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Pekan lalu, World Bank difasilitasi oleh BNP Paribas 
mengeluarkan obligasi (bond) global dan dana yang diperoleh 
digunakan khusus untuk mendukung program Sustainability 
Development Goals (SDGs). SDGs Bond ini merupakan obligasi 
pertama yang sejalan dengan agenda “SDGs Everyone” yang 
digagas World Bank pada Januari 2017. 

Sekilas, SDGs Bond mirip dengan Green Bond yang 
telah diterbitkan World Bank sejak 2008. Green Bond secara 
spesifik digunakan untuk pendanaan proyek ramah lingkungan, 
sedangkan penggunaan SDGs Bond memiliki cakupan yang 
lebih luas. Sesuai 17 agenda sustainability project, SDGs Bond 
digunakan untuk mendanai proyek-proyek kemanusian seperti 
pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, kesehatan, akses 
pada air bersih, dan pendidikan, seperti dalam gambar.
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4.000 rumah di Subang 
Siap Dialiri Gas Kota

DPPu Sepinggan Siapkan 
Hydrant Pit
DPPU Sepinggan akan 
menjadi fasilitas pengisian 
Avtur ke-5 di Indonesia 
yang menggunakan 
hydrant pit setelah 
Bandara Soekarno Hatta, 
Ngurah Rai, Juanda, dan 
Domine Eduard Osok. 
Pembangunan hydrant 
pit ini diharapkan akan 
selesai pada pertengahan 
tahun 2018.

BALIKPAPAN - Guna me-

“Pembangunan fasilitas ini 
mengantisipasi pertumbuhan 
konsumsi Avtur di Bandara 
Se pinggan. Ini wujud ko-
mitmen Pertamina untuk me-
layani kebutuhan airliner di 
Balikpapan,” ungkap Alicia 
I rzanova, Area Manager 
Commu nication & Relations 
Kalimantan.

Konsumsi Avtur di seluruh 
ban dara di Kalimantan hing-
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of the weekQuote
there is only one way to avoid criticism. 
do nothing, say nothing, be nothing.
                          Aristotle

pertamina dan kemaLa 
Bhayangkari sepakat 
Bersinergi

pertamina sukses meraih 
penghargaan the 2nd WoW Brand 
Festive day 2017

ning  katkan layanan kepada 
airliner dengan fasilitas terkini, 
pengisian Avtur tidak dilakukan 
melalui mobil Refueller namun 
menggunakan  f a s i l i t a s 
hydrant pit sehingga proses 
pe layanan menjadi lebih ce-
pat. Penambahan sarana 
dan fasilitas juga dilakukan 
di DPPU Sepinggan dengan 
penambahan 3 tangki sebesar 
2.000 KL hingga nantinya 
DPPU Sepinggan memiliki 
ka pasitas maksimal 7.500 KL.

SUBANG - Warga Subang, 
Jawa Barat kini menjadi ba
gian dari pengguna jaringan 
gas kota (jargas) di Indonesia. 
Rabu (22/3), gas kota mulai 
mengalir di ke rumah warga di 
Kelurahan Cidahu, Kecamatan 
Pagaden Barat. Pengaliran 
gas kota ini hingga 4.000 
Sambungan Rumah tangga 
(SR) ini dila kukan secara 
bertahap me la lui proses kon
versi kom por milik warga. 
Sam bung an Rumah tangga 
(SR) Pembangunan Jargas 
Su bang merupakan program 
Ditjen Migas, Kementerian 
ESDM yang dibiayai menggu
nakan dana APBN yang p e

nugasan pelaksanaan pengo
pe rasiannya diserahkan 
ke        pa da Pertamina. BUMN 
ini menunjuk afi liasi nya, PT 
Per  tagas Nia ga (PTGN) untuk 
meng  ope rasikan jargas di se
jumlah kota/kabupaten. 

“Su bang menjadi ka
bu paten kedua di Jawa 
ba rat yang dialiri oleh jar
gas Pertamina setelah Ka
bupaten Bekasi. Karena 
ini merupakan hal baru di 
Su bang, kami meyakinkan 
jargas ini hadir untuk me mu 
dahkan masyarakat meng      
akses energi gas dan aman 
digunakan,” ung    kap Pre si
dent Director PTGN Lin da 

Sunarti. 
Jargas Subang menda

patkan pasokan gas dari su
mur PT Pertamina EP Asset 
3, Field Subang dengan alo
kasi 0,2 MMSCFD. Gas ini 
akan mengalir kontinyu dan 
dapat diakses 24 jam oleh 
peng guna jargas. “Jargas 
ini menjadi sarana bagi war
ga Subang untuk bisa me
nikmati manfaat gas yang 
ada di wilayahnya” kata Field 
Manager Subang, Arman Mel 
Hukom. 

Teralirinya jargas di Su
bang ini menambah jumlah 
SR jargas yang dikelola PT 
Pertamina (Persero) sebanyak 

87.614 SR yang tersebar 
di 12 kota/kabupaten. Pro
gram jargas adalah upaya 
yang dilakukan oleh Ditjen 
Migas, Kementerian ESDM 
untuk menekan impor dan 
sub sidi LPG. Program jargas 
menyasar masyarakat yang 
wilayahnya memiliki sumber 
gas dan telah terbangun in
frastruktur pipa gas. Tahun 
2017, Pertamina kembali 
me n    dapatkan wilayah pe nu
gas an pembangunan dan 
peng operasian jargas da-
ri Kementerian ESDM. Tar
getnya hingga 2018, jargas 
bisa tersambung 146.000 
SR.•PTGN

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik memberikan penjelasan tentang strategi 
perencanaan dan proyek-proyek ke depan Pertamina kepada anggota Komisi VII DPR dalam Rapat 
Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR Ruang Rapat Komisi  VII DPR RI, 
pada Kamis (23/3).  Dalam kesempatan tersebut Direktur Utama Pertamina didampingi oleh Direksi 
dan tim manajemen lainnya. Fo
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Bagaimana pandangan 
Bapak terkait target pe-

ngembangan EBT Nasional 
me rujuk Perpres 79/2014 yang 
sangat agresif? Seperti di-
ketahui, target porsi EBT dalam 
bauran energi nasional adalah 
23% pada 2025 atau sebesar 

ProyeK PltS 2017, 
Komitmen Pertamina 
KembanGKan biSniS enerGi 
baru terbaruKan

657 MBOE sebagaimana di-
tuangkan dalam Perpres 79/2014. 
Sementera realisasinya, pada 
2013 kontribusi EBT dalam 
bauran energi nasional berkisar 
59 MBOE. Jadi, dalam kurun 
waktu 12 tahun, kontribusi EBT 
naik 1.000%. Target peningkatan 

kontribusi EBT ini jauh di atas 
target peningkatan kontribusi 
energi primer lainnya (batubara, 
minyak, dan gas) yang tidak 
lebih dari 250% dalam kurun 
waktu yang sama, walaupun 
secara volume masih sangat 
sig nifikan. Selain itu, EBT untuk 

kelistrikan, kontribusi pada 2013 
berkisar 9,5GW dan pada 2025 
ditargetkan menjadi sebesar 46 
GW (naik 400% dalam kurun 
waktu 12 tahun) dan selanjutnya 
pada tahun 2050 menjadi sebesar 
172GW (naik 1.700% dalam 
kurun waktu 37 tahun). Target 
peningkatan kontribusi EBT ini 
tentunya membutuhkan upaya 
dan sinergi para pemangku 
kepentingan secara baik, ter-
struktur dan berkelanjutan. 

Padahal, mata rantai pengem -
bangan EBT harus terintegrasi 
dari hulu sampai ke hilir. Se-
bagai pendatang baru dalam 
dunia penyediaan energi, EBT 
masih membawa beban biaya 
pengusahaan yang relatif tinggi. 
Namun dengan adanya manfaat 
tambahan yang melekat dalam 
EBT, yaitu ramah lingkungan dan 
energi bersih, seyogianya beban 
biaya tersebut dapat dialokasikan 
bersama antar para pemangku 
kepentingan  setidaknya selama 
periode tertentu  sehingga 
pengembangan EBT tetap dapat 
berjalan dan mencapai tingkat 
keekonomian yang cukup. Se-
telah hal tersebut tercapai, maka 
diharapkan pengembangan 
EBT dapat disejajarkan dengan 
pe ngembangan energi primer 
lainnya. 

Namun demikian, beberapa 
kebijakan pemerintah sebagai 
driving force yang diharapkan 
dapat memecahkan kebuntuan 
belum sepenuhnya memenuhi 
harapan sebagian pemangku 
kepentingan. Kesenjangan ke-
pentingan antara pengembang 
EBT dan major off taker EBT ber
dampak kepada melambatnya 
laju pengembangan EBT. Bahkan 
beberapa pengembang EBT 
cenderung memilih untuk tidak 
memasuki bisnis pengembangan 
EBT hingga situasi dinilai mem
baik.

Apa upaya Pertamina menjaga 
komitmen pengembangan 
EBT di tengah tantangan ter-
sebut? Menghadapi situasi dan 
kondisi pengembangan EBT di 
luar sebagaimana disampaikan di 
atas, sejujurnya Pertamina berada 
dalam situasi yang cukup sulit. 
Namun sebagai BUMN  yang telah 
menyampaikan komitmen untuk 
berkontribusi kepada pengem-
bangan EBT, Pertamina tetap 
harus menjaga komitmen ter sebut 
sampai batas tertentu dan sesuai 
dengan kewenangan yang dimiliki 
sebagai sebuah korporasi.

Kami telah melakukan kajian 
pasar produk EBT  khususnya 

EBT kelistrikan  dan memetakan 
pengguna EBT kelistrikan men
jadi 3 area besar. Yaitu, (1) 
Pengguna di luar Pertamina 
dan berhubungan dengan PLN 
(On Grid), (2) Pengguna di luar 
Pertamina dan tidak berhubungan 
dengan PLN (Off Grid), dan (3) 
Pengguna di dalam Pertamina. 

Untuk area (1) kita masih 
mem batasi  in is iat i f - in is iat i f 
pengembangan EBT kelistrikan, 
namun tetap menjaga komunikasi 
dengan pihak major off taker 
dan kementerian ESDM/institusi 
terkait untuk dapat mendorong 
dan/atau memantau situasi yang 
diharapkan membaik. Untuk 
area (2) kita aktif membuka dan 
menjajagi peluang pengem-
bangan EBT  kelistrikan dengan 
bebe rapa potential  partner 
dengan pendekatan B to B dan 
bahkan dalam skala terbatas 
dan selektif kita sudah men-
dapat kan endorsement untuk 
mulai memasuki dan men jajagi 
pasar di luar negeri (overseas 
market). Untuk area (3) kita aktif 
menyosial isasikan pengem-
bangan EBT kelistrikan ini ke 
seluruh Direktorat dan Anak 
Perusahaan/Afiliasi dan hal ini 
sudah mendapatkan dukungan 
penuh dari Manajemen Pertamina.

Pengembangan EBT kelis
trikan di dalam lingkungan Perta-
mina sudah mulai digalakkan 
sejak tahun lalu, bahkan secara 
res mi didukung oleh Manajemen 
Perta mina dengan diterbitkannya 
Memo randum Direktur Utama 
No.429/C00000/2016-S0 tang-
gal 30 Agustus 2016 perihal 
Pengem bangan Pembangkit 
Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 
Lingkungan Pertamina oleh 
Direktorat GEBT. Target pengem
bangan EBT kelistrikan juga sudah 
dicantumkan dalam naskah RJPP 
2017-2021 sebesar 756MW.

Dapat dijelaskan lebih rinci 
mengenai proyek pengem-
bangan PLTS di lingkungan 
Per tamina tahun 2017? Pro-
yek Pengembangan PLTS di 
Lingkungan Pertamina Tahun 
2017 dinyatakan sebagai salah 
satu proyek prioritas investasi 
Pertamina di tahun 2017, se-
bagaimana tertuang dalam 
Per setujuan Direksi Sirkuler 
No.RRD-026/C00000/2017-S0 
tang gal 24 Februari 2017. Ini me-
ru pakan bentuk pengakuan nyata 
Manajemen Pertamina sekaligus 
pendorong kuat imple men tasi 
pengembangan EBT kelistrikan 
di Pertamina. 

Proyek ini akan membangun 

Pengantar Redaksi :
Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia saat ini mengalami masa
masa yang penuh tantangan. Di satu sisi, pemerintah telah menetapkan target bauran 
energi yang sangat agresif sebesar 23% porsi EBT di tahun 2025 dan 31% porsi EBT di 
tahun 2050. Sementara itu di sisi lain, kemampuan daya serap pasar atas produk-produk 
EBT tidak mampu mengakomodasikan keekonomian pengembangan EBT yang relatif 
masih tinggi. Menyikapi situasi yang ada, terdapat kecenderungan para pengembang EBT 
mengambil sikap ‘wait and see’ sehingga memunculkan situasi yang stagnan dalam upaya 
pengembangan EBT di Indonesia. Pertamina sebagai BUMN Energi mencoba untuk tetap 
melakukan berbagai upaya maksimal dalam rangka menjaga komitmen pengembangan EBT 
sampai batas-batas tertentu yang dimiliki sebagai sebuah korporasi. Salah satunya, dengan 
meluncurkan “Proyek Pengembangan PLTS di Lingkungan Pertamina 2017” yang menjadi 
salah satu proyek prioritas investasi tahun 2017.

Untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan proyek tersebut, berikut petikan diskusi 
singkat dengan VP Clean Energy Technology Development, Direktorat Gas, Moch. 
Taufik Afianto yang ditemui di ruang kerjanya di Gedung Oil Centre lantai 8, Jakarta.

proyek ini akan membangun fasilitas pLts di 
beberapa area operasi pertamina, baik di area 
operasi hulu, pemasaran, pengolahan, umum, 
hingga area operasi anak perusahaan dengan 
target kapasitas terpasar sebesar 13mW.

vP cLEAN ENERGy TEchNoLoGy DEvELoPMENT
MOCH. TAUfIK AfIANTO

fasilitas PLTS di beberapa area 
operasi Pertamina, baik di 
area operasi Hulu, Pemasaran, 
Pengolahan, Umum, hingga area 
operasi Anak Perusahaan dengan 
target kapasitas terpasang se-
besar 13MW. Pilihan prioritas 
area operasi untuk pembangunan 
fasilitas PLTS dengan mem
pertimbangkan besaran biaya 
pem bangkitan listrik saat ini di 
masing-masing area tersebut.  
Dengan demikian, diharapkan 
kita dapat memperoleh dua man-
faat utama, yaitu konversi pada 
pembangkitan energi yang lebih 
bersih dan penghematan biaya 
operasi. 

Beberapa area operasi yang 
sudah kita identifikasi sebagai 
bagian proyek tahun 2017, antara 
lain di area operasi Hulu (Ukui, Sei 
Karas, Tanjung, SangaSanga, 
Samboja, Klamono, Cepu), area 
operasi Pemasaran (beberapa 
SPBU coco dan TBBM), area 
operasi Pengolahan (RU IV 
Cilacap), dan area operasi Gas 
(PT Badak, PT DSLNG). 

Apa saja dukungan dan kerja 
sama yang diharapkan guna 
mendukung pencapaian target 
proyek prioritas investasi 
tersebut? Sejauh ini koordinasi 
implementasi proyek berjalan 
baik dengan dukungan dan kerja 
sama dari seluruh Direktorat 
dan Anak Perusahaan. Kami 
berharap kondisi ini tetap dapat 
dipertahankan. Terkait dengan 
pengelolaan proses usulan 
investasi pengembangan EBT 
kelistrikan, Manajemen Pertamina 
telah memberikan relaksasi 
persetujuan investasi di tahun 
2016 dan diharapkan tetap 
dapat diberikan di tahun 2017 
onward hingga keekonomian 
pengembangan EBT kelistrikan 
telah membaik. Untuk penye-
diaan data-data biaya saat ini 
dalam pembangkitan listrik di 
masing-masing area operasi, kami 
mengharapkan kerjasama seluruh 
fungsi terkait agar pilihan prioritas 
lokasi  pembangunan PLTS 
menjadi lebih tepat dan akurat. 
Hal-hal umum lain yang tetap 
diharapkan antara lain kerjasama 
dalam penyediaan akses ke lokasi 
area operasi dan tim pendamping 
dari area operasi.

Di atas semua itu, komitmen 
riil manajemen operasi di lapangan 
akan sangat membantu ke-
lan  caran penyelesaian proyek 
prioritas investasi ini yang pa da 
merupakan komitmen mana-
jemen puncak Pertamina atas 
pengembangan EBT di negeri ini.•
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menjadi perusahaan energi  nasional kelas dunia MISI
menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan 
secara terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial

dalam mencapai visi dan misinya, pertamina berkomitmen untuk menerapkan tata nilai sebagai berikut :

Clean Competitive Confident Commercial Capable
dikelola secara profesional, 
menghindari benturan 
kepentingan, tidak 
menoleransi suap, menjunjung 
tinggi kepercayaan dan 
integritas. Berpedoman 
pada asas-asas tata kelola 
korporasi yang baik.

mampu berkompetisi dalam 
skala regional maupun 
internasional, mendorong 
pertumbuhan melalui 
investasi, membangun budaya 
sadar biaya, dan menghargai 
kinerja.

Berperan dalam 
pembangunan ekonomi 
nasional, menjadi pelopor 
dalam reformasi Bumn, dan 
membangun kebanggaan 
bangsa.

Berorientasi pada 
kepentingan pelanggan, 
dan berkomitmen untuk 
memberikan pelayanan 
terbaik kepada pelanggan.

menciptakan nilai tambah 
dengan orientasi komersial, 
mengambil keputusan 
berdasarkan prinsip-prinsip 
bisnis yang sehat.

dikelola oleh pemimpin dan 
pekerja yang profesional 
dan memiliki talenta dan 
penguasaan teknis tinggi, 
berkomitmen dalam 
membangun riset dan 
pengembangan.

Editorial

SuStainability inStrument< dari Halaman 1

Sumber : Investor Relations  Corporate Secretary                 

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

Di ujunG 
triwulan Pertama

Tidak terasa, minggu ini sudah 
memasuki akhir bulan Maret 2017. Yang 
artinya, kita sudah berada di ujung triwulan 
pertama tahun ayam.

Kalau bicara akhir triwulan, artinya sudah 
tiga bulan kita lewati. Terasa sebentar atau 
lama, tentunya sangat tergantung dari apa 
yang kita kerjakan. Hal itulah yang perlu 
kita tanya pada diri kita sebagai pekerja 
Pertamina. Sudah mengerjakan apa saja 
selama tiga bulan ini?

Yuk, kita cek kembali target triwulan 
kita. Sudah tercapai atau belum? Jika 
ada kendala, segera diskusikan dengan 
atasan dan tim. Jika sudah tercapai atau 
bahkan melebihi, maka apresiasi layak Anda 
kantongi.

Triwulan pertama ini termasuk fase 
penting. Karena langkah kita pada tahap ini 
akan mempengaruhi langkah-langkah kita di 
sembilan bulan selanjutnya, yang tentunya 
juga berdampak pada perusahaan.

Mengutip pesan Direktur Utama Elia 
Massa Manik, bahwa kondisi dunia usaha 
saat ini  sedang cepat berubah. Kita dituntut 
untuk gesit dan inovatif untuk bisa bertahan.

Jika kita ingin Pertamina bisa bertahan, 
maka kita juga harus menyiapkan diri 
sebagai pekerja yang berintegritas 
untuk memberikan yang terbaik kepada 
perusahaan.

Di ujung triwulan pertama ini, ayo kita 
bergerak cepat untuk mencapai target yang 
telah ditetapkan sesuai dengan komitmen 
yang dituangkan dalam KPI masing-
masing.• 

Customer Focus
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SUARA Pekerja

inovasi itu budaya Kami
 Dengan visi menjadi perusahaan kelas dunia, Pertamina 

terus konsisten menembus pasar dan persaingan internasional, 
hal ini diakui oleh dunia internasional dengan masuknya 
Pertamina dalam jajaran perusahaan Fortune Global500 sejak 
tahun 2013 hingga kini.

Sebagai leader dan role model dari Badan Usaha Milik 
Negara lainnya dimana Pertamina merupakan BUMN pertama 
yang masuk dalam jajaran perusahaan Fortune 500, sudah 
barang tentu Pertamina harus terus melakukan inovasi, 
terus berinovasi untuk terus berkembang, dapat bersaing 
dan berada dalam lingkaran yang sejajar dengan perusahan-
perusahaan kelas dunia.

Budaya inovasi mau tidak mau, suka tidak suka harus 
men darah daging dalam setiap insan Pertamina. Syukurnya, 
dukungan dari tim Manajemen pun sejalan dengan keinginan 
dan semangat para pekerja yang haus dengan inovasi untuk 
mendukung k emajuan perusahaan.

Kegiatan knowledge management (Komet) rutin 
dilaksanakan baik di Kantor Pusat hingga ke unit-unit operasi 
Pertamina maupun di anak perusahaan. Forum inovasi 
Continuous Improvement Program (CIP) terus dilakukan 
dengan menghasilkan value creation yang membanggakan.

