 
BITe 2016, sementara juara 
kedua karya “Optimalisasi 
fanpage Facebook Per-

tam ina  dengan  V ideo 
Tutorial” dari Irma Yudiastani 
(Tribun Bali), dan juara ketiga 
ide “Smart Driving Games” 
dari Zaki Junaidi (Koran 
Sindo).

P e r w a k i l a n  D e w a n 
Jur i  Iman D.  Nugroho 
menga takan terpi l ihnya 
karya Diyan Rekohadi ka-
rena kejelasannya dalam 
mempresentasikan ide, ap-
likatif,  dan sangat kekinian. 
“NIde tersebut tidak berhenti 
sampai disini. Nantinya 
pemenang akan kami minta 
pengembangan idenya dan 
sinergi antara ide juara 1, 2, 
dan 3,” jelas Iman.

Ketua AJI Surabaya 
Prasto Wardoyo mem-
berikan apresiasi kepada 
Pertamina atas terobosan 

menggandeng para awak 
media untuk mem berikan 
kontribusi pemikiran dan 
ide-idenya untuk Per tamina. 
“Acara ini sudah merupakan 
ide gila dengan mengajak 
para awak media, yang 
memiliki perspektif ber pikir 
di luar lingkup Perta mina 
untuk mencari ide yang bisa 
mengem bangkan BUMN 
ini,” ujar Prasto.

Sementara itu, Heppy 
Wu lansari mengapresiasi 
rekan-rekan media yang 
telah mengi rimkan karya dan 
ide-idenya. “Kami yakin ide-
ide tersebut akan memacu 
rekan media lainnya untuk 
mengi rimkan karyanya pada 
kompetisi men datang,” tutup 
Heppy.•MoR V
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distribusi BBm dan LpG 
di aceh tetap normal 
pasca Gempa
MEdAN – Gempa berkekuatan 6,5 SR yang melanda 
Pidie Jaya, Aceh, tidak mengganggu operasional Perta-
mina di wilayah tersebut. Seluruh fasilitas Pertamina tidak 
mengalami kerusakan, dan operasional berjalan normal.

Di Aceh, Pertamina memiliki lima Terminal Bahan 
Bakar Minyak (TBBM) dan satu Depot Pengisian Pesawat 
Udara (DPPU). Setelah pengecekan usai guncangan 
gempa, tidak ditemukan kerusakan di seluruh fasili tas 
TBBM Sabang, Lhokseumawe, Meu laboh, Krueng Raya 
dan Simeulue serta DPPU Sultan Iskandar Muda.

Hasil pendataan semen tara di Pidie Jaya, ada tiga 
SPBU di wilayah itu yang terdampak gempa yaitu SPBU 
14.241.413, 14.241.469 dan 14.241.483. Saat ini ketiga 
SPBU tersebut ditutup untuk dilakukan pengecekan 
aspek safety sebelum dapat dioperasikan kembali. 
Pengecekan menyeluruh dilakukan untuk memastikan 
SPBU dalam keadaan baik saat dioperasikan.

Terkait dengan pasokan BBM di wilayah Aceh dan 
sekitarnya, saat ini BBM tersedia dalam jumlah yang 
cukup. Premium s eba nyak 6.447 kl dan Solar sebanyak 
11.024 kl. LPG juga tersedia dalam jumlah yang cukup 
dan pasokan akan te rus ditambah untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat.

Pertamina telah menyiapkan satu unit mobil tangki 
mobile yang dilengkapi flowmeter untuk pelayanan BBM 
ke masyarakat sambil menunggu kelayakan operasional 
dari sisi safety untuk 3 SPBU yang berdampak Gempa. 
Pelayanan BBM juga tetap dilakukan di dekat lokasi 
bencana, yaitu di 14.241.406 di Pidie dan 14.241.444 
Bireuen sebagai back up.

Sejak 7/12, Posko Pertamina Peduli sudah berdiri di 
lokasi sekitar bencana untuk menyalurkan bantuan medis, 
makanan dan pakaian.•MoR I
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Kerja sama tugu pratama 
dengan Bank mandiri

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN

JAKARTA - PT Tugu Pratama Indonesia (TPI) dan 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) telah 
menandatangani Perjanjian Kerja sama Kontra Garansi 
Bank, pada (24/11). Ruang lingkup kerja sama ini 
adalah penerbitan Sertifikat Kontra Garansi Bank oleh 
TPI terhadap Garansi Bank yang diter bitkan oleh Bank 
Mandiri atas permintaan principal (pelaksana proyek) 
untuk ke pen tingan obligee (pemilik proyek). Dalam hal 
principal mengalami kegagalan dalam menjalankan 
pekerjaannya, maka kerugian yang diderita oleh obligee 
akan dijamin oleh Bank Mandiri dan TPI. Pihak yang dapat 
menjadi principal adalah pelaksana proyek yang memiliki 
kontrak kerja dengan obligee. 

Jenis Kontra Garansi Bank yang menjadi lingkup kerja 
sama TPI dan Bank Mandiri yaitu, Kontra Garansi Bank 
– Jaminan Pena waran; Kontra Garansi Bank – Jaminan 
Pelaksanaan; Kontra Garansi Bank – Jaminan Uang 
Muka; dan Kontra Garansi Bank – Jaminan Pemeliharaan.

Tujuan TPI me nyelenggarakan kerja sama ini adalah 
untuk menyediakan pro teksi garansi bank yang di-
bu tuhkan oleh Pertamina dan anak perusahaannya. 
Se hingga diharapkan dapat mem perkuat sinergi di 
ling  kungan Pertamina Group, wa laupun tidak menutup 
kemungkinan untuk mem berikan proteksi atas garansi 
bank yang diterbitkan oleh Bank Mandiri di luar lingkup 
Pertamina.•RILIS

Badak LnG raih proper emas 
enam Kali Berturut-turut
JAKARTA - Badak LNG 
kembal i  mendapat anu-
gerah lingkungan PROPER 
dengan predikat “Emas” dari 
Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
Republik Indonesia. Peng-
hargaan yang merupakan 
keenam kalinya bagi Badak 
LNG ini diberikan langsung 
oleh Wakil Presiden Republik 
Indonesia Jusuf Kalla kepada 
President Director & CEO 
Badak LNG Salis S. Aprilian 
di Jakarta, Rabu (7/12). 
Penghargaan ini sekaligus 
menjadi hadiah ulang tahun 
bagi Badak LNG yang pada 
26 November 2016 yang lalu 
menginjak usia 42 tahun.

