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Direktur SDM, Teknologi Informasi & Umum Dwi Wahyu Daryoto, didampingi Senior Vice President Corporate Shared Service Jeffrey Tjahja Indra, 
Vice President Retail Fuel Marketing Pertamina Afandi, dan Vice President Industrial Fuel Marketing Giri Santoso memencet tombol sebagai tanda 
diluncurkan kembali aplikasi Pertamina GO, di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, pada (9/1). Peluncuran kembali aplikasi Pertamina GO menjadi 
bukti bahwa perusahaan ini  mengutamakan kepuasan pelanggan setia produk-produk Pertamina.

Pertamina GO 
Inovasi Baru Menuju Era Digital Marketing

promosi Pertamina, dapat 
m e m b e r i k a n  f e e d b a c k 
mengenai kinerja SPBU dan 
operator, mempermudah kon-
su men menemukan SPBU dan 
outlet Pertamina terdekat, dapat 
mengeta hui pemakaian rata-
rata bu lanan BBM sekaligus 
penge luarannya. Selain itu, 
konsumen juga  mendapatkan  
hiburan berupa Mini Game 
GO serta dapat mengatur 
jadwal service kendaraan dan 
pergantian STNK.

“Bekerja sama dengan tim 
Corporate Shared Service, kami 
menyempurnakan aplikasi ini 
agar mempermudah konsumen 
dalam menggunakannya,” ung-
kap Afandi.

Dalam kesempatan itu, 
Pertamina juga membuka booth 
di lobi utama Kantor Pusat 
Pertamina bagi para pekerja 
dan konsumen lainnya yang 

PT Pertamina (Persero) 
meluncurkan kembali 
aplikasi Pertamina Go. 
Aplikasi berbasis Global 
Positioning System (GPs) 
ini adalah aplikasi resmi 
Per ta mina yang dapat di
download di Google Play 
(Andorid) dan App Store 
(Apple) yang memberikan 
banyak kemudahan bagi 
kon sumen.

ingin melakukan aktivasi aplikasi 
Pertamina GO mulai 9-13 
Januari 2017. Selama waktu 
tersebut, pekerja Pertamina 
dan konsumen lainnya dapat 
meng-apply Kartu Kredit Mandiri 
Pertamina yang memberikan 
berbagai keuntungan.  Peng-
guna kartu  ini tidak akan dike-
nakan surcharge saat transaksi 
dengan menggunakan Man-
diri Pertamina Card di SPBU 
Pertamina di seluruh Indonesia.

Di samping itu, pemegang 
kartu mendapatkan 2 fiesta poin 
setiap melakukan transaksi di 
SPBU Pertamina, welcome 
bonus cashback senilai 20 
liter, gratis Mandiri e-money 
card, personal accident dan 
asistensi kendaraan, serta men-
da patkan potongan har ga jika 
upgrade BBM. Khusus pekerja 
Pertamina tidak dikenakan  
iuran tahunan.•IRlI

jAKARTA  Tujuan uta ma 
relaunch aplikasi Perta mina 
GO adalah untuk mening katkan 
awareness kon su men terhadap 
Perta mina GO versi terbaru, 
menge dukasi fitur dan manfaat 
menggunakan Pertamina GO, 
memperkenalkan fitur Mini 
Game GO dan meningkatkan 
jumlah downloader.

“Ini salah satu langkah me-

MarketInsight

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 

Untuk komentar, pertanyaan dan permintaan pengiriman artikel Market 
Update via email, email ke pertamina_IR@pertamina.com

EMERGING RETURN

nuju Era Digitalisasi Marketing 
yang merupakan perwujudan 
dari tata nilai 6C yaitu Customer 
Focus sehingga kita harus 
mem berikan suatu layanan 
te rba ik  untuk pe langgan 
kita dan se bagai pelanggan 
tentunya jangan pernah segan 
untuk mem  berikan ma sukan 
bagi Per  tamina jika ada hal-hal 
yang mesti diperbaiki demi 
kemajuan Pertamina ke de pan,”  
ujar Direktur SDM, Teknologi 
Informasi & Umum Pertamina, 
Dwi Wahyu Daryoto usai me-
lun curkan kembali aplikasi 
tersebut di Lobby Kantor Pusat 
Pertamina, Senin (9/1). 

S e m e n t a r a  i t u ,  V i c e 
P r e s i d e n t  R e t a i l  F u e l 
Marketing Pertamina Afandi 
menyampaikan, keunggulan 
Pertamina GO versi terbaru 
ini, yaitu konsumen dapat 
m e n g - u p d a t e  p r o g r a m 

Kick Off Breakkthrough Project  2016

Kemenangan Donald Trump sebagai Presiden AS 
masih menyisakan dampak di pasar keuangan, terutama di 
negara ekonomi berkembang / emerging market (EM). Sejak 
kemenangan Trump sampai akhir Desember 2016, bursa 
saham dan obligasi emerging market mengalami penurunan 
cukup tajam. Morgan Stanley Capital Index EM turun sampai 
7% dari level tertinggi di September 2016. Sedangkan total 
imbal hasil JP Morgan EM Bond Global Index turun sampai 
lebih dari 26%.

Penurunan tersebut juga tercermin dari data Institute 
of International Finance (IIF) yang menunjukan adanya dana 
total senilai US$95 miliar yang keluar dari EM. Dana tersebut 
terdiri dari dana obligasi sejumlah US$34 miliar dan saham 
senilai US$61 miliar.  IFF menyatakan bahwa penarikan dana 
dari EM tersebut, selain lebih dikarenakan faktor Trump, juga 
dipengaruhi potensi kenaikan bunga AS oleh The Fed, efek 
Brexit, dan ekonomi China.

Namun demikian, masih banyak pelaku pasar yang yakin 
akan potensi positif dari EM. BlackRock, salah satu asset 
manager terbesar di dunia, tetap berekspektasi untuk dapat 
meraup keuntungan dari pasar EM khususnya dari pasar 
utang. Pelaku pasar lain seperti Baring Asset Management, 
Makena Capital Management, dan AllianceBernstein, juga 
melihat bahwa EM masih akan memberikan imbal hasil yang 
positif dari seluruh kelas asset (saham maupun obligasi). 

 

Data dari Bloomberg menunjukan bahwa, walau EM 
dipersepsikan memiliki risiko yang tinggi karena volatilitas 
pasar keuangannya juga tinggi, secara jangka panjang 
tetap memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan 
negara ekonomi maju.

Data tersebut dapat memberikan gambaran bahwa para 
investor tetap akan mengalokasikan dananya ke emerging 
market. Bagi pelaku bisnis Indonesia ini dapat menjadi 
pemicu agar Indonesia dapat kembali mempertahankan 
posisinya pada Top-10 emerging market di dunia sebagai 
prioritas pilihan berinvestasi.•



VISI

Menjalankan usaha minyak, gas, 
serta energi baru dan terbarukan 
secara terintegrasi, berdasarkan 
prinsip-prinsip komersial yang kuat

MISI

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia

‘AUDIT ChARTER’ 
MEMPERTEGAS 
EKSISTENSI DAN 
INDEPENDENSI
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Pengantar Redaksi :
Piagam Internal Audit (Audit Charter) merupakan  pedoman 

bagi Internal Audit dalam menjalankan tugasnya. Karena dalam 
piagam tersebut menjelaskan mandat dan kewenangan yang 
diberikan kepada fungsi Internal Audit, yang digunakan sebagai 
landasan atas tanggung jawab, kewenangan, independensi 
dan pelaporan kegiatan fungsi Internal Audit. Berikut penuturan 
Chief Audit Executive Pertamina, Wahyu Wijayanto terkait 
hal tersebut.

Apa tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh 
perusahaan kepada fungsi internal audit? Tugas dan tanggung 
jawab internal audit adalah membantu perusahaan dalam mencapai 
strategi bisnis dan tujuannya secara efektif dengan cara melakukan 
evaluasi dan merekomendasikan perbaikan efektivitas tata kelola 
perusahaan, manajemen resiko termasuk resiko fraud dan lain-lain, 
serta pengendalian internal, termasuk kesesuaian dengan peraturan 
perundang-undangan dan kebijakan perusahaan. 

Selain itu juga berperan dalam membantu manajeman 
perusahaan dan stakeholder dengan memberikan advis atau jasa 
konsultasi, berupa pertimbangan dan rekomendasi yang berguna 
untuk memberikan added value bagi perusahaan.

Ruang lingkupnya mencakup bidang Keuangan, Operasional, 
Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan kegiatan lainnya 
melalui kegiatan assurance dan consulting, serta melakukan juga 
audit investigasi, yang dilakukan secara independen dan objektif 
sesuai dengan standar profesi yang berlaku (IPPF).

lantas apa yang mendasari munculnya Piagam Internal 
Audit  ini? Seperti diketahui bahwa suatu fungsi atau organisasi 
itu dapat melaksanakan program kerjanya dengan baik jika ia 
memiliki pedoman atau SOP yang harus dipatuhi. Piagam Internal 
Audit (Audit Charter) ini merupakan upaya pemenuhan kepatuhan 
terhadap standar profesi Internal Audit seperti yang tertuang 
dalam Internasional Profesional Practices Framework (IPPF), yang 
berlaku secara internasional. Piagam Internal Audit ini dibuat untuk 
mempertegas eksistensi, independensi dan mengatur aktivitas 
Internal Audit di Pertamina. 

Posisi Internal Audit ini cukup unik, dimana Internal Audit 
merupakan bagian dari organisasi namun juga dituntut untuk tetap 
obyektif dan independen dalam melaksanakan fungsinya. 

seberapa besar manfaat keberadaan Piagam Internal 
Audit bagi perusahaan? Seperti telah dijelaskan di atas bahwa 
Piagam Internal Audit ini disusun dalam rangka menjelaskan mandat 
dan kewenangan yang diberikan kepada fungsi Internal Audit dan 
berfungsi sebagai landasan atas tanggung jawab, kewenangan, 
independensi, obyektifitas dan pelaporan kegiatan fungsi Internal 
Audit. Dalam Piagam Internal audit juga terdapat kewajiban fungsi 
IA untuk melaksanakan pekerjaan sesuai standar profesi dan kode 
etik IA. Hal tersebut bermanfaat untuk meningkatkan trust semua 
unsur dalam organisasi terhadap fungsi IA.

Dengan adanya Piagam IA, kegiatan fungsi IA menjadi lebih 
terarah dan perusahaan dapat menggunakan sumber dayanya 
untuk kegiatan audit internal dengan optimal. Disamping itu, Piagam 
IA juga merupakan kriteria dasar yang dapat digunakan perusahaan 
untuk merumuskan ukuran kinerja IA

Apa saja cakupan yang terdapat dalam Piagam Internal 
Audit tersebut? Beberapa hal penting yang tercakup dalam Piagam 
Internal Audit yaitu :
1. Visi, Misi, Tujuan dan Kewenangan Fungsi Internal Audit
2. Pernyataan independensi dan obyektifitas Fungsi IA
3. Penjelasan peran dan tanggung jawab Fungsi IA atas tata kelola 

organisasi, manajemen risiko dan pengendalian internal.
4. Batasan hubungan pelaporan dan tanggung jawab kegiatan 

pengawasan di persero dan anak-anak perusahaan. 
5. Persyaratan Auditor di fungsi IA
6. Standar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Fungsi IA

Poinpoin yang terdapat dalam Piagam tersebut disusun 
oleh siapa, mengacu kepada apa dan disahkan oleh siapa? 
Perancangan Piagam Internal Audit melibatkan para pemangku 
kepentingan utama organisasi, organ pengawas organisasi dan 
komitmen dari seluruh unsur audit internal. 

Sesuai dengan Pedoman Internal Audit yang berlaku, CAE 
bertanggung jawab untuk menyusun dan secara berkala melakukan 
evaluasi atas Piagam IA. Penelaahan kembali Piagam IA akan 
dilakukan ketika terjadi kondisi-kondisi berikut :

1. Adanya perubahan Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan.
2. Adanya instruksi dari Direksi atau Komite Audit.
3. Adanya masukan baik dari lingkungan internal maupun eksternal. 

Itu adalah tanggung jawabnya Chief Audit Executive dan secara 
berkala melakukan evaluasi atas Piagam Internal Audit. Jadi 
dalam proses penyusunannya itu dikonsultasikan juga dengan 
para pemangku kepentingan termasuk direksi, komisaris serta 
komite audit. Dalam kegiatan penelaahan piagam internal audit 
Pertamina dapat dilakukan ketika munculnya kondisi-kondisi 
adanya perubahan visi, misi dan nilai perusahaan, adanya 
instruksi dari direksi dan atau komite audit serta adanya masukan 
dari lingkungan internal maupun eksternal. 
Piagam IA yang diusulkan oleh CAE ini, kemudian ditetapkan 

bersama oleh CAE, Direktur Utama dan Ketua Komite Audit.

Apakah keberadaan Piagam Internal Audit ini menjadi 
keharusan bagi sebuah perusahaan karena sebagai dasar 
pelaksanaan fungsi internal audit? Iya, seperti yang sudah 
dijelaskan sebelumnya dimana Fungsi Internal Audit wajib memiliki 
Piagam Internal Audit karena piagam tersebut mempertegas 
eksistensi dan independensi Internal Audit dan merupakan landasan 
pelaksanaan kegiatan audit internal dalam suatu organisasi

Dalam pelaksanaannya yang tertuang dalam Piagam 
Internal Audit ini, apakah juga berlaku ke anak perusahaan? 
Pada praktiknya, setiap Fungsi Internal Audit anak perusahaan juga 
memiliki Piagam IA sendiri, dimana konten/ substansinya sama 
dengan yang ada di Induk Perusahaan / Persero, hanya lingkupnya 
disesuaikan dengan Visi, Misi dan Tata Nilai yang ada di masing 
masing Anak Perusahaan. 

Apa harapan perusahaan dengan adanya Piagam Internal 
Audit ini? Dengan adanya Piagam Internal Audit ini, diharapkan  
Fungsi Internal Audit dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan 
tugas dan tanggung jawabnya secara konsisten dan efektif dalam 
mendukung pencapaian strategi bisnis dan tujuan perusahaan.•IRlI
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Zero Fatality
”Menuju 60 tahun Pertamina, mari kita 

wu judkan Tata Nilai 6C dan wujudkan 0 
(zero) fatality”. Kalimat tersebut setiap hari 
pasti dibaca seluruh pekerja dan mitra ker ja 
Pertamina, setelah mengaktifkan komputer 
ataupun laptop perusahaan. Se buah quote dari 
Direktur Direktur SDM, Teknologi Informasi dan 
Umum Dwi Wahyu Daryoto sebagai pengingat 
bahwa menuju 60 tahun usia Pertamina, 
zero fatality menjadi komitmen seluruh insan 
Pertamina untuk me wujudkannya.

Zero fatality yang menjadi best practices 
terutama di bisnis energi.  Karena segala ke-
giatan usaha di bidang energi memiliki risiko 
besar, sehingga penerapan hSE (Health 
Safety dan Environment) sangat diutamakan. 
Pertamina memang serius menerapkan hSE 
secara total. Pertamina memiliki acuan bagi 
seluruh pekerja untuk mendukung im ple mentasi 
hSE di lingkungan kerja dengan HSE Golden 
Rules, yang meliputi tiga hal. Yakni, patuh pada 
peraturan yang berlaku, intervensi apabila ada 
kondisi maupun perilaku yang tidak aman, serta 
peduli terhadap situasi dan lingkungan kerja.

Penegakan HSE Golden Rules bahkan 
ditegaskan Direktur Utama Pertamina dalam 
setiap kegiatan, termasuk saat sambutan HUT 
Pertamina ke-59 Desember tahun lalu. “Tahun 
ini kita harus perhatikan masalah safety, harus 
bias zero fatality dan kami akan memberikan 
rewards kepada siapapun yang berani mela-
kukan intervensi terhadap segala kondisi yag 
tidak aman di sekitar kita,” tegasnya.

nah, pada implementasinya jika semua 
sudah menyadari dan melaksanakan HSE 
Golden Rules, yang paling penting dijaga adalah 
persisten. Artinya jangan sampai pelaksanaan 
hSE tiba-tiba ada pengecualian pada orang 
tertentu. Tidak ada istilah sungkan, tidak berani 
karena level jabatan lebih tinggi dan yang lebih 
fatal apabila didiamkan saja. Jika itu terjadi, 
maka HSE Golden Rules yang didengungkan 
akan buyar begitu saja.

Sudah seharusnya jika HSE Golden Rules 
ditetapkan, maka tidak ada pengecualian dan 
diperlakukan sama di seluruh daerah operasi 
Pertamina dan anak perusahaannya. Tidak 
terbatas pada pekerja tetapi juga mitra kerja 
yang terlibat dalam kegiatan operasional dan 
bisnis Pertamina.

Jika hal ini dilakukan dengan total, tentunya 
menjelang 60 tahun Pertamina komitmen untuk 
zero fatality akan terwujud. Sesuai dengan 
kampanye bulan K3 tahun ini,  “Zero Fatality, 
KITA BISA!”. Mari bekerja dengan selamat dan 
sehat!•

Pertamina Dukung Penuh 
Indonesian Basketball League (IBL) 2017

Pemkab Sidoarjo Gandeng Pertamina Ajak PNS 
& Sektor Usaha Gunakan Bright Gas
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jAKARTA  PT Pertamina 
(Persero) melalui produk 
Pertalite menjadi sponsor 
utama dalam penyelenggaraan 
Indonesian Basketball League 
(IBL) tahun 2017 dengan tema 
#RaiseUp yang akan dimulai 
pada tanggal 20 Januari 2017 
di Surabaya sebagai series 
Perdana.

IBL  t ahun  2017  i n i 
a kan dilaksanakan secara 
roadshow di kota-kota besar 
lain seperti Jakarta, Bandung, 
Se ma rang, dan Yogyakarta, 
di mana tim asuhan Pertamina 
dengan nama Satria Muda 
Perta mina juga akan ikut ber-
saing dalam laga kompetisi 
bola basket terbesar di Indo-
nesia tersebut. 

Pemilihan IBL sebagai 
salah satu partner promosi 
Pertalite dinilai sesuai dengan 
pangsa pasar produk BBK 
Pertalite. Hal tersebut di-
ung kapkan oleh Head of 
Marketing Communication 
Perta  mina Dendi T. Danianto 
dalam Konferensi Pers Per-
talite IBL 2017 di Betawi 3 
Room Hotel Santika Premiere 
Jakarta, Selasa (10/1) lalu.

“Olahraga Bola Basket 

sIDoARjo   Sebaga i 
inisiatif untuk menjalankan 
“Gerakan Sadar Subsidi” 
bagi Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) dan sektor usaha 
di Kabupaten Sidoar jo, 
Pemkab Sidoarjo melalui 
an jur an Bupati Sidoarjo Saiful 
Ilah dengan me lakukan Dek-
larasi Gerakan Sa dar Subsidi 
be rupa ajakan dan anjuran 
peng   gunaan LPG Non Sub-
sidi Bright Gas 5.5 Kg.

Deklarasi penggunaan 
LPG non Subsidi Bright Gas 
5.5 Kg untuk PNS dan sektor 
usa ha ini dilakukan dengan 
cara penandatanganan Dek-
larasi oleh Sekretaris Dae rah 
Kabupaten Sidoarjo Djo-
ko Sartono dan Manager 
Domestic Gas Region V 
har djono di Pendopo Rumah 
Di nas Bupati Sidoarjo pada 
27 Desember 2016.

“Masyarakat yang sudah 
memiliki taraf kehidupan yang 
baik dan mampu, seperti 

merupakan olahraga yang 
mewakili kehidupan anak 
muda yang enerjik, dina-
mis, masa kini, dan itu se-
suai dengan segmen pro duk 
Pertalite. Pertamina men-
dukung penuh terhadap pe-
nye lenggaraan kompetisi bola 
basket di Indonesia dengan 
menjadikan Pertalite seba gai 
sponsor utama IBL 2017,” 
ujar Dendi.

Selain itu, IBL 2017 diha-
rapkan memperluas jang-
kauan serta engagement ter-
hadap produk Pertalite, dan 
juga dapat mengembangkan 
bibit-bibit muda Indonesia 
untuk bisa lebih berprestasi 
di level Internasional.

“D iharapkan dengan 
adanya dukungan ini dapat 
mengembangkan bibit-bibit 
muda dalam memajukan 
bola basket Indonesia me-
lalui liga bola basket yang 
lebih profesional dan ber-
kesinambungan untuk dapat 
lebih berprestasi di laga 
Internasional,” harap Dendi.