CIP atau Continuous Improvement Program merupakan 
ke giatan Konvensi  Mutu untuk menggali ide-de dan inovasi-
inovasi baru dalam melakukan pekerjaan dari seluruh pekerja 
sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih baik, lebih efektif, 
dan lebih efisien.

Ajang inovasi Annual Pertamina Quality Awards yang 
menjadi ajang inovasi karya-karya inovasi terbaik pekerja 
Pertamina telah menjadi bagian dan gaya hidup para insan 
Pertamina. Terhitung, tahun ini sudah memasuki tahun ke7 
dan tahun demi tahun antusiasme dari segi jumlah karya yang 
dikumpulkan teruslah bertambah. Tidak hanya dari kuantitas 
karya, dari segi kualitas karya pun output dari kegiatan APQ 
Awards ini pun terus berbobot. Bahkan Menteri BUMN Rini 
Soemarno pun memberikan pujian dan apresiasi kepada insan 
Pertamina dalam ajang penutupan APQ Award 2017 yang lalu.

“Saya sangat bangga dengan adanya 2.661 inovasi yang 
dihasilkan, dan saya titip ke Direksi dan manajemen Pertamina 
agar mendorong inovasi yang ada agar dipatenkan dan bisa di
pasarkan di dunia,” mengutip Rini Soemarno pada sambutan 
saat penutupan APQ Awards 2017 di Kantor Pusat Pertamina.

Selain di tataran internal, kegiatan inovasi pun dilakukan 
Pertamina dengan menggandeng konsumen dan masyarakat. 
Tahun ini kompetisi Ide Gila (D’Gilz) yang sudah memasuki 
tahun ketiga mengajak konsumen, masyarakat, dan 
stakeholders untuk memberikan ide inovasinya terkait energi 
baru dan terbarukan. Kompetisi D’Gilz yang di tataran internal 
telah mendapatkan sambutan yang baik pun mendapat 
apresiasi dengan inovasi menggandeng para stakeholders.

Kompetisi D’Gilz tahun ini pastinya akan lebih meriah 
dengan adanya peserta dari tataran eksternal dan pastinya 
akan mem perkaya budaya inovasi di Pertamina.

Saat ini kita patut memberi apresiasi terhadap para 
pekerja maupun insan Pertamina yang telah menyumbangkan 
pengetahuan dan inovasinya baik pada forum Komet, CIP, 
hingga ajang inovasi APQ. Kepada pekerja yang belum, 
kesempatan masih terbuka dana akan selalu terbuka untuk 
menuangkan pengetahuannya sebagai aset pengetahuan 
dan ide inovasinya karena knowledge sharing & innovation 
merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pertum
buhan budaya berbagi pengetahuan dan penciptaan ide 
inovasi di lingkungan pekerja.

Pertamina juga pastinya akan menunggu karya dan ide-ide 
inovasi yang nanti akan hadir dari ajang kompetisi D’Gilz 2017. 
Karya dan inovasi tersebut pastinya juga akan mendukung 
upaya Pertamina menjadi perusahaan yang sustain di level 
dunia.

Mengutip quotes dari Steve Jobs, “Inovation distinguishes 
between a leader and a follower" atau “Inovasi membedakan 
antara pemimpin dan pengikut” dan harus kita pahami, sebagai 
leader di Indonesia, Pertamina harus terus membudayakan 
inovasi dalam setiap aspek dan kegiatan operasinya. Terus Ino
vasi atau Mati.•

Oleh : Reno fri Daryanto – MOR V Jatimbalinus

Secara total, SDGs Bond berhasil meraup dana €163 juta atau 
setara Rp2,3 trilliun dan diterbitkan dalam dua jangka waktu/tenor. 
Pertama, SDGs Bond dengan tenor 15 tahun yang terjual sebesar 
€106.8 juta. Kedua, SDGs Bond dengan tenor 20 tahun yang meraup 
dana €56.8 juta dan memiliki  imbal hasil 1,2%. 

Imbal hasil tersebut memang lebih rendah dibanding SDGs Bond 
bertenor 20 tahun yang diterbitkan World Bank pada 2016 sebesar 
2.75%. Meski demikian, investor tetap meminati instrumen tersebut. 
Pasalnya, menurut lembaga investasi PIMCO, Environmental Bond 
seperti Green Bond dan SDGs Bond memberi kesempatan investor 
untuk terlibat dalam inisiatif keberlanjutan yang penting dalam 
mendorong perekonomian global.

Di sisi lain, minat perusahaan atau negara untuk menerbitkan Green 

Bond juga meningkat. Menurut lembaga pemeringkat Moody’s, jumlah 
penerbitan Green Bond pada 2017 diperkirakan meningkat menjadi 
US$206 miliar, atau naik 120% dibandingkan tahun 2016. 

Tentunya, belum dapat disimpulkan bahwa performa SDGs Bond 
akan secemerlang pendahulunya, yaitu Green Bond. Tapi setidaknya, 
kini investor serta penerbit obligasi memiliki pilihan baru untuk ber-
investasi maupun mencari pendanaan, khususnya pendanaan yang 
tak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga memenuhi tanggung 
jawab bidang sosial dan lingkungan.•



4 20 Halaman • Terbit Setiap Senin
27 MARET 2017
No. 13 TAHUN LIII

SOROT

25 Kendaraan Konvoi Promosikan 
CnG ramah lingkungan
MEDAN - Untuk memberikan 
pilihan kepada masyarakat 
penggunaan Bahan Bakar 
Gas (BBG), gas alam ter kom-
presi (Compressed Natural 
Gas - CNG) bisa menjadi 
a l ternat i f .  Sebanyak 25 
kendaraan berbahan bakar 
CNG melakukan konvoi 
di Jalan Protokol Jakarta 
untuk menyosial isasikan  
keunggu l an  BBG-CNG 
kepada masyarakat. Event 
otomotif ini dikemas dalam 
CNG Station Site Tour & 
Natural Gas for Vehicles 
(“NGV”) Road Show, pada 
Senin (13/3). 

Konvoi dilepas oleh Wakil 
Menteri ESDM Arcandra 
Tahar dan Dirjen Migas IGN 
Wiratmadja. Hadir da lam 
pelepasan tersebut,  antara 
lain Direktur Pemasaran Per-
tamina Muchamad Iskandar, 
Corporate Secretary Per-
tamina Syahrial Mukhtar, GM 
MOR III Jumali dan Direktur 
Utama Pertagas Toto Nu
groho. 

Konvoi yang dimulai dari 
IRTI Monas menyusuri Jalan 
Thamrin  Gatot Subroto  MT 
Haryono dan berakhir di SPBG 
Cil i l i tan diselenggarakan 
dalam acara rutin tahunan 
Asia Pasif ik Natural Gas 
Vehicle Association (ANGVA) 
2017  pada 12-15 Maret oleh 
Asosiasi Perusahaan CNG 
Indonesia (APCNGI).

Arcandra menyebutkan, 
konsumsi BBM habis untuk 
tiga sektor, yaitu  transportasi, 
listrik dan rumah tangga. “Ja-
di transportasi memegang 
peran sebagai konsumen 
ter besar dari BBM yang ada,” 
kata Arcandra. 

Arcandra pun mema-
p a r k a n  p e r t u m b u h a n 
trans portasi  yang setiap 
ta hun nya mencapai 13%, 
sementara pertumbuhan 
ekonomi  nas iona l   per 
tahunnya hanya sekitar 5%. 
“Artinya pertumbuhan angka  
kendaraan  itu lebih dua 
kali lipat dari pertumbuhan 
ekonomi nasional kita. De-
ngan demikian pertumbuhan 
penggunaan BBM untuk 
trans portasi juga akan me-
ningkat  13 %.   Ini menjadikan 
s i  nya l  bag i  k i ta  bahwa 

konversi  BBM menjadi BBG 
adalah sebuah prioritas,”ujar 
Arcandra. 

Menurut Vice President 
Corporate Communication 
Per tamina Wianda Pus po-
negoro, sebagai anggota 
APCNGI, Pertamina meng-
ambil bagian terdepan dalam 
NGV. Dipilihnya SPBG Cililitan 
sebagai end point dari konvoi 
kendaraan berbahan baku 
CNG, tentu dimaksudkan 
untuk menunjukkan kepada 
publik, bahwa Pertamina 
siap memasok BBG CNG. 
”SPBG yang dibangun se-
jak Agustus 2015 ini telah 
me layani konsumen BBG 
di kawasan Jakarta Timur 
dan sekitarnya. Momentum 
tepat untuk menunjukkan 
kualitas produk dan tempat 
pengisiannya,” kata Wianda.

Selain di SPBG di Cililitan, 
lanjut Wianda, Pertamina 
telah mengoperasikan 34 
unit SPBG termasuk tujuh 
Mobile Refueling Unit (MRU) 
yang tersebar di wilayah 
Ja bodetabek, Palembang, 
Semarang dan Balikpapan. 
Belum termasuk tambahan 
SPBG yang masih dalam 
tahap pembangunan. De-
ngan investasi Pertamina 
dan penugasan baru dari 
Pemerintah, total SPBG yang 
akan dikelola Pertamina pada 
2017 akan mencapai 53 unit. 
Hal tersebut akan semakin 
memudahkan masyarakat 
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I launching indonesia Healthcare Corporation, 
bersatunya 70 rumah Sakit bumn
JAKARTA – Mimpi in dah 
Indonesia perlahan mulai 
menjadi nyata. Pada Rabu 
(22/3), sebuah cita-cita 
dan harapan sudah ter
wu jud, yakni Indonesia 
Health care Corporation 
(IHC), sebuah jaringan 
Pe  nge lo laan Rumah Sa
kit atau operatorship ter
besar di Indonesia karena 
mengelola lebih dari 70 
Rumah Sakit (RS) BUMN.

Hal ini merupakan se
buah impian sejak lama 
yang diharapkan dapat 
menjadi kekuatan jejaring 
bagi RS milik BUMN 
dalam pelaksanaan pro
cu rement dan penguatan 
SDM melalui transfer of 
knowledge dan upskilling 
tenaga medis dan non-
medis melalui continuous 
medical improvement de
ngan mekanisme sharing 
dan benchmark.

Dalam acara ini turut 
dilakukan  penanda ta ngan 
an MoU dari para Di rektur 
BUMN dan Ru mah Sakit 
BUMN yang disaksikan 
oleh Menteri BUMN Rini 
Soemarno dengan Men
teri Kesehatan Nila F Moe
loek.

Dalam sambutannya 
Menteri Kesehatan Nila F 
Moeloek mengapresiasi 
dan mengucapkan teri
ma ka sih kepada semua 
pihak yang mewujudkan 
IHC. Me nurutnya, ini me
rupakan mimpi bersama 
sekaligus ide yang bagus 
guna memberikan layanan 

kesehatan untuk masya
rakat Indonesia," tuturnya.

Sementara itu, Di
rektur Utama IHC, Dany 
Amrul Ichdan me ma  par
kan langkah kerja se ta
hun ke depan yang di  
sebut dengan IHC Way. 
Pertama, per ce patan 
transformasi IHC yang 
di dalamnya me   liputi re
branding dan promosi per
gantian Pertamina Bina 
Medika menjadi Indonesia 
Healthcare Corporation. 
Kedua, melakukan pe
nguatan tata kelola dan 
managerial IHC, joint 
ope ration korporasi, re in
venting talent.

Berikutnya, pemetaan 
KPI transformasi dan agen 
transformasi menjadikan 
be berapa RS BUMN 
sebagai contoh. Terakhir, 
membuat transformasi 
center korporat hingga 
unit usaha dengan ukuran 
yang jelas. Sinergi BUMN 
untuk utilisasi asset-asset 
idle milik BUMN menjadi 
aset yang produktif.

“Bahwa dengan 
IHC way ini kita da pat 
memberikan kontri busi 
yang lebih baik ke de pan
nya untuk masyarakat, pe
merintah, sesama jejaring 
RS dan mitra kerja lainnya, 
agar Indonesia semakin 
bangga, memiliki layanan 
kesehatan yang dapat 
ber saing secara global 
mau pun internasional  nan 
tinya,” ujar Dany Amrul Ich
dan.•HARI

kesehatan kepada ma
syarakat.

"Ini Ide yang bagus, 
Ada juga Rumah sakit 
yang terlantar, dengan 
adanya holding menjadi 
suatu kekuatan karena 
men jadi efisiensi dalam ke
uangan," ujarnya.

Selanjutnya, Menteri 
BUMN Rini Soemarno tu
rut mengucapkan terima 
kasih kepada semua pi
hak. Melalui IHC, Rini me
lihat mengenai potensi 
ru mah sakit BUMN agar 
menjadi lebih besar, 
tang     guh, dan canggih 
da     lam memberikan pela
yanannya.

"Ini kebanggaan ter
sen diri bagi Manajemen 
Rumah Sakit BUMN. Saya 
tahu prosesnya cukup 
pan jang dan challenging. 
Saya percaya, kalau 
BUMN bersinergi pasti 
bisa bersaing dengan du
nia manapun dan sektor 
manapun termasuk sektor 
kesehatan," ujar Rini.

Ketua Tim Kerja Ihc 
Arief   Budiman menam
bah  kan jumlah rumah 
sa kit BUMN melebihi ja 
ringan rumah sakit yang 
dikelola grup swasta.

"Banyak BUMN punya 
rumah sakit. Siloam punya 
20 rumah sakit, Mitra pu
nya 10 rumah sakit. Ki ta 
jika digabungkan ada 60 
rumah sakit, dan ini men
jadi kekuatan ter sendiri ka
rena kita semua bersatu 
padu untuk mewujudkan 

memanfaatkan energi ramah 
lingkungan ini untuk bahan 
bakar kendaraannya.“Sebagai 
bahan bakar alternatif, CNG 
dapat digunakan untuk mesin 
Otto yang berbahan besin dan 
mesin diesel yang berbahan 
solar.  Selain lebih bersih dari 
bensin dan solar, emisi gas 
buang CNG sangat ramah 
lingkungan,” ujar Wianda.

Sebagai BUMN Migas 
Nasional, Pertamina ber-
komitmen kuat melak sa nakan 
penugasan peme rintah  untuk 
membangun in fra struktur 
BBG. Untuk mem percepat 
konvers i  BBM ke BBG, 
Pertamina menempatkan 
MRU di tujuh tit ik lokasi 
strategis yang terintegrasi 
dengan jalur-jalur angkutan 
umum dan tidak terjangkau 
oleh infrastruktur gas. Adapun 
masing-masing unit MRU 
memiliki ukuran 20 ft dengan 
kapasitas storage sekitar 
1800 Lsp.  Setiap MRU terdiri 
dari satu unit storage dan satu 
kompresor untuk pengisian 
BBG CNG  ke kendaraan 
konsumen.

CNG d ibuat  dengan 
melakukan kompresi metana 
(CH4) yang diekstrak dari 
gas a lam. CNG secara 
ekonomis lebih murah dalam 
produksi dan penyimpanan. 
Pemasa ran  CNG l eb ih 
ekonomis untuk lokasi-lokasi 
dekat dengan sumber gas 
alam.•RILIS/URIP

Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar didampingi Dirjen Migas IGN Wiratmaja 
mencoba untuk mengendarai Bajaj berbahan bakar CNG usai melepas konvoi 25 
kendaraan berbahan bakar CNG.
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Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Men teri Kesehatan Nila F. Moe loek foto bersama para Direktur BUMN dan 
Rumah Sakit BUMN usai penanda ta ngan  an MoU.
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rizal Sungkar naik Podium 
di ajang iXor 2017 Putaran Pertama
JAKARTA – Rizal Sungkar 
sebagai salah satu offroader 
andalan Pertamax Motorsport 
Speed Offroad Team berhasil 
naik podium kedua grup G5 
di ajang Indonesian eXtreme 
O f f road  Champ ionsh ip 
(IXOR) 2017 yang digelar di 
Sirkuit Mitra City, Banjarbaru, 
Kalimantan Selatan, (12/3). 

Bertanding di grup yang 
ter kenal panas dan ketat 
tersebut, Rizal yang didam-
pingi  o leh navigatornya 
Anthony Sarwono mampu 
me ne rapkan strategi j i tu 
dalam menghadapi para 
pesaing beratnya. Di hari ke-
dua ini, Rizal bisa melewati 
SS demi SS dengan baik dan 
meng hasilkan catatan waktu 
yang memuaskan. 

“Raihan in i  tentunya 
ada  lah awal yang baik bagi 
saya dalam membuka ajang 
IXOR 2017 yang semakin 
pa nas, penuh tantangan, 
ser  ta persaingan. Hal itu 
di ka re nakan para peserta 
se makin mempersiapkan 
diri mereka dengan matang 
demi menjadi yang terdepan. 
Pertamax Motorsport Speed 
Offroad Team pastinya akan 
terus mematangkan strategi-
strategi yang dibutuhkan 
untuk menghadapi putaran 
berikutnya,” ujar Rizal seusai 
perlombaan sore ke marin. 

Meski begitu, Rizal meng-
ungkapkan, dirinya masih 
belum puas dengan hasil 
yang diraihnya di babak 
20 besar, di mana ia hanya 
mampu menempati pe ringkat 
ke sembilan akibat hujan 
deras yang membuat mo-
bilnya tergelincir dan mena-

Go live Dashboard monitoring 
Stock & Supply Crude oil di ru iii
PLAJU – Sebagai salah satu upaya efi
siensi dalam menjamin ke ber langsungan 
security of supply crude oil ke tiap-tiap 
Refinery Unit, GM RU III Eman Salman Arief 
didampingi SMOM RU III Djoko Priyono 
meresmikan Go Live Sistem Dashboard 
Monitoring Stock & Supply Crude Oil, di 
Conference Room RU III, (20/2).

Sistem Dashboard Monitoring ini ber-
fungsi dalam me  monitor ketersediaan 
stok dan pergerakan suplai crude oil di 
Refinery Unit serta menjadi bagian dari 
sistem monitoring terintegrasi dari Crude 
Oil, BBM dan Elpiji.

Turut hadir, vP Supply & Export 
Operation Alfian Nasution, Manager 
Planning and Evaluation Benny Rosali 
Matjik dan Manager Crude Operation, 
Linda R. Sinaga serta perwakilan Mana-
jemen seluruh Refinery Unit. Alfian menga
takan, launching sistem ini meru pakan 
bagian dari komitmen mana jemen dalam 
men ciptakan sistem yang dapat me mo nitor 
Crude, BBM dan Elpiji secara terintegrasi. 

“Dengan sistem Dash board Moni
toring, kita dapat mengambil keputusan 
lebih cepat jika terjadi kendala. Selain itu 
monitoring feed di tiap-tiap RU juga akan 
dapat lebih baik lagi,” ujarnya.

Melalui sistem Dashboard Monitoring 
ini, lanjutnya monitoring terhadap kondisi 
Jetty juga dapat dilakukan tanpa harus 
meng hubungi petugas di lokasi. 

“Memang harus ada upaya tenaga 
ekstra, karena saat ini sistem belum se-
pe  nuhnya terintegrasi, jadi kita belum bisa 
me narik data secara otomatis dari sistem 
yang ada, sehingga masih dibutuhkan 
untuk me man faatkan sistem-sistem yang 
telah ada di Pertamina seperti ROAS, 
Monitoring Jetty Marine dan beberapa 
sistem lainnya,” jelasnya.

Linda menambahkan, latar belakang 
mun culnya sistem Dashboard Monitoring 
Stock & Supply Crude Oil khususnya di RU 
di antaranya untuk meminimalisir ter ja dinya 
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Pembalap Pertamax Motorsport Speed offroad Team, Rizal Sungkar dan navigator 
Anthony Sarwono berhasil naik podium kedua grup G5 di ajang Indonesian 
eXtreme Offroad Championship (IXOR) 2017 yang digelar di Sirkuit Mitra City, 
Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Minggu (12/3) kemarin. 

gang guan suplai crude ke Refinery Unit yang 
berpo tensi menyebabkan ren cana produksi 
BBM tidak tercapai serta untuk me ngawal 
pen capaian lifting agar tidak terjadinya penu -
runan ataupun setop pro duksi dan ter akhir, 
yakni untuk mengoptimalkan dan meng -
integrasikan seluruh sistem yang ada.

“Beberapa manfaat dari sistem ini yakni, 
dapat me monitor pergerakkan kapal beserta 
jenis dan volume crude dan intermedia yang 
di angkut, monitoring stok crude oil RU se-
cara real time, monitoring data stok dan 
level tanki RU, monitoring status jetty di RU 
dan yang juga sebagai sumber informasi 
manajemen dalam pengambilan keputusan 
untuk meminimalisir dampak keter lambatan 
atau kendala suplai crude dan intermedia 
antar kilang,” jelas Linda.

