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MarketInsight

THE AMAZON EFFECT
Amazon, e-commerce ternama asal Amerika terus 

melakukan inovasi untuk melayani konsumennya. Pada akhir 
2016, Amazon membuka layanan Amazon Go di kota Seattle, 
AS. Berbeda dari layanan online Amazon, Amazon Go adalah 
toko serba ada yang memiliki bentuk fisik. Namun, berbeda 
dari toko serba ada lainnya, Amazon Go menyediakan 
layanan “Just Walk Out” yang memungkinkan konsumen 
berbelanja dan membayar secara otomatis ketika mereka 
keluar dari toko. Dalam Amazon Go tidak disediakan kasir, 
namun konsumen cukup memasang aplikasi Amazon Go di 
perangkat mereka. 

Teknologi yang dikembangkan Amazon ini tak hanya 
mampu mencatat jumlah barang yang dibeli konsumen, tapi 
juga mampu mencatat perilaku belanja masyarakat. Data 
inilah yang dioptimalkan Amazon untuk mempromosikan 
produk yang sesuai dengan perilaku konsumen yang telah 
teridentifikasikan.
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Partisipasi RU III Plaju pada 
Peringatan Hari Peduli Sampah 
Nasional 2017

Bridging Agreement dan Funding 
Agreement  Wilayah Kerja Mahakam 
Ditandatangani

Laba Bersih 2016 Capai US$3,15 Miliar, 
Pertamina Tetap Waspadai Volatilitas 
Harga Minyak dan Kurs 2017

Seluruh jajaran Direksi Pertamina toast bersama  usai melakukan konferensi pers Kinerja Pertamina 2016. 
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik untuk pertama kalinya hadir di 
hadapan insan pers di Kantor Pusat Pertamina. Fo
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Fokus pada Transparansi dan Pengembangan SDM, 
Elia Massa Manik Nahkodai Pertamina

> ke Halaman 4

JAKARTA - Pengangkatan 
Massa dituangkan dalam 
kepu tusan Nomor SK-52/
MBU/03/2017, tanggal 16 
Maret 2017 tentang Peng
angkatan Direktur Utama 
Peru sahaan Perseroan (Per
sero) PT Pertamina.

Penyerahan SK tersebut 
disampaikan langsung oleh 
Gatot Trihargo Deputi Bi
dang Usaha Jasa Keuang
an, Jasa Survei dan Kon
sultan Kementerian BUMN 
pukul 11.49 WIB di Kantor 
Kementerian BUMN.

Penunjukan Elia Massa 
Manik diharapkan dapat me 
menuhi  ekspektasi peme

gang saham dalam men
dukung upaya pencapaian  
Nawacita Presiden Joko 
Wi dodo di sektor energi, 
terutama dalam mewujudkan 
dan menjaga kemandirian 
energi nasional. Selain itu, 
Elia juga diharapkan dapat 
melanjutkan transformasi Per
tamina untuk menghadapi 
tren situasi global yang ma
sih volatile.

”Penetap an direksi baru 
ini diharapkan dapat semakin 
memperkokoh Pertamina 
da lam  menjalankan  peran 
stra tegisnya  di sektor enegi 
na sional, terutama dalam 
pen capaian target kinerja  

yang telah dicanangkan 
dan program-program uta
ma, antara lain BBM Satu  
Harga dan Rencana Proyek 
Investasi Kilang, serta pe
ngem bangan hulu yang 
ber   nilai puluhan miliar dollar 
d a  lam beberapa tahun ke de
pan,” ujar Wakil Pemegang 
Saham Deputi Bidang 
Usaha Jasa Keuangan, Ja-
sa Survei dan Konsultan 
Kementerian  BUMN Gatot 
Trihargo.

Dalam kesempatan yang 
sama, Komisaris Utama 
Perta mina Tanri Abeng   ber
pesan agar Direktur Utama 
Perta mina yang baru dapat 
mem bangun teamwork yang 
solid. “K arena Pertamina ha
nya akan bisa maju jika di
pimpin oleh satu tim, bukan 
satu  orang,” katanya. 

Sementara itu, Elia 
Massa Manik menyatakan  
pe nu gasan ini merupakan 
ke  hormatan bagi dirinya, 
apalagi mengingat kinerja 
Pertamina 2 tahun terakhir 
ini sangat gemilang. “Tentu 
memang bukan saja harus 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT 
Pertamina secara resmi mengangkat Elia Massa 
Manik sebagai Direktur Utama PT Pertamina 
(Persero).

sustain, tetapi harus juga 
melakukan eksekusi-ekse
kusi sehingga akan  ada 
growth di masa yang akan 
datang,” kata Massa. 

Usai memberikan kete
rang  an di Kementerian 
BUMN, Direksi Perta mina 

me la   kukan town hall meeting  
yang dihadiri sel uruh pekerja 
Kan tor Pusat dan di-relay 
ke seluruh unit operasi dan 
anak perusahaan Pertamina. 

Dalam sambutan per

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mem
bu kukan laba bersih 2016 yang telah ter
audit sebesar US$3,15 miliar atau lebih 
ting gi 122% dibandingkan dengan laba 
ber sih pada tahun 2015. Perolehan laba 
ter sebut didukung oleh kinerja operasi 
yang meningkat serta efisiensi dan pen
ciptaan nilai tambah perusahaan me lalui 
program Breakthrough Project 2016.

Hal tersebut merupakan ba gian dari 
hasil Rapat Umum Peme gang Saham 
Tahunan Pertamina yang dilaksanakan 
hari ini. Selain itu, RUPS juga meng
amanatkan Pertamina un tuk dapat te
rus menjaga kinerja dan menerapkan 
stra tegi yang tepat di tengah fluktuasi 
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Pencapaian apa yang te-
lah berhasil dicatatkan 
oleh PHE sepanjang tahun 
2016? Sepanjang 2016, PHE 
membukukan pendapatan 
usaha sebesar US$ 1,533 
miliar dengan nilai keuntungan 
atau laba bersih sebesar US$ 
191 juta pada 2016. Beberapa 
parameter yang digunakan, 
yaitu harga minyak US$ 36,95/
barel dan harga gas US$ 5,02/
mscf dengan kurs rata-rata 
US$ 1 = Rp 13.306. Jumlah 
laba bersih yang dicapai ter-
sebut melebihi target yang 
di canangkan dalam Rencana 
Kerja Anggaran Perusahaan 

KiNErjA PHE MAMPU 
LAWAN KriSiS

(RKAP), yaitu US$ 103 juta.
Profitability untuk EBITDA 

margin PHE sepanjang 2016 
sebesar 57,1% atau 144% 
dari target RKAP. Keberhasilan 
ini merupakan hasil dari empat 
Etos Kerja Insan PHE dan AP 
PHE yang sering ditekankan, 
yakni, Be Professional, Doing 
The Best, Team Work dan 
Integrity.

Bagaimana dengan capaian 
produksi migasnya? Pada 
2016, PT Pertamina Hulu 
Energi (PHE) berhasil melebihi 
target produksi minyak dan 
gas (Migas) sebesar 106% 

dari Rencana Kerja Anggaran 
Perusahaan (RKAP) 2016. 
Produksi Minyak PHE mencapai 
62.588 BOPD dan capaian 
produksi gas PHE sebesar 
722 MMSCFD atau setara 
dengan 187 MBOEPD. Capaian 
produksi PHE ini meningkat 
dari target dan meningkat dari 
produksi di tahun  2015.  

Selain capaian produksi 
migas, PHE juga menambah 
jumlah cadangan migas (2C). 
Dalam lima tahun terakhir sejak 
2011, Direktorat Eksplorasi PHE 
telah berhasil meningkatkan 
temuan cadangan (2C) dari 
semula 31,67 MMBOE menjadi 

137,91 MMBOE atau rata-
rata meningkat 35% setiap 
tahunnya.

Realisasi temuan cadangan 
Eksplorasi hingga Desember 
2016 adalah sebesar 137,91 
MMBOE, melebihi target tahun 
2016 sebesar 19,76 MMBOE, 
atau 698%. Temuan Cadangan 
2C tersebut  antara  la in 
diperoleh dari hasil Pengeboran 
Sumur Eksplorasi Karang Mudi-
1 (JOB PPEJ) sebesar 1,01 
MMBOE, kemudian hasil Study 
GGR sebesar 134,46 MMBOE, 
dan dari production tail sebesar 
2,44 MMBOE. 

Berapa nilai efisiensi yang 
sudah berhasil diterapkan 
oleh PHE? (Penghematan 
biaya investasi dan penghe-
matan  b iaya  operas i ) 
Realisasi Anggaran Biaya In-
vestasi tahun 2016 tercapai 
sebesar US$ 200,3 juta, US$ 
24,4 juta lebih rendah daripada 
RKAP ABI 2016 sebesar US$ 
324,7 juta. Penghematan US$ 
24,4 juta tersebut merupakan 
efisiensi sebesar US$ 13,7 juta 
dan cost avoidance sebesar 
USD 10,7 juta.

Adapun realisasi Biaya 
Operasi 2016 sebesar US$ 
649,6 juta, atau hanya 60% 
dari target RKAP sebesar US$ 
1.080,8 juta. Penghematan 
sebesar  40% atau  US$ 
431,2 juta, terdiri dari efisiensi 
sebesar US$ 248,7 juta dan 
cost avoidance sebesar US$ 
183,9 juta.

Upaya efisiensi kami lakukan 
dengan cara optimalisasi ope-
rasi dengan ni lai sebesar 
US$ 175,5 juta. Sedangkan 
cost avoidance dilakukan de-
ngan cara pembatalan mau-
pun penundaan kegiatan 
tanpa mempengaruhi tingkat 
produksi.

Selain capaian produksi dan 
pendapatan usaha, apa-
kah ada capaian lainnya 
yang berhasil diraih PHE 
sepanjang tahun 2016 ? PHE 
berhasil memboyong dua piala 
PROPER Emas melalui dua 
AP PHE, yaitu PHE WMO dan 
JOB Pertamina-Talisman Jambi 

Merang. 3 PROPER Hijau dan 
7 PROPER Biru dengan tidak 
ada merah/hitam. Di lingkungan 
Pertamina, PHE meraih Best of 
The Best Subsidiary Pertamina 
pada ajang Annual Pertamina 
Subsidiary Award (APSA) 
Tahun 2016 dengan meraih 
Juara I dalam Implementasi 
Community Involvement & 
Development, Juara I dalam 
Implementasi Enterprise Risk 
Management, serta Runner 
up  per tama untuk  Best 
Annual Report 2015. Dalam 
ajang Pertamina Upstream 
Improvement & Innovation 
Awards (UIIA) 2016, PHE 
meraih enam Platinum, 14 
Gold, The Best Innovation, 
The Best Presentation dan The 
Best I-Prove.  Selain itu, empat 
AP PHE juga berhasil meraih 
Patra Adikriya Bhumi yaitu satu 
Utama (PHE ONWJ) dan tiga 
Madya (PHE WMO, JOB PTJB 
dan JOB PTOK). 

Tak hanya penghargaan 
nasional, penghargaan inter-
nasional juga diraih melalui 
Continuous Improvement Pro-
gram. Di event ICQCC Bangkok 
PHE mendapatkan Gold Medal 
sedangkan di APQO New 
Zealand PHE meraih tiga stars 
atau kategori “tertinggi”. 

Sedangkan Rea l i sas i 
Anggaran Corporate Social 
and Responsibility (CSR) tahun 
2016 mengalami peningkatan 
dibanding tahun 2015, sebesar 
35% hal ini disebabkan adanya 
pengembangan program baru 
yang merupakan hasil dari 
inovasi. Kontribusi terbesar ada 
pada bidang pemberdayaan 
masyarakat. 

Tahun 2017 PHE telah 
melakukan Self Assesment  
atas Penerapan Good Cor-
porate Government (GCG) 
untuk Tahun Buku 2016 oleh 
pihak independen, yaitu Ba-
dan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP) 
dengan hasil 83,44 atau ka-
tegori “BAIK”. Nilai tersebut 
adalah peningkatan dari hasil 
assessment yang dilakukan 2 
tahun sebelumnya dengan skor 
80,94 dan 81,86.

Pengantar Redaksi :
Tren penurunan harga minyak sudah terjadi sejak pertengahan 2014, dan hingga saat ini 
masih belum kembali normal sehingga sangat berpengaruh terhadap industri migas di 
Indonesia. Namun hal tersebut tidak menyurutkan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk 
bisa maju dan berkembang. Di tengah krisis yang dihadapi industri migas, PHE mampu 
membuktikan diri dengan pancapaian kinerja tahun 2016 sesuai dengan target yang 
diharapkan bahkan melebihi. Berikut penuturan Direktur Utama PHE, Gunung Sardjono 
Hadi dalam kesempatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PHE Tahun Buku 2016 
yang berlangsung di PHE Tower Lantai 2, Rabu (1/3).  

Dalam lima tahun terakhir sejak 
tahun 2011, Direktorat Eksplorasi 
PHE telah berhasil meningkatkan 
temuan cadangan (2C) dari semula 
31 MMBOE atau rata-rata meningkat 
35% setiap tahunnya.

DIREKTUR UTAMA PT PHE
R. GUnUnG SARDJono HADi 

Lantas apa yang akan di-
targetkan PHE untuk tahun 
2017 ini? Untuk tahun 2017 
ini tentunya kami Growing, 
karena tahun 2015-2016 
berhasi l  surv ive ,  dengan 
men ingkatkan beberapa 
kegiatan baik itu kegiatan 
eksplorasi, pengembangan dan 
pengeboran. Tentunya harapan 
kami tidak hanya sekadar 
mem pertahankan produksi 
saja tetapi produksi migas bisa 
meningkat. Yang terpenting 
adalah mempertahankan 
kinerja HSSE, karena itu aspek 
QHSSE juga menjadi perhatian 
serius manajemen PHE, dimana 
Zero Fatality dan penerapan 
CIP dalam lingkup kerja sangat 
diharapkan.

Kami tentunya meng-
antisipasi tahun 2017 dengan 
diterapkannya Gross Split untuk 
PHE ONWJ dan juga akan 
mempersiapkan Gross Split 
selanjutnya, karena Pertamina 
akan mendapatkan delapan 
blok migas yang akan habis 
masa kontraknya, sehingga 
kami harus mempersiapkan 
diri bagaimana strategi untuk 
menghadapi perubahan ke 
Gross Split.

Strategi di tahun 2017 
lainnya adalah kami sudah 
mengimplimentasikan Share 
Service Organization (SSO), 
dengan model SSO harapannya 
kami menjadi Pertamina Satu, 
tidak berbeda-beda. Khusus 
untuk fungsi support kami 
tarik semua ke PHE, dimana 
akan memberikan service 
ke seluruh anak perusahaan 
dengan harapan terciptanya 
efisiensi dan dapat melakukan 
standarisasi, mempercepat 
proses bisnis dan membuat 
suatu keputusan yang lebih 
cepat.

Dengan jiwa nasionalisme 
yang tinggi, PHE berupaya 
meningkatkan produksi mi-
gas, sehingga berkontribusi 
membesarkan bangsa dan 
mendukung ketahanan energi 
nasional. Saya harap semangat 
ini terus dilakukan pada tahun 
2017 agar lebih maju lagi dan 
mencapai kinerja yang lebih 
signifikan.•iRLi
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Sebelum Amazon Go diluncurkan, perusahaan online ini 
sejatinya sudah berhasil menggeser pemain lama bisnis retail 
offline seperti Walmart, Target, Sears, Macy’s, JCPenney, dan 
Target. Kinerja finansial perusahaan tersebut tergerus, dan bahkan 
mereka terpaksa menutup beberapa jaringan toko mereka. Tak 
hanya itu, dalam 10 tahun terakhir, nilai kapitalisasi pasar Amazon 
telah meningkat sebesar 1.934%, dari US$17.5 miliar pada 2006 
menjadi US$355.9 miliar pada Desember 2016. Nilai kapitalisasi ini 
masih lebih besar dibanding gabungan kapitalisasi retailer papan 
atas, sebagaimana pada grafik di samping.

 Kini, peluncuran Amazon Go diduga akan semakin me-
mantapkan dominasi Amazon di bisnis retail, online maupun 
offline. Pengamat menilai Amazon Go akan mampu memberikan 
pengalaman berbelanja yang berbeda kepada konsumen. 
Diperkirakan, distrupsi yang dilakukan Amazon ini akan memicu 
para retailer lain untuk membuka pikiran, memberikan pelayan 
yang serupa, serta memunculkan inovasi baru seperti layanan 
pembayaran cashless.

Belajar dari Amazon, penguasaan Teknologi dan budaya 

TATANILAI

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

THE AMAZON EFFECT< 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

DirUT BArU, 
SEMANgAT BArU
Tidak ada yang istimewa saat sosoknya 

memasuki ruang Town Hall Meeting. 
Ia sempat menyalami beberapa pekerja 
sebelum kemudian duduk di meja depan 
bersama direksi dan komisaris lainnya.

Ialah Elia Massa Manik, Direktur Utama 
Pertamina yang ke-14. 

Meski baru menjabat sebagai Direktur 
Utama Pertamina dalam hitungan jam, 
ternyata cukup banyak yang ia sampaikan 
kepada pekerja. Mulai dari kondisi kompetisi 
usaha yang semakin tidak menentu hingga 
beberapa hal yang akan menjadi fokus 
utamanya.

Sejak awal bicara, ia menuturkan 
mengenai kondisi usaha yang sekarang 
berubah sangat cepat. Kondisi ini menuntut 
Pertamina harus lebih lincah dan gesit untuk 
menyesuaikan diri, agar bisa bertahan di 
kompetisi bisnis energi internasional.

Bukan hal mudah, meski juga bukan 
tidak mungkin. Kuncinya ada di pengelolaan 
manusia di dalamnya, yaitu para pekerja. 
Tugas utama Direktur Utama yang baru, 
bersama jajaran direksi tentunya, adalah 
garda terdepan dalam pengelolaan 
budaya kerja. Meminimalisir office politic 
dan mengedepankan team work. Dengan 
team work yang baik, maka akan timbul 
optimisme bersama dalam mencapai tujuan 
perusahaan.

