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UNCONVENTIONAL IPO

SPL/SPM Kilang Balongan Senilai 
Rp1,79 Trilliun Mulai Dibangun

Fasilitas SPL dan SPM 
dibangun sebagai bagian 
da r i  upaya  Pe r tam ina 
meningkatkan keandalan 
pasokan minyak mentah 
ke Kilang RU VI Balongan. 
Dengan adanya fasilitas ini, 
efektivitas kegiatan loading/
un load ing  d iha rapkan 
m e  n i n g k a t  d a n  b i a y a 
transportasi minyak mentah 
dapat ditekan karena lay 
time kapal tanker menjadi 
lebih singkat. Selain itu, 
fasilitas SPL dan SPM ini juga 
mumpuni untuk men dukung 
kegiatan operasional yang 

menteri badan usaha 
milk negara rini 
soemarno dan menteri 
energi dan sumber daya 
mineral ignasius jonan 
secara resmi melakukan 
groundbreaking 
pemba ngunan fasilitas 
submarine pipe line 
(spl) dan single point 
mooring (spm) di kilang 
Pertamina Refinery Unit 
Vi balongan, indramayu, 
jawa barat, pada kamis 
(16/2).

ramah lingkungan.
Proyek ini meliputi pe

kerjaan offshore dan onshore. 
Pekerjaan offshore antara lain 
meliputi pembangunan SPL 
berdiameter 32 inci dengan 
panjang 15,2 ki lometer  
dan SPM berkapasitas 165 
ribu dead weight tonnage 
(DWT). Sedangkan pekerjaan 
onshore antara lain meliputi 
pembangunan pipa bawah 
tanah berdiameter 32 inci 
dengan panjang 500 meter; 
pembangunan 1 unit tangki 
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Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini M. Soemarno bersama dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja, Plt. 
Direktur Utama Pertamina Yenni Andayani, Direktur Megaproyek Pengolahan & Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi  dan Sekda Indramayu  
Ahmad Bahtiar menekan tombol sebagai tanda dimulainya  pembangunan SPL/SPM Kilang Balongan.

indramayu -  Da lam 
groundbreaking ini, Rini 
dan Jonan didampingi oleh 
Pelaksana Tugas Direktur 
Utama Yenni  Andayani 
beserta jajaran manajemen 
Pertamina.

“Saya appreciate Per
ta  mina melakukan im
provement terhadap kilang 
existing-nya, seperti halnya 
proyek SPL/SPM ini. Kami 
dukung upaya peningkatan 
kapasitas kilang nasional,  
baik melalui proyek RDMP 
maupun NGRR,” tutur Jonan 
dalam sambutannya.

15 Sorot :
zero fatality di tahun 2016, 
kinerja qhsse phe memuaskan

Produsen aplikasi Snapchat, Snap Inc berencana 
melakukan penawaran saham Perdana/initial public offering 
(IPO) pada Maret 2017 di Bursa Saham AS. Dengan 
pengguna aktif hingga 158 Juta orang, nilai valuasi Snap 
diperkirakan mencapai US$2025 milliar, menjadikannya 
sebagai perusahaan teknologi dengan valuasi IPO tertinggi 
setelah Facebook.

Uniknya, Snap akan menjadi perusahaan pertama yang 
hanya menjual non-voting stock (NVS) dalam IPOnya. 
Berarti, pemilik saham publik Snap tidak akan memiliki hak 
mengambil keputusan atau ikut dalam kegiatan manajemen, 
dan hanya bertindak sebagai penyumbang dana. 

Skema NVS di atas sejatinya bukan hal baru. Facebook, 
Google dan Under Armour telah memperkenalkan NVS 
dalam struktur kepemilikan saham mereka sejak beberapa 
tahun lalu. Hal ini umumnya dilatari keinginan pemilik awal 
untuk mengurangi pengaruh pemegang saham baru dalam 
menjalankan perusahaan setelah IPO berlangsung.

Meski demikian, investor banyak mengkritik penerapan 
NVS. Mereka menyoroti isu akuntabilitas perusahaan serta 
minimnya kemampuan pemegang saham baru meng
intervensi manajemen jika arah perusahaan melenceng. 
Karenanya, untuk melindungi kepentingan investor, beberapa 
negara seperti Inggris, Canada dan China memberlakukan 
skema one share - one vote, yaitu setiap lembar saham wajib 
memiliki satu hak suara. 

 

Kini, Snap harus berusaha keras menarik minat investor 
untuk membeli NVS yang ditawarkan. Salah satunya adalah 
dengan mendiskon harga saham mereka. Menurut kajian 
konsultan Stout Risius Ross (2012), NVS umumnya dijual 
dengan harga 3%5% di bawah harga saham biasa. Snap 
sendiri sudah siap mendiskon nilai valuasi mereka menjadi 
hanya US$1822 milliar dari perkiraan sebelumnya. 

Snap juga perlu meyakinkan investor akan potensi 
pertumbuhan mereka meski pada 2016 merugi hingga US$ 
514,6 juta. Snap perlu menawarkan potensi jangka panjang 
seperti basis pasar yang besar serta kemampuan mereka 
memonetisasi iklan. 

Rencana Snap yang hanya menjual NVS dalam IPO 
memang tidak konvensional. Karenanya, perusahaan 
juga perlu mengambil langkah tak konvensional dalam 
menawarkan saham mereka.•



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

INOVASI & OPTIMIS, 
MODAL CAPAI ‘TARgET gILA’

2No. 08POJOK
manajemen

Tahun LIII, 20 Februari 2017
VP STRATEGIC PLANNING & BUSINESS DEVELOPMENT PERTAMINA
nina sulistyowati

pengantar redaksi :
Direktorat Pemasaran Pertamina menantang unit bisnis dan 

anak perusahaannya untuk mencapai ‘Target Gila’ yaitu tantangan 
yang jauh melampaui target RKAP 2017 yang sudah ditetapkan 
oleh pemegang saham. Lantas, langkah dan strategi apa yang 
dipersiapkan oleh Direktorat Pemasaran Pertamina untuk menjawab 
tantangan tersebut? Berikut penuturan Vp strategic planning & 
business development pertamina, nina sulistyowati kepada 
‘Energia’.

bagaimana hasil kinerja direktorat pemasaran di tahun 
2016? Pada tahun 2016 dari target profit US$ 1.68 miliar, konsolidasi 
downstream berhasil meraih profit US$ 4.9 miliar. 

Pencapaian profit tersebut merupakan yang tertinggi yang pernah 
dicapai downstream. Salah satu pendorong capaian tersebut karena 
kami menerapkan d’gil marketing, yaitu konsep marketing yang 
lahir pada awal 2015. Saat itu perusahaan menghadapi krisis harga 
minyak dunia dan lesunya iklim industri di Indonesia. Pada intinya d’gil 
marketing merubah mindset pekerja dari de-marketing menjadi the 
real marketer, suatu budaya yang ‘memaksa‘ pekerja tidak boleh lagi 
terlena sebagai alokator produk, sebaliknya harus berubah menjadi 
value creator yang inovatif. Untuk itu pekerja diberikan tantangan gila 
dengan penetapan target jauh di atas target stretch KPI. 

Capaian US$4.9 miliar merupakan jawaban atas penetapan target 
gila sebesar US$4.4 miliar. Dengan ditetapkannya target gila seluruh 
pimpinan unit bisnis harus bisa melahirkan programprogram strategis 
dan operasi yang gila juga. Kami menyebutnya think like there is no 
box. Program kerja mereka inipun akan melalui tahapan Marketing 
Challenge oleh jajaran SVP dan Direktur Pemasaran. 

berapa target rkap tahun 2017 ini? Tahun 2017 RUPS 
memberikan target profit RKAP downstream konsolidasi sebesar US$ 
3,6 miliar. Namun dengan rencana perubahan parameter ICP dari US$ 
45/Bbl menjadi US$50/Bbl, maka berdampak penurunan laba sekitar 
US$ 340 juta. Meskipun demikian kami ditargetkan perusahaan untuk 
dapat mencapai laba US$ 3,49 miliar. Ini belum termasuk target gila!

‘target gila’ apa yang ditantang oleh direktorat pemasaran 
kepada unit bisnis dan anak perusahaannya? Wakil Direktur 
Utama (saat masih menjawab) dan Direktur Pemasaran memberikan 
target gila US$ 8 miliar. Suatu target yang benarbenar gila, bahkan 
super gila mengingat lingkungan bisnis sudah berubah. Pertama, 
harga minyak mentah dunia sudah menunjukan trend kenaikan 
menyusul kesepakatan Negara anggota OPEC dan NonOPEC untuk 
memangkas produksi. 

Kedua adalah faktor Customer, dimana customer kita saat ini 
lebih dominan kelompok milenials, kelompok pelanggan dengan 
ciri khas gadget minded, sangat akrab dengan media sosial, kritis, 
ingin co-creation dan peduli terhadap lingkungan dan kondisi sosial.

Faktor ketiga yaitu regulasi dan stakeholder yang memiliki 
pengaruh signifikan dalam upaya Pertamina untuk dapat menerapkan 
strategi bisnis. Termasuk rencana penyesuaian harga yang belum 
dapat berjalan.

 Tidak kalah pentingnya adalah faktor pesaing yang saat ini 
semakin agresif seperti dapat kita lihat dengan mulai masuknya AKR 
dalam bisnis Avtur, Kimia Yasa dalam binis LPG NPSO kemasan, 
Shell yang mulai membuka keran SPBU DODO, dan ini belum 
membicarakan semakin ketatnya persaingan di BBM Industri.

Disruptive Innovation, terutama di Tech & IT, merupakan ancaman 
nyata bagi bisnis saat ini, seperti munculnya Uber, GrabCar, Gojek, 
dan juga makin meluasnya perkembangan mobil listrik dan perangkat 
pendukungnya.

Dalam mensikapi perubahan lingkungan bisnis tersebut, kami 
sangat menekankan agar kita selalu tetap optimis, bahwa akan selalu 
ada cara untuk mengatasi, bahwa akan selalu ada peluang disetiap 
tantangan yang dihadapi. Melalui d’Gil Marketing kita memacu jajaran 
Direktorat Pemasaran untuk selalu optimis, kreatif dengan segala 
macam ide Gilanya dengan mengikutsertakan partisipasi seluruh 
pekerja. d’Gil Marketing tidak hanya berhenti di Ide dan program kerja 
gila, tapi yang lebih penting adalah mewujudkannya.

Oleh karena itu, pada awal tahun 2017, kami mengadakan 
Marketing Challenge untuk jajaran manajemen Direktorat Pemasaran.

apa langkah dan strategi yang dipersiapkan untuk men-
capai ‘target gila’ tersebut? Seluruh unit bisnis sebelumnya 
sudah mempersiapkan progam Think Like There is No Box. Untuk 
menyebutkan beberapa saja, misalnya Fungsi Retail Fuel akan tampilkan 
Fuel2Go dan Feel Pertamax Turbo Experience keduanya untuk genjot 
pemasaran BBK, dan Fungsi DomGas mengusung Pemasaran 1.7 
juta MT Bright Gas dengan meningkatkan kapabilitas pemasaran dan 
supply secara radikal.

Selain itu juga dicanangkan 3 program BTP Dit Pemasaran untuk 
Korporat, yaitu: Marketing & Operation Excellence 2017 (MOrE 2017), 
Marketing Digitalization, dan Marketing 3.0 dimana concern perusahaan 
tidak hanya pada profit, tapi juga pada masyarakat dan lingkungan 
(3P: Profit, People, Planet). Dengan skema BTP tersebut, pelaksanaan 
programprogram kerja akan selalu dimonitor sehingga pencapaiannya 
dapat lebih dipastikan.

seberapa besar keyakinan ‘target gila’ tersebut bisa terca-
pai? dan komitmen apa yang diberikan untuk meyakinkan ‘target 
gila’ tercapai? Keyakinan kami sangat tinggi. Syarat utamanya adalah 
kita harus optimis dan terus berinovasi. Target itu ibarat mimpi dimana 
kita harus berusaha mewujudkannya dengan penuh optimisme. Tingkat 
keyakinan ini kita ukur lewat Live Questionnaire pada saat Marketing 
Challenge untuk mengukur seberapa besar tingkat kepercayaan mereka 
dan hampir 100% optimis Target Gila akan tercapai. 

Inovasi juga menjadi kunci. Kita bebaskan mereka bermimpi gila 
dan berkreasi. Tugas manajemen adalah mendorong dan mengawal 
pewujudan ide itu menjadi kenyataan. Salah satunya adalah melalui 
integrasi ideide yang ada ke dalam program Marketing Operation 
Excellence (MOrE), ataupun lainnya secara formal di tataran eksekusi.

Manajemen berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada 
fungsi, unit bisnis, dan anak perusahaan dalam upayaupaya mereka. 
Manajemen juga telah berkomitmen penuh untuk membuka channel 
komunikasi di seluruh tingkat untuk meningkatkan kreativitas pekerja 
pemasaran, dan mewujudkan ideide yang inovatif.

Kita hand-in-hand maju bersama serentak.

bagaimana direktorat pemasaran pertamina menyikapi 
tantangan bisnis ‘Marketing’ yang saat ini semakin agresif? 
Setiap tantangan memiliki keunikannya masingmasing. Sehingga 
untuk mensikapinyapun harus dengan jurusjurus yang unik pula. Satu 
hal yang pasti faktor kesiapan SDM menjadi perhatian Utama kami. 

Penyesuaian organisasi juga akan kami lakukan mengikuti 
dinamika lingkungan bisnis, khususnya pelanggan. Kedepan organisasi 
pemasaran akan lebih fokus pada pelanggan yang terbagi kedalam 
dua kategori, yaitu B2B dan B2C, yang harus didukung shipping dan 
infrastruktur sebagai backbone bisnis.

Kompetisi Ide Gila Marketing juga terus kami adakan karena dari 2x 
pelaksanaan kompetisi ide gila, ternyata antusiasme pekerja dan ideide 
yang masuk sangat luar biasa. Kompetisi inipun sekaligus sebagai salah 
satu alat untuk membangun budaya inovatif dan ownership pekerja 
untuk bersamasama membangun perusahaan.

Menyusul sukses Pertalite, Direktorat Pemasaran juga memper
siapkan rencana roll out Dexlite secara lebih agresif lagi. Hal yang sama 
juga telah direncanakan Bright Gas. Khusus Bright Gas, kecepatan 
pemenuhan permintaan pelanggan menjadi challenge khusus.

Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, Era digitalisasi 
juga kami sikapi dengan disiapkannya taskforce khusus dan organisasi 
Digitalisasi Marketing, bahkan telah kami angkat sebagai salah satu 
BTP Korporat untuk 2017.

pesan apa yang ingin disampaikan untuk mengobarkan 
semangat insan direktorat pemasaran? Selalu bersyukur atas 
prestasi yang sudah dicapai, tentunya perusahaan akan mengapresiasi 
pencapaian tersebut, tapi ingat bahwa d’gil marketing merupakan 
proses berkelanjutan. Jangan pernah terbuai dengan keberhasilan 
se saat karena tantangan baru akan selalu menanti. Sebaliknya jangan 
pernah menyerah terhadap tantangan yang menghadang, selalu 
optimis karena disetiap tantangan akan ada peluang. Kembangkan 
budaya inovasi dengan kreasikan ideide gila, siapkan program kerja 
dan WUJUDKAN. Jaga integritas karena pada dasarnya bekerja adalah 
ibadah. Never Give Up!•irli
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EDITORIAL
Bebas Impor BBM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin Indonesia 

lepas dari ketergantungan impor bahan bakar 
minyak (BBM). Untuk itu, kapasitas kilangkilang 
minyak di dalam negeri harus ditingkatkan, dan 
dibangun kilang minyak baru. “Bapak Presiden 
minta dalam waktu yang sesegera mungkin, kilang 
di dalam negeri harus bisa melayani kebutuhan 
BBM di dalam negeri. Termasuk cadangan 
strategis,”jelas Menteri ESDM Ignasius Jonan 
saat memberikan sambutan dalam peresmian 
proyek pipa minyak bawah laut dan single point 
mooring (SPM), di Kilang Pertamina Refinery Unit 
VI Balongan, Kamis, (16/2).

Saat ini kapasitas seluruh kilang Pertamina 
men capai sekitar 853 ribu barel per hari (bph). 
Se dangkan kebutuhan bahan bakar minyak di 
In donesia mencapai 1,65 juta bph. Karena itu, 
Per tamina menetapkan peningkatan kapasitas 
Kilang dan Petrokima,sebagai salah satu dari lima 
prioritas strategi perusahaan.

Beberapa Langkah yang dilakukan untuk 
me ningkatkan kapasitas kilang dalam negeri 
diantaranya melalui Upgrade Kilang atau Refinery 
Development Master Plan, Pembangunan Kilang 
Baru (Grass Root Refinery Projects), Revitalisasi 
dan Integrasi Kilang Swasta serta Pengembangan 
produk inovatid dengan keragaman pilihan.

Sejak program ini dicanangkan, progress 
upgrade, revitalisasi bahkan rencana pembangunan 
kilang baru, telah dijalankan dan dari waktu ke 
waktu terus dipantau perkembangannya. Ha
rapannya agar proyekproyek besar ini bisa 
memenuhi ekspektasi pemerintah yakni mengu
rangi ketergantungan pada impor BBM.

Ada empat proyek Refinery Development 
Master Plan (RDMP) yang dikerjakan Pertamina 
untuk meningkatkan produksi BBM di dalam 
negeri, yaitu RDMP Balikpapan, Cilacap, Balongan, 
dan Dumai.

Selain itu, dua kilang baru akan dibangun, 
yaitu New Grass Root Refinery (NGRR) Tuban 
dan Bontang. Semua proyek kilang ditargetkan 
selesai sebelum 2023. Jika semua proyek berjalan 
lancar dan tuntas sesuai target,  kapasitas 6 kilang 
tersebut bisa mencapai 2 juta bph pada 2024.

Roadmapnya jelas. Apabila pengembangan 
kilang Balikpapan Stage 2 dan Balongan selesai, 
pada 2020,  maka produksi minyak di Indonesia 
mencapai 1,2 juta bph.  Satu tahun kemudian 
proyek RDMP Cilacap dan pembangunan kilang 
Tuban pada 2021 akan menambahkan kapasitas 
menjadi 1,5 juta bph. Selanjutnya pada tahun 2023 
setelah pembangunan Kilang Bontang selesai, 
ka pasitas bertambah menjadi 1,8 juta bph dan 
akan mencapai 2 juta bph setelah RDMP kilang 
Dumai tuntas.

Karena itu bukan hal mustahil apabila Pertamina  
menargetkan pada tahun 2023 tak lagi melakukan 
impor minyak sesuai harapan pemerintah. Target 
ini dinilai cukup realistis mengingat pembangunan 
kilang baru dan pengembangan beberapa kilang 
yang dilakukan oleh Pertamina terus dijalankan.• 
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aries hamdani Sr. Analyst HSE  OPI RU III Plaju

OPINI
pekerja
SIKLUS PDCA, CARA JITU SELESAIKAN 
TARgET KPI/SMK

Untuk mempermudah rekanrekan kerja melakukan 
tracking & monitoring terhadap rencana kerja (workplan) 
dan realisasi pencapaian dan realisasi KPI di tahun 2017 
(tentunya sekarang sedang dalam tahapan penyusunan, 
review dan validasi), sekaligus untuk memberikan masukan 
dalam menetapkan KPI/SMK di tahun 2017 berdasarkan 
aspek permasalahan, inovasi, kreativitas  yang sudah terjadi 
di tahun 2016 dan akan ditindak lanjuti pada tahun 2017 
yang dikembangkan menjadi inisiativeinisiative yang bisa 
diharapkan bisa memenuhi 5 aspek sasaran kerja Pertamina, 
sekaligus diharapkan bisa menjadi bahan kesiapan sejumlah  
risalahrisalah  CIP yang siap ditampilkan/ dimintakan 
untuk dijadikan sebagai media sharing knowledge atas 
Lesson learn, Succes Story, Problem Solving, Trouble 
Shooting, sebagai materi risalah CIP atas realisasi kinerja 
dan pencapaian KPI/SMK masingmasing pekerja baik 
secara Personal, Bagian, atau Fungsi sekalipun yang dikenal 
menjadi IProve, FTProve & PC – Prove dan siap ditampilkan 
dalam ajang Forum Presentasi CIP dimana dan kapanpun 
dibutuhkan atau diperlukan untuk di sharing knowledge 

baik dalam bentuk KOMET atau Forum Presentasi CIP 
itu sendiri.