“Terima kasih kepada 
semua pihak atas doa dan 
du   kungannya  seh ingga 
Badak LNG dapat terus men-

tidak lepas dari dukungan 
banyak pihak di antaranya 
para pekerja,  mitra kerja, dan 
Pertamina, bimbingan dan 
kerja sama yang baik dengan 
Kementerian Lingkungan 
Hidup Republik Indonesia, 
Badan Lingkungan Hidup 
Provinsi Kalimantan Timur, 
Pemerintah Kota Bontang, 

jalankan komitmen terhadap 
ling kungan alam dan sosial 
masya rakat,” ungkap Salis. 

Director & COO Badak 
LNG Yhenda  Permana 
menjelaskan, sejalan dengan 
PROPER, Badak LNG me-
mi l iki misi memproduksi 
energi bersih serta mengelola 
dengan standar kinerja terbaik 
se hingga menghasilkan nilai 
tambah maksimal bagi pe-
mang ku kepentingan. 

“Untuk mewujudkannya, 
ada dua hal yang telah dila-
ku kan Badak LNG yakni 
men  jalankan operasi kilang 
yang ramah l ingkungan 
dan melaksanakan pem-
berdayaan  masyaraka t 
berbasis ling kungan,” jelas 
Yhenda.

Pencapaian PROPER 
Emas bagi Badak LNG ini 
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dsLnG Kementerian desa jalin pembangunan desa mandiri

dan Badan Lingkungan Hidup 
Kota Bontang, juga atas 
dukungan masyarakat kota 
Bontang dan segenap pihak 
yang terus bersinergi bersama 
Badak LNG dalam mendorong 
terwujudnya pembangunan 
berkelanjutan di Bontang 
khususnya dan di Indonesia 
pada umumnya.•BAdAK LNG

JAKARTA - PT Donggi-
Senoro LNG (“DSLNG”) 
dan Kementer ian Desa, 
P e m  b a n g u n a n  D a e r a h 
Tertinggal dan Transmigrasi 
menyepakati kerja sama 
Pembangunan Perdamaian 
Me la lu i  Pengembangan 
Desa Berkelanjutan Menuju 
Desa Mandiri. Kerja sama ini 
merupakan bentuk tanggung 
jawab sosial perusahaan 
dalam memperkuat desa 
sebagai salah satu program 
prioritas pemerintah. 

“Kerja sama ini sangat 
tepat. Sebagai perusahaan, 
kamipun memiliki tanggung 
jawab sosial dan lingkungan 
dalam menjaga terpeliharanya 
dan keberlangsungan ling-
kungan dimana kami bero-
perasi. Kami berharap semua 
upaya yang telah dilakukan 
dapat lebih menajamkan 
mak sud kami menjadikan 

desa di sekitar kilang Donggi 
Senoro LNG sebagai Desa 
percontohan pembangunan 
desa mandiri yang tang-
guh secara ekonomi, terpe-
liha ranya perdamaian dan 
tang guh bencana,” u jar 
Presiden Direktur PT DSLNG 
Tanudji Darmasakti, seusai 
penandatanganan naskah 
kerja sama di Jakarta,  (29/11). 

Dalam kesempatan itu 
Kementerian Desa, Pem-
bangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi diwakili 
oleh Sekretaris Jenderal 
Kementerian. PT DSLNG 
telah melakukan kegiatan 
tanggung jawab sosial dan 
lingkungan sejak sebelum 
masa konstruksi di tahun 2008 
hingga hari ini yang mencakup 
berbagai bidang program 
pemberdayaan masyarakat, 
yaitu infrastruktur, ekonomi, 
pendidikan, l ingkungan, 

kesehatan, budaya, dan ban-
tuan kemanusiaan. Strategi 
jangka menengah–panjang 
kegiatan CSR perusahaan 
adalah mewujudkan keman-
dir ian dan memperbaik i 
ting kat kesejahteraan ma-
syarakat setempat. Sebe-
lumnya, perusahaan telah 
menggandeng kemitraan 
serupa dengan Kementerian 
Pertanian melalui Balai Be-
sar Pengkaj ian dan pe-
ngembangan Tekno log i 
Per tanian (BPTP) Propinsi, 
Kementerian Maritim melalui 
Badan Pengka j i an  dan 
Penerapan Teknologi (BPPT) 
untuk masyarakat pesisir  
maupun pemerintah daerah 
baik di tingkat kabupaten, 
ke camatan dan desa, or-
gani sasi dan lembaga ke-
masyarakatan. 

Kerja sama Pembangunan 
Perdamaian Melalui Pengem-
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bangan Desa Berkelanjutan 
M e n u j u  D e s a  M a n d i r i 
merupakan kerangka aksi 
kerja sama Kementerian 
Desa dan DSLNG untuk 
pencapaian desa mandiri 
yang berkelanjutan sesuai 
amanat Undang-undang No 6 
tahun 2014 tentang Desa dan 
pencapaian Pembangunan 
Perdamaian sesuai amanat 
Undang-undang No 7 tahun 
2012 tentang Penanganan 
Konflik Sosial. 

Ker ja  sama in i  akan 
di lak sanakan di wi layah 
se kitar proyek DSLNG di 
Kabupaten Banggai sebagai 
upaya mengembangkan 
desa percontohan yang me-
miliki kemandirian dalam 
mengembangkan ke tang-
guhan desa. Sasarannya 
antara la in adalah agar 
ma syarakat desa memiliki 
kapasitas untuk dapat mem-

bangun wilayahnya secara 
mandiri, mampu menghadapi 
dinamika sosial dan memiliki 
ketangguhan menghadapi 
bencana. 