Dengan momentum pimpinan baru ini, 
inilah saatnya kita menunjukkan semangat 
baru Pertamina untuk mencapai cita-cita 
menjadi World Class Energy Company.•

SUARA Pekerja

Menurut Saya, Kerja Efektif Adalah...

Menurut saya, kerja efektif itu 
jika memenuhi standar mutu 

perusahaan dan sesuai dengan 
time frame yang direncanakan. 

Suyono
PT Badak NGL

 

Bekerja efektif adalah 
bekerja yang tepat mutu, 
waktu dan biaya,

Panggah Suwi Adiga
PT Pertamina Gas
 

Bagi saya, kerja efektif 
adalah produktivitas tanpa 
batas. Tidak ada hari tanpa 
hasil kerja. Terutama para pemuda yang 
berada jauh dari keluarga, karya dan 
kerja di Papua untuk bukti tanggung 
jawab kepada keluarga dan negara.

Gilang Dony Pradana
Asset Managemet Maluku Papua
MOR VIII   

 

Jika kita ingin bekerja efektif, cobalah 
selalu memberikan solusi dengan 
metode yang tepat sehingga tercapai 
target waktu, biaya dan penggunaan 
man power yang optimum dengan 
mengutamakan aspek safety.

Juremi
MOR II Sumbagsel

Tema Edisi 27 Maret 2017 : rOLE MODEL
Kirimkan pendapat Anda ke email  bulletin@pertamina.com  dengan subjek : SUArA PEKErjA
Paling lambat rabu, 22 Maret 2017. Tersedia souvenir menarik bagi empat pendapat terpilih.

Customer Focus

6C

Customer Oriented sangat menentukan dalam meraih kemenangan 
di pasar. Kemampuan untuk berinovasi ini menjadi senjata untuk 
memenangkan persaingan di era digital seperti saat ini.•
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dananya di hadapan insan 
Pertamina, Massa menyata
kan fokus utamanya untuk 
semakin memperkuat SDM 
di Perta mina, dengan me
num  buhkan budaya positif 
peru  sahaan. Efisiensi yang 
telah sukses menjaga kinerja 
Per tamina dalam dua tahun 
ter akhir juga masih menjadi 
perhatian.

"Melanjutkan trans for
masi dengan fokus pada 
per  kuatan kultur positif SDM 
di Pertamina menjadi agen
da penting. Dengan banyak
nya proyek penting yang 
harus dilaksanakan untuk 
mewujudkan keta hanan 
ener gi nasional, men dapat
kan trust menjadi sangat 
pen ting untuk menjadikan 
proyek da pat dilaksanakan 
dengan baik," tegas Massa.

Dia juga meyakini dengan 
transformasi Pertamina yang 
dibarengi dengan sikap po
sitif, bekerja dengan cer das, 
cepat, nyali yang kuat dan 

har ga minyak mentah dan kurs rupiah terhadap dolar 
Ame rika Serikat yang dapat memengaruhi kinerja fi
nansial perusahaan.

Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik menga
takan secara umum Pertamina melewati tahun 2016 
de ngan tidak mudah, terlebih pada kuartal keempat 
2016 yang menunjukkan terjadinya tren kenaikan harga 
minyak mentah dan pelemahan kurs rupiah terhadap 
dolar yang berpengaruh signifikan kepada kinerja 
finansial. “Dengan kondisi itu, peningkatan kinerja 
operasi dan efisiensi di segala lini yang mengacu pada 
5 Pilar Strategis Perta mina menjadi langkah tepat 
sehingga Pertamina dapat me raih laba bersih US$3,15 
miliar pada 2016,” kata Massa.

Massa mengungkapkan gambaran umum kinerja fi
nansial perusahaan secara rinci. Yakni realisasi produksi 
migas sebesar 650,01 MBOEPD, volume penjualan 
gas sejumlah 708,68 ribu BBTU, atau 130% dari RKAP 
2016; dan transportasi gas sebesar 522,11 BSCF.

Hasil positif juga ditorehkan Pertamina dalam pengo
lahan minyak yang ditandai dengan semakin tingginya 
hasil produk bernilai tinggi (yield valuable product) 
menjadi 77,76% naik 4,5% dibandingkan dengan ca
paian tahun 2015. Di sisi lain, biaya pokok produksi 
ki lang Pertamina semakin rendah menjadi 97,1% atau 
turun 6,3% dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 
103,6%.

Di sektor pemasaran dengan strategi fokus pada 
pe langgan, operational excellence, dan kemitraan 
strategis telah mendongkrak realisasi volume penjualan 

produk ta hun 2016 untuk BBM 64,63 juta KL atau naik 
2,8%. Penjualan LPG juga meningkat 6,3% menjadi 
12,09 juta KL.

Tahapan penting megaproyek pengolahan dan 
petro kimia juga dicapai pada tiga megaproyek yang 
sudah dijalankan selama 2016 dan bentuk konkret 
komitmen pengembangan kapasitas kilang Pertamina 
menjadi 2 juta bopd pada 2023. Beberapa tahapan 
penting yang dicapai yaitu penandatanganan Joint 
Venture Development Agreement untuk RDMP Cilacap 
dengan Saudi Aramco, penuntasan Basic Engineering 
Design dan topping off fasilitas hunian pekerja untuk 
RDMP Balikpapan, serta kesepakatan Framework 
Agreement yang dilanjutkan dengan Joint Venture 
Agreement bersama Rosneft Oil Company untuk GRR 
Tuban.

Tingkat Kesehatan Perusahaan mencapai skor total 
88,82, dengan rincian aspek keuangan skor 66,00, 
ope rasional 12,82, dan administrasi 10,00 sehingga 
perusahaan termasuk dalam kategori sehat (AA). 
Kinerja HSSE dan GCG telah terealisasi dengan baik, 
dimana Pertamina meraih 7 PROPER EMAS sebanyak 
dan PROPER HIJAU sebanyak 71. Score assessment 
GCG 2016 sebesar 94,62%.

“Pertamina telah melalui tahun 2016 dengan cukup 
baik. Namun, gejala yang muncul pada kuartal keempat 
2016 masih tetap harus diwaspadai sepanjang tahun 
2017 dengan berbagai langkah antisipasi yang sudah 
dicanangkan dan diamanatkan pemegang saham,” 
pung  kas Massa.•RiLiS

Laba Bersih 2016 Capai US$3,15 Miliar...Sambungan dari halaman 1

bekerja dengan hati, Per
tamina dapat capai visinya 
sebagai world class energy 
company lebih cepat.

Lahir di Kabanjahe Ka
bupaten Karo, Sumatera 
Utara, Elia Massa Manik 
mulai berkarier dari PT 
Indofood Suk ses Makmur 
(INDF) se belum bergabung 
dengan Suez Group hingga 
tahun 2001. Sempat ber
gabung dengan PT Kiani 
Ker tas, Massa kemudian 
ber labuh di PT Jababeka.

Alumni Institut Teknologi 
Bandung dan Asean Institute 
Of Management Filipina 
ini per nah menjadi ba gian 
keluar ga besar Perta mina 
ketika menjabat sebagai 
Presiden Direktur PT Elnusa 
sejak Juli 2011- 2014. Terak
hir, Massa berlabuh di PT 
Perkebunan Nusantara III 
se jak April 2016 dan dinilai 
sukses mengelola holding 
14 perusahaan perke buhan 
negara.•DSU/URiP

APQ Award 2017 : 
inovasi dan Perbaikan 
Berkelanjutan Pertamina 
Ciptakan Nilai rp 26 Triliun
JAKARTA – Di tengah 
kondisi krisisnya industri 
mi gas tidak menyurutkan 
Per ta mina un tuk melakukan 
Inovasi dan perbaikan ber
ke lanjutan yang terus dibu
dayakan di se lu ruh lini bis
nis dan anak perusahaan 
Pertamina. Ke giatan per  
baikan kualitas kerja me
la  lui inovasi yang ber ke
lan  jut an tersebut berhasil 
men   ciptakan value creation 
se  besar Rp 26 triliun.

Pada kesempatan Peng
anugerahan APQ Award 
2013 yang berlangsung 
di Lantai M Kantor Pusat 
Per ta mina, Rabu (15/3), 
VP Quality, System & 
Knowledge Management 

Pertamina, Faisal Yusra 
menyampaikan APQ 
Awards terus meng hasilkan 
penciptaan nilai yang 
signifikan bagi perusahaan 
di mana dari tahun ke tahun 
mengalami peningkatan. 

Tahun 2015, APQ men
ciptakan nilai Rp 10,2 triliun 
dan di tahun 2016 meng  a
lami kenaikan yang sig nifi
kan dengan ciptakan nilai 
se besar Rp 26 triliun atau 
meng alami peningkatan 
155% dibandingkan tahun 
se  be lumnya. Ini adalah bukti 
ma najemen puncak dan 
insan mutu telah berbuat 
yang terbaik untuk mewakili 
ke  berhasilan menjawab tan
tangan dan menghasilkan 

va lue creation bagi peru
sahaan.

Pencapaian tersebut 
men  dapat apresiasi dari Men 
teri BUMN Rini M. Soemarno 
atas budaya inovasi yang 
terus di kembangkan Perta
mina se  hingga bisa men
dorong peng  hematan per
u   sahaan. "Saya sangat 
bang  ga de ngan Pertamina 
ter utama pa da 2016, Perta
mina bisa menghasilkan 
saving sebesar Rp26 triliun 
dan keuntungan sangat be
sar," kata Menteri BUMN 
Rini M. Soemarno.

Rini menga takan dengan 
berbagai penghargaan yang 
diterima melalui kegiatan ini, 
baik tingkat naisonal maupun 

regional, serta diberikannya 
Satya Lencana oleh Presiden 
Joko Widodo, menunjukkan 
pekerja Pertamina dapat ber
kompetisi di dunia. Salah sa
tunya meraih penghargaan 
best of the best di New 
Zealand.

"Dengan adanya 2.661 
ino vasi yang dihasilkan, 
saya titip ke Direksi dan ma
na jemen Pertamina agar 
men  dorong inovasi yang 
ada untuk dipatenkan dan 
bi sa di pasarkan di dunia. 
Sa ya harapkan knowledge 
dari Pertamina ini dapat di-
share dengan BUMN lain nya 

sehingga BUMN kita yang 
belum mempunyai stan
dar seperti Pertamina bisa 
mencapai seperti yang telah 
dicapai oleh Pertamina,” tam
bahnya.

Sementara itu, Plt Direk
tur  Utama Pertamina Yenni 
An dayani mengatakan, 
ino vasi dan teknologi te
lah menjadi bagian dari ke
hidupan insan Pertamina. Di
rinya berharap di masa yang 
akan datang inovasi tersebut 
bukan ha nya men jadi cost 
tetapi ju ga menjadi profit 
buat Perta mina. 

 “Saya bangga dengan 

prestasi insan mutu Perta
mina dan apa yang sudah 
kita lakukan hari ini adalah 
bentuk dari what we are be
nefit in the future,” ungkap 
Yenni.

APQ Awards merupa
kan wadah apresiasi/peng
hargaan bagi kegiatan per
baikan kualitas kerja melalui 
inovasi yang berkelanjutan 
di seluruh lini bisnis dan 
anak perusahaan. Tahun ini 
menginjak perhelatan yang 
ke-7 dengan tema “Insan 
Mu tu Mendunia Mendukung 
Pencapaian Sasaran Stra
tegis Pertamina”.•iRLi

Menteri BUMN Rini M. Soemarno didampingi Direksi Pertamina mengunjungi booth Pertamina EP yang menampilkan 
beragam inovasi di bidang Hulu dalam APQ Expo di Lantai Ground Kantor Pusat Pertamina, Rabu (15/3).
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Ciptakan internal Buzzer,
MOr iV Kenalkan kembali 
Aplikasi Pertamina gO kepada 
Pekerja dan Mitra Kerja

Direktur Pengolahan Kunjungi DPPU Haluoleo

gM MOr Vii Laksanakan MWT dan roadshow 
Stakeholder di Sulawesi Tenggara

KEnDARi – Dalam rangkaian 
pendampingan kunjungan 
kerja DPR RI Komisi VII di 
wila yah Kendari, Direktur 
Pengolahan PT Pertamina 
(Persero) Toharso me lak -
sanakan Management Walk-
through (MWT) di Depot Peng -
isian Pesawat Udara (DPPU) 
Haluoleo dengan didampingi 
oleh segenap tim manajemen 
MOR VII, pada (7/3). DPPU 
Haluoleo merupakan salah 
satu dari tujuh DPPU di 
wilayah Sulawesi menjadi 
salah satu objek vital karena 
perannya sebagai penggerak 
trans portasi udara yang turut 
me nyokong pertumbuhan 
eko nomi di Kendari. Melalui 
kegiatan MWT ini, Toharso 
te rus mengimbau agar pe-
kerja setempat terus meng-
utamakan aspek safety dalam 
kegiatan operasional.

Jika dilihat dari pertum-
buhan thruput, penyaluran 
DPPU Haluoleo saat ini sudah 

KEnDARi – GM Marketing 
Ope ration Region VII Joko 
Pitoyo mengadakan Mana-
g e m e n t  W a l k t h r o u g h 
(MWT) ke Terminal BBM 
Ken dar i .  Dalam brief ing 
kepada pekerja dan TKJP 
Terminal BBM, Joko Pitoyo 
menyampaikan, aspek safety 
perlu menjadi perhatian baik 
di dalam TBBM maupun 
di luar TBBM ketika mobil 
tangki mendistr ibusikan 
BBM ke lembaga penyalur,” 
ujar nya. Selain itu, Joko 
Pitoyo juga meminta per-
ce patan penambahan ka-
pasitas storage untuk me-

meningkat hampir 2 kali lipat 
jika dibandingkan bulan Juni 
2015 lalu, yaitu dari yang se-
belumnya menyalurkan 25 
KL/hari menjadi 48 KL/hari. 

“Pertumbuhan thruput 
di DPPU ini cukup pesat 
ka rena mulai menggeliatnya 

kem  bali pertumbuhan peru-
sa  haan pertambangan di 
Ken dari. Meskipun penya-
luran tidak terlalu besar 
jika dibandingkan dengan 
penya luran Avtur di wilayah 
Sulawesi secara keseluruhan, 
namun karena perannya yang 

Direktur Pengolahan Pertamina Toharso melakukan management walkthrough ke Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) 
Haluoleo pada (7/3).

SEMARAnG - Sebagai perusahaan yang memiliki visi 
Menjadi Perusahaan Energi Nasional Berkelas Dunia, 
Pertamina tentunya menyadari pentingnya dunia digital 
dalam memenangkan persaingan global. Sejalan dengan 
hal tersebut, Pertamina telah melaksanakan kegiatan 
re-launching aplikasi Pertamina GO yang telah melalui 
beberapa enhancements dan telah dilengkapi beberapa 
fitur baru, salah satunya fitur mini game GO. 

Mendukung inovasi tersebut, MOR IV tidak mau 
ketinggalan dengan melaksanakan aktivasi booth 
Pertamina GO yang bertujuan untuk memperkenalkan 
kembali aplikasi yang pertama kali diluncurkan pada 
awal 2016 yang lalu ini kepada insan Pertamina MOR IV. 
Bertempat di lobi Gedung Utama Kantor Unit MOR IV, 
selama tiga hari, pada  8-10 Maret, para pekerja, mitra 
kerja dan tamu perusahaan bisa mendapatkan informasi 
menarik seputar aplikasi dan dimanjakan dengan berbagai 
kompetisi dengan hadiah menarik. 

Terdapat dua kompetisi utama yang digelar selama 
pameran mini ini berlangsung. Download  Play  Win 
merupakan kompetisi memainkan mini game Go sementara 
Download  Upload  Win merupakan kompetisi berbasis 
media sosial yang mengajak insan MOR IV untuk menjadi 
internal buzzer dan ikut mempromosikan Pertamina GO 
melalui facebook, twitter maupun instagram. Pemenang 
kompetisi ini dinilai berdasarkan jumlah likes terbanyak. 

Retail Fuel Marketing Manager MOR IV Umar Chotib 
di sela-sela pengundian hadiah (10/03) menyatakan, 
sebelum di-expose secara lebih luas ke khalayak eksternal, 
sudah semestinya program ini diperkenalkan terlebih 
dahulu kepada publik internal perusahaan. Dengan 
semangat employees as brand ambassador, program ini 
dimaksudkan untuk memperkaya pemahaman pekerja 
dan mitra kerja Pertamina mengenai produk, inovasi 
dan program kerja perusahaan. Diharapkan, setelah 
mengetahui kemudahan dari aplikasi Pertamina GO, insan 
MOR IV tidak sungkan-sungkan membagikan informasi ini 
kepada lingkungan sekitar, baik secara langsung maupun 
melalui media sosial. 

Lebih lanjut Umar menjelaskan, promosi melalui media 
sosial oleh insan MOR IV telah aktif dilakukan sejak 2016. 
Berbagai promo hingga kebijakan perusahaan telah 
bersama-sama di-amplifikasi oleh pekerja dan mitra kerja

“Salah satu posting-an yang mendapatkan impresi 
cukup tinggi di media sosial adalah mengenai upaya 
Pertamina mengamankan ketersediaan BBM di Tol Brebes 
Timur pada mudik lebaran yang lalu. Bahkan Gubernur 
Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara khusus me-retweet 
salah satu postingan tim kami, seraya memberikan ucapan 
terima kasihnya,” tambah Umar.•MoR iV
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cukup vital, maka kami terus 
membenahi DPPU Haluoleo 
guna meningkatkan standar 
pe la yanan ke maska pai 
pe  ner  bangan dan masya-
rakat,” ujar Teuku Johan 
Miftah selaku Aviation Region 
Manager VII.•MoR Vii

MOr i Berkomitmen HSEE Zero Fatality
MEDAn – Sebagai wujud peran serta 
insan Pertamina dalam kampanye 
HSSE, jajaran manajemen serta 
pe kerja PT Pertamina (Persero) 
Mar ket ing Operation Region (MOR) 
I melakukan penan datanganan 
Komitmen “Zero Fatality, Kita Bisa!” 
pada Kamis, (2/3)

Penandatanganan yang ber  -
lang sung di Gedung Serba guna 
Kantor MOR I Medan dilakukan 
serempak bersa maan dengan 
Kantor Pertamina Pusat, Unit 
Operasi, maupun Anak Perusahaan 
melalui Video Conference, dari 
Top Manajemen hingga seluruh 
insan Pertamina untuk men dukung 

ningkatkan layanan supply 
ke masyarakat.