Kompet is i  IBL 2017 
sendiri akan diwarnai be-
berapa inovasi seperti ha-
dirnya 20 pemain asing dari 

Amerika dan Canada di 11 
tim yang akan bersaing di 
Pertalite IBL 2017. Selain itu, 
IBL 2017 akan menggunakan 
sistem dua pool yang mana 
pool A akan diisi oleh CLS 
Knight Surabaya, Satria Muda 
Pertamina, Bank BJB Garuda 
Bandung, JnE Siliwangi, 
dan Bima Perkasa Jogja. 
Sementara Pool B akan diisi 
oleh Pelita Jaya Energi Mega 
Persada, W88 New Aspac 
Jakarta, Hangtuah Sumsel, 
Satya Wacana Salatiga, NSH, 
dan Pasific Caesar.

Tak hanya itu, format 
pertandingan home-away 
juga akan kembali hadir 
di IBL musim 2017 ketika 
memasuk i  babak play-

off  h ingga Final.  Tujuan 
penggunaan format home-
away ini sendiri bertujuan 
untuk mengakomodir animo 
pe nonton IBL di setiap daerah 
serta membangun fanbase 
masing-masing klub IBL.

U n t u k  p e n y a k s i k a n 
kompetis i  terbesar bola 
basket di Indonesia ini, se-
luruh pecinta basket di Indo-
nesia dapat menikmati per -
tandingan-pertandingan pi-
lihan IBL melalui tayangan 
lang  sung di stasiun televisi 
iNews. Sedangkan 95 per-
tandingan IBL lainnya akan 
ditayangkan secara langsung 
melalui live streaming dan juga 
Indihome.•RIlIs/sTARFy

PNS, sudah seharusnya 
meng gunakan barang yang 
tidak disubsidi negara,” ujar 
Djoko Sartono di sela-sela 
dek  larasi.

Sementara itu, Manager 
Do mestic Gas Region V Har-
d jo no menjelaskan, sejauh 
ini LPG non Subsidi Bright 
Gas mendapat sambutan 
yang positif dari masyarakat 
mau pun kepala daerah yang 
turut andil dalam program 
Ge  rakan Sadar Subsidi. “Ka-
mi meng apresiasi dan meng-
ucap kan terima kasih atas 
dukungan yang diberikan 
Bu  pati maupun seluruh mas-
ya rakat Kabupaten Sido-
arjo dalam Gerakan Sadar 
Subsidi. Dengan meng-
gunakan LPG Non Subsidi, 
maka  b i sa  mem ban tu 
menghemat sub sidi ne gara 
di bidang energi,” ujarnya.

Kabupaten Sidoarjo me-
ru    pakan kabupaten/kota ke 
10 yang kepala daerahnya 

melakukan deklarasi dan 
imbauan penggunaan LPG 
non Subsidi Bright Gas 5.5 
Kg, menyusul beberapa 
kabu  paten/kota lainnya yang 
sudah melakukan imbauan 
peng gunaan LPG Non Sub-
sidi seperti, Kabupaten Ng-
a wi, Ponorogo, Kediri, Lu-
ma jang, Bojonegoro, Tu lung 
Agung, dan Kota Ba tu untuk 
di Jawa Timu. Sedangkan 
di Bali dan nTB, Kabupaten 

Badung, dan Kota Mataram 
pun telah melakukan hal 
yang sama.

“Untuk lebih memu-
dahkan masyarakat, PNS 
maupun sektor usaha dalam 
mem peroleh Bright Gas, 
saaat ini di Kabupaten Sido-
arjo Bright Gas telah terse-
dia di 185 Modern Outlet, 
200 Tradisional Outlet, dan 
60 SPBU,” tambah har-
djono.•MoR V
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MARINE SAFETy CAMPAIGN JILID II - KOTABARU
KoTABARU  Dalam rangka menyambut tahun baru 2017, Marine Kotabaru 

konsisten terhadap implementasi program  marine safety campaign yang saat ini telah 
memasuki tahap 2. Program awal tersebut sebelumnya telah dimulai pada tanggal 20 
Mei 2016 bertepatan dengan hari Kebangkitan nasional dimana sejalan dengan quote 
yang dikeluarkan oleh Direktur SDM, Teknologi Informasi & Umum Pertamina Dwi Wahyu 
Daryoto pada saat awal tahun baru 201,7 yaitu, “Menuju 60 tahun Pertamina, mari kita 
wujudkan Tata nilai 6C dan wujudkan 0 (zero) fatality.”

Program Marine Safety Campaign jilid II dilakukan dengan pemasangan spanduk 
dan papan bertuliskan “Don’t Forget Safety”. Spanduk-spanduk tersebut dipasang pada 
pintu masuk jetty, jetty I, jetty II, dan pangkalan LLP TBBM Kotabaru Group. Pemasangan 

Direktur Megaproyek Pengolahan & Petrokimia Management Walkthrough ke PLBC
CIlACAP – Direktur Megaproyek Pengolahan 
& Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi 
mela kukan Management Walk Through (MWT) 
ke Proyek Langit Biru Cilacap (PLBC) pada 10 
Desember 2016. Kunjungan ini merupakan 
kunjungan rutin disamping melakukan kegiatan 
lain dalam mem peringati HUT ke-59 Pertamina 
di RU IV Cilacap. Direktur Mega Proyek 
Peng olahan & Petrokimia didampingi Project 
Coordinator PLBC Sahadi dan rombongan tim 
manajemen, meninjau kegiatan proyek serta 
me mastikan penerapan hSE dapat berjalan 
dengan baik.

Pada kesempatan ini, Rachmad Hardadi 
menyam paikan beberapa hal kepada tim 
manajemen dan pekerja PLBC agar mewas-
padai masa pemilihan kepala da e rah (Pilkada) Fo
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Spanduk depan Pangkalan LLP Spanduk Jetty I

spanduk yang dilakukan pada 5 Januari 2017 tersebut bertujuan agar pekerja khususnya 
yang bekerja di area jetty dan kapal yang sandar selalu mengingat pentingnya safety 
dalam setiap melakukan pekerjaan.

“Dengan program seperti ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang 
safety di area TBBM Kotabaru Group,” ungkap Sumardi selaku Operation head TBBM 
Kotabaru Group pada saat menyaksikan pemasangan spanduk di jetty. 

“Diharapkan dengan program Marine Safety Campaign berkelanjutan, Marine Kotabaru 
dapat menjadi Pilot Project Safety di seluruh Marine Region di PT. Pertamina (Persero), 
dan nantikan pula kejutan-kejutan dari Tim Marine Kotabaru selanjutnya.” tambah Capt. 
hariyadi selaku head of Marine.•[shipping]

Spanduk Jetty I

di Cilacap dan penga turan hari libur saat 
Pilkada tanpa mengabaikan keselamatan 
dan pengamanan proyek.  “Kta berada pada 
schedule yang sangat ketat, diharapkan di 
pertengahan tahun 2018 pro yek ini harus 
mechanical complete dan aspek safety harus 
diperhatikan. Oleh karena itu, jangan segan 
untuk inter vensi jika ada sesuatu yang unsafe,” 
ujar Rachmad hardadi.  

Di saat yang sama, Hardadi ber bincang 
dengan pekerja PLBC yang bertugas di site 
dan me mastikan proyek da pat ber jalan dengan 
lancar dan aman.

Seperti diketahui, PLBC merupakan kilang 
yang akan mem produksi Pertamax dengan 
oktan 92 serta salah satu kilang untuk menuju 
kemandirian energi  Indonesia.•PlBC

Kepala BPh Migas Kunjungi TBBM Tenau Pantau Pasokan BBM
KUPANG  Kepala BPh Migas 
Andy Noorsaman Sommeng 
dan Direktur Pembinaan 
Usaha Hilir Migas Setyorini 
Tri Hutami didampingi oleh 
Marketing Branch Manager 
NTT Fanda Chrismanto mela-
ku kan pemantauan dan eva-
luasi satgas Natal 2016 di 
Terminal BBM Tenau pada 29 
Desember 2016.

Marketing Branch Ma-
nager NTT Fanda Chrismanto 
menjelaskan, “Pertamina terus 
konsisten mem perta han kan 
kesiapan pa sokan dalam 
menghadapi l ibur Tahun 
Baru 2017 di nusa Teng-

gara Timur. Berkaca pa da 
saat mengamankan pasokan 
pera  yaan Natal 2016, Perta-
mina memproyeksikan kon-
sumsi BBM dan LPG dari 
ber bagai produk naik antara 
4% hingga 21%. Sedangkan 
berdasarkan pemantauan 
hingga 27 Desember 2016, 
kon sumsi BBM masih dapat 
ditangani dengan baik”.

Kepala BPh Migas Andy 
Noor  saman Sommeng meng-
a presiasi upaya Pertamina 
dalam menga mankan paso-
kan BBM dan LPG sela ma 
masa Liburan Natal 2016 dan 
Tahun Baru 2017.

“Kita melihat kondisi di 
sini dan hasil evaluasi saat 
libur Natal dan sampai akhir 
tahun tidak mengkhawatirkan, 
aman,” kata nya usai mela ku-
kan kun jungan lapangan di 
TBBM Tenau.

Direktur Pembinaan Usa    -
ha Hilir Migas Setyorini Tri 
Hutami mengatakan Kea-
manan pasokan BBM dan 
LPG memang menjadi hal 
yang penting terutama di 
masa liburan seperti sekarang. 
Kare na meningkatnya mo-
bi litas masyarakat yang me-
man faatkan kesempatan ini 
untuk ber libur bersama se-

luruh keluarga.  Apalagi di 
NTT yang mulai mendapatkan 
tem pat seba gai salah satu 
pin tu gerbang destinasi wi-
sata di Indo nesia T imur, 
sehingga kea manan pasokan 
BBM dan LPG harus menjadi 
hal utama yang diperhatikan.

Peningkatan konsumsi 
sektor BBM selama periode 
19 Desember 2016 sampai 
dengan 27 Desember 2016, 
paling tinggi terjadi pada 
Pertalite yang naik 16% dari 
konsumsi normal menjadi 28 
kilo liter/hari. Adapun untuk 
produk bahan bakar pener-
bangan Avtur naik hampir 

Fo
to

 : 
M

O
R

 V

19% menjadi 107 kilo liter/
hari. Sementara untuk sector 
gas LPG, Penjualan LPG 12 
KG dan 50 KG mengalami 
pening katan sebesar 21% 
yang sangat dipengaruhi 

peme nuhan kebutuhan pihak 
Res taurant, Hotel, Tempat Hi-
bu ran dimana terjadi lon jakan 
pengunjung pada saat musim 
liburan.•MoR V
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Pertamina-Rosneft 
Ajak Masyarakat 
Beri Masukan dan 
Saran untuk AMDAL 
Kilang Tuban
jAKARTA  PT Pertamina (Persero) bersama mitranya Rosneft 
Oil Company me ngun dang masyarakat untuk memberikan 
masukan dan saran terkait dengan pelak sanaan studi Analisis 
Dam pak Lingkungan (AMDAL) ter  padu untuk pembangunan dan 
pengoperasian kilang baru BBM dan petrokimia ter integrasi di 
Tuban.

Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina 
Rachmad hardadi mengatakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan 
Presiden Republik Indonesia no. 146 Tahun 2015, tentang Pelak-
sanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam 
negeri,  Pertamina dan Rosneft pada 14 Desem ber 2016 telah 
mela kukan kick off untuk AMDAL dan Environment and Social 
Impact Analysis (ESIA).

Sesuai Peraturan Menteri  Negara Lingkungan Hidup No. 
05 Tahun 2012, kegiatan Kilang Tuban wajib memiliki dokumen 
Amdal yang ter ma suk sebagai Amdal Ter padu sesuai Peraturan 
Pemerintah Republik Indo nesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang 
Izin Lingkungan. Se suai Pera uran Menteri Ling kungan Hi dup No. 
08/2013, do kumen Amdal Ter padu ini dinilai oleh Komisi Penilai 
Amdal (KPA) Pusat Kemen terian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sebagai bagian dari ke giatan AMDAL terpadu tersebut, 
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia 
Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Ma-
s yarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup 
dan Izin Lingkungan, Pertamina dan Rosneft mengundang 
masyarakat untuk memberikan tang gapan, saran dan masukan 
terhadap rencana kegiatan ini melalui surat, faksimili atau email 
ke  Dirjen Pla nologi Kehutanan dan Tata Ling kungan, atau Dinas 
Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, atau Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Tuban, atau Proyek NGRR Tuban – Direktorat 
Mega proyek Pengolahan & Petro kimia Gedung Patra Jasa Lantai 
1 Jakarta.

“Seiring dengan ketentuan tersebut dan sebagai langkah 
lanjutan pasca kick off AMDAL dan ESIA, terhitung mulai Senin 9 
Januari 2017 kami meng umumkan pelak sa naan AMDAL terpadu 
untuk pembangunan dan pengoperasian kilang Tuban se kaligus 
mengundang mas ya rakat untuk menyam paikan tanggapan, saran 
dan masukan hingga batas waktu sampai dengan 20 Januari 
2017,” urai Rachmad Hardadi.

Kilang Baru Terintegrasi BBM dan Petrokimia Tuban merupakan 
kilang yang mengo lah minyak mentah dengan kapasitas feed 
300.000 barel per hari. Untuk mendukung Kilang Pertamina-
Rosneft, akan dibangun fasilitas penunjang antara lain jetty, jalur 
pipa bawah laut, SPM (Single Point Mooring), tangki penyimpanan 
minyak mentah (tank farm),  komplek utilitas dan perkantoran.

Di samping itu  juga akan dilakukan kegiatan reklamasi (perataan 
garis pantai) dan pengerukan alur kapal. Kilang Pertamina-Rosneft 
beserta fasilitas penunjangnya me nem pati areal sekitar 404 ha 
berlokasi di  Desa Remen, Mentoso, Rawasan, Wadung dan 
Kaliuntu, Kecamatan  Jenu, Kabupaten Tuban, Pro vinsi Jawa Timur.

Sebagaimana diketahui, AMDAL menjadi syarat utama sebelum 
proses pembersihan lahan dan pengembangan tapak sebagai 
pekerjaan awal proyek dapat dilaksanakan. Pekerjaan AMDAL 
tersebut, akan diselesaikan dalam waktu enam bulan, sejalan 
dengan instruksi Presiden Joko Widodo pada saat mela kukan 
kunjungan kerja ke Tuban pada 28 november 2016 yang meminta 
Mana jemen Pertamina untuk da pat melaksanakan ground breaking 
proyek NGRR Tuban pada awal Juli 2017.

“Untuk menjamin pen capaian target yang sudah ditetapkan, 
perlu dilakukan per cepatan terhadap per  siap an lahan yang akan 
di gunakan untuk pem bangunan kilang. Oleh karena itu pekerjaan 
AMDAL menjadi sangat kru sial,” pungkasnya.• RIlIs

jAKARTA – Direktorat Pe ngolahan Pertamina menye-
lenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) akhir tahun  untuk  
menentukan arah Direktorat Pengolahan Perta mina ke 
depan,  di Jakarta, pada 28 De sember 2016.

Rakor dibuka melalui Keynote Speech Wakil Direktur 
Utama Pertamina Ahmad Bambang dan dihadiri oleh 
Direktur Pengolahan Pertamina Toharso, jajaran SVP, 
VP, dan Manager di lingkungan Direktorat Pengo lahan, 
serta General Manager Refinery Unit (RU) Pertamina 
seluruh Indonesia.

Rakor juga me ngun dang beberapa pe ja bat bisnis hilir 
Pertamina, seperti SVP Shipping Perta mina Mulyono, 
VP Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina Daniel S. 
Purba, dan VP Supply & Distribution Pertamina Faris Aziz 
yang turut berbagi penga laman mengenai ki nerja fungsi 
masing-masing untuk menyelaraskan kiner ja bersama 
Direktorat Peng olahan ke depan. 

Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang 
ber harap Direktorat Pengo lahan dapat lebih efisien, khu -
susnya pada produk-pro duk bahan bakar yang paling 
diminati oleh pasar serta me la kukan operasi refinery 
lebih market-driven. Ia juga berharap kualitas pro duk 
yang diproduksi kilang Pertamina dapat lebih me ningkat.

“Kita harus mampu men jadikan Pengolahan 
lebih efisien dan berkembang lebih baik. Termasuk 
memproduksi produk yang lebih baik lagi mengingat te-
kanan dari Kementerian Ling kungan Hidup menyangkut 
standar euro sudah mulai gencar dan dorongan 
perindustrian. Dengan demikian sinergi dengan 
Pemasaran men jadi lebih kuat sehingga Pe masaran bisa 
terus mem ba ngun infra struktur agar tetap bisa me ngu-
asai pasar dengan ritel yang kuat,” ujar Ahmad Bam bang.

Sementara Direktur Pe ngo lahan Pertamina To-
harso dalam paparannya men   jelaskan, ada lima aspek 
utama arah bisnis yang akan digalakkan ke depan oleh 
Direktorat Pengolahan. Di antaranya adalah aspek hSSE, 

Keandalan kilang, Efisiensi, Optimasi, serta Penge lolaan 
SDM Direktorat Pengolahan melalui tema arah Direktorat 
Pengolahan yakni “Sustainability of Refinery Operation 
Excellent (SROE)”.

“Di jangka pendek ini, setidaknya tahun 2017, kita 
akan mengambil tema program kerja Direktorat Pe-
ngolahan yakni Sus tainability of Refinery Ope ration 
Excellent atau disebut SROE (Seru). Artinya, ope rasi 
di Pengolahan sudah ba gus tapi bagaimana ope ration 
excellent ini bi sa berkelanjutan,” ucap Toharso.

“Ada lima fokus utama Program SROE. Pertama 
yakni hSSE. Tentu kita se mua sudah setuju dengan 
prinsip Safety First. Karena sebaik apapun kilang kita, 
kalau ada fatality maka PROPER hijau pun pasti akan 
turun. Kedua, Keandalan. Ini adalah jualan kita. Kalau 
kilang tidak andal maka akan mengganggu pro ses yang 
lain dalam bisnis kita. Ketiga, aspek Efisiensi, tentu tanpa 
ini produk kita tidak akan bisa bersaing di pasar, apalagi 
Tiongkok telah membangun kilang dengan kapasitas 
tiga juta barel per hari. Keempat, Optimasi Kilang, yakni 
bagaimana dari segi input dan output bisa berjalan 
maksimal. Dan terakhir, pengelolaan keandalan  SDM,” 
tambah Toharso.  

Acara Rakor diisi dengan diskusi grup mengenai 
pengimplementasian lima pilar SROE menjadi program-
program yang lebih konkret, presentasi hasil diskusi, 
dan juga penandatanganan komitmen Rakor Direktorat 
Pengolahan oleh jajaran pe jabat Direktorat Pengolahan 
serta seluruh GM Refinery Unit yang hadir.

Adapun butir komitmen Direktorat Pengolahan 
yang disepakati seperti komitmen melengkapi for masi 
organisasi direktorat, pe ning katan training pe kerja, mem-
prioritaskan as pek hSSE  melalui implementasi program 
hSSE, melaksanakan progr am keandalan kilang secara 
konsisten dan berkelanjutan, peningkatan efisiensi, serta 
peningkatan valuable pro duct.•sTARFy
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Direktur Pengolahan Pertamina Toharso  dan tim manajemen Direktorat Pengolahan lainnya menandatangani komitmen Direktorat Pengolahan usai mengikuti 
Rakor.

Rakor Direktorat Pengolahan: 
Evaluasi dan Perencanaan 
Kilang ke Depan
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Pekerja PLBC 
Simulasi Emergency 
Response Drill
CIlACAP  Proyek Langit Biru Cilacap (PLBC) sebagai 
proyek besar dan strategis diharapkan bisa terlaksana 
sesuai rencana dan tidak ada nya kecelakaan kerja. Sebagai 
dukungan akan hal ter sebut, pekerja PLBC melaksanakan 
Emergency Response Drill di area proyek dengan tujuan untuk 
latihan kesigapan pekerja terhadap kejadian darurat seperti 
kebakaran. Sehari sebelumnya di adakan table top untuk 
menentukan jalur ko     mu  nikasi dan skenario sebagai acuan 
simulasi di lapangan (18/11/2016).

Kegiatan ini melibatkan seluruh pekerja di area proyek 
khususnya area Axen yang saat ini sedang dilakukan pekerjaan 
pemancangan. Diawali dengan adegan ke ba karan disalah 
satu mesin Genset di area Axen, lalu pekerja yang melihat 
kejadian tersebut langsung melaporkan ke supervisor dan 
berusaha memadamkan dengan menggunakan Alat Pema-
dam Api Ringan. Namun api tidak berhasil dikuasai/ter ekskalasi 
sehingga kondisi dinyatakan darurat dan me merlukan bantuan 
unit Fire Truck dari RU IV dan tim medis RS Pertamina Cilacap. 
Di tengah-tengah proses pemadaman seluruh pekerja di 
area kejadian dievakuasi ke assembly point sebagai upaya 
penyelamatan kepada seluruh pekerja di area proyek. 