Kerja sama ini direncana-
kan berjalan selama tiga tahun, 
dimulai 2016, di mana kedua 
belah pihak bersama-sama 
memberikan pendampingan 
teknis dan hibah sebagai 
bentuk tanggung jawab sosial 
perusahaan. 

Ruang l ingkup ker ja 

sama mencakup kegiatan 
Peningkatan Kapasitas dan 
Pemanfaatan Sumber Daya 
Manusia sesuai  dengan 
ketentuan dan perundangan 
yang berlaku; Pelatihan Teknis 
dan Advokasi; Pemanfaatan 
program lintas sektor yang 
telah ada di tingkat pusat dan 
daerah; Pendampingan teknis 
dan penguatan kelembagaan; 
Penelitian dan pengkajian 
serta penerapan hasil-ha-
silnya.• PHE

Latihan pemadaman 
Kebakaran di phe tower
JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) melakukan latihan 
penanggulangan bencana kebakaran (fire drill) di PHE Tower, Jakarta, 
(22/12). Pelatihan bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran 
& Penanggulangan Bencana (Damkar PB) DKI Jakarta, Polsek Pasar 
Minggu, Koramil Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan serta melibatkan 
seluruh anak perusahaan (AP) PHE dan tenant yang berada di 
lingkungan PHE Tower. Sebelumnya pekerja di lingkungan PHE Tower 
juga melakukan latihan penanggulangan bencana seperti gempa serta 
ancaman bom.•PHE Fo
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JAKARTA – Dalam upayanya 
meningkatkan kualitas kehi-
dupan bermasyarakat, PT 
Pertamina Drilling Service 
Indonesia (PDSI) meresmikan 
Kampung Hijau RW 01, ber-
sama dengan masyarakat 
Kelu ra han Kebon Manggis, 
Matraman, Jakarta Timur, 
pada (16/12).

Kepedulian PDSI dalam 
program Corporate Social 
Responsibility (CSR) disam-
but antusias oleh warga 
se tempat, pasalnya RW 01 
Kebon Manggis kini menjadi 
sejuk dan hijau serta menjadi 
masyarakat yang sadar 
ling kungan. Sebanyak 800 
tanaman hias dan produktif 
memenuhi tiga gang kelura-

pdsi resmikan Kampung hijau Kebon manggis

CORPORATE
SoCIAL RESPoNSIBILITy
pepc Luncurkan program Kewirausahaan di Bojonegoro
BoJoNEGoRo -  Angka 
pengangguran di Kabupaten 
Bojonegoro yang masih 
tergolong tinggi bahkan terus 
meningkat setiap tahun, 
mem buat PT Pertamina 
E P  C e p u  ( P E P C )  d a n 
SKKMigas tergerak untuk 
mem bantu menekan angka 
pengangguran dengan mem-
berikan perhatian, wadah, dan 
solusi, salah satunya yakni, 
dengan meluncurkan program 
pelatihan kewirausahaan.

Program pelatihan kewira-
usahaan ini merupakan kerja 
sama PEPC dengan Dinas 

Tenaga Kerja Transmigrasi 
dan Sosial (Disnakertransos) 
Kabu paten Bojonegoro serta 
UPT Balai Latihan Kerja (BLK) 
Bojonegoro. Peluncuran pro-
gram tersebut dilakukan di 
aula UPT-BLK Bojonegoro 
pada Jumat (2/12). Program 
pelatihan kewirausahaan 
dibe rikan kepada 75 peserta 
pemuda kecamatan Ngasem, 
Tam bakrejo, Gayam, dan 
Purwosari.

Kepala Urusan Operasi 
P e r w a k i l a n  S K K M i g a s 
wilayah Jabanusa Ahmad 
Farhan Abafi mengharapkan 

program pelatihan kewira-
usahaan ini dapat benar-
benar memberikan peru-
bahan dan perbaikan kepada 
peser ta agar jauh lebih 
teram pil dan produktif. Ia 
juga mengapresiasi kontri busi 
PEPC dalam upaya menga-
dakan perubahan melalui 
peningkatan keterampilan 
masyarakat di sekitar wilayah 
operasinya.

Hal senada disampai-
kan Kepala Bidang Disna-
kertransos Provinsi Jawa 
Timur, Suhartoyo. “Saya sa-
ngat berterima kasih pada 

PEPC dan SKKMigas yang 
telah bekerja sama dengan 
UPT BLK Bojonegoro dalam 
usaha mencetak tenaga kerja 
yang kompeten, mandiri, dan 
siap bersaing,” katanya.

Dalam peluncuran pro-
gram kewirausahaan ter-
sebut, Edy Purnomo Public 
and Government Affa i rs 
Superintendent PEPC men-
jelaskan program pelatihan 
kewira usahaan yang berlang-
sung dari 29 November 2016 
hingga 16 Desember 2016 
ini terbagi dalam be be rapa 
bidang seperti tek nik sablon, 
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KEPULAUAN SERIBU - 
Pa da 19 Desember 2016, 
Nusantara Regas melakukan 
penenggelaman 145 Rumah 
Ikan di  Pulau Pramuka, 
Kepulauan Seribu.

Program Penenggelaman 
Rumah Ikan ini merupakan 
bagian dari aktivitas program 
CSR Nusan ta ra  Regas 
yang untuk kedua kalinya 
dilaksanakan pada tahun 
ini. Melalui bantuan Rumah 
Ikan ini diharapkan ekosistem 
di sekitar Kepulauan Seribu 
dapat kembali diramaikan 
dengan biota laut indah se-
perti karang dan ikan yang 
akan menarik pengunjung dan 
meningkatkan ekowisata.

nusantara regas peduli Biota Laut di perairan Kepulauan seribu
Seperti disampaikan oleh 

Wakil Bupati Kepulauan Seribu 
Herman pada sambutannya, 
“Kita semua menyadari, saat 
ini para wisatawan baik asing 
maupun domestik tertarik dan 
selalu ingin kembali ke alam. 
Jika alam sudah me nye diakan 
ekosistem yang indah maka 
tugas kita untuk menjaga dan 
me ningkatkan kualitasnya 
se hingga alam akan tetap 
ter jaga keberlangsungannya.”