Setelah melakukan MWT 
di TBBM Kendari, Joko juga 
melaksanakan pertemuan 
dengan Jajaran Pemerintahan 
Propinsi Sulawesi Tenggara. 
Dalam kesempatan tersebut, 
Joko kembali menyampaikan 
permasalahan kondisi jalan 
di sekitar TBBM untuk sa fety 
mobil tangki kepada Gu-
bernur Sulawesi Tenggara, 
Nur Alam. 

Dalam ke sem  patan yang 
sama Joko mem promosikan 
Bright Gas 5,5 kg kepada 
Gubernur Sulawesi Tenggara 

dan jajaran nya. Bright Gas 
5,5 kg men dapat sambutan 
hangat serta dukung an dari 

Gu bernur untuk digunakan di 
kalangan pe me rintah daerah 
Sulawesi Teng gara.•MoR Vii
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pelaksanaan kam panye HSSE 
secara sis tematik, masif, dan berke-
lanjutan.

Terdapat 4 komitmen da lam 
kampanye HSSE “Zero Fatality, Kita 
Bisa!”, yaitu mendukung pencapaian 
prog ram “Zero Fatality, Kita Bisa!”, 
mengkampanyekan prog ram “Zero 
Fatality, Kita Bisa”! ke unit operasi 
dan Anak Perusahaan, mela ku kan 
mitigasi resiko dalam rangka meng-
urangi potensi insiden, serta siap 
menerima sanksi apabila fatality 
terjadi. Kam panye ini menerapkan 
prinsip HSSE Golden Rules yaitu 
Patuhi, Intervensi dan Pe duli sebagai 
upaya men capai Zero Fatality.•MoR i 

GM MOR VII Joko Pitoyo memberikan pengarahan aspek safety saat MWT ke 
TBBM Kendari.

Seorang pekerja di lingkungan MOR I Medan menandatangani 
komitmen HSSE Zero Fatality, Kita Bisa!

Aplikasi Pertamina GO disosialisasikan kepada pekerja dan mitra kerja 
di lingkungan MOR IV.
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rU ii Dumai Berhasil Membantu 
Memadamkan Kebakaran rumah Warga

Semarakkan Bulan K3, 
PEP Papua Field Latih Siswa 
Padamkan Api

DUMAi – Dalam melak-
sanakan penugasan ne-
gara dan ope  ra  sional per-
u   sahaan,  Ref inery  Un i t 
(RU) II Du mai sangat me-
nya dari  keberadaannya 
ha rus memberikan man-
faat lebih kepada masya-
rakat sekitar. Dengan se-
la lu mengedepankan as-
pek Heal th  and Safety 
Environment (HSE), RU II 
Dumai t idak hanya me-
ne rapkan keamanan dan 
keselamatan di dalam ling-
kungan kerjanya saja, na mun 
juga peduli terhadap ling-
kungan sekitarnya.

Hal ini kembali terbukti 
ketika RU II Dumai berhasil 
membantu pemadaman 
kebakaran rumah warga yang 

SoRonG, PAPUA BARAT- 
Dalam rangka menye ma-
rak  kan bulan Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3), 
PT Perta mina EP Asset 5 
Papua Field (PEP Papua 
Field) meng gelar pela tihan 
memadamkan api meng gu-
nakan APAR kepada siswa-
siswi MAN Model Sorong, 
pada (3/3). Ber tem pat di 
la pangan olahraga MAN Mo-
del Sorong, pelatihan me-
madamkan api diberikan ke-
pada kurang lebih 80 siswa. 

Pelatihan diisi dengan 
pe ma paran teori segitiga api 
oleh Safety Officer, Mulyono 
Hadi,  teor i  penggunaan 
APAR oleh Safety Staff 

terjadi di Jl. Teratai  Dumai. 
Dengan mengerahkan unit 
pe madam kebakaran yang 
terdiri dari 6 personil dan 1 
unit AFT/truk damkar, RU II 
memadamkan kebakaran 
yang melanda rumah warga 
yang terdiri dari beberapa unit 
bangunan.

Menerima pelaporan ter-
jadinya kebakaran dari tim 
sekuriti RU II pada 10 Maret 
2017 pukul 04.05 WIB, unit 
pemadam kebakaran RU II 
Dumai melakukan tindakan 
cepat dalam merespon la-
po ran tersebut. Dengan 
dikawal oleh tim sekuriti, unit 
pemadam kebakaran RU 
II tiba di lokasi kebakaran 
pada pukul 04.20 WIB. De-
ngan mendapat dukungan 

Syarief praktik pema daman 
api meng gunakan APAR oleh 
TKJP fungsi HSSE, dan ditu-
tup dengan evaluasi dan 
dis kusi.

Safety Officer Mulyono 
Hadi menyebutkan tiga ele-
men yang membentuk api. 
“T iga elemen itu adalah 
oksi gen, energi panas, dan 
bahan bakar. Apabila tiga 
ele men tersebut bereaksi, 
akan membentuk api. Reaksi 
yang tidak terkendali dise-
but sebagai kebakaran. 
Kebakaran diklasifikasikan 
menjadi 4, yaitu tipe A untuk 
benda padat non-logam, 
tipe B untuk cairan dan gas 
mudah terbakar, tipe C untuk 

penuh dari Fungsi Service & 
Warehousing, unit pemadam 
kebakaran tersebut bertindak 
cepat dan tepat sesuai 
dengan prinsip-prinsip dan 
langkah-langkah pe ma daman 
kebakaran. Setelah satu jam, 
api dapat dinyatakan padam.

Nur Qadim, selaku Pjs. 
Genera l  Manager RU I I 
Dumai menyampaikan apre-
siasi kepada tim pemadam 
kebakaran dan semua pihak 
terkait atas respon cepat yang 
dilakukan terhadap peristiwa 
yang tidak dikehendaki ter-
sebut. 

“Terima kasih kepa da tim 
pe madam kebakaran RU 
II dan fungsi lainnya yang 
su  dah mendukung secara 
opti mal, yang dapat bertindak 

kebakaran pada peralatan 
atau instalasi listrik, dan tipe D 
untuk kebakaran benda padat 
logam,” jelasnya.

Sementara itu, Safety 
Staff Syarief menjelaskan 
tentang APAR. APAR adalah 
alat pemadam api ringan. 
Disebut ringan karena mudah 
dibawa ke mana-mana dan 
ukurannya yang relatif kecil.

Salah satu siswa, Muham-
mad Hidayat merasakan pe-
latihan ini sangat ber man  faat. 
“Sebe lum nya kami hanya 
tahu sedikit tentang teori api 

ce pat dan mengutamakan 
aspek keselamatan dalam pe-
nanganan kebakaran rumah 
warga”, urainya. 

Nur Qadim meng ung-
kap kan rasa syukur atas 
peran serta dan partisipasi 
Per tamina RU II Dumai yang 
dapat mem berikan manfaat 
se cara langsung kepada 
mas ya rakat sekitar. 

“Syukur Alhamduli l lah 
k i ta  dapat  mem ber ikan 
kontribusi po sitif kepada 
masyarakat. Ini sebagai wujud 
kepedulian kami yang telah 
berkomitmen untuk senan -
tiasa memberikan ban tuan 
dan tanggap terhadap ben-
cana yang terjadi di sekitar 
masyarakat,” tambahnya.•RU ii

dan keba karan. Tadi setelah 
men coba mema damkan 
api, saya jadi lebih percaya 
diri dalam meng hadapi ke-
bakaran,” ujarnya.

Setiap peserta yang ber-
partisipasi dalam praktik 
memadamkan api men dapat 
suvenir berupa buku Cerita 6 
Ladang yang mengisahkan 
program CSR setiap field di 
PEP Asset 5. Harapannya, 
buku ini memberikan gam-
baran kepada siswa tentang 
field yang berada di bawah 
PEP Asset 5.•AnDi nJo
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BonTAnG –  Sebanyak delapan mahasiwa dari berbagai 
Universitas mengikuti Cooperative Education Program 
(COOP) Migas Kaltim angkatan XXVII dan ditempatkan di 
Badak LNG. Usai menjalani program magang tersebut, 
kedelapan mahasiswa dilepas oleh Badak LNG di Rega 
Café Badak LNG, Jumat (10/3). 

“Kami sangat bahagia dapat menjadi bagian dari 
Badak LNG. Di sini kami dapat belajar mengenai dunia 
kerja,” ungkap salah satu peserta COOP Muhammad 
Riduan. Mewakili teman-temannya, ia juga berterima 
kasih kepada Badak LNG karena sudah mem berikan 
kesempatan bagi mereka untuk mengem bang kan diri. 

Melihat dampak positif dari kegiatan praktik kerja 
tersebut, Manager Account ing Operation Ruli Widia sakti 
sebagai salah satu perwakilan pembimbing menilai, 
program COOP layak dilanjutkan untuk periode-periode 
berikutnya. Baik Badak LNG maupun para mahasiswa 
sama-sama men dapat manfaat. 

“Mereka dapat belajar dengan cepat dan bisa lang-
sung terjun ke dunia kerja nan tinya,”  terang Ruli.

Dengan berasimilasi ber sa ma perusahaan, maha siswa 
dapat merasakan bahwa dunia kerja sangat ber beda 
dengan dunia aka demisi. Banyak hal dan wawa san yang 
mungkin tidak diper oleh ketika kuliah dan justru didapat 
setelah masuk ke dunia kerja.

Dukungan senada ju ga diungkapkan Pjs. Se  nior 
Ma nager Cor po rate Communication Busori Su naryo. Ia 
melihat program COOP telah mem bantu men ciptakan 
generasi andal khususnya bila sudah mema suki dunia 
kerja. Busori juga berharap, ilmu yang didapat dari Badak 
LNG dapat diserap dan dianalisa sebanyak mungkin 
sehingga kelak para mahasiswa tersebut dapat menjadi 
pekerja keras sekali gus cerdas.

“Semoga hal-hal yang su dah dipelajari selama meng-
i kuti magang di Badak LNG dapat menjadi bekal, khu-
susnya terkait etos kerja, kedisiplinan, cara bersikap, dan 
lainnya,” jelas Busori.

Pelaksanaan magang COOP merupakan salah satu 
wujud kepedulian Badak LNG terhadap dunia pendidikan 
khususnya di Kalimantan Timur. Berpartisipasi sejak tahun 
2003, program ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa 
untuk menggali berbagai pengalaman di dunia kerja 
industri. Program COOP secara rutin dilaksanakan dua 
kali setahun. Selama program magang, mahasiswa 
akan ditempatkan di berbagai fungsi departemen sesuai 
kebutuhan perusahaan.

Program ini kemudian menjadi jembatan antara 
perguruan tinggi dengan dunia industri. Dengan demikian, 
akan tercipta generasi penerus yang unggul dalam 
berkarya, cerdas, serta berkualitas tinggi.•BADAK LnG

Kebakaran yang menimpa rumah warga di Jl. Teratai, Dumai berhasil dipadamkan oleh Pemadam Kebakaran RU II Dumai.

Kontribusi Badak LNg 
dalam Cooperative 
Education Program
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Salah satu mahasiswa yang mengikuti Cooperative Education Program 
Migas Kaltim di Badak LNG mengerjakan tugas kantor.

Siswa MAN Model Sorong melakukan praktik pemadaman kebakaran 
menggunakan APAR.
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Partisipasi rU iii Plaju pada 
Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2017
SURABAYA – Kepedulian 
RU III terhadap lingkungan 
khususnya dalam pengelolaan 
sampah ditunjukkan lewat 
parti sipasi bantuan satu unit 
motor sampah roda tiga 
dalam Peringatan Hari Peduli 
Sampah Nasional (HPSN) 
2017, yang dihadiri oleh Wakil 
Presiden Jusuf Kalla di Pantai 
Kenjeran Surabaya,  (28/2).

Dalam sambutannya, 
Jusuf Kalla menjelaskan re-
gu lasi pengelolaan sampah, 
yak ni antara lain Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 
2008 tentang pengelolaan 
sam  pah, Peraturan Menteri 
Nomor 81 Tahun 2012 

PRABUMULiH – PEP Asset 
2 senantiasa menjalankan 
proses bisnis dengan tekad 
memberikan nilai tambah 
untuk stakeholder di wilayah 
kerja Perusahaan. Hal ini 
ter implementasi  dengan 
program Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan yang 
sudah dijalankan. Bahkan, 
di tengah anjloknya harga 
minyak dunia yang membuat 
Peru sahaan harus melakukan 
ef isiensi anggaran, para 
pekerja di lingkungan PEP 
Asset 2 tetap bahu membahu 
membangun rumah tidak 
layak huni untuk masyarakat. 

Melalui Surat Edaran, GM 
PEP Asset 2 mengimbau 

PEP Asset 2 Bedah rumah Masyarakat Tidak Mampu

SociAL Responsibility

Pertamina Dukung Kemajuan Pendidikan Siswa Palembang
PALEMBAnG – Pertamina 
kembali mewujudkan ke pe-
dulian di bidang pen didikan 
melalui program Corporate 
Social Responsibility (CSR) 
dalam bentuk 20 set kom-
puter, 20 meja komputer, dan 
1 unit proyektor untuk SMPN  
58 Palembang.

Bantuan sebesar Rp 
110 juta diserahkan secara 
sim bolis oleh GM MOR II 
Sumbagsel Herman M. Zaini 
kepada Kepala Sekolah 
SMPN 58 Palembang, (6/3).

“Pertamina memenuhi 
ke bu  tuhan ini guna men-
dukung siswa yang akan 
meng  ikuti  uj ian nasional 
ber basis komputer sesuai 
dengan program pemerintah.  
Harapan kami, siswa SMP 
Negeri 58 bisa bersaing 

dengan sekolah unggulan 
lainnya,” ujar GM MOR II 
Sumbagsel  Herman M. Zaini.

Sementara itu, Kepala 
Se kolah SMP Negeri 58 
Palembang menyatakan 
bahwa bantuan ini sangat 
bermanfaat untuk sekolah 
dan para siswa yang akan 
menempuh ujian. “Selama 
ini  kami belum memil ik i 
laboratorium komputer serta 
perangkatnya. Dan para 
siswa hanya belajar teori 
saja terkait mata pelajaran 
komputer. Dengan adanya 
bantuan Pertamina ini, kami 
merasa sangat terbantu,” 
kata Dra. Leli Mardiana, MM.

Lan ju t  Le l i ,  seko lah 
yang baru berdiri April 2014 
ini memang masih minim 
sarana dan prasarana.  Se-

hingga masih banyak fasi-
litas yang harus dipenuhi 
guna mendukung kegiatan 
belajar mengajar di sekolah 
ini. Sebelumnya sudah meng-
ajukan kepada pemerintah 
setem pat, namun karena 
seko lah ini masih baru jadi 
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BoJonEGoRo – Untuk membantu meningkatkan 
skill para pemuda usia produktif di wilayah operasi, PT 
Pertamina EP Cepu (PEPC) kembali mengadakan program 
pengembangan masyarakat yang bertajuk “Program 
Pelatihan Industri Migas (Sertifikasi) Tahun 2017”. Program 
pelatihan ini dilaksanakan mulai 27 Februari 2017 hingga 
28 April 2017.

Sebanyak 20 pemuda yang berasal dari daerah sekitar 
proyek unitisasi gas lapangan Jambaran-Tiung Biru (JTB) 
yakni, Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Desa 
Pelem dan Kaliombo, Kecamatan Pur wosari, serta Desa 
Dolok ge de, Kecamatan Tam bakrejo, mendapat pe latihan 
dan sertifikasi teknik mengelas (welder). Pelatihan dan 
sertifikasi keterampilan industri migas ini bekerja sama 
dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dis pri-
naker), UPT Pelatihan Kerja Provinsi Jawa Timur, serta  
Pusat Pendidikan dan Pela tihan (Pusdiklat) Migas Cepu, 
Kabu paten Blora, Jawa Tengah.

Pembukaan program pe la  tihan dilakukan pada 
(3/3), di Aula UPT Pelatihan Kerja Desa Ngumpakdalem, 
Kecamatan Dander. Hadir dalam acara tersebut, Asisten 
2 Bidang Ekonomi dan Pem bangunan Bojonegoro Setyo 
Yuliono, Public Government Affairs (PGA) & Relations 
Manager PEPC Kunadi, Kepala UPT Pelatihan Kerja 
Bojo negoro Bambang Yu wono, dan perwakilan Dinas 
Per in dustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro.

Manajer PGA & Relations PEPC Kunadi mengatakan, 
pelatihan dan sertifikasi in dustri migas ini sebagai bentuk 
kepedulian PEPC kepada warga di daerah operasi untuk 
meningkatkan kemampuan SDM. Kunadi ber harap dengan 
mem be rikan keterampilan khusus ini, dapat menjadi bekal 
bagi para pemuda untuk meraih peluang kerja. “Karena 
itu, manfaatkanlah peluang ini dengan sungguh-sungguh 
sehingga nantinya bisa menjadi welder yang andal,” 
pesannya. Kunadi menegaskan, pelatihan ini bukan 
meru pakan program rekrutmen tenaga kerja, akan tetapi 
memberikan pembekalan kepada pemuda agar memiliki 
keahlian khusus. Seperti diketahui, sejak tahun 2014, PEPC 
telah mencetak 175 peserta pelatihan industri migas yang 
bersertifikat, di antaranya di bidang rigging, scaffolding, 
crane mobile, dan pipe fitter. Dalam per kembangannya 
lebih dari 90% dari lulusan pelatihan telah terserap di 
dunia kerja.

