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SINGAPOREAN CARBON

Siap Hadapi Tantangan 2017 
dengan 18 BTP dan 15 Proyek 
Prioritas Investasi

Investasi.
VP Corporate Perfor

mance Init iatives Mana
gement Ernie D Ginting 
melaporkan, dilandasi lima 
pilar strategis perusahaan, 
pada tahun 2016 Pertamina 
telah berhasil melakukan 
inisiatifinisiatif terobosan 
dengan jumlah 22 BTP, 
dengan realisasi efisiensi/
value creat ion  kumulat i f 
sam pai dengan Desember 
2016 sebesar US$ 2,7 miliar 
dengan pencapaian finansial 
127% dari target se mula se
besar US$ 2,1 miliar. 

Menurut Direktur Ke

pertamina siap 
menghadapi tantangan 
2017 dengan 18 
breakthrough project 
dan 15 proyek prioritas 
investasi. Fokus btp 
2017 adalah efisiensi 
di semua lini dan 
peningkatan top up 
revenue dengan target 
pencapaian financial 
benefit sebesar us$ 1,19 
miliar yang berdampak 
pada pencapaian laba 
rkap 2017.

uangan & Strategi Peru sahaan 
Pertamina Arief Budiman, 
tahun ini bisa jadi merupakan 
tahun yang sangat penting, 
meng ingat banyaknya proyek
proyek yang penting yang ha
rus su dah mulai berjalan pada 
tahun ini.

“Breakthrough Project 
2017 sangat penting, apalagi 
tahun ini banyak proyek pen
ting yang akan ber  jalan. Se
muanya harus on track, on 
sche dule, on budget pada 
Pro yek Prioritas Investasi. 
Semua efisiensi pun harus 
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Plt. Direktur Utama Pertamina Yenni Andayani didampingi Direktur Keuangan & Strategi Perusahaan Arief Budiman serta seluruh Project Leader 
menandatangani Commmitment Board yang menjadi momentum penting di awal agar pelaksanaan BTP dan Proyek Prioritas  tahun 2017 
mendapat dukungan penuh dan berjalan dengan baik.

Jakarta - Kick Off Break
through Project (BTP) 2017 
telah dilaksanakan di lantai 
Mezzanine Gedung Utama 
Kantor Pusat Pertamina, 
pada (22/2). Acara diawali 
dengan Laporan Closing BTP 
2016 yang dibawakan oleh 
VP Corporate Performance 
Initiatives Management Ernie 
D Ginting dan dilanjutkan 
dengan  pemaparan target 
BTP 2017 oleh Direktur 
Keuangan Pertamina Arief 
Budiman. Acara ini juga 
menyajikan gallery walk yang 
terdiri dari gambaran singkat 
BTP dan Proyek Prioritas 

15 Sorot :
produksi minyak blok cepu 
kembali normal 200 ribu bph

Singapura diberitakan akan memberlakukan skema 
Pajak Karbon pada 2019. Selain untuk menekan angka 
emisi karbondioksida (CO2), langkah ini juga ditujukan untuk 
menindaklanjuti Persetujuan Paris yang berisi komitmen 
175 negara termasuk Singapura untuk mengurangi dampak 
pemanasan global mulai tahun 2020.

Pajak Karbon sendiri merupakan salah satu skema 
Carbon Pricing, yaitu kewajiban korporasi untuk membayar 
emisi CO2 yang dihasilkan jika melebihi ambang batas yang 
diijinkan. Pemerintah Singapura rencananya akan membatasi 
emisi CO2 hingga 25.000 ton/tahun untuk tiap korporasi. 
Produsen yang emisinya melebihi ambang batas akan 
diwajibkan membayar US$7 – 14/ton CO2. 

Selain Singapura, skema Carbon Pricing sudah 
diterapkan setidaknya di 40 negara, sepertidi Norwegia, 
Jepang, dan Swedia. Besarannya pun bervariasi antara US$ 
1 – 130/ton CO2. Tak hanya itu, sekitar 150 perusahaan 
global juga menerapkan Carbon Pricing secara internal. 
Hal ini dilakukan sebagai komitmen manajemen melakukan 
manajemen risiko untuk memitigasi potensi kewajiban 
penanggulangan emisi CO2 di masa mendatang. Juga untuk 
mengukur penghematan dan potensi tambahan pendapatan 
jika korporasi berinvestasi di teknologi rendah emisi.

Rencana Singapura menerapkan Carbon Pricing tentu 
akan memengaruhi industri di sana, terutama kilang minyak 
sebagai penghasil CO2. Ada setidaknya tiga kilang minyak di 
Singapura dengan kapasitas total ~1.3 Juta Barrel/hari, yang 
masing-masing dimiliki oleh Singapore Refining Corporation, 
Royal Dutch Shell dan ExxonMobil. Akibat pajak ini, biaya 
operasi kilang diperkirakan akan naik sekitar US$3.50US$7 
per barel sehingga mengurangi margin kilang Shell dan Exxon 
hingga 1015%. 

Analis menilai, hal ini berpotensi mendorong harga produk 
BBM yang diekspor Singapura. Selain itu juga mempengaruhi 
pangsa pasar ekspor Singapura jika eksportir BBM lain seperti 
China dan India dapat menawarkan harga yang kompetitif. 
Bagi negara importir BBM di kawasan Asia Tenggara, 
perkembangan ini perlu dicermati untuk memitigasi dampak 
ekonomi yang mungkin dihasilkan serta mencari sumber 
pasokan yang paling efisien.•

disusun oleh investor relations pertamina 
sumber: World bank, Financial times



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

KEMBANGKAN 
NEw VENTuRE uNTuK 
‘TARGET GIlA’

2No. 09POJOK
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DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA PATRA NIAGA
gandhi sriWidodo

pengantar redaksi :
PT Pertamina Patra Niaga (PPN) berhasil meraih peng

hargaan The Best Performance Marketing Subdiary dalam 
ajang tahunan Direktorat Pemasaran Pertamina. Penghargaan 
ini menunjukkan kinerja operasional dan keuangan yang positif 
bagi perusahaan. Berikut penuturan lebih lanjut dari direktur 
utama pt ppn, gandhi sriwidodo terkait kinerja yang telah 
dan akan dilakukan oleh PPN. 

Core bisnis apa saja yang dijalankan oleh ppn 
se bagai anak perusahaan pertamina? Sebagai anak 
perusahaan PT Pertamina (Persero), bisnis yang dikelola 
PPN tidak terlepas dari bisnis induknya dibidang BBM dan 
Gas. Bisnis PPN adalah trading dan services energy dengan 
fokus utama pada saat ini dalam perniagaan retail dan layanan 
BBM untuk keperluan industri dan perkapalan. Jadi PPN 
mempunyai misi utama untuk memaksimalkan ‘supply chain’ 
Pertamina dalam mendukung dan meningkatkan penguasaan 
pasar (market share) BBM di sektor industri dan perkapalan 
di era pasar terbuka saat ini. Dalam memasarkan produk 
dan layanan, PPN harus jeli memanfaatkan momentum dan 
melakukan diferensiasi yang disesuaikan dengan keinginan 
pelanggan : penjualan BBM secara Loco, franco, dan/atau 
ditambah layanan VHS (Vendor Held Stockred) dan FMS (Fuel 
Management Systemred). Untuk sektor jasa fuel management 
mulai dari transportasi untuk SPBU/APMS dan pelanggan 
industri, pengelolaan TBBM dan VHS di lokasi milik pelanggan.

Selain bisnis utama tersebut, PPN memiliki bisnis yang 
dijalankan melalui anak perusahaan, seperti SPBE (Stasiun 
Pengisian Bulk Elpijired), niaga non BBM dan Centre of 
Excellence di bidang Engineering Services. 

lantas, bagaimana hasil kinerja ppn di tahun 2016? 
Tahun 2016 diawali dengan penurunan harga minyak dunia 
yang sangat tajam hingga menyentuh di level US$27/bbl dan 
berimbas pada perekonomian dalam negeri. Alhamdulillah 
hasil kinerja PPN tahun 2016 berhasil melampaui RKAP 
yang ditetapkan oleh pemegang saham.  Perusahaan ber
hasil mendongkrak penjualan volume bbm sebesar 62% 
di bandingkan tahun 2015 mencapai 2,34 juta KL dan pe
ngelolaan BBM/non BBM mencapai 47,4 juta KL atau naik 
7% dibanding tahun 2015. Kenaikan tersebut dapat meng
kompensasi penurunan harga BBM, dan bahkan meningkatkan 
laba bersih sebesar 43% dibandingkan tahun 2015 menjadi 
US$ 97 juta pada Ebitda margin 8,87%. Semua indikator 
keuangan berada pada teritori positif.

core business apa saja yang mendominasi pen-
capaian kinerja tersebut? Semua bisnis mengalami per
tumbuhan dengan porsi terbesar pada Niaga BBM dengan 
kontribusi 73%. 

berapa target rkap untuk tahun 2017? Pemegang 
saham memberikan target RKAP kepada Patra Niaga dengan 
revenue sebesar US$ 1,4 miliar atau naik sebesar 5,2 persen 
dibandingkan RKAP tahun 2016. Adapun target laba bersih 

sebesar US$ 107 juta atau naik 12,6 persen dibandingkan 
dengan RKAP tahun 2016.  

direktorat pemasaran memberikan tantangan ‘target 
gila’ bagi unit bisnisnya. ‘target gila’ apa yang akan di-
per siapkan oleh ppn di tahun 2017 ini? “Target Gila” akan 
kami rencanakan dari ekspansi pasar Niaga dan service BBM 
terutama di sektor pertambangan, perkebunan dan bunker. Kami 
melihat ketiga sektor ini trennya sedang mengalami kenaikan. 
Harga batu bara sudah mulai bagus, dan kebijakan pemerintah 
mendorong pertumbuhan ekspor tambang mineral. Di sektor 
transportasi barang, pemerintah menggalakan pengembangan 
tol laut dan kami akan mengambil peluang bunker service.

Kami juga membentuk divisi New Venture, khusus untuk 
mengembangkan bisnis baru. New Venture ini untuk mencari 
peluangpeluang bisnis terutama yang ada dalam Pertamina 
Group contohnya seperti pengelolaan limbah sludge dari kilang 
dan ‘cleaning tangki’ TBBM Pertamina, kemudian storage 
provider untuk aspal dan BBM. Kegiatan New Venture akan kami 
pusatkan di Dumai dimana kami memiliki lahan seluas 243Ha. 
Kami juga memiliki dermaga yang siap untuk digunakan sebagai 
‘dry bulk port’ dan BBM.

adakah tantangan yang dirasakan oleh ppn dalam 
menyongsong tahun 2017 ini? Jika ada apa saja dan 
lang kah apa yang dilakukan ppn menghadapi tantangan 
tersebut? Untuk diketahui saat ini terdaftar 136 perusahaan 
pemegang Izin Niaga Umum yang dapat berbisnis BBM di dalam 
negeri. Ini adalah kompetitor bagi Pertamina Group. 

Kami berhadapan dengan kompetitor yang memiliki pra
sarana tangki penyimpanan dan dermaga untuk kepentingan 
sendiri dibeberapa lokasi yang tingkat kompetisinya tinggi. Pada 
periode tertentu harga yang kami peroleh dari pembelian BBM 
ke Pertamina tidak dapat bersaing, sementara saat ini kami tidak 
boleh mencari sumber lain. Selain itu dengan meningkatnya 
aktivitas di dermaga Pertamina, membuat kami kehilangan mo
mentum dalam melayani pelanggan.

Kami juga berharap mendapat dukungan induk untuk mem
percayakan pengolahan limbah sludge di fasilitas kami. 

terkait hsse yang belakangan ini menjadi sorotan 
terkait banyaknya insiden terhadap mobil tangki peng-
angkut bbm, komitmen apa yang akan dilakukan oleh 
patra niaga agar hal tersebut tidak terulang lagi ? Saat 
ini perbaikan terus kami lakukan. Kami akan melakukan per
baikan dari sisi pelaku Awak Mobil Tangki, kehandalan dan 
kelayakan Mobil Tangki dan audit sistem tata kerja. Kami akan 
tingkatkan ketrampilan dan kesadaran Awak Mobil Tangki 
(AMT) akan peran dan tanggung jawab dalam mendistribusikan 
BBM kebutuhan masyarakat, bersamaan dengan peningkatan 
penerapan ‘fatique management’ dan sistem remunerasi yang 
lebih baik. Standarisasi dan audit kelaikan MT akan diikuti 
dengan peremajaan MT yang telah memasuki kategori tertentu 
dalam operasinya. Selain itu sistem rekruitmen AMT juga akan 
menjadi perhatian kami. Hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan 
Pertamina dalam hal pemberian kompensasi yang memadai.•irli
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EDITORIAl

18 Jurus BTP 
Breakthrough Project (BTP) atau pro

gramprogram terobosan telah menjadi 
bagian dari upaya perusahaan dalam 
menyesuaikan strategi operasi dan investasi 
sesuai kondisi terkini. BTP sudah ada se
jak tahun 2006, tepatnya saat Pertamina 
mencanangkan trans formasi.

Sejak program ini dijalankan, telah mem
berikan kontribusi bagi perusahaan baik 
beru pa tambahan pendapatan, ataupun 
pengu rangan biaya atau penghematan, 
yang ditelorkan dari setiap program BTP 
yang di realisasikan.

Tahun 2016, Pertamina memiliki 22 BTP. 
Semuanya  telah terealisasi dengan men
catatkan efisiensi/value creation kumulatif 
sampai dengan Desember 2016 sebesar 
US$ 2,7 miliar atau lebih tinggi 27% dari 
tar get yang ditetapkan perusahaan yakni 
sebesar US$ 2,1 miliar.

Terbukti, BTP telah menjadi jawaban 
atas lesunya bisnis migas yang terjadi 
selama beberapa tahun terakhir. Penurunan 
harga minyak lebih dari 70% sejak Juni 
2014 hingga sekarang berada di level 
US$ 4550/barel mengakibatkan banyak 
perusahaan migas internasional  maupun 
regional melakukan efisiensi besar-besaran 
pada kegiatan ope rasi maupun investasi 
pengembangan bisnis.

Tahun ini, Direksi telah menetapkan 
18 BTP Korporat (headline Energia edisi 
ini), dengan tiga tema strategis, yakni 
competitiveness, financial, dan company 
health. Ketiga tema tersebut  secara 
langsung mapun tidak lang sung berperan 
terhadap pencapaian laba RKAP 2017. 
Fokusnya dalah efisiensi di semua lini 
dan peningkatan top up revenue dengan 
target pencapaian financial benefit sebesar 
US$ 1,19 miliar, yang berdampak pa da 
pencapaian laba di tahun 2017.

Tentunya keberhasilan programprogram 
BTP yang telah dicanangkan, sangatlah 
ditentukan oleh seluruh pekerja Pertamina. 
Pekerja Pertamina adalah stakeholder kunci 
yang juga akan merasakan dampak dari 
keberhasilan program tersebut. Semoga 
18 jurus BTP dapat mengawal program
pro gram efisiensi dan memberikan dampak 
po sitif bagi perusahaan.•

terus berjalan,” ujarnya.
Arief juga meng ingatkan 

bahwa tantangan yang diha dapi 
Pertamina pada tahun ini sama 
beratnya se perti Pertamina 
pada 2015. Na mun dirinya 
menegaskan, keyakinan untuk 
beru bah menjadi lebih baik itu 
selalu ada jalan nya asalkan 
se luruh insan Pertamina mau 
bekerja keras.

Untuk tahun 2017, dite tap
kan  sebanyak 18 BTP Kor   porat 
dengan tiga tema stra t egis, 
yaitu competitiveness, financial, 
dan company health, yang ber
peran terhadap pencapaian 
laba RKAP 2017.

Fokus BTP tahun ini adalah 
efisiensi di semua lini dan 
peningkatan top up revenue 
dengan target pencapaian 
financial benefit sebesar US$ 
1,19 miliar. 

Dari 18 BTP Korporat, 
le bih dari 75% BTP akan 
memberikan dampak finansial 
di tahun 2017, yaitu sebanyak 
14  BTP, sedangkan 4 BTP 
lainnya mempunyai dampak 
non-finansial.

Selain Breakthrough Pro
ject, dalam mendukung pen

capaian RKAP 2017 Pertamina 
menetapkan 15 Proyek Prio
ritas Investasi (PPI), yang 
me rupakan proyekproyek 
quick yield yang berdampak 
signifikan pada net income. Ke
15 Proyek Prioritas Pertamina 
secara total mempunyai size 
of investment sebesar US$ 
2,83 miliar atau sebesar 42% 
dari total investasi RKAP 2017.

Sementara itu, Plt. Direktur 
Utama PT Per ta mina (Persero) 
Yenni Anda   yani meng ingat 
kan kepada seluruh jajaran 
mana jemen yang hadir untuk 
concern terhadap nilainilai 
Health, Safety, Secure, & 
Environ ment (HSSE) yang ada 
di unit kerja masingmasing 
anak perusahaan baik di pusat 
atau pun di anak perusahaan,

“Pada 2016 kita memiliki 10 
kejadian fatality, sekarang kita 
sudah mem punyai SVP HSSE 
seha rusnya bisa mewujudkan 
Zero Fatality, walaupun sampai 
hari ini ada beberapa lapor
an kejadian, namun tidak 
mencapai fatality na mun kita 
harus waspada dan concern 
pada hal tersebut. Ini menjadi 
catatan penting,”  tegasnya.

Selanjutnya Yenni Anda yani 
menyampaikan Blok Maha
kam sebagai target Pro yek 
Prioritas Investasi yang dapat 
dialihkelolakan pada 2018, 
“Semuanya harus dikejar dan 
diurus se  mua kesiapannya 
tahun ini, sehingga di awal 
2018 Blok Mahakam sudah 
bisa kita operasionalkan, 
dengan catat an produksinya 
harus bisa lebih baik dari yang 
sebe lumnya,”  ujar Yenni.

Ia juga meminta kepada 
seluruh pekerja harus mem  
punyai rasa ownership terha
dap perusahaan. Menurutnya, 

sense of belonging pekerja 
terhadap perusa  haan meru
pa kan bagian yang sangat 
penting. “Tidak ada lagi yang 
merasa paling he bat antar 
fungsi, karena jika ter jadi kega
galan dalam satu fungsi meru
pakan kegagalan se muanya.” 
pungkasnya.

Acara diakhiri dengan pe
nandatanganan commit ment 
board oleh seluruh Project 
Leader serta Dewan Direksi 
agar pelaksanaan BTP dan 
Proyek Prioritas mendapat 
dukungan penuh dan berjalan 
dengan baik.•rilis/hari
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18 BTP TAHuN 2017
1. upstream Operational,Business Excellence & Improvement (PEP&PIEP)
2. Peningkatan Kapasitas Produksi Hulu (Phase 2)
3. Portfolio Optimization & Capital Effectiveness (Phase 1) 
4. Marketing Operation Excellence 2017
5. Pertamina Spiritual Marketing
6. Digitalisasi Marketing
7. Kajian Pengembangan & Aplikasi DME
8. ISC 3.0
9. Optimasi Bisnis TBBM Tanjung uban & Pulau Sambu
10. International Trading Implementation
11. Sustainable Refinery Operation Excellence (SROE)
12. Gas for Transportation
13. Implementasi “Efficiency Campaign”
14. Pertamina Investment Improvement Program (PIIP)
15. Pengembangan “E-Faktur System”
16. IT Infrastructure Efficiency
17. Procurement & logistic Excellence (include upstream Proc. & KIMAP)
18. Restructuring subsidiaries (TPI, Elnusa Tbk, Patra Jasa,Pertamedika)
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Direktorat Pemasaran Adakan 
workshop & Kick Off BTP MOrE tahun 2017
Jakarta - Direktorat Pe
masaran menyelenggarakan 
Wo r k s h o p  d a n  K i c k  O f f 
program Breakthrough Project 
(BTP) Marketing & Operation 
Excellence (MOrE) tahun 2017 di 
Hotel Double Tree Jakarta, pada 
(17/2). Momen ini menandai 
secara resmi dimulainya proyek 
BTP MOrE tahun 2017.

Kick Off turut dihadiri oleh 
Direktur Pemasaran Pertamina 
M. Iskandar selaku Project 
Owner, jajaran SVP dan VP 
Direktorat Pemasaran, Steering 
Committee BTP MOrE 2017 
Basuki Trikora Putra, Project 
Leader BTP MOrE 2017 Faris 
Aziz, para theme leader, PMO 
serta anggota MOrE 2017.

Melalui tajuk MOrE 2017, 
“Sustaining The Spirit”, ada 
be berapa perbedaan MOrE ta
hun ini dibandingkan dengan 
MOrE tahun lalu, yaitu antara lain 
perubahan jumlah theme menjadi 
empat theme yakni Theme 
Sales Marketing Excellence, 
Operational Excellence, Infra
structure Synergy, dan Theme 
Infrastructure Acceleration serta 
penekanan pada sinergitas antar 
direktorat mapun Anak Peru
sahaan (AP) dengan direktorat.