Menurutnya, keindahan 
alam ini pada akhirnya juga 
dapat dimanfaatkan sebagai 
ekowisata dan membuka 
lapangan kerja bagi penduduk 
sekitar sehingga dapat me-
ningkatkan perekonomian 

masyarakat kepulauan.
Sementara itu, Direktur 

Utama Nusantara Regas 
Tammy Meidharma me-
nyam paikan,  Nusantara 

Re gas sebagai bagian dari 
masyarakat Kepulauan Seribu 
menyadari  bahwa tugas 
men jaga dan meningkatkan 
kualitas lingkungan adalah 

bagian dari kinerja Nusantara 
Regas. 

“Jika selama ini kami 
menjalankan operasional 
kami dengan berhati-hati 
agar selalu ramah lingkungan, 
kali ini kami mengambil ba-
gian untuk meningkatkan 
kualitas lingkungan dengan 
mendukung aktivitas eko-
wisata di Kepulauan Seribu. 
Kami berharap dukungan k 
ini akan memberikan dampak 
positif bagi lingkungan Ke-
pulauan Seribu tidak hanya 
bagi ekosistem lautnya tapi 
juga kepada masyarakat 
yang merasakan efek dari 
peningkatan wisata di Ke-
pulauan Seribu,” ujarnya.

Pada seremoni peneng-
gelaman ini dihadir i  oleh 
manajemen Nusantara Regas, 
pejabat Kabupaten Kepulauan 
Seribu, tokoh masyarakat, 
anggota Himpunan Nelayan 
Seluruh Indonesia dan peman-
du wisata Kepulauan Seribu. 

Para nelayan dan pemandu 
wisata ini dilibatkan sebagai 
jaringan pemelihara rumah 
ikan  sekaligus sebagai sasaran 
edukasi mengenai pentingnya 
menjaga habitat ikan yang 
baru agar tetap steril bagi 
kegiatan perikanan dan wisata 
selama satu tahun penuh masa 
pertumbuhan dan perawatan 
koloni rumah ikan ini.•NUSANTARA 

REGAS

pembuatan handycraft , 
pengolahan hasil pertanian, 
dan juga servis motor.  

Edy Purnomo berha-
r a p  a d a n y a  k e g i a t a n 

ini  diharapkan dapat mem-
persiapkan tenaga kerja lokal 
trampil sehingga bisa bersaing 
dengan tena ga kerja yang 
berasal dari luar daerah.•PEPC

Fo
to

 : 
N

U
S

A
N

TA
R

A 
R

E
G

A
S

han tersebut sepanjang 500 
meter.

Tak luput yakni program 
bank sampah yang su dah 
diusung dua tahun sebe-
lumnya kerjakan dengan 
sangat baik dan program 
Upcycling yang merupakan 
kerajinan dari barang-barang 
bekas seh ingga dapat 
menum  buhkan kemandirian 
eko nomi di masyarakat, 
sehingga saat ini tak ada 
sampah yang berserakan 
di RW 01 Kelurahan Kebon 
Manggis, Manggarai, Jakarta 
Timur.

“Kita diberikan amanah 
oleh PDSI untuk mengelola 
lingkungan menjadi sejuk dan 
hijau melalui tiga program 

yang sudah kita kerjakan, 
program penghijauan, bank 
sampah, dan Upcycling. 
Program tersebut mampu 
mengubah status kampung 
kita, dari kampung kumuh 
menjadi kampung sejahtera 
menjadi kampung hijau, 
saat ini kita sudah menjadi 
kampung hijau,” ujar Abdul 
Kodir Abu selaku Ketua RW 
setempat.

Hal tersebut senada 
dengan Harry Mulia se laku 
Kepala Satuan Penga-
wasan Internal PT PDSI 
yang mengatakan bahwa 
berawal dari bank sampah 
yang menjadi program ber -
kelanjutan yakni penghijauan 
yang  nya tanya  dapa t 

mengubah image Kelurahan 
Kebon Manggis.

“Ini merupakan tugas 
kami sebagai perusahaan 

untuk memajukan ma-
sya  rakat di sekitar, Ka-
mi harapkan ini bisa ber-
kembang dan dirawat 

dengan baik agar image 
Kelurahan Kebon Manggis 
semakin mem baik lagi,” tutup 
Harry Mulia.•HARI
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perubahan anggaran dasar
JAKARTA  – Perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan Perusahaan saat ini dilatarbelakangi oleh 
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT 
Pertamina (Persero) Nomor S-690/MBU/11/2016 terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk pengurusan Perusahaan, dalam hal direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang, 
seorang diantaranya diangkat sebagai direktur Utama dan apabila dipandang perlu 
RUPS dapat mengangkat Wakil direktur Utama (Pasal 10 ayat (1)), sehingga ketentuan 
dalam pasal tersebut menjadi berbunyi:

  Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan 
kebutuhan Perseroan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi, 
seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan apabila dipandang perlu RUPS 
dapat mengangkat Wakil Direktur Utama.

2. Mekanisme penunjukan Pelaksana Tugas Harian dalam hal direktur Utama tidak 
ada/berhalangan (Pasal 11 ayat (19))

 Perubahan yang dimaksud meliputi:
a.  Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak 

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berwenang bertindak 
untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama atau Direktur 
Utama menunjuk salah seorang anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas 
nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur 
Utama apabila pada saat yang bersamaan Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan.

b. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana 
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama menunjuk secara 
tertulis anggota Direksi yang berwenang melaksanakan tugas-tugas Wakil Direktur Utama, 
atau Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang 
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama 
dan/atau Wakil Direktur Utama, apabila terlebih dahulu Direktur Utama tidak ada atau 
berhalangan.

c. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak 
ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak 
ketiga, maka Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang 
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

3. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi ditetapkan berdasarkan 
keputusan direksi setelah berkonsultasi dengan dewan Komisaris dalam hal RUPS 
tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang (Pasal 11 ayat 24), sehingga 
ketentuan dalam pasal tersebut menjadi berbunyi:

  Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam 
hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian 
tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah 
berkonsultasi dengan Dewan Komisaris.