Terlampir secara ringkas dan mudah bagaimana kita 
bisa menyelesaikan tugastugas dan tanggung jawab kerja 
kita sesuai target KPI/SMK dengan menerapkan sistem 
kerja dengan berdasarkan siklus PDCA dengan cara 
sebagai berikut. (lihat tabel)

Ternyata.. bila melihat sistem kerja siklus PDCA diatas, 
permasalahan dan akar masalah yang terkait dengan 
kerja atau kinerja dan pencapaian KPI/SMK atau target 
kerja lainnya , diharapkan cara kerja siklus PDCA diatas 
akan semakin dapat membantu dalam  mempermudah  
penyelesaiaan semua tugas dan tanggung jawab kita 
sebagai pekerja sekaligus menjawab tantangan kesiapan 
kita dalam menjawab  menyiapkan risalahrisalah CIP yang 
bermutu dan memiliki nilai jual lebih minimal sebagai kata 
kunci dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita 
sesuai KPI/SMK.•

baru berkapasitas 22 ribu 
kiloliter; modifikasi tangki 
existing; serta pemasangan 
flushing dan pigging system.

Dalam pengerjaannya, 
Pertamina menetapkan 
sejumlah partner melalui 
proses pengadaan sesuai 
prosedur di perusahaan. 
Paket pekerjaan Engineering, 
Procurement, Construction, 
Installation, Comissioning 
(EPCIC) dikerjakan oleh 
konsorsium PT Rekayasa 
industry (REKIND) – Inter
moor; paket pekerjaan SPL 
diker jakan oleh konsorsium 
JFE Japan – Marubeni 
itochu – PT. Atamora Teknik 

Makmur; paket pekerjaan 
coating SPL oleh PT. Indal 
Stee l  P ipe;  dan paket 
pekerjaan SPM dikerjakan 
oleh konsorsium ORWELL. 
Dengan menyerap kurang 
lebih 600 tenaga kerja, 
Pertamina menargetkan 
pengerjaan proyek ini selesai 
dalam 23 bulan sejak penan
datanganan kontrak pada 
10 Oktober 2016. Investasi 
proyek ini mencapai 1,79 
triliun rupiah.

“Kami telah melaksanakan 
seleksi yang ketat melalui 
proses pengadaan yang 
selalu berasaskan good cor-
porate governance. Ka rena 

itu  kami yakin telah men
dapatkan partnerpartner 
terbaik untuk mengerjakan 
proyek ini, dan kami optimis 
dapat menyelesaikannya 
tepat waktu dengan kualitas 
yang telah ditetapkan,” ujar 
Yenni.

Kilang RU VI Balongan 
menjadi salah satu kilang 
Pe r t am ina  yang  akan 
dikembangkan melalui mega 
proyek Refinery Development 
Master Plan (RDMP) dengan 
nilai investasi US$ 1,2 miliar. 
Tahun ini RDMP Kilang RU VI 
Balongan memasuki tahapan 
Basic Engineering Design 
(BED) dan diharapkan selesai 

pada tahun 2020 dengan 
pen ingkatan kapas i tas 
dari 125 ribu barel per hari 
menjadi 240 ribu barel per 
hari.

Mega Proyek RDMP 
dan pembangunan ki lang 
baru  (Grass Root Re fi-
nery) ditargetkan akan me
ningkatkan kapasitas kilang 
nasional menjadi 2 juta barel 
per hari pada tahun 2023. 
Selain Kilang RU VI Balongan, 
proyek RDMP dilakukan di 
Kilang RU IV Cilacap, Kilang 
RU V Balikpapan, dan Kilang 
RU II Dumai. Sedangkan 
NGRR ditetapkan di Tuban 
dan Bontang.•rilis
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Pertamax Motorsport 
Championship 2017, Ajang Cari 
Pembalap Muda Berbakat

Pengelolaan Standar dan 
Sertifikasi sebagai Keunggulan 
Kompetitif Perusahaan

jakarta – Mengulang ke
suksesan kompetisi di tahun 
pertamanya, Pertamax Mo
torsport kembali hadir dan 
mem persembahkan pro g ram 
teranyarnya ber ta juk Pertamax 
Motorsport Championship 
(PMC) 2017. 

“Dengan kesuksesan 
yang diraih pada tahun lalu, 
kom petisi kali ini pasti akan 
lebih seru dan melahirkan 
pem balappembalap muda 
ber bakat yang ingin meraih 
prestasi terbaik,” ungkap 
Marketing Communications 
Project Coordinator PT Perta
mina, Dendi T. Danianto saat 
peluncuran Pertamax Motor-
sport Championship (PMC) 
2017 di Epicentrum Kuningan, 
Senin (13/2).

Dendi mengatakan prog
ram Pertamax Motorsport 
yang digagas oleh Per tamina 
setiap tahunnya ini juga ber
fungsi sebagai wadah re-
search and development agar 
pengembangan sekaligus 
pem baruan produkproduk 
Perta mina di masa yang akan 
datang menghasilkan sesuatu 
yang berdampak positif bagi 
masyarakat dan lingkungan 
sekitar. 

Terkait diluncurkannya 
P e r   t a m a x  M o t o r s p o r t 
Champion ship 2017, Direktur 
Perta max Motorsport Rifat 
Sungkar menjelaskan, PMC 
merupakan  sa l ah  sa tu 
platform terbaru dari Pertamax 
Motorsport Program (PMP). 

jakarta - Saat ini, Komite Manajemen 
Sis tem Standar (KMSS) bertransformasi 
men  jadi Pertamina Standarization & Cer-
tification (PSC) yang bertugas sebagai Ba  
dan Standarisasi dan Ser ti  fikasi Peru sa haan. 
Da lam PSC ini, terdapat Komi te PSC yang 
selain melak sa na  kan tugastu gas pada 
KMSS sebelumnya, juga me lak     sanakan 
sertifikasi sis tem standar di Unit Bisnis Ope
rasi/Anak Perusahaan Pertamina.  

Selain itu, PSC juga mela ku kan stan
darisasi untuk sis tem, produk & layanan 
akhir sebagai keluaran proses bis nis 
peru sahaan. Sedangkan KMSS berperan 
sebagai Komite Impartialitas da lam menga
wasi komite PSC menjalankan tugasnya 
se  ba gai Badan Standarisasi dan Sertifikasi 
Perusahaan. 

Pembentukan PSC men jadi salah 
satu kebijakan dari Sistem Manajemen 
Mutu Pertamina, yaitu me ne   rap  kan ma
najemen sis tem standar yang se suai 
de   ngan kebutuhan pro ses bis nis dan tun
tut an stake holder. Sebelumnya tim PSC 
melakukan assessment akre ditasi awal atas 
persya ratan SNI ISO 170211:2015 se ba 
gai Lembaga Sertifikasi Sis tem Manajemen 
Mutu (LSSM) terakreditasi yang dila  ku kan 
oleh tim Asesor Komite Akreditasi Nasional 
(KAN).

Dalam pelaksanaannya, PSC telah 
beker ja sama dengan beberapa pihak yaitu 
Ba  dan Sertifikasi Industri (BSI) Kemen   terian 
Perindustrian untuk penyiapan infrastruktur 
dan prosedur terkait rencana PSC sebagai 
badan sertifikasi terakre  ditasi, TUV terkait 
penyi  a pan tenaga auditor ISO ter  ser 
tifikasi internasional, Ba dan Standarisasi 
Nasional (BSN) untuk pembinaan dan 
pengembangan penge lo laan program PSC 
dan kerja sama dengan KAN dalam me la
kukan proses assessment dan pengajuan 
persyaratan akre ditasi.

 Selama dua hari tim KAN yang dikepalai 
oleh Riza Deliansyah didampingi dua asesor 
dari KAN untuk memberikan training dan 
melakukan assessment awal terhadap PSC 
dalam rang ka mengetahui seberapa besar 
komitmen manajemen PSC untuk menjadi 
sebuah lem baga yang memiliki kemam  puan 
yang cukup tinggi. 

Tahun ini, pihaknya membuat 
suatu perubahan,  ya i tu 
meng gabung kan Kejuaraan 
Nasional (Kejurnas) Indonesia 
Open Championship X-Treme 
Offroad Racing (IXOR) dengan 
Pertamax Sprint Rally Cham-
pionship dalam satu event.

 “Pada dasarnya, komu
nitas offroad  dan sprint 
rally samasama berlomba 
di lintasan tanah, dengan 
track serupa, hanya je nis
jenis mobilnya yang ber
beda. Tujuan utama yang 
ingin dibangun oleh Perta
max Motorsport lewat peng
gabungan event ini adalah 
untuk saling mem pererat 
hu bungan serta mem perta
jam solidaritas antar dua ko
munitas tersebut, sehingga 
mereka mampu menjadi lebih 
besar lagi,” tambah Rifat. 

Selain menggabungkan 
Per tamax Sprint Rally Cham-
p ion  ship ke dalam Ke  jur 
nas IXOR, Pertamax Motor -
sport Championship 2017 
akan mem  perlombakan dua 
jenis kom  petisi dari cabang
cabang otomotif bergengsi 
lainnya, yaitu Pertamax Drift 
Champion ship dan Pertamax 
Drag Bike Championship.

Dend i  menga  t akan , 
ken daraan bermotor ada
lah market terbesar bagi 
Per  tamina .  Karena i tu , 
pihaknya memberikan keper 
cayaan kepada Rifat untuk 
melanjutkan tradisi guna 
melahirkan pembalap seke

las Rio Haryanto dan Sean 
Gelael. “Kami mendukung 
pembalap lokal, biar ke de
pan ada Rio dan Sean baru 
yang bakal mengharumkan 
nama bangsa di kancah inter
nasional,” tutur Dendi.

Seperti di tahun sebe
lumnya, Pertamax Motorsport 
akan mengikutsertakan tim
tim andalan mereka—ber ada 
di bawah nama Pertamax 
Motorsport Team—untuk 
terjun langsung ke dalam se
mua event yang digelar, baik 
IXOR, sprint rally, drifting, 
maupun drag bike. 

Pembaruan pun terus 
di la ku kan oleh Pertamax 
Mo tor sport. Setelah sebe
lum nya Pertamax Motor-
sport Team diper kuat oleh 
na manama kawakan, seperti 
Rifat Sungkar, Rizal Sungkar, 
Yedidiah Soerjosoemarno, 
Rio Saputro Budihardjo, 
serta Lucky Reza, tahun ini 
Pertamax  Motorsport  telah 
menyiapkan namanama  
baru  yang  akan  bergabung 
ber sama pembalap lama. 
Mereka adalah Glenn Nirwan 
dan Buche Febrico.  

Kedua pembalap ter sebut 
dikenal berkat prestasinya 
yang gemilang. Dalam musim 
kompetisi Ke jurnas Sprint 
Rally 2016, Glenn berhasil 
keluar sebagai runner up juara 
nasional. Sementara Buche, 
di per lom baan IXOR 2016 
lalu, berhasil menjadi juara 
pertama di grup G2.•irli
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Marketing Communications Project Coordinator Perta mina Dendi T. Danianto didampingi pembalap Rifat Sungkar  yang 
sekaligus menjabat sebagai Direktur Perta max Motorsport memberikan keterangan pers saat peluncuran Pertamax Motor-
sport Championship (PMC).

Tim KAN yang dikepalai oleh Riza Deliansyah didampingi dua asesor memberikan training dan melakukan assessment 
awal terhadap PSC.

“Kami melihat sistem yang dikem
bangkan sudah cukup memadai sesuai 
standar yang berlaku secara internasional, 
SDMnya juga memiliki komit men yang baik 
dan kompetensi yang memadai,” kata Riza 
usai memaparkan kesimpulan assessment 
di Kantor Pusat Pertamina, Kamis (9/2).

Riza memaparkan hasil assessment 
dite mukan keti dak  sesuaian namun menu
rutnya itu suatu temuan yang wajar se
hingga PSC diberikan waktu selama dua 
bulan untuk memperbaikinya dalam rangka 
mendukung PSC men jadi sebuah lembaga 
yang lebih baik, menjadi sebuah lem baga 
yang professional dan diakui internasional.

Dari sisi kesiapan, Riza menilai PSC 
sudah siap untuk men  jadi sebuah lem
baga, hanya tinggal memperkuat pa da 
implementasi.  Dengan banyaknya lembaga 
sertifikasi men  jadi tantangan bagi PSC 
karena Indonesia merupakan pang sa pasar 
yang sangat besar untuk akreditasi dan 
serti fikasi. “Ini tantangan bagi PSC untuk 
meningkatkan kulaitasnya sehingga bisa 
ber kom petisi di luar. Kunci bisa bersaing 
adalah profe sionalis me,” tegasnya. 

VP Quality, System & Knowledge Mana
gement Perta mina Faisal Yusra meng ung
kapkan, selama ini sertifikasi dilakukan 
oleh provider eksternal.  Jika PSC sudah 
terakreditasi, maka sertifikasi dilakukan 
sen diri dan tentunya akan meng  hemat 
pengeluaran peru  sa haan. Nantinya hampir 
se mua bisnis bisa dilakukan standa ri sasi 
oleh PSC dan standar yang selama ini 
ber laku di perusahaan akan dikum  pulkan 
da lam Pertamina Requirement sebagai 
best practice.

“Proses sertifikasi yang kita lakukan 
akan tetap obyektif dan ada da lam code 
of conduct. Kita akan tetap diassess oleh 
KAN sehingga nanti inde  pen densi akan 
tetap ter jaga. Tingkat penga wasan dalam 
proses audit akan kita buat ketentuan se
perti yang dilakukan oleh KAN,” ucap Faisal.

Faisal berharap PSC akan men jadi salah 
satu alat untuk men  capai ki ner ja ekselen 
perusahaan dan peningkatan profit atau 
keun  tungan perusahaan, ser ta peningkatan 
brand image perusahaan sebagai world 
class national energy company.•irli
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Tidak Lagi Impor BBM Mulai 2023, 
Pertamina Tuntaskan Proyek Kilang
jakarta –  Pertamina 
kembali mengadakan Media 
Briefing  untuk menyampaikan 
kinerja dan pencapaian tahun 
2016 kepada awak media. 
Pemaparan yang disampaikan 
oleh Vice President Corporate 
Communication Pertamina 
Wianda Pusponegoro  dise
lenggarakan di Hongkong 
Café, pada Senin (13/2).

Wianda menjelaskan, 
saat ini ratarata kebutuhan 
BBM sebesar 1,6 juta bph, 
sementara kapasitas produksi 
hanya sekitar 800 ribu bph. 

Untuk upgrading kilang 

saat ini sedang dalam proses 
adalah pengembangan kilang 
Cilacap yang bermitra dengan 
Saudi Aramco ditargetkan 
rampung pada 2021. “Kuartal 
3 tahun ini ditargetkan bisa 
groundbreaking,” tambahnya.

Sedangkan pengem
bangan kilang Balikpapan 
yang dilakukan Pertamina 
se cara mandiri dan kilang 
Ba longan yang bersiap untuk 
melakukan pemilihan mitra 
juga ditargetkan rampung pa
da 2020.

Selain itu, proyek Re finery 
Development Master Plan/

RDMP), Pertamina dan Rosneft 
mengem bangkan National 
Gross Root Refinery Tuban. 
Saat ini proses pembangunan 
tengah menunggu selesainya 
rekomendasi Analisis Dampak 
Lingkungan (Amdal) dan 
ditargetkan bisa memulai 
groundbreaking pada kuartal 
empat tahun ini.

Menurutnya, untuk kilang 
baru lainnya, yakni kilang 
Bontang, Pertamina akan 
segera melakukan seleksi 
partner. Langkah tersebut 
diambil setelah pemerintah 
mengubah skema pem ba

ngunan kilang dari KPBU 
menjadi penugasan kepada 
Pertamina. Pembangunan 
kilang Bontang diyakini akan 
lebih cepat karena beberapa 
fasilitas sudah tersedia.

Opt imist is Pertamina 
un tuk tidak melakukan im
por juga berdasarkan per
tumbuhan berbagai inovasi 
dalam Energi Baru Terbarukan 
(EBT) yang dilakukan. Per
tamina tidak hanya fokus 
da lam pengembangan EBT 
untuk tenaga listrik akan tetapi 
juga bahan bakar. Apalagi 
potensi pertumbuhan moda 
transportasi berbahan bakar 
EBT ke depannya juga besar 

sesuai dengan target yang 
dicanangkan pemerintah.

“Pertamina juga ada EBT 
tidak hanya fokus ke power 
tapi juga transportasi ada 
biogas, biomassa karena 
itu kita cukup yakin dan op
timistis bisa tidak impor,” tukas 
Wianda.

Se la in  menarge tkan 
tidak melakukan impor se

bagai upaya mencapai ke
tahanan energi Pertamina 
juga menargetkan b isa 
mengembangkan bisnisnya 
di dunia internasional saat 
berbagai proyek upgrading 
selesai. “Produksi ki lang 
nantinya bisa kita ekspor 
sebagai bagian dari inter-
nat ional player ,” tandas 
Wianda.•hari

Penjualan Perdana 
Paraxylene Eks Impor
j a k a r ta  –  F u n g s i  P e t r o 
chemical Trading Pertamina berhasil 
melaksanakan  pen jualan perdana 
Paraxylene eks trading kepada dua  
pembeli (buyer) domestik, PT Mitsubishi 
Chemical Indonesia dan PT Indorama 
Petro che micals. Kargo Paraxylene 
ini diperoleh dari eks kilang Jurong 
Aromatic Complex (JAC) Singapura. 

Volume penjualan Paraxy lene eks 
Third Party Trading yang berhasil direali
sasikan adalah 70.000 MT, dengan 
peri ode kontrak Janu ari 2017 sampai 
Juli 2017 dan pengapalan setiap bulan 
10.000 MT.

Atas transaksi Third Party Trading ini 
Fungsi Petrochemical Trading berhasil 
mendapatkan tambahan revenue 
sebesar US$ 60 juta dan meningkatkan 

RU IV Raih Penghargaan K3
CilaCap – Bulan ini adalah 
Bu lan  Keseha tan  dan 
Keselamatan Kerja Nasional 
yang diperingati setiap tahun 
guna mengingatkan seluruh 
masyarakat akan pentingnya 
aspek keselamatan dalam 
kehi dupan seharihari.

Senin (6/2), bertempat di 
Lapangan Dinas Ketenaga
ker jaan Prov ins i  Jawa 
Tengah, Pertamina RU IV 
Cilacap meraih penghargaan 
Kese lamatan & Kesehatan 
Kerja (K3) yang diberikan 
oleh Gubernur Jawa Tengah 
Ganjar Pranowo atas suk
ses  nya program P2 HIV / 
AIDS di lingkungan kerja 
RU IV. Selain penghargaan 
ini ka tegori lain adalah Zero 
Accident yang diberikan 
ke pada 31 perusahaan se
Jateng, P2 (Pencegahan 
& Penang gulangan) HIV/ 
AIDS kepada 16 perusahaan 
terma suk RU IV, serta SMK3 
(Sis tem Keselamatan dan 
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kese hatan  kerja) kepada 10 
perusahaan. Ini menjadikan 
mo tivasi untuk RU IV agar 
mening katkan program ke
se hatan guna menjadikan 
Perta mina sehat, bersih dan 
mam pu menjadi role model 
perusa haan lain.

Gubernur Jawa Tengah 
Ganjar Pranowo dalam sam
butannya mengung kapkan, 
berdasarkan data dari BPS 
(Badan Pusat Statistik) hasil 
survei angkatan kerja nasional 
pada bulan Agus tus 2016, 
jumlah pen  du duk yang bekerja 
adalah 118 juta jiwa lebih dan 
sekitar 60,2% tingkat pen di
dikannya cuma SD dan SMP/
setara. 

“ I n i  m e n j a d i  s a n g a t 
mem pr iha t inkan  ka  rena 
keterbatasan pendi dikan yang 
diperoleh oleh banyaknya 
pekerja ini mempengaruhi 
tingkat kewas padaan dan 
ilmu penge tahuannya dalam 
bekerja dan memahami aturan 

dan alur kerja sehingga ang
ka kecelakaan kerja ter lihat 
jelas,” tukasnya.