Sementara Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pem-
bangunan Kabupaten Bojo negoro Setyo Yuliono, meng-
ucapkan terima kasih kepada PEPC yang sudah mem-
fasilitasi dan memberikan program  pela tihan & sertifikasi 
di bidang indu stri migas ini.  Ia berharap Disprinaker dapat 
memetakan tenaga kerja lokal yang sudah mendapatkan 
pelatihan dan sertifikasi, dengan tujuan untuk mengetahui 
sekaligus menyesuaikan SDM yang ada dan peluang kerja 
yang tersedia. •RY

PEPC Adakan Pelatihan dan 
Sertifikasi Industri Migas
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tentang Pengelolaan Sampah 
Rumah Tangga, dan sejumlah 
pera turan Menteri lainnya.

Namun, mes ki  pun re-
gulasi bertingkat telah ada, 
hal tersebut tetap tidak bisa 
menyelesaikan persoalan 
sampah di sejumlah daerah.

“Sampah bisa jadi lawan 
yang membawa musibah, 
tapi bisa juga menjadi kawan 
(dimanfaatkan), tetapi harus 
ada penanganan yang baik. 
Dari banyaknya regulasi-
regulasi, yang bisa dilakukan 
ada lah mengubah tindakan 
dan perilaku (manusia),” ucap 
Kalla.

Acara tersebut  juga 

dihadiri Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Siti 
Nurbaya Bakar, Menteri Pem-
berdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Yohana 
Yembise, Menteri Koperasi 
dan UKM AAGN Puspayoga, 
Gubernur Jatim Soekarwo, 
dan Walikota Surabaya Tri 
Rismaharini. 

Menurut Siti, kesadaran 
masyarakat untuk memerangi 
sam  pah terus meningkat. 
Saat ini terdapat 9.550 rela-
wan kolaborator di 255 Kabu-
paten dan Kota yang aktif 
ber kampanye dan mengelola 
sampah.

Adapun perwakilan dari 

RU II I  yang hadir dalam 
acara HPSN tersebut yakni 
General Manager RU III Eman 
Salman Arief dan Section 
Head Environmental Dody 
Bafaddal.

Menurut Eman Salman 
Ar ie f ,  part is ipas i  RU I I I 
tersebut merupakan bentuk 
kepedulian ter hadap ling-
kungan hidup khu susnya 
pengelo laan sam pah di 
Indo nesia. “Semoga motor 
sampah roda tiga dari kami  
dapat turut mem    perlancar 
kegiatan penge   lo laan sampah 
ber ba s is masyarakat d i 
dae  rah,” ujarnya.•coMMREL 

SUMBAGSEL

harus menunggu giliran peng-
adaan sarana dan prasarana.

“Harapannya tahun de-
pan para siswa sudah siap 
meng ikuti uj ian nasional 
meng gunakan komputer dan 
berhasil lulus 100%,” pungkas 
Leli.•coMMREL SUMBAGSEL

keluarga besar Asset 2 mem-
berikan donasi untuk me-
renovasi rumah tidak layak 
huni masyarakat yang tidak 
mampu. Selama peri ode 
pertama di tahun 2016, 
ter kumpul donasi sebesar 
Rp119.910.141 dan dapat 
mem  bangun dua unit rumah 
ma sing-masing berukuran 
5x6 meter. 

Rumah yang pertama 
berada di Kelurahan Pa-
tih Galung Keca matan Pra-
bumulih Barat Kota Pra-
bumulih, sedangkan ru mah 
kedua berada di Kelu rahan 
Gunung Kemala Kecamatan 
Prabumulih Barat Kota Pra-
bumulih. 

Program ini mengadopsi 
pro gram pe me rintah Kota 
Prab umu l ih  yang te lah 
berjalan sebe lumnya. Diha-
rapkan kegiatan ini dapat 
bersinergi dengan pem-
bangunan kota Prabumulih. 

GM MOR II Herman M. Zaini meninjau pemanfaatan 20 komputer yang diberikan 
MOR II untuk mendukung siswa SMPN 58 Palembang mengikuti ujian nasional  
berbasis komputer.

Bedah rumah dinilai dapat 
memberikan manfaat lang-
sung dan nyata dirasakan 
oleh masyarakat yang kurang 
mam pu, terutama di wilayah 
kerja perusahaan.•PEP ASSET 2

Salah satu rumah yang direnovasi oleh PEP Asset 2.

Pelatihan dan sertifikasi mengelas (welder) menjadi salah satu bantuan 
PEPC dalam upaya membantu meningkatkan skill pemuda yang tinggal di 
sekitar wilayah operasi.
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Terminal LPg refrigerated 
Tanjung Sekong
Salah satu Backbone 
Distribusi LPg 
JAKARTA - Dengan mulai dioperasikannya secara 
resmi kapal Very Large Gas Carrier Pertamina 
Gas I pada 12 Februari 2014 oleh Direktur 
Utama Pertamina kala itu Karen Agustiawan, PT 
Pertamina (Persero) mulai masuk lebih dalam 
untuk menerima tugas Pemerintah terkait dengan 
konversi minyak tanah ke LPG. Guna mendukung 
pengoperasian 2 (unit) VLGC-owned yang sudah 
dimiliki oleh Pertamina maka secara otomatis 
keberadaan dari Terminal LPG dengan kapasitas 

minimum yang sama adalah satu keniscayaan.
Rencana pembangunan Terminal LPG 

Refrigerated Tanjung Sekong sudah dimulai 
sejak tahun 2011, dengan menjajaki beberapa 
kali untuk memanfaatkan lahan yang dimiliki 
oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper (PT IKPP) 
yang berada di sisi Barat Daya. Hal tersebut 
dikarenakan adanya keterbatasan area laut 
(water front). Namun dikarenakan tidak adanya 
titik temu terkait dengan nilai sewa maka di 

SHiPPinG

akhir tahun 2016, akhirnya tim yang dimotori 
oleh fungsi Technical Services, Domestic Gas, 
dan Port Management & Regulation Direktorat 
Pemasaran membuat terobosan untuk melakukan 
optimasi perairan yang ada. Meskipun terdapat 
potensi penolakan, terutama dari pihak Otoritas 
Pelabuhan setempat dan PT IKPP, namun dengan 
mengedepankan penerapan advance engineering, 
pengalaman bertahun-tahun dalam menjaga 
hubungan baik dengan berbagai pihak, dan good 
seamanship dari Mooring Master Pertamina, 
maka rencana gila tersebut mulai menemui “titik 
terang”. Ditandai dengan ditandatanganinya 
bersama Berita Acara Peninjauan Lapangan oleh 
Otoritas Pelabuhan setempat, Dirjen Perhubungan 
Laut  Kementerian Perhubungan, Distrik Navigasi 
Kelas I Tanjung Priok, Dinas Kelautan & Perikanan 
Provinsi Banten, dan PT Pelindo II Cabang Banten 
pada tanggal 17 Januari 2017. Dimana isi pokok 
Berita Acara tersebut adalah bahwa rencana 
pengembangan jetty eksisting menjadi kapasitas 
65,000 DWT (VLGC) masih layak dan memenuhi 
aspek teknis kepelabuhanan.

Spesifikasi rencana jetty Terminal LPG 

Tanjung Sekong, adalah sebagai berikut :
• Jetty 1 : 25,000  65,000 DWT (Refrigerated 

& Semi Refrigerated)
• Jetty 2 : 3,500  25,000 DWT (Backloading 

 Semi Refrigerated & Pressurized)
• Jetty 3 : 3,500  25,000 DWT (Backloading 

 Semi Refrigerated & Pressurized)
Project pembangunan Terminal LPG 

Refrigerated Tanjung Sekong akan diselesaikan 
dalam waktu kurang lebih 2 (dua) tahun, dimana 
diharapkan akan bisa mulai beroperasi di akhir 
tahun 2019.

Dengan adanya penambahan fasilitas LPG 
Refrigerated Plant di Terminal LPG Tanjung 
Sekong kapasitas penimbunan 2 x 44,000 MT 
dan 2 x 44,000 MT (future), serta jetty yang 
dapat mengakomodasi kapal VLGC, maka 
optimasi distribusi LPG ke seluruh Indonesia 
terutama ke wilayah Barat Pulau Jawa dan 
wilayah Selatan Sumatera dapat dicapai. Hal 
tersebut sekaligus membuktikan komitmen 
PT Pertamina (Persero) dalam mendukung 
program Pemerintah untuk mewujudkan 
pemerataan energi ke seluruh negeri.•SHiPPinG

Desain Pengembangan LPG Refrigerated Tanjung Sekong.

Rapat Koordinasi Dengan KSoP Kelas i Banten

Keberhasilan indonesia Menjadi Contoh Bagi Dunia
nEW DELHi - Keberhasilan Indonesia men
jadi salah satu bahan diskusi dengan tema 
”Opportunities in the Asian Region” dalam 
acara WLPGA 2017 Asia LPG Summit di 
New Delhi, 6-9 Februari 2017. Berbagai best 
practice dari berbagai dunia disampaikan 
dalam Summit yang merupakan kegiatan 
Regional World LPG Association (WLPGA). 

Pertamina merupakan salah satu dari 200 
anggota WLPGA yang berasal dari lebih 125 
negara di dunia. Presentasi dari Pertamina 
terkait Konversi LPG  yang disampaikan oleh 
R. Zulfikar  Kerosene to LPG Conversion 
Project Coordinator, merupakan salah satu 
dari topik yang dibahas, mengingat program 
konversi minyak tanah ke LPG di Indonesia 
dinilai sebagai salah satu program alih energi 
yang berhasil, untuk menjadi contoh bagi 
negara-negara yang memiliki kesamaan 
kondisi dengan Indonesia.

India yang sudah menggunakan LPG 
dalam kurun lebih dari 50 tahun, dalam satu 
tahun terakhir juga sedang menggalakkan 
program konversi ke LPG khususnya untuk 
daerah-daerah yang masih belum tersentuh 
LPG dengan membagikan paket perdana ke 

masyarakat.
Di sisi lain India justru sudah lebih 

dahulu memulai penataan subsidi yang lebih 
tepat sasaran, seperti PAHAL (Pratyaksh 
Hanstantrit Labh) atau DBTL (Direct Benefits 
Transfer For LPG) yang merupakan program 
subsidi LPG langsung melalui transfer dana 
subsidi kepada rekening penerima dengan 
alokasi maksimal 12 Tabung Ukuran 14,2 
Kg per tahun dan subsidi 568 Rupee (Rp. 
113.600) /tabung. 

Begitu juga dengan program #GiveItUp 
yang dipelopori oleh Perdana Menteri India 
Narendra Modi, mengajak masyarakat India 
yang mampu untuk menyerahkan subsidinya 
selama satu tahun untuk dapat diberikan 
kepada keluarga kurang mampu yang belum 
mendapatkan subsidi LPG. Saat ini dari 130 
Juta Rumah Tangga yang mendapatkan 
subsidi telah ada 12 juta yang sudah mere
lakan subsidinya untuk diberikan kepada 
keluarga yang kurang mampu. 

Kedua hal tersebut dapat dijadikan 
sebagai bahan pertimbangan untuk rencana 
penerapan subsidi langsung untuk LPG di 
Indonesia.

Pertukaran informasi menjadi ajang untuk 
pembelajaran bagi seluruh peserta summit. 
Pembahasan terkait dengan standarisasi, 
perkembangan pasar, dan teknologi baru 
merupakan bagian dari Summit yang diikuti 
lebih dari 400 peserta.  

Sebagai kepedulian WLPGA terhadap 
lingkungan, dalam kegiatan site visit ke salah 
satu fasilitas Depot LPG, juga dilaksanakan 
penanaman pohon oleh masing-masing pe
serta termasuk dari Pertamina.

Keanggotaan dalam WLPGA diman
faatkan Pertamina untuk menambah net
working juga sebagai sarana mengem bang
kan inovasi dan best practice dalam bisnis 
LPG. Indonesia LPG Forum 2017 yang 
diselenggarakan oleh PTC di Jakarta pada 
awal tahun juga merupakan bagian dari 
keterlibatan Pertamina sebagai anggota 
WLPGA, memberikan wadah untuk ber
bagi best practice dalam bisnis LPG di In
donesia.•DoMGAS 
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pembangunan kilang baru menuju kemandirian energi.

Berdayakan Anggota PKK 
dalam Proyek Pembangunan Hunian Penunjang Apartment
BALiKPAPAn - Pertamina memberdayakan ibu-ibu anggota 
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai tenaga kerja 
lokal di sekitar wilayah Proyek Pembangunan Hunian Penunjang 
Apartment. 

Proyek apartemen 24 lantai dan berisi 300 unit rumah tersebut 
ditargetkan tuntas dalam waktu 11 bulan terhitung mulai 25 
April 2016 sampai dengan 24 Maret 2017 demi menunjang 
akselerasi Refinery Development Master Plan.

Setiap pagi, mereka membersihkan seluruh rumah unit 
apartemen yang telah selesai dibangun dan telah terisi 
perlengakapannya.  sebagai bagian dari apartemen penunjang 
industri RDMP RU V Balikpapan.  

Pembangunan apartemen merupakan bagian dari penunjang 
industri RDMP RU V Balikpapan dan memiliki makna penting 
bagi kesuksesan proyek pengembangan kilang yang akan mulai 
beroperasi di tahun 2019.•RU V

industrial Fuel Marketing Selenggarakan National Sales Meeting dan 
gathering Agen BBM industri dan Marine 
SURABAYA – Pada Jumat (24/2) ber tempat 
di Hotel JW Marriot Surabaya, Fungsi  
Industrial Fuel Marketing kembali meny e
lenggarakan event tahunan Nastional Sales 
Meeting  dengan tema Let’s Go Beyond. 
Pemilihan tema ini dimaksudkan agar para 
Sales Force selalu bertindak melebihi target 
baik untuk kreativitas, kinerja maupun pres
tasi lain.

Masih dalam rangkaian pencapaian target 
GILA yang ditetapkan oleh manajemen dan 
untuk memotivasi para Sales Force, motivator 
Ippho Santoso  berbicara tentang Success 
Protocol. Ippho mengupas tuntas tentang 
kapan kerja itu bernilai ibadah? Kapan bernilai 
sia-sia? Bagaimana mengatasi rutinitas kerja 
yang membosankan? Bagaimana cara 

Direktur Pemasaran Pertamina Muchamad Iskandar memberikan penghargaan Key Account Officer Berkinerja Terbaik 
kepada Muhammad Catur Gunandi.

menjadi karyawan yang mapan? Bolehkah 
kerja sambil usaha? Bagaimana solusinya?

Dalam kesempatan tersebut, Direktur 
Pemasaran Pertamina Muchamad Iskan
dar memberikan penghargaan kepada 
para pekerja dan Region berprestasi.  
Mu hammad Catur Gunandi dinobatkan 
sebagai Key Account Officer Berkinerja 
Terbaik, Rendy Satrio Achmadi dari 
Region VI sebagai Sales Executive dengan 
Pencapaian Tertinggi. Sedangkan Region 
V ditetapkan sebagai Best Supporting 
Terbaik.

Pada malam harinya, acara dilanjutkan 
dengan pemberian reward untuk para 
Agen BBM Industri dan Marine.•inDUSTRiAL 

FUEL MARKETinG
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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

Annual Pertamina Quality (APQ) Awards 2017 :
ini Dia insan Mutu Pertamina Yang Hebat

Best of The Best dalam Annual Pertamina Quality (APQ) Awards 2017 
telah dipilih dan apresiasi luar biasa diberikan oleh Direksi kepada PT Pertamina 
Geothermal Energy sebagai juara umum baru tahun ini dengan berbagai 
pencapaiannya di setiap kategori dari 12 kategori APQ Awards 2017. 

Pemberian apresiasi tersebut tak lepas dari serangkaian kegiatan Annual 
Pertamina Quality (APQ) Awards 2017 telah dimulai sejak 8 Maret 2017. Dimulai 
dengan adanya penjurian terhadap 129 (seratus duapuluh sembilan) risalah 
Continuous Improvement Program (CIP) oleh 22 (dua puluh dua) Juri CIP dari 
Unit/Region/Anak Perusahan. Disusul dengan penjurian terhadap 12 kategori 
penghargaan Annual Pertamina Quality (APQ) Awards 2017 lainnya berdasarkan 
kriteria yang telah ditentukan untuk pilar QMA, SM, CIP, dan KOMET pada 
tanggal 9 -10 Maret 2017. 

Penilaian risalah (on desk) tersebut dilanjutkan dengan proses wawancara 
pada hari Sabtu  Minggu / 11-12 Maret 2017, 
dimana masing-masing gugus di wawancarai 
oleh para juri untuk menggali nilai PDCA masing-
masing sesuai dengan kriteria penilaian. 

Selanjutnya proses presentasi yang harus 
dilewati selama hari Senin  Selasa / 13 -14 Maret 

2017 terkait innovation & 
improvement yang dilakukan. 

Dimana paginya pada 
Sen in ,  13  Mare t  2017 
d i l a k u k a n  p e r e s m i a n 
I n n o v a t i o n  E x p o  y a n g 
dilakukan oleh Arief Budiman 

 Direktur Keuangan, Syamsu Alam  Direktur Hulu dan Dwi Wahyu Daryoto  Direktur SDM, Teknologi Informasi 
& Umum. Innovation Expo ini menampilkan karya-karya innovation & improvement terbaik dari 27 (duapuluh 
tujuh) Unit/Region dan Anak Perusahaan. Para peserta memberikan presentasi singkat mengenai innovation 
& improvement yang ditampilkan kepada para Direksi dan Tim Manajemen yang berkunjung.

Seluruh apresiasi atas hasil dari serangkaian kegiatan APQ Awards 
2017 diberikan pada hari Rabu, 15 Maret 2017 yang merupakan acara 
puncak penganugerahan dari seluruh kegiatan Insan Mutu Pertamina dan 
dibuka oleh Menteri BUMN Republik Indonesia Rini Soemarno. Dalam 
pemaparannya, beliau sangat bangga atas inovasi yang telah diciptakan 
oleh insan mutu Pertamina.