4. Mekanisme penunjukan pemimpin Rapat direksi apabila direktur Utama tidak hadir 
(Pasal 12 ayat 13), sehingga ketentuan dalam pasal tersebut menjadi berbunyi:
a. Apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama yang 

memimpin rapat Direksi, atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama yang memimpin 
rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau 
berhalangan, atau Direktur yang ditunjuk oleh Wakil Direktur Utama yang memimpin rapat 
Direksi apabila pada saat yang bersamaan Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan 
dan tidak melakukan penunjukan.

b. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama 
tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis 

oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi.

5. Untuk pengawasan Perusahaan, dalam hal dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) 
orang seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama dan apabila dipandang 
perlu RUPS dapat mengangkat Wakil Komisaris Utama (Pasal 14 ayat 3) sehingga 
ketentuan dalam pasal tersebut menjadi berbunyi:

  Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota maka salah seorang 
anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama, dan apabila dipandang perlu 
RUPS dapat mengangkat Wakil Komisaris Utama.

6. Mekanisme penunjukan pemimpin Rapat dewan Komisaris apabila Komisaris Utama 
tidak hadir (Pasal 16 ayat 18), sehingga ketentuan dalam pasal tersebut menjadi 
berbunyi:
a.  Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Komisaris Uta ma 

yang memimpin rapat Dewan Komisaris, atau Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk 
oleh Komisaris Utama yang memimpin rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang 
bersamaan Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Anggota Dewan 
Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama yang memimpin rapat Dewan Komisaris 
apabila pada saat yang bersamaan Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan dan 
tidak melakukan penunjukan.

b.  Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Komisaris Utama, maka dalam hal Komisaris Utama 
tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota 
Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.

PRoSES PENGURUSAN PERUBAHAN Ad KEPAdA MENHUKHAM
Sesuai ketentuan AD dalam jangka waktu 30 hari setelah Keputusan RUPS, maka perubahan 

AD harus dinyatakan dalam akta notaris dan segera diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan 
HAM untuk dicatat dalam system administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan HAM. Berkaitan 
dengan hal tersebut pada tanggal 19 Desember 2016 berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur Utama 
Dwi Soetjipto, Chief Legal Counsel & Compliance, Genades Panjaitan telah menandatangani Akta 
Perubahan Anggaran Dasar Pertamina, dihadapan Notaris Lenny Janis Ishak, SH.•LCC

SOROT

pertamina dan Bum desa sepakat Kerja sama pengembangan eBt
JAKARTA – PT Pertamina 
(Persero )  dan PT Badan 
Usaha Milik Desa Indonesia 
menandatangani nota ke-
sepahaman untuk pengem-
bangan usaha energi bersih dan 
terbarukan di Indonesia.

 PT BUM Desa Indonesia 
yang merupakan sebuah 
perusahaan induk dari Badan 
Usaha Milik Desa di Indonesia. 
Kerjasama ini dilatarbelakangi 
oleh kurangnya pasokan energi 
untuk lini usaha BUM Desa 
Indonesia, khususnya industri 
tambak udang Dipasena di 
Kabupaten Tulang Bawang dan 
Kabupaten Mesuji, Lampung 
yang akan menjadi fokus awal 
kerjasama sebelum diperluas 

ke wilayah usaha BUM Desa 
Indonesia lainnya di Indonesia.

 Penandatanganan MoU 
dilakukan antara Direktur Gas 
Pertamina Yenni Andayani dan 
Direktur Utama BUM Desa 
Indonesia Eddy Limantoro 
dan disaksikan oleh Menteri 
Sekretaris Negara Pratikno 
dan Dewan Pembina DPP 
Perkumpulan Aparatur Pe-
merintah Desa Seluruh In-
do nesia (Papdesi) Budiman 
Sudjatmiko, di  Execut ive 
Lounge, Kantor Pusat Perta-
mina, Jumat (9/12).

 Direktur Gas Pertamina 
Yenni Andayani mengatakan 
Pertamina sebagai BUMN 
energi senantiasa berupaya 

untuk mendukung program 
Pemerintah Indonesia teru-
tama, dalam menjaga keta-
hanan energi nasional, dengan 
sa lah satu fokus adalah 
penyediaan energi bersih dan 
Energi Baru & Terbarukan 
(“EBT”) untuk kelistrikan. Hal 
ini, sejalan dengan aspirasi 
para pemangku kepentingan 
yang menginginkan Pertamina 
sebagai BUMN hadir untuk 
negeri.

 “Penyediaan energi di-
u payakan dapat menjang-
kau seluruh wilayah Indo-
nesia,  sehingga dapat meng-
gerakkan roda perekonomian 
wilayah tersebut dan secara 
langsung berkontribusi untuk 

peningkatan ekonomi secara 
nasional, terutama di wilayah-
wi layah terpenci l .  Dalam 
konteks ini lah BUM Desa 
Indonesia merupakan mitra 
yang tepat untuk Pertamina,” 
ujar Yenni.

 Sebagai langkah awal, 
Pertamina dan BUM Desa 
Indonesia akan melakukan 
kajian bersama untuk pasokan 
energi di Kabupaten Tulang 
Bawang dan Kabupaten 
Mesu j i ,  Lampung,  yang 
bertujuan untuk merehabilitasi 
dan mengembangkan usaha 
tambak udang dan usaha 
la innya di kedua wi layah 
tersebut. Pada pilot project 
tersebut, direncanakan peng-
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gunaan secara hybrid Solar 
PV dan energi gas dengan 
implementasi pilot project dapat 
dilaksanakan pada akhir 2017.