Seluruh adegan dalam simulasi ini dilakukan sesuai 
prosedur dan akan dievaluasi setelah simulasi berakhir. 
Diharapkan dengan kegiatan tersebut seluruh pekerja dapat 
memahami prosedur dan tindakan yang harus dilakukan jika 
terjadi keadaan darurat yang sesungguhnya.•PlBC
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Legal Preventive Program:  Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian
jAKARTA – Pasal 31 Un dang-
Undang nomor 24 Tahun 2009 
tentang Ben  dera, Bahasa, 
dan Lam bang Negara serta 
Lagu Kebangsaan (UU No. 
24/2009) yang mewajibkan 
penggunaan Bahasa In do-
nesia dalam semua nota ke-
sepahaman atau perjanjian 
masih menuai kontroversi. 

Untuk itulah kalangan 
profesi hukum dan dunia 
usa ha merasa pentingnya 
mendapatkan pemahaman 
yang baik mengenai per ma-
salahan tersebut. Fungsi Legal 
Counsel & Compliance (LCC) 
Pertamina melangsungkan 
Legal Preventive Program 
yang membahas lebih lanjut  
mengenai Penggunaan Ba-
hasa Indonesia dalam Per-

janjian Pertamina berda sarkan  
UU no. 24/2009.  

Pemaparan  t e r sebu t 
disampaikan oleh dosen dari 
Universitas Indonesia, Miftahul 
Huda dan praktisi hukum 
dar i  Hanaf iah Pong gawa 
& Partners, Fa bian Buddy 
Pascoal di ruang Mezzanine 
Kantor Pusat Pertamina, 
Kamis (24/11/2016). Turut 
hadir Chief Legal Counsel & 
Com  pliance Pertamina, Ge-
na des Panjaitan, jajaran tim 
ma najemen Fungsi LCC, serta 
pekerja Pertamina dan anak 
perusahaan.

“Ketentuan Pasal 31 UU 
no. 24/2009 menyatakan 
bahwa ayat (1): Bahasa In-
donesia waj ib digunakan 
dalam nota kesepahaman 

atau perjanjian yang meli-
batkan lembaga negara, ins-
tansi pemerintah Republik 
Indonesia, lembaga swasta 
Indonesia atau perseorangan 
warga negara Indonesia dan 
ayat (2): Nota kesepahaman 
atau perjanjian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang 
melibatkan pihak asing ditulis 
juga dalam bahasa nasional 
pihak asing tersebut dan/
atau bahasa Inggris. Namun 
masih banyak kontrak-kon-
trak Pertamina yang meng-
gunakan bahasa asing. Ka-
rena itu penting bagi kita 
untuk menggunakan Bahasa 
Indonesia dalam pembuatan 
kontrak-kontrak,” ungkap Ge-
nades.

Miftahul Huda menyam-

paikan komentar  bahwa 
Pa sal 31 UU no. 24/2009 
adalah wajib tanpa ada sank si, 
sehingga merupakan di rectory 
provision. Ke tentuan bahasa 
dalam Pa sal tersebut tersebut 
t idak dapat  d ikua l i f ikas i 
sebagai objek perjanjian yang 
tun duk pada ketentuan Pasal 
1337 KUHPerdata. Kendati 
demikian, tunduk dan me-
matuhi Pasal tersebut lebih 
protektif.

Sementara itu, Fabian 

Buddy memberikan contoh 
putusan pengadilan yang 
menyatakan batal demi hukum 
perjanjian yang di tandatangani 
antara peru sahaan Indonesia 
dan peru sahaan asing.  Hal 
ter sebut disebabkan karena 
ketiadaan perjanjian dalam 
vers i  Bahasa  Indones ia 
bertentangan dengan UU No. 
24/2009, sehingga me  rupakan 
perjanjian terlarang karena 
dibuat dengan sebab yang 
terlarang (Pasal 1335 jo. Pasal 

1337 KUHPerdata), t idak 
penuhi salah satu esensialia 
syarat objektif perjanjian Pasal 
1320 KUHPerdata.

Untuk itu, pemahaman 
yang baik bagi Pertamina 
untuk lebih memperhatikan 
Pasal 31 UU no. 24/2009 
adalah hal  yang pent ing 
agar Pertamina terhindar 
dari persoalan hukum dalam 
pembuatan kontrak kerja 
sama bisnis dengan pihak 
asing di kemudian hari.•IRlI/lCC

Pertamina Gelar Komunikasi Publik untuk 
Penyusunan AMDAL Kilang NGRR Tuban
TUBAN  PT Pertamina (Persero) 
melakukan komunikasi publik  sebagai 
bagian untuk penyiapan penyusunan 
Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) 
untuk pembangunan Kilang Baru 
Ter integrasi Bahan Bakar Minyak 
dan Petrokimia beserta Fasilitas Pe-
nunjangnya di Tuban.

Komunikas i  publ ik  tersebut 
dilaksanakan dua hari, yaitu pada 12 
Januari 2017 dengan target jajaran 
pemerintahan Tuban, yaitu Bupati dan 
Forum Pimpinan Daerah Kabupaten 
Tuban dengan t idak kurang 60 
tokoh pimpinan daerah hadir. Pada 
hari selanjutnya, komunikasi publik 
dilakukan kepada sekitar 70 tokoh 
masyarakat di sekitar lokasi proyek di 
Kecamatan Jenu, Tuban.

Direktur Megaproyek Pengolahan 
dan Petrokimia Pertamina Rachmad 
Hardadi dalam kesempatan i tu 
menjelaskan rencana pembangunan 
yang juga dikenal dengan New Grass 
Root Refinery (NGRR) Tuban, berikut 
dampak positif yang dapat dirasakan 
masyarakat sekitar. Menurut dia, 
saat ini proyek pembangunan kilang 
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telah memasuki tahapan pelaksanaan 
AMDAL yang akan menjadi momentum 
penting bagi pelaksanaan tahapan 
proyek selanjutnya, di mana Presiden 
RI Joko Widodo telah menginstruksikan 
agar ground breaking proyek tersebut 
dapat dimulai pada Juli 2017.

“Dalam kesempatan ini kami 
mengetuk pintu kepada Bupati dan 
Ketua DPRD dan seluruh pimpinan 
di Tuban, serta tokoh masyarakat 
bahwa proses pembangunan kilang 
minyak terpadu Petrochemical di 
Tuban, secara resmi dimulai tahapan-
tahapannya. Proyek kilang ini tidak 
hanya penting bagi ketahanan dan 
kemandirian energi nasional, tetapi 
secara ekonomi juga bisa berdampak 
positif, baik dari pembukaan lapangan 
kerja dan efek berganda lainnya yang 
dapat dirasakan masyarakat,” kata 
Hardadi.

NGRR Tuban yang ditargetkan 
mulai beroperasi pada 2021 itu akan 
mengolah minyak mentah dengan 
kapasitas feed 300.000 barel per 
hari. Untuk mendukung Kilang Per-
tamina-Rosneft, akan dibangun fa-

silitas penunjang antara lain jetty, 
jalur pipa bawah laut, SPM (Single 
Point Mooring), tangki penyimpanan 
minyak mentah (tank crude),  komplek 
utilitas dan perkantoran, serta fasilitas 
pengendali pencemaran sebagai ben-
tuk kepedulian Pertamina atas pe nge-
lolaan lingkungan.

Masyarakat, lanjut hardadi, telah 
menyambut baik rencana pem ba-
ngunan kilang dan berharap agar 
dam pak positif dapat betul-betul 
maksimal dirasakan. Untuk itu, katanya, 
Pertamina dan Rosneft Oil Company 
sebagai mitra akan bersinergi dengan 
seluruh stakeholder terkait.

“Pertamina dan masyarakat 
juga telah menandatangani hasil-
hasil pertemuan sebagai landasan 
penyusunan rencana kerja yang si-
nergis antara antara Pertamina sebagai 
pemrakarsa proyek dan masyarakat. 
Komunikasi publik ini juga menjadi 
momentum yang baik, di mana juga 
telah disepakati adanya tiga wakil tokoh 
setiap desa dari enam desa sebagai 
mit ra diskusi untuk penyusunan 
AMDAL,” katanya.•RUDI ARIFFIANTo



7No. 03
Tahun LIII, 16 Januari 2017CORPORATE

soCIAl REsPoNsIBIlITy
GM MOR III Lepas Elang Bondol  di Pulau Kotok
PUlAU KoToK   GM 
Marketing Operation Region 
(MOR) III Jumali melakukan 
pelepasliaran 2 ekor elang 
bondol (haliastur indus) dari 
Pusat Konservasi dan Re-
habilitasi Elang Bondol di Pu-
lau Kotok, Kepulauan Seribu, 
Provinsi DKI Jakarta, pada 
Selasa (10/1). 

Acara dihadir i   Wakil 
Bupati Kepulauan Seribu 
Is med Harahap, Asisten 
Ekonomi Pembangunan 
Ke pulauan Seribu Arif Wi-
bowo, Direktur Kon ser vasi 
Keanekaragaman Hayati 
KLH, GM MOR III Jumali, 
Oh TBBM Jakarta Group 
Budi Prasojo, Kepala Taman 
Nasional Kepulauan Seribu, 
Kepala BKSDA DKI Jakarta, 
Ketua Jakarta Animal Aid 
network (JAAn) Benvika, dan 
undangan lainnya. 

Jumal i  memaparkan, 
enam bulan yang lalu, MOR 
III juga membantu pena-
naman po hon di kawasan 
Ja tinangor, Ban dung. Beri-
kutnya juga mem berikan 
ban tuan konservasi tambak 
alas di Cikampek. “Dan  hari 
ini kami membantu kegiatan 
yang berhubungan dengan 
konservasi Elang Bondol,” 
ujar Jumali. 

Ia menuturkan bantuan 
yang diberikan Pertamina 
adalah berupa sarana dan 
fasi l i tas (sarfas) berupa 
kandang. Dari kandang bam-
bu menjadi kandang besi 
galvanis yang permanen. 
S e   l a i n  i t u ,  P e r t a m i n a 
akan membantu pem ba-
ngun   an clinic center un-
tuk memastikan perkem-
bangaan Elang Bondol. 
Terakhir, Pertamina pun siap 
mem bantu pembangunan 
information center agar pusat 
konservasi dan rehabilitasi 
ini bisa diakses lebih luas 
lagi. “Harapan kami, semoga 
dengan bantuan ini akan ber-
manfaat bukan hanya untuk 
teman-teman yang berada 

di sini, tetapi juga untuk 
ki ta semua,” kata Jumali. 
“Sehing ga ke depannya, 
Ke pulauan Seribu juga bi sa 
menjadi tujuan wisata ma-
syarakat Jakarta. “

Pulau Kotok (disebut juga 
Kotok Besar) merupakan 
pu sat konservasi dan rehabi-
litasi Elang Bondol dan jenis 
elang air lainnya, yang ber-
diri sejak tahun 2004, dan 
di resmikan oleh Menteri 
Ke hutanan (saat itu) MS 
Kaban tahun 2005. Ada dua 
kan dang untuk re habilitasi, 
plus satu kandang untuk 
pele  pasan elang-elang yang 
ter letak di tepi laut. Pusat 
konservasi ini mendapat ban-
tuan melalui Program CSR 

Pertamina sejak 2016 lalu. 
Dengan bantuan CSR Per-
tamina, kandang-kandang 
dari bambu diganti dengan 
kan dang dari besi  galvanis. 

Elang Bondol merupakan 
maskot Provinsi DKI Jakarta, 
yang keberadaannya se-
makin terancam. Sejak ta hun 
2005, telah berhasil me-
rehabilitasi sekitar 100 ekor 
Elang Bondol dan elang laut, 
sementara yang telah dile-
pas sekitar 70 ekor. “Kami 
ha rapkan Pulau Kotok dan 
sekitarnya menjadi pusat 
kon servasi khusus untuk 
elang laut tersebut, serta 
mem bawa kesejahteraan 
bagi masyarakat Kepulauan 
Seribu,” kata Benvika.•URIP

Pemuda Desa 
Penyangga Kilang RU VI 
Dididik Jadi Safetyman
BAloNGAN  Setelah me lalui tiga tahapan tes, pe-
muda warga Desa Pe nyangga Kilang RU VI Ba longan 
yang melamar men jadi safetyman dinya takan lulus 
untuk mengikuti program Diklat Safetyman yang 
berlangsung pada 13 – 16 Desember 2016. Jumlah 
pelamar untuk kegi at an ini adalah sebanyak 24 orang, 
namun hanya 9 o rang yang  dilatih dan di didik sebagai 
tenaga terampil dan andal di bidang Kese hatan 
dan Keselamatan Kerja dan Lindungan Ling kungan 
(KK&LL). 

Safety Section head – hSE RU VI Sri Indra Bodi  
mengatakan, prog ram ini merupakan kerja sama antara 
fung si health, Safety and En vironmental (hSE) dan 
CSR/Comm & Rel RU VI dengan Dinas Sosnakertrans 
Ka  bupaten Indramayu. Prog ram Pendidikan & Latihan 
Kepedulian Sosial Pertamina bidang Ketenagakerjaan 
dan Peningkatan Ketrampilan Pemuda ini ber  langsung 
selama 4 hari.

Sri Indra Bodi mengatakan,  kegiatan ini merupakan 
bentuk kepe dulian perusahaan melalui CSR, sekaligus 
mendukung prog ram pemerintah dalam mem  bangun 
sumber daya manu sia (SDM) di sekitar desa penyangga. 
Keberadaan sa fety man semakin dibutuh kan sejalan 
dengan kebijakan perusahaan yang mewajibkan setiap 
kontraktor yang bekerja di lingkungan Pertamina harus 
mempunyai Safetyman ber sertifikasi,” ujar Indra Bodi. 

Lebih lanjut dikatakan, untuk mendukung tar get 
Pertamina Menjadi Asian Energy Champion tidak dapat 
dipungkiri bahwa salah satu pondasi utama adalah 
aspek keselamatan. RU VI Balongan sebelumnya per  -
nah melaksanakan kegiat an serupa beberapa tahun 
sebelumnya dan mengha silkan lulusan safetyman 
terlatih, handal dan ter am pil. Alum ninya telah banyak 
terserap sebagai tenaga kerja safetyman di perusahaan 
kontraktor, baik di lingkungan Pertamina maupun di luar 
Pertamina dalam dan luar negeri.

Materi program yang diberikan untuk peserta 
antara lain Penjelasan Program (CSR/ Comm&Rel 
RU VI), Pengarahan & Pembukaan (Manager hSE RU 
VI), Ketenaga Kerjaan (Disosnakertrans Indramayu), 
System Management hSE RU VI,  Top Ten Golden 
Rule, Confined Space Entry, Teknik Pengukuran 
Gas, Work Permit & JSA, Teknik Identifikasi Bahaya, 
Teknik Identifikasi Bahaya, Management Limbah, 
Hazardous Area Classification, Perijinan Masuk Kilang, 
Electrical Standard, Kesehatan Kerja, 16. Perilaku 
Api,  Eksplosidemo, Penjelasan Praktek Pemadaman 
Api, Introduction Fire Equipment, 20. Hose Drill (Tim 
Fire), Fire Fighting Strategy (Tim Fire), Fire Extinguisher 
(Tim Fire), Penutupan Program (Manager hSE atau 
SMOM).•ACHMAD BACHRUN
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nication & Relations RU 
VI Balongan Rustam Aji.  
“Semoga  bank sampah ini 
bisa membina kesadaran 
kolektif masyarakat untuk 
mulai me  mi  lah, mendaur 
ulang dan memanfaatkan 
sampah guna membangun 
lingkungan yang lebih baik 
seka l igus  membangun 
ekonomi kerak yatan,” ujar 
Rustam Aji.

Bantuan bank sampah 
ini merupakan yang kedua 
yang diberikan oleh RU VI 
Balongan. Sebelumnya, 

Bantuan Bank Sampah untuk Desa Majakerta
B A l o N G A N    U n t u k 
menga tasi masalah sampah 
di ling  kungan perumahan 
warga yang berada di se kitar 
Kilang Balongan, RU VI kem-
bali memberikan bantuan 
bank sampah untuk Desa 
Majakerta.

Peresmian bank sampah 
yang diber i  nama Bank 
Sam  pah Gebang Sawit 
ini dilaksanakan pada 28 
Desem ber 2016. Secara 
sim bolis, General Affairs 
Manager RU VI Balongan 
Hendra Tria Putra Nasution 
memo tong tumpeng sebagai 
rasa syukur sekaligus menan-
dai peresmian Bank Sampah 
di Desa Majakerta.

Selain pemotongan tum-
peng, pada kegiatan tersebut 
juga dilakukan penyerahan 
se cara simbolis bantuan alat 
opera sional bank sampah 
yang diserahkan Manager 
GA RU VI Hendra Nasution 
kepada Pjs. Camat Balongan 

Sri Mulyani Wongso.
Bantuan bank sampah 

yang diberikan RU VI meli-
puti pembangunan ge dung 
bank sampah, alat pen -
cacah sampah plastik, pen-
dampingan, hingga Upskilling 
pengelolaan sampah.

Hendra Nasution me-
n y a m  p a i k a n ,  p r i n s i p 
dasar pengelolaan sam-
pah  yang  ramah l i ng-
kungan  ha rus  d i awa l i 
oleh perubahan cara kita 
memandang dan memper-
lakukan sampah. “Sudah 
Saatnya kita memandang 
sam pah memiliki nilai guna 
dan manfaat sehingga tidak 
dibuang percuma,”tegasnya.

Ia berharap,  prog ram 
bank sampah ini bisa menjadi  
p ro g r a m  p e n g e l o l a a n 
sampah di Indramayu yakni 
Reduce, Reuse dan Recycle 
secara berkelanjutan

hal senada juga di-
sampaikan Head of Commu-

pada 2014 RU VI pertama 
kali memberikan bantuan 
bank sampah Desa Sukareja. 
Selanjutnya pada 2017 RU 
VI melalui program CSR & 
SMEPP JBB akan mem-
berikan bantuan bank sam-
pah untuk Desa Balongan.

Dengan ada nya bank 
sampah ini, lingkungan desa 
di Kecamatan Balongan 
diharapkan bisa lebih bersih 
sekaligus bisa menjadi solusi 
memberikan pendapatan 
tambahan bagi warga se-
kitar.•RIKI HAMDANI
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soCIAl REsPoNsIBIlITy
Sekolah Dasar Binaan PGE Area Ulubelu Raih Prestasi
U l U B E l U    G e n e r a l 
Manager  PT Per tamina 
Geothermal Energy (PGE) 
Area Ulubelu, Dirgo Rahayu 
beserta Tim Manajemen me-
ne rima kunjungan Kepala 
Sekolah SDn 01 Karang Rejo 
beserta Staf di kantor PGE 
Area Ulubelu, Kabupaten 
Ta n g g a m u s ,  L a m p u n g 
pada 9 Desember 2016.
Maksud dilaksanakannya 
kunjungan tersebut untuk 
menyampaikan keberhasilan 
SDn 01 Karang Rejo meraih 
penghargaan Sekolah Adi-
wiyata Tingkat Kabupaten 
Tang gamus tahun 2016 dari 
Badan Lingkungan hidup, 
Kebersihan dan Pertamanan 
Kabupaten Tanggamus.

Adiwiyata merupakan 

program terhadap sekolah 
yang yang mewujudkan 
sekolah berwawasan dan 
peduli lingkungan. Adapun 
tujuannya yaitu menciptakan 
kondisi yang baik bagi se-
kolah untuk menjadi tem-
pat pembelajaran dan pe-
nya daran warga sekolah, 
sehingga di kemudian hari 
warga sekolah tersebut 
dapat turut bertanggung 
jawab dalam upaya-upaya 
pe  nyelamatan lingkungan 
hidup dan pembangunan ber-
kelanjutan. 

PT Pertamina Geothermal 
Energy (PGE) Area Ulubelu 
melalui program Corporate 
Social Responsibility (CSR) 
turut membantu peningkatan 
SDn 01 Karang Rejo sebagai 

sekolah berwawasan ling-
kungan. Adapun bantuan 
yang telah diberikan antara 
lain program Green School 
serta mendirikan Bank sam-
pah.