Eman berharap dengan di jalankannya 
sistem Dashboard Monitoring, penga wasan 
terhadap stok dan suplai crude oil di RU 
dapat memudahkan dan memberikan man -
faat bagi proses bisnis RU, baik di RU III 
maupun Pertamina secara korporat. Eman 
juga meminta dukungan dan pe ng  a wasan 
tim manajemen agar dapat men jalankan 
sistem ini dengan baik.•COMMREL SUMBAGSEL

brak pembatas jalan.  
Se mentara penggawa 

utama Pertamax Motorsport 
Speed Offroad Team lainnya, 
Rifat Sungkar, mengalami 
kendala berarti yang mem-
buat langkahnya di putaran 
pertama IXOR 2017 kurang 
mulus. Di Grup G5, Rifat 
ber sama navigator M. Red-
wan dengan kendaraan 
Mitsubishi Triton Racingnya 
menem pati peringkat ke-7. 
Rifat kemudian terperosok 
di babak 20 besar. Ketika 
men jalani SS 5 yang dilanda 
hujan deras, mobilnya terbalik 
di tikungan pertama sehabis 
start sehingga membuat per-
olehan waktunya merosot 
cukup jauh. Alhasil di kla-
semen kejuaraan umum ia 
hanya mampu menduduki 
pering kat 15. 

“Pada saat hujan deras 
tadi ada kesalahan racing line, 
sehingga ban depan bagian 
kanan menabrak tanggul 
pembatas track yang pada 
akhirnya membuat mobil saya 
terbalik. Tetapi saya mencoba 
untuk fight back di SS keenam 

namun lagi-lagi masih belum 
mendapatkan hasil terbaik. 
Tentunya di putaranputaran 
berikutnya kami satu tim 
akan lebih memfokuskan diri 
untuk mengantisipasi hujan 
deras yang turun pada saat 
perlombaan,” terang Rifat. 

Sedangkan offroader 
Pertamax Motorsport Speed 
Offroad lainnya, Yedidiah 
Soerjosoemarno dengan 
na vigator Reza yang turun 
menggunakan Polaris UTv 
meraih tren positif dengan 
finish di sepuluh besar dan 
menduduki peringkat ke de-
lapan Grup G1. 

Adapun Glenn Nirwan 
dan navigatornya Lanang 
Da mar jat i  dengan Jeep 
Che rokeenya menjadikan 
partai pembuka pergelaran 
IXOR 2017 sebagai tempat 
untuk menyesuaikan diri. 
Mo bil Glenn mengalami ke-
rusakan pada bagian final 
gear, sehingga hanya roda 
belakang yang bisa bergerak. 
Keadaan ini menyebabkan 
Glenn tergelincir dan harus 
berhenti di SS keempat.•MOR VI

 vP Supply & Export operation Alfian Nasution menanda
tangani dashboard monitoring stock & supply crude oil.

Pertamina raih Predikat wajib Pajak 
dengan tingkat Compliance tertinggi 
JAKARTA – PT Pertamina (Persero) mendapatkan 
apre siasi dari Kementerian Keuangan sebagai 
wajib pajak dengan tingkat compliance tertinggi. 
Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Keuangan 
Sri Mulyani kepada Direktur Keuangan & Strategi 
Perusahaan Pertamina Arief Budiman, pada 
Stakeholders Gathering Kementerian Keuangan 
Award 2017 di Gedung Danapala, Kantor Kementerian 
Keuangan, Jakarta, pada  (14/3).

Acara tersebut juga dihadiri Menteri Perhubungan 
Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan Enggartiasto 
Lukita, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Kepala 
Staf Kepresidenan Teten Masduki, Panglima TNI 
Gatot Nurmantyo, Menteri PU-PR Basuki Hadimuljo, 
dan Menkominfo Rudiantara. 

Dalam kesempatan tersebut Menteri Keuangan Sri 
Mulyani berharap perusahaan penerima penghargaan 
tersebut, termasuk Pertamina, dapat menjadi role 
model bagi perusahaan lainnya.

“Pemerintah memberikan penghargaan kepada 
wajib pajak dengan  tingkat kepatuhan tinggi ini agar  
perusahaan yang bersangkutan dapat menjadi role 
model  bagi peru sahaan lainnya,” ujar Sri Mulyani.

Direk tur Keuangan & Strategi Perusahaan 
Pertamina Arief Budiman bangga dengan apresiasi 
yang diberikan pemerintah. “Ini menjadi salah satu 
bukti komitmen ka mi dalam berkontribusi maksimal 
bagi pembangunan bangsa melalui pembayaran pajak 
sesuai dengan ke ten tuan yang berlaku,” ujarnya.• DIT. 

KEUANGAN & STRATEGI PERUSAHAAN

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan penghargaan  untuk Pertamina yang dinilai sebagai wajib 
pajak dengan tingkat compliance tertinggi. Penghargaan diterima oleh Direktur Keuangan & Strategi 
Perusahaan Pertamina Arief Budiman.
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warga binaan 
PeP Papua Field Panen 
Perdana ikan lele

BANDUNG – Gubernur Jawa 
Barat Ahmad Heryawan me-
res mikan program Corporate 
Social Responsibility (CSR) 
Pertamina yang tersebar 
di beberapa wilayah bumi 
Pa sundan, pada (14/3). 
Melalui unit pelak sananya, 
yakni CSR & SMEPP Perta-
mina Jawa Bagian Barat,  
BUMN ini berhasil meng-
gulirkan beberapa prog ram 
yang ditujukan untuk mem-
berdayakan masyarakat dan 
lingkungan. Atas sum bangsih 
mem bangun lingkungan dan 
masyarakat terutama di 
wilayah operasi Pertamina, 
Peme  rintah Provinsi Jawa 
Barat mem berikan apresiasi 
dengan menyelenggarakan 
peresmian lang sung oleh 
Gubernur Jawa Barat.

“Pertamina selalu ber-
komit  men penuh dalam 
pro gram pemberdayaan 
masyarakat dan lingkungan. 
Semoga program ini dapat 
berkelanjutan dengan ap-
re s i a s i  d a n  d u k u n g a n 
optimal dari Gubernur dan 

KLAMONO, PAPUA BARAT - PT Pertamina EP Asset 5 
Papua Field (PEP Papua Field) bersama warga Kampung 
Klasafet, Distrik Klamono, Kabupaten melaksanakan 
panen perdana ikan lele pada Jumat (10/3). Panen ikan 
lele dilakukan di kolam ikan milik Zeth Klasjok. Bekerja 
sama dengan Yayasan Anak Sehat Persada (YASP), 
PEP Papua Field memulai pembinaan budi daya ikan 
lele sejak bulan November 2016 dengan menebar 1.000  
bibit ikan lele. Turut hadir dalam kegiatan panen ini 
perwakilan Pemda Kabupaten Sorong (Distrik Klamono), 
Koramil 1704-14/Beraur, Polsek Beraur, YASP, dan 
warga Kampung Klasafet. 

Mewakili Pemda Kabupaten Sorong, Wilhelmus 
Yable, meng  ucapkan terima kasih atas ban tuan yang 
dipercayakan kepada warganya yaitu mengem bang-
kan budi daya perikanan di Kampung Klasafet. “Kalau 
bisa jangan sampai di sini saja, tetapi terus berlanjut 
sehingga diharap kan dapat meningkatkan pereko-
nomian masyarakat Distrik Kla mono pada khususnya 
dan masyarakat Papua pada umum nya,” ujarnya.

Legal & Relation Assistant Manager PEP PApua Field 
Elvira M. Wader menyam paikan, bantuan yang diberikan 
merupakan bagian dari program revitalisasi posyandu di 
Distrik Klamono dan Klasafet. “Berdasarkan data-data 
yang kami peroleh di lapangan, masih terdapat anak-
anak yang status gizinya buruk maupun kurang. Dengan 
budi daya ikan ini, diharapkan meningkatkan ketahanan 
pangan masyarakat dan ketahanan gizi anak. Di samping 
itu, harapan kami ke depan masyarakat menjadi lebih 
mandiri dan tingkat kesejah teraannya meningkat dari 
waktu ke waktu,” ujar Elvira.

Elvira men jelaskan, program budi daya ikan ini di-
mulai pada bulan November 2016. Program ini meliputi 
penyediaan bibit ikan, pen dampingan selama masa 
pemeliharaan, dan memfasilitasi pem budi daya ikan 
dengan pembeli. Sedangkan pembuatan kolam dan 
pemberian pakan merupakan swadaya masyarakat. 
Dari 1.000 bibit yang ditebar, jumlah ikan yang dipanen 
sejumlah 298 ekor, dengan berat total 39 kilogram. 
Ikan dijual dengan harga Rp 40.000,00 per kilogram. 
Pendapatan dari penjualan ikan sebesar Rp 1.560.000 
di luar biaya pakan yang dikeluarkan masyarakat.•JARyATI

jajaran Pro vinsi Jawa Barat,” 
kata Corporate Secretary 
Pertamina Syahrial Mukhtar.

Adapun program CSR & 
SMEPP Pertamina JBB yang 
ter sebar di wilayah Provinsi 
Jawa Barat berada di dua 
Unit operasi, yakni Refinery 
Unit (RU) VI Balongan dan 
Marketing Operation Region 
(MOR) III yang meliputi tiga 
provinsi, yakni Jawa Barat, 
DKI Jakarta dan Banten. 
Untuk program yang ada 
di RU VI Balongan, CSR & 
SMEPP Pertamina JBB mem-
buat pusat pembelajaran 
ke anekaragaman hayat i 
dan budidaya mangrove di 
kawasan pantai Indramayu 
yang diberi nama Arboretum 
Mangrove. Program yang 
digagas sejak tahun 2016 ini 
memiliki luas kawasan 5,6 Ha 
dan menjadi pusat pembibitan 
1.023 bibit mangrove yang 
terdiri dari 23 jenis mang-
rove dan asosiasinya. Arbo-
retum tersebut menjadi la-
boratorium KEhATI bagi se
kolah & institusi pendidikan 

di Indramayu.
“Tujuan program ini adalah 

memberdayakan masyarakat 
dan lingkungan dengan fokus 
pada pengelolaan mangrove 
di Pantai Karangsong yang 
juga menjadi ikon wisata 
Indramayu. Alhamdulil lah 
program ini juga menda patkan 
apresiasi positif dari Menteri 
Lingkungan Hi dup dan Kehu-
tanan dan mengantarkan RU 
VI Ba longan berhasil meraih 
PROPER Emas,” kata Afdal 
Martha, GM RU VI Balongan.

Untuk program yang ada 
di wilayah MOR III, CSR & 
SMEPP Pertamina JBB mem-
buat beberapa program se-
perti Ekowisata Mangrove 
dan pembibi tan ikan di 
Pantai Blanakan Subang, 
infrastruktur pendidikan di 
SMK Plus Al Azhar Tambak 
Dahan Subang, Peles tarian 
Fauna Burung Ble kok di 
Kampung Wisata Blekok 
Bandung, dan sarana & 
fasilitas kesehatan di Pos-
yandu Desa Dawuan Barat 
Ci kam pek Kerawang. Khusus 

untuk Ekowisata Mangrove 
dan Pembibitan ikan di Pantai 
Blanakan Subang, Pertamina 
fo kus pada optimalisasi budi-
daya ikan yang dikelilingi oleh 
mangrove. Program ini meli-
batkan ahli perikanan dengan 
ha rapan adanya proses alih 
tek nologi yang dapat diman-
faatkan oleh masyarakat 
sekitar. 

“ Kami berharap program-
program tersebut dapat ber-
dampak positif dan optimal 
terhadap pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat 
serta lingkungan yang berada 
di wilayah Jawa Barat,” kata 
Jumali, GM MOR III.

Selain program-program 
tersebut di atas, Pertamina 
juga terus mengembangkan 
gagasan CSR yang fokus 
pada pemberdayaan masya-
rakat dan lingkungan. Melalui 
program kolaborasi antara 
Pertamina dengan pemerintah 
daerah diharapkan dapat 
menciptakan kondisi ling-
kungan yang bersih, nyaman 
dan tenteram.•MOR III
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Lima pimpinan unit operasi dan anak perusahaan Pertamina mendapatkan apresiasi dari  Gubernur Jawa Barat atas kontribusinya dalam memberdayakan masyarakat 
dan lingkungan di provinsi tersebut.

Warga kampung Klasafet Distrik Klamono menunjukkan hasil panen  
perdana ikan lele yang merupakan hasil binaan PEP Papua Field.

Gubernur jawa barat apresiasi 
Program CSr Pertamina
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DPPu Sepinggan Siapkan Hydrant Pit...Sambungan dari halaman 1
ga Maret 2017 naik 9% 
dibandingkan dengan kon-
sumsi Avtur pada periode 
Januari  Maret 2016, dari 
49,2 Ribu KL menjadi 53,7 
Ribu KL.

Trend kenaikan konsumsi 
rata-rata bulanan juga ter-
cermin dari data selama 3 
tahun terakhir di seluruh DPPU 
yang tersebar di Kalimantan. 
Level Konsumsi tercatat bera-
da di level rata-rata 18.568 

KL/bulan sepanjang tahun 
2015, 19.561 KL/bulan pada 
tahun 2016, dan 20.405 KL/
bulan hingga Maret 2017. 

Trend konsumsi avtur yang 
meningkat seiring dengan per-
kembangan jumlah frekuensi 
penerbangan yang terus 
naik dan penambahan rute 
embarkasi Haji di Balikpapan 
dan Banjarmasin. “Dari data 
yang kami miliki, Pertamina 
melihat trend ini merupakan 

sinyal positif terutama untuk 
Balikpapan, sebagai kota 
transit menuju kawasan In-
donesia Timur.” tambah Alicia.

Saat ini Pertamina  me-
miliki 9 Depot Pengisian Pe-
sawat Udara yang tersebar di 
DPPU Sepinggan Balikpapan, 
DPPU Temindung Samarinda, 
DPPU Kal imarau Berau, 
DPPU Syamsuddin Noor 
Ban jarmasin, DPPU H. Asan 
Sampit, DPPU Tjilikriwut Pa

langkaraya, DPPU Iskandar 
Pangkalan Bun, DPPU Juwata 
Tarakan, DPPU Supadio 
Pontianak guna mendukung 
ketersediaan stok avtur di 
Kalimantan. 

Pembangunan bandara 
baru di Samarinda juga akan 
meningkatkan kebutuhan 
avtur bandara temindung dan 
perluasan sarana dan fasilitas 
DPPU Temindung.•MOR VI
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Kementerian lingkungan Hidup dan 
Kehutanan apresiasi Pengolahan Sampah 
terpadu Patraganik iii
PLAJU – Kementerian Ling  kungan Hidup 
dan Ke hutanan (KLHK) meng adakan 
kunjungan ke mitra binaan CSR RU III, 
Kawasan Penge lolaan Sampah Terpadu 
Patra ganik III. Kunjungan yang dila kukan 
Direktur Jen deral Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan B3 Tuti hendrawati Mintarsih 
ber sama 40 peserta Rapat Koordinasi 
Nasional (Ra kornas) Penge lolaan Sampah 
ini diterima oleh Ketua Kelompok Patra-
ganik III, M. Yusuf didampingi Environ ment 
Section Head RU III Dody Bafaddal dan 
Head of Communication & Relations RU III, 
Yohana Margaretha Hetharia, Kamis (16/3).

Tuti menjelaskan, kun jungan dimak
sudkan untuk tinjauan belajar para peserta 
Rakornas ke Patraganik III sebagai salah 
satu kawasan penge lolaan sampah terpadu 
yang telah berkontribusi ter  hadap kon ser-
vasi ling kungan hidup khususnya penge -
lolaan sampah di Kota Palembang. Di 
sam ping itu, Patraganik III turut menjadi 
salah satu poin peni laian yang mendukung 
pen capaian piala Adipura Kota Palembang 
sejak tahun 2014.

Dalam kunjungannya, Tuti dan pe ser
ta Ra kor nas melakukan dialog inte raktif 
menge nai penge lolaan sampah serta 
meninjau proses pengolahan sampah 
terpadu di Patra ganik III. Turut hadir, Ke
tua Asosiasi Bank Sampah Indonesia, 
Saharudin dan Kepala Dinas Ling  kungan 
Hidup & Ke ber sihan Kota Palembang, 
Faizal AR.

Area Manager Communi cation & 
Relations Sumbagsel M. Roby Hervindo 

MUARA ENIM – Bertempat 
di Desa Air Talas, Kecamatan 
Rambang Dangku, Kabupaten 
Muara Enim, Selasa (7/3), PEP 
Limau Field melaksanakan 
penyerahan modal  dan 
ma terial perlengkapan ba-
han perkebunan jeruk ke-
pada Ke lom pok Usaha Ko-
perasi Darma. Program ini 
merupakan upa ya mengem-
balikan buah jeruk se bagai 
ko moditas ung gulan di desa 
ini. 

Desa Air Talas sempat 
men jadi primadona penghasil 
jeruk di sekitar kabupaten 
Muara Enim pada 2004. 
Masa keja yaan itu mam-
pu membawa mas ya  rakat 
menjadi mandiri. Namun 
perubahan pereko no mian 
sempat menggoyang keber-
lang sungan kegiatan per ke-
bunan jeruk di desa tersebut 
dan kegiatan tersebut sempat 
terhenti.

Mel ihat hal tersebut, 

JAKARTA – Pertamina dan 
Kemala Bhayangkari menan-
datangani memorandum 
of under  standing untuk 
sa  ling beker ja sama. Pe-
nandatanganan dila kukan 
oleh Corporate Secretary 
Pertamina Syahrial Mukh-
tar dan Ketua Kemala Bha-
yangkari Tri Suswati, di Kantor 
Pusat Pertamina,  pada 
(10/3).  Ke mala Bhayangkari 
merupakan organisasi istri 
Polisi Republik Indonesia 
(Polri). Acara dihadiri juga VP 
CSR & SMEPP Kuswandi. 

Dalam kesempatan ter-

SOCIAL Responsibility

PeP limau Field berdayakan masyarakat  untuk 
Kembalikan Zaman Keemasan jeruk air talas

Pertamina dan Kemala bhayangkari 
Sepakat bersinergi
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menjelaskan, Perta mina telah merintis prog-
ram CSR Patraganik III sebagai ka wasan 
terpadu untuk peng o  lahan sampah sejak 
2011, yang secara nyata mam  pu menyerap 
se kitar 22 ton sampah setiap bulan nya. 
“Patraganik III meng olah seluruh sampah 
yang tidak hanya berasal dari Komplek 
Perumahan Perta mina na mun juga dari 
wilayah Kecamatan Plaju dan Keca matan 
Banyu asin I,” jelasnya.

Sampah tersebut, lanjut Roby, diolah 
menjadi pupuk orga nik dengan tiga jenis 
pro  duk yakni Pupuk Cair, Pupuk Curah 
serta Pupuk Granula yang dipasarkan 
melalui outlet pen jualan Patra ganik III 
dan kerja sama dengan ber bagai instansi 
seperti Dinas Kebersihan dan Tata Kota 
Palembang, serta suplai pupuk untuk 
taman di beberapa Komplek Perumahan 
di Palembang.

“Selain mengolah sampah men  jadi 
pupuk organik, Patra ganik III juga melakukan 
daur ulang sampah plastik menjadi cacahan 
plastik, pem bu   didayaan tana man buah 
dan pohon, serta men dirikan penangkaran 
kupu-kupu yang dapat menjaga rantai 
ekosistem di ling  kungan Patra ganik III dan 
sekitarnya,” jelas Roby.

Di samping mem berikan la pangan 
pekerjaan kepa da masyarakat di Ke ca -
matan Plaju dan Kecamatan Banyu asin, 
program ni juga merupakan salah satu 
bentuk komit men dan upaya Perta mina 
untuk peles tarian dan pening katan kualitas 
lingkungan hidup me la lui pengolahan dan 
pe manfaatan limbah sampah.•RU III

PEP Limau Field bekerja 
sama dengan Balai Penyuluh 
Pertanian Per ikanan dan 
Kehutanan (BP3K) Kecamatan 
Rambang Dangku men coba 
menginisiasi kem bal inya 
aktivitas perkebunan jeruk di 
Desa Air Talas. 

M a s y a r a k a t  d i  b e -
rikan pendampingan untuk 
menghasilkan bibit yang ber-
kualitasi, dengan harapan 
da  pat dijual kembali ke pe-
tani di desa sekitar dengan 
harga yang lebih terjangkau. 
“Sa saran pendampingan 
dan pem binaannya adalah 
me mun culkan petani lain 

yang kembali berkebun jeruk, 
dengan bibit yang berkualitas 
serta harga yang terjangkau,” 
ujar Winarto, Kepala BP3K 
Rambang Dangku.

Sementara Legal & Re-
lations Ast. Manager  PEP 
Limau Field Tuti Dwi Patma
yanti menyampaikan, keman-
dirian masyarakat adalah 
tar get utama program peru-
sahaan.

“Dengan meningkatnya 
kese jah teraan masyarakat, 
akan ber pengaruh pada ke-
lancaran ope ra sional peru-
sahaan,” ujar Tuti.•PEP LIMAU 

fIELD

sebut, Syahrial Mukhtar 
menyatakan per jan jian ini 
dibuat dengan tujuan untuk 
saling bekerja sama dalam 
program kemitraan dan bina 
ling kungan. Syahrial berharap  
kerja sama yang terjalin bisa 
menjangkau masyarakat luas, 
mengingat jaringan yang di-
mi liki organisasi Kemala Bha-
yangkari di seluruh Indonesia. 