Oleh karena itu pentingnya 
keberadaan para pemerhati 
K3 dalam mensosialisasikan 
pentingnya K3 dalam kehi
dupan seharihari masyarakat 
dan khususnya pekerja di 
Perusa haan yang menjujung 
ting gi aspek K3 demi men
jaga kestabilan ekonomi yang 
menghindarkan dari kecela
kaan kerja yang berakibat 
kela laian pekerja dalam me
ma hami aspek safety yang 
ada.

Dalam upaya mening
katkan K3 ini Kementrian 
Tenaga Kerja telah mengem
bangkan berbagai upaya 
antara lain penyempurnaan 
pera  tu ran perundangun
dangan serta standar yang 
men jadi pedoman sehingga 
program K3 dapat mudah 
diimplementasikan.•han-ru iV

pangsa pasar Paraxylene Pertamina 
dipasar domestik menjadi 29%, dari 
sebelumnya 22%. 

Aktivitas third party trading juga 
merupakan aktivitas Pre Marketing 
sebelum Pertamina memproduksi 
Paraxylene dari Kilang Pertamina di 
masa yang akan datang. 

Selain produk Paraxylene, Fungsi 
Petrochemical Trading telah memulai 
aktivitas Third Party Trading untuk 
produk Aspal, Sulfur, Solvent, Paraffin 
Wax, Slack Wax dan Petro leum Coke, 
Diharapkan dengan semakin besarnya 
akti vitas Third Party Trading di Fungsi 
Petrochemical Trading Perta  mina dapat 
menjadi pela ku usaha di bidang non 
BBM yang maju dan terpan dang di 
Indonesia dan Asia.•urip
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Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo  foto bersama perwakilan dari RU IV Cilacap usai menyerahkan penghargaan 
Kese lamatan & Kesehatan Kerja (K3) kepada RU IV CIlacap.

Pen jualan perdana Paraxylene eks trading kepada dua  pembeli (buyer) domestik, PT Mitsubishi Chemical Indonesia 
dan PT Indorama Petro che micals dilakukan di Pelabuhan Merak, pada (31/1).

VP Corporate Communication Wianda Puponegoro memaparkan kinerja dan 
pencapaian Pertamina tahun 2016 di hadapan awak media nasional.
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 long apari, kaltim - PT Pertamina 
(Persero) meresmikan APMS di Desa Tiong 
Ohang, Kecamatan Long Apari, Kabupaten 
Mahakam Hulu, Kalimatan Timur, pada 
(9/2). Program ini sejalan dengan program 
pemerintah untuk mewujudkan program 
satu harga di daerah Tertinggal, Terluar dan 
Terdepan (3T).

Masyarakat Kecamatan Long Apari 
menyambut baik diresmikannya APMS 
Kompak. Sebelumnya, harga bahan bakar 
minyak (BBM) di wilayah tersebut dipatok 
sebesar Rp 15 ribu hingga Rp 50 ribu 
per liternya. “Selama 71 tahun Indonesia 
merdeka,  baru hari ini masyarakat Long 
Apari menikmati harga BBM yang sama,” 
ungkap General Manager Marketing 
Operation Region VI Mohammad Irfan.

Upaya ini merupakan strategi Pertamina 
dalam mengupayakan ketahanan energi 

MOR VI Resmikan APMS 
di Kecamatan Long Apari

hingga ke wilayahwilayah terpencil dan 
sulit dijangkau dengan harga Premium 
Rp6.450/liter dan Solar Rp 5.150/liter se
suai dengan ketentuan pemerintah sama 
dengan wilayah lainnya. 

Sulitnya akses dan alur distribusi 
menuju Long Apari merupakan faktor 
utama naiknya harga bahan pokok dan 
BBM. Akses satusatunya menuju lokasi 
hanya dengan menggunakan jalur air. 
Pertamina mengambil kebijakan subsidi 
ongkos angkut agar BBM dapat sampai 
dan dijual dengan harga yang sama dengan 
Balikpapan.

“Semoga dengan harga BBM yang 
sama di Long Apari dengan daerah lain, 
pembangunan perekonomian di daerah 3T 
dapat terakselerasi  dan APMS Kompak 
dapat melayani kebutuhan BBM di darat 
maupun peraira,.” tutup Irfan.• as
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GM MOR VI Mohammad Irfan melakukan pengisian perdana BBM ke drum di APMS Kompak.

Eksibisi APAR Warnai Pembukaan Bulan K3 di  RU V
balikpapan -  Refinery Unit  
(RU) V Balikpapan, menggelar 
upacara pembukaan Bulan 
K3 2017 dengan mengambil 
tema  “Dengan Budaya K3 
Kita Tingkatkan Kualitas Hidup 
Manusia Menuju Masyarakat 
yang Selamat Sehat dan 
Produktif” pada hari Rabu, 
1 Februari 2017. Agenda 
pagi itu diisi dengan Upacara 
Pembukaan Bulan K3, hingga 
eksibisi APAR bagi manajemen 
RU V dan demo Resusitasi 
Jantung Paru oleh Tim Medical 
Kalimantan.

Penekanan sirine yang 
dila kukan oleh GM RU V 
Yulian Dekri, HSE Manager 
RU V Tjahjo Widodjoko ser
ta Ketua Panitia Bulan K3 
Slamet Triyono resmi menjadi 

GM RU V Yulian Dekri memimpin Eksibisi pemadaman api dengan APAR dalam 
pembukaan Bulan K3 2017.

surabaya - Setelah sukses 
digelar di kota Bandung dan 
Makassar, program Pertamina 
Ide Gila Energi Competition 
2017 roadshow kini digelar di 
kota Surabaya, (14/2).

Bertempat di Gedung 
Pusat Robotika ITS Perta
mina Ide Gila Energi Com
petition  2017 Roadshow 
i n i  d i ha rapkan  mampu 
meng galang partisipasi dan 
antus iasme masyarakat 
untuk bersama Pertamina 
menciptakan berbagai inovasi 
bisnis dan teknologi berbasis 
energi baru dan terbarukan 
melalui ajang Pertamina Ide 
Gila Energi Competition 2017.

Kegiatan Pertamina Ide 
Gila Energi Competition 2017 
roadshow Surabaya di isi 
dengan kegiatankegiatan 
menarik berhubungan dengan 
inovasi seperti “pojok inovasi”, 
quiz and games, serta sharing 
dari pakar industri kreatif Yoris 
Sebastian.

Retai l  Fuel Marketing 
Region Manager V Made 
Adi Putra saat membuka 
roadshow tersebut menga
takan Pertamina mendukung 
penuh upaya pengembangan 
serta pemanfaatan energi 
b a r u  d a n  t e r b a r u k a n , 
t e r m a s u k  m e n g g a l a n g 
partisipasi masya rakat dalam 
diversifikasi dan konservasi 
energi melalui ajang Pertamina 
Ide Gila Energi Competition 
ini.

“Tiada yang tidak mungkin 
untuk pengembangan energi 

Pertamina Ide gila Energi Competition 2017 
Roadshow Surabaya

baru dan terbarukan yang 
aman dan bersih di Indonesia. 
Indonesia merupakan negara 
kepulauan dengan potensi 
sumber daya alam yang 
berlimpah. Biofuel, tenaga 
angin, air dan sinar matahari 
yang bisa dimanfaatkan se
bagai energi alternatif, sangat 
mudah diperoleh di berbagai 
pelosok negeri ini. Partisipasi 
masyarakat adalah salah 
satu kunci untuk mengubah 
berbagai potensi yang akan 
menjadi kekuatan kita di 
masa depan,” jelas Made.

Ketua Panitia Pertamina 
Ide Gila Energi Competition 
2017 Waljiyanto menjelaskan, 
“Roadshow ini merupakan 
kesempatan besar untuk 
pa ra calon peserta menda
patkan informasi dan men
car i  inspirasi  sebanyak
banyak nya yang dibutuhkan 
dalam mengikuti kompetisi 
yang diselenggarakan oleh 
Pertamina ini. Innovation 
corner yang dihadirkan di 
setiap venue roadshow meru
pakan salah satu bentuk 
apresiasi Pertamina terhadap 
inovator muda atas hasil karya 
energi baru dan terbarukan 
mereka untuk Indonesia”.

Yoris Sebastian selaku 
perwakilan dari dewan juri 
memberi banyak masukan 
tentang bagaimana meng
ekspresikan ide kreatif yang 
berujung pada inovasi. 

Pertamina Ide Gila Energi 
Competition 2017 merupakan 
kompetisi seputar ide bisnis 
inovatif, terobosan produk 
dan teknologi seputar energi 
baru dan terbarukan, yang 
akan memberikan dampak 
positif terhadap sosial dan 
ekonomi bangsa. 

Kompetisi Pertamina Ide 
Gila ini sudah berjalan dari 15 
Desember 2016 dan berakhir 
5 Maret 2017. Setelah Su
rabaya, Pertamina Ide Gila 
Energi Competition 2017 
roadshow ini hadir di De pok 
21 Februari 2017.•mor V
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Innovation corner yang dihadirkan di setiap venue roadshow merupakan salah 
satu bentuk apresiasi Pertamina terhadap inovator muda atas hasil karya energi 
baru dan terbarukan mereka untuk Indonesia.

penanda dibukanya Bulan K3. 
Da lam sambutannya 

Yulian Dekri berharap agar 
semua insan RU V ber
ko mitmen untuk bekerja 
lebih baik dan bermanfaat 
serta mengarah pada satu 
tujuan yaitu menciptakan 
budaya yang berperilaku dan 
bertindak aman dalam setiap 
aktivitasnya. 

Yulian juga menyosiali
sas ikan arahan Menter i 
Ketenagakerjaan Republik 
Indonesia pada acara Apel Hari 
Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3) Nasional Tahun 
2017 yang di laksanakan  
mulai 12 Januari 2017. 

Adapun upaya pening
katan Budaya K3 yang 
telah dilakukan oleh Menteri 

K e t e n a g a k e r j a a n  a n 
ta ra lain penyempurnaan 
per aturan perundangun
dangan serta standar yang 
menjadi pedoman sehingga 
p e l a k s a n a a n  p ro g r a m 
K3 dapat dengan mudah 
diimplementasikan. Selain 
itu, pemerintah melakukan 
upaya peningkatan penga
wasan bidang K3 melalui 
penambahan jumlah penga
was spesialis bidang K3. 

Slamet Triyono selaku 
ketua pani t ia  Bulan K3 
Balikpapan memaparkan 
programprogram  dalam 
rangkaian bulan K3 di RU V 
dilaksanakan sejak 16 Januari 
2017  hingga 18 Febuari 
2017. Yaitu, pemantauan 
emisi kendaraan operasional, 

lomba foto lingkungan terkait 
kegiatan perusahaan, kuis 
HSE, sosialisasi penang
gulangan Kebakaran dini, 
serta sertifikasi safety man. 

Dalam acara pembukaan 
tersebut, digelar pula eksebisi 
pemadaman api dengan 
APAR oleh Manajemen RU V, 

demo resusitasi jantung paru 
oleh Tim Medical Kalimantan, 
dan diselingi dengan kuis 
seputar HSE. ”Kami berharap 
rangkaian kegiatan Bulan 
K3 dapat meningkatkan ke
sadaran berbudaya K3 di 
setiap pekerja,” pungkas 
Slamet. •keishkara hp
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RU II Dumai Semarakkan Bulan K3
dumai – Refinery Unit (RU) 
II Dumai melaksanakan se
rangkaian kegiatan dalam 
rangka berpartisipasi aktif 
dan menyemarakkan Bulan 
Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3). RU I I  Dumai 
memulai rangkaian kegiatan 
tersebut pada  (1/2).

 Mengawali rangkaian 
kegiatan Bulan K3 tersebut, 
RU II Dumai melaksanakan 
tiga kegiatan sekaligus, yaitu 
upacara, Bike to Work, dan 
pelaksanaan SWAT.

 Digelar di halaman HSE 
RU II, upacara yang dihadiri 
oleh ratusan pekerja dan 
mitra kerja, dipimpin oleh Pjs. 
General Manager RU II Nur 
Qadim.  Dalam sambutannya, 
Nur Qadim menyatakan, K3 
merupakan sebuah upaya 
penting da lam memberikan 
jaminan keselamatan dan 

kesehatan bagi  peker ja 
sebagai ujung tombak dalam 
mencapai tujuan perusahaan. 

“Sebaga i  sa lah  satu 
gerakan nasional yang dica
nangkan pemerintah melalui  
Kepmenaker No Kep386 
Tahun 2014 tentang petunjuk 
pelaksanaan bulan K3 Tahun 
20152019, maka RU II setiap 
tahunnya melaksanakan rang
kaian kegiatan untuk turut 
serta dalam menyemarakkan 
Bulan K3,” ujarnya.

Nur Qadim mengingatkan, 
Bulan K3 adalah bulan ber
latih, berlomba, dan ber
prestasi dengan memper
hatikan as pek HSE. Dengan 
d e m i k i a n  d i h a r a p k a n 
dapat meningkatkan safety 
awareness dalam operasional 
kilang RU II yang merupakan 
Objek Vital Nasional.

 Namun ia menegaskan, 

aspek HSSE harus tetap 
menjadi prioritas utama dalam 
menjalankan tugas walaupun 
Bulan K3 telah berlalu. 

Sementara itu, di waktu 
yang hampir bersamaan, 
dar i  Komplek Peru mah
an Pertamina Bukit Datuk 
puluhan pekerja meng gu
nakan sepeda (bike to work) 
menuju Kilang RU II  untuk 
melaksanakan tugas.

 Menutup rangka ian 
kegiatan pembukaan Bulan 
K3 di RU II, tim manajemen 
beserta section head me
lakukan SWAT ke dalam 
ki lang RU II. Pelaksanaan 
SWAT kali ini mengunjungi 
se luruh bagian operasi fung
sifungsi operasional RU II 
Dumai. Kegiatan ini menjadi 
kesempatan bagi pekerja 
bersama tim ma  najemen 
dan section head membahas 

operasional kilang.
 Selama bulan K3, RU II 

Dumai akan melangsungkan 
sembilan kegiatan. Rudi 
Ha r t ono  se l aku  Ke tua 
Gernas K3 RU II tahun 2017 
menyampaikan, selain ketiga 
kegiatan yang dilaksanakan 
pada  ha r i  pembukaan 
tersebut, terdapat kegiatan 
lainnya, seperti lomba SWAT, 
lomba pe laporan PEKA 
Pengamatan Keselamatan 
Kerja) & nearmiss, cerdas 
cermat, lomba penyampaian 
safe ty  ta lk ,  dan lomba 
spanduk kampanye aspek 
HSSE. Selain itu, dilaksanakan 
sosialisasi peraturan lalu lintas 
untuk pelajar, seminar hemat 
energi dan sosialisasi HIV 
Aids, serta kegiatan One Day 
Finish yang menjadi puncak 
rangkaian kegiatan bulan K3 
RU II Dumai tahun 2017.•ru ii

Ratusan pekerja dan mitra kerja RU II mengikuti upacara peringatan Bulan K3, pada (1/2).

pekanbaru, riau –  Pertamina secara resmi melun  
curkan varian produk baru “Bright Gas” ukuran 5,5 kg 
di Provinsi Riau. Produk ini merupakan inovasi ter baru 
dengan keunggulan le bih di sisi keamanan, dan ke ma
san yang lebih menarik. Peluncuran Bright Gas 5,5 kg 
tersebut berlangsung di Mall SKA, Pekanbaru, Jumat 
(10/2). Peluncuran langsung dihadiri General Manager 
Perta  mina Marketing Ope ration (MOR) I, Romulo 
Hutapea (saat menjabat), didampingi Branch Manager 
Riau Sumbar Rahman Pramono Wibowo ber    sama 
Kepala Dinas Kope rasi dan Perdagangan Pemprov Riau, 
Darius Husein serta Hiswana Migas. 

Romulo menyatakan, Bright Gas 5,5 kg merupakan 
pro duk inovasi elpiji non subsidi Pertamina yang me
miliki katup pengaman ganda (double spindle). “Selain 
itu, dengan meng gu nakan desain yang me narik dan 
berwarna pink, Perta mina mencoba men dekatkan diri 
kepada konsu men, khus usnya ibu rumah tangga,” kata 
Romulo.

Pada tahap awal pen jualan Bright Gas 5,5 kg yang 
akan disalurkan ke pa sar sebanyak 10 ribu ta bung. 
Penjualan dilakukan me lalui empat agen, yakni PT 
Tuah Karsa Muda, PT Sinar Indrapura Anugrah Kha
tul istiwa, PT Tirta Buana Perkasa, dan PT Raih Usaha 
Karya Mandiri.

Disebutkan Romulo, jum lah yang akan dipasarkan 
terus bertambah seiring dengan respons pasar yang ada 
di Riau.Untuk melayani konsu  men, saat ini Pertamina 
MOR I memiliki 19 agen dan 623 pang  kalan elpiji non 
subsidi yang tersebar di seluruh Pro vinsi Riau. Kehadiran 
Bright Gas 5.5 kg melengkapi produk elpiji non subsidi 
yang sudah ada se perti 12 kg tabung biru, bright gas 
12 kg dan tabung 50 kg.

“Diharapkan dengan pe lun  cur an dan penyaluran 
pro duk elpiji Bright Gas 5,5 kg ini, akan mempermudah 
konsu men untuk menda pat kan produk elpiji yang ber
kua li tas, sehingga kebutuhan masyarakat akan menjadi 
lebih praktis dan efisien,” tukas Romulo.

Masyarakat juga dengan mu dah dapat melakukan 
pe me  sanan melalui Contact Per  tamina 1500000. 
Harga jual Bright Gas 5,5 kg di ting   kat agen sebesar 
Rp 60.000,. Untuk memberikan kesem patan bagi 
masyarakat me ngenal lebih dekat dengan Bright Gas 
5.5 kg, dapat meng unjungi Booth pameran di Atrium 
Kampar Mall SKA yang telah dibuka sejak 9 hingga 12 
Februari 2017.•mor i
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GM MOR I Romulo Hutapea (saat menjabat) menyerahkan tabung Bright 
Gas 5,5 kg  kepada Kepala Dinas Kope rasi dan Perdagangan Pemprov 
Riau Darius Husein.

Pertamina Luncurkan 
Bright gas 5,5 kg 
di Riau
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balongan - Keamanan dan 
keselamatan pekerja menjadi 
hal yang utama dan perhatian 
khusus bagi RU VI Balongan. 
Hal ini dibuktikan dengan 
dilaksanakannya Emergency 
Drill pada 26 Januari 2017, 
yang dilakukan dalam bentuk 
simulasi penyelamatan pada 
kecelakaan kerja yang di lantai 
7 Gedung RCC Kilang RU VI 
Balongan.

Simulasi  dimulai dengan 
melakukan penyelamatan 
korban dari lantai 7  Unit Kilang 
RCC dan dibawa menuju 

Simulasi Emergency Drill Turn Around 2017
ke  lantai 5. Pemin dahan 
korban tersebut dila kukan 
menggunakan tali. Setelah itu, 
korban di pindahkan meng
gunakan tandu untuk dibawa 
ke lantai dasar.

Setelah korban mencapai 
lantai dasar, tim medis siap 
untuk memeriksa kondisi 
korban dan memberikan 
pertolongan pertama sebelum 
dipindahkan ke klinik kilang.  

Simulasi ini dilaksanakan 
dalam pekerjaan  Turn Around  
2017 untuk mengantisipasi 
bila terjadi kecelakaan kerja.

RU VI  selalu berkomitmen 
me megang teguh terhadap 
zero accident dan zero fatality.
Ini  diimplementasikan tidak 

hanya pada saat TA 2017, 
namun juga dalam keseharian 
setiap bekerja.• irwanto
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Evakuasi korban kecelakaan  dari lantai 7 Unit Kilang RCC.
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LPP: Kemitraan dalam Proyek Petrokimia 
jakarta – Merupakan 
salah satu program edukasi 
dari Chief Legal Counsel & 
Com pliance (CLCC) Genades 
Panjaitan kepada Fungsi Users 
agar Fungsi Users me miliki 
legal awareness atas risiko
risiko hukum yang mungkin 
dijumpai dalam pelak sanaan 
pekerjaan, khu sus nya kerja 
sama di bidang pembangunan 
dan pengem   bangan refinery 
dengan perusahaanperu
sahaan asing.   

Fungsi Legal Counsel & 
Compliance (LCC) menye
leng garakan Legal Preventive 
Program (LPP) dengan tema 
“Partnering to Develop a Petro-
chemical Project: The Na tional 
Oil Company’s Perspective”.  