Beberapa waktu yang 
lalu, PT PGE Area Ulubelu 
juga memberikan dukungan 
dan fasilitas kepada  SDN 
01 Gunung Tiga Kecamatan 
Ulubelu untuk mengikuti 
kegiatan Festival & Lomba 
Seni Siswa Nasional (FLS2N) 
dalam bidang Kriya Anyam 
yang diadakan di Manado 
Sulawesi Utara. SDN 01 
Gunung Tiga mengirimkan 
per wakilan Berta Danisa 
siswa kelas V (lima), guru 
pen damping dan perwakilan 
dari PGE Area Ulubelu. Dalam 

festival tersebut Berta berhasil 
meraih Juara 2 (dua) Nasional 
tingkat Sekolah Dasar.

GM PGE Area Ulubelu, 
Dirgo Rahayu mengapresiasi 
atas keberhasilan yang telah 
diraih oleh SDN 01 Karang 

Rejo dan SDn 01 Gunung 
Tiga. “Kami turut bangga, 
program CSR yang telah 
disampaikan oleh perusahaan 
dapat memberikan man-
faat bagi masyarakat. Se-
mo ga upaya apa yang telah 

d i lakukan o leh SDN 01 
Karang Rejo dan SDn 01 
Gunung Tiga ini dapat me-
macu SD-SD lainnya yang 
ada di Kecamatan Ulubelu” 
kata Di rgo dalam sam-
butannya.•PGE

RU IV  Konservasi Tanaman Endemik di TWA Gunung Selok 
CIlACAP  PT Pertamina 
(Persero) melalui program 
Corporate Social Respon-
sibility (CSR) Bidang Ling-
kungan Refinery Unit (RU) 
IV Cilacap bekerja sama 
dengan Balai Konservasi 
Sumber Daya Alam (BKSDA) 
melakukan penanaman 
endemik di area Konservasi 
Ta m a n  W i s a t a  A l a m 
Gunung Selok, Cilacap. 
Pro gram in i  d iarahkan 
dalam rangka melestarikan 
ta na man langka yang ham-
pir punah. Salah satu ta-
na man langka tersebut 
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ini terus dilakukan secara 
berkesinambungan sehingga 
dapat terus membantu dan 

hUT ke-59 Pertamina, RU III Sumbang 224 Kantong Darah
PlAjU  Merayakan HUT 
Ke-59 Pertamina, RU II I 
melalui fungsi Medical menye-
lenggarakan Donor Darah 
bekerjasama dengan Rumah 
Sakit Pertamedika Plaju dan 
Palang Merah Indonesia (PMI) 
Kota Palembang, pada 14 
Desember 2016.

Pembukaan kegiatan 
dihadiri hSE Manager, Yan 
Syukharial selaku Ketua 
Pantia HUT Pertamina RU III, 
tim manajemen, Section head 
serta Para Pekerja, Mitra 
kerja serta masyarakat di 
sekitar lingkungan perusahan 
bertempat di Aula Rumah 

Sakit Pertamedika Plaju.
Yan menjelaskan, kegi-

atan yang menjadi salah 
satu rangkaian dari Perayaan 
HUT Pertamina ini dilakukan 
secara serentak di seluruh 
Unit Operasi Pertamina di 
Indones ia.  “D iharapkan 
ke gi  atan donor darah ini 
dapat memberikan man-
faat langsung bagi masya-
rakat khususnya yang mem-
butuhkan pertolongan pe-
nyediaan darah,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini RU 
III berhasil mengumpulkan 
224 kantong darah yang 
se lan jutkan akan d ibe-

r ikan kepada PMI Kota 
Palembang. “Mudah-mu-
dahan dengan kantong darah 
yang disumbangkan dapat 
membantu mengatasi keku-
rangan persediaan darah di 
Rumah Sakit maupun di PMI 
itu sendiri,” harap Yan.

“Kiranya tidaklah ber-
lebihan bila aksi donor darah 
yang kita selenggarakan 
merupakan kegiatan yang 
sangat mulia, karena setetes 
darah yang disumbangkan 
akan sangat berarti bagi 
kondisi kesehatan se seorang 
bahkan dapat menye la-
matkan jiwanya,” pungkas 
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Yan menambahkan.
Disamping itu kegiatan ini, 

lanjut Yan, juga merupakan 
suatu bentuk kepedulian dan 
kontribusi nyata Pertamina 
terhadap aspek kesehatan 
dan kepedulian sosial bagi 
pekerja, mitra kerja dan 
masyarakat sekitar.

Adapun kegiatan donor 
darah merupakan agenda 
fungsi Medical dalam satu 
tahun RU III yang menggelar 
aksi donor darah sebanyak 
4 kali, dengan puncaknya di 
bulan Desember bertepatan 
dengan HUT Pertamina. 

“Kita berharap kegiatan 

yakni Pelalar (Dipterocarpus 
Littoralis) atau Meranti Jawa 
yang merupakan jenis pohon 
endemik asli Cila cap yang 
saat ini hanya hidup di Nusa-
kambangan Barat. Po hon ini 
memiliki keis timewaan meng-
ingat kayunya kuat di  ja dikan 
sebagai papan dan getahnya 
beraroma bila dibakar.

Aca ra  yang  d ibuka 
oleh Dadi Sugiana selaku 
Sr. Manager Operation & 
Manufacturing RU IV ini 
diharapkan mam pu mem-
berikan inspirasi bagi se-
mua pihak sebagai wujud 

tanggung jawab ter hadap 
l ingkungan. Dalam sam-
butannya, Dadi menyam-
paikan bahwa program kon-
ser vasi ini menjadi inves tasi 
ling kungan yang berharga 
sekaligus wujud kepeduliaan 
Pertamina dalam mewariskan 
lingkungan yang hijau, sehat 
dan lestari bagi generasi se-
lanjutnya.

Tujuan konservasi ini tidak 
lain untuk mencegah ter-
jadinya kepunahan pada 
jenis-jenis tanaman yang 
ikonik. Di samping itu, RU IV 
berupaya untuk menambah 

jenis pohon yang belum ada 
di Taman Wisata ini hingga 
mencapai 126 jenis dan 60 
jenis diantaranya merupakan 
jenis yang baru berasal dari 
Nusakambangan. 

Dengan terlaksananya 
program Kon servasi Ta-
naman Endemik ini, Per-
tamina diharapkan mampu 
mendukung da lam pe-
ning katan indeks ke ane-
ka ragaman haya t i  Ka-
bupaten Cilacap khu susnya 
di area Konservasi Tan aman 
Wisata Alam Gunung Selok. 
Lebih lanjut,  Per tamina 

be rha rap  mampu  me-
laksanakan program kon-
servasi yang berkelanjutan 
sehingga berkontribusi se-
cara maksimal dan terukur 

bermanfaat bagi masyarakat 
yang membutuhkan darah,” 
tutur Yan.•Comm & Relations RU III

sebagai upaya pemulihan 
kawasan Taman Wisata 
Alam Gunung Selok yang 
telah terdegradasi sebagai 
kawasan konservasi.•RU IV
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BAZMA Khitankan 
2.000 Anak

PLBC Partisipasi Tanam Mangrove dan 
Baksos Lanal Cilacap

jAKARTA – Dalam rangka 
memperingati HUT ke-59 
Perta  mina,  Bai tuzzakah 
Per tamina (BAZMA) menye-
lenggarakan khitanan massal 
dengan tajuk “Khitanan Ceria” 
yang diikuti sekitar 2.000 
anak-anak dari keluarga 
yang membutuhkan dan 
mitra kerja Pertamina yang 
dilak sanakan serentak di 
be  berapa unit operasi dan 
kan tor pusat Pertamina, pada 
24 Desember 2016.

Dibuka secara resmi 
oleh Ketua Dewan Pembina 
BAZMA, SVP Finance and 
Business Support Pertamina 
Budi himawan, turut hadir 
jajaran BAZMA lainnya seperti 
Ketua Umum BAZMA Susilo, 
Pengurus Badan Dakwah 
Islam (BDI) Pertamina Yudo 
Irianto, beserta Manajemen 
RSPP selaku tenaga medis 
pelaksana khitanan massal.

Acara ini dilaksanakan 
serentak di delapan daerah 
dan unit Pertamina yakni 
di Dumai, Plaju, Cilacap, 
B a l i k p a p a n ,  J a m b i , 
P r a b u m u l i h ,  C i r e b o n , 
Pertamina EP Jakarta, Perta-

CIlACAP – TnI AL bekerja 
sama dengan Dispotmar 
Mabesal, Pemkab Cilacap, 
dan BUMn di antaranya, RU 
IV Cilacap dan PLBC, Pelindo 
III Cabang Tanjung Intan, 
Univer sitas Jendral Sudirman 
Purwo kerto, PT DUS, PT 
Holcim Indonesia Tbk, dan 
BnI me lakukan bakti sosial di 
Ke camatan Kampung Laut 
Cilacap pada beberapa waktu 
lalu.

Kegiatan bakti sosial ini 
berupa pemberian paket 
sem bako, kegiatan pengo-
batan gratis, pembangunan 
Rumah Tidak Layak Huni 
(RLTH) serta pemberian pera-
lat an olah raga untuk seko lah 
yang diberikan oleh PLBC 
yang ikut ber partisipasi dalam 
kegiat an ini. 

Acara d ipusatkan d i 
kantor kecamatan Kampung 

ACEH UTARA – Gempa bumi tektonik berkekuatan 6,5 
skala richter meng gun cang kabupaten Pidie Jaya, Aceh 
pada 7 Desmeber 2016 yang mengakibatkan kerusakan 
ribuan bangunan dan menelan ratusan korban jiwa.

Untuk meringankan be  ban para korban ben cana 
gempa bumi ini, PT Pertamina hulu Energi (PhE nSB 
dan PhE nSO) di hari kedua pasca gempa langsung hadir 
untuk turut mem bantu kebutuhan masa panik para korban 
bencana gempa bumi di Pidie Jaya, Aceh.

PhE nSB dan PhE nSO turut berkontribusi mem-
berikan bantuan logistik sebagai bentuk solidaritas kepa-
da korban gempa dengan menyerahkan 400 sak (6 ton) 
beras dan 250 kotak mie instan. Bantuan dise rahkan 
melalui Posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Aceh.

Koordinator Posko Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Aceh, Jailani, yang juga asisten II 
Setdakab Pidie Jaya menyampaikan apresiasi untuk 
respon cepat PhE nSB dan PhE nSO yang langsung 
hadir sehari setelah gempa terjadi.

“Bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh para 
korban yang mayoritas mengungsi karena rumah mereka 
telah roboh. Semua bantuan akan segera disalurkan pada 
korban bencana gempa yang paling terdampak,” katanya.

Sementara itu, Aceh Pro duc tion Operations (APO) 
Field Manager, Indra Sakti, mengatakan bantuan kema-
nusian yang diserahkan ter sebut merupakan bukti kepe-
dulian PhE nSB dan PhE nSO terhadap para korban 
gempa yang sedang menga lami musibah dan mem-
butuhkan uluran tangan.

“Kita berharap, semoga apa yang kita berikan 
bermanfaat bagi para sau dara- saudara kita di Pidie 
Jaya dan dapat meringankan beban mereka,” ungkap 
Indra Sakti.

Selain membantu kebu tuhan masa panik bagi korban 
gempa, PhE nSB dan PhE nSO bersama KKKS yang 
beroperasi di Aceh, dibawah koordinasi SKK Migas 
juga turut membantu program pela  yanan kesehatan 
melalui lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) dengan 
membuka pusat layanan kesehatan gratis di posko 
posko pengungsian di pusat-pusat kecamatan di Pidie 
Jaya, Aceh.

Saat ini Pemerintah Aceh telah menetapkan status ba-
ru terkait bencana gempa di Pidie Jaya, Aceh. Status baru 
bernama transisi darurat me nuju pemulihan itu akan berisi 
re konstruksi rumah-rumah warga, rumah sakit, masjid 
dan pusat pendidikan, yang rencananya akan dilaku kan 
dalam kurun waktu 2-3 bu lan ke depan.•PHE NsB & PHE Nso

mina Shipping Jakarta, dan 
juga kantor Pusat Pertamina 
dengan total peserta se-
banyak sekitar 2.000 anak. 
Pada acara tersebut selain 
biaya dan pemeriksaan pasca 
khitan yang digratiskan, para 
pe serta khitanan massal juga 
mene rima uang saku dan per-
a latan sekolah.

Budi mengung kapkan 
apresiasi kepada seluruh 
pe kerja Perta mina yang me-
nya lurkan Zakat, Infaq, dan 
Sedekah kepada BAZMA dan 
kepada seluruh pi hak yang 

mendukung ter laksananya 
acara sunatan massal ter-
sebut.

“Saya bangga kepada 
umat muslim Pertamina yang 
te lah menyalurkan Zakat, In  f-
aq, dan Sedekahnya ke pa da 
Baituzzakah Perta mina. Ja-
jaran Direksi Perta mina akan 
te rus mendukung pekerjaan 
yang telah dilakukan BAZMA,” 
ujar Budi himawan.

Sementara, Ketua Umum 
BAZMA Susilo menjelaskan, 
penerimaan zakat BAZMA 
sen diri pada tahun 2016 

mening kat sekitar 30% dari 
ta hun sebelumnya. Hal itu 
berasal dar i  tumbuhnya 
angka muzaki baru dan 
beberapa peru  bahan surat 
kuasa pemo   tongan ZIS 
pekerja Per  tamina.

“Itu semua menambah 
pe nerimaan sekitar 30% 
penerimaan ZIS untuk tahun 
2016 ini. Pencapaian ini ten-
tu menjadi pemicu bagi kami 
untuk lebih baik dalam men-
jalankan amanah melalui ber-
bagai program dan inovasi ke 
depannya,” ujar Susilo.•sTARFy
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PhE NSB dan PhE NSO 
Bantu Korban Gempa 
di Pidie Jaya Aceh

Laut yang terletak di desa 
Klaces Kecamatan Kampung 
Laut Kabupaten Cilacap. 
Yang hanya dapat ditempuh 
melalui jalur laut dengan wak-
tu tempuh 1,5 jam dari pusat 
kota Cilacap. 

Hadir dalam acara terse-
but Sekda Cilacap dan Ko-
mandan LANAL Ci lacap 
yang mengu capkan terima 
kasih kepada PLBC karena 
telah mem  bantu mendukung 

ke gi atan bakti sosial dan 
diharapkan bisa berkelan-
jutan. Sementara Sekretaris 
Daerah Kabupaten Cilacap, 
Sutarjo menga takan, bakti 
sosial ini seba gai per wujudan 
bentuk kepe  dulian dari TNI 
AL, dan BUMn ter hadap 
masyarakat khu susnya di 
Desa Klaces. Diha rapkan 
masyarakat Klaces dapat 
memanfaakan bantuan de-
ngan dengan sebaik-baiknya.

Dalam rangkaian acara 
tersebut dilakukan pena-
na man mangrove sebagai 
du kungan kepedulian ter ha-
dap pelestarian ling kungan 
yang berlokasi tepat di pin tu 
masuk Desa Klaces. Diha-
rapkan dengan pem berian 
bantuan ini dapat me ning-
katkan kualitas pen didikan di 
Kecamatan Kampung Laut 
Kabupaten Cilacap.•PlBC
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Kaleidoskop SM 2016 : PSC Terakreditasi 
Siap Mengawal Sistem Standar Sukses Implementasi

 Standardization Management (SM) merupakan salah satu pilar 
kegiatan Fungsi Quality System dan Knowledge Management (QSKM). 
Pilar SM bertanggungjawab dalam mengendalikan efektivitas Proses 
Bisnis, Implementasi Sistem Standar serta pengelolaan dokumentasi 
di lingkungan organisasi dengan tujuan untuk mendorong proses 

pencapaian kinerja organisasi secara efektif dan pencapaian revenue lainnya serta mendukung 
5 arahan strategis Perusahaan. Sejak System and 
Business Process (SBP) bergabung dengan Fungsi 
Quality, System & Knowledge Management (QSKM), 
Fungsi System & Business Process yang terdiri dari 2 
(dua) sub fungsi yaitu Proses Bisnis & Sistem Tata Kerja 
serta Office Management, memperkuat salah satu pilar 
Quality Management yaitu Standarization Management. 

Berikut adalah beberapa kebijakan, program dan 
pencapaian yang telah dicapai SM terutama dalam 
pengelolaan system standar selama  tahun 2016, 
diantaranya sebagai berikut :

1. Pertamina Standardization & Certification (PsC) 
terus menggeliat dan semakin eksis.

Dalam rangka menjamin pengelolaan sistem standar, produk dan layanan di lingkungan Perusahaan 
secara efektif, efisien, obyektif dan kredibel dibentuklah Pertamina Standardization & Certification (PSC) 
melalui Surat Perintah Direktur SDM & Umum No.Kpts-037/K00000/2016-S0 tanggal 07 Oktober 
2016 merupakan sebuah lembaga yang secara struktural embeded di Fungsi Quality Management 
Corporate – QSKM Direktorat SDM, TI dan Umum. PSC dalam bentuknya yang sekarang telah 
mengalami beberapa kali perubahan format, dimulai dari Komite Manajemen Sistem Standar (KMSS) 
berubah menjadi Komite PSC. PSC saat ini sedang dalam proses akreditasi oleh KAn sebagai Lembaga 
Sertifkasi independen. Untuk menunjang kelancaran operasional PSC maka telah dibuatkan Pedoman 
Pengelolaan PSC No. A001/K30500/2016-S6 Rev.1 tanggal 07 Oktober 2016. 

Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk menunjang suksesnya pengelolaan PSC  
adalah:

a. MOU dengan BSn dan Pre-assesment (gap analisis) serta follow-up nya.
b. Penyiapan sistem sesuai persyaratan ISO 17021 : 2015 dan format legalitas PSC.
c. Registrasi on-line dan pemenuhan seluruh persyaratan.
d. Audit stage 1 (satu) & stage 2 (dua) kepada 2 (dua) Anak Perusahaan PT Elnusa.
e. Audit stage 1 (satu) PSC oleh KAn memberikan 7 (tujuh) follow up nya.
f.  Audit stage 2 PSC oleh KAN direncanakan pada tanggal 25-26 Januari 2017.
g. Witness audit stage 2 klien 2 oleh KAN yang diprogramkan pada tanggal 8-9 Februari 2017.
e. Evaluasi oleh Komisi Teknis KAn dan keputusan Dewn Akreditasi akan dilaksanakan pada 
bulan Juni 2017.
 Goal nya adalah PSC dapat terakreditasi dan Siap Mengawal Sistem Standar Sukses Implementasi.

2. Program Pemagangan 10 Auditor Hasilkan Auditor IRCA
Guna memberdayakan pekerja Pertamina yang telah memiliki sertifikat training Lead Auditor IRCA 

(The International Registration of Certificate Auditors) serta untuk mempersiapkan auditor auditor yang 
berkualitas Internasional, fungsi Quality System & Knowledge Management (QSKM) memfasilitasi 
program pemagangan audit bekerjasama dengan Badan Sertifikasi Eksternal. Program pemaganagn 
dimaksud dilaksanakan untuk mendukung pendirian PSC dengan target pencapaian 20 mandays 
untuk setiap auditor.

Pada tahun 2016 pemagangan diikuti oleh 9 orang auditor dengan capaian audit 87 mandays, 
dari 9 auditor tersebut telah teregister 2 (dua) orang sebagai Auditor IRCA dan 7 (tujuh) auditor lainnya 
sebagai provisional IRCA. 
3. Cross Functional Internal Auditor (CFIA)

CFIA adalah kegiatan internal audit yang dilaksanakan dengan melibatkan internal auditor dari lintas 
fungsi seperti audit internal yang akan dilaksanakan oleh Direktorat M&T akan melibatkan Direktorat 
lain termasuk Anak Perusaaan.