Pada hari tersebut jajaran Direksi dan Tim Manajemen menjadi saksi 
dalam pemberian penghargaan kepada 
para Insan Mutu yang telah berkontribusi 
terhadap kinerja Perusahaan. Plt. Direktur 
Utama  Yenni Andayani memberikan 
pemaparan bahwa Pertamina merupakan 
tempat yang cocok untuk teknologi, 
berinovasi, having fun, dan tetap produktif 
di dalam proses melakukan pekerjaan.

Chairman APQ Awards 2017  Faisal Yusra juga memberikan laporan pelaksanaan kegiatannya 
menggunakan gurindam yang sangat menarik, sampai Menteri BUMN merasa sangat terhibur, salah satu 
kutipannya adalah yaitu :

ini Dia insan Mutu Pertamina Yang Hebat yang merupakan pemenang dan nominasi dari 12 
kategori dan Best of The Best (tabel)

Kriteria penilaian diambil berdasarkan keterlibatan aktif seseorang atau sekelompok orang dalam kegiatan 
mutu yaitu Continuous Improvement Program (CIP), Standardization Management (SM), Quality Management 
Asessment (QMA), dan Knowledge Management Pertamina (KOMET). 

1. The Best Quality Board 
Selamat kepada Dewan Mutu PT Pertamina Hulu Energi, yang berhasil mengoptimalkan peran Dewan 
Mutu melalui pelaksanaan rapat Dewan Mutu secara periodik, pelaksanaan cross functional internal 
audit antara Anak Perusahaan PHE, dan berhasil mendorong pengembangan kegiatan continuous 
improvement program.
2. The Most inspiring Leader 
Selamat kepada Tim Manajemen Refinery Unit VI Balongan, yang berhasil dalam meningkatkan valuable 
product margin kilang melalui fleksibilitas crude dan diversifikasi produk. Berhasil meningkatkan kinerja 
operasional, yang ditunjukkan dengan peningkatan kehandalan kilang, menekan losses, perolehan predikat 
Proper Emas dua tahun berturut-turut dan ISRS level 7.
3. The Best continuous Performance improvement 
Selamat kepada Tim Manajemen Domestic Gas, yang paling berhasil meningkatkan profit sebesar 126% 
dari tahun 2015, mempertahankan penguasan pasar dengan market share 93.67%, meningkat penyaluran 
LPG 25% , dan meningkatkan head account productivity sebesar 37%, serta CLI 4 vs 3.8 target.
4. The Most Productive ciP’er 
Selamat kepada Marketing Operation IV Jawa Bagian Tengah, yang paling produktif menyelesaikan 
masalah pekerjaan berbasis continuous improvement program dengan melibatkan para pekerja 

Oleh : Tim QMPCS – QSKM

dan manajemen melalui kegiatan 
continuous improvement program 
dengan total keterlibatan pekerja 
sebesar 91.8% dan produktifitas 
risalah sebesar 35,9% dari total 
populasi pekerja MOR IV.
5. The Best Quality Agent 
S e l a m a t  k e p a d a  Q u a l i t y 
Management PT Pertamina EP, 
yang telah melaksanakan kegiatan 
manajemen mutu secara konsisten 
untuk mengembangkan kompetensi 
dan memperbaiki kinerja Organisasi 
melalui pelaksanaan berbagai 
program pelatihan dan sosialisasi 
terkait KKEP, CIP dan Standarization 
Management, pelaksanaan forum 
presentasi CIP dalam beberapa 
tahap, pelaksanaan audit sistem 
manajemen mutu. 
6. The Most Valuable innovation 
Selamat Kepada PC Prove Juragan 
Jerigen  Marketing Operation 
Region III Jawa Bagian Barat, yang 
berhasil menghasilkan value creation 
paling tinggi yaitu sebesar Rp5.8 
triliun berupa additional revenue, 
serta value creation dari panca 
mutunya mengalami peningkatan 
yaitu dari aspek delivery berupa 
ketepatan supply dan ketepatan 
ketersediaan produk. Sedangkan 
dari aspek safety berupa peningkatan 

aspek safety dengan standarisasi sarfas. 
7. The Best KoMET Agent 
Selamat Kepada PIC KOMET Refinery Unit 
IV Cilacap, yang berhasil menyelenggarakan 
100 forum KOMET yang separuhnya 
melibatkan manajemen dan menggunakan 
136 referensi asset pengetahuan, serta 
melakukan update di MySite tertinggi. 
8. The Best KoMET’er 

Selamat Kepada Norman Sucipto, sebagai individu yang  paling aktif berkontribusi dalam setiap 
aktifitas Webinar; pengelolaan kegiatan berbagi pengetahuan serta turut mensosialisasikan program 
webinar kepada Pekerja di Refinery Unit V.
9. The Best Project collaboration improvement 
Selamat Kepada PC-Prove Janoko  PT Pertamina Drilling Services Indonesia, yang berhasil 
mendapatkan nilai tertinggi untuk konsep  PDCA, presentasi dan aktifitas knowledge sharing pada 
Forum Presentasi CIP.
10. The Best Functional Team improvement
Selamat Kepada FT-Prove Crocker  PT Pertamina EP, yang berhasil mendapatkan nilai tertinggi 
untuk konsep PDCA, presentasi dan aktifitas knowledge sharing pada Forum Presentasi CIP.
11. The Best individual improvement 
Selamat Kepada I-Prove Sitaring  Marketing Operation Region VI Kalimantan, yang berhasil 
mendapatkan nilai tertinggi untuk konsep PDCA, presentasi dan aktifitas knowledge sharing pada 
Forum Presentasi CIP.
12. The Best  innovation Expo ciP 
Selamat kepada PT Pertamina Geothermal Energy, yang mampu menyuguhkan performa terbaik 
pada innovation expo APQ Awards 2017 dengan totalitas pengelolaan booth yang optimal dan sesuai 
dengan ketentuan yang dipersyaratkan, kedisiplinan stand yang mendekati sempurna, kemampuan 
komunikasi yang ekselen dalam menyampaikan inovasi, penampilan booth yang menarik dan 
penggunaan alat peraga yang inovatif dan efektif.
13. BEST oF THE BEST
Selamat kepada PT Pertamina Geothermal Energy sebagai Anak Perusahaan yang memperoleh 
nilai tertinggi untuk keseluruhan kategori pada Annual Pertamina Quality Awards Tahun 2017, dinilai 
dari score pemenang dan nominasi yang berhasil dikumpulkan. Hal ini membuktikan bahwa PGE 
layak untuk dipertahankan sebagai 100% Pertamina.
Selain penghargaan 12 kategori dan Best of The Best APQ Awards 2017, pada siang harinya 

dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada 129 Tim CIP yang meraih 35 Platinum, 71 Gold, 
dan 23 Silver.

Seluruh prestasi tersebut sangat pantas jika pertamina menjadi leading practice di Indonesia dalam 
Integrasi 4 Pilar Quality Management System, 

Sampai jumpa lagi dalam APQ Awards 2018…tentunya dengan pencapaian yang lebih lagi bagi 
Perusahaan.

insan Mutu…Semangat!!!Hebat!!!
Pertamina…Jaya!!!Jaya!!!

Seluruh Pemenang 12 Kategori APQ Awards 2017 dan Direksi PT Pertamina (Persero)

I Prove  Kategori Platinum : APQ Awards 2017 FT Prove  Kategori Platinum : APQ Awards 2017 PC Prove  Kategori Platinum : APQ Awards 2017

Ini Dia Insan Mutu Pertamina Yang Hebat yang merupakan pemenang dan 
nominasi dari 12 kategori dan Best of The Best:
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rapat Kerja Direktorat SDM, Ti dan Umum 2017 :
Konsolidasi untuk Pertamina Mendunia
BoGoR - Demi menggalang semangat si nergi 
antar Fungsi, Direktorat SDM Teknologi Informasi 
dan Umum Pertamina  menggelar Rapat Kerja 
2017 yang diadakan pada 20 - 21 Februari 
2017, di Rancamaya Hotel Bogor. Rapat Kerja 
kali ini bertajuk High 2017  Human Resources, 
Information Technology, General Affairs, High 
Achievement in 2017.

Acara tersebut dihadiri oleh Direktur SDM 
TI dan Umum Dwi Wahyu Daryoto, SVP CSS 
Jeffrey Tjahja Indra, Pjs SVP HR Development 
Ihsanuddin Usman, SVP Asset Management 
Gathot Harsono, VP Quality System & Know
ledge Management Faisal Yusra, serta jajaran 
manajemen di Direktorat SDM, TI dan Umum.

Dwi Wahyu Daryoto mengingatkan kepada 
rekan-rekan di Direktorat SDM, TI dan Umum, 
tantangan di 2017 semakin berat, baik secara 
internal maupun eksternal. Oleh karena itu, ia 
berharap kerja sama antar fungsi untuk semakin 
solid ke depannya. Supaya se gala isu dan 
permasalahan yang dihadapi dapat dise lesaikan 
secepatnya.

“Jangan sampai kita meninggalkan w arisan 
yang kurang baik kepada generasi berikutnya, 
yaitu masalah yang sama seperti yang sekarang 
kita hadapi. Mari kita manfaatkan rapat kerja 
ini untuk berdiskusi dengan baik, benar, dan 
semangat. Supaya kita mampu menghasilkan 
sesuatu yang bisa kita tindak lanjuti dengan 
baik,” ujar Dwi Wahyu Daryoto.

Di forum ini dipaparkan sasaran kerja ta
hun 2017 di setiap fungsi SDM TI dan Umum. 

Dengan mengetahui sasaran kerja ma sing
masing fungsi diharapakan setiap fungsi 
dapat bersinergi satu sama lainnya   untuk 
memenuhi target-target yang telah di
tetapkan. Kemudian, dilakukan pula  pem
bahasan  terkait BTP Corporate yaitu IT 
Infrastructure Efficiency dengan target efi
siensi US$ 10 juta dan Procurement & Logistic 
Excellence dengan target efisiensi US$ 150 
juta.  Di samping itu terdapat pembahasan 
BTP yang menjadi fokus direktorat yaitu Pen
dirian Pertamina Maritime Institute, Digital 
Culture, Moderinsasi Kantor Pusat Pertamina, 
Melanjutkan pendirian Pertamina Tower dan 
HR Corporation Management. Kegiatan  
dilan jutkan dengan malam apresiasi BTP 
Cor porate 2016 di bawah Direktorat SDM, 
Tek nologi Informasi & Umum. Kegiatan hari 
pertama ditutup dengan inspiring talks oleh 
CEO General Electric Indonesia Handry 
Satriago. 

Pada keesokan harinya, kegiatan dilan
jutkan dengan team building dan outbound 
training yang diikuti oleh seluruh peserta 
dan panitia. Sebelum Raker ditutup oleh 
Direktur SDM TI dan Umum, ketua panitia 
menyampaikan laporan kegiatan dan hasil 
Raker. Secara keseluruhan, rapat kerja 2017 
berjalan dengan lancar dan diikuti dengan 
baik oleh para peserta. Diharapkan peserta 
menjadi lebih bersemangat dalam bekerja 
untuk menghadapi tantangan ke depan demi 
mewujudkan Pertamina Mendunia.•cSS

Oleh : Tim QMPCS – QSKM
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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

Peran Strategis Surveyor : 
Program Penggandaan jumlah Segel di Kapal Adalah Tugas Anda

integrated Claim Monitoring System: 
Upaya Minimasi Losses Melalui CiP

Sebagai bagian dari ujung tombak pencegah terjadinya 
diskrepansi penghitungan kargo yang dimuat dari L/P ke 
D/P melalui kapal, peran para surveyor dalam pemberlakuan 
pelipatgandaan Segel, benar-benar membuahkan hasil. Dari 
mulai tahun pertama PTKAM beraksi (Mei 2015), supply 
losses yang awalnya 0.42% (2014) bisa diturunkan menjadi 
0.34% (akhir 2015), 0.18% di akhir tahun 2016 serta 0.15% di 
akhir Pebruari 2017. Penyebabnya antara lain adalah karena 
gigihnya para surveyor dalam melipatgandakan segel-segel 
di atas kapal.

 Jika dilihat jalinan kontribusi para pelaku serah terima 
minyak di lapangan (dari L/P ke D/P melalui Kapal) tidak dapat 
dipungkiri, bahwa Surveyor, Loading Master dan Nakhoda 
kapal dalam menjabarkan “action plan” dari Kantor Pusat 
Jakarta, sangat besar pengaruhnya atas keberhasilan di tahun 
2015 dan 2016 tersebut.

Namun, di balik keberhasilan angka-angka yang dibu-
kukan di atas, ada baiknya diketahui juga apa saja kisahnya 
maka “pemberlakuan segel di kapal” yang selama ini (sebelum 
ada PTKAM) biasa-biasa saja (yang rata-rata 20  30 titik 
segel) di tahun kedua PTKAM beraksi, ada kapal segelnya 
yang diberlakukan sampai berjumlah 421 titik.

Untuk tahun 2015 pemberlakuan penggandaan jumlah 
segel di kapal yang tertinggi adalah 94 segel pada  MT. M-X 
(DWT 3.300), dan yang terendah adalah 14 segel pada MT. LS 
(DWT 6.935). Untuk tahun 2016 pemberlakuan penggandaan 
jumlah segel di kapal yang tertinggi adalah 421 segel pada  
MT. ME (DWT 17,712),  dan yang terendah adalah 22 segel 

pada MT. H (DWT 1.999). Sedangkan untuk tahun 2017, 
hingga 29/2/17 penggandaan jumlah segel di kapal 

yang tertinggi adalah 280 segel (lagi-lagi) pada  MT. 
ME (DWT 17,712), dan yang terendah adalah 22 segel 

Setelah semua upaya yang dilakukan oleh semua pekerja 
di lapangan terkait mitigasi losses serah terima. Maka tindak 
lanjut dari aksi tersebut adalah bagaimana perusahaan 
mengambil kembali apa yang menjadi haknya apabila terdapat 
losses yang berada diatas ambang toleransi. Klaim.

Seringkali kompleksitas alur penanganan klaim yang 
ada menciptakan permasalahan baru, antara lain: waktu 
penanganan klaim yang lama karena revisi/sanggahan, klaim 
tidak terlapor, serta laporan salah. Hal ini berdampak pada 
kurang optimalnya proses penanganan klaim serta munculnya 
opportunity loss.

Namun tidak berhenti sampai disitu, Project Collaboration 
Improvement (PC-Prove) dari beberapa fungsi Shipping 
mencoba mengantisipasi hal tersebut. Tim PC-Prove ICRiT 
Squad dibentuk dari beberapa fungsi di shipping yang 
berhubungan langsung dengan proses penanganan klaim 
untuk: Transport Loss (TL), Slow Pumping & Over Bunker 
(SPOB), dan Slow Speed & Over Bunker 
(SSOB).

Tidak hanya menerima keadaan, PC-
Prove ICRiT Squad menelisik sesuai langkah 
1-4 PDCA bahwa masalah utama dari 
lamanya proses ini adalah belum adanya 
database & sistem monitoring klaim yang 
terintegrasi. Ketiadaan hal tersebut berakibat 
pada sulitnya proses tracking pada klaim 

pada MT. SE-8 (DWT 46.809)
Surveyor disini memiliki peran dalam memastikan 

implementasi segel tersebut terlaksana dengan baik. 
Implementasi pertama pada MT. Ontari 9/6/2015 dari L/P 
RU-II Dmi ke D/P MOR-I Bwn menjadi salah satu record 
perbaikan tertinggi yang dibukukan surveyor.

Validasi atau Quality Control dari kegiatan ini haruslah 
melalui pengawasan surveyor sebagai gerbang pertama. 
Berita acara sebagai bukti pemasangan segel yang 
benar dan pasti mengikat hanyalah tulisan di atas kertas. 
Surveyor-lah yang memastikan semua informasi pada berita 
acara tersebut dipastikan benar adanya.

Menurut perhitungan normatif kecakapan seorang 
anak manusia memasang segel, setiap pemasangan segel 
yang rapi membutuhkan waktu 60 detik (1 menit). Berarti 
untuk kapal MT.ME dibutuhkan waktu (421 X 1 menit 
= 421 menit). Jadi untuk memasang pengaman segel 
(agar muatan dalam lambung kapal tidak disalahgunakan 
dalam pelayaran) dibutuhkan waktu sekitar 7 jam untuk 
menyegelnya. 

Terkait dengan hal tersebut, surveyor menyatakan 
bahwa segel yang terpasang (421 tersebut) sudah 
termasuk segel pada voyage sebelumnya. Karena dari 
voyage sebelumnya, masih ada segel yang bagus, dan 
bagian yang disegel tidak diutak utik selama pembongkaran 
BBM, maka segel tersebut tidak perlu dilepas. Pada MT ME 
jumlah segel yang masih bagus pada voyage sebelumnya 
ada 150 pieces. Berarti segel baru yang dipasang ada 
sekitar 271 pieces. 

Adakalanya untuk pemasangan di satu bagian yang 
akan disegel ganda. Sebagai contoh, untuk main hole, 
disamping menyegel valve hatch cover, tuas penutup 

main hole juga disegel (untuk satu main hole ada 3 segel terpasang). 
“Selama bagian di sekitar main hole tersebut ada yang bisa dibuka, 
kami segel,” ujar surveyor tersebut dalam komunikasinya dengan 
PTKAM Officer melalui e-mail.

Surveyor juga menjelaskan, bahwa dalam efisiensi waktu, dalam 
pemasangan segel dibagi dua tahap, sebelum loading dan sesudah 
loading. Untuk valve dan tangki yang tidak digunakan pada saat 
loading, dilakukan penyegelan sebelum loading. Setelah proses 
loading benar-benar selesai, barulah sisanya disegel. 