LPP yang berlangsung 
di lantai 21 Gedung Utama 
pada Senin (5/12), meng
hadirkan pembicara utama 
C lar inda T j ia Dharmad i 
dan Tim G. Fourteau dari 

Latham & Watkins LLP. 
Acara dimoderatori oleh 
Legal Services Business De
velopment Manager Cornelius 
Simanjuntak.  

Hadir untuk membuka 
LPP adalah CLCC. Hadir juga 
dalam acara tersebut jajaran 
LCC dan para pekerja dari 
berbagai unit bisnis terkait. 

Genades dalam sambutan 
sing  katnya menyatakan bah
wa Pertamina baru saja 
menandatangani Joint Venture 
Agreement dengan Rosneft 
dalam pelaksanaan pro yek 
New Grass Root Refinery 
(NGRR) Tuban. Kerja sama 
tersebut untuk mening 
katkan ketahanan  pa so 
k an energi nasional, ter 
masuk petrokimia. Hal itu 
pula mendorong perlunya 
pemahaman di antara para 
pihak yang terlibat dalam kerja 
sama pengembangan sebuah 
proyek petrokimia. 

Pembicara dalam pema
paran nya menyampaikan 
menge nai project structure 
be  serta contoh kasus menge 
nai timeline proyek yang ter
diri dari tahap I: commer-
cial development, tahap II: 
financial structuring, dan ta
hap III: financing negotiation/
implementation. 

Selain itu, dijelaskan pula 
mengenai beberapa perma
salahan kritikal dalam pemi
lihan mitra, proses MoU, 
dan commercial negotiation 
dan beberapa permasalahan 
hukum yang sering diha
dapi terkait feedstock, part-
nership, product offtake, 
dan technology selection & 
licensing. Beberapa perma
salahan financing juga disam
paikan kepada para peserta 
khususnya per masalahan 
project f inancing  dalam 
kaita n nya dengan economic 
sanction dan world bank ne-

gative pledge.
Sesi diskusi selama LPP 

juga berlangsung secara 
inter  aktif antara narasumber 
dengan peserta mengingat 
topiknya yang relevan dengan 
penang anan pekerjaan. Isu

isu yang menonjol antara 
lain pentingnya due diligence 
dalam proses pemilihan mitra, 
pro kontra joint venture agree-
ment antara induk peru sa haan 
dengan anak/cu cunya, induk 
perusahaan seba gai sponsor 

bagi anak/cu cunya, cara 
mencegah dan menghadapi 
mitra yang terkena global 
sanction, dan penentuan 
hukum yang ber  laku dan fo
rum penye les aian sengketa 
dalam perjanjian.•urip

Marketing Operation Region VI Juara Umum MOFRC 2017
palembang - Marketing 
Operation Fire & Rescue 
Competition (MOFRC) 2017 
merupakan ajang kompetisi 
melalui kompetensi pada 
ling kungan Health, Safety, 
Secure, and Environment 
(HSSE) ,  ada  11  jen is 
kategori dilombakan untuk 
menjadi yang terbaik dari 15 
peserta yang berpartisipasi. 
Kompetisi yang berlangsung 
pada 5  8 Februari 2017 di 
HSE Training Center Sungai 
Gerong dime nangkan oleh 
Marketing Operation Region 
VI sebagai Juara Umum 
MOFRC 2017.
Dengan jargonnya “Zero 
Fatality, Kita Bisa!” Rony 
Gunawan se laku  SVP 
Health Safety Secure and 
Environment PT Pertamina 
(Persero )  mengatakan 
bahwa kegiatan semacam 
ini harus terus berlanjut 
dan ditingkatkan, karena 
ini sangat mening katkan 
awareness kita terhadap 
faktor HSSE di se mua 
direktorat.

“Pertamina merupakan 
i n d u s t r i  m i g a s  y a n g 
pekerjanya sangat dekat 

d e n g a n  b a h a y a  a p i , 
maka dari itu kegiatan ini 
harus terus berlanjut dan 
ditingkatkan, guna mening
katkan awareness kita terha
dap faktor HSSE di semua 
direk torat.” Jelasnya.

Ajang tahunan yang telah 
diselenggarakan 3 tahun 
berturutturut ini merupakan 
se buah ujian kompetensi 
da r i  s e l u r uh  capa i an 
yang ada, terbukti dari 
banyaknya kategori yang 
dikompetisikan berjumlah 
11 cabang, yakni Written 
Test, Per Fire Planning and 
Simulator OSC, Rescue 
and Evacuation at Smoke 
Chamber, First Aid/Basic 
Life Support, Performance 
and Maintenance APAR, 
Performance Test Portable 
Fire Pump, Structure Fire 
Rescue, Tank Fire, Collapsing 
Tank Truck Fire and Rescue, 
Mainfold Scene, Fire Fighting 
Combat.

G a m a  W i d y a p u t r a 
sebagai HSSE Manager 
Marketing dalam laporan 
kegiatannya mengatakan 
bahwa a jang in i  t idak 
menentukan siapa yang 

hebat atau tidak, tapi siapa 
yang terlatih dan tanggap 
akan bahaya api dialah yang 
keluar sebagai pemenang.

Senada dengan Gama 
Widyaputra, Rony Gunawan 
pun menyampaikan kembali 
bahwa yang terlatih bisa 

men jadi pemenang, namun 
yang men jad i  cata tan 
beliau bahwa pe menang 
haruslah tetap rendah hati 
dan menyebarkan ilmunya 
kepada yang lain.

“Yang terlatih bisa menjadi 
pemenang, namun perlu 

SVP HSSE Rony Gunawan menyerahkan piala kepada Marketing Operation Region VI yang meraih juara umum Marketing Operation Fire & Rescue Competition 
(MOFRC) 2017
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diingat bahwa pemenang 
ha rus lah tetap rendah 
hat i  dan menyebarkan 
ilmunya kepada yang lain”. 
Ungkapnya.

K e l i m a b e l a s  t i m 
yang ber partisipasi yakni 
Marketing Operation Region 

(MOR) I  VIII, Shipping, PT 
Patra Niaga, PT Pertamina 
Lubricants, PT Pertamina 
Tr a n s k o n t i n e n t a l ,  P T 
Patra Trading, PT Elnusa 
Petrofin, yang seluruhnya 
mengerahkan tim terbaiknya 
dalam ajang.•hari

Chief Legal Counsel & Com pliance (CLCC) Genades Panjaitan memberikan sambutan pembukaan pada  Legal Preventive 
Program (LPP) dengan tema “Partnering to Develop a Petrochemical Project: The National Oil Company’s Perspective”.
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Pemberdayaan Batik Desa Klaces Kampung Laut 

CORPORATE
soCial responsibility

CilaCap - Sebagai wu
jud kepedulian Perta mina 
terhadap masyarakat Kam
pung Laut khususnya Desa 
Klaces dan guna mening
katkan keterampilan mas
ya rakat  sek i tar  dengan 
harapan mampu menu run
kan angka pengangguran. 
Maka RU IV Cilacap bekerja 
sama dengan Ke ca  mat an 
Kampung Laut menginisiasi 
prog ram Corporate Social 
Responsibility (CSR) pember  
dayaan kelompok sang gar 
batik Desa Klaces yang dija
lankan secara ber  ke lan jutan. 
Launching program pem
berdayaan batik dilakukan 
oleh Camat Kampung Laut 
Nurindra didampingi Erafini 
Darma mewak i l i  RU IV 
Cilacap. 

Secara khusus kegiatan 
pela tihan ini mendatangkan 
nara sumber dari Balai Besar 
Bat ik  Yogyakar ta  ser ta 

60 Pekerja PHE ONWJ Berpartisipasi dalam 
Program Karyawan Membangun Desa

indramayu - Program Karyawan 
Membangun Desa diselenggarakan di  
dua desa binaan PHE ONWJ, yaitu Desa 
Cilamaya Girang, Kecamatan Blanakan, 
Kabupaten Subang dan Desa Eretan Kulon, 
Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten 
Indramayu. 

Program yang diberikan kepada 
masyarakat sangat beragam, seperti 
“Penyuluhan HIV dan Gizi”, “Demo Masak 
Makanan Sehat untuk Anak” bagi para istri 
nelayan. Sedangkan bagi para siswa SMK 
diberikan materi “Pengenalan Dunia Kerja 
serta Proses Rekruitmen”, hingga materi 
“Bijak Dalam Penggunaan Sosial Media.”

Di tahun 2017, program tahunan 
ini diselenggarakan bersamaan dengan 
peringatan Bulan Keselamatan dan Kese
hatan Kerja (K3), yaitu pada tanggal 12 
Februari 2017, dengan melibatkan sekitar 
60 pekerja PHE ONWJ dari fungsi HR & 
Relations dan fungsi QHSSE. 

Di selasela kegiatan tersebut, pekerja 

juga diajak untuk mengenal program ung
gulan yang telah dibangun oleh PHE ONWJ 
yakni Kapal Kehati GreenThink (Hutan 
Pendidikan) dan Master Kasir (Peman
faatan Sampah Terpadu Masyarakat 
Pesisir) melalui kegiatan Bank Sampah dan 
pemberdayaan UKM istri nelayan di Eretan. 
Kedua program ini merupakan etalase 
penun jang program PROPER Emas 2017. 

Program yang rutin dilaksanakan PHE 
ONWJ sejak tahun 2013 ini menunjukkan 
bah wa CSR bukan hanya tanggung jawab 
dari sebuah perusahaan, tetapi juga 
meru pakan tanggung jawab dari seluruh 
karyawan. PHE ONWJ memfasilitasi karya
wannya untuk menyumbangkan keahlian 
dan pengetahuan mereka sehingga ber
man faat untuk masyarakat binaan disekitar 
wila yah operasi. Diharapkan kegi atan 
ini bermanfaat bagi masyarakat binaan 
dan berkelanjutan sehingga menciptakan 
hubung an yang semakin harmonis dengan 
stakeholders.•phe

menye diakan bahan dan 
peralatan yang dibutuhkan 
se perti kain, pewarna, can-
ting, wajan, timbangan, dan 
peralatan lainnya untuk men 
dukung pembuatan batik. 

Adapun program yang 
dija lankan pada tahun per
ta  ma berupa pe la  t ihan 
teknik pembuatan pola, 
menggambar lukisan batik, 
teknik pewarnaan dan mo
difikasi motif batik un tuk 
mem bentuk ciri khas dan 
memberikan nilai tam bah 
atas batik yang akan dipro
duksi. Kegiatan pela tihan 
berlangsung selama 3 hari, 
pada 810 Februari 2017 dan 
diikuti 20 anggota Sanggar 
Batik Desa Klaces Kampung 
Laut.

Berkembangnya indus
tri batik di Indonesia mem
berikan ruang positif bagi 
masyarakat di daerah dalam 
mengembangkan  n i l a i 

nilai kreativitas khasanah 
budaya masyarakat setem
pat untuk dituangkan da
lam pengembangan corak 
sehingga mampu mem
perkaya jenis dan ragam pada 
industri batik. 

“Hal ini merupakan salah 
satu upaya RU IV bersama 
m a s y a  r a  k a t  k e l o m p o k 
sanggar batik Desa Klaces 
untuk memperkenalkan nama 
dan budaya Kampung Laut 
mela lui karya batik, mengingat 
kawasan tersebut merupakan 
daerah yang terisolir namun 
mampu berkarya,” ujar Erafini.

Ke depannya, Eraf ini 
ber  harap program pem
berdayaan batik ini tidak 
hanya berhenti sampai disini 
saja karena perlu adanya 
evaluasi dan pematangan 
kelompok agar tidak hanya 
segelintir masyarakat saja 
yang dapat  merasakan 
nilai tambah dari prog ram 

pemberdayaan ba tik ini. 
“Kami terus berupaya 

untuk mengembangkan 
pola pe war naan batik alami 
meng  g  unakan tanaman 
mang rove, mengingat mang
rove merupakan salah sa

tu tanaman yang banyak 
dite mui di lokasi tersebut. 
Dengan penciptaan motif 
khas Kampung Laut dan 
teknik pewarnaan alami 
menggunakan tanaman se
tempat akan memberikan ciri 

tersendiri bagi batik Kampung 
Laut ,”  tambah Erafini.

Hal ini diupayakan Perta
mina bersama pemerintah 
setempat dan masyarakat 
yang tergabung dalam kelom
pok sanggar batik.•ru iV
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Berdayakan Masyarakat melalui 
Kerajinan Serat Lontar

Pria kelahiran Sulawesi 
Selatan ini sangat berbahagia 
atas program pelat ihan 
kerajinan serat lontar yang Ia 
inisiasi bersama masyarakat 
sekitar desa Bontokasih, 
Kecamatan Galesong Selatan, 
Kabupaten Takalar, Sulawesi 
Selatan. Melalui kerajinan 
serat lontar, programnya telah 
mampu menaikan derajat 
ekonomi ratusan masyarakat 
yang dulunya menganggur 
dan susah secara finasial. 

Termasuk di antaranya tiga 
perajin yang saat ini berhasil 
meraih gelar sar jananya 
setelah sebelumnya tidak 
memilki dana untuk kuliah. 
Hal inilah yang membuat 
Andi Rahman Sulaiman (54), 
mendapatkan penghargaan 
Pertamina Award tahun 2016 
dalam kategori Local Heroes 
b i d a n g  P e m b e rd a y a a n 
Masyarakat.

Binaan MOR VII yang 
berlokasi di Sulawesi Selatan 
ini, berhasil membina lebih 
dari 160 anggota yang ter
gabung dalam kelompok 
hubungan kemitraan untuk 
mengembangkan peninggalan 
budaya berupa kerajinan serat 
lontar.

Berawal dari pengem
bangan ekonomi pedesaan 
yang dibentuk pada tahun 

2007 tersebut, ia kini telah 
menghimpun para perajin 
dalam satu wadah yang 
bertujuan pada peningkatan 
kualitas dan kuantitas produk, 
pendapatan, serta kemajuan 
masyarakat sekitar.

D u l u n y a ,  A n d i  d a n 
beberapa anggota timnya 
hanya mengembangkan 
songkok guru atau yang lebih 
dikenal dengan songkok to 
bone yang biasanya dike
nakan khusus saat acara adat 
Bugis Makassar. Namun kini, 
produknya telah berkembang 
ke lini lain seperti tas, kipas, 
topi, tutup saji, dan aneka 
cinderamata dan kerajinan 
tangan lainnya. 

Tak hanya itu, lokasi 
pengembangan yang dulu 
hanya terbatas di  desa 
Bontokasih saja, kini telah 
berekspansi dan berproduksi 
di empat desa lain di Kabu
paten Takalar, Kabupaten 
Gowa dan Jeneponto, Su

lawesi Selatan.
“Yang kami kembangkan 

d a n  a j a r k a n  k e p a d a 
masyarakat adalah kerajinan 
serat lontar yang merupakan 
budaya dari zaman kerajaan 
s e b a g a i  p e n i n g g a l a n 
kebudayaan berupa peci 
atau songkok yang dulunya 
hampir punah,” ucap Andi, 
saat ditemui di Pertamina 
Awarding Night 2016.

Ke lompok  Anyaman 
perajin serat lontar yang Andi 
ciptakan tersebut kini telah 
memiliki anggota sekitar 164 
perajin aktif yang tersebar di 
Kabupaten Takalar sebanyak 
124 perajin, 20 orang di 
kabupaten Gowa dan juga 
sekitar 20 orang di Kabupaten 
Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Andi mengaku telah dua 
kali mendapatkan bantuan 
modal dari PKBL Pertamina 
dalam bentuk modal usaha 
sebesar Rp 20 Juta dan Rp 
50 Juta, serta bantuan berupa 
danadana pelatihan lainnya. 
Ia berharap PKBL Pertamina 
bisa lebih memotivasi mitra 
binaannya seperti pemberiaan 
Pertamina Awards yang Ia 
terima.

“Saya berterima kasih 
kepada Pertamina yang telah 
mendorong kami menjadi 
lebih baik,” ucap Andi.•starfy

Anggota kelompok sanggar batik Desa Klaces, Cilacap foto bersama usai mengikuti pelatihan produksi batik.

Fo
to

 : 
RU

 IV

Pekerja PHE ONWJ memberikan pelatihan dalam program karyawan membangun desa di Kabupaten Indramayu.
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transformasi
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tengku badarsyah
VP HSSE M&T,
Direktorat PemasaranFo
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desandri
Direktur Business Support 
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joko pitoyo
GM MOR VII,
Direktorat Pemasaran Fo
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eri sulistyo sutikno
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tengku fernanda
VP Supply Chain, 
PT Pertamina Patra NiagaFo
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 : 

PR
IY

o

darius darwis
Manager Aromatic Olefin  Petrochemical,
Direktorat PemasaranFo

to
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gigih wahyu hari irianto
SVP Fuel Marketing & Distribution,
Direktorat PemasaranFo
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o

b. trikora putra
SVP Non Fuel Marketing,
Direktorat PemasaranFo

to
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Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. gA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QMKorporat@pertamina.com

DINAMIKA
transformasi

Sosialisasi KPI KSI : 
Bukti CIP dan Knowledge Management Didukung Manajemen Lini

Lebih dari 100 (seratus) Person in Charge (PIC) yang mengikuti kegiatan “Internalisasi Teknis KPI 
Knowledge Sharing & Innovation (KSI)” dan “Workshop Simulasi Penggunaan Aplikasi Webinar dan 
Pendaftaran CIP” baik secara langsung di Ballroom Ground – Kantor Pusat Pertamina, maupun melalui 
media KOMET Webinar untuk PIC yang berada di Unit Operasi, Region dan Anak Perusahaan (Rabu/16 
Pebruari 2017). 

Sosialisasi yang melibatkan para PIC KPI yang mewakili seluruh Fungsi di Pertamina ini membahas 
lebih dalam terkait kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi KPI Shared Knowledge Sharing & 
Innovation (KSI). KPI KSI tahun ini menjadi KPI Individual Performance Contract (IPC), dimana sedikit 
berbeda dengan item tahun 2016, terdapat 5 (lima) parameter yang diukur, yaitu: peserta webinar, 
keaktifan dalam Community of Practice dan Ask The Expert, feedback aset pengetahuan, jumlah inovasi 
dan value creation. 

Sosialisasi tersebut dibuka dengan pemaparan mengenai realisasi dan apresiasi terhadap para PIC 
tahun 2016 oleh QM Corporate Manager. 

Sejumlah PIC terbaik 2016 mendapatkan apresiasi atas 
kinerjanya menggerakkan budaya berbagi pengetahuan dan 
perbaikan berkelanjutan fungsifungsi yang berada di lingkungan  
kantor pusat, yaitu : Maya Giyanti dari VP FAR, Safrina Roesmalinda 
dari SVP CSS, Safira Farhandini dari Chef Audit Executive, Indira 
Anisa Putri dari Chef Legal Counsel & Compliance dan Ali Azmy 
dari SVP CSG.

Keterlibatan pekerja dalam knowledge sharing melalui webinar 
menjadi item yang targetnya meningkat secara signifikan yaitu sebesar 10% dari populasi pekerja, 
tujuannya untuk memperluas budaya berbagi pengetahuan terkait success story, lesson learned, trouble 
shooting dan problem solving yang terjadi di suatu Fungsi/Lokasi Kerja memungkikan untuk melibatkan 
banyak orang dari lokasi yang berbeda tanpa memerlukan biaya untuk bertatap muka secara langsung 

(borderless sharing). Sedangkan untuk CIP, target risalah yang 
selesai menjadi 12% dari populasi pekerja dan value creation 
yang tercipta terhitung dari saving cost OPEX dan/ atau 
tambahan revenuew terhadap target revenue 2017 tentunya 
dengan melengkapi form verifikasi keuangan untuk CIP diatas 
1 Miliar rupiah.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan paparan teknis mengenai 
setiap item KPI, mulai dari aplikasi KOMET sampai dengan 
aplikasi pendaftaran CIP serta dtutup dengan sosialisasi STK 

Penilaian CIP yang baru sebagai acuan dalam penyelesaian masalah pekerjaan di tahun 2017. Adanya 
item KPI KSI sebagai KPI IPC sampai dengan manager dan pelaporannya untuk pejabat setara 
VP menjadi bukti bahwa CIP dan knowledge management didukung penuh oleh manajemen lini.

insan mutu…semangat!!!hebat!!!
pertamina…jaya!!!jaya!!!