Selain itu, perbedaan pada 
MOrE tahun 2017 juga dalam 

pe laksanaanya akan memiliki 
beberapa inovasi seperti adanya 
Quarterly Awards dan OffSite 
Performance Dialogue di kan tor 
Anakanak Perusahaan Per
tamina.

MOrE tahun 2017 merupa
kan program tahun ketiga dise
lenggarakan oleh Direktorat 
Pemasaran dengan tujuan 
berkontribusi kepada penciptaan 
profit melalui program-program 
terobosan. Tahun lalu sendiri 
realisasi MOrE mencapai 262% 
dari target awal. Sementara 
tahun ini, MOrE diharapkan da
pat menjadi penyangga dalam 
pencapaian target gila Direktorat 
Pemasaran Pertamina, profit 
US$ 8 miliar.

Direktur Pemasaran Perta
mina M. Iskandar berharap BTP 
MOrE menjadi penyangga dalam 
pencapaian target Marketing 
Gila tahun 2017 yakni profit 
US$ 8 miliar. Ia mengatakan, 
banyak celahcelah bisnis yang 
masih bisa dikembangkan untuk 
menciptakan value creation di 
tengah kondisi semakin ketatnya 
persaingan dan pesatnya per
kembangan energi baru dan 
terbarukan.

“Saya optimis target kita bisa 
dicapai karena masih banyak 
celahcelah yang bisa kita garap 

dari segi efisiensi, penurunan 
losses, maupun peningkatan 
revenue yang masih cukup besar 
dari sisi bisnis kita. Saya harap 
seluruh tim terus ber semangat, 
toh tahun lalu 2015 dan 2016 
telah kita lalui dengan cemerlang. 
Tahun 2017 harapan kita lebih 
baik lagi berbekal pengalaman 
sukses itu,” ucap M. Iskandar.

Senada dengan hal itu, 
Project Leader MOrE 2017 
VP S&D Pertamina Faris Aziz, 
berharap, para pekerja bisa terus 
bersemangat di tengah kondisi 
lingkungan bisnis yang semakin 
menantang dan berkembang 
sehingga proyek MOrE 2017 
bisa berkontribusi lebih dari 
tahun sebelumnya.

“Momentumnya memang 
berbeda dari tahun 2016, dengan 
target marketing gila tahun 2017, 
US$ 8 miliar, tentunya ini lebih 
menantang. Maka kita di MOrE 
2017 ini harus bisa berfikir keras 
untuk memberikan kontribusi 
seperti melalui sinergi antar Anak 
Perusahaan. Saya berharap 
se mua pekerja Pertamina di 
proyek MOrE ini bisa terus 
bersemangat,” ucap Faris.

Se la in  K ick Off ,  acara 
juga diisi dengan diskusi dan 
presentasi keempat theme da
lam MOrE 2017 yang diikuti 
Challenge Session oleh Direktur 
Pemasaran M. Iskandar, serta 
sesi motivasi yang diisi oleh Ah
mad Bambang.•starfy
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Direktur Pemasaran Pertamia Muchamad Iskandar menandatangani Theme 
Commitment MOrE 2017.
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Tim Keuangan Pertamina Siap 
Hadapi Tantangan 2017 

MOR VI Kalimantan Gelar Sidak 
Mobil Tangki

MOR VIII Peringati Bulan K3

s u r a b a y a  –  T i m 
Keuangan Pertamina siap 
hadapi tan tangan di tahun 
2017 dengan beberapa 
strategi yang telah disiapkan. 
Salah satu poin pen ting 
yang harus digenjot adalah 
investasi, terutama untuk 
pembaruan alat terkait 
kelan   caran operasional 
perusa   haan.

D i rek tu r  Keuangan 
Perta mina, Arif Budiman 
menje las kan, perjalanan 
di 2017 diper kirakan tidak 
akan mudah. Akan banyak 
tan tangan, namun tetap 
harus dihadapi bersama
sama.

“Pertamina harus terus 
maju, dengan terus berupaya 

balikpapan –  Da lam 
rangka peringatan bulan K3 
(Keselamatan Kesehatan 
K e r j a )  2 0 1 7 ,  M O R  V I 
meng gelar kegiatan untuk 
meningkatkan faktor kese
la matan dan kesehatan 
kerja pada 17 Januari 2017.  
Kali ini MOR VI menggelar 
s idak mobi l  tangki  dan 
kendaraan truk peng angkut 
LPG. Kegiatan yang bekerja 
sama dengan Di t lantas 
Polda Kalimantan Timur ini 
merupakan bentuk penye
garan akan pent ing nya 
aturan dan standar kese

Jayapura – Marketing Operation Region 
(MOR) VIII menggelar peringatan Bulan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
Tahun 2017 sesuai tema “Zero Fatality, 
Kita Bisa” yang dikemas melalui kegiatan 
lomba “Pertamina Health Safety Security 
Environment (HSSE) Funtastic”, Jumat 
(17/2). Kegiatan diselenggarakan untuk 
memeriahkan peringatan Bulan K3 yang 
dicanangkan secara nasional bertajuk “De
ngan Budaya K3, Kita Tingkatkan Kualitas 
Hidup Manusia Menuju Masyarakat yang 
Selamat, Sehat, dan Produktif”.

Acara dibuka oleh GM MOR VIII Eldi 
Hendry bersama tim manajemen. Da lam 
sambutannya, Eldi mengatakan, “Ke giat
an ini bertujuan untuk meningkatkan ke
sadaran para pegawai Pertamina terhadap 
keselamatan kerja, kita mau wujudkan Zero 
Fatality tahun 2017.”

Sementara itu Region Manager HSSE 
MOR VIII Supriyanto mengatakan, “Fun
tastic HSSE MOR VIII ini merupakan sarana 
sosialisasi, edukasi, praktik penerapan dan 
tantangan yang berisi aspekaspek HSSE 
dalam kegiatan operasional perusahaan 
seharihari. Dengan diselenggarakannya 
acara ini, diharapkan dapat menyentuh 
aspek HSSE yang menyeluruh, mening
katkan pengetahuan, kepedulian dan 
keterampilan para pekerja sesuai standar 
internasional.” 

untuk mengurangi risiko 
inflasi, dan meningkatkan 
investasi di tahun 2017 
ini,” ujar Arief pada se
si pengarahan yang di
sampaikan pada Senin (6/2) 
di Kantor MOR V Surabaya.

Arief menga takan, Perta
mina kini se dang investasi 
besarbesaran untuk se
jum lah mega  proyek. Ia 
optimistis bah  wa ini langkah 
yang tepat untuk Pertamina. 

“Mengapa kita harus 
berinves tasi? Karena untuk 
mema jukan Pertamina sen
diri, Pertamina harus terus 
berkembang dengan alat 
yang semakin terbarukan 
di dalamnya,” ujar Arief saat 
men jawab pertanyaan dari 

lamat an yang telah ditetap
kan perusahaan kepada 
awak mobil tangki dan truk 
trans portir pengangkut LPG.

Sidak ini digelar di satu 
titik yakni di SPBU kilometer 
38 dan satu pos bayangan 
yang letaknya tersembunyi 
untuk mengukur kecepatan 
mobil  tangki. Pada pos 
bayang an kecepatan mobil 
tangki di ukur dan langsung 
diinfo  kan kepada tim yang 
telah bersiap di SPBU Km 
38. “Bahan bahan yang jadi 
te muan dila pangan akan 
kami jadi kan evaluasi pada 

salah satu peserta. 
I a  m e n a m b a h k a n , 

kon disi Pertamina yang 
dilengkapi dengan sarana 
fasilitas yang semakin maju 
seha rusnya juga di ikuti 
dengan budaya internal 
yang  semakin maju. Namun 
itu semua ter gantung dari 
setiap indi vidu pekerja. Arief 
memberikan contoh dalam 
pembuatan anggaran yang 
harus akurat dan transparan. 
“Sebaik nya anggaran harus 
‘pas’, ya plus minus 5% lah. 
Jangan sampai kita su dah 
mengusahakan tapi banyak 
rencana kerja  yang tidak 
tereali  sasikan nan tinya,” 
pungkasnya.•mor V

kegiatan sosi ali  sasi Defensive 
Driving Training bagi Awak 
Mobil Tangki (AMT),” ungkap 
I Gede Sugiarta sebagai 
penanggung jawab kegiatan. 

Tidak hanya menyidak 
keleng kapan aspek ke
amanan mobil tangki dan 
t ruk  peng angkut  LPG, 
Tim Kasi Dikmas Ditlantas 
Polda Kali mantan T imur 
di bawah arahan Kom pol 
I Gusti Nyoman Sudiarta 
juga menyidak suratsu rat 
kelengkapan mobil. Hal ini 
guna meminimalisir pelang
gar  anpelanggaran yang 
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dilaku   kan oleh AMT. “Saat 
ini AMT yang melanggar 
hanya dilaku   kan tindakan 
persuasif, apa bi la di lain 
waktu para AMT melakukan 
pelanggaran maka akan 
kita ambil tindakan te gas,” 
ungkapnya.

Adapun aspek yang disi
dak meliputi surat ijin ken
daran, keadaan cat dan kode 
pro  duk, umur kendaraan, 
kelis   trikan kendaraan, tangki 
dan aksesoris kendaraan, 
ban termasuk ban serep, 
alat pemadam kebakaran 
hing  ga barangbarang yang 
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ber   potensi menyebabkan 
kea  daan berbahaya seperti 
rokok, korek api, penumpang 
gelap dan botol isi BBM.

Kegiatan ini diharapkan 
dapat meminimalisir kece
laka an mobil tangki akibat ke
ce pat an yang melebihi aturan 

standar Pertamina seka li
gus melakukan pembinaan 
mengenai perilaku menge
mudi di jalan raya dalam 
kegiatan operasionalnya 
men  dis tribusikan BBM dan 
LPG. “Kita ingin tahun ini Zero 
Accident,” tutup Gede.•as

Direktur Keuangan & Strategi Perusahaan Arief Budiman menegaskan Pertamina harus terus maju, dengan terus berupaya 
untuk mengurangi risiko inflasi dan meningkatkan investasi di tahun 2017.

Kegiatan HSSE Funtastic dibuka oleh GM MOR VIII Eldi Hendry.

Sidak mobil tangki di MOR VI Kalimantan sebagai upaya pencapaian zero accident 
pada tahun ini.

Acara  d i i s i  dengan berbaga i 
perlombaan mencakup simulasi permainan 
seperti individual skill, fire fighting, bakiak, 
HSE knowledge, pemakaian APD dan 
kompetisi kekuatan fisik, konsentrasi, 
kepercayaan diri mencapai kesuksesan, 
pengetahuan dan keterampilan dalam 
operasi penyelamatan korban. Kegiatan 
Pertamina Funtastic HSSE MOR VIII tidak 
hanya diikuti oleh pekerja Pertamina, 
tetapi juga diikuti para jurnalis di wilayah 
kerja Provinsi Papua.

Sebelumnya, pada 34 Februari 2017 
diadakan Pelatihan Defensive Driving 
Training (DDT) yang merupakan upaya 
untuk melatih kesadaran dan kepedulian 
dari para pekerja driver MOR VIII dalam 
aspek keselamatan berkendaraan. Selain 
itu, juga diadakan lombalomba untuk 
mempromosikan aspek HSE kepada 
seluruh pekerja seperti Lomba Quiz HSE, 
Lomba Poster HSE dan Lomba Pelaporan 
PATUH.

 Acara puncak bulan K3 MOR VIII 
adalah Seminar BehaviourBased Safety 
dengan pembicara Dadan Erwandi 
(Dosen FKM UI) pada 21 Februari 2017, 
sekaligus penutupan dan pengumuman 
pemenang lomba. Kegiatan bulan K3 ini 
tidak hanya dilakasanakan di Kantor MOR 
VIII, tetapi juga di lokasi kerja TBBM dan 
DPPU di wilayah MOR VIII•mor Viii
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Ru IV Adakan Review Stock In Process  Arus Minyak yang Akurat
c i l a c a p  –  R e f i n e r y 
Unit (RU) IV Cilacap terus 
mengupayakan untuk me
nekan refinery loss akibat 
ketidak akuratan data yang 
disa j ikan dalam laporan 
arus minyak. Upaya yang 
d i la  kukan d i  antaranya 
dengan meng gunakan apli
kasi ROAS (Refinery Oil 
Account ing System) yang 
digu nakan untuk men cip
takan mekanisme penge
lolaan arus minyak yang ter
pusat, efektif dan efisien. 
Mela  kukan rekonsiliasi data 
dengan menggunakan apli
kasi DVR (Data Validation 
&  Reconc i l i a t ion ) ,  dan 
melakukan review Stock In 
Process (SIP). 

Pada tanggal 16 dan 17 
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Guna menekan refinery loss RU IV Cilacap menggelar review Stock in Process (SIP) untuk unit kilang RFCC dan SRU pada 
1617 Februari 2017 di Hotel Java Heritage Purwokerto.

TBBM Tuban Raih 
Penghargaan Zero Accident
surabaya – Terminal 
BBM (TBBM) Tuban meraih 
penghargaan Zero Accident 
dari Gubernur Jawa Timur 
pada acara Penganugerahan 
Gelar Ketenagakerjaan 2017 
di Jatim Expo Surabaya, 
Selasa (21/2).

P e n g h a r g a a n  y a n g 
dise rahkan langsung oleh 
Wakil Gubernur Jawa Timur 
Syaifullah Yusuf diterima oleh 
per wakilan TBBM Tuban 
Jasmani atas prestasi TBBM 

Tuban dalam melaksanakan 
program keselamatan kerja 
(K3) sehingga mencapai 
262.811 jam kerja orang 
tanpa kecelakaan kerja (Zero 
Accident) terhitung sejak 
1 November 2011 sampai 
dengan 31 Oktober 2016.

“Penganugerahan peng
hargaan Zero Accident ini 
merupakan bentuk apresiasi 
terhadap kinerja temante
man di TBBM Tuban yang 
sudah menerapkan mana

jemen HSSE dengan baik,” 
ungkap Operation Head 
TBBM Tuban Ahmad Jani 
Lauma.

Acara Penganugerahan 
Gelar Ketenagakerjaan 2017 
meru[akan ajang pemberian 
penghargaan kepada 589 
piagam penghargaan ke
pada perusahaan yang dinilai 
mampu mengantisipasi ang
ka kecelakaan dan kese
lamatan kerja di wilayah Jawa 
Timur.•mor V

Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf  menyerahkan penghargaan zero accident untuk TBBM Tuban. Penghargaan 
diterima oleh  per wakilan TBBM Tuban Jasmani.
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Februari 2017 RU IV meng
gelar review SIP (Stock In 
Process) untuk Unit Kilang 
RFCC dan SRU. Kegiatan 
yang digelar di Hotel Java 
Heritage Purwokerto ini diikuti 
oleh perwakilan dari Unit 
RFCC dan SRU, Process 
Engineer dan staf Energy 
Conser vation & Loss Control 
(ECLC) . 

Da lam sambutannya 
me  wa kili manajemen, Hery 
Purnomo dari ECLC men
jelaskan SIP adalah stock 
minyak atau produk yang 
masih berada dalam per
alat an kilang seperti column, 
vessel, reactor, furnace, heat 
exchanger, cooler, reactor, 
pipa, dan lain lain kecuali 
Tanki. Termasuk dalam kate

gori ini adalah piping dari unit 
proses ke tangki, piping dari 
tangki ke dermaga atau se
baliknya dan piping antar unit/
antar area. 

Menurut Hery, Quantity 
SIP akan sangat menen
tukan processing loss yang 
terjadi sehingga dibutuhkan 
perhi tung an SIP yang akurat. 
Perhi tungan SIP bersifat tetap 
dan akan berubah jika ada 
perubahan konfigurasi kilang 
atau perpipaan. 

Lebih jauh dijelas kannya 
tujuan dari perhi tungan SIP 
adalah untuk menda pat 
kan data stock minyak yang 
terting gal di dalam peralatan 
kilang yang digunakan da lam 
perhitungan laporan arus 
minyak. Perhitungan aktual 

SIP ini dilakukan pada kondisi 
Unit Shut down, yaitu pada 
kondisi dilakukan pengo
songan di peralatan yang akan 
diper baiki sehingga dapat 
diketahui stock yang masih 

ter sisa di dalam peralatan 
kilang tersebut. Dan pada 
saat Unit Start up, diperlukan 
apabila terdapat unit atau 
peralatan yang setelah per
baikan akan beroperasi lagi. 

Perhitungan ini diperlukan 
agar didapatkan angka yang 
le bih presisi dalam melihat 
stock hydrocarbon secara 
kese luruhan yang digunakan 
dalam laporan MQAR.•ru iV
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D’Gil Energy Competition 2017 
Disosialisasikan di universitas Indonesia
Jakarta - Setelah mengunjungi ITB, 
Unhas dan ITS, Pertamina kembali me
nyosialisasikan kompetisi Ide Gila D’Gil 
Energy Competition 2017 di Universitas 
Indonesia, pada Selasa (21/2). Berlokasi di 
Auditorium Fakultas Teknik (FT) UI De pok, 
acara diikuti sekitar 180 peserta dari ber
bagai kalangan seperti mahasiswa, pelajar 
SMA, dosen, dan masyarakat umum.

Kompetisi Ide Gila Pertamina ini terbuka 
untuk masyarakat umum dengan dua 
kategori lomba, yaitu kategori ide bisnis 
inovatif serta kategori terobosan produk 
dan teknologi. Pendaftaran dibuka dari 
15 Desember 2016  hingga 5 Maret 
2017. Kompetisi ini bertujuan menggalang 
partisipasi masyarakat dalam diversifikasi 
dan konservasi energi, serta juga mendu
kung penuh upaya pegembangan serta 
pe manfaatan energi baru dan terbarukan.

Selain diisi dengan pemaparan prosedur 
kompetisi, acara juga diisi dengan sharing 
session oleh para inovator muda seperti 
mahasiswa penemu EcoBike dari ITS, 
inovator Pohon Cahaya Matahari Penye
lamat Gadget dan Penyelamat Lingkungan 
(POTRET) dari STT PLN dan  talkshow Ide 
Gila yang diisi oleh Quality Management 
Manager Pertamina Waljiyanto, Perwakilan 
Juri Ide Gila 2017 Direktur Eksekutif ICCTF 
Dr. Erwin Widodo, dan beberapa peneliti di 
lingkungan FT UI.

Wakil Ketua Panitia Pertamina Ide Gila 
Energy Competition 2017 Waljiyanto dalam 
sambutannya mengatakan, Program Studi 
Teknik Kimia UI dulunya merupakan hasil 
kerja sama Pertamina dan UI. Karenanya, 
dengan adanya kedekatan Perta mina dan 
UI, diharapkan mendorong munculnya 
ideide kreatif dari mahasiswa UI yang bisa 
dikembangkan melalui kompetisi ini.

“Kita berharap, mahasiswa UI bisa 
menghasilkan sebuah karya melalui 
kompetisi Ide Gila Pertamina ini. Mudah
mudahan ini akan menjadi saksi dimulainya 
legasi kita bersama. Kita yakin kalau kita 
ditantang maka justru semakin kreatif ide 
dan semakin gila inovasi yang akan muncul 
dan saya yakin, di UI ini sebenarnya sangat 

banyak Ide yang belum muncul, namun se
benarnya banyak,” ucap Waljianto.

Waljiyanto berharap, karyakarya yang 
masuk nantinya adalah karya yang otentik, 
sederhana namun aplikatif, berkaitan 
dengan penurunan emisi, memiliki inovasi, 
dan juga memiliki nilai lebih seperti 
sederhana dan berbahan murah.

Sementara Wakil Dekan Bidang 
Sumber Daya, Ventura dan Administrasi 
Umum FT UI Dr. Ir. Hendri D.S. Budiono, 
M.Eng mengapresiasi dan berterimakasih 
kepada Pertamina telah memilih FT UI 
sebagai tuan rumah salah satu roadshow 
sosialisasi kompetisi Ide Gila. Ia menyambut 
baik kompetisi ini.

“Kita harapkan bisa banyak dari 
Fakultas Teknik dan dari 14  Fakultas di UI 
untuk berpartisipasi pada Pertamina Ide 
Gila Energy Competition,” ucap Hendri.

Selain kesempatan besar untuk para 
calon peserta mendapatkan informasi dan 
mencari inspirasi sebanyakbanyaknya 
yang dibutuhkan dalam mengikuti kom
petisi milik Pertamina ini, sosialisasi juga 
dimeriahkan dengan adanya pojok inovasi 
dalam setiap venue roadshow sebagai 
salah satu bentuk apresiasi Pertamina 
terhadap hasil karya inovator muda energi 
baru dan terbarukan di Indonesia.