CFIA juga terkait dengan pemberdayaan para auditor yang ada. Tahun 2016 program CFIA 
mulai merambah pada audit POSE yang pelaksanaannya di-aligment dengan kegiatan audit POSE 
yang dilaksanakan di Direktorat Pemasaran. Keterlibatan auditor PSC pada audit POSE di tahun 
2016 sebanyak 6 lokasi masing-masing Depot Kertapati (MOR II Sumbagsel), Depot Plumpang dan 
Tg.Gerem (MOR III JBB), Depot Pengapon (MOR IV JBT), Depot Malang dan Depot Camplong (MOR 
V Jatim dan Balinus).
4. Program Pelatihan dan Awareness Internal Auditor Iso series 
    (Iso 9001 : 2015, Iso 14001 : 2015, dan oHsAs 18001)

Penyelenggaraan pelatihan ini merupakan salah satu tugas Fungsi QSKM sebagaimana diatur 
dalam Code of Pertamina Quality Management System.  Bab II Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan 

“Perusahaan bertanggungjawab memberikan pemahaman dan kesadaran tentang sistem standar yang 
dibutuhkan kepada seluruh pekerja sesuai dengan tingkatannya melalui kegiatan workshop, sosialisasi, 
dan kegiatan lainnya. Pelatihan selama tahun 2016  antara lain :

a. Pelaksanaan Awareness sebanyak 5 (lima) kali pada bulan Februari, Mei, Agustus, Oktober dan 
Desember 2016 dengan jumlah keterlibatan sebanyak 344 peserta.
b. Pelaksanaan Pelatihan Auditor Internal ISO Series sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Februari 
dan Bulan September 2016.
c. Pelatihan Lead Auditor IRCA dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali diikuti oleh 8 (delapan) auditor 
dari 10 (sepuluh) auditor.
d. Pelatihan Training for Trainer (ToT) diadakan 1 (satu) kali diikuti oleh 22 orang Auditor, pelatihan 
bertujuan untuk memberdayakan tenaga auditor sebagai tenaga pengajar dari internal perusahaan. 
e. Pada tanggal 6 April 2016 telah diadakan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara 
Pertamina dengan Badan Sertifikasi nasional (BSn) dengan tujuan PSC sebagai tempat/wadah 
untuk mengelola standarisari sistem, produk dan layanan internal Perusahaan.

5. Program Evaluasi Sertifikasi 
sistem standar

Telah di lakukan  evaluasi 
usulan sertifikasi sistem standar 
di 7 (tujuh) fungsi meliputi : RU 
VI Balongan, RU VII Kasim, PT 
nusantara Regas, Engineering 
Center, IT Solution, PT Patra Nisaga 
dan Pertamina Corporate University 

(PCU) Disamping evaluasi sertifikasi sistem standar diatas, telah dievaluasi juga kebijakan penerapan 
SMK3 versi OHSAS 18001 di Direktorat Pengolahan serta evaluasi dan penyusunan kontrak payung 
sertifikasi ISO series di MOR I s.d MOR VIII.
6. Implementasi Iso 9001: 2015

Implementasi ISO 9001 : 2015 adalah kegiatan yang dilakukan oleh fungsi QSKM dalam 
rangka  memberikan asistensi dan pembimbingan kepada fungsi yang berada di Kantor Pusat untuk 
mengimplementasikan ISO 9001.  Tercatat Fungsi yang telah mengimplementasi ISO 9001 : 2015 di 
tahun 2016 adalah 

a. Direktorat hulu                          : SVP Upsream Strategic, Planning & Opt. Evaluation
b. Direktorat SDM, TI & Umum   : SVP hRD, VP hSSE, VP Business Demand, VP Procurement 

Excelent Group (PEG), VP Asset Strategi, Divesment dan Invesment
c. Direktorat Pengolahan        : VP Refining Project, VP Research & Development.
d. Direktroat Pemasaran         : VP Technical Service, VP Petrochemical Trading, VP Fuel Retail 

Marketing, VP Aviation, VP Domgas, VP Supply & Distribution, VP Industrial Fuel Marketing
e. Direktorat Keuangan      : VP Tax,  VP Management Accounting, VP Financial Accounting & 

Reporting.

7. standardisasi sistem Produk dan layanan
Pada tahun 2016 telah dilakukan standardisasi Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina sebagai 

sebuah sistem manajemen yang 
diakui oleh Perusahaan melalui 
Pertamina Standardization & 
Cert i f icat ion (PSC) dengan 
nomenklatur : PS-S1-15:2016.

Visi menjadi perusahaan 
world class energy company 
senantiasa memacu semangat 
Standardization Management 
untuk menjalankan tugas dan 
memberikan yang terbaik bagi 
perusahaan.

Do What You Write
 Write What You Do

Oleh Tim SM – Fungsi QSKM – hR, IT & General Affairs Directorate

Pembekalan Tim PSC
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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

Penerapan SK 43/2015 di Perkapalan: Bukti Fair Play yang Serius!

RDP dengan Ship Owner: Potensi Fraud di Kapal Wajib Tiarap Seumur hidup

Pertamina sudah memberlakukan SK-43 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa 
sejak 9 november 2015 di seluruh area bisnisnya, di mana dalam Pedoman Pengadaan Barang 
dan Jasa No. A-001/K20300/2015-S9 dinyatakan pengelompokan penghargaan dan sanksi 
bagi penyedia barang dan jasa, yaitu:

1. hijau: diberikan untuk kelompok penyedia barang/jasa dengan akumulasi point positif 
sampai dengan point minus tiga puluh. Kelompok ini menjadi prioritas dalam pengadaan 
barang/jasa;

2. Kuning: untuk kelompok penyedia barang/jasa dengan akumulasi point minus 31 sampai 
dengan minus 90. Kelompok ini boleh ikut dalam kegiatan pengadaan barang/jasa tapi 
tidak menjadi prioritas;       
Merah: adalah kelompok penyedia barang/jasa dengan akumulasi point lebih kecil dari 
minus 90. Kelompok ini tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa 
selama 1 tahun sejak sanksi dijatuhkan;     
Hitam: adalah kelompok penyedia barang/jasa yang terindikasi berdasarkan verifikasi/
klarifikasi dan/atau investigasi Pertamina melakukan fraud dan/atau terbukti melalui hasil 
investigasi Pertamina menyebabkan kejadian major accident dan/atau fatality. Kelompok 
ini tidak dapat dipercaya lagi sehingga harus dikeluarkan sebagai penyedia barang/jasa 
terdaftar dan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa selanjutnya 
di Pertamina untuk selama-lamanya.

Jika dilihat dari pengelompokan penyedia barang dan jasa tersebut maka yang paling ditakuti 
adalah masuk kelompok hitam dengan menghindari terjadinya major accident/fatality dan fraud. 
Major accident/fatality banyak dipicu oleh aspek resiko safety sedangkan fraud lebih terkait pada 
aspek moral dan integritas crew kapal. 

Di lingkungan Perkapalan (shipping) Pertamina yang mengoperasikan sekitar 63 kapal milik 
dan 444 kapal charter juga terkena ketentuan melaksanakan SK 43/2015 meskipun penerapannya 
sampai akhir tahun 2016 belum berjalan sepenuhnya dikarenakan banyaknya jumlah armada 
terlibat. 

Dari aspek safety, data memperlihatkan bahwa proses vetting (pemeriksaan aspek safety kapal 
untuk mendapatkan Pertamina Safety Approval) menerapkan kebijakan yang sangat moderat, 
yaitu low risk - medium risk (pemenuhan aspek safety > 55%). Jika mengikuti standar internasional 

“Mempertahankan prestasi agar tidak menurun adalah lebih sulit dari pada ketika (target) 
prestasi tersebut dilahirkan”. Paling tidak dari ucapan tersebut, dapat dipahami bahwa untuk 
mempertahankan pencapaian target “yang luar biasa” dalam sebuah mission impossible memang 
dibutuhkan manusia spesial.

Hal yang sama ---kalau tidak dari sekarang diantisipasi-- pun cepat atau lambat akan melanda 
tim pembenahan tata kelola arus minyak. Masalahnya, prestasi tahun 2015 (dengan menahan 
losses 0,34%) bisa menyelamatkan uang negara sebesar USD 286 juta, tahun 2016 (dengan 
membukukan losses <0,20%) bisa menyelamatkan uang negara senilai USD 143 juta, adalah 
sebuah pahatan sejarah yang tak mungkin berulang. Meski pun nantinya dicoba mengulang 
dengan hentakkan kaki yang sama, sudah tentu gaya silatnya tidak akan sama. Namun, apa 
pun dalihnya prestasi bisa menahan total losses dari Hulu hingga ke Hilir < 0,20% harus tetap 
dipertahankan. 

Kegundahan akan bisakah berbuat hal sama pada tahun 2017 ini muncul ketika PTKAM 
Officer ikut rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT hTK di Shipping Tanjungpriok (10/1/17).  Di 
penghujung RDP, VP SO yang menutup RDP mengeluarkan statement yang cukup menggelitik. 

Terdapat indikasi bahwa keberhasilan ini ada dari kontribusi pelaku fraud yang saat ini sedang 
tiarap panjang. Ketika kita yang merasa sudah berhasil membukukan losses di bawah 0,20% 
lengah, di saat itulah mereka akan kembali bangun dari tiarapnya.

Tentu saja bagi aktivis PTKAM dalam membaca strategi pelaku fraud dari L/P ke D/P via 
kapal sebagaimana yang dikatakan di atas bisa dipakai sebagai peringatan.  Paling tidak, semua 
orang yang selama ini terlibat dalam aktivitas serah terima minyak dari mulai Hulu (SKK Migas/ 
K3S) sampai ke hilir (RU’s dan MOR’s) tetap waspada. Keberhasilan dalam membuktikan kerja 
baik dan benar tidak bisa lepas dari tiga unsur, yaitu: alat, manusia dan ketentuan perundang-
undangannya.

Sepanjang tahun 2017 bila kondisi alat ukur (ATG, MMC, 
sounding tape dan COT Table) serah terima minyak dari L/P 
(hulu dan RU’s serta TBBM back loading) ke D/P via Kapal tetap 
dipertahankan sebagaimana yang telah menjadi brand PTKAM 
selama kurun waktu 2015-2016, tentu diskrepansi pembacaaan 
hasil hitungan tidak akan banyak terjadi. 

Yang tak kalah pentingnya dalam mempertahankan 
kredo “0,2 Lanjutkan” di tahun 2017 ini adalah, dengan 
sungguh-sungguh “memberlakuan penggandaan jumlah 
segel di banyak tempat di kapal” dengan melengkapi 
mapping segel di kapal (yang dibuat Surveyor bekerjasama 

yang menerapkan hanya kapal dengan low risk (pemenuhan risk > 80%) maka 80 % kapal 
yang dimiliki dan dicharter Pertamina tidak laik operasi. Dari sisi usia kapal juga sekitar 80% 
sudah beroperasi lebih dari 20 tahun sehingga sangat diperlukan peremajaan armada kapal.

Begitupun halnya dengan tindakan fraud, ke depan tidak bisa ditolerir lagi dengan hanya 
mengganti crew kapal tapi harus berani dengan penegakan reward dan consequency berupa 
penghentian bisnis dengan Pertamina selamanya.

Aspirasi dari vendor dan pemilik kapal menjadi masukan dalam implementasi SK tersebut. 
Dampak dari implementasi tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan reward dan 
consequences di lapangan. Penerapan SK 43/2015 di lingkungan Perkapalan  dilakukan 
secara hati-hati dan tidak serta merta sehingga perlu sosialisasi terlebih dahulu melalui Owner 
Charter meeting dan Rapat Dengar Pendapat dengan masing-masing owner. 

Memang tidak semudah membalik telapak tangan untuk mengimplementasikan SK 
43/2015 di Fungsi Perkapalan, tapi implementasi SK tersebut menjadi bukti bahwa Pertamina 
menerapkan aturan fair play yang tetap serius untuk memperbaiki kinerja pemasok. Tahun 
2017 ini pihak Pertamina dan Ship Owner telah bertekad terus bergerak maju untuk sama-
sama berbenah memperbaiki kinerja karena upaya mengatasi losses tetes demi tetes minyak 
milik negara telah menjadi komitmen bersama antara Pertamina dan pihak penyedia barang 
dan jasa. Bersama kita bisa ….! •PTKAM 0.2 lanjutkan! 

dengan Loading Master). Kalau selama tahun 2016 dari >261 unit kapal yang dioperasikan 
Pertamina,  baru <144 unit kapal yang rutin dilaporkan “jumlah segel”-nya, maka tahun 2017 
tentu kapal-kapal yang tidak terbiasa melaporkan “penggandaan segel di kapalnya”  secara 
sadar dan konsisten harus melaporkannya.
 
0,2 lANjUTKAN 

bisa diwujudkan di kurun waktu 2017 adalah dengan adanya kepedulian semua pelaku 
serah terima untuk serius menjadikan pelaporan penggandaan segel sebagai kebudayaan yang 
mendarah daging oleh surveyor.

Sebagai mekanisme yang mengikat, sangat bagus bila fungsi yang melakukan agreement 
kontrak dengan perusahaan surveyor di Hulu (ISC) dan di Hilir (P&O dan S&D) agar menambah 
dalam kontraknya (di tahun 2017) dengan perusahaan surveyor klausul atau pasal : Surveyor 
wajib melaporkan secara rutin (selesai kapal loading) kepada Pertamina (PTKAM) “Pemberlakuan 
Penggandaan Segel di Banyak Tempat di Kapal”. 

hal tersebut diperkuat memorandum (no. 228/K30500/2015 tgl 13 nov 2015; no. 061/
K30500/2016 tgl 31 Maret 2016 dan no. 130/K30500/2016 tgl 02 Agustus 2016) dari Project 
Leader PTKAM (VP QSKM) kepada VP ISC, P&0, S&D dan VP SO.

Dalam mengantisipasi bangkitnya pelaku fraud dari tiarapnya (sebagaimana yang dirisaukan 
VP SO di awal tulisan ini) akan kita cegah dengan mekanisme “secara ketat dan mengikat 
penggandaan segel di banyak tempat di kapal harus dilakukan para surveyor”. Sesuai ketentuan 
perundang-undangan, kalau terjadi segel dirusak, polisi bertindak! Diharapkan, dari semua 
inisiatif tersebut, semua potensi fraud harus tetap tiarap. Wajib Seumur hidup Untuk Tiarap, 
Agar Tidak Ada Yang Ditembak.•PTKAM 0.2 lANjUTKAN! 

3.

4.
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Pelaksanaan Asesmen hSSE Management System tahun 2016 bertujuan untuk 
meningkatkan kinerja hSE Unit Operasi & Anak Perusahaan dalam mengimplementasikan 
kesisteman hSE secara excellence serta untuk mengukur pencapaian kinerja tersebut 
sehingga dapat dibandingkan pencapaiannya dengan target KPI hSE terkait Asesmen 
Sustainability Skala Internasional tahun 2016 yang telah ditetapkan di level BoD (Board 
of Director).

A. Dasar dan Metode Pelaksanaan Asesmen 
Selama tahun 2016, telah dilaksanakan Asesmen hSSE Management System Berbasis 

Protocol ISRS (International Sustainability Rating System) terhadap 55 Unit Operasi & 
Anak Perusahaan (dari 56 Unit Operasi & Anak Perusahaan yang direncanakan). 

Pelaksanaan Asesmen tersebut dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu Asesmen Internal 
dan Asesmen External dengan rincian sebagai berikut :

1. Asesmen Internal = 42 Lokasi
Asesmen Internal adalah Asesmen yang dilakukan oleh asesor terlatih dan 

bersertifikat yang terdiri dari pekerja Pertamina di korporat, direktorat, unit operasi 
dan anak perusahaan. Penunjukan tim asesmen internal ditetapkan melalui Surat 
Keputusan Direktur Utama PT Pertamina no Kpts-04/C00000/2016-S0 tentang Tim 
Asesmen Internal hSE Management System Berbasis Protokol ISRS (International 
Sustainability Rating System). Ditetapkan dan dibentuk 15 (lima belas) tim yang terdiri 
dari lintas Direktorat / Anak Perusahaan untuk melakukan asesmen di 42 (empat 
puluh dua) lokasi unit operasi / anak perusahaan. 

2. Asesmen External = 13 Lokasi (7 lokasi dibiayai Korporat dan 6 lokasi swadaya unit 
terkait). 

Asesmen ini dilaksanakan oleh Konsultan yang memiliki lisensi untuk 
melaksanakan asesmen International Sustainability Rating System (ISRS) dan 
memiliki hak untuk mengeluarkan Certificate of Level Achievement ISRS kepada Unit 
Operasi / Anak Perusahaan yang diassess. Asesmen External yang direncanakan 
sebanyak 14 lokasi namun realisasinya sebanyak 13 lokasi, dikarenakan 1 lokasi 
sedang mengadakan Turn Around (TA) sehingga pelaksanaan asesmen ditunda. 

B. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Asesmen
Pelaksanaan kegiatan Asesmen hSSE Management System berbasis protocol ISRS 

tahun 2016 telah dilaksanakan terhadap 55 Unit Operasi & Anak Perusahaan (dari total 
56 lokasi yang direncanakan) dengan realisasi waktu sebagai berikut :
 Realisasi waktu pelaksanaan Asesmen Internal HssE Ms Tahun 2016

C.Pencapaian level Asesmen Tahun 2016 vs Target level 2016
Sebanyak 9 lokasi mendapatkan penilaian melebihi target level asesmen tahun 

2016 (16% dari total unit yang diassess) dan 20 lokasi mendapatkan penilaian 
sesuai target level asesmen tahun 2016 (36% dari total unit yang di-assess). Lokasi 
tersebut adalah : 

 

Namun masih ada 26 lokasi mendapatkan penilaian dibawah target level asesmen 
tahun 2016 (47% dari total unit yang diassess).

D.Penyebab Dominan Unit operasi Tidak Memenuhi Target level Tahun 2016
Dari keseluruhan komponen yang tidak memenuhi kriteria target level ISRS tahun 

2016 tersebut diperoleh bahwa penyebab dominan unit operasi tidak memenuhi 
target level dapat ditampilkan sebagai berikut :

Dari grafik dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab dominan unit operasi tidak 
memenuhi target level adalah : 
1) Persyaratan persentase minimum average score tidak tercapai. 17 Unit operasi tidak 

memenuhi persyaratan tersebut. Pencapaian terendah adalah 36,8%. 
2) Persyaratan persentase minimum PCT (Physical Condition Tour) tidak tercapai. 15 

Unit Operasi tidak memenuhi persyaratan tersebut. Pencapaian terendah adalah 65%.
3) Pencapaian Score Proses yang masih dibawah target meliputi :

• Proses 2 : Planning & Administration = 4 Unit operasi.
• Proses 15 : Result & Review = 4 Unit Operasi.
• Proses 13 : Learning From Event = 3 Unit Operasi. 

Berbagai upaya yang konsisten dan berkesinambungan harus dilaksanakan dan 
didukung oleh seluruh lini manajemen dalam rangka peningkatan level agar tercapai 
hSE Excellence. •

hASIL PELAKSANAAN ASESMEN hSSE MANAGEMENT 
SySTEM BERBASIS PROTOKOL ISRS TAhUN 2016

 13

*ISRS (International SUstainability Rating System)
**Asesmen ISRS oleh pihak eksternal

No. UNIT oPERAsI TARGET REAlIsAsI

1. PT PhE OnWJ 6 8

2. PT PhE - JOB Pertamina Talisman Jambi Merang ** 6 7

3. PT Pertamina Gas Area Jawa Bagian Barat 3 4

4. PT Pertamina Gas Area Jawa Bagian Timur ** 3 4

5. PT Pertamina Gas Area Sumatera Selatan ** 3 4

6. Refinery Unit VI Balongan ** 6 7

7. MOR II 3 4

8. MOR VII 3 4

9. MOR VIII 3 4

No. UNIT oPERAsI TARGET REAlIsAsI

1. PT Pertamina EP - Rantau Field 6 6

2. PT Pertamina EP - Pangkalan Susu Field 6 6

3. PT Pertamina EP - Lirik Field 6 6

4. PT Pertamina EP - Jambi Field 6 6

5. PT Pertamina EP - Prabumulih Field 6 6

6. PT Pertamina EP - Tambun Field 6 6

7. PT Pertamina EP - Bunyu Field 6 6

8. PT PhE - JOB Pertamina Talisman OganKomering 6 6

9. PT PhE WMO ** 6 6

10. PT PGE Area Kamojang ** 4 4

11. PT PGE Area Ulubelu 4 4

12. PT Petamina Gas - Area Kalimantan 3 3

13. PT Petamina Gas - Area Sumatera Utara 3 3

14. PT Petamina Gas - Area Sumatera Tengah 4 4

15. PT Perta Samtan Gas 6 6

16. Refinery Unit II Dumai 6 6

17. Refinery Unit IV Cilacap ** 6 6

18. MOR I 4 4

19. MOR IV ** 3 3

20. MOR VI ** 4 4

HAsIl AsEsMEN IsRs* TAHUN 2016
SELAMAT KEPADA UnIT OPERASI ATAS PEnCAPAIAn

MELEBIhI TARGET SESUAI TARGET
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PhE Sukses 
Lakukan Coring 
Shale Gas Pertama 
di Indonesia

KIPRAH
ANAK PERUsAHAAN

jAKARTA  Dalam rangka mencari dan membuktikan 
kebera daan potensi sumber daya Shale Gas di 
Indo nesia, PT Pertamina hulu Energi (PhE) melalui 
anak peru sahaannya, PT Perta mina hulu Energi 
Migas non Kon vensional Sumatera Utara (PhE 
MNK Sumut) telah berhasil melakukan akui sisi data 
batuan inti (coring) Shale Gas pertama di Indonesia 
di penghujung Dese m ber 2016.