Dalam waktu dekat, kedua 
belah pihak sepakat bekerja 
sama dalam pengembangan 
Sekolah Luar Biasa (SLB). 
“Pengelolaan SLB ini bisa 
menjadi contoh dan bisa 

ditularkan sebagai acuan bagi 
SLB seluruh Indonesia,” lanjut 
Syahrial. 

Sementara itu, Tri Suswati 
juga sangat mengapresiasi 
terlaksananya kesepakatan 
kerja sama ini. “Kami sangat 
ber terima kasih karena telah 
men dapatkan mitra yang 
tepat untuk sama-sama mem-
bangun dan memberdayakan 
kehidupan ma syarakat  se-
cara langsung,” kata Tri 
Suswati, yang adalah istri 
dari Kapolri Jenderal (Pol.) 
Tito Karnavian.•URIP

AMBON – Dalam rangka memperingati Hari 
Kesehatan  tahun 2017, MOR VIII bersama 
Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) IX 
Ambon dan Pemerintah Kota (Pemkot) 
Ambon menggelar Bakti Sosial (Baksos) di 
Kantor Cabang Ambon, Senin (13/3).

Dalam Baksos  ini dilakukan screening 
kesehatan  mata dan gigi bagi para pelajar 
dan masyarakat umum di Kota Ambon. 
Kegiatan ini juga merupakan puncak bakti 
sosial Pertamina bersama Lantamal IX 
Ambon melalui program CSR dan SMEPP 
MOR VIII Wilayah Maluku Papua yang digelar 
sejak 8 Maret 2017. Kegiatan ini dihadiri oleh 
GM MOR VIII Made Adi Putra beserta tim 
manajemen MOR VIII dengan peserta 1.250 
dari pelajar dan masyarakat Kota Ambon.

GM MOR VIII Made Adi Putra menga-
takan, pihaknya berkomitmen peduli ter-
hadap kesehatan masyarakat, termasuk 
para pelajar di Kota Ambon. Di antaranya 
dengan  melakukan screening pemeriksaan 
mata dan gigi. “Diharapkan bakti sosial dapat 
memberi manfaat positif bagi masyarakat 
karena semakin mengerti akan pentingnya 
kesehatan,”ucapnya.

Sementara itu, Komandan Lantamal 
IX Ambon, Laksamana Pertama TNI Nur 
Singgih Prihartono mengajak kepada seluruh 
lapisan masyarakat khususnya generasi 
muda untuk bersama-sama menjaga gigi 

baksos Screening Pemeriksaan mata

dan mata yang sehat.
Penjabat Walikota Ambon Frans 

Papilaya mengapresiasi kegiatan baksos 
tersebut. Menurutnya, kegiatan in i 
merupakan kepedulian serta dukungan 
dari Pertamina dan Lantalam IX Ambon 
terhadap program-program pemerintah 
yang menyasar langsung ke masyarakat.

Sedangkan Wakil Gubernur (Wagub) 
Maluku Zeth Sahuburua meng ungkapkan, 
kegiatan ini  juga menjadi sarana silaturahmi 
di antara Pertamina, Lantamal IX Ambon, 
Pemerintah Daerah dan masyarakat 
sebagai wujud kesetiakawanan sosial, rasa 
keber samaan dan kepedulian terhadap 
masyarakat yang membutuhkan.•COMM.&REL 

MOR VIII
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corporate Secretary Pertamina Syahrial Mukhtar dan Ketua Kemala Bhayangkari Tri Suswati berjabat tangan usai  menan
datangani memorandum of under  standing untuk sa ling beker ja sama dalam program kemitraan dan bina lingkungan.

GM MOR VIII Made Adi Putra secara simbolis 
memberikan kacamata dan perlengkapan sekolah 
kepada perwakilan pelajar di Kota Ambon. Modal dan ma terial perlengkapan ba han perkebunan jeruk secara simbolis 

diserahkan ke pada Ke lom pok Usaha Ko perasi Darma. 
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Kunjungan Crewing - 
Shipping ke Poltekpel 
Surabaya dalam 
Perekrutan Calon Cadet 
Kapal milik Pertamina

Study excursion “exploring indonesia’s maritime 
industries” mahasiswa teknik Kelautan itS Surabaya

SURABAyA - Bertempat di Kampus Politeknik 
Pelayaran Surabaya, Shipping yang diwakili Fungsi 
Crewing dan Unit HR Shipping melakukan tes seleksi 
calon Cadet. Seleksi tersebut merupakan salah satu 
rangkaian proses rekrutmen dalam mendapatkan 
Taruna untuk menjadi Cadet  di atas kapal milik 
Pertamina. Istilah Cadet atau Prala dapat dijabarkan 
sebagai Taruna/Taruni sekolah tinggi maupun aka
demi pelayaran yang menjalankan praktik di kapal  
(praktik laut) selama 1 tahun. 

Dalam tes seleksi ini diikuti oleh 30 peserta jurusan 
Nautica dan 30 peserta jurusan Technica. Program 
kerja sama perekrutan dengan cara Goes to Campus 
Poltekpel telah berlangsung selama beberapa tahun 
terakhir dimana telah ada puluhan bahkan ratusan 
Cadet dari kampus tersbut.  

Awal kedatangan tim seleksi dari Crewing dan 

JAKARTA - Berlangsung di Gedung Pertamina 
Perkapalan Lantai 7, Selasa (21/2) Teknik Kelautan 
Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya 
melaksanakan kunjungan ke Kantor Pertamina 
Perkapalan dalam rangka Study Excursion. Dalam 
kesempatan ini, para mahasiswa Study Excursion 
memperoleh penjelasan mengenai proses bisnis 
di Shipping yang disampaikan oleh SVP Shipping, 
Mulyono. Selain itu, Pjs. Vice President Marine, 
Gunarto Widodo, New Ships Project Coordinator, 
I Ketut Sudana serta Chartering Manager, Pratomo 
Setyohadi berkesempatan juga untuk memberikan 
pemaparan khusus mengenai business Marine dan 
teknologi ecoship design yang saat ini diterapkan 
pada kapal terbaru milik Pertamina. 

Dalam paparannya, SVP Shipping menyampaikan 
pesan bahwa kunjungan study ini sangat bermanfaat 
untuk dunia akademik. Fungsi Shipping juga dengan 
senang hati menerima secara terbuka bagi Mahasiswa 
dari manapun juga yang akan melaksanakan Kerja 
Praktek maupun Tugas Akhir di Shipping. 

Rombongan Excursion mahasiswa Sistem Per-
kapalan ITS ini kemudian melanjutkan tinjauan 
ke beberapa tempat di Jakarta diantaranya Biro 
Klasifikasi Indonesia serta Pelindo II.•[SHIPPING]

HR Shipping disambut dengan sangat antusias, 
baik dari kalangan Dosen pengajar maupun para 
Tarunanya. Kepala Poltekpel Surabaya capt. 
Marihot Simanjutak, MM, M.Mar mengatakan bahwa 
Pertamina merupakan perusahaan besar yang 
memiliki banyak armada tanker dimana merupakan 
tempat yang sangat baik dalam mengembangkan 
karier di dunia pelayaran maupun perkapalan. 
Dalam kesempatannya, Marihot juga menyampaikan 
rasa terima kasih kepada jajaran tim Managemen 
Pertamina yang telah memberikan kesempatan 
kepada Taruna didiknya untuk dapat mengikuti 
tes seleksi calon Cadet ini.  Marihot berkomitmen 
untuk memberikan yang terbaik untuk perusahaan 
Pertamina dengan menyiapkan Taruna yang terbaik 
sesuai dengan kriteria Pertamina. 

Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Crewing 

SHIPPING

Mahasiswa dan perwakilan dosen ITS berfoto bersama Management Shiping .

Manager  Shipping, Ika Helnayadi. Ika sengaja 
untuk datang ke kampus Poltekpel Surabaya untuk 
melakukan pengecekan serta mengontrol jalannya 
proses seleksi. Kedatangan Manager Crewing 
disambut oleh jajaran top level manajemen beserta 
beberapa dosen senior Poltekpel Surabaya. Dalam 
sambutannya, Ika menyampaikan beberapa 
pesan khusus kepada para Taruna/I yaitu jiwa 
profesionalisme, jiwa yang mau mengembangkan 
diri, serta menjunjung nilai  moral dan kejujuran. Ika 
juga memberi motivasi maupun spirit kepada para 
calon Cadet agar terus meningkatkan semangat 
belajar yang tinggi, serta selalu berusaha untuk 
menjadi generasi yang sukses di kemudian hari. 
Dengan sinergi seperti ini diharapkan kedepanya 
memberi semangat pada Taruna untuk selalu 
berprestasi demi kemajuan bangsa.•[SHIPPING]

Sebanyak 30 mahasiswa mendapat pengaraan dari Fungsi Crewing dan Unit HR Shipping sebelum mengikuti seleksi Calon Cadet 
Kapal Milik Pertamina.
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No. 13 TAHUN LIIIinFo MEGAPROYEK KILANG rubrik ini berisi tentang info perkembangan revitalisasi dan 
pembangunan kilang baru menuju kemandirian energi.

menuju Ketahanan energi 2023: 
mega Proyek 6 Kilang minyak

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf 
Kalla melalui Misi dan Visi Nawacita me
netapkan perlunya kemandirian energi 
bagi bangsa Indonesia. Dalam beberapa 
kesempatan, Presiden RI, Joko Widodo, 
menekankan sudah saatnya Indonesia 
bebas dari impor minyak mentah mentah 
dan BBM. Jalan menuju ke arah itu, sudah 
harus dirintis sejak sekarang. Untuk 
tujuan ini, telah diterbitkan Peraturan 
Presiden No. 146 tahun 2015 tentang 
Pelaksanaan dan Pengembangan Kilang 
Minyak Dalam Negeri. 

PT Pertamina (Persero) sebagai 
BUMN terbesar dengan belanja modal 
500-600 triliun rupiah, dua kali lipat 
dari belanja modal pemerintah, telah 
meng ambil inisiatif  untuk meningkatkan 
kapasitas produksi bahan bakar minyak 
dari kilang minyak ada dan membangun 
kilang minyak yang baru.  Dalam kurun 
waktu lebih kurang 20 tahun, PT Per
tamina (Persero) tidak membangun kilang 
baru. Terakhir yang dibangun Kilang Ba
longan pada tahun 1994. 

Dua program besar telah dica
nangkan, yaitu RDMP (Refinery Deve lop
ment Master Plan) bagi 4 kilang: Ba lik
papan, Balongan, Cilacap, Dumai dan 
NGRR (New Grass Root Refinery) di Tu
ban dan Bontang. Nilai investasi untuk 
program kerja ini mencapai lebih kurang 
500 triliun rupiah. Ditargetkan mega 
proyek 6 kilang minyak ini selesai pada 
2023. Dua tahun lebih cepat dari target 
pemerintah, 2025. Melalui RDMP dan 
NGRR, di tahun 2023, kapasitas produki 
bahan bakar minyak akan meningkat 
menjadi 2,2 juta barel per hari. Naik dua 
kali lipat dari kapasitas produksi bahan 

bakar minyak saat ini, 900.000 barel per hari. 
Diperkirakan pada 2025, jumlah kebutuhan 
bbm nasional akan mencapai 2,2 juta barel 
per hari. 

Rahmad Hardadi, Direktur Megaproyek 

Pengolahan dan Petrokimia PT Pertamina 
(Persero) mengatakan, “Tantangan terbesar 
bagi perusahaan adalah menyelesaikan se
luruh proyek ini tepat waktu. Untuk itu, peru
sahaan sangat mengharapkan dukungan 

da ri seluruh pemangku kepentingan agar 
tujuan pemerintah mengurangi impor mi
nyak mentah dan bahan bakar minyak 
da  pat terwujud. Semangat Merah Putih 
harus terus dikobarkan”.•DIT. MP3

PerSiaPan laHan rDmP ru V baliKPaPan
Pekerja Pertamina sedang berkoordinasi mengarahkan alat berat di area perluasan  lahan RDMP (Refinery Development Master Plan) RU V Balikpapan. 
Program RDMP RU V Balikpapan merupakan program peningkatan kapasitas kilang dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari selain 
itu kualitas produk yang dihasilkan akan meningkat setara Euro v.  Kilang RDMP RU v Balikpapan siap beroperasi pada tahun 2019.•MAM

Fo
to

 : 
M

AM

launching aplikasi GaDiS sebagai 
wujud Komitmen kepada Customer
SURABAyA - Salah satu 
upaya mewujudkan Perta-
mina One yang dilakukan 
Fungs i  I ndus t r i a l  Fue l 
Marketing (IFM) ialah dengan 
meluncurkan aplikasi Go App 
Disc (GADIS) yang ber basis 
Android yang mem bantu 
terkait keputusan pricing 
dari konsumen ke pada Sales 
Executive kepa da mana-
jemen secara ber jenjang, 
pada Jumat (24/2), di Hotel 
JW Marriot Surabaya.

Fo
to

 :I
FM

Direktur Pemasaran Muchamad Iskandar didampingi VP Industrial Fuel Marketing menekan tombol sebagai tanda 
diluncurkannya aplikasi GADIS.

Aplikasi GADIS tersebut 
me ru pakan bagian dar i 
stra tegi inisiatif yang dila ku -
kan oleh Fungsi IFM untuk 
mem permudah dan mem -
percepat pengambilan kepu-
tusan da lam pem ber ian 
diskon kepada pelanggan. 
Selama ini pro ses pemberian 
diskon dari mulai usulan 
sam pai dengan approval 
mem butuhkan waktu sekitar 
seminggu, dengan aplikasi 
ini diha rapkan dalam 10 me-

nit para Sales Force sudah 
dapat memberikan kepu-
tu san diskon kepada pe-
langgan. Selain itu, dengan 
meng aplikasikan sistem ini, 
akan mempermudah se mua-
nya, tidak lagi meng gunakan 
Memorandum na mun secara 
digital dan auditable karena 
laporan dapat setiap saat di-
down load saat dibutuhkan. 

Aplikasi GADIS secara 
resmi di-launching langsung 
oleh Direktur Pemasaran, 

Muchamad Iskandar didam-
pingi VP Industrial Fuel Mar-
keting, Giri Santoso yang 
hadir dalam kesempatan 

ter sebut. 
Diharapkan dengan ber-

jalannya aplikasi ini pela yanan 
ke pada pelanggan dapat 

lebih memuaskan sehingga 
kepercayaan pelanggan ke-
pada Pertamina me ning-
kat.•SNH

SOROT
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CornerQ
tim Knowledge management (Komet)
Quality management – Dit. Ga
Lt. 17  Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com

Forum Komet webinar lync:
Bukti Korelasi Program Efisiensi dan Laba Sektor Hulu

Direktorat Hulu mengemban peran penting dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pertamina 
menjadi perusahaan energi nasional berkelas dunia, dengan lini bisnis mencakup eksplorasi, produksi, 
serta transmisi minyak dan gas. Dengan turunnya harga minyak dunia yang masih berlangsung di tahun 
2016 lalu, sektor hulu ditantang untuk meningkatkan laba usahanya. Berbagai program kemudian 
dilakukan oleh sektor hulu dalam upaya efektivitas dan efisiensi biaya.

Melalui Forum KoMET Webinar Lync pada 3 Maret 2017, Meidawati  SvP Upstream Strategic 
Planning & Operation Evaluatian (USPOE) - Direktorat Hulu, telah menjadi narasumber dengan topik 
“Peningkatan Laba Usaha Melalui Pengembangan Bisnis Hulu dan Perbaikan Struktur Keuangan di 
Direktorat hulu dan Anak Perusahaan hulu”. Efisiensi biaya merupakan salah satu dari 5 (lima) Prioritas 
Strategis perusahaan yang wajib dilaksanakan di seluruh lini bisnis Pertamina, tak terkecuali untuk 
Direktorat Hulu.

Meidawati selaku vP USPoE dalam forum KoMET online tersebut memaparkan 3 (tiga) rencana 
kerja hulu yang mengacu pada 5 Pilar Prioritas Strategis Pertamina, yaitu:

1. Melakukan upaya optimalisasi Sumber Daya Manusia dan Teknologi dengan fokus pada operation 
Excellent & HSSE;

2. Cost Effectiveness dan Cost Efficiency pada semua aspek dalam upaya mengoptimalkan Laba Hulu;
3. Meminimalisir gap antara rencana dan realisasi dengan memastikan semua usulan program kerja 

melalui proses funneling yang baik dan komprehensif.
Pada poin kedua rencana kerja hulu, berbagai strategi inisiatif terkait efektivitas dan efisiensi biaya 

di hulu telah dilakukan, diantaranya melakukan penundaan dan pembatalan program kerja dikarenakan 
tidak ekonomis yang tentunya berdasar pada  perhitungan/kalkulasi spesifik agar mampu bertahan bukan 
hanya di satu sisi, juga di sisi lain sekaligus untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

contoh dari berbagai program strategi inisiatif tersebut diantaranya yaitu efisiensi material dan 
negoisasi serta renegoisasi kontrak, efisiensi biaya eksplorasi, penundaan RK eksplorasi, penundaan 
perbaikan peralatan maintenance program sesuai tingkat urgensi, sampai dengan pembatalan beberapa 
pekerjaan dilihat dari keekonomisannya.

 Dalam hal penentuan prioritas kegiatan eksplorasi misalnya, kegiatan eksplorasi tetap harus dilakukan 
karena konsepnya adalah menggantikan sesuatu yang telah diproduksi. Namun harus lebih selektif dengan 
didasari 2 (dua) faktor yang paling penting, yaitu keekonomian dan teknikal serta faktor lain seperti risk. 

Pelatihan Qm : bukti Pelaksanaan yang efektif
Integrasi 4 Pilar Quality Management 

Sys tem  merupakan  best  p rac t ice 
pengelolaan mutu yang telah diakui oleh 
Indonesia, lewat penghargaan Satya 
Lencana dari Presiden RI  Joko Widodo 
kepada VP Quality, System and Knowledge 
Management (QSKM)  Faisal Yusra pada 
tahun 2015. Integrasi system ini telah 
konsisten diterapkan sejak tahun 2009 
pada 4 (empat) pilar QSKM yaitu Continuous 
Improvement Program (CIP), Standarization 
Management (SM), Knowledge Management 
Petamina (KoMET) dan Quality Management 
Asesment (QMA).

Sesuai Calender of Event (CoE) yang telah disusun dan disampaikan dalam Quality Management 
Forum 2016, Pelatihan menjadi fokus utama yang akan dilaksanakan di awal tahun ini. Pelatihan yang 
efektif dan efisien serta memberikan hasil yang optimal menjadi concern tahun ini. Learning Curriculum 
(LC) dari QM School  tentu telah disepakati bersama dengan Pertamina Corporate University (PCU), 
dari keseluruhan LC tersebut, ada beberapa jenis pelatihan yang sifatnya pengetahuan umum terapan 
bukan untuk kompetensi khusus penugasan, yaitu : penulisan laporan penyelesaian masalah pekerjaan 
(CIP) dan awareness ISO 9001:2015 serta penyusunan Dokumen Kriteria Ekselen Pertamina.

Pilot project sinergi pelatihan yang dilaksanakan di Hotel Patrajasa Semarang tersebut telah 
dilaksanakan pada akhir Februari s/d awal Maret lalu tepatnya tanggal 27 - 28 Maret 2017 untuk batch 
I  Pelatihan ISO dan CIP (kelas paralel) dan 1 dan 2 Maret 2017 untuk batch II  Pelatihan ISO dan 
CIP (kelas paralel). Sejumlah +/- 30 orang ikut serta dalam sinergi pelatihan tersebut.

Mengapa dapat dinyatakan sebagai sinergi? Peserta dari fungsi di lingkungan Kantor Pusat yang 
mengikuti pelatihan CIP di batch I dapat melanjutkan mengikuti pelatihan ISO di batch II dan sebaliknya, 
dimana masing-masing berlangsung selama 2 (dua) hari. Sehingga masa perjalanan dinas 4 (empat) hari 
lebih optimal karena dapat langsung memperoleh 2 (dua) materi sekaligus dari pilar QSKM, yaitu pilar 
SM (Pelatihan Awareness ISO) dan pilar CIP (Pelatihan Penyelesaian Masalah Pekerjaan Berbasis CIP).

Seluruh peserta sangat antusias, karena materi kedua pelatihan tersebut tentu sangat menarik, 
untuk CIP terbagi dalam 9 (sembilan) materi hasil elaborasi dari 2016 yaitu M1  CIP Achievement, 
Sharing Forum & Awarding, M2  Policy, Code and Procedure, M3  Starting Point  Risk and SWOT 
of Organization, M4  CIP Process Cycle PDCA, M6  CIP Value Creation, M5  Statistical Tools 
for CIP Implementation, M6  CIP Value Creation, M7  Generating CIP Initiatives, M8  CIP Paper 
Preparation, M9  CIP Paper Presentation to be The Best CIP Presenter. 