Selain hadiah yang telah disediakan 
total senilai 500 juta rupiah, nantinya para 
peme nang dimungkinkan untuk menjadi 
kandidat partner bisnis Pertamina ke depan 
dengan hak paten tetap pada peserta. 
Selain itu, para pemenang terpilih juga 
akan berkesempatan mengikuti kunjungan 
luar negeri untuk melihat dan mempelajari 
implementasi energi baru dan terbarukan.

Untuk kegiatan ini, masyarakat dapat 
berpartisipasi dengan mengirimkan ide 
kreatifnya ke alamat website resmi Perta
mina Ide Gila, www.pertaminaidegila.
com, dan dapat melihat update kegiatan 
ini melalui chanel social media resmi, 
yaitu fa cebook idegila marketing, twitter 
@idegila_mktg dan Instagram @idegila_
Marketing atau dapat mencari tagar #Ide
gila #Raisethebar #MarketingGila.•starfy 

Wakil Ketua Panitia Pertamina Ide Gila Energy Competition 2017 Waljiyanto berharap dengan adanya kedekatan 
antara Pertamina dan UI dapat mendorong munculnya ideide kreatif dari mahasiswa UI yang bisa dikembangkan 
melalui kompetisi ini.

Seminar Kesehatan hingga Go Green 
Semarakkan Bulan K3 di Ru II Dumai
dumai –  Dalam rangka 
turut menyemarakkan Bulan 
K3 Tahun 2017, HSE RU 
I I  beker ja sama dengan 
Perta mina Hospital Dumai 
(PHD) dan Dinas Kesehatan 
Kota Dumai melaksanakan 
Seminar HIVAIDS. Selain 
seminar tersebut, kegiatan 
yang dilaksanakan pada 16
17 Februari 2017 juga diisi 
dengan sosialisasi Tertib Lalu 
Lintas, Go Green, dan Hemat 
Energi yang disampaikan oleh 
fungsifungsi terkait.

Diikuti oleh pekerja, mitra 
kerja, dan Persatuan Wanita 
Patra (PWP) RU II Dumai, 
acara ini dibuka oleh GM RU 
II Dumai, Ma hendrata Su
dibja. Dalam sambutannya, 
Mahendrata menyampaikan, 
kegiatan ter sebut dilaksanakan 
se bagai bentuk perhatian dan 
ke pedulian perusahaan ter
hadap kesehatan pekerja dan 
keluarga. 

“Saya berharap dengan 
di adakannya seminar ini 
pekerja dan keluarga dapat 
lebih mawas diri. Sehingga 
dapat meningkatkan ke
pedulian dan kepekaan ter
hadap keselamatan dan ke
sehatan diri sendiri, orang 
lain dan masyarakat. Tentu 
saja dapat memberikan nilai 
tambah kepada perusahaan,” 
urainya.

Dengan menghadirkan 
narasumber tingkat nasio
nal, dr. Herman M. Purwo
negoro dari TBHIV Tingkat 
Nasional, yang juga meru
pakan perwaki lan Dinas 
Kesehatan Kota Dumai, acara 
seminar tersebut mendapat 
antusiasme yang tinggi dari 

para peserta. Dalam pre
sentasinya, Herman men
jelaskan bahwa data HIV
AIDS di Kota Dumai secara 
kumulatif sejak 2006 hingga 
Oktober 2016 tercatat ada 
333 pengidap HIVAIDS. 
Jumlah ini menempatkan 
Dumai di posisi ketiga di Pro
vinsi Riau dalam jumlah pen
derita HIVAIDS. “Jumlah ini 
didominasi kaum pria. Lan
tas ibu rumah tangga dan 
anakanak, yang kebanyakan 
ditularkan lewat suaminya dan 
ibu menyusui,” jelasnya.

Herman menambahkan, 
dalam kegiatan seharihari, 
setiap individu boleh ber
interaksi dengan pengidap 
HIVAIDS.  “Mereka yang 
terinfeksi HIV/AIDS bukan 
dijauhi. Tapi dirangkul agar 
mereka mendapat pe na
nganan medis lebih lanjut,” 
harapnya.

Se l a i n  pe l aksanaan 
seminar HIVAIDS tersebut 
sebaga i  acara  puncak, 
rangkaian kegiatan kali ini 
diawali dengan sosialisasi 
terkait dengan tiga topik. 
Sosialisasi pertama meng
angkat topik ter t ib la lu 
l intas yang disampaikan 
oleh Fungsi Security. Dalam 
materi presentasinya, Security 
Section Head  Tjahjono Sri 
W ibowo menyam pai  kan 
peraturan lalu l intas ber
dasarkan UU LLAJ No. 
22 Tahun 2009. Tjahjono 
juga menyampaikan betapa 
pentingnya mematuhi per
a  turan berlalu lintas, baik 
di dalam maupun di luar 
Komplek Perumahan Perta
mina.

Sedangkan Yefrizon se
laku Section Head Environ
men ta l  menyampa i kan 
sosialisasi dengan topik Go 
Green. Dalam kesempatan 
kali ini, Yefrizon lebih me 
nekankan  pada  aspek 
pengelolaan sampah. Da
lam presentasinya, ia juga 
mengimbau kepada peserta 
yang hadir untuk lebih me
ngenal golongan sampah 
(organik dan anorganik) 
dan lama waktu penguraian 
sampah. “Dengan demikian, 
maka pemahaman Bapak 
dan Ibu akan lebih baik untuk 
melakukan pengelolaan sam
pah,” pungkasnya.

Sementara itu, sosialisasi 
ketiga berkaitan dengan topik 
Hemat Energi. Disampaikan 
oleh Amrizal selaku Coor
dinator OPI, sosialisasi ini 
memberikan pemahaman 
mengenai pentingnya hi
dup hemat terutama da
lam pe makaian air, listrik, 
serta pemanfaatan sumber 
energi dari alam. Bahkan, 
ia menyontohkan, dalam 
kehidupan seharihari, pe
rilaku hemat energi seperti 
yang disampaikan merupakan 
hal yang sangat mudah untuk 
diterapkan.

Di selasela rangkaian 
kegiatan tersebut, panitia 
penyelenggara dan Dinas 
Kesehatan Kota Dumai me
nyediakan pemeriksaan cek 
darah gratis dan meng imbau 
kepada seluruh pe serta untuk 
melakukan peme r iksaan 
sukarela HIVAIDS untuk 
mengetahui le bih dini agar 
dapat diberikan penanganan 
yang sesuai.•ru ii
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Dr. Herman M. Purwonegoro dari TBHIV Tingkat Nasional menjelaskan secara detil tentang HIVAIDS di hadapan keluarga 
besar RU II Dumai dalam rangka memperingati Bulan K3.
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Perkuat Sinergi, Pertamina-Hiswana 
Migas Siap Hadapi Tantangan Bisnis

pekanbaru – Sinergi 
kemitraan antara pengusaha 
Migas dengan Pertamina 
harus semakin ditingkatkan 
untuk menghadapi perkem
bangan bisnis mendatang. 
Ke depan, persaingan akan 
semakin ketat dan tantangan 
akan semakin berat.

Ha l  in i  d isampaikan 
General Manager Marketing 
Operation Region (MOR) I 
Romulo Hutapea saat mem
buka Musyawarah Cabang 
(Muscab) V Himpunan Wira
swasta Minyak dan Gas Bu
mi (Hiswana Migas) Riau. 
Kegiatan itu berlangsung di 
Ho tel Premiere, Pekanbaru, 
Sabtu (11/2).

“Dengan adanya sinergi 
kemitraan, diharapkan dapat 
meningkatkan profesionalitas 

Golden Totem Award 2017 untuk Mitra usaha MOR I Sumbagut

Bootcamp Alignment & Readiness 
TA 2017 Ru VI Balongan

pekanbaru - Sebagai 
wujud apresiasi kepada 
mitra bisnis yang selama ini 
mendukung kinerja per u  sa  
haan, Marketing Operation 
Region I (MOR I) kem  bali 
meng    gelar acara “Golden 
Totem Award 2017”, di 
Pekanbaru, Jumat (10/2).  
Peng  hargaan bergengsi 
untuk pengusaha SPBU dan 
Elpiji Pertamina seProvinsi 
Riau yang sukses digelar 
di Ballroom The Premiere 
Hote l  te rsebut  d ibuka 
oleh GM MOR I  Romulo 
Hutapea (saat menjabat)
dan turut dihadiri Kepala 
Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Provinsi Riau, 
Evarefita.

Dalam sambutannya 
Romulo Hutapea mengung

cirebon - Dalam rangka pelaksanaan 
TA (Turn Around) tahun 2017,  RU 
VI Balongan mengadakan beberapa 
per  siapan, di antara nya Bootcamp. 
Ber tempat di Hotel Luxton Cirebon, 
bootcamp diikuti oleh seluruh fungsi RU VI 
Balongan. TA dilakukan untuk mengem
balikan peralatan kepada kondisi semula 
dengan memastikan seluruh unitunit 
proses atau produksi. 

Sebulan sebelum TA dilak sa na
kan, RU VI juga mempersiapkan diri 
de ngan membentuk Team Of TA . 
Dalam sambutannya pada pembukaan 
Bootcamp 2017, General Manager RU VI 
Afdal Martha meng imbau kepada seluruh 
pekerja agar mempersiapkan rumus jitu 
dalam menghadapi TA. 

Ada beberapa poin penting yang 
di sampaikan oleh Afdal Martha dalam 
bootcamp dalam menghadapi TA . Yaitu, 
 perhatikan aspek people yang mencakup 

kerja, terutama untuk men
jawab tantangan bisnis 
Migas di Indonesia ke depan. 
Terlebih melihat persaingan 
yang sangat ketat di industri 
ini,” ujar Romulo. 

Romulo menekan pen
ting  nya kebersamaan dalam 
menghadapi setiap tantangan 
itu. Kebersamaan itulah 
yang menjadi modal besar 
untuk mengatasi berbagai 
persoalan yang muncul. Ma
ka, kata Romulo, Muscab 
Hiswana Migas menjadi ta
hapan penting untuk me mu
puk keber samaan itu.

Muscab V Hiswana Migas 
Riau ini mengambil tema, 
Tingkatkan Solidaritas dan 
Profesional i tas Anggota 
untuk Membangun Kemit
raan yang Kokoh dan Berke

sinambungan. Ada beberapa 
agenda pem ba hasan dalam 
kegiatan itu, termasuk pe
milih an pengu  rus baru untuk 
priode empat tahun ke de
pan, yang dipimpin Tuah 
Lak  sa mana seba gai ketua 
ter pilih.

“Diharapkan sinergitas 
Pertamina dengan pengu
saha di bidang Migas da pat 
semakin terjalin untuk men
du kung Pertamina sebagai 
perusahaan Migas terbaik,” 
ujar Tuah Laksamana saat 
memberikan sambutan. 

Hadir juga dalam kegiatan 
ini, Marketing Branch Ma
nager Pertamina Riau Sum
bar, Rachman Pramono 
Wibowo serta Ketua DPD 
His wana Sumbagut, Raja P 
Sirait.•mor i

kecukupan jumlah dan kompetensi, aspek 
prosedur  yang mewajibkan setiap pekerja 
mengikuti pro sedur sebagai pedoman 
dalam menja lankan TA 2017, serta mem
perhatikan aspek material, tools, dan 
lainlain. 

Turut hadir pula dalam bootcamp hari 
pertama di antaranya SMOM  Syawaludin 
Azwar Manager TA, Burhanudin, Manager 
ME Rizwansyah, Production Manager 
2 Didik Subagyo, Production Manager 
1 Didik Bahagia, ME Manager Kowilan, 
Direktur Pertamina Hospital Balongan  
Dr. Yulia dan ditutup dengan pem berian 
motivasi kepada seluruh pekerja agar 
lebih bersemangat dalam meng hadapi 
TA 2017. 

Berlangsung selama dua hari, TA 
2017 juga  fun game guna mempererat 
hubungan antar pekerja serta melatih 
kekompakan dalam tim khususnya dalam 
menyukseskan Turn Around 2017.•irWanto
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kap kan terima kasih dan 
apre   s iasi  kepada mitra 
usaha atas semua komitmen 
ser ta dukungan dalam mem   
bantu pertumbuhan bis nis 
sehingga di tahun 2016 
Pertamina ber ha sil melam
paui target peru sa haan. 

“Penyelenggaraan acara 
Golden Totem Award 2017 
merupakan sarana apresiasi 
Perta  mina kepada mitra 
kerja serta mitra usaha yang 
selama ini terus mendukung 
pencapaian Pertamina di 
tahun 2016. Capaian ini 
men jadi bukti eksistensi Per
ta mina yang terus berkiprah 
menuju World Class National 
Energy Company”, ungkap 
Romulo. 

Gubernur Riau yang 
diwakili oleh Evarefita meng-
apresiasi terseleng garanya 

acara yang sudah diada kan 
kedua kalinya di Provinsi 
Riau. Evarefita meng ung
kap kan dengan adanya si
nergi kemitraan antara Per   
ta mina dengan mitra usa ha 
dapat menjadi kunci untuk 
menjawab tan tangan industri 
Migas. 

Perhelatan akbar dalam 
mem   perebutkan trofi Totem 
Emas bagi pengusaha SPBU 
dan Elpiji tersebut terbagi 
da lam sembilan kategori, 
yaitu kategori Best Sales 
Per tamax Series, Best Sales 
Pertalite, Best Sales DEX / 
Dexlite, Best Non Fuel Retail 
Bussines SPBU, SPPBE / 
SPPEK Terbaik 2016, Agen 
LPG 3 kg Terbaik 2016, Best 
Sales Bright Gas, Best Sales 
Elpiji 12 kg, dan Best Sales 
Elpiji 50 kg.•mor i

best sales pertamax series
SPBU 14.282.6114 PT Mas Artha Sarana

best sales pertalite
SPBU 14.284.647 PT Palaraya Sejahtera

best sales deX / dexlite
SPBU 14.285.673 PT Prima Putra Agung 

daftar pemenang golden totem award 2017 :
best non Fuel retail bussines spbu
SPBU 14.282.661 PT Sinar Riau Abadi 

sppbe / sppek terbaik 2016
PT Awal Bros Multikarya

agen lpg 3 kg terbaik 2016
PT Putra Indrapuri Sejahtera

best sales bright gas
PT Cahaya Jaya Perkasa

best sales elpiji 12 kg
PT Tuah Karsa Muda

best sales elpiji 50 kg
PT Tuah Karsa Muda  

GM MOR I Romulo Hutapea (saat menjabat) foto bersama salah satu mitra usaha yang mendapatkan Golden Totem Award.

Peserta bootcamp foto bersama usai mengikuti pelatihan yang dilaksanakan RU VI Balongan. Pelatihan bootcamp 
digelar sebagai persiapan Turn Around 2017.

Peserta Musyawarah Cabang V DPC Hiswana Nigas Riau Tahun 2017 foto bersama.



Pertamina Serahkan 
Bantuan Banjir Sumbawa

sumbaWa - Sebagai bentuk kepedulian terhadap 
masyarakat yang terdampak bencana banjir di Sumbawa, 
Pertamina melalui unit operasi TBBM Badas menyerahkan 
bantuan Corporate Social Responsibility (CSR). 

Bantuan bencana banjir Pertamina diserahkan oleh 
Operation Head TBBM Badas Budi Mustanto, pada 
Jumat (10/2) di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa 
diterima oleh Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten  
Sumbawa Sulaiman. Bantuan kedua diserahkan pada 
Sabtu (11/2) di Wisma Daerah Kabupaten Sumbawa  
dan diterima oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setda 
Kabupaten Sumbawa Sahabuddin.

Bantuan yang diserahkan terdiri dari beberapa jenis 
sembako, 1.000 liter minyak tanah (dalam drum), 10 
unit kompor gas, 19 unit tabung  Bright Gas 5,5 kg dan 
Elpiji 12 kg serta refill untuk beberapa tabung LPG yang 
sudah ada. “Semoga bantuan ini dapat membantu masa 
pemulihan Sumbawa baik operasional maupun dapur 
umum,” ujar Budi.

Selain menyerahkan bantuan, Pertamina juga terus 
berupaya memasok BBM ke masyarakat. Total ada sekitar 
11 SPBU di Sumbawa.

Sejak banjir terjadi pada Jumat (10/2), 11 SPBU 
tersebut tetap beroperasi. Distribusi penyaluran BBM 
pun berjalan meskipun harus menggunakan jalur alter
natif.•mor V
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social responsibility
PHE ONwJ Tingkatkan Kualitas Jalan Desa Sedari
desa sedari - Sebagai 
bentuk komitmen manajemen 
untuk meningkatkan sarana 
infra  struktur jalan Desa Se
dari, dari Pertamina Hulu 
Energi Offshore North West 
Java (PHE ONWJ) telah 
menye l esa i kan  p royek 
pening    katan kualitas jalan 
Desa Sedari, Kecamatan 
Cibu aya, Kabu paten Kara
wang se panjang 2.400 m 
dengan dimensi lebar 3 
meter dan kete bal an 30 cm 
(pengerasan beton bertu
lang). 

Bupati Karawang Cellica 
Nurrachadiana yang hadir 
bersama Muspika Ci buaya 
dan Muspida Ka rawang, 
meresmikan proyek jalan dan 
jembatan ini, pada (16/2).

Ia mengapresiasi ban tuan 
infrastruktur dari PHE ONWJ 
dan menilai bantuan ini tak 
hanya berarti bagi masya
rakat setempat, tetapi juga 
berman faat bagi pemerintah. 
“Saya harap kerja sama ini 
bisa dilanjutkan terus demi 
kemakmuran masya rakat 
Karawang.” 

VP Operation PHE ONWJ, 
Amrullah Muiz menyatakan, 
pembangunan infrastruktur 
jalan dan jembatan di Desa 
Sedari merupakan bentuk 
prog  ram CSR dar i  PHE 
ONWJ yang bertujuan untuk 
mening katkan roda pereko
nomi an masyarakat Desa 

Nelayan Aceh utara Apresiasi Bantuan Rumpon PHE NSO - NSB
aceh utara - Para nelayan 
di Aceh Utara mengapresiasi 
dan berterima kasih atas 
bantuan rumpon (rumah 
ikan) yang diserahkan oleh 
PT Pertamina Hulu Energi 
(PHE) NSO – PHE NSB, yang 
sangat bermanfaat untuk 
me ning katkan hasil tang
kapan ikan para nelayan.

Apresiasi dan ucapan 
te rima kasih disampaikan 
oleh lembaga hukum adat 
laut yaitu lembaga Panglima 
Lao t  Kabupa ten  Aceh 
Utara, Tengku Ismail Insya. 
Bantuan  rumpon yang 
diserahkan oleh PHE NSO 
– PHE NSB manfaatnya 
sangat dirasakan oleh para 
nelayan di tiga ke camatan, 
yaitu Kecamatan La pang, 
Samudera dan Seunudon. 

“Dengan adanya bantuan 

Sedari hingga menjadi desa 
mandiri dan sejahtera.

Perbaikan infrastruktur 
jalan dan jembatan sudah 
lama diimpikan masyarakat 
Desa Sedari yang mayoritas 
p e n d u  d u k n y a  a d a l a h 
nelayan dan petambak ikan. 
Sebelumnya, warga Desa 
Sedari masih memanfaatkan 
sungai sebagai sarana trans
portasi sehari hari. Dengan 
jalan beton ini, warga tak 
lagi kesulitan menggunakan 
transportasi darat.

“Perbaikan jalan ini bisa 
mengubah roda per eko no
mian masyarakat setem pat, 
proyek ini terwujud dalam 
proses yang panjang,” pung
kasnya.

Diakuinya, pembangunan 
infra struktur jalan dan jem
batan terwujud dari kese
pa  katan bersama antara 
Perta mina dengan Pemkab 
Karawang dan masyarakat 
Desa Sedari, terlebih desa 
merupakan wilayah opera
sional PHE.

Se belumnya, PHE ONWJ 
juga telah membangun dua 
buah jembatan yang meng
hubungkan jalan menuju 
Desa Sedari  yang telah 
diresmikan pada tahun 2012. 
Pem   bangunan jembatan 
ter sebut ter bukti berhasil 
memutar roda perekonomian 
di Desa Sedari. Hingga saat 
ini, PHE ONWJ juga terus 
melakukan prog ram pem

berdayaan masya rakat di 
Desa Sedari seperti Revita
lisasi Puskesmas Pem bantu, 
Penyediaan Fasi l i tas Air 
Minum, Orang Tua Asuh 
Pohon mangrove.