Menyangkut lamanya waktu yang tersita untuk melakukan 
pe nyegelan, “pahlawan pencegah diskrepansi” ini mengharapkan 
agar ada penambahan waktu bagi surveyor untuk melakukan 
pemasangan segel. 

Biasanya kapal dilepas dua jam setelah selesai perhitungan. Ke 
depan, diharapkan waktu untuk pemasangan segel ditambah guna 
rapi dan benarnya penulisan segel pada formulir Valves Sealing 
Report (VSR). 

Demikian adalah contoh untuk surveyor yang mampu menger-
jakan tugasnya dengan baik. Disanalah salah satu peran strategis 
surveyor dalam menjaga proses serah terima benar adanya. Mari 
jalankan ibadah ini dengan sepenuh hati.•PTKAM 0.2 LAnJUTKAn! 

tertentu. 
Bisa dikendalikan jika bisa diukur. Dalam meng-

implementasikan hal ini, PC-Prove ICRiT Squad membuat 
aplikasi Integrated Claim Tracking yang mengintegrasikan 
database fungsi Bunker & Operational Compliance (BOC), 
Claim Performance and Insurance (CPI), Commercial & 
Overseas Operation (COO), Shipping Strategic Development 
(SSD) dan Ship Operation Support (SOS) sebagai fungsi yang 
menangani seluruh proses klaim di Perusahaan. Integrasi ini 
memungkinkan tracking proses klaim untuk berbagai kasus 
diskrepansi dapat ditangani dengan lebih sistematis.

Dengan perbaikan proses monitoring ini, PC-Prove ICRiT 
mampu menekan delayed processing claim untuk TL, SPOB, 
SSOB dari Rp 49.55 miliar menjadi hanya Rp 10 juta saja. 
Selain itu database klaim pun menjadi lebih transparan dan 
mampu telusur bagi seluruh pihak/fungsi terlibat.

Upaya mitigasi losses terbukti tidak hanya 

perbaikan di satu sisi, namun lebih kepada perbaikan yang 
terintegrasi disana-sini. PC-Prove ICRiT mampu membuktikan hal 
ini. Dengan ICT, proses klaim yang tidak efektifpun lebih mampu 
dimitigasi.

Perbaikan proses juga dilakukan di berbagai lini. Proses-proses 
yang tidak efektif segera diganti kemudian distandarisasi. Manajemen 
perubahan juga tidak lupa diimplementasi dengan berbagai kegiatan 
sosialisasi. Agar pada akhirnya perbaikan merata di semua lini.  

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.

PC Prove ICRiT menjadi contoh dalam perbaikan dalam proses 
yang senantiasa dilakukan selama dua tahun ke belakang. Tidak 
ada harapan yang lebih bisa diimpikan, selain konsistensi yang tidak 
kunjung padam.•PTKAM 0.2 LAnJUTKAn! 
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PrOPEr PErTAMiNA 2016 : 
TErBAiK SEPANjANg SEjArAH
PT Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan berhasil meraih 7 penghargaan PROPER Emas 
pada Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(PROPER) tahun 2015-2016 yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia 
Bapak H.M. Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden pada tanggal 7 Desember 2016. Ke tujuh 
PROPER Emas ini diraih oleh RU VI Balongan, PHE West Madura Offshore, JOB Pertamina-
Talisman Jambi Merang, PT Badak NGL, PT PEP Rantau Field, TBBM Rewulu, dan PT PGE Area 
Kamojang. Selain ke tujuh lokasi Pertamina tersebut, ada 5 perusahaan yang meraih PROPER 
Emas sehingga Pertamina meraih 7 dari total 12 PROPER Emas pada penilaian kali ini. 

Selain prestasi perolehan PROPER Emas, Pertamina juga meraih 71 (tujuh puluh satu) PROPER 
Hijau dari total 172 peraih PROPER Hijau, 88 PROPER Biru dan tidak ada peringkat Merah atau 
Hitam pada penilaian kali ini. Ini adalah jumlah perolehan PROPER beyond compliance (Emas 
dan Hijau) terbanyak sepanjang sejarah Pertamina mengikuti program PROPER Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah sebelumnya tahun 2015 Pertamina pernah meraih 45 
PROPER Hijau dan 6 PROPER Emas.

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

Proses penilaian PROPER dimulai dengan penilaian penaatan peraturan lingkungan hidup 
selama periode Juli 2015 s/d Juni 2016. Setiap perusahaan harus memenuhi baku mutu air 
limbah, baku mutu emisi udara, persyaratan pengelolaan limbah B3, serta kewajiban pelaporan 
izin lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL). Jika hasilnya 100% TAAT, maka perusahaan dapat 
diusulkan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi atau KLHK untuk menjadi Calon Kandidat 
Hijau. Perusahaan Calon Kandidat Hijau harus menyampaikan bukti-bukti implementasi sistem 
manajemen lingkungan, efisiensi energi, konservasi air, pengurangan emisi, 3R limbah B3 dan 
limbah padat Non B3, perlindungan keanekaragaman hayati, serta program pemberdayaan 
masyarakat. Ringkasan program-program tersebut harus dituangkan dalam suatu dokumen 25 
halaman yang dinamakan Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan (DRKPL). Tim 
Penilai KLHK akan melakukan penilaian DRKPL dan perusahaan dengan nilai DRKPL diatas rata-
rata Nasional akan ditetapkan sebagai Perusahaan Kandidat PROPER Hijau. Rata-rata DRKPL 
PROPER Nasional tahun 2016 adalah 31,14 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 
27,66. 

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

Di dalam satu kelompok industri akan dilakukan eliminasi untuk perusahaan dengan total nilai 
yang menempati urutan <25% terendah dari seluruh perusahaan dalam kelompoknya kembali 
ke peringkat PROPER Biru, Perusahaan dengan nilai diantara 25% terendah dan 25% tertinggi 
akan mendapatkan peringkat PROPER Hijau, sedangkan yang urutannya masuk dalam 25% 
tertinggi dan sudah 2 kali PROPER Hijau pada penilaian PROPER sebelumnya akan menjadi 

kandidat PROPER Emas. Bagi perusahaan yang masuk dalam kandidat PROPER Emas di minta 
mempresentasikan inovasi dan program pemberdayaan masyarakat unggulan dihadapan Dewan 
Pertimbangan PROPER. Dewan ini akan menentukan apakah hasil presentasi tersebut membutuhkan 
kunjungan lapangan untuk melakukan verifikasi serta menggali keterangan lebih mendalam dari orang-
orang yang terkait dengan program unggulan tersebut. Setelah kunjungan, Dewan Pertimbangan 
PROPER akan mengajukan rekomendasi perusahaan yang dianggap layak untuk memperoleh 
peringkat PROPER Emas kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perusahaan yang tidak 
diusulkan kepada Menteri akan mendapatkan PROPER Hijau.

Dari uraian tersebut kita dapat melihat bahwa untuk meraih PROPER Emas bukanlah suatu hal yang 
mudah. Pada tahun 2016 Unit Operasi Pertamina yang masuk sebagai Calon Kandidat PROPER Hijau 
ada 126 lokasi, kemudian yang menjadi Kandidat PROPER Hijau ada 102 lokasi, Kandidat PROPER 
Emas berjumlah 20 lokasi dari total 34 kandidat PROPER Emas. Akhirnya 7 Unit Operasi dan Anak 
Perusahaan Pertamina berhasil mendapatkan peringkat PROPER Emas dari total 12 PROPER Emas 
Nasional. Sungguh suatu proses yang panjang dan membutuhkan komitmen dari seluruh manajemen 
dan pekerja untuk meraihnya.

Di tahun 2017 ini manajemen Pertamina telah menetapkan target PROPER sebagai berikut:

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

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

HSSE

Tabel 1 Target PROPER Pertamina tahun 2017

Grafik 1 Data Peraihan PROPER Pertamina 2010-2016

Gambar 2 Mekanisme dan Kriteria Penilaian PROPER
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KiPRAH Anak Perusahaan

Pertamina Lubricants Terapkan 
Manajemen risiko
JAKARTA - Seluruh jajaran 
manajemen PT Pertamina 
Lubricants yang meliputi  
Direksi, Vice President dan 
Manager Fungsi Leher  PT 
Pertamina Lubri cants mela-
kukan pe nan datanganan 
Piagam Manajemen Risiko, 
pada Rabu (15/3) yang ber-
is ikan komitmen seluruh 
jajaran perusa haan dalam 
meng imple mentasikan Mana-
jemen Risiko (Enterprise 
Risk Management) dalam 
setiap aspek kegiatan bis-
nis perusahaan. Kegiatan 
ini merupakan salah satu 
per wu  judan PT Pertamina  
Lubr i   cants da lam men-
jalan  kan penerapan praktik 
Good Corporate Governance 
(GCG). 

Penandatanganan Pia-
gam Manajemen risiko  dimulai 
dari PTH Dirut PT Pertamina 
Lubricants Andria Nusa, yang 
dilanjutkan  jajaran direktur, VP 
dan Manager Fungsi Leher. 
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Partisipasi Tim CiP PEPC 
di Pembukaan APQ Awards 2017
JAKARTA - Sebagai anak perusahaan 
Pertamina, PT Pertamina EP Cepu (PEPC) 
turut berpar tisipasi dengan mengirimkan 
em pat gugus ter baik untuk berkompetisi 
dengan 130 CIP terpilih Perta mina lainnya 
dalam APQ Awards 2017. Tim PEPC hadir 
dengan booth dan bebe rapa alat peraga 
yang dapat memberikan informasi ten tang 
produktivitas maupun ke ma  juan proyek 
yang telah dan sedang dikerjakan oleh 
PEPC. Direktur Pengolahan Pertamina 
Toharso, Direktur Hulu Pertamina Syamsu 
Alam, serta Direktur SDM, Teknologi 
Informasi & Umum Pertamina Dwi Wahyu 
Daryoto didampingi Direktur Utama PEPC 
Adriansyah mengunjungi booth PEPC dan 
mendapatkan penjelasan tentang inovasi 
tim PEPC.

Nor Hidaya tullah dari fungsi Reservoir 
Engineer PEPC mem berikan pen jelasan 
ten tang empat risa lah terbaik PEPC di-
harapkan akan mem beri kan kontribusi se -
bagai upa ya untuk me ning katkan pro duk si 
dan pendapatan peru sahaan. 

Risalah pertama adalah penyesuaian 
DMO fee full price melalui amandemen 
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rapat Koordinasi Penandatanganan Key Performance indicator (KPi) 2017 PEPC
BUKiTTinGGi -  Dalam 
upaya mencapai target ki-
nerja peru sa haan 2017, 
maka d ipandang per lu 
membangun pema haman 
dan kesamaan persepsi 
serta kerja sama dari seluruh 
jajaran tim Manajemen di 
lingkungan PT Pertamina EP 
Cepu (PEPC). Penyusunan 
dan implementasi Key Per-
formance Indicator (KPI) 
2017 merupakan program 
tahunan yang didesain untuk 
menetapkan strategi dan 
tactical action plan (program 
kerja) untuk mencapai target 
Rencana Kerja Anggaran 
Peru sa haan (RKAP) 2017. 
Kebijakan cascading KPI 

mulai dari level Direktur 
sam pai dengan level Vice 
Pres ident  (VP)/Genera l 
Manager (GM)/Manager, 
dan seluruh pekerja PEPC 
didesain selaras secara 
vertical dan horizontal untuk 
dapat saling berkoordinasi 
dan bersinergi antar fungsi/
bagian di PEPC. 

Penyusunan KPI 2017 
merupakan salah satu ta-
hapan dalam penerapan 
Per formance Management 
System (PMS) Full Cycle 
di PEPC yang dilakukan 
melalui proses Challenge 
Session dengan melibatkan 
D i r e k s i ,  V P / G M ,  d a n 
Manajer, serta difasilitasi 

oleh PMS Academy yang 
dikoordinasikan oleh fungsi 
Strategic Planning. Proses 
cascading KPI 2017 PEPC 
mengacu pada kebijakan 
cascading KPI Direktorat Hulu 
dan Pertamina.

Penandatanganan 
KPI 2-17 PEPC dilakukan 
di Bukittinggi pada 22-25 
Februari 2017. Kegiatan yang 
dibalut dalam acara Rapat 
Koordinasi ini dihadiri oleh 
seluruh jajaran manajemen 
P E P C ,  p e r w a k i l a n 
Komisaris PEPC Denie S. 
Tampubolon dan Doddy 
Priambodo, VP Planning & 
Portfolio Pertamina, serta 
Manajer Upstream Business 

Selesai penandatanganan, 
dilan jutkan dengan  sosialisasi  
Sistem Tata Kerja (STK) Mana -
jemen Risiko, yang meng  ha-
dirkan konsultan dari Daya 
Makara UI, Tedy Fardiansyah . 

Dalam kesempatan ter-
sebut, Andria Nusa me-
nyatakan, penanda tanganan 
piagam ini merupakan mo-
ment yang bersejarah. Se-
be lumnya,  Direksi sudah 
me nan datanganinya pada 1 
Juni 2016, namun sekarang 
akan lebih lengkap sekaligus 
sosialisasinya. “Jadi ERM ini 
merupakan mandatory kita 
sebagai BUMN atau anak 
dari BUMN, untuk mene-
rap  kannya dalam rangka  
good corporate governance. 
Te tapi yang paling penting, 
penerapan ERM adalah un-
tuk kita sendiri, untuk ke-
pentingan bisnis Pertamina 
Lubricants,” kata Andria. 

Menurutnya, persaingan 
bisnis pelumas sudah se-

demikian ketat. Kompetitor 
Perta mina Lubricants bu-
kanlah perusa haan sem-
ba rangan, me lain kan peru-
sahaan-perusahaan besar 
dunia di sector oil and gas. 
“Mau tidak mau kita memang 
membutuhkan keberanian 
untuk mengambil risiko dan 
sebagainya. Tanpa itu semua, 
kita akan kalah,” tegasnya. 

STK Manajemen Risiko  
PT Pertamina Lubricants 
terdiri atas Pedoman,  Tata 
Kelola Organisasi (TKO) dan 
Tata Kelola Individu (TKI). 
Tujuan penyusunan STK agar 
PT Pertamina Lubricants 
memiliki  pedoman, kerangka 
acuan dan aturan  dalam  
pro ses implementasi Ma-
najemen  Risiko yang dapat 
di  pertanggung jawabkan ber   -
da  sarkan prinsip Good Cor -
porate Governance (GCG) 
da lam rangka  mening kat-
kan  nilai dan citra peru sa-
haan•RiLiS/URiP

side contract, risalah kedua di sektor 
sub surface adalah peningkatan volume 
ca dangan status proven (P1) sebesar 
35% untuk me  nam bah masa produksi 
puncak melalui metode LARECO di 
lapangan Banyu Urip, risalah ketiga di 
sektor surface facility adalah optimalisasi 
Central Processing Facility (CPF) dengan 
pencapaian 185 ribu barel per hari, dan 
risa lah ke empat adalah meng urangi 
risiko penya kit jantung koroner untuk 
meningkatkan kese hatan pekerja melalui 
imple mentasi program Wellness Our Way 
(WOW) plus. 

Pada ajang APQ Awards tahun ini, 
terdapat alat untuk mengecek kesehatan 
yang disediakan oleh booth PEPC. Alat 
tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi 
pengunjung yang ingin melakukan check 
up. Tentunya ini membantu agar program 
Health, Safety, Security, and Environment, 
dapat diimplementasi langsung dengan 
menjaga dan monitoring kesehatan diri 
sen diri. Kami dukung penuh tim yang 
ber juang di ajang kompetisi APQ Awards 
2017.•RY

Direktur Pengolahan Toharso, Direktur Hulu Syamsu Alam, serta Direktur SDM, IT & Umum Dwi Wahyu Daryoto 
didampingi oleh Direktur Utama PEP Ardiansyah mengunjungi booth PEPC di APQ Awards 2017 pada (13/3).

Improvement Hulu. 
Acara Rakor Penan da -

tang anan KPI 2017 PEPC 
di mu lai dengan team building 
di Lembah Harau diikuti oleh 
selu ruh peserta dengan 
tema One TEAM (Together 
Everyone Achieve More). 

Pada hari kedua, acara 
diisi dengan pemaparan 
Realisasi Kinerja tahun 2016 
dan Target Kerja PEPC 2017, 
Proses Penandatanganan 
KPI 2017, dan Kick off Im ple-
mentasi ISO 9001: 2015, ISO 
14001: 2015, dan DIS 45001: 
2016 di Kantor Pusat PEPC.

Direktur Utama  PEPC, 
Adriansyah menyampaikan, 
dengan tantangan yang 

sangat besar di tahun 2017, 
maka semua pekerja PEPC 
perlu membangun kerja 
sama, semangat sinergitas, 
dan mo tivasi yang tinggi, 
sehingga diharapkan target 
RKAP 2017 dapat tercapai. 

Ia juga mengingatkan 

pentingnya implementasi 
PMS yang harus dipahami 
dan diterapkan oleh seluruh 
tim Manajemen PEPC.

“Semoga PEPC dapat 
men capai hasil dengan ki-
nerja yang lebih baik di tahun 
ini,” ujar Adriansyah.•KR

Jajaran manajemen PT Pertamina Lubricants foto bersama usai menandatangani Piagam Manajemen Risiko, pada (15/3).

Tim Manajemen PEPC bersama dengan Komisaris PEPC foto bersama.

SOSIALISASI 6C DALAM RANGKAIAN LAUNCHING LOGO DAN BRAND BARU PATRA JASA
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jOB Pertamina-Medco E&P Simenggaris 
Peringati Hari K3 dengan Berbagai Lomba
TAnJUnG KERAMAT -  Dalam rangka 
memperingati Hari  Kese hatan dan Ke -
selamatan Kerja (K3) Nasional tahun 2017 
yang jatuh pada 12 Januari  12 Februari 2017, 
JOB Pertamina-Medco E&P Simenggaris (JOB 
P-MEPS) mengadakan beberapa perlombaan. 
Bertempat di lapangan Project Facility Tanjung 
Keramat, pekerja JOB P-MEPS menye leng -
garakan perlom baan gelar gulung fire house, 
lom ba lari santai 3 KM serta lom ba first aid and 
medical evakuasi.