 “Penerapan model hybrid 
antara Solar PV dan energi gas 
relatif baru dan kami akan kaji 

penerapannya tidak terbatas 
pada dua wilayah tersebut 
tetapi juga di wilayah terpencil 
lainnya di Indonesia untuk 
men du kung pen ingkatan 
perekonomian daerah,” ungkap 
Yenni.•RILIS/URIP
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pertamina dan tujuh anak perusahaan pertamina 
dominasi sustainability reporting award 2016
JAKARTA –  PT Pertamina 
(Persero) dan tujuh anak 
perusahaan Pertamina lain-
nya mendominasi podium 
pemenang penghargaan 
Sustainabi l i ty Report ing 
Award (SRA) 2016, pada 
Rabu (14/12) di Jakarta. Hal 
terse but menunjukkan bahwa 
laporan tahunan Pertamina 
dan anak usahanya sudah 
mampu bersaing dengan 
baik menurut standarisasi 
internasional yang berlaku.

D i r e k t u r  K e u a n g a n 
dan Strategi Perusahaan 
Per tamina Arief Budiman 
mengatakan, pencapaian 
ini merupakan awal yang 
bagus, karena laporan dari 
sustainability report bukan 
hanya laporan f inansial , 
tapi merupakan laporan 
kegiatan perusahaan yang 
te lah  d i l akukan  sesua i 
s t a n  d a r  i n t e r n a s i o n a l . 
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saat ini memasuki gelaran 
yang ke-12 dengan “Towards 
A Greater Transparency and 
Accountability”. 

Adapun penghargaan 
SRA 2016 yang diraih oleh 
PT Pertamina (Persero) dan 
anak perusahaannya yakni, 
PT Pertamina (Persero) 
men  dapatkan penghargaan 
The Winner of Oil and Gas 
Categor ies,  disusul  1st 
Runner-Up PHE ONWJ dan 
2nd Runner-Up diraih oleh 
PEP Cepu pada kategori yang 
sama. Selanjutnya dalam 
kategori Combined Report, 
PT Pertamina EP mendapat 
2nd Runner-up dan PT 
Pertamina Lubricants meraih 
1st Runner-Up.

Sementara itu, PT Patra 
Jasa dan PT Pertamina 
Geothermal Energy menjadi 
bagian dari 10 perusahaan 
yang mendapatkan peng-

Hal in i  menggambarkan 
bahwa Pertamina terbukti  
sebagai perusahaan yang 
akuntabe l  bag i  se luruh 
stake holders untuk tujuan 
kinerja perusahaan menuju 
pembangunan yang berke-
lanjutan.

“Tahun ini, tidak hanya 
Pe r tam ina  pusa t  yang 
mendapatkan penghargaan,  
namun anak-anak usaha kita 
meraih penghargaan SRA. Ini 
menjadi bukti, bahwa upaya 
kita mengomunikasikan ko-
mitmen dan kinerja ekonomi, 
l i ngkungan,  dan sos ia l 
perusahaan kepada para 
pemangku kepent ingan 
se r ta  masya raka t  l uas 
secara transparan melalui 
sustainability report berhasil,” 
jelas Arief Budiman.

SRA 2016 yang diusung 
oleh National Center Sus-
tainability Report  (NCSR) 

hargaan dalam kategori Com-
mendation Best Disclosure. 
Sedangkan JOB Pertamina 
– Talisman Jambi Merang 
meraih penghargaan dalam 

kategori Commen dation for  
First Report bersama 10 
perusahaan lainnya.

Untuk PT Pertamina 
Lubricants, selain meraih 1st 

Runner-Up dalam kategori 
Combined Report,  anak 
perusahaan Pertamina di 
bidang pelumas ini meraih The 
Best First Year Report.•HARi

Pertamina meraih penghargaan The Winner of Oil and Gas Categories Sustainability Reporting Award (SRA) 2016. 
Penghargaan diterima oleh Direktur Keuangan dan Strategi Perusahaan Pertamina Arief Budiman.

dUMAI - RU II Dumai mengadakan simulasi 
keadaan darurat dalam menangani unjuk 
rasa, di Kantor Kuning, Dumai. Dalam simulasi 
tersebut, diskenariokan telah terjadi kerusuhan 
di jalan raya Putri Tujuh Dumai. Sekelompok 
massa berjalan dari arah Kelurahan Jaya 
Mukti menuju Kantor Kuning RU II Dumai 
untuk melakukan aksi unjuk rasa dan berorasi. 
Terdengar teriakan, bahwasanya Pertamina 
sampai saat ini tidak bertanggung jawab 
terhadap kelangkaan LPG 3 kg, dan masih 
maraknya pengusaha nakal yang mengoplos 
LPG 3 kg.

Di kantor kuning, sekuriti bergegas menutup 
pintu masuk sambil melarang pengunjuk rasa 
masuk ke area perkantoran. Dalam waktu 
singkat jajaran sekuriti membentuk formasi 
bersyaf untuk menghambat massa pengunjuk 
rasa agar tidak dapat menerobos masuk.

Personel dari fungsi Communication & 
Relations RU II merapat ke posko kantor 
kuning untuk bernegosiasi dengan koordinator 
lapangan pengunjuk rasa. Sementara itu 
Section Head Security memerintahkan untuk 
menambah personel sekuriti agar membantu 
pengamanan dan antisipasi kelompok massa 
pengunjuk rasa agar dapat dikendalikan.

Selang beberapa saat, Kapolres Dumai 
beserta anggotanya t iba di TKP dan 

simulasi penanganan Keadaan darurat  
di ru ii dumai

langsung mengambil alih pengamanan di 
luar pintu masuk. Kapolres beserta Head of 
Communication & Relations dan Section Head 
Security berkomunikasi dengan koordinator 
pengunjuk rasa agar tidak anarkis dan mencoba 
memediasi agar apa yang diinginkan kelompok 
massa dapat tersalurkan.  Namun negosiasi 
gagal, massa unjuk rasa berubah menjadi 
semakin anarkis. Dengan sigap petugas terdekat 
menghubungi petugas Pertamina Hospital 
Dumai bahwa ada petugas pengamanan 
yang terluka dan butuh penanganan medis 
untuk mengobati korban luka akibat lemparan 
pengunjuk rasa. Selanjutnya, dilakukan 
penanganan oleh Tim Pengendalian Massa 
(Dalmas) sampai pengunjuk rasa berhasil 
dibubarkan dan menangkap dua provokator.