Sedangkan untuk ISO 9001 
: 2015, perubahan dari klausul 
yang ada di ISO 9001 : 2008 
disampaikan kepada seluruh 
peserta diantaranya mengenai 
klausul 5 - Leadership, Klausul 
6 - Planning terutama mengenai 
risk based thinking, Klausul 8  
Operation terutama mengenai 
Pengadaan External Provider, 
K l ausu l  9    Pe r fo rmance 
evaluat ion  serta Klausul 10  
Improvement. Hal ini bertujuan 
agar fungsi di kantor pusat dapat 
mengimplementasikan ISO 9001 
: 2015 tahun ini sehingga dapat 
memenuhi persyaratan pelanggan 
dari next proses fungsi tersebut dan tentu menghasilkan produk dan jasa/layanan yang berkualitas. 

Masih di tempat yang sama, pada tanggal 27 Februari  1 Maret 2017 lalu telah dilaksanakan 
pelatihan Penyusunan Dokumen Kinerja Ekselen (DKE) untuk Unit Bisnis Pemasaran. Pelatihan yang 
diperuntukkan bagi tim penyusun DKE sesuai Surat Perintah (SP) yang sudah ditetapkan masing-
masing unit bisnis kali ini adalah pelatihan batch yang kedua. 

Batch pertama telah dilaksakan pada awal februari 2017 lalu untuk Anak Perusahaan. 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-Batch I) serta unit bisnis intra-organisasi (Unit Bisnis-Batch -II).

 Oleh karena itu perlu dibedakan pelaksanaannya. Selain memahami Kriteria Kinerja Ekselen 
Pertamina (KKEP), melalui pelatihan ini Tim Penyusun DKE juga dituntuk mampu memahami proses 
bisnis dan isu-isu terkini fungsi/ unit operasi. Supaya memahami end to end proses unit bisnis nya 
dan menghasilkan DKE yang komprehensif. 

QSKM sangat konsisten dalam implementasi Integrasi 4 pilar QM, begitu pula pelaksanaan 
pelatihannya, adanya sinergi pelatihan 3 (tiga) pilar tersebut membuktikan bahwa pelatihan QM telah 
menjadi lebih efektif dan efisien.

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

oleh: tim Knowledge management - QSKm - Dit. SDm, teknologi informasi & umum

Ini berarti ada beberapa sumur yang mengalami penundaan bahkan pembatan untuk diproduksi.
 Dari berbagai usaha efektivitas dan efisiensi biaya yang telah dilakukan, berhasil mencapai 

US$ 1.192 juta, berasal dari 45% pemotongan, 37% efisiensi, dan 18% penundaan pekerjaan. 
Pencapaian hasil inisiatif ekektivitas dan efisiensi biaya ini tidak hanya dilakukan oleh Direktorat hulu, 
namun dibantu juga oleh Anak Perusahaan Hulu.

Forum KoMET Webinar Lync ini diikuti oleh lebih dari 100 partisipan yang tersebar di seluruh 
Fungsi Kantor Pusat, Unit Operasi, Region, dan Anak Perusahaan Pertamina. Jumlah audience 
yang sangat luar biasa untuk sebuah Forum KoMET Webinar. Para peserta Webinar memberikan 
apresiasi atas usaha dalam mengatasi dampak harga minyak yang rendah melalui berbagai inisiatif 
efektivitas dan efisiensi yang telah dilakukan sehingga mampu memberikan hasil cukup signifikan.

Pada tahun 2017, agenda efektivitas dan efisiensi biaya ini akan terus dilakukan di sektor hulu 
hingga ke anak perusahaan tentunya dengan inisiatifinisiatif efisiensi dan terobosan baru lainnya 
yang dilakukan oleh Direktorat Hulu. 

“Semoga bisa menjadi acuan teman-teman dan bermanfaat, yang jelas harus dapat kita terapkan. 
Karena bila kita memiliki suatu konsep, punya suatu cita-cita, tapi tidak bisa kita realisasikan maka 
hanya akan menjadi pajangan saja.”, Begitulah closing statement dari Meidawati  selaku SVP 
USPoE yang menjadi narasumber dalam Forum KoMET tersebut.

The More You Share, The More You Get, Let’s Share Knowledge !!!

Para Peserta Pelatihan Awareness ISO 9001 : 2015 batch II &
Pelatihan Penyusunan Laporan Pekerjaan Berbasis CIP Batch I
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aKSi PtKam Proses Serah terima Dibenahi – Supply loss Dimitigasi – Perilaku menyimpang Dibasmi – 
Keberhasilan Diapresiasi – Efisiensi Semakin Tinggi – Kinerja Perusahaan Sesuai Visi Misi

Pembenahan tata Kelola arus minyak

rDP Dengan Ship owner : 
mitigasi Supply losses adalah ukuran

StS muntok: 
upaya menjaga Kehandalan Supply Crude melalui CiP

Hingga Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan fungsi 
Shipping Operation (22/3/2017) yang lalu, sudah 24 perusahaan 
pelayaran yang terlibat. Tidak kurang dari 150 unit kapal yang 
terdiri dari berbagai tipe (Bulk Lighter, Small, General Purpose, 
Medium Range dan Large Range) yang dibahas permasalahan 
dan tersosialisasi atas kebutuhan Perusahaan akan moda 
transport yang reliable. 

Pada RDP yang diikuti PTKAM officer pekan lalu, Direksi PT 
PSK (pemilik 3 unit kapal yang disewa Pertamina) menyampaikan 
laporan bahwa crew mereka tidak bisa melakukan tindakan 
fraud lagi. Modusnya adalah, Kepala Kamar Mesin (KKM) 
“memainkan” volume bunker/kargo. Hal tersebut membuat KKM 
tersebut berhenti dari perusahaan. Sayangnya, excrew tersebut 
melakukan sabotase pada main engine sehingga kapal kesulitan 
untuk melakukan manuver.

Dari hasil investigasi intern mereka, didapat kesimpulan 
bahwa beberapa modifikasi di kapal dilakukan tanpa 
sepengetahuan perusahaan. Meski ship owner-nya dengan 
ketat menjaga supaya jangan ada pekerjaan lain di luar SPK 
yang telah disepakati dengan pihak galangan, ternyata mereka 
kebobolan  juga.

Perusahaan lain (pemilik 22 kapal) menyatakan bahwa 
setelah investigasi lebih lanjut terdapat indikasi kerja sama antara 

beberapa orang manajer yang mereka gaji untuk mengatur 
penempatan crew di kapal mereka. Hal ini berkaitan 

Dalam rangka 
te rus mewujudkan 
p r o s e s  o p e r a s i 
yang ekselen dalam 
m e n j a g a  p ro s e s 
serah terima minyak 

yang kompetitif bagi perusahaan, dukungan para pekerja di 
masing-masing fungsi memberikan kontribusi yang sangat 
penting. 

Penyelesaian masalah pekerjaan yang dilakukan 
langsung di lapangan banyak dilakukan oleh insan serah 
terima minyak yang juga sebagai insan mutu. Metode 
Continuous Improvement Program (CIP) dilakukan dalam 
rangka menemukan sumber masalah dan implementasi 
penyelesaiannya. Dalam proses pemenuhan rantai pasok 
minyak mentah, tidak ayal pendekatan yang sama dilakukan.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah 
terdapatnya stock crude kritis di RU III yang disebabkan karena 
ketersediaan kapal GP yang digunakan untuk supply serta 
pola supply crude ke RU II Dumai & Sei Pakning dari Terminal 
Banyu Urip yang dirasa belum optimal. Hal ini mengakibatkan 
realisasi pemenuhan supply di Unit tersebut berada di bawah 
RKAP 2016 lalu.

Keterbatasan dari sarana dan fasilitas yang ada ini 
menyebabkan diperlukannya suatu inisiatif perbaikan. 
Namun tidak berhenti di tempat itu saja, Project Collaboration 
Improvement (PC-Prove) dari fungsi Shipping (Shipping 
Operation Support, Shipping Operation II dan Marine Reg 
II) dan ISC (Crude Operation) disusun dalam menyelesaikan 
permasalahan ini.

dengan kasus fraud pada beberapa jalur tertentu. Sehingga 
untuk beberapa jalur, kegiatan fraud masih berlangsung.

RDP juga memberi insight bahwa upah di kapal yang 
cukup tinggi tidak jadi jaminan untuk tidak terjadinya fraud 
di tengah laut. Adanya situasi dan kondisi yang mendukung 
terjadinya fraud akan selalu dimanfaatkan oleh aktivisnya 
untuk berbuat.

Dalam 24 kali RDP tersebut sudah disepakati bahwa 
mereka tidak ada kompromi terhadap crew kapal yang fraud. 
150 kapal yang dievaluasi terbukti dapat menekan losses 
dengan membuka awareness dari Manajemen puncak setiap 
pemilik kapal terhadap praktik-praktik fraud di lapangan?

Lalu bagaimana dengan internal perusahaan? 
Pertamina selaku pihak penyewa >261 kapal tanker 

memberitahu kepada seluruh ship owner agar jangan lengah 
mengawasi kapalnya yang sedang berada di galangan. Di 
samping itu, pengawasan lebih lanjut atas pekerja darat di tiap 
terminal perlu terus digalakkan.Bisa dan leluasanya crew kapal 
melakukan fraud dari L/P ke D/P adalah karena ada kerja sama 
antara manusia yang ada di L/P dan manusia yang ada di D/P.

Mari kita sama-sama berangkulan tangan secara solid dan 
kemudian berjanji dengan kalbu yang dalam, bahwa kelakuan 
seperti yang diceritakan di atas tidak pernah dan tidak akan 
kami lakukan di L/P dan D/P…!!!•MM

PTKAM 0.2 LANJUTKAN! 

PC-Prove yang dibentuk kemudian menelisik sesuai 
langkah 1-4 PDCA bahwa masalah utama dari proses 
tidak optimum ini adalah penggunaan arah kapal secara 
langsung yang kemudian memakan waktu cukup lama 
dalam distribusi, disamping keterbatasan kapasitas jetty.

Tidak hanya menerima keadaan, PcProve dengan 
nama CRIMINAL ini melakukan implementasi penambahan 
operasi ShiptoShip di daerah Muntok. Bukan kerja kecil, 
penambahan operasi ini berakibat pada penambahan 
loading kerja Loading Master, Mooring Gang, serta pekerja 
lain dalam rangka membuat program ini terlaksana.

Bisa dikendalikan jika bisa diukur. Peningkatan 
keandalan supply crude domestik ke Refinery Unit II & III 
melalui penambahan koordinat STS di Area Marine Region II 
Muntok ini diukur efektivitasnya melalui panca mutu sebagai 
keluaran hasil CIP. Dari sisi cost, terjadi efisiensi biaya supply 
chain sebesar US$ 3.523.519 atau senilai US$ 13.438.166 
per tahun. Dari sisi delivery, ketepatan jadwal supply 
meningkat menjadi 90 %. Aspek HSSE tetap diperhatikan 
dengan tidak adanya accident dalam implementasi.

Meskipun begitu, masih terdapat stok kritis di RU III 

Plaju yang terjadi akibat proses lain selain supply namun hal tersebut 
segera diatasi dalam bentuk koordinasi antar fungsi.

Upaya mitigasi losses terbukti tidak hanya perbaikan di satu sisi, 
namun lebih kepada perbaikan yang terintegrasi di sana-sini. PC-
Prove CRIMINAL mampu membuktikan hal ini. Kolaborasi menjadi 
kunci atas upaya yang terus dioptimasi.

Dalam menjaga konsistensi, semua proses STS distandarisasi. 
Manajemen perubahan dilaksanakan secara terintegrasi. Semua 
ukuran dianalisa dan masuk dalam evaluasi. Sehingga perbaikan 
diterima dan dilaksanakan semua hati.

Demikianlah salah satu perbaikan yang disusun dalam konsep 
CIP. Semoga kisah suksesnya dapat segera direplikasi. Karena 
semua losses harus tuntas dimitigasi, dalam tataran pengambil 
keputusan hingga level lapangan ikut berkontribusi. Dalam me-
mastikan distribusi ke seluruh pelosok negeri.•SG

PTKAM 0.2 LANJUTKAN! 
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(Seri 1)

Program perlindungan bahaya terhadap keselamatan dan 
kesehatan kerja meliputi pengenalan (identifikasi), evaluasi 
dan kendali terhadap bahaya-bahaya di lingkungan kerja, 

dengan meminimalkan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak 
diinginkan dan meminimalkan akibat yang dihasilkannya terhadap 
para pekerja. 

Kendali (kontrol) terhadap bahaya di lingkungan kerja adalah 
tindakan-tindakan yang diambil untuk meminimalisir atau 
mengeliminasi resiko kecelakaan kerja melalui substitusi, kendali 
perekayasaan (engineering control) yang meliputi pemisahan,  
rintangan/penghalang, perubahan proses, metode-metode basah, 
ventilasi, prosedur kerja, pelatihan, supervisi dan pengawasan, 
administrative control dan Alat Pelindung Diri (APD).

Penggunaan APD merupakan alat perlindungan 
terhadap pekerja dari lingkungan kerja dan atau bahaya 
dari suatu pekerjaan. Penggunaan APD menjadi penting 
atau bermanfaat ketika tindakan-tindakan pengendalian 
lainnya yang tersebut di atas tidak memadai atau menemui 
kegagalan. 

Pemilihan dan penggunaan APD yang tepat dan pemeliharaan 
berkala serta perawatan alat pelindung diri merupakan faktor-faktor 
penting untuk memastikan bahwa perlindungan yang efisien dan 
maksimal dapat dicapai.

Pemilihan APD yang tepat memerlukan pengetahuan tentang 
tipe risiko bagaimana pekerja dapat terpapar oleh bahaya fisik dan 
batas-batas alat pelindung diri terhadap bahaya atau risiko tersebut. 

Fungsi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (HSE) merupakan 
fungsi yang dapat memberikan petunjuk atau pelatihan di area kerja 
untuk dapat memilih dan menggunakan alat pelindung diri dengan 
benar.

Selain itu, sangat penting untuk menetapkan standar tertulis 
mengenai prosedur, pendidikan dan pelatihan untuk memastikan 
penggunaan, pemeliharaan, pemeriksaan yang tepat serta 
perawatan alat pelindung diri tersebut

Alat pelindung diri (APD) dirancang untuk melindungi diri dari 
bahaya di lingkungan kerja serta zat pencemar, agar tetap selalu 
aman dan sehat. Perhatikan langkah-langkah keselamatan berikut 
ini:
1.  Selalu gunakan APD.
2. Bicarakanlah apabila peralatan pelindung pribadi yang digunakan 

tidak tepat untuk pekerjaan, atau tidak nyaman atau tidak sesuai 
sebagaimana mestinya  katakan kepada teman-teman atau 
kepada Supervisor.

3. Tetap selalu diberitahukan dan Pastikan  lingkungan kerja selalu 
terinformasi tentang sifat dari bahaya atau risiko yang mungkin 
dijumpai. 

4. Perhatikan alat pelindung diri yang digunakan
Contohnya, ketika memindahkan APD, cobalah untuk 
tidak menyentaknya, membanting atau melemparnya, atau 
menjatuhkannya.

5. Lindungi keluarga
Jangan membawa kontaminasi bahaya dari tempat kerja ke 
keluarga atau temanteman anda di rumah. Tinggalkan APD 
anda di tempat kerja anda.

KONDISI ALAT PELINDUNG DIRI, MENENTUKAN 
MANfAAT PERLINDUNGAN 

yANG DIBERIKANNyA

Berbagai jenis APD yang tersedia diklasifikasikan berdasarkan anggota tubuh 
yang dilindungi, yaitu  sebagai berikut : 

1. Perlindungan terhadap kepala
2. Perlindungan terhadap wajah dan mata
3. Perlindungan terhadap telinga
4. Perlindungan terhadap tangan dan lengan
5. Perlindungan tungkai kaki dan badan 
6. Perlindungan kaki bagian bawah 
7. Perlindungan dari potensi jatuh
8. Perlindungan terhadap pernapasan

Definisi dan standar masingmasing Alat Pelindung Diri akan dibahas pada seri 
berikutnya. 

HSSe

Desain oleh : Febri Nur Faizin, 750739, Pemenang ke 2 Lomba Meme hSSE Tahun 2017
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PHe juarai Presenter Paper terbaik 
di Pertamina eor meeting 2017
SEMARANG - Pertamina 
EOR Meeting (PEM) 2017 
di lak sanakan pada 7 - 10 
Ma ret 2017, di Hotel Patra 
Jasa Semarang, dengan te-
ma “Kegiatan Waterflood Me-
nuju EOR”. Pada ajang PEM 
2017, PHE berhasil menjadi 
juara presenter ter  baik 
untuk paper yang berjudul 
“Smart Water EOR Effect 
in Preserved Sandstone 
Reservoir Cores, Comparison 
between Sea Water and Low 
Salinity Brines at 136oC” 
yang dipresentasikan oleh 
Fa rasdaq Sajjad dari PHE 
ONWJ.

Smart Waterf looding 
meru pakan metode peng-
i n j e k s i a n  a i r  d e n g a n 
merubah komposisi ion-
ion terlarut dalam air yang 
diinjeksikan sehingga dapat 
merubah sifat kebasahan 
( w e t t a b i l i t y  b a t u a n ) . 
Pe rubahan  wet tab i l i t y 
batuan akan mempengaruhi 
jumlah minyak yang dapat 
terproduksi dari reservoir.

workshop SSoP, menuju Kampar-lirik 
5.000 boPD/ 300.000 bwPD
CIREBON - PT Pertamina 
Hulu Energi (PHE) Kampar 
bersama dengan Pertamina 
EP (PEP) Lirik melaksanakan 
Workshop Sistem Sinergi 
Optimalisasi Produksi (SSOP) 
Kampar  Lirik. Workshop 
SSOP yang mengusung se-
mangat  Kampar  Lirik Goes 
To 5.000 BOPD/300.000 
BWPD dihadiri oleh sekitar 86 
pekerja dari berbagai fungsi 
di PHE, PEP dan perwakilan 
UTc. Acara berlangsung 
se lama lima hari, mulai 20-
24 Maret 2017 di Cirebon 
dengan membahas berbagai 
kajian sebagai tindaklanjut 
hasil  kunjungan lapangan 
sebe lumnya o leh team 
gabungan dari semua fungsi 
baik operasi dan support. 

President Direktur PHE 
R. Gunung Sardjono Hadi 
berharap kegiatan SSOP 
yang merupakan kolaborasi 
antar fungsi, antar anak 
pe ru   sahaan  Per tam ina 
dapat menyumbang re-
ko  mendasi  yang bisa di-
ap l ikasikan dengan tata 
waktu yang je las,  ba ik 
jang ka pendek, menengah 
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Dalam studi laboratorium 
yang dilakukannya saat me-
ne mpuh pendidikan pasca 
sar  jananya di Norwegia, 
Farasdaq membandingkan 
recovery factor minyak antara 
injek si air dengan air laut dan 
low salinity water pada shaly
sand reservoir. Hasilnya ada-
lah injeksi dengan low salinity 
air dapat meningkatkan per-
olehan minyak sebesar 12% 
dibandingkan dengan injeksi 
dengan air laut. 

Injeksi dengan low salinity 
brine pada shalysand reser

voir  ini juga mengurangi 
po tensi terjadinya masalah 
scale (pengendapan mineral) 
yang dapat merusak formasi. 
Smart waterflooding juga 
relatif mudah diterapkan, 
m u r a h ,  d a n  r a m a h 
lingkungan diban dingkan 
dengan metode EOR lainnya.

Penelitian dan penerapan 
smart waterflooding ini telah 
dila  kukan di beberapa la-
pang  an di luar negeri se perti 
Norwegia, UK, Inggris, USA, 
dan beberapa negara di 
Afrika.•BENGKy/PHE

maupun jangka panjang. 
“Manajemen sepenuhnya 
men dukung upaya ini. Me-
la lu i  SSOP, d iharapkan 
ditemukan teknologi tepat 
guna untuk meningkatkan 
produksi dengan tetap mem-
perhitungkan keekonomian,” 
ujarnya.

Hal senada disampaikan 
Nanang Abdul Manaf selaku 
PTh President Direktur PEP. 
“Semangat PHE dan PEP 
Lirik dalam kolaborasi harus 
menghasilkan produksi yang 
optimal bagi PHE, PEP Lirik 
maupun Pertamina. Sehingga 
SSOP ini harus digarap secara 
serius dan detail dengan 
meng identi f ikasi potensi 
yang ada dan yang dapat di-

Farasdaq Sajjad mewakili PHE menerima penghargaan sebagai juara presenter 
terbaik dalam Pertamina EOR Meeting (PEM) 2017 di hotel Patra Jasa Semarang.
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kembangkan,” tegas Nanang.
R a t a - r a t a  p ro d u k s i 

PHE Kampar saat ini 1.350 
BOPD sedangkan PEP Lirik 
1.922 BOPD. Dengan kajian 
potensi individual sumur yang 
dibahas di SSOP, baik PHE 
Kampar maupun PEP Lirik 
merasa yakin terdapat potensi 
untuk menaikan produksi 
hingga 5.000 BOPD secara 
gabungan. 