Proyek  pen ingkatan 
kualitas jalan tersebut di
mulai pada Mei 2016 hingga 
Februari 2017 dan kini telah 
dapat d iguna kan untuk 
akt iv i tas warga. Proyek 
ini merupakan salah satu 
upaya PHE ONWJ untuk 
menyediakan akses penun
jang perekonomian sehingga 
masyarakat Desa Sedari 
dapat langsung menik mati 
manfaat pening   katan kualitas 
jalan ter sebut.•phe onWJ

rumpon ini tangkapan para 
nelayan kami terus ber
tambah, sehingga dengan 
alasan tersebut kami selalu 
meng  anjurkan kepada para 
nela yan di Aceh Utara untuk 
tidak mendekati anjungan 
lepas pantai milik PHE NSO 
dan mereka menurutinya. 
Semoga kedepan bantuan 
serupa dapat ditingkatkan 
lagi,” ujar Ketua Panglima 
Laot Aceh Utara, Tengku 
Ismail Insya.  

Bantuan rumpon yang 
dise rahkan oleh PHE NSO 
– PHE NSB kepada nelayan 
di Aceh Utara pada bulan 
November tahun 2016 lalu 
berjumlah 5 unit, untuk 
nela yan di Aceh Timur 2 
unit dan untuk nelayan di 
Kota Lhokseumawe 1 unit. 
Ketiga Kabupaten dan Kota 

tersebut merupakan wilayah 
perairan terdekat dengan 
anjungan lepas pantai NSO 
yang dike lola oleh PHE NSO. 

Selain untuk menunjang 
ekonomi para nelayan, tujuan 
penyerahan bantuan rumpon 
juga untuk mencegah pa
ra nelayan mendekati an
jungan lepas pantai NSO 
un tuk mencari ikan, demi 
keselamatan bersama. 

Menurut Aceh Product
i o n  O p e r a t i o n s  F i e l d 
Manager, PHE NSB dan PHE 
NSO, Indra Sakti, bantu
an rumpon tersebut meru
pakan salah satu bentuk 
kepedulian PHE NSB dalam 
mem bantu meningkatkan 
jumlah tangkapan ikan 
sehing ga dapat menambah 
penda patan para nelayan. 

Kegiatan ini juga terse

leng gara atas kerja sama 
PHE NSB dengan Dinas 
Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Aceh Utara, Aceh 
timur, Kota Lhokseumawe 
yang dise rahkan melalui 
lembaga hukum adat laut, 
Panglima Laot.  

“Donasi ini adalah bagian 
dari komitmen kita dalam 
men dukung kemandirian 
masya rakat di sekitar area 
ope rasi. Bersama dengan 
pemerintah daerah, secara 
konsisten kita berupaya 
untuk meningkatkan ke
sejahteraan masyarakat te
tangga, dalam hal ini para 
nelayan” ujar Indra Sakti. 

Sementara itu, secara 
ter pisah General Manager 
PHE NSO – PHE NSB Adi 
Harianto menyampaikan, 
bantuan rumpon ini berguna 

untuk meningkatkan eko
nomi nelayan di tiga daerah 
t e r s e b u t  k a r e n a  m a 
kin banyaknya ikan yang 
ditangkap di sekitar area 
rumpon dan juga upaya 
mencegah terjadinya ke
celakaan di sekitar Platform 
NSO yang biasanya di gu
nakan oleh masyarakat nela

yan sebagai area menang
kap ikan.

“Upaya ini menunjukkan 
komitmen Pertamina untuk 
turut serta menyejahterakan 
masyarakat serta sebagai 
rang kaian edukasi tentang 
keselamatan kerja,” pungkas 
Adi Harianto.•phe nso – phe nsb

Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana didampingi VP Operation PHE ONWJ, Amrullah Muiz meresmikan proyek jalan dan 
jembatan di Desa Sedari, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang dengan melakukan pemotongan pita.

Selain untuk menunjang ekonomi para nelayan, tujuan penyerahan bantuan 
rumpon juga untuk mencegah para nelayan mendekati anjungan lepas pantai 
NSO untuk mencari ikan, demi keselamatan bersama. 

Operation Head TBBM Badas Budi Mustanto secara simbolis 
menyerahkan bantuan untuk korban banjir di Sumbawa.



x

wakil Komisaris utama Pertamina 
Arcandra Tahar Kunjungi Kilang 
Ru V Balikpapan
balikpapan - Direktur Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia  Racmad 
Hardadi  memberi penjelasan mengenai maket perluasan kilang RU V 
Balikpapan kepada Wakil Komisaris Utama Pertamina Arcandra Tahar 
(memegang helm) dan Komisaris Pertamina Sahala Lumban Gaol (paling 
kiri). Kilang RU V Balikpapan akan ditingkatkan kapasitasnya dari 260 ribu 
barel perhari menjadi 360 ribu barel perhari melalui program RDMP (Refinery 
Development Master Plan) dan siap beroperasi pada tahun 2019 dan siap 
beroperasi pada tahun 2019.•mam

INFO MEGAPROYEK KILANG Rubrik ini berisi tentang info perkembangan revitalisasi dan pembangunan 
kilang baru menuju kemandirian energi.
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upgrading Kilang Ru IV Cilacap
cilacap - Seorang pekerja tengah mengontrol aktivitas di areal Kilang RU IV 
Lomanis, Cilacap, Jateng, Selasa (21/2). PT Pertamina (Persero) menargetkan 
proyek “upgrading” Refinery Unit IV Cilacap tuntas dan mulai beroperasi 2021, 
dengan peningkatan kapasitas total Crude Distillate Unit (CDU) dari sekitar 
345.000 barel per hari menjadi 370.000 barel per hari dan peningkatan hasil 
produksi dengan nilai tinggi dari semula sekitar 73 persem menjadi 96 persen.• 

idhad Zakaria/antara Foto
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Project Expose GRR Bontang : 
lebih dari 50 Perusahaan 
Berminat Mengikuti Project 
Expose GRR Bontang
Jakarta - “Sudah sejak jauh hari kami melakukan 
pemetaan ke  seluruh Indonesia, terutama  kawasan 
timur Indonesia. Daerah mana saja, demografinya 
seperti apa,  konsumsi masyarakat terhadap BBM 
seperti apa, jarak,  kepadatan penduduk, lokasi dan 
lain-lain. Dan dari yang kami petakan, maka Bontang 
menjadi pilihan yang terbaik,”  demikian dikatakan 
oleh Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia 
Pertamina Rachmad Hardadi dalam konferensi 
pers di Kantor Pusat Pertamina pada Jumat (24/2). 
Rachmad Hardadi didampingi oleh SVP Business 
Development Iriawan Yulianto dan VP Corporate 
Communication Pertamina Wianda Pusponegoro. 

Hardadi memaparkan, pada tahun 2012 ketika 
ia bertugas di Pt Badak, ia sudah melihat 10 tahun 
sejak 2012, dari 8 train yang dimiliki Bontang, yang 
beroperasi hanya 1,5 train. Sementara di sana sudah 
ada 21 boiler, dan  power generator yang besar, 
yang terancam idle.  “Sebagai orang Pertamina 
yang ditugaskan di sana, saya melihat potensi ini 
akan sangat bagus kalau bisa dimanfaatkan untuk 
memberikan dukungan operasional infrastruktur 
yang lain,” tutur Hardadi. Dikaitkan dengan roadmap 
untuk pemenuhan kebutuhan BBM ke depan, hal 
itu menjadi sinkron sehingga Bontang pun terpilih. 
“Kalau membangun kilang di sana, kita tidak memulai 
dari nol. Semua utilities-nya tinggal interkoneksi,” 
jelasnya. 

terkait project expose pada 28 Februari 2017, 
Rachmad Hardadi mengungkapkan, sudah ada 
sekitar 50 perusahaan yang menyatakan minatnya 
untuk mengambil bagian dalam Project Expose GRR 
Bontang.

Rachmad Hardadi mengungkapkan Pertamina 
telah mengumumkan sekaligus mengundang peru-
sahaan-perusahaan yang memiliki kompetensi 
untuk menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan 
mega proyek GRR Bontang, baik dari refinery, trading 
company, maupun institusi finansial. Menurut dia, 
terdapat empat karakteristik utama calon mitra 
yang dikehendaki Pertamina, yaitu memiliki rekam 
jejak yang kuat pada industri pengolahan minyak 
utamanya keandalan operasional dan eksekusi 
proyek, dapat menyesuaikan dengan struktur dan 
model bisnis yang dikehendaki Pertamina, memiliki 
keinginan kuat untuk percepatan proyek dan 
menyelesaikannya pada 2023, dan memberikan nilai 
menarik bagi proyek GRR Bontang.

“Hingga saat ini, terdapat lebih dari 50 
perusahaan calon mitra yang sejauh pengamatan 
kami memiliki kompetensi world class untuk mega-
proyek pengolahan dan petrokimia, menyatakan 
akan hadir dalam Project Expose GRR Bontang pada 
28 Februari mendatang. tentu ini merupakan sinyal 
positif tidak hanya bagi proyek GRR Bontang, namun 
juga iklim investasi di Indonesia yang masih sangat 

menarik di sektor ini,” kata Hardadi.
Rachmad Hardadi mengatakan Pertamina 

menargetkan untuk memperoleh mitra strategis 
tersebut pada 28 April 2017. Segera setelah ter-
pilih, Pertamina bersama mitra strategis akan 
memulai proses Bankable Feasibility Study (BFS) 
yang ditargetkan selesai pada awal tahun 2018 
sekaligus menuntaskan pembentukan konsorsium 
dan akan ditetapkan Pre-Investment Decision 1 
yang menggambarkan perkiraan awal investasi 
proyek GRR Bontang.

GRR Bontang ditargetkan mampu mengolah 
minyak mentah sekitar 300 ribu barel per hari. Pe-
laksanaan pembangunan kilang baru di Bontang 
ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri 
ESDM No. 7935 K/10/MEM/2016 tanggal 9 
Desember 2016 yang menugaskan Pertamina untuk 
membangun dan mengoperasikan kilang minyak di 
Bontang, Kalimantan timur. 

GRR Bontang diharapkan bisa mendukung 
Nawacita Presiden RI Joko Widodo untuk mening-
katkan kemandirian energi dengan  mengurangi 
impor BBM. Pada tahap awal, Pertamina akan 
masuk dengan minimal kepemilikan sekitar 5% 
hingga 25% dan selanjutnya mempunyai hak atau 
pilihan untuk meningkatkan kepemilikan dalam 
periode yang akan disepakati kemudian. 

Mitra strategis diharapkan berperan dalam 
pengadaan crude dan menyiapkan pendanaan. 
Mitra juga memiliki kemampuan dalam memasarkan 
produk yang tidak terserap di pasar dalam negeri ke 
pasar luar negeri, seperti Australia, Papua Nugini, 
Selandia Baru dan Filipina. 

Sebagai BUMN, Pertamina berharap agar ke-
mitraan yang nantinya terbentuk, dalam pengambilan 
keputusan tetap memperhatikan aspek GCG yang 
kuat. Selain itu juga mengedepankan Indonesia 
content, sambil tetap menjaga ke langsungan 
usaha. 

Sampai saat ini Pertamina sudah mempunyai 
pengalaman positif dalam bermitra dengan mantra-
mitra Internasional. SK Energy, Korea Selatan 
ber mitra dengan Pertamina untuk proyek Lube 
Base Grup III (pelumas sintetis) sejak tahun 2007 
di kilang RU II Dumai, Rosneft oil Company untuk 
GRR tuban dan Saudi Aramco untuk RDMP Kilang 
Cilacap. 

“Keterbukaan untuk menerima dukungan mitra 
Internasional maupun nasional diharapkan dapat 
mengembangkan budaya untuk siap memimpin 
dan berkolaborasi dengan tim dari negara dan 
kebangsaan yang berbeda. Intinya dalam kemitraan 
tersebut, kita bisa menjaga rasa nasionalisme 
sambil tetap memberikan nilai positif kepada mitra 
yang telah bersedia menanamkan modalnya di 
Indonesia,” pungkas Hardadi.•rilis/urip

Direktur Megaproyek 
Pengolahan & Petrokimia 

Pertamina Rachmad 
Hardadi didampingi 
oleh SVP Business 

Development Iriawan 
Yulianto dan VP Corporate 
Communication Pertamina 

Wianda Pusponegoro 
memberikan keterangan 

pers terkait project expose  
GRR Bontang. FO
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Sosialisasi Peraturan BI 
No. 17 Tahun 2015
Jakarta - Fungsi Financing & Business Support (FBS) me
nyelenggarakan Sosialisasi dan Update Peraturan Bank Indonesia 
No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di 
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Acara berlangsung 
di Hotel Double Tree by Hilton, Cikini,  pada Rabu (22/2).

Acara dibuka SVP FBS Budhi Himawan, VP FBS Tenny RA 
Rusdy,  dan  jajaran manajemen FBS. Hadir pula tiga pemateri 
dari Bank Indonesia, yaitu Deputi Direktur Divisi Perizinan & 
Perlindungan Sistem Pembayaran BI Sofwan Kurnia, Manager 
Divisi Pengawasan  Sistem Pembayaran I BI Ronggo Gundala 
Yudha, dan Asmen Divisi Pengawasan Sistem Pembayaran I BI  
Sasongko Agung Nugroho. 

Budhi Himawan dalam sambutannya menyatakan, Pertamina 
mendukung   implementasi  penggunaan Rupiah  di wilayah NKRI  
yang telah diterapkan oleh Bank Indonesia  sejak 1 juli 2015 
untuk mendorong  Rupiah sebagai salah satu simbol  kedaulatan  
Negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh  
warga negara Indonesia. 

Implementasi PBI dalam proses Pengadaan Barang atauJasa  
telah diatur  dalam SK Direktur Utama  No. 56/C00000/2015 
tanggal 29 Desember 2015. Sementara  implementasi  untuk 
proses  Penjualan Produk diatur dalam Memorandum Direktur 
Keuangan No. 420/H00000/2015 tanggal 30 Juni 2015. 

Semenjak implementasi  penggunaan Rupiah ini diberlakukan, 
struktur pengeluaran Pertamina dalam dolar AS sebelumnya 
sebesar 60% pada tahun 2014 berhasil ditekan menjadi  52% 
pada tahun 2016, dimana 90% dari pengeluaran dalam dolar 
AS tersebut  adalah untuk pembiayaan  impor. Sementara  dari 
sisi penerimaan, sejak dahulu penerimaan Pertamina, mayoritas  
sudah dalam Rupiah. 

Sofwan Kurnia mengatakan,  dari sisi ekonomi, Rupiah perlu 
stabilitas. “Rupiah itu digempur atau bagaimana, kedigdayaanya 
itu muncul  apabila nilai tukarnya  dijaga kestabilannya. Karena 
kalau menguat terus, daya saing produk ekspor kita juga akan 
menjadi lemah,” kata Sofwan. “Sementara kalau Rupiah terlalu 
lemah, maka kasihan ekonomi Indonesia, karena ekonomi kita 
secara fundamental lebih banyak barang dan jasa dari luar. 
Artinya, impor barang dan jasa itu cukup dominan. Hal tersebut 
akan mempengaruhi inflasi Indonesia.”

Sementara Ronggo Gundala Yudha menyatakan apresiasinya 
kepada Pertamina yang walaupun sudah menerapkannya sejak  
1 Juli  2015, namun  terus  menyosialisasikan PBI 17. Sementara 
untuk sektor migas, BI telah mengeluarkan kebijakan khusus 
berkaitan hal ini. 

Ronggo membagi masalah kewajiban penggunaan Rupiah 
ini bisa dilihat dari tiga dimensi. Pertama, dimensi  hukum yang 
membicarakan peraturan yang melandasinya. Kedua, dimensi 
ekonomi yang berbicara valas.  Dan ketiga, dimensi kebangsaan 
yang membicarakan  simbol negara.   

Usai pemaparan kemudian diikuti dengan diskusi dan tanya 
jawab yang menyangkus kasuskasus teknis di lapangan, baik dari 
sektor hulu maupun hilir. Sosialisasi diikuti pekerja lintas direktorat, 
unit bisnis dan anak-anak perusahaan Pertamina.•urip
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SVP Financing & Business Support Budi Himawan memberikan sambutan pada 
pembukaan Sosialisasi Peraturan Bank Indonesia No. 17 Tahun 2015.
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Forum CIP Direktorat Pemasaran : 
Ide Gila dan Inovasi untuk Memenangkan Persaingan

Peningkatan semangat para pekerja di 
Pemasaran untuk terlibat dalam kegiatan 
Continuous Improvement Program (CIP) yang 
sangat luar biasa dan berbagai apresiasi yang 
telah diterima oleh Direktorat Pemasaran 
selama ini baik di level Nasional maupun 
Internasional, maka untuk pertama kalinya telah 
dilaksanakan Forum Continuous Improvement 
Program (CIP) Direktorat Pemasaran. Forum 
yang bertemakan Ciptakan Kreasi dan Inovasi 

Jitu dalam Memenangkan Persaingan 
tersebut dilaksanakan pada tanggal 68 
Februari 2017 di Solo. Ide gila dan inovasi 
yang tercipta melalui metode CIP tersebut 
diharapkan untuk memenangkan persaingan 
Global.

Forum CIP Direktorat Pemasaran turut 
dihadiri oleh jajaran Management Direktorat 
Pemasaran serta Anak Perusahaan 
Pemasaran dan VP QSKM – Faisal Yusra 

yang sekaligus memberikan sesi motivasi 
yang membakar semangat para insan mutu. 
Forum yang dilaksanakan dengan tujuan 
untuk memilih gugus  gugus yang akan 
mewakili Direktorat Pemasaran dalam Forum 
Presentasi CIP  Annual Pertamina Quality 
(APQ) Awards pada Bulan Maret mendatang. 

Forum Presentasi CIP ini diikuti oleh 67 
gugus terbaik yang dipilih dari setiap MOR I – 
VIII, Fungsi Shipping, dan Anak Perusahaan 
dan telah dipilih sebanyak 40 gugus untuk 
maju ke APQ. Jika dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya jumlah CIP yang dihasilkan secara keseluruhan oleh Direktorat 
Pemasaran & Anak Perusahaan mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2015  dihasilkan 
692 CIP, sedangkan tahun 2016 dihasilkan 707 CIP yang melibatkan 1359 pekerja 
dan 178 TKJP.  Sejalan dengan arahan Direktur Pemasaran untuk mewujudkan value 
creation menjadi riil revenue, CIP tidak berhenti sampai dengan awarding APQ, nasional 
dan Internasional, namun yang terpenting bagaimana CIP tersebut dapat diutilisasi dan 
direplikasi di fungsi/unit bisnis/unit operasi dan Anak Perusahaan.

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

Oleh : Veronica Shatila – Fungsi QM – SPBD - Direktorat Marketing

workshop Penyusunan DKE QMA : 
Bersiap Menuju world Class Business 

Dalam memulai siklus QMA yang sesuai dengan implementasi Code Of Quality 
Management System (QMS) Pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi “Setiap organisasi 
wajib menyusun Dokumen Aplikasi berbasis kriteria kinerja ekselen dan wajib melakukan 
penyusunannya secara mandiri oleh tim yang ditunjuk oleh Surat Perintah Aplikan”, telah 
dilakukan rangkaian kegiatan Workshop penyusunan Dokumen Kinerja Ekselen sebagai 
bahan dalam melaksanakan Asesmen. 
Pelaksanaan workshop ini sebagai 
salah satu milestone persiapan menuju 
World Class Business.

Kegiatan yang diikuti oleh 17 
Anak Perusahaan dan Unit Bisnis 
sebagai Aplikan Asesmen KKEP 
2017 ini dilaksanakan pada dua sesi. 
Sesi pertama dilaksanakan pada 
22 – 24 Februari 2017 khusus untuk 
Anak Perusahaan serta sesi kedua 
yang dilaksanakan pada tanggal 27 
Februari – 1 Maret 2017 untuk Unit 

Bisnis Pemasaran. Pada pelaksanaan 
sesi Pertama, PT Pertamina Lubricant 
telah berkenan menjadi host workshop 
tersebut.

Pembagian kedua sesi ini dilakukan 
dengan intensitas yang berbeda dalam 
hal fokus dalam pemahaman 4 fokus 
KKEP (Kepemimpinan, Operasi , 
Tenaga Kerja dan Pelanggan) dengan 
integrasi ChallengeProsesResult yang 
diimplementasi berbeda antara entitas 
bisnis mandiri (Anak Perusahaan) serta 

unit bisnis intraorganisasi (Unit Bisnis).
Sebagaimana halnya semua pelatihan dari kegiatan mutu, yang sesuai dengan Code of 

QMS pasal 5 ayat 2, dimana Perusahaan bertanggung jawab SDM yang memiliki kualifkasi 
sesuai dengan kegiatan mutu, tujuan dari dilaksanakannya workshop dan pelatihan ini 
dilakukan atas dasar penugasan keikutsertaan Aplikan dalam asesmen KKEP 2017.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Peserta menunjukkan antusiasmenya dalam tujuan 
yang sama, samasama ingin membuat Perusahaan/Unit Bisnisnya berkembang lebih 
jauh. Seluruh peserta selain bertanya hal teknis, juga muncul pertanyaanpertanyaan 
yang bersifat strategis kepada para Pengajar yang notabene memiliki pengalaman yang 
mumpuni di fokusnya masingmasing.