Simulasi  ini setiap tahun rutin dilaksanakan 
de ngan tiga skenario, yaitu aksi unjuk rasa, 
negosiasi, dan aksi anarkis.•RU II
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pertamina raih indonesia trusted company award 2016
JAKARTA - “ In i  berkat 
support kawan-kawan me-
ia juga. Sebagai trusted 
company, kami harus terbuka. 
Salah satu caranya dengan 
mengo munikasikannya lewat 
media.” 

Hal tersebut dikatakan 
Direktur Utama Pertamina Dwi 
Soetjipto kepada wartawan, 
usai menerima penghargaan 
Indonesia Trusted Company 
Award 2016 di Hotel Shangri-
La, Senin (19/12). Peng-
hargaan diberikan oleh Pe-
mimpin Umum Majalah SWA 
Kemal E. Gani. 

Dwi melanjutkan, sejak 
awal bertugas di Pertamina, ia 
bertekad untuk membangun 
Pertamina sebagai  trusted 
company. “Karena ini adalah 
stepping stone yang pertama 
untuk menuju sesuatu yang 
lebih besar, yaitu kedaulatan 
energi,” katanya. 

Kalau Indonesia dan 
Per tamina membutuhkan 
investasi yang besar, Per-
t a m i n a  h a r u s  m e n j a d i 
trusted company, sehingga 

di-support  o leh seluruh 
stakeholder-nya, termasuk 
masyarakat itu sendiri. “Apa 
yang kami dapatkan ma-
lam ini, sesuatu yang meng-
gambarkan bahwa we are 
in the right track, tinggal 
bagaimana nanti melanjutkan 
strategi ke depannya,” tutur 
Dwi Soetjipto. 

Penghargaan Indonesia 
Trusted Company Award 2016 
diberikan oleh The Indonesian 
Institute for Corporate Go-
vernance (IICG) dan SWA. 
Malam penghargaan di-
hadiri oleh Wakil Menteri 
Keuangan  Mard i asmo, 
Deputi Komisioner Otoritas 
Jasa Keuangan b idang 
Audit Internal Sri R.A Faisal, 
Pemimpin Umum Majalah 
S WA  K e m a l  E .  G a n i , 
Chairman IICG G. Suprayitno, 
para top executive penerima 
penghargaan, dan la in-
lain. Dari Pertamina hadir 
pula Chief Legal Counsel 
& Compl iance Genades 
Panjaitan dan Corporate 
Secretary Wisnuntoro.   

PRESENTASI BERBAGI 
PENGALAMAN 

Sebelumnya di tempat 
yang sama, Chief Legal 
Counse l  &  Compl iance 
Pertamina Genades Panjaitan, 
mewakil i  Direktur Utama 
Pertamina, member ikan 
presentasi dalam Konferensi 
Corpora te  Governance 
Perception Index (CGPI). 

Konferensi CGPI me-
rupakan forum untuk berbagi 

pengalaman dari beberapa 
pe rusahaan  pemenang 
penghargaan, yaitu PT Bank 
Mandiri (Persero) Tbk., PT 
Pertamina (Persero), PT 
Bank Central Asia Tbk., 
dan PT Telkom Indonesia 
(Persero) Tbk. dengan tema 
yang beragam dan bagian 
dari malam peng hargaan 
Indonesia Most Trusted 
Company Award 2016. 

Dalam kesempatan itu 

Genades mempresentasikan 
bagaimana mewujudkan per -
u sahaan energi kelas du-
nia melalui Good Corporate 
Governance (GCG) dan 
sustainable business. Ge-
nades memula i  dengan 
mengajukan pertanyaan, yaitu 
‘apa yang menjadi cita-cita 
Pertamina?’ dan ‘bagaimana 
cara mencapainya?’ 

Genades memaparkan 
tantangan yang dihadapi 

Pertamina, baik secara umum 
maupun bisnis, mulai dari 
sektor hulu sampai hilir dan 
penerapan perangkat GCG 
di Pertamina. “Keberhasilan 
penerapan GCG turut men-
dorong pe ningkatan laba 
Pertamina karena mampu 
menutupi atau setidak-tidak-
nya mengurangi celah-celah 
kebocoran yang disebabkan 
oleh perilaku ti dak etis insan 
Pertamina,” ujarnya.•URIP

x huLu transFormation CORNERMemeta Kinerja Efisiensi Hulu 
sekitar us$ 850 juta
JAKARTA -  Penurunan harga minyak dunia sejak medio 2014 
hingga kini belum ada yang mampu memprediksi kapan akan pulih 
kembali. Menyikapi kondisi pasar seperti itu, banyak perusahaan 
minyak dan gas bumi (migas) yang bergerak di bidang hulu terus 
melakukan berbagai kebijakan efisiensi secara radikal di segala 
lini, terutama lewat penerapan strategi cost effectiveness. Langkah 
tersebut diambil dengan kalkulasi ketat agar mampu bertahan 
(survive) di satu sisi, juga di sisi lain segaligus memetik pertumbuhan 
yang berkelanjutan (sustainable growth). 

Kebijakan dimaksud telah ditempuh oleh Direktorat Hulu 
Pertamina (Persero) dengan anak-anak perusahaan rumpun 
hulu (APH) melalui upaya-upaya rekalkulasi dan penyesuaian 
biaya operasi & produksi. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga 
keberlangsungan dua tugas pokok fungsi (Tupoksi) bisnis hulu 
migas, yakni peningkatan produksi dan penambahan cadangan 
baru dapat terus berjalan sesuai target yang diamanahkan oleh 
pemegang saham. “Efisiensi perlu dilakukan untuk menghindari 
perusahaan mengalami kerugian dan mempertahankan target laba 
yang telah ditetapkan dalam rencana kerja perusahaan,” ungkap 
Upstream Strategic Planning Manager, Edi Karyanto sebagai Kepala 
Project Management Office (PMO), Break Through Project Inisiatif 
Efisiensi Hulu. 