Beberapa perlombaan seperti gelar gulung 

firehouse dan lomba first aid and medical 
evacuation bertujuan untuk meningkatkan 
ke mam puan dan kecepatan para pe kerja khu-
susnya di ling kungan kerja JOB PMEPS dalam 
meng hadapi situasi darurat. 

Saat pembukaan acara, HSSE Section 
Head Danang Agung Wikantadhi, menu turkan 
pentingnya kita me nge tahui bahwa tujuan K3 
bukan hanya untuk memberi per lindungan 
kepada tenaga kerja, tetapi lebih luas dari itu. 
“Peringatan Hari K3 ini juga sebagai pelatihan 
dan meningkatkan awareness kita agar dapat 

PgE Selenggarakan rUPS Tahunan 
Tahun Buku 2016 
JAKARTA - PT Pertamina Geothermal 
Energy (PGE) menyelenggarakan Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS)  
Tahunan Tahun Buku 2016, di Menara 
Cakrawala, pada Senin (6/3). RUPS 
dihadiri Wakil Pemegang Saham Syamsu 
Alam dan Suryohadi, Komisaris Utama 
PGE Yenni Andayani, Komisaris  PGE 
Rida  Muljana dan Direktur Utama  PGE 
Irfan Zainuddin. 

Tahun 2016, PT. PGE membukukan 
revenue  sebesar US$ 533,49 juta,  lebih 
rendah 1,4% dari target yang ditetapkan 
dalam  RKAP sebesar US$ 541,12 Juta.  
Meskipun demikian, perusahaan da pat 
membukukan laba bersih sebesar US$ 
75,16 juta, lebih tinggi 9,4% dari target 
RKAP sebesar US$ 68,67 juta, berkat 
program efisiensi yang dilakukan selama 
tahun 2016.

Sebagai catatan, komposisi pemegang 
saham PGE saat ini adalah PT Pertamina 
(Persero) memiliki 625.521 lembar saham 
atau 90,06% dan  PT Pertamina Dana 
Ventura memiliki  69.052 lembar saham 
(9,94%). Jumlah pekerja PGE, termasuk 
direksi, PWTT dan PWT  adalah 539 
pekerja. 

Irfan Zainuddin  menyatakan, apa 
yang telah disampaikan di RUPS, diterima 
dengan baik oleh pemegang saham. 
Demikian pula dengan RKAP 2016 yang 
telah diselesaikan, termasuk pencapaian 
laba yang sesuai dengan apa yang dite-
tapkan. “Secara keseluruhan kami senang, 
karena apa yang kami lakukan di tahun 

2016 mendapat apresiasi dari pemegang 
saham dan seluruh stakeholder yang ada,” 
kata Irfan. 

Ia mengakui masih banyak efisiensi 
yang harus dilakukan. “Di tahun 2016 install 
capacity kita masih sekita 532 MW. Dan kita 
harapkan di tahun 2017, menjadi 617 MW. 
Inilah upaya  yang kita coba realisasikan  di 
tahun 2017,” lanjut Irfan. 

Syamsu Alam sebagai Wakil Pemegang 
Saham mengapresiasi kinerja PGE dengan 
beberapa catatan untuk improvement, 
termasuk aspek keuangan. “Memang bisnis 
geothermal ini yang jadi masalah adalah 
harga uap maupun harga listrik, sehingga 
kita perlu melakukan efisiensi di aspek cost-
nya,” kata Syamsu. 

Menurutnya, di tahun 2017 suasananya 
juga belum banyak berbeda dengan 2016.
Namun Alam meminta, apa yang sudah baik 
di 2016, harus dilanjutkan di 2017. 

Sementara itu, Yenni Andayani sebagai 
Komisaris Utama menyatakan RUPS 
berjalan dengan baik, walau ada beberapa 
pesan dari shareholder mengenai kinerja 
dari PGE. “Secara umum pemegang saham 
menyampaikan apresiasi untuk kinerjanya di 
tahun 2016 ini. Namun diharapkan masih 
bisa ditingkatkan  di tahun 2017,” ujar Yenni. 

Secara khusus Yenni mengatakan, 
PGE sebetulnya merupakan fundamental di 
Indonesia untuk pengembangan energi baru 
dan terbarukan. Karenanya ia  berharap  
PGE tetap bersemangat untuk mengelola 
kegiatan geothermal dengan sebaik-
baiknya.•URiP
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SOSIALISASI 6C DALAM RANGKAIAN LAUNCHING LOGO DAN BRAND BARU PATRA JASA

Launching Logo dan Brand Baru Patra jasa
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Direktur Operasi Patra Jasa Benny Ishanda, Komisaris Patra Jasa Nizar Suhendra, Direktur Utama Patra Jasa M. Haryo 
Yunianto, dan Direktur Keuangan dan SDM Patra Jasa Rizki P. Hasan  setelah memakai “jaket baru” simbolisasi pergantian 
logo baru.

YoGYAKARTA - 
PT. Patra Jasa me
lun curkan logo baru 
sebagai identitas 
peru sahaan yang lebih dina
mis dan kom petitif dalam 
sebuah gala dinner bertajuk 
Patra Jasa Rejuvenating 
Change. Acara rebranding 
secara internal dilaksanakan 
pada 26 Feb ruari 2017, 
dirangkai de ngan kegiatan 
team building dan sosialisasi 
tata nilai 6C dari Pertamina 
seba gai induk perusahaan 
yang diikuti oleh seluruh 
jajaran BOC, BOD dan 
manajemen PT. Patra Jasa.  
Melalui peluncuran logo baru 
ini, diharapkan para peserta 
bisa menjadi ujung tombak 
perubahan PT. Patra Jasa 
dalam menyongsong masa 
depan di era globalisasi yang 
syarat dengan persaingan. 
Selain internalisasi sebagai 
persiapan mutlak, PT. Patra 
Jasa saat ini juga sedang 
memfokuskan diri untuk 
mem perkuat tiga pilar utama 
bisnisnya, yaitu Patra Hotels 
and Resorts, Patra Land dan 

Patra Services. 
“Ada banyak rencana 

project pengembangan bis 
nis yang sedang kita ja lani 
dan persiapkan,” ujar Di
rektur Utama PT. Patra Jasa 
M. Haryo Yunianto. 

Menurutnya, semua yang 
hadir dalam acara ini adalah 
ujung tombak peru bahan 
Patra Jasa. "Saya harap para 
GM, manager dan seluruh 
pihak yang dapat lebih mem
persiapkan timnya, untuk 
bisa mengimbangi ritme 
kerja yang baru me nuju pen
capaian target pening katan 
nilai aset menjadi 7 Trilliun di 
tahun 2021,” ujarnya. 

Patra Jasa Rejuvenating 
Change mengusung tema 
“Change we must, Change 
to win”.  Filosofi dibalik tema 
besar ini adalah, perubahan 
pasti akan terjadi dan harus 
kita hadapi, dengan berbekal 
sebuah visi untuk selalu men
jadi pemenang dalam setiap 

persaingan yang 
ada.  Terkait de
ngan target pening
katan nilai aset men

jadi Rp 7 triliun  pada ta hun 
2021, sejak 2016 PT. Patra 
Jasa mulai mengembangkan 
proyek baru di enam kota 
di Indonesia, berupa hotel, 
apartemen, condotel dan 
des tinasi wisata lainnya. 
Pe ngem bangan ini masih 
me rupakan tahap awal.
Ada lebih dari 40 proyek 
pe  ngembangan bisnis dan 
sinergi BUMN yang akan 
di realisasikan dalam waktu 
de kat. Nilai investasi yang di
bu tuhkan untuk seluruh pro
yek pengembangan bis    nis 
Patra Jasa berkisar Rp 5,5 
triliun yang dapat ter capai 
melalui peningkatan pin
jaman, tambahan modal dari 
pemegang saham dan pasar 
modal (IPO). 

Dengan semangat baru 
disertai komitmen dan ker
ja keras, Patra Jasa op
ti mis pencapaian target 
pe    ning  katan aset dapat ter
capai.•PATRA JASA   

Suasana RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 PT Pertamina Geothermal Energy.

mengendalikan risiko terhadap peralatan, 
aset dan sumber produksi sehingga dapat 
dipergunakan secara aman dan efisien agar 
terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat 
kerja,” jelas Danang.

Lebih lanjut Danang kem bali menekankan 
bahwa tu juan perlindungan K3 ter sebut dapat 
terlaksana apabila se lu ruh unsur yang berada 
di perusahaan, baik mana   jemen, para pekerja/
mit ra kerja bersama-sama ber   komitmen me-
laksanakan upa ya pencegahan kecela ka an 
kerja dan penyakit akibat kerja.•JoB PMEPS
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Lomba first aid and medical evacuation.
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LPP: Tindak Pidana Korupsi 
dalam Korporasi
MEDAn - Pembahasan 
mengenai korupsi tidaklah 
pernah usang untuk dibi-
carakan. Korupsi sudah 
sangat meluas secara 
s i s  t em ik  merasuk  ke 
s e   m u a  s e k t o r.  D a t a 
Transparency International 
tahun 2016 menyebutkan 
bahwa skor Corruption 
Perceptions Index (CPI) 
Indonesia sebesar 37 dan 
menempati urutan 90 dari 
176 negara yang diukur. 
Skor CPI Indonesia masih 
tertinggal dari skor CPI 
negara tetangga Malaysia 
sebesar 49 dan menempati 
peringkat global 55. 

Untuk itu, guna me-
ningkatkan pengetahuan 
dan pemahaman kepada 
direksi, komisaris, dan pe-
kerja terkait dengan tin-
dak pidana korupsi da lam 
korporasi, Legal Coun sel 
& Compliance PT Per ta-
mina (Persero) kembali 
me nyelenggarakan Legal 
Preventive Program (LPP), 
pada Rabu (25/1), di Lan tai 
21 Gedung Utama Per-
tamina. 

Hadir sebagai nara-
sumber Dr. Fadil Zumhana, 
S.H., M.H., Direktur Pe-
nyidikan Jaksa Agung Muda 
T indak Pidana Khusus 
dan sebagai peserta: para 
pekerja Pertamina dan di-
reksi, komisaris, serta para 
pekerja Anak Perusahaan 
Pertamina.

Ada yang menarik dari 
sambutan yang disam-
paikan oleh Genades Pan-
jaitan, Chief Legal Counsel 
& Compliance Pertamina. 
Dia menyempatkan untuk 
memberikan pemahaman 
mengenai aksi korporasi 
dikaitkan dengan tindak 
pidana korporasi khususnya 
tindak pidana korupsi. 

Legal counsel & Compliance
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FSPPB Adakan Seminar 
Nasional Terkait Holding Migas
JAKARTA - Federasi Se-
r ikat Pekerja Pertamina 
Ber satu (FSPPB) kembali 
menye lenggarakan Seminar 
Na s i  ona l  dengan ta juk 
“Apakah Holding Migas dan 
PP No. 72 Tahun 2016, 
Solusi untuk Kedaulatan 
Migas Indonesia?” pada 
Selasa (28/2), di Ballroom 
Mezzanine Kantor Pusat 
Pertamina.

Seminar ini diadakan se-
ba gai bentuk kajian Fe de rasi 
terkait PP No.72 Tahun 2016 
dalam kaitannya terhadap 
kedaulatan energi nasional 
mela lui rencana pem ben-
tukan holding migas oleh 
Kementrian BUMN.

Dihadiri sekitar 200 pe-
serta dari berbagai kelangan 
seperti pekerja Pertamina 
dari unit daerah maupun 
Kantor Pusat, pengamat 
mi gas, pakar mi gas, LSM, 
dan juga mahasiswa, acara 
dibuka se cara resmi melalui 
sambutan perwakilan direksi 
Perta mina, yakni Direktur 
Pe ngo lahan Pertamina To-
har so, dan Presiden FSPPB 
Noviandri.

Turut hadir pula dalam 
acara tersebut, Direktur 
IRESS dan pengamat migas 
Ir Marwan Batubara, MSc., 
Pengamat Energi Ferdinand 
Hutahean, dan Pengurus 
Pusat Cendikiawan Keraton 
Nusantara ( ICKN) Prof. 

DR.Muhammad Asdar, SE, 
M.Si.

Sementara pembicara 
dalam acara ini yakni Guru 
Besar Fakultas Hukum Uni-
versitas Hasanuddin Prof. 
Dr. Juaj ir Sumardi SH., 
MH., dan Pengamat Energi 
Salamuding Daeng yang 
dimoderatori oleh Ketua 
Bidang Kajian Strategis 
FSPPB Fahrur Roezi.

Dalam sambutannya, 
Direk  tur Pengolahan Perta-
mina Toharso mengatakan 
Perta mina akan mendukung 
prog ram pemerintah yang 
ber tujuan mencapai cita-cita 
kedaulatan energi nasional. 
Toharso mengatakan, ada-
nya proyeksi peningkatan 
kebu tuhan gas hingga tahun 
2025, merupakan salah satu 
alasan mengapa salah satu 
aksi sinergi melalui holding 
migas perlu dilakukan.

“Adanya hold ing  in i 
diharapkan memastikan 
adanya aspek accessibility 
in fra    struktur gas yang ter-
sedia, ter capainya standar 
l ing     kung an, tercapainya 
harga yang terjangkau, dan 
keter  se diaan gas secara ber-
ke si nam bungan. Sehingga 
se cara keseluruhan dapat 
mem  berikan manfaat bagi 
Negara,” ujar Toharso.

“Terkait PP No. 72 Tahun 
2016 yang diterbitkan peme   -
rintah, kami juga harap kan 

ini bisa dibahas bersama 
sehingga kita semua bisa 
men dapatkan pemahaman 
yang sama dan komprehensif 
dengan rencana mem bang-
unan holding migas ter se-
but,” tambah toharso.

 Di sisi lain, Presiden 
FSPPB Nov iandr i  me-
ngatakan banyak pertanyaan 
yang muncul dalam kasus 
pen di rian holding migas, oleh 
karenanya pihaknya meng-
a dakan seminar ini dengan 
tujuan mendapatkan pen ce-
rahan terkait holding migas 
khususnya terkait PP No. 72 
Tahun 2016.

“Apakah holding migas 
dan PP No. 72 Tahun 2016 
adalah solusi kedaulatan 
energi nasional, atau malah 
sebaliknya justru sebagai 
upaya mengkerdilkan indus-
tri migas nasional dengan 
terbuka masuknya pihak 
asing,” ujar Noviandri.

“Pertamina saat ini se-
dang mengembangkan pro-
yek infrastruktur RDMP dan 
NGRR dengan nilai in ves  tasi 
yang besar. Jangan sampai 
ini menjadi alasan kita un-
bundling dan priva ti sasi yang 
mengarah pada neoli beralis-
me. Mudah-mudahan apa 
yang dikhawatirkan tidak 
terjadi. FSPPB akan selalu 
mengawa l  dan  meng-
awasi proses ini,” tam bah-
nya.•STARFY

Presiden FSPPB Noviandri memberikan sambutan dalam acara seminar nasional pada selasa (28/2) di Ballroom Mezzanine 
Kantor Pusat Pertamina.
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“Ditegaskan memang 
kekayaan negara yang di-
pisahkan dalam kekayaan 
BUMN itu merupakan ke-
kayaan yang termasuk 
dalam keuangan negara, 
tetapi pengelolaan maupun 
pengawasannya itu harus 
berdasarkan prinsip Bu-
siness Judgment Rule,” jelas 
Genades. “Kekhawatiran 
yang sebenarnya adalah 
ke rugian perusahaan aki-
bat risiko bisnis: Apakah 
itu serta merta menjadi ke-
rugian keuangan negara?” 
sambungnya. 

Dalam hukum pidana 
dikenal asas geen straf 
zonder schuld, artinya tiada 
pidana tanpa kesalahan. 
Terkait dengan hal ter-
sebut, Fadil menjelaskan 
bahwa seseorang dapat 
dikatakan sebagai pelaku 
tindak pidana apabila ada 
kesalahan yang merupakan 
wujud dari perbuatan yang 
memiliki niat jahat (mens 
rea). “Mens rea ini benar-
benar harus terlihat dari 
wu jud nyata perbuatan 
se seorang, orang yang 
tidak memiliki kesalahan 
dan kesengajaan, orang 
tersebut tidak dapat dipi-
dana,”  ungkapnya. 

Lalu ka i tannya an-
tara mens rea dengan 
ke putusan yang diambil 
oleh direksi, ada doktrin 
Business Judgement Rule 
dan doktrin Ultra Vires yang 
mendasari direksi tidak 
dapat atau dapat dimintakan 
pertanggungjawaban pida-
na. 

D o k t r i n  B u s i n e s s 
Judgement Rule dalam 
sis tem hukum di Indonesia 
yakni dimana direksi da-
pat dilindungi terhadap 
kepu tusannya  da l am 
melakukan pengelolaan 

perusahaan apabila ke-
rugian bukan karena kesa-
lahan/kelalaiannya, telah 
melakukan pengurusan 
dengan itikad baik dan ke-
hati-hatian untuk ke pen-
tingan dan sesuai dengan 
maksud & tujuan Perseroan, 
tidak mempunyai benturan 
kepentingan, dan telah 
mengambil tindakan un-
tuk mencegah timbul/ber-
lanjutnya kerugian tersebut. 

Sebaliknya, doktrin Ultra 
Vires atau pelampauan 
kewenangan perseroan 
da lam konsep hukum 
perseroan di Indonesia, 
parameter yuridisnya sudah 
tertuang dalam UU No. 
40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas. Da-
lam hukum perseroan, 
tindakan dikatakan Ultra 
Vires yakni bukan hanya 
m e l a n g g a r  a n g g a r a n 
dasar perseroan, tetapi 
juga termasuk  tindakan 
yang tidak dilarang, tetapi 
melampaui kewenangan 
yang diberikan. Tindakan 
melanggar peraturan perun-
dang-undangan yang ber-
laku dan ketertiban umum 
termasuk dalam Ultra Vires. 