Workshop SSOP d i-
fasilitasi oleh fungsi Pro-
duction & Operation PHE 
yang sebelumnya dilakukan 
di PHE NSO-NSB. Namun 
kali ini adalah SSOP pertama 
yang melibatkan dua entitas 
anak perusahaan Hulu, PHE 
Kampar dan PEP Lirik.•PHE

Presiden Direktur PHE R. Gunung Sardjono Hadi berbicara dalam workshop 
Sistem Sinergi Optimalisasi Produksi Kampar-Lirik.

Legal Counsel & Compliance

Program Kerja lCC 2017: 
lanjutkan Peningkatan Kapabilitas
BOGOR – Kinerja Legal Counsel & Com
pliance (Lcc) PT Pertamina (Persero) 
selama tahun 2016 membaik. “Terkait 
kinerja penanganan kontrak, tercatat jumlah 
kontrak yang ditangani LCC kurang lebih 
11.405 kontrak,” demikian diungkapkan 
oleh chief Legal counsel & compliance PT 
Pertamina (Persero), Genades Panjaitan 
dalam acara Talk Show pada Values Day 
LCC, di Aston Sentul, Jumat (10/2). 

“Terkait dengan penanganan perkara, 
LCC telah menangani Perkara Non-Pi
dana, terdiri dari Perkara Perdata Umum 
terutama pengadaan barang & jasa dan 
kontrak, Perkara Perdata Tanah, Perkara 
TUN, dan Sengketa Informasi Publik. Lcc 
juga telah menangani Perkara Pidana dan 
pendampingan di Kepolisian, Kejaksaan, 
KPK, dan Pengadilan. Selain itu, LCC 
telah menangani compliance, berupa pe
nanganan gratifikasi, Laporan harta Ke
kayaan Negara, dan laporan WBS,” tam
bahnya.   

Walaupun kinerja LCC tahun  2016 
membaik, Genades mengakui masih ada 
program kerja tahun 2016 yang belum 
terselesaikan, yaitu Pertamina Litigation 
System (PLM Sys). Program ini akan di
lanjutkan pada tahun 2017. “Harapannya 
penanganan perkara oleh LCC dapat 
te rus diupayakan secara all out dengan 
di dukung oleh PLM Sys. Tahun ini, PLM 
Sys akan lebih disempurnakan, sehingga 
dapat menjadi suatu program pengelolaan 
perkara berbasis online yang dapat di
akses oleh manajemen dan pekerja baik 
Pertamina maupun anak perusahaannya,” 
kata Genades. 

Genades mengatakan bahwa pada 
tahun 2017 ini pihaknya juga akan me
ningkatkan kapabilitas para lawyer Per
tamina dengan program Legal School 
dengan mengundang narasumber berkua
litas dan memberikan kesempatan kepada 

lawyer Pertamina untuk mengambil 
pro  gram S2 Ilmu Hukum  ke perguruan 
tinggi ternama di Amerika Serikat. Saat ini 
sudah ada salah satu lawyer Pertamina 
yang sedang bekerja di luar negeri di salah 
satu Law Firm terbesar di dunia dalam 
In ternational Legal Capacity Building Pro
gram. 

Genades menyadari banyak tan
tangan yang dihadapi untuk mencapai 
target kinerja  pada tahun 2017 ini yaitu 
terkait dengan ketidakpastian hukum 
di Indonesia. “Perkara yang kita tangani 
sangat banyak dan kita sukar menduga 
hasilnya yang kadang-kadang kasus 
kita memiliki pembuktian yang kuat, te
tapi pada kenyataannya kita kalah,” lan
jutnya. 

Untuk menghadapi ketidakpastian hu
kum tersebut menjadikan tim LCC harus 
lebih ekstra dalam penanganan perkara-
perkara. Sehingga penting bagi Pertamina 
untuk menjadikan para lawyer-nya m e
miliki kapabilitas secara nasional dan in
ternasional seiring dengan pertumbuhan 
Pertamina menuju perusahan energi kelas 
dunia. 

Selain itu, LCC juga akan mereali
sasikan rencana jangka panjangnya 
dalam hal disetujui oleh Perusahaan, 
yaitu dari Cost Center menjadi Profit 
Center dengan mendirikan ‘Energy Legal 
Center’ dengan cara spin-off sebagian 
besar pekerjaan LCC dan Energy Legal 
Center berkolaborasi dengan Kantor 
Hukum Internasional yang memiliki 
reputasi baik untuk menjaga kualitas 
pem berian layanan hukum. Layanan hu
kum atas semua kebutuhan yang diper
lukan Pertamina dan industri energi an
tara lain legal training, legal research, 
due diligence, legal opinion, negotiation, 
contract drafting & review, dan regulatory 
advocacy.•IRLI KARMILA & LCC

Chief Legal Counsel & Compliance Pertamina Genades Panjaitan berharap penanganan perkara oleh LCC dapat 
terus diupayakan secara all out dengan didukung oleh Pertamina Litigation System (PLM Sys).
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Presiden Direktur PHe 
apresiasi insan mutu PHe
JAKARTA - PT Pertamina 
Hulu Energi (PHE) berhasil 
mera ih  penghargaan 7 
Platinum dan 1 Gold dalam 
Annual Pertamina Quality 
Award (APQA) 2017. Pada 
acara yang berlangsung 13-
15 Maret 2017 di Kantor Pusat 
PT Pertamina (Persero), PhE 
juga meraih penghargaan 
The Best Quality Board. 
Tahun ini  APQA me ma
suki tahun ke-7 dengan 
me ngusung tema “Insan 
Mutu Mendunia Mendukung 
Pencapaian Sasaran Stra-
tegis Pertamina”.

Direktur Utama PHE R. 
Gunung Sarjono Hadi meng-
apresiasi atas segala upaya 
yang telah dicurahkan insan 
mutu PHE dalam ajang APQA 

budayakan HSSe: 
asah terampil di PeP ramba Field
MUSI BANyUASIN - Kegiatan hulu 
industri energi merupakan aktivitas bisnis 
yang sarat dengan unsur 3 “H”, yakni high 
risk, high cost, dan high technology. Dari 
sifat serta dampak yang ditimbulkan oleh 
ketiganya maka aspek “H” yang pertama 
(high risk) akan berpengaruh signifikan 
pada kedua “H” yang lain (high cost 
dan high technology). Artinya, manakala 
high risk tidak mampu diminimalisir atau 
ditekan sekecil mungkin maka ujungnya 
dapat menimbulkan high cost dan high 
technology baik ketika mengeksekusi 
suatu program maupun dalam mengatasi 
berbagai problem yang ditimbulkan 
kemudian.

Dalam perspektif tersebut, PT Per
tamina (Persero) beserta seluruh jajaran 
anak perusahaannya terutama yang 
bergerak di bidang hulu migas dan 
panas bumi berkomitmen untuk terus 
menumbuhkan budaya kerja yang 
mengutamakan aspek-aspek health, 
safety, security, and environment (HSSE) 
dalam setiap sendi kegiatan bisnisnya, 
dengan etos HSSE is business for 
everyone. Oleh karena itu, berkaitan 
dengan Bu lan Kese lamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) yang ditetapkan 
pemerintah setiap tahun pada 12 Januari 
s/d 12 Februari, PT Pertamina EP Asset 
1 Ramba Field, menyelenggarakan 
kegiatan Lomba Fire Fighter Combat 
Challenge dan Lomba Pemadaman Api 
Kecil Menggunakan APAR bagi pekerja 
wanita pada Sabtu 25/2 lalu. Tujuannya 
adalah untuk meningkatkan kemampuan, 
ketrampilan, dan kesiapsiagaan dalam 
menghadapi keadaan darurat serta 
implementasinya dalam penanggulangan 
keadaan darurat. Kegiatan yang diadakan 
di HSSE Ground Fighting Ramba Field, 
Musi Banyasin, itu diikuti oleh 50 orang 

peserta. 
Acara dibuka langsung oleh Heru 

Irianto, Ramba Field Manager. Dalam 
sambutanya di depan para peserta, Heru 
mengajak agar seluruh peserta mengikuti 
rangkaian lomba dimaksud dengan 
sportif. ”Manajemen menghimbau 
supaya peserta mampu mengoptimalkan 
pengetahuan dan keterampilan yang di 
peroleh dari kegiatan ini. Sehingga, pada 
akhirnya dapat memberikan pertolongan 
secara professional dengan stan dard dan 
kualitas yang sangat tinggi, dan selamat, 
tentunya,” tegas Heru. Menurut Heru, 
Lomba Fire Fighter Combat Challenge, 
dimaksud adalah kompetisi antar Tim 
yang terdiri dari 8 tim dengan serangkaian 
kegiatan mulai dari: (1) pemadaman api 
kecil menggunakan APAR, (2) memasuki 
area kerja ruang terbatas (confined space 
entry), (3) pertolongan pertama pada 
korban kecelakaan lalu lintas, dan (4) 
pemadaman kebakaran di kepala sumur 
(wellhead). 

 Seluruh pim peserta Lomba Fire 
Fighter Combat Challenge berjumlah 
delapan tim, terdiri atas tim-tim Cutting 
Grass, Mudking, SCM Gabungan, 
Operation Ramba, Mangunjaya, Babat 
Kukui, Security, Rig maintenance, dan 
terakhir RAM Gabungan. Kemudian, agar 
penilaian yang diberikan dilakukan secara 
profesional, panitia penyelenggara 
mendatangkan 2 juri khusus dari HSE 
Training Center Sungai Gerong. Hasilnya, 
pada gelaran kali ini Juara 1 Lomba Fire 
Fighter Combat Challenge dimenangkan 
oleh Tim operation Ramba, sementara 
juara pertama lomba pemadaman api 
kecil menggunakan APAR kembali 
direbut oleh Sri dari Patrajasa yang pada 
tahun sebelumnya juga berhasil meraih 
tempat pertama.•RIZKy

Fire Fighter Combat Challenge, di PEP Asset 1 Ramba Field, Sumatera Selatan.

2017. Jajaran Direksi PHE 
terus mengawal sejak tahap 
awal hingga akhir perjuangan 
Insan Mutu PHE ini. 

 Ketujuh Platinum dan 
satu Gold tersebut diraih 
oleh delapan gugus, yaitu 

Fo
to

 : 
P

H
E

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam foto bersama dengan insan Mutu PHE 
pada acara Annual Pertamina Quality Award 2017.
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PC-Prove Djenggo, PC-
Pro ve Hi-Five, PC-Prove 
Rencong Emas, FTProve 
Sentris, I-Prove Juniz, PC-
Prove Relokasi dan FTProve 
Divergent, serta PC-Prove 
Se runtulan meraih Gold.•PHE

PeP Papua Field Pererat Koordinasi 
melalui Stakeholder engagement
SORONG - Dalam rangka 
mempererat tali silaturahmi, 
komunikasi dan koordinasi, 
PT Pertamina EP Asset 5 
Papua Field (PEP Papua Field) 
melaksanakan stakeholder 
engagement. Bersama-sama 
dengan Perwaki lan SKK 
Migas Wilayah Papua dan 
Maluku (SKK Migas Pamalu) 
dan Kontraktor Kontrak Kerja 
Sama (KKKS) wilayah Sorong 
Raya, PEP Papua Fie ld 
berkunjung kepada Bupati 
Sorong, Kapolres Kabupaten 
Sorong,  Kapo l res  Kota 
Sorong, Danyonif 752/VYS, 
dan Dandim 1704/Sorong 
pada Selasa (14/3). 

Kunjungan dilanjutkan 
pada Rabu (15/3), diawali 
kunjungan kepada Walikota 
Sorong, dilanjutkan ke Dan-
rem 171/PvT, dan Dan
lantamal XIV Sorong. 

Dalam kunjungan, PEP 
Papua Field beserta KKKS 
dan SKK Migas Pamalu 
melaporkan perkembangan 
kegiatan operasi saat ini serta 
memohon dukungan dalam 
perizinan, pengamanan objek 
vital nasional, dan mediasi 
apabila terjadi permasalahan 
dengan masyarakat.

Papua Field Manager 
Julfrinson Alfredo Sinaga, 
dalam kunjungan kepada 
Bupati Sorong menyampaikan 

bahwa PT Pertamina EP akan 
melaksanakan survei seismik 
3D di 10 distrik di Kabupaten 
Sorong. “Sosialisasi kegiatan 
di tingkat pemerintah daerah 
kami lakukan pada Apri l 
2017 serta pembangunan 
camp pada Mei 2017. Total 
tenaga kerja yang diserap 
sekitar 2.300-an orang dan 
proses rekrutmen dilakukan 
bertahap sesuai dengan 
ta hapan pelaksanaan pe-
kerjaan,” ujarnya.

Menanggapi rencana 
survei  seismik 3D yang 
akan dilakukan PEP, Bupati 
Sorong Stepanus Malak 
me nyambut baik dan men-
dukung penuh kegiatan ini. 
“Walaupun harga minyak 
dunia jatuh, saya berharap 
kegiatan eks plorasi dan 
produksi semakin diperkuat. 
Kegiatan hulu migas dapat 
kita manfaatkan sebagai 
momen untuk membangun 
dan mendidik orang Papua 
mengenal dunia modern. 
Kegiatan hulu migas akan 

Manajemen PEP Papua Field berkunjung ke Bupati Sorong Stephanus Malak.
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memberikan efek positif da-
lam perkembangan wilayah, 
terutama wilayah yang masih 
terpencil,” ungkapnya.

Wakil Walikota Sorong, 
Hj. Pahimah Iskandar, me-
nyampaikan kepada SKK 
Migas Pamalu dan seluruh 
KKKS agar membuat kan-
tor dan base camp di Kota 
Sorong. “Kota Sorong ti-
dak memiliki sumber daya 
alam seperti Kabupaten So-
rong. APBD Kota Sorong 
bersumber dari penjualan 
barang dan jasa. Para pekerja 
migas bisa memanfaatkan 
barang dan jasa yang tersedia 
di Kota Sorong. Saya harap 
kegiatan hulu migas bisa 
mem berikan kontribusi pula 
bagi Kota Sorong,” ujarnya.

Di setiap akhir kunjungan, 
PEP Papua Field mem ba-
gikan buku berjudul Cerita 6 
Ladang. Harapannya, buku 
ini mem berikan gambaran 
kepada para stakeholder 
tentang field yang berada di 
bawah PEP Asset 5.•ANDI NJO
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mor i Go live web material 
balance Fuel dan aviasi 
MEDAN - Fungsi Finance 
Mar keting Operation Region 
(MOR) I meresmikan Go Live 
Web Material Balance Fuel 
dan Aviasi di Lingkungan 
MOR I, pada Kamis (16/3) di 
Gedung Serbaguna Kantor 
MOR I Medan se lama dua 
har i ,  pada 16-17 Maret 
2017. Acara dihadiri oleh 
vice Pre sident IT Solution 
Lukito Su warno dan Quan  tity 
Accounting Mana  ger Achmad 
Djauhari selaku. 

Dalam kesempatan ini 
juga dilakukan sosialisasi 
pro ses dan Aplikasi Bis nis 
Web Material Balance Fuel & 
Aviasi serta penan  datanganan 
komit   men implementasi Apli -
kasi oleh vP IT Solution, 
Per  wa kilan VP Mana gement 
Accounting oleh Achmad 
Djauhari, Finance MOR I 
Manager Sofjan Hermansjah, 
perwakilan S&D Region I dan 
Aviation Region I yang disak-
sikan oleh seluruh pe serta 
so  si alisasi dari per wakilan 
ope   rasi di ling kungan MOR I.

vP IT Solution Lu kito Su
warno mengatakan, per-
kembangan dalam mem-

berikan hasil lapo ran terus 
berubah, dari yang bersifat 
manual, saat ini dituntut untuk 
lebih cepat dan tepat. 

“Ini adalah langkah besar 
yang dilakukan Perta mina 
untuk mela kukan perubahan 
laporan stok yang ada di se-
lu ruh operasi,” ungkap Lukito 
yang juga mengatakan dalam 
laporan yang saat ini sudah 
real time maka jangan sam-
pai laporan tersebut tidak 
lengkap.

Hal yang sama juga diung-
kapkan Quantity Accounting 
Mana ger Achmad Djauhari. 
Ia berharap sosialisasi ini 

dapat meningkatkan kinerja 
kita dalam mela kukan la poran 
arus minyak secara real yang 
ada. Apalagi sosialisasi ini 
sudah dilakukan sebanyak 
enam kali.

Sementara itu, GM MOR 
I Eldi Hendry pada saat pe-
nutupan acara menga takan, 
pro ses pelaporan se karang 
sudah cepat dan efisien, se
hingga kinerja yang sela ma ini 
dilakukan dapat lebih optimal. 

“Perubahan te rus dilaku-
kan, sehingga sistem yang 
ter-upgrade se perti SAP 
sangat membantu,” pungkas 
Eldi.•WALI

Go Live Web Material Balance Fuel dan Aviasi di Lingkungan MOR I menjadi salah 
satu upaya Pertamina dalam meningkatkan kinerja dalam melakukan laporan 
arus minyak secara real time.
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Gas Pooolll Pertamax Series di Palembang, 
empat Pemenang bawa Pulang motor
PALEMBANG –  Sebagai 
bentuk apresiasi kepada p e
langgan produk Perta max 
Series, Pertamina  kembali 
meng gelar pengundian 
pe   me nang program Gas 
Pooolll Pertamax Series Ba-
wa Pulang Motor Yamaha.  

Pengundian tahap ke-2 
ini dilakukan oleh GM MOR 
II Sumbagsel, Herman M. 
Zaini pada Senin, (20/3) di 
Kantor MOR II Palembang. 

“Dengan terus mening
kat nya animo masyarakat 
ter hadap permintaan bahan 
bakar Pertamax Series, 
Pertamina melalui program 
‘Gas Pooolll Pertamax 
Series Bawa Pulang Motor 
yamaha’ memberikan ap
resiasi pada pelanggan 
se  tia. Total hadiah yang di
persembahkan ada lah dua 
unit motor Yamaha R 15 
dan enam motor Ya maha 
Soul GT,” jelas her man.  

“Hadiah kami bagi da
lam dua tahap, hari ini meru
pakan pengundian tahap 
ke 2,” tambahnya.

Mekanisme untuk meng
ikuti program Gas Pooolll 
Pertamax Series Bawa 
Pu lang Motor Yamaha ini 
sangatlah sederhana. Her
man menuturkan, se tiap 
pembelian Pertamax Se
ries minimal 20 ribu untuk 
motor dan 100 ribu untuk 

ini berlaku bagi pelanggan 
yang melakukan pengisian 
Per tamax Series pada pe
riode 1 September hing
ga 31 De sember 2016.  
Acara peng undian ta hap 
ke 2 ini di saksikan N o
taris, Per wakilan Dinas 
So sial Pro vinsi Sumatera 
Selatan, Kepolisian Kota 
Pa lembang, serta Hiswana 
Migas.

Pada pengundian tahap 
2, Grand Prize Motor Ya
maha R 15 dimenangkan 
oleh Agus Safri dari SPBU 
24.321.112 Palembang. 
Se  dangkan tiga motor lain
nya dimenangkan oleh 
Z a  karia dari Kabupaten 
Ba  nyu asin, serta Putri Perti
wi dan Abu Hasan dari Pa
lembang.•Commrel Sumbagsel

mobil tidak berlaku ke
lipatan, pelanggan berhak 
mendapatkan satu kupon 
un dian disertai dengan 
struk pembelian yang bisa 
lang sung dimasukkan ke 
dalam kotak undian yang 
ada di SPBU wilayah Su
matera Selatan dan Beng
kulu.  

Adapun total kupon 
yang berhak mengikuti 
pengun dian tahap 1 dan 
2 sebanyak 75 ribu ku
pon. “Semakin banyak 
pe langgan mengisi ken
da  raannya dengan ba han 
bakar Pertamax Se ries, 
ma ka semakin besar pe
luangnya untuk menda pat
kan hadiah menarik dari 
Pertamina,” ujar Herman.

Progam pengundian 

Pengundian pemenang program Gas Pooolll Pertamax Series Bawa Pulang 
Motor Yamaha.  

Fo
to

 : 
M

o
R 

II

Pemprov Sulawesi tenggara Dukung Penggunaan bright Gas 5,5 kg
KENDARI – Sebagai tin
dak lanjut dari pertemuan 
GM Marketing Operation 
Region (MOR) VII dan Gu
bernur Sulawesi Teng gara, 
Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Tenggara mendeklarasikan 
du kungannya terhadap 
peng   gunaan Bright Gas 
5,5 kg dalam kegiatan 
apel pagi Aparatur Sipil Ne
gara, di Kantor Gubernur 
Su lawesi Tenggara, (17/3). 
Hadir dalam kegiatan ini 
Luk  man Abunawas selaku 
Sekretaris Daerah Sulawesi 
Tenggara, Abdul Malik Amin 
selaku Ketua DPC Hiswana 
Migas Sultra, dan Andrew 
Tambunan selaku SE Dom
gas III wilayah Sulawesi Teng
gara. 

Tujuan dari kegiatan ini 
adalah sosialisasi kepada ma
sya rakat luas untuk beralih 
dari LPG bersubsidi ke 
Bright Gas kemasan 5,5 kg. 