Meskipun seluruh Pengajar memiliki ilmunya masingmasing namun kesamaan proses 
tetap terjaga dengan adanya integrasi 
pada seluruh materi ajar dan kertas 
kerja yang didistribusikan maupun 
yang diajarkan. Hal ini dilakukan 
dalam meminimasi multitafsir dari 
proses pemetaan kinerja dan integrasi 
ChallengeProcessResult yang ada 
di framework Pertamina dan anak 
Perusahaan. 

Mari kita tunggu hasil Dokumen 
Kinerja Ekselen untuk seluruh Aplikan dalam memotret seluruh Kinerja dari Perusahaan 
dan Aplikan pada tanggal 7 April 2017 mendatang. 

Insan Mutu Bisa! 
Oleh: Tim QMC – Quality, System & Knowledge Management
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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

Pengendalian Supply loss Pasca PTKAM

Menyempurnakan STK – Melembagakan Sistem

Dengan hampir berakhirnya masa kerja Tim PTKAM, sedikit banyak menuai berbagai 
pertanyaan dikalangan insan serah terima minyak. Salah satunya adalah bagaimana status Tim 
PTKAM selanjutnya, apakah harus menjadi suatu badan permanen, badan yang tetap adhoc atau 
bubar kembali seperti semula. Suatu pertanyaan yang tak hentihentinya muncul dilingkungan 
insan serah terima minyak.

Timbulnya pertanyaan tersebut cukup masuk akal karena kekuatiran para insan serah terima 
minyak terhadap kembalinya “setan losses” yang telah berhasil diberantas walaupun belum 
sepenuhnya tuntas, tapi sudah menunjukkan angka yang sangat dahsyat. Angka keuangan 
2016 menunjukkan supply loss 0.16%, suatu angka psikologis yang mampu menembus angka 
pengendalian resmi SK 018 (0,30%) dan angka pengendalian Deklarasi Bali (0,20%).

Dibalik keberhasilan diatas, mari kita melihat dulu bagaimana sepak terjang PTKAM, sehingga 
mampu menghasilkan angka supply loss yang fantasis ini.

PTKAM terbentuk melalui Surat Perintah No. 010/C00000/2015S0 tanggal 6 Maret 2015 
dimana Pendistribusian Minyak Mentah dan Produk BBM yang menggunakan berbagai moda 
transportasi dipandang belum efektif dan efisien. Ini ada benarnya, karena supply loss pada 
tahun 2014 sampai mencapai 0.41 %, sehingga kondisi ini menggerus keuntungan perusahaan 
yang cukup memprihatinkan.

Dengan beranggotakan Tim Leader (VP Level) dari masingmasing Direktorat dan Fungsi 
leher, PTKAM telah bahu membahu bekerja keras dan berperan aktif untuk menyukseskan setiap 
aktifitas di Unit Operasi/Unit Bisnis. Dengan koordinasi ini, sangat tampak sekali bahwa tidak 
ada lagi silosilo yang selama ini membentengi ego masingmasing kepentingan, tetapi semua  
“cair” bekerja sama menyelesaikan masalah hingga persoalan tuntas. 

Pembenahan dalam tata kelola  serah terima minyak yang telah dilakukan semestinya tidak 
akan siasia karena memang dalam sepak terjangnya telah memprioritaskan pembenahan 
di 3 aspek utama, yaitu aspek people, aspek process dan aspek teknologi. Dan yang cukup 
membanggakan dalam tahapan kegiatan saat ini tidak ada investasi biaya tinggi yang membebani, 
tapi cukup inspirasi, partisipasi hingga peduli terhadap setiap aktivitas  yang telah disepakati.

Beberapa contoh aktivitas aspek people seperti awareness melalui witness, upskilling dan 
refreshment insan serah terima minyak di beberapa terminal dan kapal, ternyata cukup berhasil 
meningkatkan pengetahuan dan keperdulian terhadap setiap langkah dalam melaksanakan 
tugas. Belum lagi melalui pertemuan, workshop, rapat koordinasi, rapat dengar pendapat, 

Nihil sub sole novum tidak ada yang baru 
di bawah matahari demikian bunyi sebuah 
pepatah Latin. Ya, pada hakekatnya apa pun 
yang namanya pembaruan di muka bumi ini, ia 
tak lebih hanya sebagai pengulangan sejarah. 

K e t i k a  P T K A M  d i a w a l  k i p r a h n y a 
menggalakkan pemasangan segel pada 
alat angkut, sebetulnya hal tersebut hanya 
pengulangan sejarah doang. Pada “Buku Hitam” 
(Skep Dirut No.1005/00000/80B1, tanggal 
14 Juli 1980), menyebutkan bahwa selesai 
memuat minyak ke dalam tangki kapal, haruslah 
dilakukan penyegelan pada bagian tertentu 
tempat keluar masuknya minyak.

Bedanya dengan yang < 2 tahun terakhir 
ini dilembagakan PTKAM Pertamina adalah 
menyangkut action plan dari Bab I Pasal 3 
Pelaksanaan Operasi Pemuatan selama proses 
loading minyak di pelabuhan tersebut. Meski selama ini sudah ada TKO dalam serah terima 
minyak, namun sering terlupa dalam penerapannya di lapangan.

Kalau dalam Buku Hitam diperintahkan secara umum, seperti yang tertera dalam Pasal I 
ayat 3.c.5: Penyegalan: ”Semua kerangan (valves) yang memungkinkan pemindahan muatan 
agar disegel”. Bedanya dengan apa yang sudah menjadi sistem oleh PTKAM, adalah dalam 
ketegasannya: “Semua bagian di atas kapal (kamar mesin, kamar pompa dan dek) yang ada 
hubungannya dengan muatan, wajib disegel”.

Akibat dari sistem baru yang dijabarkan PTKAM dari “Buku Hitam” tersebut, di MT “O” 
(7/5/2015), terjadi geger di lingkungan pelaku serah terima dari L/P ke D/P di Pertamina. Kalau 
selama ini segel diterapkan pada kapal jumlahnya sekitar 20 s/d 40 titik saja, maka selama 
< 2 tahun PTKAM berkiprah terjadi top record jumlah pemberlakuan banyak segel di banyak 

tempat di kapal. 
Meski terjadinya losses dari L/P ke D/P itu banyak faktor penyebabnya (antara 

lain tangki timbun, tangki kapal, ATG, MMC, SDM dan regulasi yang mengitarnya) 
namun hal yang tidak dapat dipungkiri faktor melipat gandakan segel di kapal cukup 

reward & punishment  dan sarana lain yang cukup membangkitkan semangat agar losses 
memang harus dihabisi.

Dalam aspek teknologi, muncul inspirasi untuk meningkatkan pengawasan agar 
monitoring terhadap pergerakan kargo dan tindakan fraud dilakukan lebih mudah. Dari 
yang sederhana, seperti penyeragaman dan pelipatgandaan segel, pemasangan CCTV 
dan Tool Box, hingga menggunakan teknologi eDTP (eDaily Tanker Position) yang 
rencana masih akan disempurnakan dengan zooming facility. Demikian juga monitoring 
kargo dengan teknologi ERP, telah membuat keperdulian terhadap serah terima minyak 
hingga tingkat managemen yang lebih tinggi. Dengan pengisian SFALSFBD pada sistem 
menjadikan notifikasi akan segera terdeteksi tanpa menunggu sampai basi, sehingga 
dapat segera dilakukan

Sementara itu, aspek proses memang masih harus lebih jeli, karena menyangkut 
prosedur dan sistem yang harus dibenahi. Pengintegrasian pedoman, TKO dan TKI menjadi 
Buku “pelangi” masih perlu ditindaklanjuti, agar tidak ada lagi kaedahkaedah dalam proses 
serah terima minyak yang saling berbenturan dan jalan sendirisendiri, semua menjadi 
satu menuju efisiensi dan kepentingan negeri. Meskipun semua Fungsi secara bulat telah 
bertekad untuk membenahi melalui “Deklarasi Bali”, namun “buku pelangi” diharapkan 
akan menjadi legasi.

Tanggal 6 Maret 2017 adalah tepat dua tahun umur Tim PTKAM Korporat. Tugas 
PTKAM untuk menurunkan losses telah terbukti yang tidak bisa dipungkiri. Meskipun 
dalam point 7 Surat Perintah Direksi bahwa Tim dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, 
namun tidak elegan kalau pengendalian supply loss harus digerakkan oleh organisasi 
adhoc yang berkepanjangan. 

Serah terima minyak memang saat ini bukanlah pekerjaan teknologi tinggi yang 
memerlukan pengetahuan  rumit dan sulit, tetapi pekerjaan yang memerlukan disiplin, peduli 
dan integritas tinggi agar distribusi minyak mentah dan BBM menjadi efisien dan efektif. 
Oleh karena itu pengendalian supply loss tetap menjadi pekerjaan yang sangat penting agar 
figure supply loss dapat dipertahankan. Kondisi pasca PTKAM memang sudah menanti, 
apakah menjadi organisasi adhoc, organisasi yang permanen atau kembali ke organisasi 
yang ada di fungsi, jika insan serah terima minyak tetap disiplin, peduli dan integritas tinggi, 
supply loss yang tinggi tidak akan kembali.•ptkam 0.2 lanJutkan! 

signifikan. Dengan melembaganya “pemberlakuan 
penggandaan segel di banyak tempat di kapal” 
dua tahun terakhir, dari visi Keuangan Pertamina 
sudah dikeluarkan maklumat bahwa losses tahun 
2015 dapat dikurangi PTKAM menjadi USD 486 
juta dibandingkan tahun 2014, dan di tahun 2016 
losses dapat dikurangi menjadi USD 143 juta 
dibandingkan tahun 2015. 

Yang menjadi tugas rutin bagi “generasi 
penerus” PTKAM di harihari mendatang 
adalah secara konsisten dan konskuen 
mengimplementasikan STK yang sudah disepakati 
berjalan hampir dua tahun terakhir.

Seluruh kapal yang dioperasikan Pertamina 
ketika selesai mengisi minyak di L/P, “semua 
bagian di atas kapal (kamar mesin, kamar pompa 
dan dek) yang ada hubungannya dengan muatan, 
wajib disegel” oleh Surveyor yang bekerjasama 

dengan Loading Master dan Nakhoda Kapal. Paling tidak, jumlah segel yang diberlakukan 
di atas kapal (previous vs next) jangan pernah berkurang. Ketika jumlah segel yang 
diberlakukan pada kapal yang bersangkutan berkurang, patut segera dipertanyakan 
kepada Surveyor dan Loading Master di L/P ada apa gerangan?

Kasus lain adalah Readiness dari setiap fasilitas maupun alat angkut. Buku hitam 
menyatakan langkahlangkah yang harus dilalui pada setiap proses serah terima yang 
memperlihatkan kesiapan dari alat angkut, terminal serah/terima dan para  Pekerja. Selain 
itu, penemuan kasuskasus fraud di kapal tentu tidak bisa dikesampingkan.

Selama dua tahun kebelakang beberapa aksi serah terima telah membuahkan hasil. 
Maka perlu ada standar tertulis dalam rangka melembagakan semua kinerja sesuai dengan 
yang diharapkan. Penulisan dalam STK yang dijaga implementasinya tentu menjadi 
keharusan. Do what your write dan write what you do menjadi aktifitas yang harus dijaga.

Kita optimis, dengan melembagakan sistem baru yang peduli terhadap tata kerja 
organisasi yang selalu memberlakuan penggandaan jumlah segel di kapal, akan dapat 
mencegah kembalinya supply losses melebihi ambang batas toleransi…!!!•ptkam 0.2 lanjutkan! 
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If you can’t measure it you can’t manage it (W. Edwards Deming)

TRIR (Total Recordable Incident Rate) adalah indeks laju recordable Incident (insiden 
tercatat) dalam setahun (Pedoman A002/D00000/2013S0  Revisi 01). Basis teorinya 
mengacu kepada OSHA Log 300 dengan sejumlah modifikasi. Insiden tercatat dimaksud 
adalah MTC (Medical Treatment Case), RWDC (Restricted Work Day Case), LTI (Lost Time 
Incident), dan Fatality. Tidak termasuk FAC (Firstaid Case), Near Miss dan Unsafe Act/
Condition. TRIR Pertamina menghitung jumlah injured person, sebagaimana OSHA Log 300 
(bukan jumlah case), tetapi memodifikasi faktor pengali dari 200.000 menjadi 1.000.000, 
sehingga rumus perhitungannya sbb:

 

Jumlah jam kerja adalah jumlah jam kerja nyata, termasuk kerja lembur yang tercatat 
pada time sheet/payroll. Atau jam kerja ratarata dengan menghitung jumlah pekerja X 
jumlah hari kerja X jumlah jam kerja sehari.

trir phe 2011 - 2016
Tingkat keberhasilan upaya pencegahan insiden di 17 AP (Anak Perusahaan) dan JOB 

(Joint Operation Body) PHE diperlihatkan pada gambar 1. Selama kurun waktu tahun 
2011 – 2016 terjadi tren penurunan TRIR dari 0.44 (2011) menjadi 0.22 (2016). Pada sisi 
lain, sepanjang tahun 2011 – 2016 secara Korporat TRIR Pertamina berkisar 0.20 – 0.29. 
Baik TRIR Korporat maupun PHE selalu di bawah allowable rate atau TRIR yang masih 
diperbolehkan.

Pembandingan TRIR selayaknya dilakukan antar perusahaan dengan tingkat risiko 
kecelakaan yang relatif sepadan. Kluster Marketing membukukan TRIR terendah, yaitu 
0.10. Diikuti perusahaan kluster operator Migas Upstream (PEP, PHE, PGE, dan PEPC) dan 
Pertamina Gas yang TRIRnya berkisar 0.22 – 0.31 (kecuali  PEPC dengan TRIR 0). Kluster 
Refining membukukan TRIR 0.31. Kluster peru sahaan Drilling Services mem bukukan TRIR 
0.44 (Elnusa) dan 0.53 (PDSI). Sedangkan TRIR Pertamina Trans Kontinental 1.00.

piramida insiden: cermin upaya Leading FaCtor
Pada tahun 2016 secara kumulatif 17 AP dan JOB PHE membukukan 8 insiden tercatat 

dengan 8 injured person. Terdiri dari 6 MTC, 1 RWDC, dan 1 LTI. Total jam kerja 36.007.273 
jam, sehingga terhitung TRIRnya 0.22. PHE menggenapkan pelaporan insiden tercatat 

dengan merawat pelaporan firstaid, near miss, dan unsafe act/condition. Selanjutnya 
memvisualisasikan dalam piramida insiden.

Piramida insiden Heinrich adalah pemodelan piramida rasio “donothing” atau 
piramida “alami”. Pada setiap 1 kecelakaan yang menyebabkan kematian lazimnya 
didahului adanya 30 insiden tercatat (beyond first aid), 300 firstaid, 3.000 near miss, 
dan 30.000 unsafe act/condition. (Catatan: Piramida insiden Heinrich ini telah banyak 
dikaji dan dimodifikasi baik pada dataran akademisi maupun praktisi).

Apabila upayaupaya proaktif pencegahan dan intervensi perbaikan tidak dilakukan, 
maka rasio tersebut besar kemungkinan akan terjadi. Semisal, jika banyak sekali 
kejadian unsafeact, maka tinggal tunggu waktu akan terjadi sejumlah insiden near 
miss dan kemudian firstaid. Dan jika sejumlah kejadian firstaid, tidak dilaporkan dan 
diinvestigasi, maka tinggal tunggu waktu akan terjadi kecelakaan yang menimbulkan 
cedera lebih parah, semisal medical treatment dan selanjutnya.

 

Pemodelan Piramida Insiden juga menjelaskan bahwa upaya pencegahan insiden 
kecelakaan kerja harus mulai dari upaya leading factor. Upaya itu meliputi (1) kepedulian, 
pelaporan dan intervensi penghentian unsafe act/condition di lingkungan kerja, (2) 
pelaporan, investigasi dan tindak lanjut rekomendasi perbaikan dari semua kejadian 
mulai unsafe act/condition, nearmiss, firstaids, apalagi insiden tercatat (beyond first
aid). Insiden tercatat sendiri sekaligus menjadi lagging indicator atas upaya leading 
factor tersebut, sehingga insiden dapat ditekan serendah mungkin, utamanya insiden 
yang menimbukan cidera/korban.

Piramida Insiden PHE tahun 2016 memperlihatkan bukan lagi sebagai piramida 
insiden “do nothing”. Tetapi menunjukkan PHE sudah melakukan berbagai upaya pro
aktif pencegahan insiden. Laporan unsafe act/condition sekitar 200.000 kasus yang 
semestinya berpotensi “memproduksi” 20.000 near miss, berhasil dikelola melalui upaya 
proaktif sehingga near miss menjadi hanya 108 kasus. Namun demikian, komposisi 
angka piramida insiden PHE tersebut memperlihatkan masih banyak opportunity for  
improvement dalam upaya pencegahan insiden.

saran: reVitalisasi SaFety oBServation PrograM
Piramida insiden menyadarkan kita bahwa mencatat dan melaporkan TRIR belumlah 

cukup sebagai upaya mencegah insiden. Basis aksi harus dimulai dari mendorong 
semua pekerja untuk rajin melaporkan unsafe act/conditions dan near miss. Kemudian 
diikuti dengan corrective action, agar insiden first aid dan beyond first aid dapat 
dicegah. Oleh karena itu, perlu revitalisasi program safety observation. Pertamina sangat 
kaya akan keragaman program itu, antara lain –sekedar menyebut beberapaPEKA, 
TUNTAS, SBOC, Stop Card, HAZOB, HOC, “You See You Act”, Perta Gold Card, Kartu 
Pengamatan & Intervensi. Kemudahan (simplifikasi) pelaporan dan aksesibilitas menjadi 
faktor penting untuk menjamin keberlangsungan program. Penyeragaman sepatutnya 
dihindari, kecuali sebatas penstandaran konten. Pengembangan software & web based 
seperti HORSE (HSE Online Reporting System) dapat dipertimbangkan sejauh terukur 
dan tersaji sarana/prasarana.•

REVITAlISASI SAFETY OBSERVATION PROGRAM
(Analisis TRIR & Piramida Insiden PHE Tahun 2016)

No. 09
Tahun LIII, 27 Februari 2017

 gambar 1. Tren TRIR PHE & Pertamina Persero Tahun 2011 – 2016 
(Sumber : HORSE Pertamina Persero & HORSE PHE)

TRIR = Jumlah Injured Person x 1.000.000
Jumlah Jam Kerja

piramida insiden phe tahun 2016
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Jakarta - PT Pertamina Hulu Ener 
gi (PHE) bersama Universitas Pa dja
djaran (Unpad) menandatangani No ta 
Kesepahaman Pe ngem   bangan Sumber 
Daya Manusia dan Ilmu Penge tahuan di 
Ruang Executive Lounge Unpad, Ban
dung pada Kamis (9/2). Penandatanganan 
dilaku kan oleh Direktur Utama PHE R. 
Gunung Sardjono Hadi dengan Rek tor 
UNPAD Prof. Tri Hanggono Achmad.

Dalam sambutannya, R. Gunung 
Sardjono Hadi ber harap dengan adanya 
kerja sama ini dapat ter ja lin hubungan 
yang baik antara PHE dengan Unpad. 
Khususnya dalam hal pengembangan 
sumber daya manusia dan ilmu penge 
tahuan. 

“Saya percaya, Unpad mampu men 
cetak generasi muda yang mampu 

menjawab tan  tangan industri Migas ke
depan,” paparnya.  

Senada dengan Direktur Utama 
PHE, Rek tor UNPAD Prof. Tri Hanggono 
Achmad menu turkan kerja sama de
ngan PHE ini meru  pakan upaya untuk 
menjawab tantangan perma sa la han 
bangsa. Berbagai masalah saat ini tidak 
bisa diselesaikan hanya dengan satu 
institusi, tetapi menuntut adanya kerja 
sama berbagai sektor.

Bentuk kerja sama lain yang didorong 
Unpad adalah meng  hasilkan riset ber
sama. Riset ini diharapkan dapat men jadi 
penyelesaian dari ber bagai permasalahan, 
baik di PHE maupun di masya rakat. 
“Berbagai bentuk penye lesaian masalah 
sosial ba sis  nya selalu dilakukan stu di 
terlebih dahulu,” imbuh Tri Hanggono.•phe

Sinergi PHE - uNPAD
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Rektor UNPAD Prof. Tri Hanggono Achmad dan Direktur Utama PHE R. Gunung Sardjono berjabat tangan usai 
menandatangani Nota Kesepahaman di Ruang Executive Lounge UNPAD.