Melalui mekanisme Joint Operation dengan PT 
Pertamina EP di sumur Meulucut-001 (MLC-001), 
rang kaian program kerja se lan jutnya berupa logging, 
perforating, hydraulic frac turing serta well testing 
akan dilakukan pada Q1 Januari 2017 diharapkan 
da pat terlaksana dengan baik.

“Kami mengucapkan teri ma kasih atas dukungan 
se luruh Stakeholder, SKK Migas serta PT Pertamina 
EP dan kami cukup berbangga karena menjadi 
pioneer di Indonesia untuk eksplorasi Shale Gas,” 
papar Tonny S Priantono, General Manager PhE 
MNK Sumut.

Selain sebagai pembuk tian potensi Shale Gas 
di Wilayah Kerja (WK) MnK Sumbagut, aktivitas 
Eks plorasi yang dilakukan oleh PhE MnK Sumut 
ini juga merupakan program peme nuhan komitmen 
pasti ke pada Pemerintah Republik Indo nesia. Tidak 
hanya mem bidik efektivitas dalam target sub surface, 
namun juga kegi atan ini sangat efisien diban  dingkan 
dengan nilai komit   men pasti yang tertuang di dalam 
PSC.

Kegiatan di sumur MLC-001 ini merupakan 
langkah awal dalam pengelolaan Shale Gas di 
Indonesia. Pertamina merupakan yang pertama dan 
ber hasil melakukan coring dengan recovery hingga 
100% untuk target Shale Gas. Hal ini membuktikan 
bahwa se bagai Operator, anak negeri mam pu untuk 
mengelola sum   ber energi baru.

harapan ke depan ada lah PhE MnK Sumut 
dapat ber kontribusi dalam penam bahan cadangan 
dengan me lakukan kegiatan penge boran Eksplorasi 
berdasarkan New Play Concept untuk Shale 
Hydrocarbon maupun Tight Reservoir .•AsEP PR/PHE 

MNK sUMUT
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PhE Mulai 
Pengeboran 
di Perairan Pulau 
Bunyu
KAlIMANTAN UTARA  PT Pertamina Hulu 
Energi (PhE) yang merupakan operator dari PhE 
Nunukan Company (PhEnC) mulai me la kukan 
pengeboran di laut (offshore) Kalimantan Utara, 
pada Selasa, 27 Desember 2016.

Sumur Parang-1 berada di Perairan Pulau 
Bunyu dengan jarak sekitar 9 km dari pantai 
Bunyu. Tepatnya di Kabupaten Bulungan, 
Provinsi Kalimantan Utara. Diperkirakan, sumur ini 
mempunyai sumber daya migas berupa minyak 
lebih dari 50 MMBO dan gas le bih dari 750 BCFG.

Peresmian penajakan sumur Parang-1 dihadiri 
oleh Direktur Eksplorasi PhE Rudy Ryacudu, 
General Manager (GM) PhEnC Alfian husein, 
dan jajaran manajemen lainnya. Selain itu, seba-
gai bentuk dukungan ter  hadap operasi migas 
di kawasan perbatasan, acara ini juga dihadiri 
oleh Koman dan Pangkalan Uta ma Tentara 
nasional Indonesia Angkatan Laut xIII Tarakan 
(Danlantamal xIII) Laksamana Pertama Ferial 
Fachroni. 

Direktur Ekplorasi PhE Rudy Ryacudu 
me nyam paikan, “Kegiatan tajak hari ini hasil 
pembelajaran kami di Eksplorasi selama dua 
tahun.Hari ini ada lah waktu untuk mem buktikan 
keberhasilan. Selain ber harap keberhasilan, saya 
juga berharap para pe kerja mengutamakan safety 
pro sedur saat bekerja. Sehingga para pekerja 
bisa kembali ke keluarga dengan selamat.” 

harapan serupa juga di sam paikan GM 
PhEnC Alfian husein. “Saya berpe san pada tim 
lapangan agar selalu comply terhadap hSSE 
regulations dan tidak boleh ada short cut proses 
dalam operasi. Operasi ini diha rapkan mencapai 
target Operation Excellent yang efektif, efisien dan 
zero accident serta menghasilkan minyak dan gas 
seperti yang diperkirakan.”

Spud-in dilaksanakan bersama oleh Direktur 
Eks plorasi PhE, GM PhEnC serta Danlantamal. 
Penge boran direncanakan men capai target 
kedalaman (TD) 10.400 Feet dan dilak sanakan 
selama sekitar 48 hari ditambah untuk ren cana 
beberapa tes for masi (DST) yang akan memer-
lukan waktu sekitar 40-50 hari lagi. Pengeboran 
ini menggunakan Jackup Rig “Raniworo” dengan 
kapasitas 2000 HP yang di ope rasikan oleh PT 
Apexindo.•PHE

 

PEP Awali 
Tahun 2017 dengan 
Pengeboran 
Dua Sumur Baru
jAMBI  PT Pertamina EP anak 
perusahaan PT Pertamina (Persero) 
dan  merupakan  Kont rak to r 
Kon trak Ker jasama dibawah 
naungan SKKMigas menun jukkan 
komitmennya untuk me n  dukung 
ketahanan ener gi Indonesia.

hal ini ditunjukkan deng an 
memulai awal tahun 2017 dengan 
melakukan pem boran 2 sumur 
migas baru. Sumur pertama yang di 
bor adalah sumur eksplorasi Puspa 
03 atau PPA-003 di Kabupaten 
Muaro Jambi , Provinsi Jambi 
dan Sumur kedua adalah sumur 
pe ngem bangan OGN-A5 di Kabu -
paten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera 
Selatan yang ke duanya di bor di 
tanggal 01 Januari 2017.

“Aktifitas pemboran di 2 lokasi 
ini merupakan wujud komitmen 
kami dalam men dukung ketahanan 
energi Indo nesia. Di satu sisi me lalui 
pemboran eksplorasi kami mencari 
cadangan migas, sementara 
pemboran pengembangan untuk 
men dukung pemenuhan tar get 
produksi minyak PT Pertamina EP 
sebesar 83.865 BOPD dan gas 
sebesar 1.042 MMSCFD”, ujar 
nanang Abdul Manaf Exploration & 
new Discovery Project Director PT 
Pertamina EP, disela kunjungan di 
lokasi pemboran sumur Eksplorasi 
Puspa 03 (01/01).

Lebih lanjut, nanang men-
jelaskan bahwa selain pem boran 
eksplorasi Puspa 03, di Jambi ada 
1 lagi pem boran sumur eksplorasi 
yang se dang berjalan, yaitu  Sumur 
Point Setia 001 di Kabupaten 
Batang hari, yang mulai dibor sejak 
tanggal 19 Oktober 2016, dengan 
target waktu penger jaan sekitar 4 
bulan.

“Pem boran eksplorasi un-
tuk tahun 2016 telah selesai 5 
sumur, 1 sumur memasuki taha pan 

komplesi, dan 2 sumur sedang 
da lam tahapan pengeboran 
termasuk Sumur Point Setia 01, 
dengan rea li sasi temuan cadangan 
se besar 113 MMBOE atau 103% 
diatas target sebesar 110 MMBOE. 
Sementara untuk tahun 2017 
target pem borannya terdapat 7 
su mur eksplorasi, yang ter sebar di 
area Sumatera 4 sumur, area Jawa 
2 Sumur dan area Kali   mantan 1 
Su mur”, jelas nanang.

D i t emu i  d i  l o kas i  Pem-
boran sumur OGN A5, Pri badi 
Mahagunabangsa, Production & 
Operation Direc tor PT Pertamina 
EP me nyam paikan untuk strategi 
ope  rasi produksi menghadapi 
tahun 2017.

“PT Pertamina EP menar getkan 
pemboran sumur pe ngembangan 
sebanyak 54 sumur, Work Over 
sebanyak  186 sumur,  Wel l 
Intervention sebanyak 731 job dan 
Well Service sebanyak 2899 job”, 
ujar Pribadi Mahagunabangsa.

Sementara i tu ,  Rudianto 
Rimbono, Deputi Pengen dalian 
Dukungan Bis n is  SKKMigas 
yang ber kesem patan meninjau 
lokasi pem boran sumur OGN 
A5, me nyam paikan apresiasi ter-
hadap PT Pertamina EP yang 
menunjukkan komitmen da lam 
upaya pemenuhan tar get produksi 
nasional sebesar 820.000 BOPD.

“Saya berkesempatan meng-
ikuti proses Tajak Sumur OGn-5 
sebagai awal proses pem boran 
PT Pertamina EP di tahun 2017, 
menurut saya hal ini menunjukkan 
komitmen nyata dalam upaya 
pemenuhan target  produks i 
nasional sebesar 820.000 BOPD. 
Semoga semangat ini bisa dijaga 
terus sampai akhir tahun 2017 dan 
target yang sudah ditetapkan bisa 
tercapai”, ujar Rudianto.•PEP
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Manajemen PhE Melakukan Courtesy Visit 
ke Kantor Lantamal XIII Tarakan
jAKARTA  Kunjungan 
Manajemen PhE ini dilakukan 
oleh Direktur Eksplorasi PhE  
Rudy Ryacudu, GM PhE 
nunukan Company (PhEnC) 
Alfian husein, VP Explorasi 
PhE Budi Tamtomo, Senior 
Manager East Asset Ops. 
PhE  Rusalida Raguwanti, 
serta Ops. & Project Support 
Manager PhEnC Wirdan 
Arifin. Komandan Pangkalan 
Utama TNI Angkatan Laut 
(Danlantamal) xIII, Laksa-
mana Pertama TNI Ferial 
Fachroni menerima langsung 
dan menyambut hangat 
kunjungan yang dilakukan 
akhir Desember 2016. 

Rudy Ryacudu menyam-
paikan, kegiatan ope rasi di 
lapangan PhEnC di area 
pantai timur Pulau Bunyu, 
khususnya penge boran 
Eks plorasi sumur Parang-1 
PhEnC yang sedang ber-
langsung saat ini, perlu men-
dapat dukungan penuh dari 

TnI-AL melalui Lantamal xIII. 
Hal ini ditambahkan oleh GM 
PhEnC Alfian husein, bahwa 
area PhEnC cukup dekat 
dengan area perbatasan 
dan merupakan wilayah yang 
sangat strategis bagi ter-
jaganya keutuhan wilayah 
NKRI.

Selain itu Rudy menam-
bahkan bahwa Pertamina 
b a r u  sa j a  d i t uga skan 
untuk mengelola Blok East 
Ambalat yang terletak di 
sebelah timur Blok Ambalat 
dan sebelah barat Laut 
Sulawesi, sehingga sangat 
memerlukan dukungan TNI-
AL untuk rencana aktifitas 
eksplorasi yang akan dimulai 
dari survey seismic.

Pendapat serupa juga 
dikemukakan oleh Laksma 
TNI Ferial Fachroni. “Saat 
ini kita tidak boleh kalah 
dengan bangsa lain dalam 
men jaga kedaulatan wilayah 
NKRI. Kegiatan positif dan 

ber manfaat harus selalu 
ditingkatkan, terutama yang 
berkaitan dengan hal-hal  
strategis. Pembangunan 
fasilitas strategis di kawasan 
dekat perbatasan dan edu-
kasi yang terus-menerus 
kepada masyarakat sekitar 
meru pakan hal yang sangat 
penting. Kita mengambil 
pe la  ja ran  yang sangat 
berharga dari pengalaman 
di Pulau Sipadan dan Ligitan 
terhadap kedaulatan wilayah 
NKRI  beberapa waktu yang 
lalu,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, 
juga dibicarakan perlunya 
berbagi  informasi  yang 
lebih detail mengenai titik 
koor dinat dan peta operasi 
Wilayah Kerja PhEnC de-
ngan Lantamal xIII sebagai 
ba gian dari koordinasi dan 
penga manan teritorial. 

Sebagai informasi, Lanta-
mal xIII merupakan bagian 
dari Komando Armada RI 

Kawasan Timur (Koarmatim). 
Seiring dengan kebutuhan 
penga manan wilayah teritorial 
Ne gara Kesatuan Replublik 
Indonesia (nKRI), sejak bulan 
Juni 2015 statusnya berubah 
dari Pangkalan TNI Angkatan 
Laut (Lanal) menjadi Pang-
kalan Utama TNI Angkatan 

Laut (Lantamal). Wilayah 
Kerja Lantamal xIII meru-
pakan corong dari Alur 
Laut Kepulauan Indonesia 
(ALKI) II dari jalur pelayaran 
internasional dan berbatasan 
langsung dengan Malaysia 
dan Filipina. 

Sedangkan daerah ope-

rasi PhE nunukan Company 
(PhEnC) yang berada di 
pantai timur Pulau Bunyu 
merupakan bagian dar i 
wilayah teritori Lantamal 
xIII yang cukup stra tegis 
karena dekat dengan per-
batasan wilayah perairan 
RI-Malaysia.•PHE

Urun Rembug 
Pensiunan Pertamina

jAKARTA  Kementerian ESDM tengah menyiapkan aturan 
skema gross split untuk bagi hasil pada kontrak kerja 
sama migas atau Production Sharing Contract (PSC) dan 
penerapan skema yang akan menggantikan cost recovery 
ini hanya untuk kontrak baru di 2017. 

hal tersebut membuka pikiran para mantan pejabat 
Pertamina dan sejumlah pensiunan Pertamina yang 
tergabung di dalam Pong gawa Veteran Pertamina EP 
(Poverep) dan menghimpun diri di dalam PEI (Poverep 
Energy Institute) untuk berkumpul ber sama mendiskusikan 
dan saling ber tukar pikiran  memberikan ide dan masukan 
mengenai rencana penerapan terkait skema Gross Split. 

Pertemuan yang berlangsung di Ru ang Serbaguna 
Pertamina hulu Energi, Simatupang, Selasa (20/12) ini 
dihadiri oleh Direktur Utama PhE Gunung Sardjono hadi, 
jajaran direksi dan tim manajemen PhE serta mantan 
pejabat Pertamina lainnya se perti Kardaya K, Sujitno P, D. 
Zahar, Zanial Achmad, Lukman Kartanegara, Fx Suripto, 
A. Luthfi dan Umar Said.•IRlI

Fo
to

 : 
TR

IS
N

O

Partisipasi PEPC dalam hUT Satpam ke 36
BojoNEGoRo  “Menjadi 
Komandan Upacara dalam 
Hari Ulang Tahun (HUT) Satuan 
Pengamanan (Satpam) ke 36 
di tingkat Kabupaten meru-
pakan suatu kehormatan 
bagi seorang sekuriti, terlebih 
mewakili PT Pertamina EP 
Cepu (PEPC).” Begitulah 
kali mat yang diungkapkan 
oleh Moh. Hafidh, Mayor 
Infanteri (Purnawirawan), 
personel PEPC yang pada 
30 Desember 2016 di daulat 
menjadi komandan upa cara 
dalam kegiatan peringatan 
HUT Satpam di La pangan 
Polres Bojonegoro. Pa da 
kesempatan ulang tahun 
Satpam kali ini, PEPC juga 
mengirimkan 11 personel kea-
m anan lainnya untuk terlibat 
aktif sebagai peserta upacara. 

Upacara yang dibuka oleh 
Kepala Kepolisian Resort 
(Kapolres) Bojonegoro, Wahyu 
S. Bintoro ini juga diha  diri oleh 
Wakil Bupati Bojo negoro, 
Setyo Har tono,  Kepa la 
Bakesbangpo l  L i nmas , 
Kapolsek Jajaran, Pim  pinan 
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Instansi Pemerintah dan 
Swasta, serta tamu un dangan 
lainnya. Tema ke gi at an HUT 
Satpam kali ini adalah, “Kita 
Tingkatkan Kompetensi Pro-
fesi Satpam Indonesia dengan 
Me lalui Pelatihan dalam rang-
ka Pelaksanaan Tugas Se-
cara Profesional, Modern 
dan Terpercaya (Promoter) 
Guna Menciptakan Stabilitas 
Keamanan dan Ketertiban di 
Ling kungan Kerjanya”.

Pada upacara tersebut, 
Kapolres Bojonegoro mem-
ba cakan amanat Kapolr i 
yang menyatakan bahwa, 
anggota Satpam memiliki 
posis i  strategis sebagai 
yang terdepan dalam rangka 
upaya menciptakan jaminan 
perlindungan ter hadap dunia 
usaha. Dalam pesannya 
Kapolri telah mene tapkan 
kebijakan prioritasnya se bagai 
salah satu dari 11 prog    ram 
prioritas, yaitu “mem    bangun 
kesadaran dan partisipasi 
masyarakat ter  hadap ke-
amanan dan keter  t iban 
masyarakat”.

Selain itu, Kapolres Bo-
jonegoro, Wahyu S. Bin toro, 
dalam sambutannya juga 
me nyampaikan harapan agar 
kegiatan peringatan HUT 
Satpam ini dapat dija dikan 
mo mentum refleksi akhir 
ta hun untuk evaluasi dan 
intro speksi terhadap ki nerja 
yang telah dilakukan, se -
hingga hal tersebut dapat dija -
dikan upaya perbaikan dan 
penyempurnaan dalam rang-
ka mengoptimalkan peran 
Satpam sebagai mitra Kepo-
lisian di masa men datang. 

“Semoga dengan ber  tam-
bahnya usia, Satpam dapat 
memberikan kontribusi positif 
dalam mendukung stabi-
litas keamanan masya rakat 
dengan menunjang penuh 
keamanan dan keter tiban 
di lingkungan kerja masing-
masing,” ujarnya.

Kegiatan upacara ke-
mudian dilanjutkan dengan 
pem   berian hadiah kepada 
pe me  nang lomba bola voli 
dan dilanjutkan peragaan 
bela   diri senam borgol dan 
tongkat.•WP/Ry
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Laboratory RU II Laksanakan 
Overhaul Engine CFR F-1 No. 1
DUMAI  Laboratory RU II Dumai melaksanakan 
Overhaul mesin CFR F-1 no 1A pada 4-10 Oktober 
2016 silam. Operasional mesin digunakan untuk analisa 
Research Octane Number (RON) pada sample mogas 
seperti naptha, Bensin 88, Pertalite & Pertamax yang 
sudah mencapai 600 jam. Karena itu overhaul diperlukan 
mesin CFR tersebut dapat tetap berfungsi dengan baik, 
meningkatkan umur pemakaian mesin, dan efisiensi 
biaya pemeliharaan.