“LPG 3 kg bersubsidi hanya 
di tujukan untuk masyarakat 
kurang mampu. Oleh karena 
itu, sebagai aparatur sipil 
negara yang berpenghasilan 
cukup dan mampu ja ngan 
menggunakan pro duk ber
subsidi,” ujar Luk man.

Sebagai bentuk apresiasi 
dari dukungan ini, MOR VII 
menyediakan 200 tabung 
untuk promo penukaran 2 
tabung LPG 3 kg kosong 
dengan 1 tabung Bright Gas 
5,5 kg (termasuk isi) tanpa 
tambahan biaya. Sedangkan 
untuk promo normal yang 
berlangsung, masyarakat 
bisa menukarkan 2 tabung 
LPG 3 kg dan tambahan 
uang tunai Rp.110.000,- un
tuk mendapatkan 1 ta bung 
Bright Gas 5,5 kg (termasuki 
isi).

Di Kota Kendari, pro duk 
Bright Gas 5,5 kg diluncurkan 
pada Desember 2016 dan 

dipasarkan Rp.330.000 un
tuk pembelian ta bung per
dana termasuk isi, dan Rp. 
68.000 untuk har ga refill per 
tabung. Saat ini, Bright Gas 
5,5 kg bisa didapatkan dari 
agen resmi Pertamina yang 
ada di Sulawesi Tenggara, 
yaitu empat agen di Kota 
Kendari, satu agen di Kolaka, 
dan satu agen di wilayah 
Bau-Bau. Jumlah pangkalan 
yang menyediakan Bright 
Gas 5,5 kg di Sulawesi 
Tenggara pun saat ini sudah 
mencapai 1.095 pangkalan.

Bright Gas 5,5 kg 
merupakan  varian baru yang 
akan melengkapi kemasan 
yang telah ada di pasar yaitu 
Bright Gas 12 kg. Dengan 
berat kosong tabung hanya 
7,1 kg dan total berat ter
masuk isi hanya sekitar 12,6 
kg, menjadikan tabung ini 
lebih ringan dari segalon 
air mineral sehingga lebih 

mu dah diangkat oleh kaum 
wanita.

Bright Gas 5.5 kg ini 
menawarkan tiga kelebihan 
bagi konsumen. Pertama, 
lebih aman dengan fitur katup 
ganda yang mengadopsi 
teknologi Double Spindle 
Valve System (DSVS) se
hing ga dua kali lebih aman 
dalam mencegah kebocoran 
pada kepala tabung. Kedua, 
fitur keamanan diperkuat 
de ngan adanya tambahan 
segel resmi Pertamina 
yang dilengkapi dengan h o
l o gram fitur ocS (Optical 
Color Switch) yang telah 
memperoleh paten dan ti
dak dapat dipalsukan. Fitur 
ini hampir sama dengan 
tek nologi yang digunakan 
dalam benang pengaman 
uang kertas dan dokumen-
dokumen berharga lainnya. 
Ketiga, konsumen di Ken
dari, Kolaka, dan Bau-

Bau saat ini sudah dapat 
m emesan Bright Gas 5,5 kg 
melalui layanan terpusat di 

Contact Pertamina 1-500-
000 dengan biaya pesan an
tar berkisar Rp.5.000.•MOR VII

Pemprov Sulawesi Tenggara ikut berperan aktif dalam menyosialisasikan 
penggunaan Bright Gas sebagai pengganti LPG 3 kg. Dengan demikian, seluruh 
pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov Sulawesi Tenggara menggunakan 
Bright Gas.
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Gelar Speech Contest toastmaster 
Pertamina bersiap untuk ajang Division Contest toastmaster international

Pmo workshop btP 2017 : upaya bergerak 
bersama dengan Semangat Pertamina Satu

JAKARTA - Pertamina yang 
mempunyai visi menjadi 
perusahaan nasional kelas 
dunia, men jadikan bahasa 
Inggris se  bagai kebutuhan 
yang mut lak dimiliki oleh 
SDM-nya, ter lebih lagi 
dalam rangka negosiasi 
bis nis. Namun pada kenya-
ta an nya culture orang Indo-
ne sia masih ‘malumalu’ 
untuk ber komunikasi dalam 
bahasa Ing gris. 

Untuk meningkatkan 
kapabilitas penggunaan 
bahasa Inggris di lingkungan 
kerja, Toastmaster Inter
national Club Kantor Pusat 
Per  ta mina mengadakan 
speech contest. 

Kompetisi  tersebut di-
se  lenggarakan di lantai 21 
Kantor Pu sat Pertamina, 
Kam is  ( 9 /3 ) .  Se l u ruh 

JAKARTA - VP Corporate 
Performance & Initiatives 
Management Ernie D. Ginting 
mem buka PMO Workshop 
BTP 2017, di hotel Alila, 
J a k a r t a ,  p a d a  K a m i s 
(9/3). Acara  ini diikuti oleh 
peserta workshop adalah 
Pro ject Management Office 
(PMO) Leader dari berbagai 
direktorat dan fungsi.  

E r n i e  m e n j e l a s k a n , 
Breakthrough Project (BTP) 
di mak sud kan sebagai kata-
lisator bagi per jalanan trans-
formasi. Ha ra pan nya dapat 
mem per cepat transformasi. 
“BTP itu sebenarnya mem
per kenalkan semangat ‘Yes, 
we can do!’ yang sebelumnya 
tidak kita miliki,” kata Ernie. 

Menurutnya,  banyak 
pe kerja Pertamina se ring 
berpikir, bahwa  transformasi 
sulit dilaksanakan.  Tetapi 
de ngan adanya BTP, ternyata 
pekerja Pertamina mampu 
melakukannya. Ernie mem  -
berikan contoh, bagai ma-
na Depot Plumpang yang 
sebelum tahun 2006 begitu 
semrawut, setelah 2006 
menjadi  depot ber kelas 
dunia. “Depot Plumpang itu 
menjadi contoh untuk se-
mua depot yang lain. Kalau 
kita bisa mengubah depot 
Plum  pang, maka yang lain 

pasti bisa,” lanjut Ernie. “Itu 
bukan sesuatu hal yang gam -
pang, tetapi dengan break-
through project (BTP), kita 
bisa melakukannya!”

Sementara itu, Corporate 
Initiative Management Ma  na-
ger Litta Ariesca, men jelaskan, 
acara ini adalah up  skilling 
PMO (Pro ject Ma   nagement 
Office) Direk torat. “Dari 18 
BTP, kita mencoba untuk 
memberikan informasi, apa 
tugasnya masing-masing dan 
apa yang ingin dicapai  dari 
setiap pihak se panjang tahun 
ini,” kata Litta. “Sehingga kita 

bisa mem punyai ‘frekuensi’ 
yang sama agar jalan ke 
depannya bisa lebih enak.”

Para pihak yang di mak-
sud adalah PMO Kor porat, 
PMo BTP dan dari Pro  ject 
Leader. Se men tara karak te-
ristik BTP ada yang ber sifat 
cross function, tetapi ada 
juga yang hanya terdiri dari 
satu direk torat/fungsi saja. 
“Khusus yang cross function, 
kita per lu engagement di sini, 
dan sekaligus memberikan 
se mangat ‘Yes, We Can Do’. 
Kita menyelesaikan proyek 
de ngan baik di 2017, dan 

peserta menunjukkan kebe-
raniannya dalam berba hasa 
inggris, yang dibagi pada 
dua kategori, yakni Inter
na ti o nal Speech Contest 
dan Table Topic Speech 
Contest. Sebanyak 4 pekerja 
mengikut i  Internat ional 
Speech Contest dan 7 
peserta untuk Table Topic 
Speech Contest.

Fauzan Ahmad Makarim 
selaku ketua Toastmaster 
International Club Pertamina 
meng atakan, dari masing-
masing pemenang kate gori 
akan menjadi wakil Perta-
mina ke kontes se lan jutnya. 
Jika berjalan dengan baik 
akan sampai pada kon tes 
internasional, yang akan 
ber temu dengan perwakilan 
Toast master International 
seluruh dunia.

vP corporate Performance & Initiatives Management Ernie D. Ginting memberikan penjelasan mengenai BTP di hadapan 
peserta PMo workshop BTP 2017 di hotel Alila, pada Kamis (9/3).

Suasana Speech contest Toastmaster Pertamina yang diselenggarakan di lantai 
21 ruang Prima XP Kantor Pusat Pertamina, pada kamis (9/3)

GM MOR I Eldi Hendry memberikan arahan pada pembukaan workshop 
untuk pengusaha SPBU di Sumut. 

Pertamina dan 
Hiswana migas Gelar 
workshop SPbu
MEDAN - MOR I dan Hiswana Migas Sumatera 
Utara (Sumut) menggelar kegiatan Workshop SPBU. 
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Santika itu diikuti 
ratusan pengusaha SPBU di Sumut, Senin (13/3). 

Workshop itu dimaksudkan sebagai upaya pe-
ningkatan layanan kepada konsumen. Tema yang 
dipilih, “Menjadikan SPBU Pertamina Kebanggaan 
Bangsa.” 

Hadir dalam kesempatan ini GM MOR I Eldi Hen-
dry, Ketua DPD Hiswana Migas Sumbagut Raja P 
Sirait dan Ketua DPC Hiswana Migas Sumut Razali 
Husein.

“Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pe-
mahaman kepada pengusaha SPBU agar dapat lebih 
meningkatkan layanan kepada konsumen,” kata Eldi 
Hendry didampingi Manager Retail Fuel Marketing 
Agus Taufik harahap.

Acara diisi dengan pembahasan materi tentang 
Program Pasti Prima, dan New Gantry System, yakni 
sistem distribusi BBM yang lebih terintegrasi.•MOR I

men  capai target yang di ha-
rapkan,” ujar Litta.

Litta menegaskan,  walau-
pun 18 BTP ini  berbeda
beda tanggung jawabnya,  
tetapi kita akan bekerja sama 
dengan satu semangat. 

Selama dua hari, peserta 
w o r k s h o p  m e l a k u k a n 
pen  da laman workp lan , 
pendalaman KPI dan aktivitas 
yang harus di lak sanakan 
oleh PMO, baik itu Direktorat 
maapun Kor porat, untuk 
mencapai target efisiensi 
finansial dan non-finansial 
yang sudah disepakati.•URIP

“Juara pertama dari 
ma sing-masing kategori 
berhak mengikuti kontes 
se lanjutnya, jika berjalan 
dengan baik akan sampai 
pada kon tes internasional 
yang akan bertanding 
d e n g a n  To a s t  m a s t e r 
International di seluruh 
dunia,” ujar Fauzan.

Dia juga mengatakan, 
peserta pada gelaran yang 
ke-4 ini sangat antusias, 
terlihat dari banyaknya ang-
gota baru yang ikut Toast
master International Club 
Pertamina.

“Tahun  i n i  banyak 
anggota baru yang ikut 
Toast master International 
C l u b  P e r t a m i n a .  H a l 
tersebut dapat memacu 
suasana yang bagus untuk 
pembelajaran, terutama 

bahasa Inggris dan public 
speaking,” tambahnya.

Keluar  sebagai  pe-
menang pada kategori 
I n t e r n a t i o n a l  S p e e c h 
Contest  Ikhwan Aryan 
Aditantra dan Novita Kartika 
Sari. Sedangkan untuk 
kategori Table Topic Speech 
Contest, pemenangnya 
adalah Edith Datu Sambara  
dan Ikhwan Aryan Aditantra.

Ikhwan Aryan Aditantra 
sangat  bangga dapat 
meng ikuti kompetisi ini. 
Me nurutnya, gelaran aca-
ra  te rsebut  sangat lah 
membantu  para pekerja 
un tuk berbicara bahasa 
Inggris dan public speaking 
di hadapan audiens. 

“Saya rasa kegiatan 
ini sangat positif dan ber-
manfaat sekali, khususnya 

dalam penguasaan ber-
bicara dengan bahasa Ing-
gris ser ta public speaking,” 
ujarnya.

Ia juga mengajak rekan-
rekan pe kerja Pertamina 
agar se gera bergabung 
d e n g a n  To a s t  m a s t e r 
International Club Perta-

mina. “Sela in ber guna 
untuk diri sendiri, meng ikuti 
Toastmaster  Inter national 
Club juga sangat ber guna 
bagi perusahaan ketika kita 
berbicara dengan partner 
bisnis dari negara lain,” 
ungkap Ikhwan.•HARI
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Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi foto bersama dengan GM MoR I yang baru, Eldi hendry  yang menggantikan 
Romulo Hutapea.

Karo Multimedia Divisi humas Polri BJP. Drs. yan Fitri halimansyah memaparkan perkembangan teknologi di hadapan Tim 
Contact Pertamina yang dipimpin Manajer External Communication Jekson Simanjuntak.
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Persatuan Wanita Patra

PwP berikan baksos 
untuk Posyandu Soka

audiensi Gm mor i ke Gubernur Sumatera utara : 
Pertamina berkomitmen terus tingkatkan layanan 
di Sumatera utara

JAKARTA - Persatuan Wanita Patra Pusat Bidang Sosial 
Budaya mengadakan bakti sosial dalam rangka menyambut 
Hari Gizi Nasional ke-57.  Dalam acara yang mengangkat 
tema “mem bangun gizi menuju bangsa sehat dan 
berprestasi” ini, PWP memberikan bantuan berupa susu 
formula dan makanan penunjang kepada Posyandu Soka. 
Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 168 balita.

Asupan gizi dan kombinasi makanan yang sehat 
sangat penting untuk perkembangan anak. “Dengan mem-
perhatikan makanan dan asupan gizi yang baik, kita pahami 
anak-anak adalah penerus keluarga dan bangsa,” ujar 
Dhanik saat memberikan sambutan.

Rencananya, setiap minggu selama 3 bulan, PWP akan 
mengirimkan susu formula ke tempat yang sama untuk ke-
butuhan para balita.•PRIyO

MEDAN - Sehubungan de-
ngan pergantian General 
Manager Marketing Operation 
Region (MOR) I Sumbagut 
dari Romulo Hutapea kepada 
Eldi Hendry, kedua pejabat 
tersebut melakukan audiensi 
ke Gubernur Su matera Utara, 
Tengku Erry Nuradi untuk 
bersilaturahmi, Jumat (3/3).

Dalam silaturahmi ter-
sebut, Romulo mengucapkan 
terima kasih dan meng apre-
siasi ja jaran peme r intah 
Sumatera Utara yang selama 
ini telah memberikan du-
kungan terhadap MOR I 
dalam melakukan tugas me-
nyalurkan kebutuhan energi 
berupa BBM, LPG dan Avtur 
di Sumatera Utara.

Dalam kesempatan yang 
sama, Tengku Erry Nuradi 
juga menyampaikan apresiasi 
ter hadap Romulo atas kerja 
sama dan usaha yang dibe-
rikan selama menjabat seba-
gai GM MOR I sela ma 1 tahun 
9 bulan.

“Peran Pertamina dalam 

menjadi muslimah yang 
andal dan bertawakal
JAKARTA - “Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang 
berguna bagi orang sekitarnya”.  Demikian yang disampaikan 
oleh Ustadz Rashied saat memberikan tausyiahnya di depan 
puluhan anggota Persatuan Wanita Patra (PWP) Pusat dalam 
acara pengajian rutin yang diselenggarakan oleh Pengurus 
PWP Bidang Sosial Budaya, di Gedung PWP, pada (23/2).

Menurut Ustadz Rashied, sebagai seorang wanita yang 
memiliki tanggung jawab untuk mendampingi suami, mengu-
rus anak-anak dan kadang harus bekerja, maka dituntut 
harus memliliki jiwa dan raga yang tangguh. “Bila kita lemah, 
baik fisik maupun jiwa, tentu akan membuat sedih dan susah 
orang-orang di sekitar kita,” ujar Ustadz Rashied.

Ada beberapa hal untuk menjadi wanita tangguh. Di 
an taranya, harus sabar karena Allah SWT sehingga selalu 
tang guh menghadapi ujian dan tidak lemah, pandai me mi-
sahkan antara yang hak dan batil, mempunyai visi hidup 
yang jelas sematamata karena Allah SWT.

Sementara itu, Ketua PWP Dhanik Rachmad Hardadi 
berharap agar pengajian yg dilaksnakan secara rutin bisa 
membawa dampak positif bagi seluruh anggota PWP, 
sehingga semakin menambah keimanan kepada Alloh 
SWT.•KUNTORO

menyalurkan BBM dan LPG 
di Sumatera Utara sangat 
penting bagi masyarakat. 
Selain itu bahan bakar pe-
sawat (Avtur) masih dibu-
tuhkan penyediaannya di Su-
matera Utara,” ungkap Erry.

Menurutnya, penyediaan 
Avtur di wilayah terpencil 
di Sumatera Utara dapat 
men dukung pertumbuhan 
ekonomi dan pariwisata salah 
satunya di bandara Binaka, 
Gunung Sitoli.

GM MOR I Eldi Hendry 
menegaskan, Pertamina tetap 
berkomitmen meningkatkan 
pe layanan terhadap masya-
rakat Sumbagut. Eldi men-
jelaskan, Perta mina telah 
merespon dan menu runkan 
tim untuk mela kukan evaluasi 
di wilayah tersebut. Seperti 
diketahui, saat ini terdapat 
empat Depot Pengis ian 
Pesawat Udara (DPPU) 
yang dikelola MOR I untuk 
penye diaan bahan bakar pe-

Divisi Humas Polri berbagi Pengetahuan tentang Penanganan 
media kepada Contact Pertamina
JAKARTA - Perkembangan 
du nia digital saat ini sangat 
pesat. Penggunaan teknologi 
untuk ber ko munikasi pun 
semakin beragam, seperti 
me lalui media sosial. Na-
mun demikian, per kem-
bangan tersebut se per-
ti dua mata pedang. Satu 
sisi semakin memudahkan 
orang berkomunikasi, tapi 
di sisi lain juga menimbulkan 
efek negatif karena semakin 
bebasnya  penggunaan 
me dia sosial. Untuk itulah 
perlu adanya Kontrol dari 
pe  me rintah. Salah satu alat 
pemerintah yang berhak 
mengontrol adalah Kepolisian 
RI (Polri). Untuk mengetahui 
sejauhmana Polri mengontrol 
per   kem bangan media sosial 
di mas yarakat, Contact Per-
tamina sebagai contact center 
Pertamina yang dipimpin 
oleh Manajer External Com-
mu  nication Jekson Siman-
jutak melakukan kun jungan 
kerja ke Divisi Humas Polri, 
di Ke ba yoran Baru, Jakarta 
Selatan, pada  Rabu (8/3).

Dalam kesempatan ter-
sebut, rombongan diterima 

oleh Karo Multimedia Div 
Humas Polri BJP. Drs. Yan 
Fitri Halimansyah. 

Ha l imansyah menje-
laskan, mu lai awal tahun ini 
Polri membentuk biro ba ru di 
bawah Divisi Humas dengan 
nama Biro Multi me dia. “Tugas 
po kok biro ini adalah melak-
sanakan ke giatan komunikasi 
digital dan elektronika, media 
monitoring dan pengelolaan 
isu krisis media cetak dan 
digital, se perti media online, 
agar men jadi saluran komu-
nikasi dua arah yang efektif.

Biro Multimedia juga berperan 
penting untuk meng-counter 
be rita-berita Hoax yang se -
ma kin banyak,” papar Hali-
mansyah.

Sementa ra  i tu ,  Ma-
najer External Commu ni-
ca tion Pertamina Jekson 
Simanjuntak sangat ber terima 
kasih kepada Divisi Humas 
POLRI yang telah  berbagi 
pengetahuan bagaimana 
menghadapi perkembangan 
teknologi. 

Menurutnya, pengetahuan 
in i  sangat pent ing bagi 

sawat, yaitu DPPU Polonia, 
Kualanamu, Silangit dan F.L 
Tobing di Pinangsori.

Sebagai pejabat baru GM 
MOR I, Eldi akan berupaya 
melanjutkan program MOR I 
tahun 2017 sesuai rencana 
sebelumnya. 

“Saya mengharapkan 
du   kung  an dari seluruh pi-
hak, terutama Pemerintah 
Daerah dalam melaksanakan 
peker jaan baru ini,” ungkap 
Eldi.•MOR I

Pertamina karena sering-
kali berita-berita yang tidak 
benar (hoax) tentang Per ta -
mina tersebar di media sosial 
sehingga membuat masya-
rakat resah. “Kami banyak 
belajar bagaimana mengelola 
info r  masi dari masyarakat 
di media sosial sehingga 
in for  masi yang negatif bisa 
di kon fir  masi dengan cepat,” 
ujarnya.