Oleh : Tim KPI Knowledge Sharing and Innovation Fungsi QSKM - Dit. SDM, Teknologi Informasi & Umum

Pembukaan Internalisasi & Workshop oleh Pjs VP QSKM – QM Corporate Manager – Annisrul Waqie 

Paparan Juknis KSI 2017 oleh Asman QMPCS  
Eryta Suryandari

Juknis KPI Knowledge Sharing and Innovation Tahun 2017 

Audit KAN : Agenda PSC Mendukung Visi Perusahaan 
Setelah selesai melalui tahapan 

awal yaitu review dokumen pada bulan 
Desember 2016, penilaian tahap kedua 
(onsite assessment) kembali dilakukan 
oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) 
terhadap LSSM Pertamina Standardizaton 
& Certification (PSC) pada tanggal 89 
Februari 2017, sebagai rangkaian proses 
menuju badan sertifikasi terakreditasi. 
Asesor KAN yang ditugaskan kali ini 
berjumlah tiga orang dimana kedatanganya 
sudah dinantikan sejak akhir 2016. Proses 
audit tersebut dilaksanakan di Ruang PSC Gd. Utama – Kantor Pusat Pertamina dan disambut hangat 
oleh tim PSC yang berasal dari Fungsi QM Coporate  QSKM. 

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Faisal Yusra selaku VP Quality, System & Knowledge 
Management. Dalam pemaparannya, beliau mengungkapkan latar belakang yang menjadi alasan 
dibentuknya LSSM PSC ini. Selama ini jika akan melakukan kegiatan sertifikasi, Pertamina selalu bekerja 
sama dengan provider eksternal yang mana biayanya cukup tinggi dan tidak efisien. Padahal faktanya, 
perusahaan mempunyai banyak pekerja yang memiliki kompetensi terkait ISO, termasuk auditor yang 
berpengalaman namun belum diberdayakan secara optimal. Oleh karena itu untuk menunjang efisiensi 
perusahaan sesuai 5 arahan strategis, kedepannya Pertamina dirasa perlu membentuk lembaga 

sertifikasi independen dengan memberdayakan para pekerjanya sendiri, sehingga tidak lagi perlu 
mengeluarkan banyak biaya.

Materi yang dibahas oleh asesor pada hari pertama audit intinya ialah mengenai pengelolaan 
dokumen dan seluruh persyaratan sesuai klausul 5, 6, 7, 8, dan 10 sesuai ISO 170211:2015 yang 
diantaranya tentang legal, financing, operational control, serta competence of personnel di dalam 
internal PSC. Dalam hal ini, tim PSC diharapkan mampu menunjukkan buktibukti dari tiap klausul 
yang diminta oleh asesor. Jika nantinya ditemukan materimateri yang buktinya belum ada/belum 
lengkap, maka ini akan menjadi temuan asesor yang kedepannya harus ditindaklanjuti oleh pihak PSC. 

Di hari berikutnya, materi yang dibahas adalah tentang bagaimana PSC melakukan audit dengan 
kliennya, sebagaimana yang tertuang dalam klausul 9 pada ISO 170211:2015. Meskipun hanya 
mencakup 1 klausul, namun sub bab yang diaudit juga cukup banyak diantaranya mengenai process 
requirements, planning audits, certification decision, dan client records.  

Setelah selesai menjalani audit dalam dua hari berturutturut, tibalah pada kesimpulan hasil 
asesmen yang dikeluarkan langsung oleh tim asesor KAN di sesi penutup. Riza Deliansyah dalam hal 
ini menyampaikan bahwa secara keseluruhan, ditemukan ketidaksesuaian sebanyak 3 major (yang 
harus diprioritaskan ditindaklanjuti agar dalam waktu dekat tidak terjadi ketidaksesuaian kembali), 5 
minor, dan 4 observasi. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen mutu mulai dari evaluasi permohonan 
hingga keputusan sertifikasi pada dasarnya telah diatur secara baik sesuai dengan SNI ISO/IEC 
170211:2015, namun dalam implementasinya masih terdapat halhal yang belum konsisten antara 
implementasi dengan pedoman, sehingga ke depannya banyak yang masih perlu dilakukan perbaikan.

Selanjutnya, PSC diberikan target menyelesaikan seluruh ketidaksesuaian sampai tanggal 9 
Maret 2017 (temuan major) dan 9 April 2017 (temuan minor). Semoga tim LSSM PSC dapat segera 
merampungkannya agar hasil onsite audit ini dapat ditindak lanjut secara cepat juga oleh KAN, sehingga 
impian PSC menjadi badan sertifikasi terakreditasi dapat segera terlaksana. Keep Fighting, PSC!

Oleh: Vania Anindita – Tim Internship Fungsi QSKM – Dit. SDM, Teknologi Informasi & Umum

Proses Audit PSC sebagai Badan Sertifikasi oleh KAN
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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

PTKAM : Memastikan “Readiness” Setelah Tahapan “Awareness”

Program Vetting Plus Dinanti - Untuk Kapal yang Lebih Ready

Tahun 20152016 merupakan dua tahun yang sangat pejal dengan semangat para insan 
serah terima minyak dalam mengimplementasikan semua upaya terbaiknya. Seluruh insan 
serah terima minyak telah cukup aware terhadap semua penyebab, aksi yang diperlukan, serta 
yang tidak kalah penting kemauan untuk melaksanakan aksi tersebut. Readiness meski telah 
digaungkan bertahun tahun, adalah pekerjaan rumah yang harus tuntas diselesaikan.

Kondisi “readiness” terhadap serah terima minyak, saat ini seharusnya sudah menjadi budaya 
baik di terminal maupun kapal. Tidak ada lagi hal yang harus ditutupi, apalagi sampai diakali atau 
manipulasi. Sudah saatnya deklarasi “kesiapan” harus digaungkan oleh semua pihak. Sudah 
saatnya tidak lagi ada alasan satu pihak masih meragukan kesiapan dari pihak lain. 

Masingmasing pihak sudah menyadari perlunya perlunya pemenuhan aturan terhadap 
semua persyaratan yang terkait dengan serah terima minyak. Kepatuhan terhadap aturanaturan 
pada peralatan, sumber daya, dan sistem akan menghilangkan potensi terjadinya hambatan 
serah terima minyak yang terjadi. 

Memang masalah “readiness” ini, sangat  dirasakan pada saat melangkah di tahapan 
“Readiness” dalam program PTKAM, yang ternyata memang  betulbetul memerlukan perhatian 
khusus. Jangan sampai ujungujungnya penolakan kapal sebagai senjata yang pada akhirnya 
akan menghambat suplai dan distribusi.

Contoh prosedur standar dalam proses pengapalan, maka kita akan mengenal istilah Notice 
of Readiness (NOR) – yang berarti pihak kapal diwakili nahkoda akan memberi tahu secara tertulis 
kepada penyewa/pihak darat bahwa kapal siap untuk dimuat atau dibongkar, maka selanjutnya 
bila pihak darat setelah menerima pemberitahuan tersebut, menyiapkan segala sesuatu untuk 
menerima atau memuat kargo sesuai waktu yang telah diperjanjikan.

Akan menjadi lebih sinkron jika arti ”NOR” kapal bukan saja siap sandar, tetapi juga “siap” 
untuk melakukan serah terima minyak dengan benar. Arti readiness terhadap serah terima minyak 
kapal berarti sudah “comply” akan tabel tanki yang benar dan sudah disahkan oleh Shipping, 
alat ukur yang tervalidasi, dan sarana perpipaan & fasilitas lain mendukung proses serah terima 
minyak yang layak tanpa khianat. Kondisi ini akan terkonfirmasi dengan “statement” dalam 
proses diskusi antara nahkoda kapal dan loading master sebelum proses loading/discharging. 

Di sisi lain, pihak daratpun tidak salahnya juga mengeluarkan “statement” yang di keluarkan 
oleh Loading Master yang menyatakan bahwa darat telah “siap” untuk melakukan pemuatan 
atau menerima pembongkaran sebagai penegasan bahwa  darat juga telah melakukan persiapan 
dengan benar. 

program vetting plUs sudah dinanti
Dalam menjalankan upaya perlindungan kualitas proses serah terima minyak, penjagaan 

kesiapan teknis terhadap kapal sebagai sarana transportasi sudah dianggap perlu. Dalam 
pemahaman shipping practice, tujuan dilakukan vetting adalah melindungi perusahaan dari 
kerugian akibat kecelakaan kapal dan potensi kerusakan terminal. Memastikan kapal yang 
digunakan Pertamina dan/atau yang bersinggungan dengan bisnis Pertamina memenuhi 
standard keselamatan

Hasil temuan PTKAM selama satu tahun berjalan (Mei 2015Mei 2016) adalah adanya 
kapalkapal yang pasca divetting oleh fungsi SMR yang ketika diinvestigasi oleh Tim Investigasi 
(kolaborasi PTKAM Jakarta dengan marine setempat) ternyata mempunyai COT Table yang “tidak 
jelas”. Dipergunakannya TAG atau MMC di kapal yang dibuat keriting sounding tapenya, atau 
mengikir sekitar 2  5 mm bandulan MMC, yang aslinya sudah (pasti) melalui pemeriksaan Dimet.

Di lain kasus Pada sebuah kapal yang sudah lolos verifikasi dan mendapatkan sertifikat 
PSA dari SMR Perkapalan Pertamina, pernah ditemukan COT Table yang serupa tapi tak sama 
dengan yang COT Table originalnya. Kasus lainnya sebuah kapal yang sudah mengantungi 
PSA, pernah ditemukan oleh Tim Investigasi adanya tangki di dalam tangki.

Kenyataan yang berhasil dihimpun oleh PTKAM Officer selama >2 tahun melaksanakan 
tugas selaku “fungsi independen yang merangkap katalisator dan motivator” sebagian pelaku 
serah terima minyak memang demikianlah adanya. 

Proses mitigasi pada hal yang bersifat standar internasional, Sebagaimana idealnya 
perusahaan world class company, telah dijalankan dalam bentuk vetting terhadap kapalkapal 
jajaran armada tanker yang dioperasikan Pertamina. Vetting dikonsentrasikan pada faktorfaktor 
yang melindungi perusahan dari kerugian akibat kecelakaan kapal dan potensi kerusakan 
terminal. 

Fungsi SMR telah menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu menggiring seluruh ship owner 
yang kapalkapalnya akan disewa (Pertamina) agar peduli safety, dan selalu meningkatkan 
standar keselamatan kapal guna mencegah terjadinya kecelakaan. 

Namun diperlukan upaya lain dalam mensinkronkan antara sisi safety (keselamatan 
di atas kapal) dengan kesiapan teknis dalam fungsi utamanya sebagai alat angkut yang 
valid. Akurasi alat ukur, memastikan nondeformasi pada kapal, memastikan kepatuhan 
terhadap aturan pengawasan, atau lebih umum, readiness kapal harus selalu dijamin 

Deklarasi ini menyatakan bahwa pihak darat telah mempersiapkan sarana, prasarana 
dan sumber daya yang akan digunakan dalam proses kegiatan. Tanki dan metering yang 
telah terkalibrasi, perpipaan telah terisolasi dari kontaminasi dan serta sarana, prasarana 
serta sumber daya yang telah tersertifikasi. 

Cargo Surveyor sebagai pihak independent berperan penting sebagai saksi dalam 
melakukan pengawasan “readiness” terhadap serah terima minyak baik didarat maupun 
dikapal. Dimulai dari persiapan cargo,  perpipaan, penyegelan, pengukuran, hingga 
perhitungan akhir, dibutuhkan sikap professional yang menjadi acuan dalam menyelesaikan 
masalah yang mungkin terjadi. Dengan Loading Master maupun Nahkoda, surveyor akan 
diuji nyali dimana harus mampu memberikan berbagai rekomendasi bila terjadi perbedaan
perbedaan untuk menjadi keputusan akhir elegan.

Sangat sederhana memang bila kita melihat permasalahan “readiness” terhadap 
serah terima minyak ini. Tapi kenyataan masih banyak yang mengabaikan, sehingga 
menimbulkan  tidak “comply” yang berkepanjangan. Validasi dan kalibrasi yang “absolute” 
salah satu yang permasalahan yang sering terjadi. Tabel tanki maupun perbedaan tinggi 
titik reference kadang menimbulkan pertentangan tanpa solusi. Dan masih banyak lagi 
perbedaan pendapat yang saling mempertahankan tapi tanpa kesepakatan, yang akhirnya 
supply loss menjadi korban. 

Dimasa mendatang diharapkan tidak ada lagi. Semua akan terbuka dan bisa 
terdokumentasi rapi. Masingmasing akan menyiapkan diri tanpa harus saling mencurigai. 
Pengambilan solusi akan lebih mengarah kepada kesepakatan yang logis, tanpa saling 
menutup diri dan tertuang dalam aturan resmi.  

Pihak darat menjadikan readiness sebagai budaya yang selalu terdepan, sehingga 
semua aspek tetap “comply” dan tidak ada yang bisa mempermainkan perhitungan. Pihak 
kapal juga perlu melakukan pembenahan terhadap sarana dan prasarana, prosedur serta 
sistem agar tetap “comply” dan tidak lagi menjadi sumber sangkaan yang tiada henti, dan 
tampaknya melalui “vetting plus” bisa memberi solusi untuk mengikis habis kesan tidak 
terpuji.

PTKAM dalam hal ini menekankan perlunya aspek readiness setelah fase awareness 
yang telah dilewati. Mari bergerak kembali, kita putar lagi roda gigi ini dalam menjamin 
seluruh energi terdistribusi di seluruh negeri!•ptkam 0.2 lanjutkan! 

implementasinya.
Meski masih terdapat beberapa rintangan dalam aplikasinya, sudah terdapat titik 

terang yang ditunjukkan dengan telah disepakatinya beberapa pending item yang belum 
terselesaikan di workshop serta acuan yang akan menjadi pedoman pelaksanaan vetting 
plus di tahun 2017 ini. Perluasan lingkup Vetting Plus pada Pedoman Vetting yang saat 
ini digunakan adalah bukti keseriusan semua pihak.

kapal-kapal segera “ready”
Yang sangat menggembirakan setelah seluruh pedoman dan TKO selesai, Vetting 

Plus akan dilaksanakan pilot project selama 36 bulan untuk pemetaan status compliance 
serah terima seluruh kapal, standarisasi waktu berlaku untuk seluruh parameter Vetting 
Plus. Setelah masa transisi, akan dilakukan implementasi secara penuh vetting plus 
estimasi dimulai Juni 2017 (best scenario).

Dengan semangat yang kuat ini, diharapkan di tahun 2017 ini tidak ada lagi kendala 
teknis dan manajerial yang signifikan ketika VETTING PLUS digongkan diseluruh 
lingkungan Pertamina.•ptkam 0.2 lanjutkan! 
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kapan suatu penyakit dianggap berhubungan dengan pekerjaan?
Penyakit dinyatakan berhubungan dengan pekerjaan jika suatu event atau paparan 

di lingkungan kerja menyebabkan atau berkontribusi terhadap muculnya penyakit atau 
memperparah kondisi penyakit yang sudah ada sebelumnya secara bermakna. 

lingkungan kerja adalah tempat kerja itu sendiri dan lokasi lain dimana terdapat satu atau 
lebih pekerja yang bekerja atau berada ditempat tersebut sebagai konsekuensi dari pekerjaan 
yang diberikan kepadanya.

bagaimana kriteria umum recordable untuk penyakit akibat kerja atau yang 
berhubungan dengan pekerjaan?

Penyakit akibat kerja atau yang berhubungan dengan pekerjaan harus dicatat (record) jika 
mengakibatkan :

• Kematian
• Kehilangan kesadaran
• Hari kerja hilang
• Pengobatan medis diatas kriteria First Aid
Penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan juga harus dicatat jika didiagnosa oleh dokter 

perusahaan yang memiliki sertifikat hiperkes, atau memenuhi kriteria tambahan. Penyakit yang 
berhubungan dengan pekerjaan juga harus dicatat termasuk didalamnya adalah kanker, penyakit 
kronis yang irreversibel, patah tulang, atau berlubangnya gendang telinga.

kriteria tambahan
Pencatatan juga harus dilakukan pada kondisi berikut, jika berhubungan dengan pekerjaan :

•  Setiap perlukaan karena tertusuk jarum atau teriris benda tajam yang terkontaminasi dengan 
darah orang lain atau material yang memiliki potensi infeksius

•  Setiap kasus yang membutuhkan evakuasi medis yang sesuai dengan standar kesehatan 
OSHA

•  Infeksi tuberculosis (TBC) yang dibuktikan dengan tes kulit positif atau didiagnosis oleh 
dokter setelah adanya pajanan terhadap kasus aktif tuberculosis yang diketahui. 

•  Tes fungsi pendengaran pekerja dengan hasil :
o Terdapat pergeseran batas standar/Standar Treshold Shift (STS) pendengaran pada satu 

atau kedua telinga (ratarata di frekuensi 2000, 3000, dan 4000 Hz), dan
o Total level pendengaran pekerja ≥ 25 dB diatas audimetrik nol pada telinga yang sama 

dengan STS (juga ratarata di 2000, 3000, dan 4000Hz)

apa yang dimaksud dengan pengobatan medis/Medical treatment
Pengobatan  medis termasuk mengelola dan merawat pasien dengan tujuan melawan 

penyakit atau gangguan kesehatan. Kegiatan berikut tidak dapat dianggap sebagai pengobatan 
medis, karenanya TIDAK dicatat :

• Berkunjung ke dokter atau petugas Kesehatan professional sematamata hanya untuk 
observasi atau konsultasi

• Prosedur diagnostic, termasuk melakukan peresepan obat yang sematamata hanya 
digunakan untuk tujuan diagnostic

• Semua prosedur yang dikategorikan sebagai first aid

kriteria First aid
Jika insiden hanya membutuhkan tipe pengobatan berikut ini, maka akan dikategorikan 

first aid, dan tidak dicatat sebagai recordable case :
• Menggunakan golongan obatobatan yang tidak diresepkan oleh dokter dan tidak dengan 

dosis yang diresepkan
• Memberikan imunisasi tetanus
• Mmebersihan, menyiram atau membasahi luka di permukaan kulit
• Penggunaan penutup luka seperti plester
• Memberikan terapi dingin atau panas
• Menggunakan alat bantu jenis non rigid, seperti elastik perban, sabuk penyangga punggung, 

dll
• Menggunakan alat imobilisasi temporer selama proses transportasi korban
• Tindakan melubangi kuku tangan/kaki untuk mengurangi tekanan, atau mengeluarkan 

cairan dari lepuh.
• Penggunaan pelindung mata
• Menggunakan irigasi atau usapan kapas untuk menghilangkan benda asing yang masuk 

ke dalam mata
• Menggunakan irigasi, penjepit, atau usapan kapas atau alat lain yang sederhana untuk 

menghilangkan benda asing dari bagian tubuh selain mata
• Pemakaian pelindung jari
• Pemijatan

• Minum cairan untuk menyembuhkan Heat Stress

apa yang dimaksud kasus dengan hari kerja hilang/day away from Work?
Jika pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya pada hari apapun setelah menderita 

penyakit tanpa memandang pola kerja harian atau bergilir/berjadwal, atau ketika dokter 
memberikan rekomendasi pekerja untuk beristirahat di rumah meskipun pekerja tersebut 
tetap bekerja, dianggap sebagai kasus day away from work.

apa yang dimaksud kasus dengan pembatasan pekerjaan ?
Aktivitas pembatasan pekerjaan terjadi ketika, sebagai hasil dari penyakit yang 

berhubungan dengan pekerjaan, perusahaan atau dokter mencegah atau merekomendasikan 
pekerja untuk tidak melakukan fungsifungsi rutin dari pekerjaannya, atau dari bekerja penuh 
sehari menjadi bekerja secara terjadwal setelah penyakit terjadi

perkecualian yang tidak dicatat sebagai work related (non work related)
Kejadian berikut tidak dicatat sebagai penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan 

jika :
• Pekerja berada di lingkungan kerja sebagai bagian dari masyarakat umum
• Merupakan partisipasi sukarela dalam program kebugaran, fitness atau aktivitas rekreasi
• Tanda atau gejalanya muncul di tempat kerja namun akibat kejadian atau paparan 

yang tidak berhubungan dengan kerja
• Sebagai akibat dari kegiatan makan, minum atau menyiapkan makan/minum untuk 

konsumsi pribadi
• Akibat dari pekerja melakukan aktivitas untuk keperluan pribadi di lokasi kerja diluar 

jam kerjanya
• Akibat dari kegiatan pribadi (personal grooming), pengobatan sendiri untuk kondisi 

yang tidak berhubungan dengan kerja (intentionally self inflicted)
• Disebabkan kecelakaan kendaraan, terjadi di tempat parkir perusahaan saat perjalanan 

dari dan menuju tempat kerja
• Influenza
• Gangguan kejiwaan

RECORDABLE OCCUPATIONAL ILLNESS 
SEBAgAI BAgIAN DARI RECORDABLE INCIDENT 
DI PERTAMINA
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gambar 1. diagram alir pencatatan recordable occupational illness

Apakah penyakitnya 
memenuhi kriteria umum atau 

tambahahan ?