Kegiatan tersebut dilakukan oleh tim internal 
Laboratory RU II beranggotakan 10 orang yang telah 
dibekali dengan pengalaman overhaul dari sharing 
knowledge Laboratory RU’s. Setelah dilakukan overhaul 
engine CFR F-1 no 1A, tahap selanjutnya adalah 
uji standarisasi dengan menggunakan TSF (Toluene 
Standardization Fuel). Dari uji yang dilakukan, mesin 
tersebut sudah masuk dalam kategori standar yang 
ditentukan oleh metode ASTM D-2699.•RU II

Tausiyah dan Doa Awal Tahun 
Bersama AA Gym
jAKARTA  – Dalam rangka meningkatkan dan 
memelihara  Keimanan serta Ketakwaan pada 
Allah SWT, Badan Dakwah Islam (BDI) Pertamina 

melangsungkan  kajian bulanan di Ballroom Lantai M 
Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina,  (4/1). Tausiyah 
dan doa oleh KH. Abdullah Gymnastiar (AA Gym) diawali 
dengan sholat Dzuhur berjamaah. Dalam Tausiyah 
tersebut AA Gym mengangkat tema “Amalan-amalan 
Supaya Ditolong Allah SWT”,  yaitu memperbanyak 
amalan Surat Yunus Ayat 107 dan menjalankan  lima 
hal, yaitu tekad kuat untuk mencari pertolongan Allah, 
perbanyak tobat, jauhi maksiat, tingkatkan ketaatan dan 
menebar manfaat bagi orang lain.•IRlI 

Pertamina RU II Cup 
DUMAI – Refinery Unit (RU) II Dumai menyelenggarakan 
pertandingan voli antar instansi dan klub di Kota Dumai 
dan sekitarnya. Sebanyak 25 tim yang terdiri dari 13 
tim putra dan 12 tim putri turut meramaikan acara HUT 
ke-59 Pertamina dalam “Pertamina RU II Cup”. GM 
RU II Dumai Mahendrata Sudibja membuka kompetisi 
tersebut, pada Kamis (5/1) di Lapangan Voli Bapor 
Pertamina Komplek Perumahan Pertamina Bukit Datuk, 
dihadiri beberapa Pimpinan Kota Dumai termasuk 
Ketua PBVSI Dumai. Piala yang diperebutkan adalah 
piala bergilir Pertamina RU II Cup yang pada saat ini 
dipegang oleh Tim Opris dari Pekanbaru untuk putera 
dan Tim Bapor RU II Dumai untuk puteri sebagai juara 
tahun lalu. Sistem yang digunakan adalah setengah 

kompetisi terdiri dari babak penyisihan, babak 8 besar, 
babak semi final, dan babak final.  Usai pembukaan, tim 
manajemen RU II Dumai berkesempatan melaksanakan 
pertandingan eksebisi melawan Forum Komunikasi 
Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Dumai. Pada 
pertandingan tersebut, tim manajemen RU II Dumai 
berhasil mengungguli tim Forkopimda Kota Dumai 
dengan skor 11-9.•RU II

Tugu Mandiri Rutin Gelar 
Siraman Rohani
DUMAI  – Di samping mengedepankan bisnisnya 
“Mengasuransikan Indonesia” dengan terus membangun 
infrastruktur untuk mendukung pengembangan 

produk dan layanan, Tugu Mandiri 
rutin menggelar kegiatan sosial dan 
keagamaan, baik di luar maupun di 
lingkungan perusahaan.  Kegiatan 
sosial keagamaan tersebut antara lain 
halaqah bulanan Ikatan Rohani (IKRO) 
Tugu Mandiri yang digelar pada Jumat 
(6/1) di Kantor Pusat Tugu Mandiri. 
Dalam acara tersebut menghadirkan 
penceramah Ustadz M. Azhari Nasution 
yang mengengkat tema bertema “Sejuta 
Cinta untuk Rasul dan Ibu”.  VP Group 
Head HR & GA Tugu Mandiri - Suryana 
menyatakan kegiatan rohani bertujuan 
menguatkan ukhuwah dan silaturahim 
antara sesama karyawan Tugu Mandiri 

dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan 
YME kepada perusahaan, karyawan dan keluarganya, 
serta menguatkan akidah dan nilai-nilai ke-Islam-an. 
Selain ceramah dan diskusi, kegiatan rohani  juga diisi 
pembacaan Al Quran serta santunan kepada anak 
yatim dan dhuafa. Melalui halaqah rohani, karyawan 
diharapkan dapat meneladani sikap Rasulullah dalam 
memperkuat dasar keimanan, kebersamaan, serta 
persatuan dan kesatuan yang dapat diterapkan dalam 
pekerjaan.•TUGU MANDIRI

Refleksi Pergantian Tahun 2016
DUMAI  – Pada akhir tahun 2016, Refinery 
Unit II menyelenggarakan kegiatan 
muhasabah sebagai refleksi akhir tahun 
untuk menyambut tahun baru 2017. 
Acara yang diselenggarakan di Masjid 
Al Muhajirin Komperta Bukit Datuk pada 
31 Desember 2016 ini menghadirkan 
Ustadz Abdul Munzir Situmorang dari 
Jakarta. Acara dihadiri seluruh pekerja RU 
II Dumai ini diharapkan mampu menjadi 
pengingat sekaligus pemberi semangat 
untuk bisa meningkatkan kinerja serta 
iman dan takwa seluruh pekerja dan 

warga Kota Dumai secara umum. 
“Semoga momen yang bersamaan 
pergantian tahun 2016 ke 2017 
serta HUT ke-59 Pertamina ini 
dapat meningkatkan ketakwaan 
kepada Allah SWT. Semoga Kota 
Dumai sebagai lokasi operasional 
Refinery Unit II juga menjadi 
semakin kondusif bagi kita dalam 
melaksanakan tugas-tugas yang 
diamanahkan kepada kita”, kata 
GM RU II Mahendrata Sudibja. 
Dalam kesempatan in i ,  t im 

manajemen RU II juga ber keliling ke dalam kilang untuk 
menemui pekerja RU II yang masih bekerja dengan giat 
dalam malam pergantian tahun.•RU II

Kunjungan Industri Mahasiswa 
Universitas Riau
DUMAI  – Sekitar 50 mahasiswa jurusan Teknik Kimia 
Universitas Riau melakukan kunjungan industri ke 
Refinery Unit (RU) II Dumai pada 23 november 2016. 
Bertempat di Ruang Rapat Flamboyan Gedung Kuning, 
para mahasiswa yang berasal dari Program Diploma 
III dan Strata 1 tersebut diterima langsung oleh Fitri 
Erika selaku Area Manager Communication & Relations 
Sumatera Bagian Utara.

Tujuan kunjungan industri yang dipimpin oleh hari 
Rionaldo tersebut untuk menunjang proses belajar 
mengajar mata kuliah Teknik Kimia. Diharapkan 
dari kegiatan ini, mahasiswa dapat memahami dan 
mengetahui penerapan ilmu Teknik Kimia, khususnya 
di  RU II Dumai.

Mengawali kegiatan ini, Fitri Erika menyampaikan 
sam butannya, dilanjutkan dengan sambutan dari 
Hari Rionaldo selaku dosen pendamping mahasiswa. 
Kemudian, rombongan menerima pembekalan materi 
oleh narasumber T. Muhammad Rum, Jr. Officer CSR 
RU II Sumbagut dan Fakhrudin, Jr Engineer I Secondary 
Process, Process Engineering.

Antusiasme mahasiswa terlihat dalam sesi tanya 
jawab dan banyaknya pertanyaan yang dilontarkan. Para 
peserta memanfaatkan waktu dengan optimal. Untuk 
mendapatkan penjelasan dan juga berdiskusi dengan 
pekerja RU II Dumai, Fakhruddin yang ternyata  satu 
almamater dengan mereka, di Teknik Kimia Universitas 
Riau. 

Selain menerima penjelasan di dalam ruangan, 
rombongan berkesempatan melakukan kunjungan ke 
lokasi operasional Kilang RU II. Pesan yang disampaikan 
kepada seluruh peserta rombongan agar membekali 
diri dengan keahlian-keahlian yang dapat menunjang 
pekerjaan. Bukan hanya ilmu teknik kimia saja, tapi juga 
melengkapi diri dengan ilmu-ilmu lain seperti bahasa 
Inggris dan IT.•RU II
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hidup Sehat dan hindari Obesitas
jAKARTA   Menyambut  
HUT ke-59  Per tam ina , 
fungsi Corporate Secretary 
dan Medical HR menye-
l enggarakan  rangka ian 
acara Healthy Challenge 
Competition & Pertamina 
Move Competition yang ber-
lang sung di Lantai Ground 
Kantor Pusat Pertamina, pada 
8 Desember 2016.

VP Pertamina Corporate 
University (PCU) Ihsanuddin 
Usman mengatakan bahwa 
kegiatan ini sangat efektif. 
Usman mengakui bahwa 
50% dari pekerja Pertamina 
meng a lami obesitas (kege-
mukan). Apalagi sekarang 
obesitas oleh WHO digo-
longkan sebagai penyakit. 
“Karena sekarang dikatakan 
sebagai penyakit, maka harus 
dihindari,” kata Usman.  

Development. 
Pemenang Pembuatan 

Resep dan Penyajian Snack 
Sehat Berbahan Pangan 
Lokal: (1) Financing – Direk-
torat Keuangan dengan menu 
makanan pie tempe level 

up; (2) Treasury – Direktorat 
Keuangan dengan menu 
makanan fooding lote-lote 
stroberi; (3) SPC CSS – 
Direktorat SDM, TI & Umum 
dengan menu makanan 
fooding jagung anti saduhung. 

Pemenang Best Achieve, 
yaitu individu dengan pe-
nu runan 7,5 kg: Mikhai l 
Halomoan (HR Operation) 
yang beratnya turun 7 kg 
dan l ingkar pinggangnya 
berkurang 12 cm.•URIP

“Dengan me lakukan 
ke   giatan yang disebut Big 
WOW, kita membutuhkan 
iklim,teman-teman dan ke-
lompok yang bisa meng-
ingatkan pada saat kita 
lupa atau pada saat kita 
tergoda,” ujar Usman lebih 
jauh. “Ka rena sudah dalam 
satu kelompok yang punya 
keinginan sama, untuk hidup 
sehat dan mengurangi berat 
badan yang berlebih.” 

Dengan demikian diha-
rapkan biaya perusa haan 
berkaitan dengan ke se-
hatan dan penyakit yang 
berhubungan dengan obe-
sitas, bisa ditekan dan inves-
tasinya bisa diarahkan ke 
tempat lain yang lebih pro-
duktif. 

Acara ju ga dimeriahkan 
dengan ke   hadiran selebritis 

Dewi Hughes, yang men-
shar ing  pengalamannya 
menurunkan berat badan dari 
sekitar 150 kg menjadi tinggal 
86 kg. Dewi menggabungkan 
hypnosis untuk mengubah 
mindset-nya  dan diet.

Sementara para peme-
nang penghargaan Healthy 
Challenge Competition Award  
terdiri dari dua lomba, yaitu 
lomba Biggest Looser+ Inisiatif 
Peduli Sehat Antar Fungsi 
(Big WOW atau disebut juga 
Big Wellness Our Way) serta 
lomba Pembuatan Resep 
dan Penyajian Snack Sehat 
Berbahan Pangan Lokal. 

Pemenang Big WOW  
yaitu: (1) Business Support 
-  Direktorat Keuangan; (2) 
HR Development – Direktorat 
SDM, TI & Umum; (3) Stra-
tegic Planning & Business 

PLBC Lakukan Sidak Kendaraan dan 
Keselamatan Berlalu lintas
CIlACAP  Kendaraan bermotor merupakan 
salah satu aspek yang mempunyai risiko 
terjadinya kecelakaan di dalam proyek. Karena 
itu,  fungsi hSE, Procurement & Project Support 
(PPS) PLBC bekerja sama dengan Konsorsium 
JGC-EnCOnA melakukan inspeksi ken daraan 
dan keselamatan berlalu lintas di lingkungan 
Proyek Langit Biru Cilacap pada 16 Desember 
2016 dengan melibatkan tim Security sebagai 
fungsi pengamanan selama proyek berlangsung. 
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Seluruh kendaraan yang digunakan di dalam 
site, diperiksa untuk memastikan comply dengan 
prosedur dan regulasi. Sementara untuk fisik 
kendaraan, tim memeriksa kelayakan kendaraan 
se perti flame arrestor serta kelengkapan wajib yang 
ada didalamkendaraan seperti APAR, kotak P3K, 
sabuk pengaman dll. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan ken-
daraan layak pakai dan menjamin ke selamatan 
pekerja kegiatan pro yek berlangsung.•PlBC
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Outlet Perdana Rotiboy  di SPBU COCO Jemursari 
sURABAyA  PT Pertamina 
(Persero) terus berinovasi 
dengan merangkul kemitraan 
yang saling menguntungkan 
serta penyediaan ruang 
kebutuhan bisnis Non Fuel 
Retail di SPBU-SPBU yang 
tersebar di Indonesia. 

PT Pertamina (Persero) 
dengan PT Bintang Indo 
Jaya  yang  me rupakan 
p e m e g a n g  b r a n d  d a r i 
Rotiboy Indonesia, bekerja 
sama untuk melakukan 
strategic partnership dalam 
p e n g e m b a n g a n  o u t l e t 
Rotiboy di jaringan SPBU 
Pertamina baik COCO dan 
DODO.

Secara simbolis, Retail 
Fue l  Marke t ing  Reg ion 
Manager V Made Adi Putra 
dan Direktur Bintang Indo 

ke target kon sumennya. 
Sementara untuk kon sumen 
dengan se ma kin banyaknya 
fasilitas di SPBU dan tampilan 
yang modern, rapi, bersih 
dan nyaman, diha rapkan bisa 
membuat kon sumen semakin 
betah berlama-lama di SPBU, 
tak sekadar mengisi bahan 
bakar,” jelas Made. 

Penawaran kemitraan 
bagi pengembangan bisnis 
yang dilakukan oleh Pertamina 
melalui SPBU ini merupakan 
stra tegi ke depan untuk terus 
meningkatkan kegunaan 
SPBU yang memberikan 
man faat bagi masyarakat. 
“Dengan merangkul kemit-
raan, kami member ikan 
stra tegi bisnis yang saling 
mengun tungkan  kedua 
belah pihak. Kehadiran mitra 

gus dalam berbisnis,” ujar 
Made. 

Pertamina terus berupaya 
memperbaiki dan menata 
SPBU menjadi satu spot yang 
nyaman untuk kon sumen. Ke 
depannya, Perta mina akan 
selalu men ciptakan program 
yang mena rik bagi pelanggan 
setia.•MoR V

Jaya Y. Adhi melaku kan 
pemotongan pita dan potong 
tumpeng pada pem bukaan 
outlet  Rotiboy, di SPBU 
COCO Jemursari Surabaya, 
(11/1). Outlet ini merupakan 
o u t l e t  p e r t a m a  u n t u k 
penempatan di SPBU COCO 
Pertamina. Ke depan akan 
dilakukan pe ngembangan di 
jaringan SPBU COCO dan 
DODO lainnya. 

Retail Fuel Marketing 
Region Manager V Made 
Adi Putra mengatakan de-
ngan memfasilitasi terse-
dianya ruang bagi bisnis Non 
Fuel Retail di setiap SPBU, 
Pertamina mencoba men-
jawab kebutuhan pe langgan 
yang makin ber kem bang 
dengan menjadikan SPBU 
tak sekadar sebagai tempat 

mengisi bahan bakar namun 
menjadi pusat bisnis strategis 
yang ditandai dengan ke-
hadiran beberapa fasilitas 
penunjang seperti waralaba 
ritel (mini market), mesin ATM, 
mesin non tunai, fast moving 
goods termasuk outlet-outlet 
makanan dan minuman. 

“Tersedianya ruang bagi 
bisnis non fuel retail di SPBU 
ini  menjadi wadah yang tepat 
bagi  perusahaan retail yang 
ingin mengembangkan lini 
bisnisnya. Dengan keunggulan 
jumlah SPBU yang sangat 
banyak, yaitu 847 SPBU 
di Jawa Timur dan sekitar 
6.000 SPBU yang ter se bar di 
seluruh Indonesia,  Rotiboy 
sebagai salah satu mitra yang 
bergabung dengan Pertamina 
dapat hadir sema kin dekat 

strategis ini akan semakin 
meningkatkan keseluruhan 
tampilan SPBU dan dapat 
men dorong lebih banyak 
pelanggan untuk datang 
ke SPBU Pertamina. Untuk 
mitra Non Fuel Retail lokasi 
SPBU yang strategis, SPBU 
memiliki traffic yang tinggi 
setiap harinya, sehingga ba-
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Gemu Famire Competition 
Semarakkan hUT ke-59 Pertamina di MOR V
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Coffee Morning 
With Management MOR II 
PAlEMBANG  Jajaran Ma-
najemen Marketing Operation 
Region (MOR)  II Sumbagsel, 
menyampaikan pencapaian 
kinerja di lingkungan MOR II tahun 
2016 sekaligus memaparkan 
tantangan di tahun 2017. Acara 
yang diikuti pekerja di lingkungan 
MOR II tersebut dikemas dalam  
Cofee Morning With Management 
MOR II bertajuk “11 hal di tanggal 
11 Januari”,  pada Rabu (11/1).

General Manager MOR II 
Herman M. Zaini mengatakan 
pencapaian tahun 2016 harus 
menjadi pemicu peningkatan ki-
nerja di tahun ini, dimana tantangan 
sektor hilir semakin berat dan 
target yang ditingkatkan. “Ketika 
harga minyak dunia yang mulai 
merambah naik sehingga gap 
harga BBM PSO dan non PSO 
makin jauh. Tentunya ini menjadi 
tugas kita semua untuk tetap 
bisa memenuhi target kontribusi 
di sektor pemasaran yang tahun 
2017 ini ditingkatkan sekitar 8 
miliar dolar AS,”tegasnya.

Herman menambahkan 11 
refleksi pencapaian di tahun 2016 
di antaranya peluncuran produk 
Dexlite di 3 provinsi, launching 
Bright Gas 5,5 kg dan kemasan 

Pengesahan Program Kerja PWP RU VI Tahun 2017
BAloNGAN  Persatuan Wanita 
Patra (PWP) Tingkat Wilayah Per-
tamina RU VI Balongan melaksa-
nakan pengesahan program kerja 
dan ang garan biaya Persatuan 
Wa nita Patra Tingkat Wilayah RU VI 
Balongan periode 1 Januari 2017 – 
31 Desember 2017.

Kegiatan ini dihadiri seluruh 
pengurus dan anggota PWP RU 
VI. Pada kegiatan tersebut seluruh 
bidang di bawah organisasi PWP 
RU VI menyampaikan  berbagai ke-
giatan yang akan dilaksanakan oleh 
masing-masing bidang tahun 2017.

Beberapa program kerja yang 
akan dilaksanakan pada tahun 2017 
di antaranya, program kerja bidang 
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PERSATUAN WANITA PATRA

organisasi akan menggelar rapat 
pengurus, meng hadiri undangan 
rapat kerja, menga dakan serah 
terima jabatan Ketua dan wakil ketua 
dengan jadwal sewaktu-waktu. 

Program kerja bidang sekretariat 
di antaranya melakukan tata arsip, 
pem buatan foto dan majalah dinding 
serta terkait dokumentasi lainnya. 
Program kerja bidang pendidikan di 
an taranya menggelar pelatihan-pela-
tihan dan lomba. 

Selanjutnya dari bidang sosial 
budaya, di antaranya menggelar 
Maulid Nabi Muhammad SAW dan 
memberikan paket bingkisan kepada 
warga penyangga, dan sebagainya. 
Sementara itu, program kerja bidang 

ekonomi akan melayani kebutuhan 
kantor untuk tamu perusahaan, melayani 
penyediaan makan siang dan malam 
karyawan shift dan sebagainya.

Selain itu, laporan program kerja pada 
tahun 2016 juga dipaparkan oleh masing-
masing bidang yang sebagian besar telah 
terealisasi.

Ketua PWP RU VI Balongan nur-
hanilda Afdal menyampaikan kegiatan ini 
diadakan guna menginformasikan ber-
bagai kegiatan yang akan dilaksanakan 
oleh masing-masing bidang organisasi 
kepada seluruh anggota, sehingga apabila 
ada kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 
PWP seluruh anggota akan turut ber-
partisipasi mendukung suksesnya agenda 
tersebut.

Usai mengetok palu pengesahan program kerja PWP RU 
VI,  Nurhanilda Afdal berharap seluruh anggota tetap kompak 
dan saling bekerja sama guna menyukseskan program kerja 
yang telah disahkan. “Semoga seluruh kegiatan yang akan 
dilaksanakan pada tahun 2017 bisa terlaksana dengan baik 
dan lancar,” ujarnya.•RIKI HAMDANI

jAKARTA  Sebagai bagian 
dari budaya Nusa Tenggara 
T imur (NTT), Gemu Famire 
telah menjadi bagian yang 
tidak terpisahkan dari kehi dup-
an masyarakat NTT. Deng an 
alunannya yang me narik dan 
atraktif, kini Gemu Famire tidak 
hanya menjangkau masyarakat 
nTT, namun juga dapat diterima 
secara luas oleh masyarakat di 
Indonesia. 

Di Marketing Of Region 
(MOR) V, hampir setiap Jumat 
bersa maan dengan senam 
pagi, para pekerja di MOR V 
se lalu mengakhir i  kegiatan 
se nam pagi dengan menari 
ber sama lagu Gemu Famire. 
Antu siasme pekerja pun sangat 
tinggi terhadap lagu tersebut 
kare na a lunan lagu Gemu 
Famire yang mudah diterima 
dan mengasyikkan, sehingga 
mam pu mem berikan warna ter-
sendiri untuk memulai pe kerjaan. 
Ke beradaan Gemu Famire 
terasa lebih spesial bagi MOR 
V karena wilayah ope rasi MOR 
V yang mencakup hingga NTT 
menjadikan Gemu Famire tidak 
bisa dilepaskan sepenuhnya 
dari dinamika kehidupan pekerja 
MOR V.

Dengan la tar  be la  kang 
tersebut, untuk me meriahkan 
HUT ke-59 Pertamina, pada 
7 De sember 2016, MOR V 
menggelar kompetisi Gemu 
Famire. Bertempat di Lobby 
Kantor Unit Pertamina MOR 
V Surabaya, sebanyak 10 tim 

peserta mengikuti perlombaan 
dan berusaha untuk menjadi The 
Best Gemu Famire performer di 
MOR V. 