Rombongan juga me-
ngunjungi ruang multimedia 
Divisi Humas Polri dan Mu-
seum Polri.•KUNTORO
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Ketua PWP Pusat Dhanik Rahmad Hardadi, Atu Syamsu Alam, Ria Arief 
Budiman dan Yanti Iskandar menyapa balita saat memberikan bantuan 
sosial di Posyandu Soka, Simprug, Grogol Selatan, Jakarta, pada  (14/3).
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Puluhan anggota PWP Pusat menyimak tausiyah yang disampaikan 
oleh Ustadz  Rashied.
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rangkul media se-Sumbagsel, Pertamina 
Kenalkan bisnis Hulu Hingga Hilir untuk amankan Kilang, 

ru iV Gelar workshop 
integrated Safety, Security 
& Surveilance System

mor iV Gelar Seminar media Sosial

PALEMBANG - Lebih dari 
150 jurnalis dan pekerja Hu-
mas Unit Operasi dan Anak 
Perusahaan Perta mina dari 
lima provinsi yang ada di 
Su matera Bagian Selatan 
(Sumbagsel) bertemu dalam 
acara Forum Komunikasi 
Hu  mas Media Sumbagsel di 
Hotel Novotel, Rabu (1/3).  

Dalam kesempatan ini 
hadir VP Corporate Com mu  -
nication Pertamina Wianda A. 
Poes po negoro yang meng-
apresiasi kegiatan ter sebut. 
“Kami berharap per temuan 
ini bisa menjadi sinergi antara 
Pertamina dan media se-
hing ga bisa menciptakan 
kerja sama yang lebih baik 
antara keduabelah pihak,” 
ujarnya.

Para  ju rna l i s  d iper-
kenalkan me  ngenai pro-
ses bisnis Per ta mina dari 
hu lu ke h i l i r,  ter  ma suk 
anak perusahaan Perta -
mina lainnya yang memi-
liki lokasi kerja di wilayah 
Sum   bagsel. Di antaranya, 
Perta  mina EP Asset 1 dan 
2, Pertamina Hulu Energi 
JOB Merang, Pertagas dan 

CILACAP - Refinery Unit (RU) Iv cilacap merupakan 
kilang minyak terbesar di Indonesia, dengan kapasitas 
pengolahan crude sebesar 348.000 barrels per stream day. 
Pada saat ini,  RU IV tengah melak  sanakan pembangunan 
proyek PLBC dan segera dilak sanakan proyek RDMP yang 
berdampak pada wilayah kerja RU IV Cilacap yang semakin 
besar. Dengan kondisi tersebut, RU IV harus memiliki sistem 
integrated safety, security & surveillence system yang efektif 
dan efisien. Terkait dengan hal tersebut, pada 7 Maret 2017,  
Fungsi IT RU Iv menggelar workshop integrated safety, 
security & surveillance system di Atrium Hotel Cilacap yang 
diikuti oleh per wakilan pekerja dari seluruh Fungsi.

General Affairs Manager RU Iv Dasaf Tamzil UBW 
menyam paikan, RU IV meru pakan objek vital nasional yang 
harus diamankan, baik dari sisi operasi maupun safety. 
Karena itu, dalam pelaksanaan peng amanannya diperlukan 
adanya sistem yang terintegrasi, se perti antara ccTv dan 
access control. 

“Dengan dengan sistem yang sudah ter inte grasi 
ba nyak inisiatif terkait meningkatkan efisiensi dan ke
andalan Kilang bisa dilakukan. Tidak hanya terbatas pada 
pengamatan objek identifikasi personil saja, namun juga 
dapat membantu mengelola insiden, mengamankan 
prosesyang berbahaya, dan lainnya. Hal ini sangat men-
dukung 5 Focus Program Direktorat Pengolahan, terutama 
hSSE, Keandalan, dan Efisiensi,” ujar Dasaf.

Kegiatan ini diawali dengan presentasi mengenai kon-
disi existing teknologi IT yang disampaikan oleh Manager IT 
Area RU IV Hendri Heral. Hendri berharap melalui workshop 
ini akan memberikan pengetahuan dan update teknologi 
ke pada pekerja RU IV Cilacap, terkait kondisi existing dan 
perkembangan system safety, security & surveillance.

“Semoga hasi l dari workshop ini akan dapat 
mengidentifikasi kebutuhan teknologi IT RU Iv serta ter su
sun roadmap dan workplan 2017,” ujar Hendri.

Pada kesempatan tersebut juga dipresentasikan 
update system & teknologi IT yang tersedia di pasar oleh 
vendor.•AJI-RU IV

SEMARANG - Sadar akan 
pentingnya peran media 
sos ia l  d i  e ra  gene ras i 
millenial, Marketing Operation 
Region (MOR)  IV melalui 
fungsi Communication & 
Re lations Area JBT bekerja 
s a m a  d e n g a n  C u l t u re 
Change Agent (CCA) MOR 
IV mengadakan seminar me-
dia sosial. Seminar ber te ma   
Creating Impactfull Social 
Media Content dise leng-
garakan di ruang serba guna 
kantor MOR IV, pada (27/2).

Hadir sebagai pembicara 

Peserta Forum komunikasi Humas - Media Pertamina wilayah Sumatera Bagian Selatan foto bersama.

Puteri Indonesia Jawa Tengah 2017, Dea Goesti Rizkita memberikan penjelasan untuk membuat konten yang baik di media 
sosial kepada peserta seminar Creating Impactfull Social Media Content.

Pertagas Niaga, Pertamina 
Drilling Services Indonesia, 
Pertamina Trans Kontinental, 
Pertamina Niaga, Pertamina 
Lubricants, Pertamina Retail, 
Pertamedika, serta Patra 
Jasa.  

Tidak hanya itu, para jur
nalis dan humas juga mengi-
kuti tanya jawab dan diskusi 
terkait isu dan masalah aktual 
dalam bisnis Pertamina.

Selain dibekali penge-
tahuan tentang Perta mi-
na, mereka juga di be r i-
kan upskilling terkait pro -
fesionalitas kerja oleh ang-

Puteri Indonesia Jawa Tengah 
2017 Dea Goesti Rizkita 
yang berbagi kepada pe-
serta seminar dengan tema 
Social Media for Personal 
& Professional Branding. 
Pada sesi tersebut dibahas 
tuntas tentang bagaimana 
seharusnya membuat konten 
yang baik dalam media so sial 
agar berpengaruh kuat ke-
pada khalayak media sosial. 

“Kunci dari membuat 
kon ten media sosial yang 
impactfull adalah dengan me-
ma hami karakteristik peng ikut 

gota Dewan Pers Indonesia, 
Imam Wahyudi.  

“Jika selama bertugas 
di lapangan para jurnalis ini 
me minta perlindungan De-
wan Pers Indonesia, per sya-
ratannya kita wajib bekerja 
dengan profesional, bekerja 
meng    gunakan kode etik. 
Me dia kita pun harus media 
yang profesional,” tegas 
Imam.  

Forum Komunikasi Hu-
mas Media Sumbagse l 
ditutup dengan praktik simu-
lasi antisipasi kebakaran 
yang disampaikan oleh tim 

media sosial kita. Konten 
yang dibuat haruslah relatable 
dan mudah dipahami oleh 
pem baca,” tambah Dea. 

Dengan tujuan untuk 
mem  perkuat konten media 
so sial, tentunya harus didu-
kung dengan visual yang 
“apik”. Karena itu, diha-
dirkan pula Rahman Hakim, 
seorang photography expert 
yang mengajarkan materi 
mengenai Impactfull Social 
Media Photography Thru 
Gadget. Pemateri yang meru-
pakan dosen sekaligus pem-

HSSE Marketing Operation 
Region II Sumbagsel. Sejalan 
dengan kampanye “Zero 
Fatality, Kita Bisa!” yang 
dicanangkan Per ta mina 
pada tahun ini, para jurnalis 
juga mendapatkan informasi 
se putar teori api dan praktik 
pe ma daman api ringan. 

“Banyak hal baru yang 
kita bisa ketahui tentang 
penge lo laan migas dan 
jurnal ist ik.  Sa ngat ber-
manfaat,” ujar Adi, sa lah 
se orang peserta yang juga 
berprofesi sebagai jur nalis 
radio.•COMMREL SUMBAGSEL

bimbing komunitas fotografi 
Universitas Diponegoro ini 
mem berikan tips dan trik 
un tuk  mengopt ima lkan 
peng  gunaan gadget dalam 
men ciptakan fotografi media 
sosial yang berpengaruh. 

Area Manager Commu-
nication & Relations Perta-
mina JBT Suyanto me nya
takan, peran media sosial 
saat ini dirasa penting untuk 
mengenalkan dan mema-
sarkan produk, serta menjadi 
stra tegi  yang baik bagi 
branding perusahaan.

“Dengan memanfaatkan 
kanal media sosial, kita relatif 
mudah melakukan promo 
atau pemasaran. Berpromosi 
lewat media sosial memiliki 
se jumlah keuntungan bagi 
peru sa haan, antara lain lebih 
hemat biaya dan efektif. 
Media sosial memang se ha-
rus nya dimanfaatkan sebagai 
salah satu komponen penting 
dalam strategi pema saran dan 
branding suatu perusahaan,” 
terang Suyanto.

Pada kesempatan yang 
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sama, Pjs. GM MOR IV Umar 
Cho tib mengungkapkan, 
dengan diadakannya se-
minar  ini diha rap kan pekerja 
dan mitra kerja Per ta  mina 
mengerti bagaimana menjadi 
peng guna media sosial yang 
berpengaruh. Hal itu dila -
ku kan karena di era digital 
marketing ini, SDM yang 
dimiliki perusahaan meru -
pakan humas bagi peru sa-
haan itu sendiri.

Kerja sama antara Fungsi 
comm. & Relations JBT 
dengan CCA MOR IV tersebut 
merupakan tindak lanjut dari 
kegiatan “Jagongan” sebagai 
sarana berbagi informasi. 
Jagongan CCA MOR IV per-
tama kali dilaksanakan oada 
saat Culture Roadshow yang 
dihadiri oleh Direktur SDM, 
IT dan Umum Pertamina Dwi 
Wahyu Daryoto, pada 16 Feb-
ruari yang lalu.•MOR Iv

Workshop integrated safety, security & surveillance system menjadi upaya 
RU Iv untuk meningkatkan  sistem IT yang terintegrasi.



PHe nunukan Petik Keberhasilan lewat Sumur taruhan
Hulu tranSFormation CORNER

JAKARTA – Minyak mengalir sebanyak 2.500 barel per hari 
(BOPD), ketika Uji Kandungan Lapisan (UKL) ke-3, pengeboran 
sumur taruhan (wildcat) lokasi Parang  1, Kamis (16/3) lalu. Api 
diiringi asap hitam dari crude oil yang dibakar di ujung pipa flare 
membubung tinggi ke udara, sesaat setelah Rudy Ryacudu, 
Direktur Eksplorasi Pertamina Hulu Energi (PHE) bersama A. 
Alfian husein, GM PhE Nunukan company (PhENc), dan Budi 
Tamtomo, vP operasi Eksplorasi PhE membuka choke manifold. 
Intensitas nyala api menunjukkan cadangan hidrokarbon cukup 
signifikan dikandung dalam  lapisan  batuan reservoir Struktur 
Parang yang berada sekitar 9 km di perairan timur P. Bunyu, 
offshore Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara). 
“Alhamdulillah, kali ini kami dapatkan reservoir minyak,” ucap 
Alfian mengutarakan rasa syu kurnya. 

 Menurut Alfian, sumur eksplorasi lokasi Parang1 ditajak 27 
Desember 2016 dan mencapai kedalaman akhir 11.000 ft pada 
2 Februari 2017. Pengeboran dilaksanakan dengan Jack-up Rig 
2000 hP “Raniworo” Apexindo, berkapasitas 2.000 hP. Total 
waktu yang dihabiskan untuk pelaksanaan pengeboran (drilling 
days) sebanyak 36,5 hari. Operasi ini lebih cepat dari rencana 
yang diajukan dalam drilling program, yakni 48 hari pengeboran 
termasuk pemasangan mud line suspenser (MLS) 2,5 hari, suatu 
kinerja operasi pengeboran yang membanggakan. “Pemasangan 
MLS ini agar sumur tersebut dapat dikonversi menjadi sumur 
produksi, dengan demikian bisa menghemat biaya satu sumur,” 
imbuh Alfian. 

Kemudian, Alfian menjelaskan bahwa berdasarkan hasil 
evaluasi data sumur, terutama dari data analisa log listrik (electric 
log) dan well cutting, manajemen PHENC mendapat persetujuan 

untuk melakukan 7 interval UKL sampai akhir 
April 2017. Hingga 16 Maret 2017 lalu telah 
diselesaikan sebanyak 3 UKL, masing-masing 
adalah: UKL  1 kedalaman 10.700  10.650 
ft, dalam Formasi Tabul tidak menghasilkan; 
UKL  2 interval 9.069  9.050 ft di Formasi 
Santul menghasilkan gas tapi tidak ekonomis; 
dan UKL  3 selang 5.848  5.811 ft pada 
Formasi Tarakan menghasilkan 2.500 BoPD.

Lebih lanjut, terang Alfian, kunci keberhasilan pengeboran 
eksplorasi lokasi Parang - 1 adalah profesional teamwork dan 
comprehensive readiness. Baik personil, peralatan, maupun unsur 
penunjang (services) yang diperlukan harus sudah betul-betul siap, 
di samping engineering dan operation plan sudah firm terlebih 
dahulu. “Sebelum itu firm kami melakukan drill work on paper, yakni 
seolah-olah melakukan drilling tapi hanya di atas kertas saja untuk 
mengetahui dimana ada kekurangannya, sebagaimana diatur dalam 
PDW (Pertamina Drilling Way). Setelah kekurangan itu dilengkapi 
barulah dieksekusi,” papar Alfian.

Terkait dengan Health Safety Security & Environment (HSSE), 
Alfian mengatakan bahwa untuk urusan kesiapan, keandalan, 
dan juga penerapan prinsip HSSE tidak ada kata permisif karena 
berpotensi mengundang masalah di belakang hari. “Operation 
Excellent merupakan capaian yang kita targetkan termasuk HSSE di 
da lamnya,” tegas Alfian. Setelah semua data ketujuh UKL konklusif 
maka selanjutnya, jajaran PHENC akan menyiapkan beberapa 
opsi beserta detailnya untuk dipilih oleh manajemen PHE sebagai 
shareholder, bersama partners. “Tentu kami akan memberi saran 
atau usulan, mana opsi terbaik yang paling menguntungkan bagi 
peru sahaan, tidak hanya menyangkut operational namun juga 
bagaimana memonetisasi asset di Blok Nunukan ini kemudian hari,” 
jelas Alfian.

Sementara itu, menurut Rudy Ryacudu, secanggih apapun 
teknologi yang diterapkan di belakangnya harus ada sumber daya 
manusia (SDM) unggul. Sebab, teknologi hanyalah alat semata. 
Untuk itu diperlukan pendekatan konseptual yang dibangun atas 
basis pijakan pengetahuan serta ketajaman pengalaman SDM yang 
tergabung dalam explorionist group. “Di atas semua hal dimaksud, 
cadangan sumber daya alam migas, ini adalah milik Allah maka 
hanya atas izin-Nya jualah kita bisa memperoleh keberhasilan,” ujar 
Rudy menyikapi kegagalan dan keberhasilan tiga kali UKL yang 
sudah dilakukan. Rudy menambahkan dari sumur ini cadangan  
migas (Contingent Resources) yang diharapkan sebesar lebih dari 
100 juta barel ekuivalen (MMBOE). “Kita akan segera memastikan 
nilai cadangannya dengan melakukan pengeboran  appraisal well 
secepatnya, setelah data seismic 3D diperoleh,” terang Rudy. Ia 
berharap penemuan ini akan memberi kontribusi bermakna bagi 

pengembangan wilayah Kaltara yang merupakan kawasan per
batasan dengan Malaysia. “Menyusul keberhasilan di lokasi 
Parang-1, ini akan memicu kegairahan kegiatan pengeboran se
lanjutnya di struktur-struktur lain, yang posisinya lebih mendekat 
ke P. Bunyu,” kata Rudy mewartakan program strategisnya.

PHENC mulai mengelola Blok Nunukan sejak 15 Februari 
2013, setelah mengakuisisi dan mengambil alih hak operatorship 
dari Anadarko, perusahaan Amerika Serikat, yang sempat 
melakukan satu  pengeboran wildcat, sumur Badik-1. Pengeboran 
pertama yang dilakukan PHENC adalah sumur Badik  2 pada 13 
September 2013, menghasilkan minyak. Berikutnya, pengeboran 
sumur Badik  3 pada Januari 2014 dengan hasil minyak dan gas. 
“Kemudian, kami melakukan pengeboran sumur taruhan West 
Badik  1 pada Mei 2014, juga berhasil  menemukan minyak dan 
gas. Jadi, pengeboran eksplorasi Parang  1 merupakan sumur 
ke-4 yang dibor PHENC. Alhamdulillah, ke-4 sumur tersebut 
berhasil menemukan cadangan baru minyak dan gas. Artinya, 
suk ses rasio pengeboran eksplorasi PHENC, sejauh ini adalah 
100%,” pungkas Alfian menyatakan keandalan SDM Pertamina 
dalam mengelola wilayah kerja eksplorasi di lepas pantai.

Participating interest PHENC di Blok Nunukan sebesar 
64,5%, sekaligus bertindak selaku operator, sementara sisanya 
23% dimiliki oleh Videocon Indonesia Nunukan Inc. dan 12,5% 
lainnya kepunyaan BPRL ventures Indonesia B.v.•DIT. HULU

Rig Raniworo, sedang beroperasi di lokasi sumur Parang -1, lepas pantai 
P. Bunyu (Kaltara).

Pertamina Sukses meraih Penghargaan 
the 2nd wow brand Festive Day 2017
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JAKARTA - Pertamina dan 
anak peru sahaan nya PT 
Pertamina Lubri cants berhasil 
meraih peng  hargaan dalam  
The 2nd WOW Brand Festive 
Day 2017, pada (9/3), di Ball-
room Raffles hotel, Jakarta.  

Pertamina meraih dua 
penghargaan Indo nes ia 
Brand Campaign of the Year 
2017. Yaitu, kategori Above 
The Line untuk brand Pertalite 
dengan campaign Melaju 
Lebih Jauh mendapatkan 
Title Gold, serta kategori 
Below The Line untuk brand 
BirghtGas dengan campaign 
Home  made Cooking Com-
pe    ti tion men dapatkan Title 
Gold. Penghargaan diterima 
oleh VP Marketing Commu -
nication Pertamina Dendi T. 
Dani  anto. 

Sedangkan PT Perta
mina  Lubricants meraih 
peng hargaan untuk kategori 

Public Relations, yaitu brand 
Perta mina Lubricants dengan 
cam paign Creating New 
Entre preneur mendapatkan 
Title Bronze yang diberikan 
kepa da VP Retail Marketing 
Pertamina Lubricants Syafanir 
Sayuti.

Event ini menjadi tem  pat 
berkumpul lebih dari 700 
brand leader dan mar  keting 
enthausiast untuk saling 
berbagi ide mengenai kesuk -
sesan branding dan pro  yeksi 
selanjutnya di Indo nesia. 
Konsep WOW Brand meru-
pakan instrumen pen ting bagi 
para marketer untuk me ma-
hami situasi pasar, meng-
u kur kesenjangan de ngan 
kompetitor, dan mem     beri kan 
saran strategi ke pa  da pela ku 
bisnis untuk men   do mi  nasi 
industrinya. 

Di bidang otomotif ka-
te  go r i  Car  Lubr i can ts , 

brand Perta mina berhasil 
meraih Gold Champion, 
mengalahkan Castrol dan 
Shell.  Penghargaan ter   sebut 
diterima oleh Direktur Sales 
& Marketing PT Pertamina 
Lubricants Andria Nusa. 

Sedangkan di bidang 
resources kategori Non
Subsidized Fuel Vehicles, 
brand Pertamax me  raih gold 
champion, Per talite meraih 
silver champion dan Pertamax 
Turbo me   raih bronze cham
pion. Masing-masing peng-
hargaan diterima oleh VP 
Retail Fuel Marketing Perta-
mina Afandi, Commercial Fuel 
Retail Mar keting Manager 
Per tamina Yanuar  Budi 
Hartanto dan Assisten Mana-
ger Brand Commu ni cation 
Pertamina Muhamad Resa.

“Dua tahun la lu k i ta 
me- launching   t iga pro-
duk, Pertalite, Dexlite, dan 

Pertamax Turbo.  Alham
dullilah, dua dari tiga produk 
tersebut men dapatkan apre-
siasi.  Ini adalah bukti ino-
vasi kami untuk melayani 
ke   butuhan konsu men,” 
ujar Afandi VP Retail Fuel 
Marketing Pertamina.

Sementara itu, VP Mar-
keting Communication Per -
ta  mina Dendi T. Danianto 
mengatakan, “Kita bangga 
dengan penghargaan ini 
karena menjadi bukti bah-
wa advertising yang dulu 
kita bangun hanya untuk 

aware ness sekarang sudah 
meningkat untuk engage ment 
konsumen terhadap produk-
produk Pertamina. Semoga 
ke depannya kita semakin 
mampu memberikan solusi 
dalam menjawab kebutuhan 
masyarakat.”•ADITyO
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Penghargaan Indonesia Brand Campaign of the Year 2017 yang diterima oleh Pertamina dan PT Pertamina Lubricants menjadi 
bukti bahwa upaya meningkatkan awareness konsumen terhadap produk-produk Pertamina meningkat.
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