Mengumpulkan Data 

Apakah pekerja 
menderita sakit ?

Apakah penyakitnya berhubungan 
dengan pekerjaan ?

Apakah terdapat 
perkecualian ?

Apakah penyakitnya 
mrpkn kasus baru ?

Tidak dicatat sebagai work 
related/TRIR

Dicatat sebagai work related/TRIR

Perbaharui data recordable illnes 
sebelumnya

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

note :
Pada kasuskasus penyakit akibat kerja atau kematian akibat kerja yang memiliki perkecualian 
bahwa tanda atau gejalanya muncul di tempat kerja namun akibat kejadian atau paparan yang tidak 
berhubungan dengan kerja, maka harus ditemukan adanya :

1. Faktor di luar pekerjaan yang berkontribusi pada kejadian penyakit/cedera
2. Tidak terdapat faktor di lingkungan kerja/aktivitas pekerjaan yang berkontribusi pada kejadian 

penyakit/cedera
Jika tidak diemukan kedua faktor tersebut, maka akan dikategorikan sebagai Recordable 
Occupational Illnes dan termasuk dalam TRIR/NOA (pada kasus fatality)

Tidak
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Workshop Implementasi 
Pertamina Upstream 
Development Way PHE
jakarta - Acara workshop dilaksanakan di akhir Januari 
2017 dengan sejumlah agenda, yaitu Refresh Pertamina 
Upstream Development Way (PUDW) Revisi 3 dan PHE, 
kemudian dilanjutkan dengan Sharing Session Process 
PUDW Badik dan West Badik PHE Nunukan Company  
serta Sharing Session Process PUDW SP dan KL/Lima 
Project  PHE Offshore North West Java.

Senior Vice President Development dan Technology 
Amran Anwar, memberikan apresiasi kepada PHE 
karena sudah melangkah lebih baik dengan mengadakan 
workshop semacam ini. Karena PUDW ini penting, akan 
memberikan authority bagi pengambil keputusan dan 
jaminan legalitas

PTH Director Development yang juga Director Ex
ploration PHE  Rudy Ryacudu yang membuka work-
shop menyampaikan sudah saatnya perusahaan seperti 
Pertamina yang memiliki visi sebagai World Class Company 
memiliki metode (way) sendiri. “Hal ini merupakan 
standarisasi. Selain itu dengan PUDW kita memiliki quality 
assurance dan proses bisnis yang bisa disapkan, dipantau 
dan dimonitor, sehingga menunjang kelancaran suatu 
project. Nantinya kita tidak hanya mengikuti polapola 
yang diterapkan partner, namun justru kita yang akan 
mengarahkan dan menerapkan PUDW ini pada asetaset 
yang juga memiliki partner lain.”

Selain sharing session pelaksanaan PUDW, dalam 
workshop ini juga disampaikan pengenalan Integrated 
Development Command Centre atau IDCC, yaitu aplikasi 
untuk mengimplementasikan PUDW di lingkungan 
Pertamina Hulu Energi dan AP PHE. Aplikasi ini adalah tools 
yang akan membantu proses implementasi PUDW lebih 
mudah.  Diharapkan dengan adanya workshop ini  peserta 
bisa mengimplementasikan PUDW 100% dan TKO/TKI di 
lingkungan PHE dan AP PHE.•phe
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jakarta - PT Pertamina 
EP Cepu (PEPC) menggelar 
Go Live Imple  mentasi SAP
SIIP (SAPSistem Informasi 
Inves tasi Pertamina) PEPC 
La pangan JambaranTiung 
Biru (JTB) di ruang Banyu 
Urip gedung Patra Jasa, 
pada (2/2). Hadir dalam 
acara tersebut Senior Vice 
President (SVP) Corporate 
Shared Service (CSS) Perta
mina (Persero) Jeffrey Tjahja 
Indra, Direktur Utama PEPC 
Adriansyah dan jajaran   nya, 
Project Manager (PM) tim CSS 
Pertamina Hadi Syahril, PM 
tim implementasi SAP PEPC, 
Sudarto, dan perwakilan user 
dari be berapa fungsi di PEPC, 
ser ta tim CSS PT Pertamina 
(Per sero).

Project Manager t im 
imple  mentasi SAP PEPC, 
Sudarto menyampaikan, 
proyek Relive SAP PEPC 
dimu lai sejak 22 Oktober 2016 
dengan melakukan persiapan 
yang beranggotakan tim CSS 
43 orang dan PEPC 25 orang.
Kemu dian November 2016 
menyu sun blue print dengan 
5 (lima) modul yang terdiri dari: 
Material Management (MM), 
Finance-Controlling (FICO), 
Joint Venture Accounting 
(JVA), Project System (PS), 
dan Human Resources 
(HR). Lalu Desember 2016 
menyelesaikan data finish-
ing, sementara Januari 2017 
sudah masuk final pre  pa-
ration dengan UAT (User 
Accept ance Test), organi-
zation alignment, training, dan 
final data conversion. Hingga 
pada Februari 2017 (sesuai 
target 70 hari), SAP PEPC 

Implementasi SAP-SIIP PEPC 
Lapangan Jambaran-Tiung Biru
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sudah Go-Live Support. 
Publikasi dan sosial isasi 
tentang Go Live SAPSIIP 
Lapangan  JTB berupa 
banner ataupun bendera
bendera sudah dipasang 
untuk mengingatkan bahwa 
per 1 Februari PEPC su dah 
mencapai tahapan Go Live 
SAPSIIP. Di samping itu juga 
telah dibuka email dan hotline 
untuk posko Go Live SAP
SIIP PEPC sejak 25 Januari 
 10 Februari 2017. 

Suda r to  j uga  men
jelaskan secara rinci menge
nai mekanisme Go Live 
Support, migrasi data master, 
dan migrasi data transaksi, 
serta rencana tindak lanjut 
pas ca Go Live seperti per 
lunya integrasi secara sis
tem MySAP dengan SOT 
SKKMigas agar penyampaian 
FQR JIB ke SKKMigas da pat 
dilakukan dengan on line, 
penyempurnaan STK (pe do
man, TKO, TKI), pem    berian 
training semua mo dul, dan 
monitoring untuk me mas
tikan Go Live berjalan lan

car dengan dukungan dari 
manajemen PEPC dan CSS.

Direktur Utama PEPC 
Adriansyah berujar, “Ma
najemen PEPC menyambut 
baik Go Live hari ini, yang 
menandakan proses in tegrasi 
dari sistem SAP PEPC dengan 
SIIP men jadi le bih baik.” 

Dengan demi kian, proses 
monitoring men jadi lebih baik, 
FQR JIB ExxonMobil bisa 
termonitor, semua laporan 
b isa  d i l akukan dengan 
lebih baik sehingga dapat 
merepresentasikan laporan 
yang komprehensif kepa
da semua stakeholder yang 
mempunyai kepen ting an . 

Adriansyah juga meng
ucap kan terima kasih kepada 
tim aplikasi SAPSIIP dan 
tim CSS yang sudah bekerja 
ke ras untuk mewujudkan 
Go Live SAPSIIP dan mene
gaskan agar sistem baru ini 
dapat dimanfaatkan secara 
opti mal hingga membuat kerja 
kita menjadi lebih efisien, dan 
dituntut sinergi antar fungsi.

Dukungan secara kontinu 

dari tim CSS terus diperlukan 
agar sistem bisa digunakan 
semaksimal mungkin dan 
dikem  bangkan sesuai dengan 
kebutuhan.

Sementara itu SVP CSS 
Pertamina (Persero) Jeffrey 
Tjahja Indra mengucapkan 
terima kasih atas kepercayaan 
yang diberikan PEPC kepada 
tim CSS sekaligus memberikan 
apre siasi terhadap PEPC 
yang berkeinginan menjadi 
lebih baik dalam hal tata 
kelo la data dan sistem da
lam perusahaan. “Dengan 
imple mentasi aplikasi SAP
SIIP, kualitas data dapat 
lebih ditingkatkan sehingga 
kepa tuhan terhadap sis tem 
juga menjadi lebih baik,” 
kata Jeffrey. Dia juga meng
harapkan tim CSS ke de
pannya sebagai strategic 
partner untuk mendukung 
bis nis perusahaan.

Acara ditutup dengan doa 
bersama dan pemotongan 
tumpeng sebagai tanda 
syukur tercapainya Go Live 
SAPSIIP PEPC.•pepC

sorong, papua barat 
- PT Pertamina EP Asset 
5 Papua Field (PEP Papua 
Field) menyosialisasikan 
p ro g  r a m  J o u r n e y  t o 
100.000 di hadapan para 
pekerja PEP Papua Field 
pada Jumat (10/2). Sosi
alisasi dibawakan langsung 
oleh Papua Field Manager, 
Julfrinson Alfredo Sinaga. 
Acara sosialisasi diawali 
dengan pembukaan, di
lan  ju t  kan dengan ye l 
yel Journey to 100.000, 

Papua Field Manager Sosialisasikan Journey to 100.000 BOPD
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penyam paian materi sosiali
sasi, dan ditutup dengan 
ber foto bersama.

Julfr inson A. Sinaga 
men  jelaskan inti dari prog
ram Journey to 100.000 
yaitu target produksi PT 
Perta mina EP (PEP) men
capai 100.000 barrel oil per 
day (BOPD). “Produksi PEP 
saat ini ber kisar pada ang
ka 81.000an BOPD. Salah 
satu upaya mening katkan 
produksi men  jadi 100.000 
B O P D  a d a l a h  m e n g 

improve business process 
yang terjadi di PEP. Strategi 
yang digunakan sebelumnya 
lebih cenderung bersifat 
topdown ,  meng inga t 
harga minyak yang lesu 
dan perlunya efisiensi dalam 
proses pro duksi. Saat ini, 
akan kita seim bangkan 
antara strategi topdown 
dengan bottom-up. Kita 
berikan kesempatan lebih 
banyak kepada bawahan 
untuk ideide yang inovatif,” 
jelasnya.•andi njo

Senior Vice President (SVP) Corporate Shared Service (CSS) Perta mina Jeffrey Tjahja Indra dan Direktur Utama PEPC 
Adriansyah menandatangani berita acara Imple  mentasi SAPSIIP  PEPC La pangan JambaranTiung Biru (JTB).

Sosialisasi program Journey to 100.000 BOPD sebagai upaya meningkatkan produksi migas PEP Papua.

Peserta workshop serius mendengarkan pemaparan materi.
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Badak LNg Adakan Sosialisasi 
Keselamatan Lalu Lintas dan Bahaya 
Kebakaran, NAPZA & HIV/AIDS
bontang - Pada akhir 
Januari lalu, Badak LNG 
meng a dakan Sosia l isasi 
Kese    lamatan Berlalu Lintas 
dan Bahaya Kebakaran, 
NAPZA & HIV/AIDS, di Town 
Center Badak LNG, yang 
dihadiri para pekerja.

Acara yang merupakan 
bagian dari rangkaian kegiat
an Bulan Keselamatan dan 
Kese hatan Kerja Nasional 
ini bertujuan mem berikan 
pemahaman secara me nye
luruh tentang masalah lalu 
lintas, kebakaran, HIV/ AIDS, 
serta narkotika, khusus nya 
kepada para pekerja di Badak 
LNG.

“Kami berharap acara ini 
dapat memberikan manfaat 
yang utuh bagi semua pihak,” 
te     rang Sen ior  Manager 
SHEQ Badak LNG Honorus 
Hendryarno.

Sesi pertama diisi dengan 
pengarahan tentang bera
gam potensi kecelakaan 
yang mungkin terjadi di ling
kungan perusahaan. Honorus 
menyampaikan, potensi yang 
mungkin terjadi merupakan 
je  nis kecelakaan business 
related dan non business 
related.

“Baik dalam bentuk kece
la ka an lalu lintas, maupun 
bahaya lain, seperti keba

karan,” tambahnya.
Berlanjut ke sesi ke dua, 

pekerja mendapat ma    teri 
mengenai bahaya nar   ko 
t ika dan HIV/AIDS yang 
disampaikan oleh dr. Indah 
Puspitasari. Dokter yang 
juga berpraktik di RS Ba
dak LNG ini secara rinci 
men  jelaskan berbagai hal 
tentang narkotika, termasuk 
jenisjenis, kegunaan, serta 
dampakdampak negatifnya. 

Se cara khusus, dr. Indah 
juga menekankan, penu laran 
HIV/ AIDS serta peng gunaan 
narkotika me ru   pakan dua hal 
yang ber hu bungan.  “Sebab, 
salah satu ben tuk penularan 
HIV/ AIDS dapat juga melalui 
jarum suntik,” tegasnya.

Tidak heran, data menun
jukkan bahwa urutan per
tama penyebab seseorang 
menjadi pender i ta AIDS 
adalah mereka yang men jadi 
pe candu narkoba.

Sesi terakhir adalah sosi 
ali   sasi Tertib BerlaluLintas 
yang d isampaikan o leh 
Kasatlantas Polres Bontang 
AKP Irawan S., SH. Pa da 
kesempatan ini, AKP Irawan 
menjelaskan secara rinci 
mengenai keselamat an ber
lalu lintas. Ia juga meng
ingat kan halhal kecil yang 
se ring terlupa oleh para peng 
guna jalan, se per ti peng
gunaan peralatan safety saat 
berkendara serta pema
hama n mengenai marka jalan.

Acara ditutup dengan 
penandatanganan span
duk oleh narasumber dan 
peserta. Hal ini menjadi sim 
bol pernyataan semua pi hak 
untuk bersama mema  tuhi 
aspekaspek keselamat
an ber lalu lintas, menjauhi 
nar  kotika, serta mencegah 
HIV/AIDS. Dengan demikian, 
lingkungan akan tetap terjaga 
ketertibannya.•badak lng
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Zero Fatality di Tahun 2016, 
Kinerja QHSSE PHE Memuaskan
jakarta – PT Pertamina Hulu Energi 
(PHE) mencapai kinerja memuaskan di 
ta hun 2016. Selain penca paian produksi 
Migas yang di atas 100% serta sejumlah 
peng har gaan di berbagai bidang, fungsi 
Quality Healthy Safety Security and Environ
mental (QHSSE) menca tatkan zero fatality 
di tahun 2016.

Dalam paparan kinerja PHE 2016, 
Direktur Eksplorasi PHE Rudy Ryacudu 
me nga  takan, “Peningkatan prog ram aware-
ness akan safety menjadi andalan PHE 
dalam menekan kecelakaan kerja. So
sialisasi yang rutin dilakukan sebagai pen ce
gahan fatality terus digalakkan. Dan angka 
kecelakaan kerja PHE dibandingkan tahun 
sebelumnya cenderung menu run terus”.

Rudy menambahkan, HSE campaign 
juga rutin dilakukan dari holding ke para GM 
dan dilanjutkan ke pekerja di bawahnya. Hal 
ini bertujuan agar seluruh pe kerja men jiwai 
pentingnya HSE. Hasilnya terbukti, pada 
kinerja 2016, fungsi QHSSE mencatatkan 
zero fatality.

Secara khusus Rudy Ryacudu meng
apresiasi ki nerja Fungsi QHSSE. “Kami 
jajaran Direksi mengapresiasi ca paian kinerja 
Tim HSE yang telah bekerja mak simal. Saya 
harap seluruh prestasi yang telah diraih 
fungsi QHSSE dapat diper tahankan dan 
ditingkatkan lagi,” ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan 
Komisaris Utama PHE Syamsu Alam. “Kami 
jajaran BOC sangat mengapresiasi Tim HSE 
PHE. Mohon pres tasi ini diteruskan. Saya 
dan komi saris lainnya ke depan juga akan 
rutin melakukan kunjungan ke lapangan 
guna melihat langsung kondisi di la pangan 
dan mengetahui perma salahan yang ada di 
la pang an,” tegasnya.

Selain Zero Accident pada kinerja 2016, 
Fungsi QHSSE PHE juga meraih peng
hargaan 2 PROPER Emas, 14 platinum pada 
ajang UIIA Direktorat Hulu, serta penerapan 
ISRS SERI 8 LEVEL 8 di beberapa AP PHE. 
Semoga di tahun 2017, PHE melalui fungsi 
QHSSE dapat meningkatkan prestasi dan 
peng hargaannya.•phe

jakarta - Setelah hampir 
setengah tahun posisi Di
rektur Utama Pertamina 
Gas (Pertagas) kosong, 
ak hirnya berdasarkan ke
putusan Rapat Umum Pe
megang Saham (RUPS) 
sirkuler tanggal 1 Februari 
2017, Pemegang Saham PT 
Pertamina Gas (Pertagas) 
menetapkan Toto Nugroho 
sebagai  Direktur Utama 
Pertagas.  Pengukuhan 
jabatan di lakukan oleh 
Direktur Gas yang juga 
Komisaris Utama Pertagas 
Yenni Andayani di Gedung 
Oil Center Jakarta, pada 
Rabu (2/2).

Sete lah d ikukuhkan 
sebagai Direktur Utama 
Pertagas, Toto Nugroho 
langsung melakukan tatap 

Direktur Utama Baru Pertagas :  Operation Excellence  Fokus pada HSSE
muka dengan seluruh pekerja 
Pertagas baik yang dikantor 
pusat maupun seluruh area 
kerja di daerah operasi Per
tagas.

Dalam kesempatan ter
sebut Toto menyampaikan 
akan pentingnya operation 
excellence yang berfokus 
pa da HSSE, percepatan 
proyek dan menjalankan 
tugas pemerintah untuk 
me nurunkan tarif atau har
ga gas dengan tetap me
maksimalkan profit, serta 
pe ngembangan SDM.

“Saat ini Pertamina te
ngah bersiap dalam men
ja lankan tugas hold ing 
Mi gas dari Kementerian 
BUMN. Saya mengajak 
seluruh insan Pertagas 
untuk memberikan support 

penuh demi terlaksananya 
holding tersebut,” kata Toto 
menekankan.

 Sementara itu,  Yenni 
Andayani selaku Komisaris 
Pertagas menekankan pen
tingnya sinergi di seluruh lini 
organisasi Pertagas guna 
memudahkan pencapaian 
target perusahaan dan ke 
depan  Pertagas akan men
jadi salah satu anak peru
sahaan Pertamina yang terus 
berkembang.

 Toto Nugroho merupakan 
pekerja karier di lingkungan 
PT Pertamina (Persero). 
Karier profesionalnya di 
lingkungan Pertamina dimulai 
di Direktorat Pengolahan 
tahun 1992. Berbagai jabatan 
strategis di Pertamina pernah 
diembannya, di antaranya 

Vice President Integrated 
Supply Chain (ISC). 

Sebelum bergabung di 
Pertagas, Toto yang alumni 

UI jurusan teknik Petrokimia 
menjabat sebagai Technical 
Expert Stategic Advisor di 
Kantor Pusat Pertamina. 

Toto juga pernah menjadi 
Direktur Utama Pertamina 
Trading Ltd (Petral) pada 
2015.• kuntoro

Direktur Utama Pertagas Toto Nugroho didampingi tim manajemen Pertagas melakukan tatap muka dengan pekerja Kantor 
Pusat Pertagas usai dikukuhkan pada 2 Februari 2017.
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Jajaran Direksi Patra Jasa bersama Bupati Cirebon H. Sunjaya Purwadi Sastra & pejabat setempat saat Ground 
Breaking Patra Park Cirebon, Desember 2016.Kunjungan Komisi VII DPR RI 

ke Lapangan Banyu Urip

Patra Park, Investasi 
Menguntungkan di Cirebon

bojonegoro -  Sebanyak 
15 anggota Dewan Per
wakilan Rakyat Republik 
Indo  nesia (DPR RI) Komisi 
VII yang membidangi Minyak 
dan Gas Bumi, melakukan 
kun jungan kerja,  pada Jumat 
(10/2) ke lapangan migas 
Banyu Urip (BU), Blok Cepu, 
di Kecamatan Gayam, Kabu
paten Bojonegoro. Kunjungan 
kerja  dimaksudkan untuk 
me l ihat dan mengetahui 
lebih dalam tentang perkem 
bangan proyek migas la
pangan Banyu Urip yang telah 
memberikan sumber cadang
an minyak bagi negara.