Lebih lanjut Edi mengatakan bahwa kebijakan efisiensi 
dilaksanakan dengan cara  merestrukturisasi biaya serta pemetaan 
semua ongkos operasi (meliputi eksplorasi, produksi, dan lifting)  
termasuk biaya Administrasi & Umum. Selain itu, dilakukan juga 
penyusunan skala prioritas (ranking) setiap pekerjaan,  review 
kegiatan procurement termasuk renegosiasi kontrak, optimalisasi 

aset/fasilitas & redesign/reengineering. “Dari 
hasil kebijakan tersebut, Direktorat Hulu 
mampu mengefisiensikan anggaran biaya 
operasi (ABO) Hulu sampai akhir September 
2016 sebesar US$ 978 Juta atau  115 % dari 
target efisiensi yang dipatok RKAP 2016,” 
tambah Edi.

Menurut Edi, keberhasilan tersebut 
dida pat berkat komitmen jajaran manajemen 

hulu dan APH yang seiring dan serius mendukung serta menjalankan 
program kebijakan dari tim Break Through Project (BTP) Inisiatif 
Efisiensi Hulu. Program yang dilakukan BTP Inisiatif Efisiensi Hulu 
dengan mengevaluasi dan membuat formula ABO berdasarkan 
cost serta workplan structuring ditambah penurunan biaya produksi 
melalui prioritisasi workplan. Dalam penerapan formula baru sesuai 
dengan evaluasi ABO berdasarkan cost & workplan structuring dapat 
memaksimalkan peningkatan EBITDA (Earning Before Interest, Tax 
Depreciation & Amortization) Pertamina sebesar ± US$ 850 Juta di 
2016. Sedangkan Perhitungan ABO menggunakan skala prioritisasi 
workplan berhasil menekan biaya per barrel. “Jika tidak melakukan 
langkah kebijakan efisiensi tersebut maka akan ada pontesi penurunan 
EBITDA 2016 sekitar 33% atau US$ 1,2 miliar,”  terang Assistant 
Manager Upstream Business Evaluation, Yogi Prasetya Purnama 
sebagai PMO Co Leader.

Tahapan kegiatan yang dilakukan BTP Inisiatif Efisiensi Hulu 
meliputi: (1) propose target efisiensi sebagai komitmen dari top 
manajemen Direktorat Hulu & Anak Perusahaan Hulu dalam Rencana 
Kerja & Anggaran; (2) identifikasi Rencana Kerja & Anggaran Biaya guna 
memetik efisiensi di setiap fungsi dengan dukungan dan pengawasan 
langsung dari top management; (3) identifikasi realisasi efisiensi biaya/
penurunan realisasi biaya, berdasarkan jenisnya, meliputi : efisiensi, 
prioritisasi, pemotongan  atau kelebiha  biaya; dan (4) optimasi target 
efisiensi dengan mempertimbangkan setiap perubahan kondisi, baik 
perubahan teknis operasional, keekonomian, aspek HSE, maupun 
hal-hal lainnya,  guna tetap mencapai  target kinerja perusahaan.  
“Sampai akhir Triwulan-III 2016 pencapaian efisiensi melebih target 
dengan workplan progress 100% dan Pencapaian Financial 157% 
dari target bulan September 2016,” imbuh Yogi.

Program BTP Inisiatif Efisiensi Hulu berjalan sejak bulan Februari 
2016, diawali dengan usulan efisiensi sebagai upaya adaptasi 
perubahan lingkungan eksternal industri migas.Tujuannya, agar 
mampu beradaptasi dengan situasi dan dinamika harga minyak dunia 
yang berdampak terhadap profit Pertamina pada 2016. Kemudian, 
diusulkan pula perankingan serta pembatasan fasilitas, akomodasi, 
dan perjalanan dinas untuk seluruh fungsi beserta jajaran APH per 8 
maret 2016. Berikutnya, kebijakan  pengendalian biaya operasi setiap 

fungsi / APH per tanggal 24 maret 2016 melalui capping/sealing dan 
pulling ABO di mysap APH. “Target efisiensi BTP Hulu sebesar US$ 
850 juta diakhir tahun anggaran 2016, ini ternyata sudah terlewati 
sejak Septemeber lalu,” aku Yogi menunjukkan rasa syukurnya.

Yogi mengharapkan adanya pembelajaraan dari apa yang telah 
dilakukan BTP Insiatif Efisiensi Hulu sehingga dapat diterapkan 
di seluruh aktivitas bisnis hulu Pertamina. Selain itu, efisiensi 
menjadi bagian dari budaya, pola pikir perencanaan kinerja ke 
depan, kreativitas & kepedulian terhadap aspek biaya serta kinerja 
keekonomian untuk semua kegiatan di sektor hulu. Langkah-
langkah tersebut, kiranya mendorong kemunculan berbagai inovasi 
dan kreativitas, melalui upaya reenginering maupun subtitusi brand 
yang tepat guna sebagai sarana pendukung operasi dengan tetap 
mempertimbangkan aspek teknis dan HSE.  “Tahun depan program 
BTP ini akan terus diimplementasikan lewat komunikasi dan 
koordinasi intensif dengan seluruh APH serta Fungsi Korporat. Hal 
itu ditempuh dalam rangka mematangkan usulan topik efisiensi dan 
meminta ijin manajemen untuk segara memberikan kepastiannya,” 
pungkas Yogi.

Pada 16 Desember 2016 Project Colaboration (PC) – Prove 
Super Saver yang beranggotakan Co Leader dan Tim BTP Insiatif 
Efisiensi Hulu, berhasil meraih penghargaan The Best Value 
Creation dengan kategori Gold dalam ajang Upstream Inovation & 
Improvement Award 2016 di Yogyakarta.•dIT.HULU

Tim BTP Inisiatif Efisiensi Hulu sedang mempresentasikan keberhasilan 
program efisiensi di ajang UIIA 2016, Yogyakarta (16/12).
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Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menerima penghargaan Indonesia Trusted 
Company Award 2016.

Chief Legal Counsel & Compliance Pertamina Genades Panjaitan memberikan 
presentasi dalam Konferensi Corporate Governance Perception Index (CGPI).