PEP Papua Field Sematkan 
Penghargaan Best Employee, Most 
Improvement, dan Best worker
sorong, papua barat 
- PT Pertamina EP Asset 
5 Papua Field (PEP Papua 
Field) menyematkan peng
hargaan kepada pekerja 
dan mitra kerja PEP Papua 
Field pada Selasa (14/2). 
Penghargaan diber ikan 
kepada 2 orang pekerja untuk 
kategori Best Employee 
dan Most Improvement 
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serta kepada 1 orang mitra 
kerja untuk kagetori Best 
Worker.  Kategor i  Best 
Employee diberikan kepada 
Syarief, Safety Staff PEP 
Papua Field, kategori Most 
Improvement dianugerahkan 
kepada Lucky Ari Sudrajat, 
Transportation Staff PEP 
Papua Field, serta kategori 
Best Worker diraih oleh 
Sunaryo, mitra kerja fungsi 
Production Ope ration PEP 
Papua F ie ld.  Peni la ian 
dilakukan oleh para pe
kerja PEP Papua Field atas 
performa pekerja dan mitra 
kerja selama kurun wak tu 
tahun 2016. Acara pem
berian penghargaan diawali 
dengan pembukaan dan 
sambutan Papua F ie ld 
Manager, Julfrinson A. Sina
ga, dilanjutkan dengan pem
berian penghargaan, dan 
ditu tup dengan sambutan 
masingmasing penerima 
penghargaan.

Papua Field Manager, 
Julfrinson A. Sinaga, ber
pesan agar survei  dan 
pem berian penghargaan ini 
dibuat ter sistem sehingga 
dapat ter laksana setiap 
tahun. “Selain itu, setiap 
tahun perlu kita eva luasi 
pelaksanaannya teruta ma 
untuk kriteria yang lebih 

terukur. Hasil sur vei saat ini 
menunjukkan peni laian lebih 
ditekankan kepa da aspek 
non teknis se perti cara 
berkomunikasi, kepe dulian 
terhadap rekan kerja dan 
lingkungan. Namun, tahun 
ini semakin banyak kandi dat 
yang ber munculan dibanding 
tahun sebelumnya. Ini mem
buktikan bahwa ki nerja 
rekanrekan semakin me
ningkat,” ujarnya.

Peraih Best Employee, 
Syarief, mengungkapkan 
terima kasih atas apresiasi 
yang diberikan perusahaan 
berdasarkan survei. “Sa
ya melihat bah  wa ba nyak 
pekerja lain yang mem
berikan kontribusi se cara 
nyata kepada perusa haan. 
Saya berharap ke de pan
nya penilaian dapat lebih 
ditekankan kepada pen
ca paian kinerja,” ujarnya. 
Semen tara itu, Lucky Ari 
Sudrajat, penerima peng
hargaan Most Improvement 
mengaku ter kejut atas hasil 
survei ini. “Tidak menyangka 
saya ter pilih sebagai the 
most improvement. Ini tidak 
lepas dari mentoring yang 
dibe rikan atasan kepada 
saya. Semoga saya dapat 
terus meningkatkan kinerja,” 
ujarnya.•andi nJo

yogyakarta - Oil and 
Gas Intelectual Parade 
(OGIP) 2017 atau OGIP 
ke7 adalah kegiatan yang 
diadakan oleh mahasiswa 
Teknik Perminyakan di selu
ruh Indonesia. Kegiatan 
yang kali ini berlangsung di 
Univer sitas Pem bangunan 
Nasi onal (UPN) Veteran 
Yogya  karta merupakan 
wadah maha siswa di jurus
an ter kait untuk diskusi 
menge nai dunia migas, dan 
ber kem  bang melalui lomba
lomba maupun seminar 
yangdiseleng garakan

Rang  kaian acara OGIP 
sen diri telah dimu  lai sejak 
Desem  ber 2016 lalu hingga 
Febru ari 2017. Sederet 

PEPC Dukung Ahli Perminyakan 
Masa Depan dalam OGIP 2017

kegiat  an diadakan seperti 
CEO and Entrepreneur 
Talk, Welcoming Dinner, 
Intellectual Competition, 
Cultural Night, Ramayana 
Ballet in Prambanan Temple, 
Go Green Activity, serta 
Awarding Night. 

Kegiatan yang diadakan 
oleh OGIP ini sendiri diikuti 
lebih dari 120 mahasiswa 
teknik perminyakan dari 
selu ruh Indonesia, bahkan 
Asia. Kali ini tema OGIP 
mengambil World’s Energy 
Independence, yang menga
cu pada fenomena turun  nya 
harga minyak dan indus tri 
migas yang sedang kurang 
stabil. Berangkat dari tema 
ini, OGIP diharapkan dapat 

me munculkan pemi kiran 
maha s iswa teknik per
minyakan yang lebih ter
buka dalam mencari solusi 
alternatif.

Dalam acara seminar dan 
talkshow yang digelar oleh 
panitia OGIP, hadir beberapa 
tokoh ternama dalam dunia 
migas, seperti Presiden PT 
Biro Klasifikasi Indonesia 
(Persero), Rudiyanto, Kepala 
SKKMigas, Amien Sunaryadi, 
Presiden Direktur (Presdir) PT 
Technip Indonesia, Sudjono 
Suhard jo ,  dan Presd i r 
PT Menara Mas Energi, 
Gandung Atmadji, MPE.

Terl ibat juga sebagai 
j u r i  p a d a  I n t e l l e c t u a l 
Competition,  Head of Petro

Safety Staff PEP Papua Field  Syarief, Transportation Staff PEP Papua Field Lucky Ari Sudrajat , dan Sunaryo, mitra kerja 
fungsi Production Ope ration PEP Papua Field mendapatkan penghargaan dari PEP Papua Field.

leum Engineer Energi Mega 
Persa da, Peter Alastair 
Adam, Rig Super inten
dent PT Pertamina Drilling 
Services Indonesia (PDSI), 
Sub surface Manager PDSI, 
Heneka Yoma Priyang ga, 
Con sultant Night Drilling, 
Djoko Ari Wibowo, dan Sub
surface Manager Perta mina 
Inter national Sub surface 
Asset in Niger ia,  Tor iq 
Abdat. Hadir juga per wa  kil
an PT Pertamina EP Cepu 
(PEPC) yang turut men 
dukung kegiatan ini, Pandu 
Subiyanto dan Ismail Mardi. 
Kesem patan itu diman faat
kan sebagai ajang silatu
rahmi prak tisi migas dengan 
para mahasiswa.•Wp/ry
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Produksi Minyak Blok Cepu 
Kembali Normal 200 Ribu bph
boJonegoro – Produksi minyak Blok 
Cepu yang dikelola bersama PT Pertamina 
EP Cepu (PEPC) dan mitra kerja PT 
ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) kini 
telah kembali normal di kisaran angka 200 
ribu barel per hari (bph), setelah beberapa 
waktu sebelumnya sempat turun pada 
angka produksi 50 ribu bph. Produksi yang 
anjlok tersebut disebabkan karena cuaca 
buruk menyulitkan minyak yang dihasilkan 
untuk diangkut (lifting).

Direktur Utama PEPC Adriansyah, 
mengungkapkan, lantaran Floating Storage 
and Offloading (FSO) Gagak Rimang 
hampir penuh, maka produksi minyak 
Blok Cepu diturunkan menjadi 50 ribu 
bph selama beberapa hari. “Tetapi sejak 
Sabtu (11/2), lifting sudah bisa dilakukan 
dan produksi kembali normal ke level 200 
ribu bph sejak Minggu (12/2),” jelasnya. 

Dalam menerima kunjungan kerja 
anggota DPR komisi VII pada Jumat 
(10/2), Adriansyah juga  menyampaikan 
kemungkinan mengalirkan sebagian 
minyak Blok Cepu ke FSO Cinta Natomas 
milik PT Pertamina Hulu Energi. Hal ini 
dilakukan untuk meng antisipasi risiko jika 
terjadi sesuatu pada FSO Gagak Rimang.

Terkait rencana peningkatan produksi 
minyak Blok Cepu, Adriansyah menyatakan 
bahwa produksi ditargetkan stabil pada 
angka 200 ribu bph. Jika mengacu pada 
rencana ini, secara teknis, FSO Gagak 
Rimang masih mampu menampung 
pro duksi minyak Blok Cepu. Penurunan 
produksi yang terjadi, ditegaskan tidak 
akan mengganggu upaya pencapaian 
target 200 ribu bph. “Sedikit penurunan 
produksi mudahmudahan bisa kami 
kompensasi tahun ini sehingga tidak 
meng ganggu target pencapaian produksi,” 
tuturnya.

Hal senada disampaikan Vice President 
Public and Government Affairs EMCL 
Erwin Maryoto mengatakan,  turunnya 
produksi kemarin lantaran pihaknya tidak 
dapat mengangkut minyak dari fasilitas 
penampungan dan bongkar muat (FSO 
Gagak Rimang) yang menyimpan poduksi 
minyak dari Blok Cepu. Hal tersebut 
diakibatkan karena cuaca buruk dan 
ombak besar hingga membuat kapal 
tanker sulit merapat. Oleh sebab itu,  
pihaknya terpaksa mengurangi produksi 
agar FSO tidak penuh, namun sekarang 
produksi sudah normal kembali. 

Erwin menjamin kapasitas FSO Gagak 
Rimang masih mampu menampung 
produksi minyak dari Blok Cepu, yang 
angka normal biasanya memang sekitar 
185 ribu bph dan saat ini tengah dilakukan 
high rate test untuk memastikan kinerja 
sumur dan fasilitas produksi dengan 
menaikkan produksi minyak sampai 205 
ribu bph.

“Kapasitas FSO masih mencukupi 
untuk produksi 200 ribu bph, sesuai de
ngan target dalam Work Plan and Budget 
(WP&B),” tegas Erwin. Meski demikian, 
EMCL tetap melakukan langkah antisipasi 
agar hal serupa tidak terjadi lagi, yaitu 
dengan menggunakan tanker kapasitas 
besar untuk melifting minyak dari Blok 
Cepu.

Peningkatan produksi Blok Cepu 
merupakan salah satu keputusan dalam 
rapat pemerintah dengan komisi VII DPR 
RI. Desakan ini mengemuka karena adanya 
risiko jika produksi minyak Blok Cepu tidak 
ditingkatkan, maka impor minyak mentah 
akan semakin besar. Selain itu, Blok Cepu 
juga menjadi andalan mengejar target 
produksi nasional sebesar 815 ribu bph 
pada tahun 2018.•ry

Jakarta – Corporate 
Shared Service PT Perta
mina (Persero) dan PT Perta
mina EP Cepu sukses melak
sanakan Go Live imple
men tasi SAPSIIP PEPC 
Lapangan JimbaranTiung 
Biru pada Kamis 2 Februari 
2017 di Ruang Banyu Urip 
Gedung Patra Jasa Jakarta 
Pusat. Seremoni tersebut 
dihadiri oleh Direktur Utama 
PT Pertamina EP Cepu 
Adr iansyah,  SVP CSS 
Jeffrey Tjahja Indra, beserta 
tim manajemen PEPC dan 
CSS.

Acara dibuka dengan 
pembacaan laporan oleh 
Sudarto selaku Project 
Manager tim implementasi 
SAPSIIP PEPC JTB. Su
darto menjelaskan bahwa 
sistem yang telah dibangun 
saat ini mampu mengurus 
dua kebutuhan sekaligus. 
Per tama, PEPC sebagai 
anak perusahaan dapat 
support ke Persero. Kedua, 
PEPC se bagai kontraktor 
Kontrak Kerja Sama (K3S) 
dengan master data mampu 
support ke Sistem Online 
Terintegrasi (SOT).

Kegiatan di lanjutkan 
dengan menyaksikan demo 
transaksi di MySAP. Tahap 
imple mentasi SAPSIIP 
PEPC sudah dipersiapkan 
sejak  k ick off  pada 22 
Oktober 2016. Modul yang 
diimplementasikan antara 
lain Material Management 
(MM), Financial Accounting 
and Controling (FICO), Joint 
Venture Accounting (JVA), 
Project System (PS), dan 

Go live Implementasi SAP – SIIP 
PEPC lapangan JTB

Human Resources (HR).
Setelah closing Februari 

2017, seluruh kegiatan 
akan dilakukan oleh PEPC 
dengan dukungan dari CSS 
melalui mekanisme normal. 
Selain itu, pasca Go Live, 
PEPC berencana untuk 
me  nyempurnakan STK 
(pedo man, TKO, TKI) serta 
mela ku kan refreshment dan 
upskilling training semua 
modul.

“Kami masih memerlukan 
dukungan dari tim mana
jemen PEPC dan CSS. 
Teru tama untuk integrasi 
s istem MySAP dengan 
SOT SKK Migas. Hara pan 
kami, penyampaian la poran 
yang sebelumnya dicetak, 
nanti bisa dilakukan secara 
online,” ujar Sudarto.

Adriansyah menyambut 
baik acara Go Live terse but 
karena menandakan ter inte
grasinya sistem SAP dengan 
sistem informasi inves  tasi 
Pertamina. Ia mene  kankan 
bahwa tujuan imple  mentasi 
tersebut bukan supaya 
PEPC memi liki sistem, tetapi 
bagai mana sistem ter se but 
dapat membuat pe ker jaan 
men  jadi lebih efi sien. Oleh 
karena itu, PEPC diharapkan 
untuk meman faatkan sistem 
tersebut se cara optimal. 

“Walaupun judulnya 
Jam baranTiung Biru, tapi 
sebetulnya sistem ini kita 
tujukan untuk PEPC secara 
keseluruhan. Tidak terpaku 
hanya membuat sistem 
untuk pela poran pro yek,” 
ucap Adriansyah. 

“Oleh karena itu, kami 
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membutuhkan dukungan 
yang berkelanjutan dari CSS. 
Baik dalam rangka untuk 
membuat sistem ini bekerja 
sebaikbaiknya, mau pun 
mel ihat  pe luang untuk 
mengembangkan sis tem ini 
ke cakupan yang lebih luas,” 
tambahnya.

SVP CSS Jeffrey Tjahja 
Indra mengucapkan terima 
kasih kepada PEPC yang 
telah mempercayai CSS 
sebagai upa ya untuk menjadi 
lebih baik, terutama dalam 
hal tata kelola. “ICT memang 
tidak bisa mene mukan ca
dangan minyak bumi dan 
memperbaiki kuali tas ope
rasional kilang. Namun kami 
menjadi strategic partner 
untuk fungsi bisnis, dalam 
hal ini PEPC,” terang Jeffrey 
Tjahja Indra.

Menurutnya, JTB se
dang berubah menuju ke 
pro ses peker jaan yang 
lebih matang. Ada baiknya 
dengan Go Live ini kualitas 
data dapat ditingkatkan 
dan kepa tuhan ter hadap 
sistem men jadi le bih baik. 
“Mengenai teknis support, 
CSS akan mela ku kan nya 
secara berjenjang. Level satu 
bisa ditangani oleh kawan
kawan lokal. Kemu dian, level 
dua dan tiga akan kembali 
ke CSS,” tutup Jeffrey Tjahja 
Indra. 

Kegiatan seremoni Go 
Live dilanjutkan dengan 
penandatanganan berita 
acara serah terima imple
mentasi SAPSIIP lapangan 
JTB oleh Jeffrey Tjahja Indra 
dan Adriansyah.•css

Direktur Utama PT Pertamina EP Cepu Adriansyah, SVP CSS Jeffrey Tjahja Indra, beserta tim manajemen PEPC dan CSS.
 foto bersama usai kegiatan Go Live implementasi SAPSIIP pada (2/2) di Ruang Banyu Urip Gedung Patra Jasa Jakarta Pusat.

Blok Cepu yang dikelola PT Pertamina EP Cepu (PEPC) dan PT ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) .
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Employee Forum di PEPC
Jakarta - PT Pertamina EP 
Cepu (PEPC) mengadakan 
Forum Komunikasi Antar 
Pekerja (Employee Forum) 
pada Selasa (14/02), di ruang 
Banyu Urip Patra Jasa Tower. 
Acara ini digelar dalam rangka 
perpisahan Direktur Bisnis 
Support serta beberapa 
pekerja PEPC yang mutasi 
kerja dan telah memasuki 
masa purna bakt i ,  juga 
penyam butan Direktur Bisnis 
Support baru dan beberapa 
pejabat baru di PEPC. Turut 
hadir dalam acara ini, jajaran 
Direksi, manajemen PEPC, 
dan para pekerja PEPC dari 
berbagai fungsi.

Dalam kesempatan ter
sebut, Direktur Utama PEPC 
Adriansyah memberikan cin
dera mata kepada Direktur 
Bisnis Support Musa Umbas. 
Sedang kan cindera mata 
untuk Baginda, Rakutta 
Tarigan, dan Parada Devi 
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PBAS Kerja sama dengan 
Chandra Asri
boJonegoro - Dalam rangka pengem
bangan bisnis di bidang pelatihan, PT 
Patra Badak Arun Solusi (PBAS) dan 
PT Inaplas Reksa Investama melakukan 
penandatanganan Memorandum o f 
Understanding (MoU) yang ditandatangani 
oleh Direktur Utama PBAS Nanang Untung 
dan Direktur Utama PT Inaplas Suhat 
Miyarso pada Selasa (14/2) di Ruang Rapat 
EPC Graha PBAS. Kerja sama ini sangat 
diperlukan PBAS untuk bisa memberikan 
pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) di 
bidang pengelolaan dan pengoperasian 
industri Petrokimia dimana saat ini PBAS 
telah diminta untuk memberikan pelatihan di 
ORPIC (Oman Oil Refineries and Petroleum 
Industries Company). PT Inaplas Reksa 
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Sosialisasi Kegiatan Konstruksi 
Persiapan lokasi dan Pengeboran 
Sumur Eksplorasi SES#1
kalimantan utara 
– Joint Operating Body 
Per ta minaMedco E&P Si
menggaris (JOB PMEPS) 
berencana melakukan 
pengeboran di Q4 2017. 
Terkait dengan rencana 
kerja tersebut, beberapa 
proses dilakukan dalam 
rangka mempersiapkan 
ke giatan pengeboran agar 
berjalan lancar. Salah sa
tunya adalah sosialisasi 
ke pada masyarakat sekitar 
daerah pengeboran. So
siali   sasi dilakukan pada 
(6/2) di Balai Pertemuan 
Desa Tepian, Kecamatan 
Sem bakung, Kabupaten 
Nunukan, Kalimantan Uta
ra kepada masyarakat 
terkait rencana kegiatan 
kon struksi persiapan lokasi 
dan rencana pengeboran 
su mur eksplorasi South 
East Sembakung – 1.

Acara sosialisasi diha
diri oleh Kepala Desa, 
Ke tua Badan Perwakilan 
Desa (BPD) Tepian, tokoh 
ma sya rakat, aparatur desa 
dan beberapa masyarakat. 

Dalam kesem patan 
ter sebut, hadir Community 
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Deve lopment  & Land 
Acqui sition Officer JOB 
PMEPS Joehar Borgot 
Simanjuntak be serta tim 
project  dan technica l 
planning untuk mem beri
kan sosialisasi. 

“Proses pem be basan 
lahan sudah dilaku kan 
pada November 2014, 
akan tetapi terjadi penun
daan pekerjaan penge
boran dan pada tahun 
2017 baru dilaksanakan. 
Tentunya ren cana penge
boran in i  memer lukan 
du kungan dan doa dari 
se mua pihak, terutama 
stake holder daerah sekitar 
operasi,” ujar Joehar.

Selanjutnya dalam ke
sem   patan ini juga dilaku

kan penje lasan mengenai 
k e g i a t a n  k o n s  t r u k s i 
persiapan lahan yang me
nye  diakan kesempatan 
kepa da masyarakat sekitar 
untuk dapat berperan 
seba gai tenaga kerja. Hal 
ini pun disambut baik oleh 
masya rakat yang hadir. 

“Kami ber terima kasih 
dengan adanya lapangan 
pekerjaan tersebut. Ka
mi berharap semoga di 
kemu dian hari tidak hanya 
membuka lowongan pe
ker jaan non ski l l  saja, 
namun juga memberikan 
kesem patan pendidikan 
bagi pemuda terpilih untuk 
menjadi ope rator,” harap 
Muhtar, salah satu tokoh 
masyarakat.•Job p-meps

Investama merupakan perusahaan afiliasi dari 
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk yang 
bergerak di bidang perdagangan, konstruksi, 
property, sertif ikasi, pelatihan SDM dan 
perindustrian.