Dalam lomba tersebut, para 
peserta dituntut mem berikan 
kreativitas dan inovasi tidak hanya 
pada gerakan tarian lagu Gemu 
Famire, namun juga penampilan 
me reka dituntut artistik. Dalam 
kegiatan tersebut, para peserta 
tampak meng gunakan berbagai 
atribut yang sangat menarik dan 
atra ktif dibalut dengan kain dan 
aksesoris pendukung yang warna 
warni, serta tak ke tinggalan 
make-up yang menjadikan Gemu 
Fa mire Competition menjadi 
sangat menarik dan kompetitif. 

T idak  hanya  pa ra  pe-
kerja, para pengunjung MOR 
V pun tampak an tusias dan 
meramaikan kom petisi tersebut 
sembari meneriakkan dukungan 
ke pada tim favo ritnya. Salah 
satu penonton sekaligus pekerja 
MOR V, Mardliyatus menya-
takan antusiasmenya terha dap 
kegiatan tersebut. “Saya sangat 
senang de ngan kompetisi ini, 
kare na peserta menggunakan 
atri but yang menarik dan kegi-
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can di Palembang serta Jambi, 
realisasi TRIR yang berbuah pada 
penghargaan Patra Adikriya Bhumi, 
peningkatan penjualan produk 
BBK hingga 773% (year on year 
Oktober 2015), meraih 7 PROPER 
hijau di wilayah operasi MOR II, 
pencaiapaian ISRS 4, penurunan 
losses, peresmian New Gantry 
System di TBBM Kertapati, kontribusi 
pembayaran pajak, realisasi profit 
MOR II, serta penyaluran bantuan 
melalui program CSR dan PKBL.

“Refleksi pencapaian tahun 
2016 menjadi bukti, bahwa MOR II 
harus mematok target kinerja yang 
tinggi, agar ada effort lebih untuk 
mencapainya. Saya rasa pelajaran 
tahun lalu menjadi bukti bahwa 
kita bisa, dan menjadi acuan guna 
membuat target yang lebih baik lagi 
di tahun ini,” tambahnya.

Tentunya pencapaian tersebut 
merupakan hasil dari kolaborasi 
dari kerja sama semua pihak dan 
diharapkan tahun depan seluruh 
pekerja lebih solid untuk mencapai 
target dengan tetap memprioritaskan 
safety. “Semua hasil yang dicapai 
menjadi tidak ada artinya jika kita 
mengabaikan safety, dan ini harus 
melekat pada setiap aktivitas kita 
sehari-hari,”pungkasnya.•MoR II

atannya dikemas secara ba-
gus, dengan ditambah nilai-
nilai estetika. Dengan demikian 
kegiatan ini dapat dijadikan 
sarana hiburan tersendiri bagi 
kami yang setiap harinya sibuk 
be kerja,” ujarnya.

Sementara itu, Nikita, salah 
satu peserta dari Tim Pertamax 
Turbo juga mengungkapkan 
kese nangannya dalam mengikuti 
kompetisi Gemu Famire tersebut. 
“Acara ini sangat menarik karena 
jarang diadakan kegiatan yang 
sangat fun dan bagus. Saya 
berharap kegiatan ini akan terus 
ada di tahun berikutnya karena 
para pekerja dapat membaur 
menikmati hiburan yang jarang 
ada di MOR V,” ungkap Nikita 
yang di wa wancara di sela-sela 
latihannya bersama tim. 

Dalam kompet is i  Gemu 
Famire tersebut, Tim Per talite 
dari Fungsi Medical dan Finance 
didaulat men jadi juara satu 
sekaligus The Best Performer 
Gemu Famire di MOR V. Juara 
kedua diraih Tim Asphalt, dan 
juara ketiga diraih Tim Pertamax 
Turbo.•MoR V



Menteri ESDM Ignasisus Jonan mengajak seluruh pekerja Kristiani di bawah naungan Kementerian ESDM untuk meningkatkan 
kinerja dengan ,mengedepankan sikap jujur, profesional, mau melayani dan inovatif demi kesejahteraan rakyat.
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RU IV Cilacap Gelar 
Pertamina Dragon Boat Festival 2016
CIlACAP – Dalam rangka 
untuk memeriahkan HUT ke-
59 Pertamina, Refinery Unit 
(RU) IV Cilacap beker ja sama 
dengan Persa tu an Olahraga 
Dayung Selu ruh Indonesia 
(PODSI) cabang Cilacap 
menggelar “Perta mina Dragon 
Boat Festival 2016” di Pantai 
Teluk Penyu Ci   lacap, pada 18 
Desember 2016. Sebanyak 
25 tim dayung perahu naga 
dari ber    bagai wilayah di Jawa 
Tengah bagian selatan ikut 
ambil bagian pada kegiatan 
ini. Lomba dibagi menjadi 
dua kategori, yakni pelajar 
sebanyak 12 tim dan umum 
sebanyak 13 tim. Mereka 
ha rus beradu kecepatan men-
dayung pada lin tasan se -
panjang 600 meter.

Senior Manager Ope-
ration & Manufacturing RU 
IV Cilacap Dadi Sugiana 
dalam sambutan pembuka-
an mengatakan, Pertamina 
Dragon Boat Festival 2016 ini 
meru pakan yang ke-13 kali-
nya digelar RU IV. Ia berharap 

ke giatan ini dapat menjadi 
ajang untuk menggali bibit-
bibit atlet dayung dari Cilacap 
yang bisa berkiprah di tingkat 
yang lebih tinggi, baik provinsi 
maupun nasional.

“Budaya mendayung su-
dah ada, tinggal kita arah kan 
ke prestasi yang lebih baik,” 
katanya.

hal senada juga disam-
paikan oleh Ketua PODSI 
Cilacap Paijan. Dirinya me-
nyam  paikan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepa da 
Pertamina karena sudah ikut 
serta membina warga nelayan 
khususnya da lam olahraga 
dayung. Me nurut Pai jan 

ke giatan ini menjadi ajang 
pencarian bibit atlet da yung 
baru dan untuk mem  bina 
prestasi pedayung Cila cap.

Keluar sebagai  juara 
untuk kategori pelajar yaitu 
tim dayung SMKN 2 Cila-
cap disusul SMAN 1 Kam-
pung Laut, Sea Ghost SMK 
Pelayaran dan AMN Cilacap. 
Untuk kategori umum ke-
luar sebagai juara 1 t im 
dayung PODSI Cilacap di-
su sul Satria Mataram, Hantu 
Laut 1 LANAL dan Ubi Sari 
Adiraja. Para pemenang ber-
hak menerima trophy dan se-
jumlah uang pembinaan serta 
trophy bergilir.•RU IV
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Menteri ESDM Ignasius Jonan : 
Tingkatkan Kinerja Sektor ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
j A K A R TA  –  M a s i h 
dalam khidmat sukacita 
N a t a l  d a n  s e m a n g a t 
Tahun Baru, Kementerian 
Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) bekerja 
sama dengan Perta mina 
dan beberapa per u  sa  haan 
pendukung lainnya meng-
gelar perayaan Natal dan 
Tahun Baru di lingkungan 
sektor ESDM yang dise-
lenggarakan di Lantai M 
Kan tor Pusat Pertamina, 
(6/1).

Dengan mengangkat 
te ma Melalui Kelahiran 
Kristus, Kita Tingkatkan 
Kiner ja  Sektor  Energ i 
Sumber Daya Mineral Untuk 
Kesejahteraan Rakyat, 
Menteri ESDM Ignasius 
Jonan berharap seluruh 
pekerja Kristiani di sek-
tor ESDM dapat bersikap 

ju jur,  profesional ,  mau 
melayani dan inovatif dalam 
melakukan peker jaan, 
sehingga kegiatan yang 
dila kukan menjadi nilai yang 
berarti serta bermanfaat 
bagi kesejahteraan rakyat.

Dalam kesempatan 
t e r sebu t ,  Jonan  j uga 
mengapresiasi acara yang 
d i se l eng  ga rakan  o l eh 
Forum Komu nikasi Umat 
Kristiani Korps Pegawai 
Republik Indonesia KESDM. 
Menurutnya, acara ini  meru-
pakan ung kapan syukur 
yang dituangkan dalam 
bentuk kebaktian, pujian 
serta perayaan.

“Ini  merupakan salah 
satu momen yang sangat 
baik untuk me  wu judkan 
kebersamaan di antara 
sesama pekerja Kristiani, 
khu susnya di lingkungan 

Kementerian ESDM dan 
sek tor  indust r i  ESDM 
pada umumnya,  ser ta 
menumbuhkan iman dan 
ka sih terhadap sesama,” 
ujarnya. 

Ia mengajak seluruh 
undangan yang hadir untuk 
bersyukur atas n ikmat 
pemberian-NYA.

Pada perayaan Natal 
dan Tahun Baru ini turut 
di la kukan penyerahaan 
tali kasih sebagai wujud 
program kepe dulian kepada 
beberapa yayasan dan panti 
asuhan. Yaitu,  Yayasan 
Ar-Rahmah, Panti Asuhan 
Abhimata Mitra semaya, 
Panti Asuhan Bakti Kasih, 
Panti Werda Kasih Kurnia, 
Yayasan Lentera Sura-
karta,  Komisi  penang-
gulangan Bencana Gunung 
Sinabung, Panti Asuhan Si 

Boncel, Sekolah MASTER, 
yayasan GBI Ang ka sa pura 
dan Marga Sejahtera.

Di akhir acara, perayaan 
nata l  dan Tahun Baru 
tersebut dime riahkan oleh 

penampilan dari Choir Exxon 
Mobil dan artis ibukota.•HARI
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x hULU TRANSFORMATION CORnERPrabumulih Field: 
Giat Menggali Kiat Peningkat Efisiensi
jAKARTA  Menghadapi krisis harga minyak mentah dunia 
yang telah berlangsung sejak medio 2014, semua perusahan 
minyak dan gas (migas) khusunya yang bergerak di bidang hulu 
merekalkulasi portofolio bisnisnya, terutama yang menyangkut 
aspek keuangan baik untuk dana investasi maupun biaya operasi. 
Hal tersebut, merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar agar 
mampu bertahan di tengah badai krisis sambil mencari ceruk 
peluang untuk tumbuh berkelanjutan. Dalam perspektif tersebut 
PT. Pertamina EP (PEP) Asset 2 terus berupaya meningkatkan 
efisiensi di segala lini dengan radikal untuk mempertahankan 
produksi sesuat target yang dicanangkan. “Langkah-langkah 
efisiensi secara terukur serta senantiasa mengtutamakan aspek 
hSSE dalam menjaga tingkat produksi migas di PEP Asset 2, 
tetap diupayakan dengan serius lewat berbagai kiat dan program,” 
ungkap Ekariza, General Manager PEP Asset 2 beberpa waktu 
lalu.

Lebih lanjut Ekariza mengatakan, ia dan jajarannya 
menerapkan empat fokus strategi PEP Asset 2 sepanjang 2016,  
yaitu : pertama, memprioritaskan keselamatan kerja; kedua, 
menyelesaikan permasalahan sosial dan gangguan keamanan; 
ketiga, mengefektifkan dan mengefisiensikan anggaran; dan 
keempat, peningkatkan produksi migas, melalui program well 
intervention, work over, dan juga pengeboran baru (sesuai RKAP). 
Terkait dengan operasi sumur dalam rangka peningkatan produksi, 
selama 2016 lalu telah dilakukan pekerjaan-pekerjaan: reparasi 74 
sumur, reopening 26 sumur, stimulasi 25 sumur, dan pengeboran 

baru delapan sumur. Enam pengeboran 
diantaranya dilakukan di wilayah kerja 
prima dona, Prabumulih Field. Sumur-
sumur tersebut adalah Talang Jimar (TLJ) 
– 224, Prabumulih Barat (PMB) - 34, PMB 
– 35, PMB – 36, PMB – 37, dan PMB – 
38. “Kinerja pengeboran Prabumulih Field 
pada 2016 berhasil melakukan efesiensi 
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biaya operasi hampir 40% dari anggaran yang telah ditetapkan,” 
ucap heragung Ujiantoro, Prabumulih Field Manager.

Menurut Heragung, penghematan tersebut dipetik dari angka 
realisasi biaya pengeboran masing-masing sumur, itu yang lebih 
rendah dari rencana awal. Rinciannya: sumur TLJ – 224 yang 
ditajak 1 Januari 2016 dengan rencana anggaran operasi sebesar 
US$ 6,9 juta, dalam realisasinya berhasil menghemat sekitar US$ 
800 ribu (12%). Selanjutnya sumur PMB – 34, ditajak 14 April 2016 
direncakan mengeluarkan biaya operasi sebesar US$ 6,2 juta, namun 
realisasinya dapat dihemat sekitar US$ 2,2 juta (35%). Kemudian, 
sumur PMB – 35, ditajak 30 Maret 2016 direncakan mengeluarkan 
biaya operasi sebesar US$ 6,2 juta berhasil menghemat sekitar US$ 
2,4 juta (40%). Sumur PMB – 36, ditajak 31 Juli 2016 direncakan 
mengeluarkan biaya operasi sebesar US$ 7,3 juta, realisasinya lebih 
rendah 39% atau sekitar US$ 2,8 juta. 

Khusus untuk lokasi PMB – 37 dan PMB – 38, statusnya saat 
data disampaikan belum konklusif karena masih dalam pengamatan. 
Meski demikian, dari segi operasi pengeboran menunjukkan peng-
hematan signifikan, karena dapat diselesaikan lebih cepat dari target 
waktu (rigdays) yang ditetapkan. “Berbagai kiat dalam meningkatkan 
efisiensi terus kami gali. Terutama lewat penerapan kaidah-kaidah 
Pertamina Drilling Way (PDW) dalam membuat rencana pengeboran, 
antara lain terkait aspek penempatan titik lokasi posisi sepatu pipa 
selubung dalam casing design. Di samping itu, dilakukan juga seleksi 
dan analisis ketat zona yang akan diproduksi dengan menggunakan 
sistim multi layer packer, dan metode buka tutup port SSD (Rigless 
/ Slickline Unit). Karenanya, tidak diperlukan biaya bridge plug, plug 
back, dan squeeze cementint.  Maka, operasi drilling rig menjadi lebih 
cepat,” urai heragung mewartakan kiat operasi hemat jajarannya.  
Sumur PMB – 38 secara geografis berada di Desa Pasir Galung, 
Kecamatan Prabumulih Barat, Kotamadya Prabumulih, Sumatera 
Selatan. Sumur ini, merupakan lokasi terakhir yang dibor dalam RK 
2016, ditajak pada 31 Oktober yang lalu, menggunakan Rig PDSI 
#n-80B1 1000 hP, selama 26 hari dengan kedalaman akhir 2.850 

UTAMA

Satria Muda Pertamina Optimis Rebut Gelar Juara
jAKARTA   Memasuk i 
musim baru l iga basket 
n a s i o n a l ,  I n d o n e s i a 
Basketball League (IBL), 
tim Satria Muda Pertamina 
Jakarta memperkenalkan 
skuad baru timnya.  Dengan 
mengusung misi Return 
Stronger sebagai bentuk 
tekad untuk kembali merebut 
gelar juara.

Target juara dipersiapkan 
dengan matang oleh man a-
je men tim Satria Muda Per-
tamina dengan melakukan 
perombakan komposis i 
tim. Di antaranya dengan 
menunjuk Youbel Sondakh 
sebagai pelatih kepala yang 
baru. Youbel merupakan 
mantan pemain legendaris 
Satria Muda Pertamina yang 
sebelumnya merupakan asis-
ten pelatih sejak tahun 2013. 

Manajemen tim juga telah 
merekrut beberapa pemain 
untuk menambah kekuatan 
tim, khususnya di sektor big 
man. Selain itu, tim Satria 
Muda Pertamina juga akan 

diperkuat oleh dua pemain 
asal amerika Serikat, yaitu 
Tyreek Jewell dan Carlos 
Smith.

“Pe r tam ina  sebaga i 
BUMn tentu saja sudah 
se mestinya mendukung ke-
majuan olahraga nasional. 
Kami sangat mendukung 
tim Satria Muda Pertamina 
yang masih sangat muda 
sebagai regenerasi  dan 
prestasi atlet basket Indo-
nesia ke depannya,”  ujar 
Wakil Di rek tur Utama Perta-
mina Ahmad Bambang da-
lam acara konferensi pers 
yang dihadiri juga Direktur 
SDM, Teknologi Informasi 
& Umum Pertamina Dwi 
Wahyu Daryoto, Komisaris 
PT Indonesia Sport Venture, 
Erick Thohir dan head of 
Marketing Communication 
Pertamina, Dendi T. Danianto 
di  Mezzan ine Ba l l room 
Pertamina, Rabu (11/1).

Sementara i tu, Er ick 
Thohir mengatakan, penting 
sekali bola basket nasional 

memunculkan pemain dan 
pelatih baru. Sehingga diha-
rapkan nanti pemain Satria 
Muda Pertamina berkontribusi 
menjadi pemain nasional. 
“Visi kami sangatlah sejalan 
dengan visinya Pertamina 
sebagai sebuah perusahaan 
yang tidak hanya berkiprah 
secara nasional tetapi juga 
ke kancah internasional se-
hingga ini menjadi kerja sama 
yang sejalan,” ungkap Erick 
Thohir.

Sebagai pelatih, Youbel 
tetap optimis jika tim asuh-
annya dapat kem bali merebut 
gelar juara dengan komposisi 
tim yang sedemikian rupa. 
Dirinya menekankan pen-
ting nya mental juara dan 
menunjukkan semangat tidak 
mau kalah dan berjuang 
sampai akhir. “Saya percaya 
kalau semua itu sudah ter-
tanam dengan baik, soal 
teknik, fisik dan hal lainnya 
bu kan lagi jadi masalah,” kata 

Youbel.
Hingga saat  in i ,  t im 

Satria Muda Pertamina telah 
menorehkan sembilan gelar 
juara Indonesia, yaitu Juara 
Kobatama tahun 1998, Juara 
IBL Indonesia tahun 2004, 
2006, 2007, 2008 dan 2009 
serta Juara nBL Indonesia 
2010/2011, 2011/2012 dan 
2014/2015. Tim ini juga telah 
membawa nama Indonesia 
juara di kancah Internasional 
dengan menjuarai SEABA 
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pada tahun 2008. 
Menghadap i  mus im 

2017 ini, tim Satria Muda 
Pertamina bersama dengan 
produk Pertalite akan kembali 
mendapatkan dukungan 
penuh dari PT Pertamina 
(Persero). Ini merupakan 
tahun kedua Pertamina 
mendukung penuh t im 
Satria Muda Pertamina untuk 
merebut kembali gelar juara 
di musim 2017 ini.•IRLI

meter. “Sumur PMB – 38 berhasil menemukan gas sebesar 6 juta 
kaki kubik per hari (MMSCFD) dan sebanyak 167 barel kondensat 
per hari (BCPD) dengan 18% kandungan air. Uji produksi dilakukan 
pada selang kedalaman 1890,5-1893,5 meter, dalam Formasi 
Talang Akar yang berlitologi batupasir,” jelas heragung.  

Sementara itu, D. Yodi Priatna, Vice President (VP) Legal & 
Relation PEP mengatakan bahwa secara menyeluruh melalui 
langkah kebijakan efisiensi di semua asset lapangan yang dikelola 
PEP, hingga november 2016 berhasil menuai laba bersih sebanyak 
US$ 552,9 juta, atau 102 persen dari target sebesar US$ 521 juta. 
Pada 2017, PEP menargetkan produksi migas sebesar 264.000 
barel setara minyak per hari (BOEPD). Menurut Yodi sasaran 
tersebut didukung pengeboran sumur pengembangan dan upaya 
mencari cadangan baru melalui sumur eksplorasi. “Sebanyak tujuh 
sumur pengeboran eksplorasi akan dilakukan sepanjang 2017,” 
terang Yodi. Menurut Yodi, lokasi sumur-sumur tersebut adalah 
empat sumur tersebar di area Sumatera, dua sumur tersebar 
di area Jawa, dan satu sumur di Kalimantan. Sedangkan target 
pengeboran sumur pengembangan sebanyak 54 sumur dan kerja 
ulang (work over) sebanyak 186 sumur. Selanjutnya, tambah Yodi, 
dilakukan juga kegiatan intervensi sumur atau well intervention 
sebanyak 731 kegiatan, dan  aktivitas perawatan sumur-sumur 
eksisting (well service) sebanyak 2.899 kegiatan.•DIT. HUlU

PPP (Pusat Penampung Produksi) Prabumulih