Tiba di lokasi pro yek, 
me reka disambut oleh ma
na jemen PT Per tamina 

Cirebon - Patra Jasa, sebagai anak 
perusahaan Pertamina yang bergerak di 
bidang hospitality, property dan services, 
melalui sub bisnis propertinya, Patra Land, 
sedang membangun sebuah Kawasan 
bisnis terpadu di Cirebon. Terinspirasi dari 
kearifan lokal, arsitektur bangunan di atas 
lahan seluas 5,6 hektar ini menggabungkan 
ni lai etnik dan modern. Patra Park diha
rapkan dapat menjadi fasilitas pilihan utama 
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 
bisnis, entertainment, gaya hidup dan lahan 
investasi yang meng  untungkan. 

Mengingat bisnis properti makin 
berkembang dan banyak diminati masya
rakat, maka Patra Park bisa men jadi salah 
satu pilihan stra tegis dalam berinvestasi. 
“Investasi di Patra Park sangat menjanjikan, 
karena letaknya di antara Jl. Tuparev dan Jl. 
Darsono, dengan akses langsung menuju 
KA Cirebon dan Tol Jakarta – Cipali,” ucap 
Teddy Kurniawan Gusti,   SVP Perencanaan 
Strategis Patra Jasa. 

Patra Park adalah proyek terbaik Patra 
Land di Cirebon, yang akan menjadi pilihan 
sempurna bagi masyarakat yang ingin 
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Tugu Mandiri Ekspansi Pasar 
Asuransi Jiwa Individu di Bali 
CilaCap – Tugu Mandiri 
terus melakukan ekspansi ke 
segmen pasar Asuransi jiwa 
individu dengan meresmikan 
Kantor Keagenan Mandiri di 
Jalan Srikandi Sambangan 
No. 3X, Singaraja Kabupaten 
Buleleng, Bali (4/2). 

D i rek tur  Tekn ik  dan 
Pe   ma saran Tugu Mandiri  
Khusnun Arief saat meres
mi kan pengoperasian Kantor 
Keagenan Mandiri menga
takan Bali merupakan pasar 
yang sangat potensial bagi 
per kem bangan industri Asu
ransi jiwa. 

“Dengan produk yang 
sesuai kebutuhan masyarakat 
dan memberikan manfaat 
optimal, seperti produk asu
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ransi yang dikaitkan investasi 
unit link, yaitu TMPower Link, 
dukungan jaringan pema
saran keagenan yang kuat 
dan profesional, serta layanan 
berbasis online, kami opti
mistis mampu bertumbuh 
sig ni fikan, tidak hanya di 
wilayah kabupaten Buleleng 
dan sekitarnya, namun juga 
di selu ruh Bali,” jelas Khusnun 
Arief.  

Senada dengan itu, Chief 
Marketing Officer Tugu Mandiri 
Gus Imron Gunasendjaja 
meng ungkapkan, selain Bu
le leng, Tugu Mandiri juga 
beren  cana membuka Kantor 
Keagenan di daerah lain di 
Bali. 

“Jaringan keagenan ini 

diha rapkan menjadi akses 
bagi masyarakat untuk men
da patkan produkproduk asu
ransi jiwa unggulan dari Tugu 
Mandiri,” ungkapnya. 

Tugu Mandir i saat ini 
memi liki jumlah agen aktif 
lebih 1.000 orang di seluruh 
Indo nesia. Untuk wilayah Bali, 
saat ini Tugu Mandiri telah 
memiliki lebih 1.000 peme
gang polis individu dan akan 
terus bertambah. 

Kantor  Keagenan d i 
Bali ini melengkapi yang 
su  dah ada mulai dari Ja
karta, Bandung, Cirebon, 
Se marang, Yogyakarta, Sura
baya, Malang, Medan, Pekan
baru, dan Makassar Sulawesi 
Selatan.•tugu mandiri

KIPRAH
anak perusahaan

memiliki property di lokasi prestisious. 
Kawasan ini akan memiliki mall, hotel 

dan condotel, apartemen, serta ruko 
eksklusif yang diperuntukkan sebagai bu-
siness center. Pembangunan Proyek Patra 
Park juga sudah dimulai sejak Desember 
lalu yang ditandai dengan ceremony ground 
breaking untuk bangunan hotel. Target 
penyelesaian pembangunan pun sudah 
dicanangkan, yaitu pada tahun 2019. 

Saat ini Patra Jasa sedang gencar mem
promosikan pen jualan unit ruko eks klusifnya. 
Salah satu terobosan yang dilakukan adalah 
dengan pemberian diskon khusus bagi 10 
pembeli pertama unit ruko eksklusif Patra 
Park.  Ada 56 unit ruko ekskusif yang 
sudah siap dipasarkan dengan harga yang 
kompetitif, yaitu sekitar Rp 2  2,6 miliar. 
Desain ruko Patra Park juga sangat unik 
karena memiliki teras sebagai nilai tambah 
dari bentuk bangunan ruko ter sebut. 

Un tuk itu, Patra Jasa sudah menyediakan 
hotline khusus bagi masyarakat yang ber
minat, melalui nomor telepon (021) 525 
0503 (ext. 215) atau langsung ke nomor 
081288811276.•patra jasa

EP Cepu (PEPC),  yang 
diwakili oleh Direk tur Utama 
PEPC Ad r i ansyah  dan 
Pjs. Vice President (VP) 
Legal & Relations Whisnu 
Bahriansyah. Sementara 
dari manajemen ExxonMobil 
Cepu Limited (EMCL), selaku 
operator  lapangan BU, 
diwakili oleh Direktur Utama 
EMCL Daniel Wieczynski, VP 
PGA Erwin Maryoto, dan staf 
lainnya. Selain itu, hadir pula 
Kepala Perwakilan SKKMigas 
Jawa Bali dan Nusa Tenggara 
(Jaba nusa) Ali Masyhar, De
puti Pengendalian Ope rasi 
SKKMigas Muliawan Haji, 
dan Kepala Unit Perce patan 
Proyek Banyu Urip Julius 
Wiratno, serta Pemerintah 

Kabu paten (Pemkab) Bojo
negoro.

Rombongan anggota 
DPR RI  ini dipimpin oleh Wakil 
Ketua Komisi VII Satya Yudha, 
yang mem berikan apresiasi 
atas pe sat nya perkembangan 
proyek migas lapangan Banyu 
Urip. Satya juga menegaskan, 
pihaknya akan terus meng
a wal serta mendukung per
ce  pa tan  pembangunan 
lapangan Banyu Urip hingga 
dapat menjadi bagian dari 
ketahanan minyak nasional.

Direktur Utama PEPC 
Adriansyah  me nyam   paikan 
ucapan teri ma kasih atas kun
jungan dan dukungan anggota 
DPR RI.  Dalam  kesempatan 
tersebut, ia memaparkan 

per kem   bangan proyek yang 
sema kin baik dengan pro
duksi yang terus meningkat. 

Sedangkan dari EMCL juga 
menjelaskan kemajuan yang 
telah dicapai, terutama ter  kait 

masalah safety, baik kese
lamatan pekerja maupun ling
kungan di sekitar proyek.•ry

Direktur Teknik dan Pe   ma saran Tugu Mandiri  Khusnun Arief melakukan pemotongan pita sebagai simbolisasi peresmian 
Kantor Keagenan Mandiri di Buleleng, Bali.

Direk tur Utama PEPC Adriansyah foto bersama anggota DPR RI Komisi VII.
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Sosialisasi Penggunaan LPg 
di Sekitar Depot LPg Pulau Layang
PALEMBANG –  Depot LPG 
Pulau Layang mengajak 
warga Desa Sungai Rebo, 
Kecamatan Banyuasin I, 
untuk mengenal pemakaian 
produk LPG secara aman, 
pada (14/2).  Kegiatan ini 
dise lenggarakan dalam rang
ka memperingati bulan Kese
lamatan dan Kesehatan Kerja 
(K3) tahun 2017.

“Pertamina menguta ma
kan kesehatan dan kese
lamatan kerja, termasuk da
lam rumah tangga.  Untuk itu 
kami mengajak warga disini 
agar bisa menggunakan LPG 
di rumah dengan baik dan 
benar,” jelas OH Depot LPG 
Pulau Layang, Subhan Fajri.

Da l am kesempa tan 
tersebut, warga Desa Sungai 
Rebo diajarkan bagaimana 
menggunakan LPG secara 
aman dengan me nunjukkan 
cara memasang regulator 
se cara benar dan halhal 
yang harus dihindari ke
tika memasang gas LPG. 

Mengusung tagline 3T (Te
liti, Timbang dan Tele pon) 
diharapkan dengan ada
nya sosialisasi ini dapat 
me  nam bah pengetahuan 
ma syarakat.  Sela in i tu, 
Pertamina mem bagikan 50 
kom por gas secara gratis 
kepada masya rakat.  

Pada ke  sem patan yang 
sama, Pos daya Sukamaju 
sebagai mitra binaan CSR, 
melakukan panen ikan lele 
untuk yang ketiga kalinya. 
Menurut Subhan, pro gram 

ini sudah dimulai se  jak Sep
tember 2016. Du kung an 
Pertamina melalui program 
CSR diberikan dalam bentuk 
pelatihan, pemberian pakan 
dan 1.000 bibit ikan lele, 
per  baikan kolam, serta mo
nitoring program.

Sekretaris Desa Sungai 
Rebo Eka mengucapkan te
rima kasih atas perhatian Per
tamina.  “Semoga sosiali sasi 
LPG dan bantuan Per tamina 
ini dapat ber guna un  tuk 
masya rakat,” ucapnya.•mor ii

makassar – HSSE MOR VII melaksanakan 
Defensive Driving Training Pengamanan Jalur 
Distribusi BBM Wilayah Sulawesi Selatan.
Bekerja sama dengan Perbekalan dan 
Angkutan (BEKANG) Kodam VII/ Wirabuana, 
kegiatan dlaksanakan di  Aula BEKANGDAM 
VII/WRB pada 1011 Februari 2017.

Region Manager HSSE MOR VII Haris 
Siantoro mengatakan, “Selain menjadi 
sa rana pembelajaran yang efektif terkait 
tata cara mengemudi yang aman guna 
mengurangi potensi kecelakaan yang terjadi 
di jalan raya, pelatihan ini diselenggarakan 
sebagai upaya meningkatkan sinergi antara 
Pertamina dengan TNI.”

“Terutama sebagai contingency plan 
dalam mengantisipasi potensi unjuk rasa 
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atau pun mogok kerja dari Awak Mobil 
Tangki (AMT) guna menjaga kelancaran 
operasional penyaluran energi di wilayah 
Sulawesi.” Sambungnya.

Kegiatan yang diikuti oleh 20 anggota 
TNI dari Perbekalan dan Angkutan Kodam 
VII / Wirabuana ini dibuka oleh Wakabekang 
Kodam VII/ Wirabuana Letkol Cipto Raharjo  
bersama Region Manager HSSE MOR VII 
Haris Siantoro. 

Pada hari pertama, peserta akan diberi
kan teori mengenai teknik mengemudi 
dengan aman dan perilaku mengemudi 
defensif, pengetahuan tentang kendaraan, 
dan pengelolaan risiko pada saat menge
mudi. Pada hari kedua, para peserta  
melakukan praktik lapangan.•mor Vii

Selain  dilatih 
mengemudi  
dengan baik 
dan benar , 20 
anggota TNI 
diperkenalkan 
dengan kegiatan 
operasional 
Terminal BBM.
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OH Depot LPG Pulau Layang Subhan Fajri mengajak warga  Desa Sungai Rebo 
untuk menggunakan LPG sesuai dengan cara yang dianjurkan.
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PWP Asset 2 Wujudkan 
Visi melalui Program 
Jumat Berbagi

prabumulih - Sejak akhir tahun 2016, PWP tingkat 
wilayah Pertamina EP Asset 2 menjalankan program 
baru yang bertajuk “Jumat Berbagi”. Tujuan kegiatan ini 
adalah untuk memupuk rasa saling peduli serta berbagi 
kebahagiaan dan rezeki dengan sesama. Hal ini juga 
merupakan implementasi dari pencapaian visi PWP menjadi 
organisasi yang mandiri dan berdaya guna bagi anggota 
dan lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itulah, PWP Asset 
2 memberikan bantuan untuk masyarakat di wilayah 
sekitar Komplek Pertamina EP Asset 2 Prabumulih, seperti 
penjaga portal, petugas potong rumput, pengangkut 
sampah, penyapu jalan, pembersih parit, penjaga masjid, 
serta masyarakat lainnya yang secara tidak langsung turut 
menyokong keberadaan PT Pertamina EP Asset 2. Bantuan 
juga diberikan kepada tukang becak, pemulung, serta para 
penjaga sekolah di wilayah Kota Prabumulih. Kegiatan  ini 
dilaksanakan  dua kali dalam sebulan.

“Dengan berbagi, Insya Allah kita dapat menularkan 
energi positif kepada orang lain,” ujar Ketua PWP tingkat 
wilayah Perta mina EP Asset 2 Wirda Ekariza.•pep aset 2

Apresiasi untuk SPBU Pertamina 
dari Taman Safari Indonesia 2
surabaya – GM Taman 
Safari Indonesia 2 Ketut 
Gunarta memberikan peng
hargaan atas kerja sama 
“Promo Taman Safari”  yang 
dilaksanakan pada bulan 
Oktober – Desember 2016 
yang lalu, pada (3/2). Ta
man Safari Indonesia 2 mem
berikan apresiasi berupa 
kupon masuk gratis untuk 
beberapa SPBU yang telah 
berprestasi mencapai target 
yang ditetapkan pada periode 
promo tersebut.

Penghargaan dise rahkan 
oleh GM Taman Safari Indo
nesia 2 Ketut Gunarta dan 
disaksikan oleh Retail Fuel 
Marketing Region Manager 
V Made Adi Putra di Kantor 
Pertamina MOR V, Rabu (8/2).

Bentuk kerja sama promo 
Taman Safari i tu berupa 
potong an harga tiket masuk 
set iap pembel ian bahan 
bakar di SPBU dengan nilai 
tertentu.  Kerja sama digelar 
selama Oktober – Desember 
2016. Setiap pem belian BBK 
senilai Rp 150 ribu ber hak 
mendapatkan diskon ti ket 
masuk Taman Safari Indonesia 
2 sebesar 15%.

Made menambahkan, ada 
dua SPBU yang mendapatkan 
reward kupon masuk gratis 
ke Taman Safari Indonesia 2, 
yaitu SPBU 54.612.45 dan 
SPBU 54.671.37 Suwoyuwo. 
Keduanya mendapat apre siasi 
karena tercatat seba gai SPBU 
dengan konsu men ter banyak 
yang meman faat kan kerja 
sama yang sudah digelar.

Ketut Gunarta berharap 
kerja sama dapat dilanjutkan 

di masa datang dengan pe
riode yang lebih panjang. 

“Dari hasil evaluasi, rekan
rekan SPBU sangat banyak 
membantu dan kita dapat 
saling menguntungkan satu 
sama lain. Untuk kerja sama 
selanjutnya meng angkat 
tema Yuk Piknik. Benefit yang 
didapatkan masingmasing 
bisa maksimum. Kami tam
bahkan paket hotel dalam 
reward yang dikerjasamakan,” 

ungkap Ketut.  
 Menanggapi  ha l  i tu 

Manajer Reatil Fuel Marketing 
Pertamina Region V Made 
Adi Putra menyambut baik 
ker ja sama selanjutnya. 
“Kami sangat ter buka untuk 
ker ja sama yang sal ing 
menguntungkan. Kerja sama 
ini juga bisa mejadi strategi 
SPBU dalam memasarkan 
Bahan Bakar Khusus,”  ujar 
Ma de.•mor V

GM Taman Safari Indonesia 2 Ketut Gunarta menyerahkan reward kepada perwakilan SPBU Pertamina yang berhasil 
mencapai gol pada Promo Taman Safari disaksikan Manajer Retail Fuel Marketing Region V Made Adi Putra.
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Pengukuhan Pemangku Jabatan 
Direktur Bisnis Support PEPC
jakarta -  Bertempat di ruang rapat Direktur 
Keuangan dan Strategi PT Pertamina (Persero), pada 
(7/2) diadakan acara pengukuhan Desandri sebagai 
Pemangku Jabatan (PJ) Direktur Bisnis Support PT 
Pertamina EP Cepu (PEPC).Acara dihadiri oleh Direktur 
Keuangan dan Strategi Pertamina Arief Budiman dan 
jajarannya, Komisaris PEPC, Direktur Anak Perusahaan 
Hulu, dan Direksi PEPC. Desandri menggantikan Musa 
Umbas yang memasuki masa pensiun.

Setelah penandatanganan komitmen HSE dan 
pem bacaan pakta integritas oleh Desandri, Direktur 
Keuangan dan Strategi Pertamina Arief Budiman 
mengingatkan agar continuous improvement di 
bidang keuangan dan Bisnis Support di PEPC terus 
ditingkatkan. Selain itu, Arief berharap Desandri 
melakukan hal terbaik untuk korporasi dan monitoring 
proyek JambaranTiung Biru dengan melakukan 
administrasi yang baik.•ry

grand Opening 
Fitness Center MOR I
medan – Gedung Fitness Center secara resmi 
dibuka General Manager MOR I Romulo Hutapea (saat 
menjabat) pada (8/2). Gedung yang dilengkapi dengan 
fasilitas peralatan olahraga serta instruktur diharapkan 
dapat mengajak seluruh pekerja untuk berolahraga 
secara rutin.

GM MOR I Romulo Hutapea dalam kesempatan 
ini mengungkapkan, seorang pekerja sehat tentunya 
memberikan keuntungan bagi perusahaan karena dapat 
memberikan produktivitas terbaik bagi perusahaan.

Didampingi Area Manager Medical Sumbagut, 
Sindu Agung Lesmana, Romulo mencoba langsung 
fasilitas olahraga yang tersedia di dalam gedung fitness 

center di Kantor Medan Jl K.L 
Yos Sudarso.•wali

Mahasiswa Uniba 
Sambangi 
MOR V Surabaya
surabaya – Seki tar  60 
mahasiswa dari Ilmu Komunikasi 
Universitas Islam Balitar (UNIBA) 
Blitar melakukan kunjungan ke 
Kantor Pertamina MOR V, pada 
Rabu (8/2). Mereka dengan 
antusias menggali ilmu terkait 
proses bisnis Pertamina dan 
bidang kehumasan yang sejalan 
dengan ilmu yang dipelajarinya di kampus.

Menurut Ketua Prodi Ilmu Komunikasi UNIBA Blitar 
Andiwina Meyfilina, kunjungan mahasiswa bertujuan 
agar mahasiswa dapat mengetahui implementasi 
teori komunikasi terutama public relations yang akan 

berguna di dunia kerja terutama 
bidang kehumasan nantinya. 
“Kami berharap agar kunjungan 
ini dapat menjadi awal hubungan 
baik antarakedua belah pihak,” 
ujarnya.

Se lama  keg ia tan  be r
langsung, mahasiswa Uniba 
mendapat pengetahuan bagai
mana upaya Pertamina dalam 
menjalin hubungan baik dengan 
stakeholder eksternal. Pertamina 
juga memanfaatkan kegiatan 
ini sebagai upaya perluasan 
informasi yang komprehensif 
mengenai perusahaan. Ha
rapannya, dengan informasi 
yang didapat dari Pertamina 
kali ini, dapat disebarkan ke 
ling kungan sekitar para peserta 
kunjungan sehingga peserta 
bisa menjadi opinion leader.•mor 

V

RDMP RU IV 
Cilacap gelar 
Pertemuan dengan 
Forum Lalulintas 
Cilacap 
CilaCap – Rencana pem ba
ngunan Proyek Refinery De
velopment Master Plan (RDMP) 
Refinery Unit IV Cilacap saat 
i n i  t e l a h 

memasuki  tahapan pe nyusunan 
Anal is is dampak l ingkungan 
(AMDAL). Salah satu lingkup dalam 
proyek ini selain pembangunan 
kilang adalah adanya pengalihan 
jalan MT Haryono dan jalan Thamrin 
Cilacap. Untuk itu Tim RDMP 
menggelar rapat bersama Forum 
Lalu Lintas Cilacap yang terdiri 
dari unsur instansi penyelenggara 
lalulintas dan angkutan umum. 
Rapat dilangsungkan di Griya Patra 
Cilacap pada tanggal 7 Februari 
2017.