PT PBAS bersinergi dengan PT Inaplas 
untuk meningkatkan kompetensi dan nilai 
jual kedua belah pihak sebagai penyedia jasa 
pelatihan maupun operasianal assistance 
berdasarkan pengalaman operasional dan 
teknologi Petrokimia yang unggul kepada calon 
pelanggan potensial baik di dalam maupun di 
luar negeri. Dengan kerja sama ini, diharapkan 
PBAS lebih bisa meningkatkan daya saing, 
kompetensi dan kapabilitas SDM Indonesia  
untuk bisa berkiprah dan berkontribusi di 
industri Petrokimia luar negeri.•pbas

Silitonga diberikan oleh Direk
tur Pengembangan, Jam
saton Nababan. 

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut, Direktur Bisnis 
Support yang baru, Desandri, 
berjanji akan mene ruskan 
halhal positif dan kebi jakan 
yang sudah ada untuk terus 
dikembangkan agar PEPC 
menjadi jauh lebih baik.

Sementara itu Direktur 
Utama PEPC Adriansyah,  
mengapresiasi kinerja keuang
an PEPC selama dipimpin 

Musa Umbas. Ditambah 
dengan lifting produksi yang 
telah men capai angka 200 
ribu barel per hari (bph) tentu 
tidak lepas dari usaha dan 
kerja kerasnya. “Semoga 
dengan berga bungnya peja
bat baru, ter masuk dalam tim 
keuangan PEPC, akan me
nambah solid fungsi Finance 
& Bisnis Support,” ujarnya. 

Adriansyah ber harap De
sandri dan jajarannya dapat 
menaklukkan tantangan yang 
makin berat ke depan.•ry

Rencana  pengeboran sumur eksplorasi SES #1 disosialisasikan JOB PMEPS 
di hadapan masyarakat sekitar  daerah pengeboran.

Direktur Utama PBAS Nanang Untung dan Direktur Utama PT Inaplas  Suhat Miyarso foto bersama usai penandatanganan 
kerja sama pengembangan bisnis  di bidang pelatihan.

Direktur Utama PEPC berharap Fungsi Finance dan Business Support PEPC 
tambah solid di bawah pimpinan Direktur Bisnis Support yang baru, Desandri.

Senior Vice President Hotels and Business Support 
Angkoso B. Soekadari dan Direktur Keuangan dan SDM 
Patra Jasa  Rizki P. Hasan bersama para peserta dalam 
pembukaan Patra Jasa Chef Gathering (16/2/2017).

bandung  Untuk pertama kalinya Patra 
Hotels & Resorts sebagai salah satu pilar 
bisnis Patra Jasa, menggelar acara Chef 
Gathering, di Patra Hotel Bandung, pada 
(16/2). Acara yang dibuka oleh Direktur 
Keuangan dan SDM Patra Jasa Rizki P. 
Hasan, dimaksudkan untuk membuat se
buah standarisasi menu dan rasa pada hi
dangan yang akan disajikan di restoran hotel 
yang dikelola oleh Patra Hotels & Resorts. 
Sebanyak 7 General Manager, 7 Executive 
Chef, 3 Food & Beverage Manager dan  4 
Pastry Chef dari 7 Hotel Patra Jasa yang 
tersebar di Jakarta, Semarang, Parapat, Bali, 
Anyer, Bandung dan Palembang. Mereka 
mendapatkan bimbingan dari Senior Vice 
President Hotels & Business Support Patra 
Jasa Angkoso B. Soekadari.  

“Chef gathering ini merupakan sebuah 
terobosan yang dilakukan Patra Hotels & 
Resorts, dan merupakan rangkaian dari 
pro ses rebranding Patra Jasa. Diharapkan 
dengan terselenggaranya chef gathering, 
kami bisa menjadi pengelola hotel yang le bih 
dinamis, kompetitif dan menjaga kua litas,” 
ujar Rizki P. Hasan.

Acara bertema “Passion for Quality and 

Patra Hotel & Resorts Chef Gathering 
Menuju Standarisasi Kelas Dunia
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Desire to Serve”  ini merupakan jawaban 
untuk menghadapi perkembangan industri 
kuliner yang terus tumbuh seiring dengan 
kesadaran konsumen terhadap cita rasa dan 
penyajian hidangan yang sem purna. 

Para peserta akan diajarkan beberapa 
teori dan langsung praktik membuat 
h dangan pembuka, hidangan utama sampai 
dengan pencuci mulut yang dinilai mulai 
dari persiapan, hingga penyajiannya.  Hasil 
terbaik dari penilaian tersebut akan dijadikan 
standar menu  Patra Hotels & Resorts. Melalui 
standarisasi inilah diharapkan Patra Hotels 
and Resorts dapat menapaki standarisasi 
kelas dunia dengan peningkatan kualitas 
kuliner yang inovatif dan kompetitif.•patraJasa
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MOR VI Sosialisasikan lPG Non Subsidi 
di Pemerintah Kabupaten Kayong utara
kayong -  PT Pertamina 
(Persero) mengadakan so
sia l isasi  kepada PNS di 
lingkungan pe me rintah Ka
bupaten Kayong Utara, 
Kalimantan Barat di Gedung 
Balai Praja. So sialisasi ini guna 
menge nalkan penggunaan 
LPG Non Subsidi dengan 
merek Bright Gas ukuran 5,5 
Kg yang diperuntukkan bagi 
seluruh pegawai Pemerintah 
Kabupaten Kayong Utara. Hal 
ini bertujuan untuk mem bantu 
Pemerintah dalam mewu
judkan subsidi tepat sasaran 
sesuai Permen ESDM No. 26 
Tahun 2009.

Asisten 3 Pemerintah 
Kabupaten Kayong Utara 
Munirah mengatakan, saat ini, 
ketidakpastian ekonomi global 
memberikan dam pak yang 
signifikan terha dap struktur 
APBN Republik Indonesia. Ter

te kan nya ekonomi Indonesia 
mem buat pemerintah harus 
bekerja keras dan meng
ambil kebijakan demi me
nyeimbangkan neraca ke
uang an. “Salah satu kebi jakan 
yang diambil adalah pengu
rang an subsidi gas LPG 3 kg 
untuk menjaga kesta bilan. 
Pemerintah dan DPR telah 
sepakat untuk mengurangi 
besaran sub s id i  energi . 
Dimana dalam rancang an 
APBN 2017 sebe sar 92,21 
tr i l iun rupiah disepakat i 
menjadi 75,08 triliun rupiah.
Khusus untuk subsidi LPG 3 
kg sebesar Rp31,98 triliun. 
Hal ini mem berikan dampak 
kuota LPG 3 kg yang akan 
dikurangi,” te rang Munirah. 

Seperti diketahui, gas 
LPG 3 Kg yang disub sidi 
diper untukkan bagi masya
rakat miskin. Namun fak ta 

Tingkatkan Persebaran Outlet, 
Pertamina lubricants Region IV 
Gelar lomba Display 

semarang -  Dua unit 
sepeda motor Suzuki berhasil 
diraih oleh Outlet RESO 
MULYO dari wilayah Pati dan 
Outlet ERICK MOTOR dari 
wila yah Babawote. Kedua 
outlet tersebut merupakan 
peme nang Lomba Display 
Pertamina 2016 yang digelar 
oleh Pertamina Lubricants. 

Penyerahan dua unit ha
diah utama berlangsung di 
Kan tor Pertamina MOR IV dan 
diserahkan oleh GM MOR IV  
Kusnendar, pada Jumat (3/2).

Kusnendar memberikan 
apre siasi kepada para pe serta 
lomba yang telah berupaya 
semak simal mungkin dalam 
menyu lap outlet penjualan 
produk pelu mas Pertamina 
dengan ber bagai ide dan 
kreasi. Se lain itu, melalui ke
giatan ini, diharapkan pula 
gel iat  penju a lan produk 
pelu mas Perta mina menjadi 
semakin baik. 

“Semoga dengan adanya 
program ini ke depannya 

d a p a t  m e m   p e r b a n y a k 
numeric distribution outlet 
Pelumas dan menambah 
kreativitas outletoutlet di 
w i layah MOR IV,”  ucap 
Kusnendar.

Lomba yang diadakan oleh 
Sales Region IV PT Pertamina 
Lubricants diikuti oleh 3.604 
peserta dari berbagai wilayah 
di Jawa Tengah dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Peserta 
yang mengikuti lomba adalah 
outletoutlet yang teregistrasi 
di MFORCE dan mengi kuti 
Program Panen Rejeki Per
tamina.

Adanya lomba yang dige
lar mem perlihatkan bahwa 
PT Pertamina Lubri cants 
semak in  gencar  da lam 
meningkatkan penju alan pro
duk, sekaligus mem berikan 
apre siasi kepada mitra penju
alan produk usaha yang ikut 
mem bantu tercapainya target 
penjualan. 

Sales Region IV Manager 
Pertamina Lubri cant Chris

t i na  C .H .  S imo  r angk i r 
meng ungkapkan tu juan 
diselenggarakan prog ram 
ini agar jumlah distri busi 
outlet pelumas ber tam bah, 
khususnya pada Product 
High Tier untuk pro duk 2W 
dan 4W sekaligus mem per
siapkan marketing tools prog
ram bagi Team Speed Up 
1000 Salesman. 

Lomba Display Pertamina 
2016 dise leng  garakan me
lalui dua tahap. Tahap per
tama dilak sana kan selama 
empat bulan (25 April  25 Juli) 
dan tahap ke dua merupakan 
periode per panjangan,  pada 
25 Juli  30 September 2016.

Selain pe menang yang 
menda pat kan hadiah utama, 
ter dapat 627 outlet lainnya 
juga mendapatkan hadiah. Di 
anta ranya yaitu, voucher seni 
lai Rp2,5 juta untuk 55 outlet, 
voucher Rp 1 juta untuk 68 
outlet, dan voucher Rp 500 
ribu yang diperuntukkan 504 
outlet.•mor iV

MOR VI Gelar Pelatihan Safety Man 
SPBu se-Balikpapan
balikpapan – Untuk men
cegah terjadinya kecelakaan 
kerja di SPBU, Perta  mina 
gelar pelatihan Safety Man di 
SPBU Karang Anyar. Dalam 
kesempatan ter se but, hadir 
General Manager MOR VI 
Mo hammad Irfan, dan HSSE 
Manager Region VI Andri Pra
setyanto.

Kegiatan tersebut dihadiri 
sekitar 30 peserta perwakilan 
dari masingmasing SPBU 
yang ada di Balikpapan. Irfan 
menga takan, tujuan digelar 
acara ini untuk meningkatkan 
safety di area SPBU.

“Tahun ini merupakan 
ke giatan pertama pelatihan 
Safety Man yang dilakukan 
oleh Pertamina. Setiap satu 
SPBU wajib memiliki Safety 

Man. Tugas mereka setelah 
pelatihan ini, dapat mem
berikan ilmu yang dia dapat 
kepada seluruh karyawan 
SPBU,” ucapnya.

Irfan juga menambah
kan, Pertamina akan me

laku kan pelatihan kepa
da seluruh Safety Man 
di wilayah kerjanya. Ha
rapan nya, se mua pihak 
mera sa nyaman dan tidak 
ada lagi rasa waswas di 
area SPBU,” ucap Irfan.•as

Screening Kesehatan pada TA 2017 Ru VI Balongan
balongan – Pada Rabu (1/2) di 
area RU VI, pengawasan yang sangat 
ketat baik dari segi kesehatan maupun 
keselamatan  dilakukan oleh RU VI dalam 
menjalankan pekerjaan Turn Around 2017. 
Seluruh pekerja ditampung menggunakan 
armada Arhanudse menuju kilang RU VI 
Balongan. 

Sebelum memasuki kilang, setiap 
pe kerja TA men da patkan screening ke
sehatan, berupa tensi darah hingga tes 
kebugaran. Setelah selesai pengecekan 
kesehatan, yang bekerja di ketinggian 
akan diberikan stiker ber tanda merah 
di punggung, sedangkan yang lainnya 
di tandai dengan stiker berwarna hijau. 

Setelah pemeriksaan kesehatan, 
pekerja TA diwajibkan mele wati pintu 
Brassley, untuk dipe riksa keamanannya. 

Untuk mema suki kilang, setiap pekerja tidak 
boleh membawa Handphone (HP), korek api, 
senjata tajam, alkohol, rokok, dan lainlain. 
Dipastikan, sebelum memasuki kilang, setiap 
pekerja menggunakan alat pelindung diri 
(APD) dengan baik dan benar, seperti Safety 
shoes, helm, coverall, sarung tangan, dan alat 
pelindung diri lainnya.•irWanto

di lapangan banyak war
ga ataupun PNS yang ma
suk dalam kategori mam pu 
menggunakan LPG bersub
sidi ini. Dengan sosiali sasi 
ini, diharapkan masya rakat 
yang mampu dan PNS dapat 
beralih meng gunakan LPG 
Bright Gas ini. 

Peme rintah Kabupaten 
kayong Utara  sangat men
dukung terobosan baru yang 
dilakukan Pertamina, dengan 
harapan masya rakat yang ada 
tidak ketergantungan dengan 
sub sidi. 

“Semoga  Per tam ina 
dapat  menjamin ketersediaan 
pasokan Bright Gas j ika 
masyarakat mampu dan PNS 
Kayong Utara beralih  ke  LPG 
jenis ini. Tentunya dengan 
harga yang tidak terlalu ber
beda jauh dengan daerah 
lain,” harap Munirah.•as

Domestic Gas Region Manager VI Hardiyanto Tato secara simbolis menyerahkan Bright Gas kepada Asisten 
3 Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Munirah dalam kegiatan sosialisasi LPG Non Subsidi di Gedung 
Balai Praja.
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GM MOR IV  Kusnendar foto bersama dengan para pemenang Lomba DIsplay Pertamina 2016.

Pengecekan kesehatan para pekerja yang terlibat dalam 
Turn Around 2017 dilakukan sebelum melaksanakan tugas.

GM MOR VI Mohammad Irfan memberikan pengarahan di hadapan 
peserta  pelatihan Safety Man di SPBU Karang Anyar.
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LINTAS
PEPC gelar Sertijab Treasury 
Manager dan Pengukuhan 
beberapa Jabatan
Jakarta -  Selasa (14/2), PT Pertamina EP Cepu (PEPC) 
melaksanakan acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Treasury 
Manager dan pengukuhan Tax Manager, Facility Maintenance 
Manager, serta Internal Audit Manager. Acara dihadiri oleh 
jajaran Direksi, manajemen PEPC, dan para pejabat baru 
yang dikukuhkan di ruang rapat Direksi PEPC.

Sertijab dilakukan oleh Adriansyah selaku Direktur Utama 

PEPC kepada Bambang Tjahjo Kuntjoro sebagai Treasury 
Manager yang baru menggantikan Agus Salim, sedangkan 
Agus Salim dikukuhkan sebagai Tax Manager, Djatmiko 
sebagai Facility Maintenance Manager, dan Joni Nazarudin 
sebagai Internal Audit Manager. 

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PEPC 
Adriansyah memberikan pengarahan bahwa ada dua 
tantangan besar yang dihadapi PEPC saat ini, yaitu menjaga 
kestabilan produksi minyak Lapangan Banyu Urip yang erat 
kaitannya dengan biaya produksi, dan persiapan pelaksanaan 
eksekusi pekerjaan unitisasi gas Lapangan JambaranTiung 
Biru (JTB) agar sesuai dengan target waktu yang telah 
ditentukan.  Karena itu, seluruh tim keuangan diminta untuk 
mewaspadai risiko yang timbul diakibatkan karena halhal 
yang tidak diinginkan seperti turunnya angka produksi. 
Khusus untuk fungsi audit, Adriansyah mempersoalkan 
atas minimnya data yang dimiliki oleh PEPC, sehingga ini 
merupakan tantangan tersendiri bagaimana memperoleh 
data yang komprehensif, supaya menghasilkan laporan yang 

akurat dan transparan. Selain itu, komunikasi secara internal 
maupun eksternal harus terus dibangun dan diupayakan lebih 
baik untuk dapat mengatasi semua tantangan yang ada.•ry

Studi Banding Pekerja Ru IV Cilacap 
ke Ru VI Balongan
balongan – Sebanyak 12 pekerja RU IV Cilacap me
lakukan studi banding ke RU VI Balongan. Rombongan 
tersebut disambut oleh HSC Section Head  Asrinur di ruang 
rapat Diklat,  pada Senin (6/2). Guna mengenal lebih jauh 
proses unit PlatformerCCR RU VI, pekerja RU IV Cilacap 
tersebut melaksanakan pelatihan program pengenalan dan 
Pembelajaran di Unit Platformer – CCR Cyclemax di RU VI 
Balongan dan ini berkaitan  dengan  Pembangunan Proyek 
Langit Biru Cilacap. Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari 
berturutturut, batch I pada 6  8 Februari, batch II  pada 
1517 Februari, batch III 2123 Februari dan batch IV  pada 
810 Maret 2017. Selain pekerja Produksi, pelatihan tersebut 
juga diikuti tim Opt & Maintenance Preparation Refining 
Proyek serta Maintenance & Start Up Preparation  PLBC yang 
berjumlah 14 pekerja. Program pengenalan ini dipresentasi 
oleh Fungsi Produksi Zulkifli dan Engineering Ichiko. Selesai 
presentasi dilanjutkan kunjungan lapangan.•irWanto

PHE Gelar Tamiya Cup
surabaya – Penggemar hobi Tamiya PT Pertamina Hulu 
Energi (PHE) sukses menggelar lomba PHE TAMIYA CUP. 
Lomba adu kecepatan mobil Tamiya digelar di PHE Tower 
11 Februari 2017. Dengan diikuti oleh 50 orang peserta 

yang berasal dari penggemar mobil Tamiya PHE, AP PHE 
dan Pertagas, lomba mempertandingkan kelas STO dan 
STB. Kedepannya diharapkan event ini bisa menjadi event 
rutin 6 bulanan yang melibatkan penggemar Tamiya dalam 
cakupan lebih luas seperti Pertamina, AP Pertamina, SKK 
Migas & stakeholder lainnya.•phe

Ikatan Mahasiswa Management 
Indonesia Kunjungi Terminal BBM 
Makassar
makassar (16/2) – Kunjungan Ikatan Mahasiswa 
Management Indonesia dilakukan dalam rangkaian kegiatan 
Indonesia Management Student Conference (IMSCo) yang 
diadakan oleh Ikatan Mahasiswa Managemen Universitas 
Hasanuddin. Student Conference yang diadakan pada 912 
Februari 2017 ini merupakan yang pertama kali dilakukan di 
Indonesia bagian Timur.  

Dalam kunjungan tersebut peserta yang terdiri dari 
mahasiswa mana jemen seluruh Indonesia, dapat mempelajari 
bagai mana Terminal BBM mengelola ling kungan dalam 
melakukan operasionalnya dan melihat secara langsung 
kegiatan operasional Terminal BBM. 

Sebagai rangkaian kegiatan dilaksanakan juga pe
nanaman 500 pohon bakau oleh peserta di wilayah binaan 
CSR Terminal BBM Makassar, yaitu di Pat tingaloang. 

Kegiatan didampingi oleh Mana ger Communication and 
Reltaions Area Sulawesi, Her man syah Y Nasoren, Mana ger 
CSR dan PKBL Area Sulawesi Syarifudin, serta mendapat 
du kung  an penuh dari OH Termi nal BBM Makassar Ronny 
Bawole dan tim HSSE Terminal BBM Makassar.•

Tips Menghadapi Perkara Pidana

Jakarta – Fungsi Legal 
Counsel & Compliance Perta
mina kembal i  menye leng 
garakan LPP dengan tema “Tips 
Menghadapi Per kara Pidana” 
yang di isi oleh pembicara 
pengacara hukum senior, Prof. 
Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.H., 
pada 23 Desember 2016 di 
Ruang Pertamax lantai 21, 
Kantor Pusat Pertamina, yang 

diiku ti oleh para pekerja dari 
kantor pusat, unit, dan Anak 
Perusa haan Pertamina.

Chief Legal Counsel & 
Compliance Pertamina Ge na des 
Panjaitan dalam sam butannya 
m e n u n j u k k a n  d a t a  d a t a 
perkara pidana yang ditangani 
oleh Fungsi Legal Counsel & 
Compliance. 

“Dalam penanganan per kara 
pidana, Fungsi Legal Counsel 
& Compliance mem berikan 
layanan jasa pen dam pingan. 
Hal ini karena adakalanya 
jajaran Peru sa haan diminta 
oleh penegak hukum baik itu 
sebagai saksi, sekadar pemberi 
keterangan, bahkan mungkin 
juga sebagai ter  sangka dalam 
suatu ka sus pidana. Jadi, LPP 
ini pen ting untuk meningkatkan 
penge tahuan kita mengenai 
bagaimana cara menghadapi 
per kara pidana,” ujarnya.  