Pada kesempatan ini Pro

ject Koordinator RDMP RU IV M. Syaiful Ghozali 
mempresentasikan overview proyek RDMP. Menurutnya 
proyek RDMP meliputi kegiatan pembaharuan 
fasilitas eksisting, pembangunan Unit Proses baru, 
penambahan beberapa Unit Utilities, penambahan 
pembangunan tanki, penambahan pembangunan jetty, 
pengalihan jalan umum dan pengalihan kanal dalam 
area proyek.

Menurutnya jalan MT Haryono dan jalan Thamrin 
nantinya akan di tutup sebagian dan akan dibuatkan 
jalan baru sebagai pengalihan jalan ini. Tim RDMP 
berharap dengan adanya rapat ini akan memperlancar 
proses persiapan pelaksanaan proyek RDMP.• aji-ru iV

Berbagi Bersama Fun Bike Sea 
Horse Cycling Club
Cirebon – Sekitar 80 pekerja Shipping Pertamina 
mengayuh sepeda bersama dalam acara “Fun Bike Sea 
Horse Cycling Club dan Penyaluran ZIS BDI Perkapalan” 
pada 7 Januari 2017 lalu. Jarak yang ditempuh sekitar 
45 km dimulai dari Hotel Grage Cirebon menuju Pondok 
Tahfidz Quran Nurjati kemudian kembali ke Hotel Grage 
kembali dan beberapa pemberhentian di lapangan 
golf Ciperna, Situ Patok, serta Keraton Kasepuhan 
ditempuh selama kurang lebih 6 jam.

Manajemen Shipping Pertamina turut serta dalam 
rombongan meramaikan acara fun bike sekaligus 
amal tersebut.  Penyerahan bantuan diberikan kepada 
Pondok Tahfidz Quran Nurjati dan MI Wanakaya 
diserahkan oleh Joni Harsono, VP Marine ; Muhammad 
Ishak, Ketua BDI Shipping; serta Eddy Sofyan, Unit 
HR Shipping Manager, dengan total bantuan yang 
diserahkan sebanyak Rp. 115 juta.  Penerima ban
tuan menyatakan bantuan akan digunakan untuk 
pembangunan gedung pesantren.

Selain mempererat tali silaturahmi antar sesame 
warga Shipping, kegiatan ini juga menjadi sarana 
berbagi dan peduli dengan masyarakat yang mem
butuhkan.•shipping
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Workshop Idea generations untuk Sukseskan 
Sustainability of Refinery Operation Ex cellent
CilaCap – Tahun in i , 
Direktorat  Pengolahan men
canangkan prog ram kerja 
Sustainability of Refinery 
Operation Ex cellent (SROE) 
yang fo kus kepada l ima 
hal, yaitu HSSE, keandalan, 
e f i s iens i ,  op t i  mas i  dan 
organisasi & pe ngem    bangan 
SDM. Prog ram ker ja in i 
menjadi acuan ba gi selu ruh 
Refinery Unit da lam men ja
lankan pro ses bis  nisnya.

Terkait dengan hal ter se
but, Refinery Unit IV Cilacap 
pada 23 Feb ruari 2017 
meng gelar work shop idea 
generations di Gedung Griya 
Patra Cilacap dengan dihadiri 
oleh seluruh perwa kilan dari 
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masingmasing Fungsi.
Pjs. General Manager RU 

IV Dadi Sugiana menyam
paikan ko mit men Mana jemen 
dan seluruh pekerja RU IV 
untuk suk sesnya implementasi 
SROE di RU IV.

Dadi  Sugiana mene
gaskan, prog ram kerja yang 
disu sun harus selaras dengan 
5 fokus SROE. Pertama,  
fokus pada HSSE yang ber
tujuan untuk men capai tar
get zero fire, zero NOA, 2 
PROPER emas, 5 PROPER 
hijau, serta ISRS8 level7. 
Kedu, fokus pada keandalan 
dengan melak sa  na kan prog 
ram keandalan kilang se cara 
konsisten dan ber  ke si nam 

bungan untuk men ca  pai target 
zero un scheduled shut down. 
Ke tiga, fokus pada efisiensi 
de ngan target working loss 
50% lebih baik dari tahun 
2016. Keempat, fokus pada 
op ti masi dengan mening kat
kan valuable product men
jadi 79% dan operating cost 
sebesar 3.0 US$/Bbl. Kelima, 
focus pada organisasi dan 
pengem bangan SDM.

Pada workshop ini, pe
serta me nyusun 68 workplan 
dan prog   ram kerja. Selu ruh 
program kerja yang diusulkan 
Fungsi akan direview oleh 
Mana je men, ditandatangani 
dan diimplementasikan di 
tahun 2017.•aji-ruiV
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Pelatihan dan Perlombaan 
First Aid di Kantor Pusat
jakarta – Dalam rangka memperingati 
Bulan K3 Nasional 2017, fungsi Health 
and Medical  Management beker ja 
sama dengan fungsi Health, Safety, 
Security, & Environtment (HSSE) Korporat 
menyelenggarakan pelatihan dan per
lombaan First Aid yang diikuti sekitar 50 
perwakilan TPKD (Tim Penang gulangan 
Keadaan Darurat) lantai di Kantor  Pusat 
dan kantor area Jakarta lainnya.

Pelatihan yang diisi oleh tim dari AGD 
(Ambulans Gawat Darurat) 118 Dinas 
Kesehatan DKI Jakarta ini, berlangsung 
pada Rabu dan Kamis, 89 Februari 2017, 
dan perlombaan pada Jumat (10/2), di 
Lantai Ground Kantor Pusat Pertamina.

Pelatihan dibuka oleh Manager Health 
and Medical Management Pertamina Dr. 
M. Isnaini dan perlombaan dibuka oleh 
Manager HSSE Head Office Perta mina Tri 
Sapta Mulia. Turut hadir  pada kegiatan 
tahunan ini, Occupational Health Strategy 
Manager HSSE Ida Bagus Adiatmaja, 
Asisten Manager HSSE Head Office Hery 
Chandra, serta jajaran HSSE dan fungsi 
Health and Medical lainnya.

Peserta dikelom pokkan ke dalam regu 
yang beranggotakan lima orang menjadi 
sembilan regu untuk ber  lomba melakukan 
dua teknik First Aid yaitu Basic Life 
Support (BLS), berupa Restitusi Jantung 
& Paru (RJP) menggunakan teknologi 
AED (Automatic External Defibrillator) dan 
teknik estrikasi/stabilisasi Musculoskeleton 
& Spinal Cord Injury termasuk teknik 
transportasi korban trauma. Tim AGD 
118 Dinkes yang dipimpin Hasril Desiathul 
HB menjadi dewan juri dalam perlombaan 
tersebut.

Manager HSSE Head Office Tri Sapta 
Mulia meng ungkapkan, selain dalam 
rangka Bulan K3, pelatihan ini dimak
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Juri dari tim AGD 118 Dinkes memberikan penilaian kepada salah satu tim peserta lomba First Aid di Kantor 
Pusat Pertamina.

sudkan untuk mem biasakan para tim 
First Aider TPKD Lantai dalam melakukan 
tindakan secara benar dan bukan justru 
mem perparah kondisi korban.

“Ini bukan hanya faktor kecepatan, 
tapi Bapak Ibu harus mampu melakukan 
tindakan pertama pertolongan dengan 
cara dan teknik yang benar. Selain itu, 
diharapkan Bapak Ibu tidak ragu lagi dalam 
memberikan pertolongan,” ucap Tri Sapta.

Menurutnya, Pertamina berkomitmen 
menyiapkan first aider sesuai aturan yang 
berlaku sehingga dapat membantu TPKD 
di lingkungan kerja.

Sementara itu, Manager Health and 
Medical Mana gement Pertamina Dr. M. 
Isnaini menegaskan, “Perusahaan energi 
memi liki risiko kecelakaan yang tinggi 
terutama temanteman kita di unit seperti 
pengeboran dan kilang. Namun demikian, 
tidak menu tup kemungkinan di kantor 
pusat juga mengalami kejadiankejadian 
fatality,” katanya.

“Oleh karena itu, bagai mana bisa 
menolong korban pertama saat kejadian 
terjadi, yakni sebelum tim medis klinik 
dan rumah sakit datang. Ini memerlukan 
pengetahuan dan keterampilan agar tidak 
semakin memperburuk keadaan. Minimal, 
diha rapkan pekerja Pertamina sudah tahu 
nomor yang harus dihubungi, yakni 999,” 
pungkas Isnaini.

Dalam perlombaan ini dipilih para juara 
untuk karegori individu dan grup yang 
merupakan gabung an perwakilan tim 
TPKD lantai di Kantor Perta mina. Juara 
pertama dimenangkan oleh kelompok 
Tujuh yang beranggotakan Satriyo, Rusli, 
Juli Agus, Saepudin, dan Hertanto. Selain 
kecepatan, penilaian mengenai ketepatan 
teknik penanganan menjadi prioritas dalam 
perlombaan kali ini.•starfy
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jakarta – Pertamina dan 
TNI menandatangani Surat 
Perjanjian Bersama Penga
daan BMP TNI/Kemhan – 
Perta mina Tahun 2017 di 
Kantor Pusat Pertamina, Senin 
(13/2). Penandatanganan 
dila kukan oleh Direktur Pema
saran Per  tamina Muchamad 
Iskan dar dan Kepala Badan 
Perbekalan TNI Brigjen TNI 
Fabian Albert Embran, yang 
disaksikan oleh Wakil Asisten 
Logistik (Waaslog) Panglima 
TNI Laksa mana Pertama 
Moelyanto. 

Dalam sambutannya, 
Muc hamad Iskandar menya
takan, penanda tanganan 
ini merupakan ben tuk kerja 
sama antara Perta  mina dan 
TNI yang su dah berlangsung 
sejak lama. Sudah menjadi 
komit men Pertamina untuk 
selalu memberikan layanan 
yang terba ik  bag i  TNI , 

untuk selalu mem berikan 
dukungan  BBM, Pelumas, 
Avtur, Vigas, Petrochemical 
dan kemungkinan produk
produk  lainya.  

Tahun 2016 Pertamina 
telah memberikan pasokan 
BBM kepada TNI sebesar  
431.000 KL, yang meningkat  
10% dibanding tahun 2015 
yang sebesar 390.000 KL 
untuk semua produk BBM dan  
Non BBM. “Ini disebabkan 
oleh bertambahnya alutsista 
yang dimiliki oleh jajaran TNI,” 
kata Iskandar. 

Terhitung 15 Juli 2016 
pola pasokan BBM kepada 
TNI secara bertahap  berubah  
dari pola Loco menjadi pola 
Franco ditagihkan. Sampai 
dengan akhir 2016, sudah 
75% paso kan kepada TNI 
telah dila yani dengan skema 
Franco ditagihkan. Targetnya,  
pada Triwulan I tahun 2017  

su dah bisa mencapai 100%.   
“Layanan Per tamina 

kepa da TNI ini adalah salah 
satu komitmen Pertamina 
untuk bundling product, men
jadi satu kesatuan seluruh 
produk Pertamina dalam 
sa tu kontrak yang saling 
menunjang,” tegas Iskandar. 

Sementara itu,  Wakil 
Asisten Logistik (Waaslog) 
Panglima TNI Laksa mana 
Pertama Moelyanto menga
takan,  BBM dan pelumas di 
lingkungan TNI mempunyai 
peran yang sangat strategis 
karena meru pakan sumber 
energi untuk meng gerakkan 
alat utama sistem pertahanan 
(alutsista) yang dimiliki TNI. 
“Karena itu,  peng gunaannya 
harus dikelola dengan baik 
guna menjamin kesi apan 
operas iona l  a la t  u tama 
peralatan tersebut secara 
efektif dan efisien,” kata 

Moelyanto. 
Menurut  Moe lyanto , 

pengelolaannya sejauh ini 
cukup memuaskan, meskipun 
masih ada beberapa kendala, 

na mun berhasil diatasi. Hal 
ini terlihat dari keberhasilan 
pelaksanaan operasi baik 
yang direncanakan maupun 
yang kontingensi. 

“Oleh ka rena itu, pimpinan 
TNI meng u capkan terima 
kasih atas beberapa inovasi 
dan terobosan yang dilakukan 
oleh Pertamina,” ujarnya.•urip
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Pertamina dan TNI Tandatangani 
Perjanjian Bersama Pengadaan BBM dan Pelumas

Wakil Asisten Logistik (Waaslog) Panglima TNI Laksa mana Pertama Moelyanto, Direktur Pema saran Per  tamina Muchamad 
Iskan dar dan Kepala Badan Perbekalan TNI Brigjen TNI Fabian Albert Embran sepakat melanjutkan kerja sama dalam 
pengadaan BBM dan Pelumas Pertamina untuk TNI.

x HULU TRANSFORMATION CORNERPoleng Field : 
giat Mencari Kiat Produksi Sehat

Anjungan PPP (Poleng Processing Platform) terletak sekitar 25 km offshore 
utara Pulau Madura, Jawa Timur

jakarta – Terpaan badai krisis harga minyak mentah di pasar 
dunia mulai pertengahan 2014 masih berlangsung hingga sekarang. 
Baik para pakar maupun analis pasar belum mampu menakar secara 
jitu bila badai harga itu akan berlalu. Hal tersebut menjadi kendala 
serius setiap korporasi yang bergerak di bidang hulu minyak dan gas 
(migas) untuk berinvestasi. Banyak perusahaan justru melakukan re
orientasi dan rekalkulasi portofolio bisnisnya. Dalam dinamika pasar 
demikian, Direktorat Hulu bersama anakanak perusahaan bidang 
hulu Pertamina (APH) mengaji ulang langkahlangkah kebijakan 
strategis yang berdampak pada upaya menjaga peningkatan produksi 
dan mempertahankan pertumbuhan berkelanjutan (sustainable 
growth). Untuk itu, diperlukan kreatifitas dalam mencari berbagai 
terobosan dan inovasi, baik pada tataran investasi maupun operasi 
yang mampu memberikan solusi dengan tingkat efisiensi tinggi. 
“Supaya tetap survive dalam turbulensi pasar crude dunia, kita harus 
mengubah mindset lama yang memproduksikan migas dengan cara 
at any cost. Kita, perlu menentukan skala prioritas, program mana 
yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Pertimbangannya, tentu yang 
memiliki peluang tinggi, serta berpotensi cepat menuai laba untuk 
terus tumbuh berkelanjutan,” tegas Direktur Hulu Pertamina, Syamsu 
Alam dalam berbagai kesempatan. 

Kebijakan yang diambil oleh Direktur Hulu tersebut, menjadi 
acuan seluruh APH ketika menyusun RKAP, terutama dalam 
merancang skenario pencapaian target produksi, salah satunya 
adalah PT Pertamina EP (PEP) yang sebagian besar asset 
produksinya merupakan lapangan tua.  Di antara assetasset produksi 
PEP, yang terus dengan giat mencari berbagai kiat dan inovasi agar 
produksi tetap sehat adalah PEP Asset 4 Poleng Field. Dengan 
metode optimalisasi system gas lift di setiap sumur produksi, pada 

2016 lalu Poleng Field mampu memproduksi 
minyak sebanyak 2.858 barel minyak per 
hari (BOPD) atau 100,5% dari target RKAP 
2016 (2843 BOPD). Sementara produksi gas 
sebanyak 5,45 juta kaki kubik gas perhari 
(MMSCFD) atau 126,3% terhadap RKAP 
2016 (4.32MMSCFD).  

“Pertimbangan pemilihan metode gas 

lift pack off (GLPO) berdasarkan atas faktor efektivitas, karena Poleng 
Field merupakan ladang migas offshore yang menggunakan gas lift 
sebagai artificial lift,” ujar Charles P. Siallagan, Field Manager Poleng. 
Menurut Charles, penggunaan optimalisasi system gas lift dimulai 
dengan pengukuran tekanan static sumur, kemudian dilanjutkan dengan 
resetting kedalaman titik injeksi atau mengubah port size orifice gas lift 
valve (jika diperlukan), dan optimasi rate gas injeksi serta meminimalkan 
back pressure di kepala sumur. 

 Lebih lanjut Charles menjelaskan bahwa GLPO adalah teknologi 
yang dapat diterapkan pada sumur gas lift untuk mendapatkan setting 
kedalaman valve injeksi yang sesuai. Didahului dengan pengukuran 
tekanan, evaluasi untuk menentukan kedalaman titik injeksi, melubangi 
tubing (tubing punch), dan selanjutnya setting GLPO. Mengingat 
kebijakan efisiensi biaya maka operasi perawatan sumur lewat cara 
mendesain ulang gas lift valve dengan sistem cabut rangkaian tubing 
sedapatnya dihindari, atau menjadi alternative pilihan terakhir. Sebab, 
memakan biaya tinggi, waktu, dan akan berpengaruh pada kinerja 
reservoir. “Karena itu, sangat diupayakan agar tidak melakukan 
pekerjaan killing wells,” aku Charles mengurai kiatkiat efisiensi jajaran 
Poleng Field.

Charles menambahkan, sumursumur di Poleng Field yang sukses 
dalam menerapkan metode GLPO adalah: sumur CW7 dengan 
produksi 700 BOPD, sumur DW2 berhasil memproduksi 20 BOPD. 
Sementara sumur CW10, awalnya berhasil mendapatkan 50 BOPD, 
namun mengair setelah beberapa bulan kemudian hingga 100% air. 
Loasi tersebut saat ini ditutup kembali. “Selain itu, kami juga mereaktivasi 
sumur DW9. Setelah mempelajari production historynya, mengevaluasi 
tekanan sumur, dan melakukan re-setting kedalaman titik injeksi, kami 
berhasil mendapatkan tambahan produksi sebesar 300 BOPD,” imbuh 
Charles. 

Sementara itu, Poleng Field juga melakukan kegiatan sumuran 
lainnya, yaitu: pengasaman di sumur BW4, BW5, BW6, dan BW7. 
Sumur BW4 ternyata tidak dapat diproduksikan karena berdasarkan 
indikasi tekanan sudah depleted. Sumur BW6 menunjukkan ada 
indikasi minyak dan sumur BW7 menghasilkan gas. Menurut Charles, 
jajaran Poleng Field merencanakan akan memproduksikan sumur 
BW5 dengan system well to well gas lift, menggunakan source gas 

injeksi dari sumur BW7. “Saat ini sumur tersebut masih belum 
dapat diproduksikan, karena masih menunggu perbaikan system 
instrumentasi di BW Platform,” ujar Charles.

Terkait dengan upaya peningkatan produksi sepanjang 2017, 
ini manajemen Poleng Field merencanakan untuk memproduksikan 
beberapa sumur di lokasi lain. Salah satunya, memproduksikan 
kembali sumur AW3 dan AW2. Dari historynya sumur ini pernah 
berproduksi sebanyak 100 BOPD secara naturally flow sebelum 
mati karena system back pressure. Selanjutnya, juga akan 
memproduksikan sumur BW5 dan BW6 dengan system well to 
well gas lift dan melakukan work over di sumur BW2 serta BW3.

Dalam sejarahnya Poleng Field mengalami peningkatan sejak 
dikelola Pertamina pada 2013. Peningkatannya mencapai 40 
persen lebih tinggi dibandingkan saat dikelola operator sebelumnya 
perusahaan Korea Selatan (KODECO), yang hanya mampu 
memproduksi 2.030 bph. Produksi Lapangan Poleng bersumber dari 
empat anjungan (platform), yakni anjungan AW, BW, CW, dan DW. 
“Platform AW dan BW telah dibangun sejak 42 tahun yang lalu atau 
sekitar 1975. Sementara itu platform CW dan DW, serta satu platform 
untuk pemrosesan, yaitu Poleng Production Platform dibangun pada 
2007,” ucap Charles mengakhiri pembicaraan.•dit hulu