Sementara dalam pa paran
nya, Otto Hasibuan men jelaskan 

pentingnya me ma hami proses 
perkara pida na dengan baik 
dari awal sampai akhir. Tahapan 
perkara pida na secara berurutan 
yakni dari pro   ses penyelidikan, 
peny i  d ik  an ,  p raperad i lan 
(optional), pe nun tutan, per
si dangan, pu tus an sela, per
sidangan, dan putusan.

“Kita tidak akan mungkin 
punya kiat, punya teknik, punya 
tips, untuk menjalankan su a tu 
perkara pidana kalau kita tidak 
tahu bagaimana awal dan akhir 
dari suatu peris tiwa pidana. Jadi 
jangan mem buat suatu skenario 
se buah perkara pidana tanpa 
tahu di benak kita akhir dari 
per kara ini seperti akan apa,” 
ujar Otto.

Per lu diketahui bahwa 
dalam setiap tahap tersebut ada 
teknik dan cara (tips) ter sendiri 
dalam menyikapinya. Con
tohnya, dalam tahap awal yaitu 
penyelidikan, Otto menje laskan 
bahwa tahap penye lidikan bukan 

otto hasibuan, 
pengacara kasus kopi 
sianida Jessica, berbagi 
tips dalam menghadapi 
perkara pidana dalam  
Legal Preventive Program 
(lpp) pertamina antara 
lain jangan mau diperiksa 
tanpa didampingi lawyer, 
jangan mau dipengaruhi 
oleh penyidik, dan 
pastikan berita acara 
pemeriksaan dibuat tanpa 
tekanan.

pro justitia, se hingga penyelidik 
tidak bisa menga mbil barang 
bukti, mela kukan penyitaan, 
dan melaku kan penggeledahan. 
“Kita harus cepatcepat menge
tahui dulu apa yang sesung
guh nya terjadi dan apa yang 
mau diselidiki. Kita punya hak 
meno lak un tuk mem berikan 

dokumen,” ujar nya. 
Selain itu, Otto mene kankan 

pentingnya pendam pingan 
dan keberadaan lawyer atas 
suatu perkara sejak awal per
kara tersebut muncul, kare na 
pendampingan hukum meru 
pakan hak masyarakat j ika 
dipanggil oleh aparat pene gak 

hukum.
“Jangan lepaskan ke sem 

patan pertama waktu di pe
riksa dalam penyidikan, lawyer 
harus muncul, jangan ketika 
sudah di pengadilan. Usa ha  kan 
jangan mau diperi ksa tanpa di
dampingi seorang lawyer,” ujar 
Otto.•starFy/lcc

Pengacara hukum senior, Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.H., memberikan tips  menghadapi perkara pidana kepada peserta  
Legal Preventive Program.
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Pertamina Gelar Safety Driving 
Bagi Awak Mobil Tangki
balikpapan –  Po lda 
Kalimantan Timur bekerja 
sama dengan Pertamina 
m e l a  k u k a n  s o s i a l i s a s i 
mengenai undangundang 
No.22 tahun 2009 tentang 
lalu lintas dan angkut an jalan 
kepada pekerja, mitra kerja 
dan awak mobil tanki TBBM 
Balikpapan dan depot LPG 
Balikpapan.

Hal ini dilakukan untuk 
men cegah dan meminimalisir 
kecelakaan yang sering terjadi. 
Sosialisasi yang diadakan di 
Gedung Serbaneka, pada 
20 Januari 2017 ini dihadiri 
oleh banyak staf dari ber
bagai anak perusahaan. Pada 
kesempatan ini juga ditam
pilkan video Safety Induction 
yang berisi tentang instruksi 
keselamatan pada MOR 
VI, dan sambutan dari OH 
Terminal BBM Balikpapan 
Andi Ramadhan.

Dalam sambutannya, 
Andi mengatakan, pada 
tahun 2016 ada 40 kejadian 
yang ter jadi  di  MOR VI 
Kalimantan dan 80% dari 
kejadian itu adalah lalu lintas. 
“Kami mencoba untuk memi
nimalisir kecelakaan. Semoga 
pada tahun ini bisa zero 
accident,” ungkapnya.

D iha rapkan  dengan 
ada nya acara ini perilaku/
behavior pengemudi, mulai 
dalam perjalanan hingga ke 
tangan konsumen dapat 
berjalan dengan baik. Ka rena 
acara ini mengenai kesela
matan, maka hadir pula HSE 
Terminal Balikpapan,  Eki 
yang mem bi ca rakan tentang 
Road Safety. Dalam Safety 
Pause yang dipresentasikan, 
ia membahas tentang cara 
berkendara  dengan aman. 
“Attitude adalah hal utama 
yang perlu dibina sehingga 
tercipta keamanan ketika 
berkendara,” tegasnya.

Sementara itu, Amri Mu
harram, selaku pemateri 
menga  takan,  dalam ber ken
daraan, pada dasarnya 80% 
kecelakaan terjadi karena  

berasal dari perilaku manu
sia. Karena itu, ia meng
imbau agar para penge mudi  
berperilaku yang benar saat 
berada di jalan raya. 

B e r d a s a r k a n  d a t a 
yang ia himpun, sebanyak 
3 orang meninggal dalam 
2 jam karena kecelakaan 
yang terjadi di jalanan, dan 
itu baru di Indonesia saja. 
Amri menambahkan, angka 
ini tetap dari tahun 2014. 
Dengan adanya angka ter 
sebut, Polda Kaltim gencar 
melakukan sosialisasi. 

Pa da kesempatan yang 
sa ma, Polda Kaltim juga 
mem beritahukan tentang 
pe nerimaan negara bukan 
pajak di lingkungan Polri 
yang berlaku sejak 6 Januari 
2017.•as
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Pelatihan Defensive Driving untuk Pekerja
Jakarta - Fungsi HSSE 
Kor porat bekerja sama 
dengan Rifat Drive Labs 
(RDL)  me nye  lenggarakan 
pelatihan Serti fikasi De
fensive Driving pa da Jumat 
dan Sabtu (1718/2). Pe
lajaran teori pada Jumat di 
Kantor Pusat Perta  mina, 
dan pelatihan di lapangan 
pada Sabtu di Buperta 
Cibubur. 

Pelatihan dibuka oleh 
HSSE Operation Head Office 
Manager Tri Sapta Mulia 
Tambunan. Pembekalan 
di be  rikan oleh pembalap 
Rifat Sungkar dan seka rang 
menjadi  ambassador untuk 
produkproduk Pertamina. 

Sedang kan pada praktik 
lapang an, dibimbing oleh 
Chief Instructor RDL Herry 
Wah yudi.  

Herry menjelaskan apa 
yang dimaksud dengan 
defen sive driving dan per
be   da  annya dengan safety 
dr iv ing .  Safety dr iv ing 
adalah bagaimana menjadi 
seorang penge  mudi yang 
sela lu mela   kukan preventif 
atau pen cegahan. Caranya 
melaku kan pence  gahan 
sudah sejak  awal, mulai 
dari persiapan menge  mudi 
sampai di akhir menge mudi. 

Hal ini berbeda dengan 
defensive driving dimana 
ketika mobil sudah ber

gerak, harus ada tindakan
tindakan anti sipasi. “Jadi 
sela in mela kukan pen
cegahan juga harus diper
siapkan antisi pasinya jika 
terjadi sesuatu,” kata Herry. 

Dengan demikian, selain 
sela mat, pengemudi juga 
diharap kan bisa menu
runkan po tensi risiko ke
cela kaan yang mung  kin 
akan menimpanya. “Ka rena 
jika kecelakaan itu sampai 
ter jadi, efeknya akan banyak 
sekali. Selain dirinya sendiri, 
yang akan dirugikan adalah 
keluarganya juga,” tegas 
Herry. 

Herry menambahkan, 
pelatihan ini bukanlah kur

Seorang pekerja Pertamina mengikuti pelatihan defensive driving di Buperta Cibubur.

sus menyetir mobil yang 
biasa, tetapi lebih kepada 
mem berikan pola pikir yang 
be nar ketika mengemudikan 
kendaraan. 

Salah satu pekerja yang 
mengikuti kegiatan tersebut, 

Iwan Rapsody (Finance) 
menga kui, ia memperoleh 
tam bahan ilmu dalam ber
kendara untuk mencapai 
kese lamatan selama da
lam perjalanan. “Banyak 
yang saya da pat kan dari 

pelatihan defensive driving 
ini. Yang utama adalah 
caraca ra pengereman, 
teknikteknik slalom dan 
menge mudi dalam keadaan 
jalanan yang licin,” ujar 
Iwan.•urip
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Suasana sosialisasi safety driving yang diikuti pekerja, mitra kerja dan awak mobil 
tanki TBBM Balikpapan dan depot LPG Balikpapan.



x Hulu TRANSFORMATION CORNERMengusung Etos Produksi 
di ladang Tua Kepala Burung

Kegiatan pengukuran minyak dalam tangki di fasilitas Loading Terminal, 
Kota Sorong.
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Jakarta – Pertamina Mar
keting Operation Region 
(MOR) III dan anak usahanya 
PT Pertamina Lubricant me
lun curkan program promo 
dengan hadiah utama umroh 
ke tanah suci. Program ini 
ber  laku untuk para mitra 
Grab Car dan Grab Bike yang 
melakukan pembelian Bahan 
Bakar Khusus (BBK) dan 
pro  duk Pelumas Pertamina 
di SPBU COCO wilayah 
Jabodetabek dan Bandung 
yang bertanda khusus. 

Program ini diluncurkan 
dalam rangka memberikan 
apresiasi kepada konsumen 
setia produk unggulan Perta
mina, terutama para mitra 
yang tergabung dalam jasa 
trans portasi online pengguna 
bahan bakar Pertamax Series 
yaitu Pertalite, Pertamax 
Turbo, Dexlite dan Pertamina 
Dex maupun pengguna Pe
lumas Enduro dan Fastron 
Series. 

“Luasnya jejaring trans
portasi online menjadikan 
program ini juga bermanfaat 
untuk sosialisasi penggunaan 
bahan bakar yang ramah 
ling  kungan serta mening
kat kan kebanggaan atas 

pro  duk karya anak bangsa 
yang sudah mendunia, yaitu 
Pelumas Pertamina,” ungkap 
Retail Fuel Marketing Manager 
MOR III Pertamina, Nurhadiya 
saat peluncuran program di 
SPBU COCO Abdul Muis, 
Selasa (21/2). 

Sementera itu, Kepala 
Pengem bangan Bisnis Grab 
Indonesia Bayu Seto me
nyambut baik adanya kerja 
sama promo in i .  Menu
rut   nya,  ada sekitar 30% 
pe  ngemud i  G rab  yang 
su dah menggunakan ba
han bakar non subsid i . 
Se luruh pengemudi Grab 
pun akan didaftarkan dan 
disosialisasikan untuk meng
ikuti program ini. “Kami men
dorong biker dan driver Grab 
menggunakan bahan bakar 
berkualitas agar men jamin ke
selamatan para penum pang,” 
kata Bayu.

Selain berhadiah satu 
paket Umroh, program ini juga 
menyediakan hadiah berupa  
satu unit sepeda motor dan 
voucher BBK senilai Rp 30 
juta untuk 30 pemenang. 

Pe menang adalah yang 
mela kukan pembelian BBK 
dan pelu mas tertinggi selama 

peri ode 14 Februari hingga 30 
Juni 2017.

Pada saat pembelian 
BBK a taupun  pe lumas 
Pertamina, mitra Grab Car 
dan Grab Bike diminta untuk 
menunjukkan identitas atau 
id card  Grab, kemudian 
petugas SPBU melakukan 
tapping dengan sistem RFID 
sehingga nilai pembelian akan 
dicatat pada sistem dan nilai 
tersebut diakumulasikan di 
akhir periode program untuk 
mendapatkan pemenang 
dengan kategori pembelian 
tertinggi.

kerJa sama promosi 
produk

Selain peluncuran prog
ram promo Pertamax Series 
dan Pelumas Pertamina, juga 
dilakukan penandatanganan 
Nota Kesepakatan atau MOU 
antara Pertamina dengan 
dengan Grab Indonesia dalam 
rangka promosi dengan tar
get sasaran utama para 
pe ngemudi Grab Car dan 
Grab Bike, khususnya di DKI 
Jakarta dan sekitarnya.

“Kami bekerja sama untuk 
meningkatkan penjualan ba
han bakar non subsidi dan 

mengupayakan menekan 
penjualan BBM subsidi de
ngan berbagai promosi,” kata 
Nurhadiya.

Bayu menjelaskan,  ada  
tiga hal penting dalam kerja 
sama dengan Perta mina, 
yakni quality, service, dan 
safety. Ketiga hal terse but 
yang nantinya diformulasikan 
dalam rangka kerja sama 
de ngan Pertamina. “Kami 
mendorong para mitra un

tuk menggunakan bahan 
ba  kar dan pelumas yang 
ber kual i tas. Dengan ini , 
kami akan meningkatkan 
service level pada konsu men. 
Tujuannya untuk menjamin 
keselamatan pe num pang,” 
tam bahnya.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
yang sama juga dilakukan 
peres mian kembali bengkel 
ken daraan otomotif ‘Bright 
Olimart’ di SPBU COCO Abdul 

Muis Jakarta Pusat dengan 
konsep bengkel modern ber
basis Convinience Store. 
Pertamina Retail bekerja sama 
dengan Pertamina Lubricants 
dalam pengembangan jaring
an Outlet Bright Olimart di 
SPBU Pertamina yang hingga 
saat ini berjumlah 30 titik 
Bright Olimart type Reguler, 
8 titik Bright Olimart type 
Modular dan 50 titik Enduro 
Express.•irli

Jakarta – Meski jauh dari ibu kota republik ini bukan kendala 
bagi para jawara, pegiat sektor hulu bisnis minyak dan gas bumi 
jajaran PT. Pertamina EP (PEP) Papua Field. Area operasi PEP 
yang satu ini secara geografis terletak di wilayah Kepala Burung, 
Provinsi Papua Barat. Dari sisi lokasi, PEP Papua Field merupakan 
kawasan produksi PEP terujung di Indonesia Bagian Timur. Namun, 
hal tersebut tidak menyurut semangat jajaran PEP Papua Field yang 
terus mengasah kompetensi dan ketrampilan untuk meningkatkan 
produksi di lapanganlapangan minyak dalam wilayah kerja (WK) 
PEP Papua Field.  Berbagai keterbatasan yang dihadapi, baik dari 
sisi keuangan, teknologi, dan lingkungan disiasati lewat kearifan dan 
kreatifitas dalam berinovasi sehingga target produksi pada 2016 lalu 
terlampaui. “Sepanjang 2016 Papua Field berhasil membukukan 
produksi sebesar 1.132 barel minyak per hari (BOPD) atau 104,4% 
di atas target RKAP 2016,” ungkap Papua Field Manager, Julfrinson 
Alfredo Sinaga mewartakan kinerja jajarannya. 

Lebih lanjut Julfrinson mengatakan, mengingat semua asset 
produksi yang dikelola Papua Field merupakan sumursumur tua 
yang sudah memasuki fase depleated, sementara pengeboran baru 
pun tidak ada maka jajarannya menerapkan strategi utama, berupa 
fast response apabila terjadi permasalahan di lapangan. Selain itu, 
jamaknya ladang tua maka kinerja produksi juga mengalami kasus 
penurunan alami (natural decline rate) cukup inggi.  Untuk itu Papua 
Field mengambil langkah dalam menahan laju natural decline rate 
dengan melakukan pengerjaan program kerja sumur melalui optimasi, 

seperti menyigi kandidatkandidat sumur 
yang masih berpotensi menaikkan produksi, 
reparasi, dan reopening sumur. 

Untuk menunjang hal di atas, menurut 
Julfrinson tidak kalah pentingnya adalah 
memanajemeni beberapa hal berikut: (1)  
pengadaan spare parts untuk pekerjaan 
material down hole sesuai jadwal dan 
kebutuhan, (2) kesiapan hoist/rig yang siap 

kerja, serta (3) prioritas pengerjaan sumur-sumur yang off dengan cara 
cepat tanggap (fast response) yaitu segera memindahkan rig (rig move) ke 
sumur yg sedang off tersebut sehingga dapat meminimalkan angka low 
& off. “Sebagai catatan, angka low & off PEP Papua Field adalah sebesar 
4,58% sepanjang 2016 lalu,” urai Julfrinson menunjukkan strategi yang 
ditempuh Papua Field dalam mengusung upaya peningkatan produksi.

Sementara itu, Program sumur reaktivasi selama 2016 ada 
sebanyak 21 sumur dengan total gain produksi ratarata 10,5 BOPD. 
Kategori reaktivasi sumur ini meliputi pekerjaan reopening dan plugback 
cementing. “Kegiatan perawatan sumur tetap kami lakukan, khususnya 
sumursumur artificial lift yang sudah mengalami low efficiency pump, 
wajib kami kerjakan untuk menahan laju natural decline rate dan 
mengurangi low & off,” imbuh Julfrinson. Di samping itu, mengingat 
batuan reservoir di asetaset produksi Papua Field adalah batugamping 
Formasi Kais (Kais Limestone Formation) maka pekerjaan pengasaman 
(acidizing) adalah langkah yang tepat untuk menjaga kontinyuitas produksi 
. “Ada 13 job pengasaman dilakukan sepanjang 2016 dengan tambahan 
produksi ratarata 11 BOPD. Sedang pekerjaan perforasi, pindah lapisan, 
dan perbaikan bonding semen tidak kami lakukan karena PEP Papua 
Field tidak mempunyai kontrak Electric Wireline Logging Production and 
Perforation yang sedang aktif,” terang Julfrinson menjawab pertanyaan.

Menyusul krisis harga minyak mentah dunia, Direktorat Hulu 
menerapkan kebijakan efisiensi dan penghematan di setiap level operasi 
dan investasi, baik di pusat maupun lapanganlapangan produksi. Terkait 
hal tersebut, dalam 2016 lalu, Papua Field berhasil menghemat lebih 
dari tiga miliar rupiah yang didapat dari langkah efisiensi penggunaan 
KRP (Kendaraan Ringan Penumpang). Sistem yang diterapkan adalah 
sistem pool, di mana user melakukan reservasi KRP maksimal 1 hari 
sebelumnya untuk penggunaan KRP. Langkah ini mendorong efisiensi 
penggunaan kendaraan, efisiensi penggunaan bahan bakar, dan tentunya 
menggiring user untuk merencanakan pekerjaan yang membutuhkan 
support KRP dengan lebih baik. Di samping itu, jumlah KRP dikurangi 
dari 24 unit menjadi 19 unit. Penghematan yang dapat dilakukan sebesar 
Rp3.069.137.100,00. Selain itu, efisiensi pun dipetik melalui sistem kerja 

lembur online (SIKLON) yang membatasi jam kerja lembur maksimum 
60 jam. Jam kerja lembur diinput secara real time dan tersimpan 
secara online di dalam basis data. “Setelah penerapan SIKLON, 
ratarata persentase penghematan biaya setiap bulan sekitar 40,31% 
atau setara dengan nilai ratarata Rp 109.068.875,00,” ujar Julfrinson.

Sejarah pengelolaan WK Papua Field berawal dari eksplorasi yang 
dilakukan Shell Oil Company di daerah Kepala Burung (Kabupaten 
Sorong) Papua pada 1932, namun tidak berhasil. Tiga tahun kemudian 
(1935) Nerderlandsch Nieuw Guinea Petroleum Maatschapij (NNGPM) 
melanjutkan kegiatan eksplorasi di bekas konsesi Shell Oil dan berhasil 
menemukan lapangan minyak Klamono yang mulai di produksikan 
pada 1948 sebanyak 4000 BOPD. Pada 1962 NNGPM berganti 
nama menjadi Sorong Petroleoum Company (SP.Co.) yang seluruh 
sahamnya dimiliki Namloose Venoodschap Bataafse Petroleum 
Maatschaapij (NV. BPM).  Selang 2 tahun saham SP.Co dibeli oleh 
PN Permina yang kemudian menjadi Pertamina, dan melakukan 
pengeboran sumur ke47 di Klamono pada 1971. Selanjutnya, pada 
1976 Pertamina menemukan lapangan minyak Linda di sebelah barat 
daya Klamono. Hingga saat ini, di wilayah Kepala Burung, Papua 
Field mengoperasikan Lapangan Klamono, Klamumuk, Sele Linda, 
dan Salawati yang di kembalikan TAC Intermega pada 2015.•dit. hulu

Pertamina luncurkan Program umroh Gratis Bagi Pengemudi Grab

Program promo dengan hadiah utama umroh ke tanah suci menjadi salah satu  apresiasi Pertamina kepada mitra Grab 
Car dan Grab Bike yang membeli bahan bakar khusus dan produk pelums Pertamina di SPBU COCO dan Bandung yang  
bertanda khusus.
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