Terkait dengan tindak 
pidana korupsi yang dila-
kukan oleh korporasi, Fadil 
menyinggung mengenai 
Pe ra tu ran  Mahkamah 
Agung Nomor 13 Tahun 
2016 tentang Tata Cara 
Penanganan  Pe r ka ra 
Tin dak Pidana oleh Kor-
porasi  yang baru saja 
d i  sahkan.  “ In i  ada lah 
bagian dari bagaimana 
ko rpo ras i  d im in takan 
pertanggungjawaban pi-
dana. Korporasi sebagai 
subjek hukum dapat ber-
tanggung jawab secara 
pidana,” katanya.•MEDiA/Lcc

Suasana Legal Preventive Program yang membahas tentang tindak pidana korupsi dalam korporasi.
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Para penggawa Pertamax Motorsport Speed Offroad Team yang tengah beraksi 
di hari pertama Indonesian eXtreme Offroad Championship 2017 putaran satu 
yang digelar di Sirkuit Mitra City, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Sabtu 
(11/3) kemarin.
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Pekerja MOr iV jagongan dengan 
Direktur SDM, Ti & Umum

Peringatan Bulan K3 di rU iV Cilacap

Pertamax Motorsport Speed Offroad Team 
Tampil Kompetitif di Putaran Pembuka 
iXOr 2017

SEMARAnG - Sebagai peng-
gerak budaya dalam peru-
sahaan, Culture Change Agent 
(CCA) MOR IV meng gelar acara 
bertajuk “Jagongan” bersama 
Di rek  tur SDM, Teknologi dan 
Informasi Pertamina Dwi 
Wahyu Dar yoto, pada (16/2). 
Acara berlangsung di ruang 
serba guna MOR IV dengan 
nuansa lesehan  ini diisi oleh 
be berapa rangkaian kegiatan 
dan dihadiri seluruh pekerja 
MOR IV.

Kegiatan “Jagongan” ini 
mengambil tema budaya dalam 
dunia kerja sebagai momen 
untuk kembali meng  ingatkan 
pentingnya pe nerapan tata 
nilai 6C gu na menunjang per -
formance perusahaan. 

“Budaya adalah salah satu 
faktor daya saing tertinggi 
se buah perusahaan bahkan 
sebuah negara. Daya saing 
peru sahaan dibangun oleh 
orang-orang di dalamnya 
yang saling ber in teraksi dan 
bekerja. Di situlah peran bu-
daya dalam sebuah organisasi 
atau perusahaan,” papar Dwi.

Dwi mene rang kan, de ngan 
melakukan peru bah an cara 

ciLAcAP -RU IV Cilacap 
da lam meng operas ikan 
kilangnya berkomit men penuh 
mendukung program peme -
rintah dalam mening katkan 
budaya K3 untuk mendorong 
pro duk ti vitas dan daya saing 
di pasar inter nasional. Hal ini 
ditun jukkan dengan kembali 
digelarnya Bulan K3 di tahun 
2017 yang dibuka  pada (21/2) 
di Gedung Patra Ria. 

GM RU IV Nyoman Su-
kadana yang ber t indak 
sebagai inspektur upacara 
me nyam  paikan tema Bulan 
K3 Pertamina adalah “Zero 
Fatality, Kita Bisa”. Tema ini 
dipilih sebagai bentuk ko-
mitmen untuk terus me ning-
katkan aspek kese la matan 
kerja sehingga tercipta ling-
kungan kerja yang aman.

Pada kesempatan ini 
Nyoman Sukadana mengajak 
kepada se mua pelaku usaha 
termasuk se lu ruh pendu-
kung bisnisnya untuk selalu 
menjaga komitmen taat 
aturan perundangan K3 serta 
mening katkan kepedulian 
da lam menurunkan tingkat 
risiko ba haya di tempat kerja 
agar ter cipta kondisi aman, 
nya man dan pro duktif. 

Pembukaan Bulan K3 ini 

BAnJARBARU, KALSEL- 
Di hari pertama putaran 
pembuka IXOR 2017 yang 
diselenggarakan di Sirkuit 
Mitra Citra, Banjarbaru, 
Kalimantan Selatan pada 
Sabtu (11/3), Pertamax 
Motorsport Speed Offroad 
Team tampil kompetitif dan 
memberikan perlawanan 
sengit terhadap para pe-
saingnya.

Rifat Sungkar bermain 
sangat baik, dengan kon-
disi mobi l  yang sudah 
men da patkan perhatian 
khusus. Dengan navigator 
M. Redwan, ia kembali 
bersanding dengan jawara 
tahun lalu, H. Samsudin dari 
Jhonlin Racing Team. 

Sementara Rizal Sung-
kar, dapat memacu mobil 
dengan maksimal. Se telah 
melalui dua SS, Rizal mam-
pu menempati peringkat 
kedua di kelas G.5. Rizal 

ditandai dengan pemencetan 
sirene oleh GM dan penye-
rahan pataka Bulan K3 
kepada Ketua Pani tia Bulan 
K3 2017 Fikri Sulai man. Pada 
kesem patan yang sama GM 
juga me lantik tim TBKD 2017 
ditandai dengan penye rahan 
pataka TBKD kepada per-
wakilan tim. 

Fikri Sulaiman me nyam -
paikan, rangkaian ke giatan 
Bulan K3 ber lang sung selama 
dua bulan dengan kegiatan, 
yaitu seminar kesehatan 
bersama dr Boyke, donor 
darah masal dan peme riksaan 
VCT, pelatihan pema daman 
kebakaran bagi  anggota 
Ikatan Kebakaran Indo  nesia 
maupun pegawai  d inas 
pemadaman kebakaran 

yang ditemani oleh co-
driver Anthony Sar wono 
juga men ca tatkan pero lehan 
waktu yang baik. 

Selain itu, pereli Per-
tamax Motorsport Speed 
Offroad Team la innya, 
Yedidiah Soer  joe  soemarno 
bersama navigator Reza, 
walau sempat terken dala 
pada mesin mobilnya di 
SS pertama, namun tetap 

Kabu paten se-Jawa, seminar 
safe driving course bersama 
Alexandra Asmasoebrata, 
rekor MURI berjalan meng-
gu nakan SCBA terjauh dan 
kegiatan kegiat an promosi 
K3 lainnya.

Fikri men jelaskan, pe-
ri ngatan Bulan K3 ini ber-
tujuan untuk mening katkan 
kesadaran dan ketaat an 
pemenuhan norma K3, me-
ning katkan parti sipasi semua 
pihak untuk optimalisasi pelak-
sa naan budaya K3 di setiap 
kegi atan usaha, mewujudkan 
kon disi lingkungan kerja yang 
aman, nyaman dan selamat,  
serta men jalin silaturahmi 
antara pekerja Perta  mina, 
kontraktor serta masya rakat 
sekitar.•AJi-RU iV

mampu menyelesaikan 
perlom baan dan menempati 
peringkat kede lapan. 

Adapun Glenn Ni r-
wan yang menjadi pereli 
teranyar Pertamax Motor-
spor t  Speed  O f f road 
Team, bersama navigator 
Lanang Damarjati mampu 
mendobrak klasemen G4 
dengan berada di peringkat 
keempat.•MoR Vi

kerja melalui im plementasi 
budaya kerja yang berkualitas 
akan memberikan dampak 
yang signifikan bagi perusa-
haan. Pembelajaran atas 
ken  dala yang ditemui selama 
bekerja dapat menjadi salah 
satu sumber terciptanya bu da-
ya kerja baru yang lebih ideal. 

Jagongan diwarnai oleh 
web game tentang sejauh mana 
mengenal Pertamina serta 
menjadi puncak kegiatan lomba 
video “One Minute Instagram 
Video Challenge” bertemakan 
penerapan ta ta nilai 6C di 
dunia kerja. Pengumpulan 
video lomba berlangsung se-
lama 2 minggu  dan berhasil 
menjaring 12 finalis. Hasil 
karya finalis tersebut dinilai 
oleh dewan juri yang diketuai 
oleh VP Pertamina Corporate 

University Ihsanuddin Usman. 
Pemenang dipilih berdasarkan 
kreativitas, kejelasan pesan 
dan kesesuaian dengan te-
ma. Selain itu, dipilih pula pe-
me nang favorit ber da sarkan 
jumlah view di Instagram. 

Keg iatan in i  men jad i 
momentum bagi CCA MOR IV 
untuk memperkenalkan nama 
dan logo baru. CCA MOTIV 
merupakan kepen dekan dari 
Innovative, Creative, Productive 
sebagai perlambang budaya 
yang selama ini telah sangat 
erat mewarnai atmosfir kerja 
di MOR IV. 

Sebagai penu tup acara 
diberikan pula penghargaan 
The Most Active Change Agent 
kepada Didi Andrian Indra dari 
fungsi Comm. & Relations.•MoR 

iV

SHAFTHi Terima Kunjungan 
Tim Petronas-KLiA 
JAKARTA - Salah satu Depot Pengisian 
Pesawat Udara Pertamina, yaitu Soekarno  
Hatta Fuel Terminal and Hydrant Installation 
(SHAFTHI) menerima kunjungan tim Petro-
nas Aviation dari Kuala Lumpur Inter nasional 
Airport. Kunjungan tim yang berjumlah 28 
orang tersebut berlangsung pada Kamis 
(2/3) dan tim Petronas dipimpin oleh KAFS 
(Kuala Lumpur Aviation Fuel System) 
Operation Head Eswadi. Rombongan dite-
rima oleh Pertamina Marketing & Operation 
Support Manager Kusumo Wibowo, yang 
didampingi OH SHAFTHI Dono Driyatmoko 
dan OH SHIPS Wawan Hermawan. Hadir 
pula dalam acara tersebut Aviation Region 
Manager III Brahmayanto, dan HSSE 
Manager Direktorat Pemasaran Gama.

Kunjungan ini dimaksudkan untuk 
mem buat sharing platform antara kedua 
instansi untuk pembahasan best practice 
di bidang operasi aviasi maupun HSSE. 
Sharing knowledge antara dua instansi dinilai 
penting, karena Pertamina dan Petronas, 
meskipun berada pada regional yang 
sama di South East Asia, dan mempunyai 
kemiripan budaya, kedua perusahaan 
tetap mengalami tan tangan yang berbeda 
dalam peng operasian Aviation Fuel Depot 
di ne ga ra masing-masing. Sharing best 
practice operasi dan HSSE yang ber ke-

sinambungan, dirasakan akan sangat 
mem berikan tambahan wawasan yang luas 
bagi kedua instansi. “Secara ope ra sional 
kita saling berbagi pengetahuan. Mereka 
su dah menerapkan Advisor Refuelling 
Mana gement System, sementara kita disini 
se dang mengembangkan Terminal 3. Se-
hingga mereka pun ingin melihat se perti apa 
di Indonesia saat ini,” kata Kusumo Wibowo. 

Dono Driyatmoko berharap diskusi antara 
kedua belah pihak dapat menghasilkan  ide-
ide yang bisa diadopsi untuk diterapkan di 
lingkungan kerja masing-masing.  

Selesai presentasi teknis masing-
masing tim dan diskusi, rombongan melan-
jutkan dengan melihat fuel pump DPPU 
Cengkareng.•URiP

Fo
to

 : 
 -

GM RU IV Nyoman Sukadana menye rahkan pataka Bulan K3 kepada Ketua 
Pani tia Bulan K3 2017 Fikri Sulai man. Tim Petronas Aviation dari Kuala Lumpur Inter nasional 

Airport mendapat penjelasan tentang sarana dan fasilitas 
Soekarno  Hatta Fuel Terminal and Hydrant Installation 
saat mengunjungi Depot Pengisian Pesawat Udara milik  
Pertamina tersebut.

Direktur SDM, TI & Umum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto foto bersama dengan 
pekerja MOR IV.
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CiP i 2017 rU iV Catatkan 
Value Creation 46 Miliar
ciLAcAP – Pada (2/3),  Refinery Unit (RU) IV Cilacap 
menggelar  Forum Presentasi Mutu Continuos 
Improvement Program (CIP), yang diikuti oleh 5 Project 
Colaboration Improvement (PCP), 6 Functional Team 
Improvement (FTP) dan 20 Individual Improvement (IP). 

Pjs GM RU IV Dadi Sugiana mengungkapkan, dari 
hasil inovasi peserta kali ini, RU IV berhasil mencatatkan 
value creation sebesar Rp46  miliar. Menurutnya pen-
capaian ini merupakan keberhasilan pekerja dalam me-
lakukan ide perbaikan dan inovasi melalui CIP. 

Dadi berharap hasil inovasi peserta forum presentasi 
mutu ini dapat mendukung kinerja perusahaan karena 
esensi utama dari CIP sesuai kebijakan Sistem Manajemen 
Mutu Pertamina adalah sebagai metode dalam 
menyelesaikan masalah pekerjaan yang berorientasi 
pada value creation, bukan hanya mengejar prestasi/
juara semata..

Pada akhir acara, Dadi Sugiana menyerahkan 
penghargaan kepada para pemenang. Untuk kategori 
PCP sebagai juara 1 PCP Pandu, juara 2 PCP Hade S+ 
dan juara 3 PCP Sunru Logic. Untuk kategori FTP sebagai 
juara 1 FTP Monirex, juara 2 FTP Boiler dan juara 3 FTP 
Pandu I sedangkan untuk kategori IP sebagai juara 1 
IP Relay, juara 2 IP Atom dan juara 3 IP A3-50.•AJi-RU iV

Donor Darah Triwulan i 2017
JAKARTA - Direktur SDM, Teknologi Informasi & Umum 
Pertamina Dwi Wahyu Daryoto ikut serta mendonorkan 
darahnya dalam acara donor darah triwulan I 2017, di 
Lantai Ground Kantor Pusat Pertamina, pada (7/3).

Acara yang diselenggarakan Pertamina bekerja sama 
dengan Palang Merah Indonesia (PMI) rutin diadakan 
setiap tiga  bulan sekali.  Sebanyak 300 peserta 
mendonorkan darahnya untuk disimpan oleh PMI dan 
di distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. 
Adapun penghargaan kepada pendonor terhitung 10 kali 
atau lebih mendonorkan darahnya mendapatkan piagam 
sebagai wujud penghargaan dari PMI kepada pendonor 
di Kantor Pusat Pertamina.•ADiTYo

Penertiban Sapi di Klamono, 
Kesehatan Manusia Top Priority
KLAMono, PAPUA BARAT – PT Pertamina EP 
Asset 5 Papua Field (PEP Papua Field) melakukan 
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penertiban hewan ternak milik warga yang berkeliaran 
di sekitar Lapangan Produksi Klamono. Tim penertiban, 
gabungan fungsi Legal & Relation dan HSSE, mengawali 
penertiban dengan sosialisasi kepada warga pada 
Nopember 2016, disaksikan aparat Kampung Klamono 
Oil dan Babinsa Distrik Klasafet. Disepakati, warga dan 
tim penertiban bekerja sama dalam merelokasi sapi 
ke area yang jauh dari area kerja PEP Papua Field. 
Tim penertiban bersama warga kemudian bergerak 
mengikat sapi dan merelokasinya.

Elvira M. Wader, Papua Legal & Relation Assistant 
Manager, menjelaskan bahwa pendekatan yang 
dilakukan kepada warga bersifat dialogis. “Kami 
mengundang warga untuk mengikuti sosialisasi 
penertiban, mendatangi satu demi satu pemilik sapi, 
serta menyediakan hal-hal yang diperlukan seperti tali 
untuk mengikat sapi dan kawat duri untuk pembuatan 
pagar,” ujar Elvira.

Papua Field Manager, Julfrinson A. Sinaga, 
menjelaskan bahwa permasalahan ini terjadi sejak lama. 
“Perlu perhatian dan ketegasan dalam menangani hal ini. 
Kotoran sapi menjadi salah satu hal yang menyebabkan 
kesehatan pekerja dan mitra kerja terganggu. Apabila 
kesehatan terganggu, akan berdampak mengganggu 
kegiatan operasi PEP Papua Field. Kesehatan manusia 
top priority,” ujarnya bersemangat.•AnDi nJo

iBL Pertalite All Star 2017, Hibur 
Pecinta Basket Tanah Air
JAKARTA – Para pemain basket dari ajang Indonesian 
Basket League (IBL) Pertalite All Star 2017 menghibur 
pecinta basket tanah air dengan unjuk kebolehan 
yang dihelat di Britama Arena Mahaka Square, 
Ke lapa Gading, Minggu (5/3). T  ujuannya adalah 
untuk meningkatkan profil basket, performa, dan 
kepopularitasan pemain-pemain basket di Indonesia. 
Seluruh pemain, baik lokal maupun asing, yang berlaga 
di kompetisi IBL, berkesempatan tampil di pertandingan 
eksebisi tersebut. 

Para pemain dipilih berdasarkan berdasarkan 
parameter statistik, entertainment play, dan juga 
performa dari masing-masing klub. Para penggemar 
juga dapat ikut memberikan suaranya melalui voting 
dengan cara member ‘like’pada foto masing-masing 
pemain.  

Tak kalah serunya dalam ajang ini hadir pula berbagai 
kontes, yaitu Slam Dunk Contest, Three Point Contest, 
dan Skill Challenge. Dalam ajang IBL All Star ini, Jewell 
juga dinobatkan sebagai Most Valuable Player.•iRLi

Persatuan Wanita Patra

Sosialisasi Program Kerja 
PWP rU iV Tahun 2017
ciLAcAP - PWP RU IV Cilacap menggelar sosialisasi 
Program Kerja Tahun 2017, di Gedung PWP, Gunung-
simping pada  (22/2). Sosialisasi ini dimaksudkan 
agar seluruh anggota dan pengurus PWP RU VI 
mengetahui secara jelas dan aktual  program yang sudah 
direncanakan untuk men dukung tercapainya pendapatan 
sesuai target sehingga meng untungkan seluruh anggota 
dan pengurus PWP.

Ketua PWP RU IV I Ketut Nyoman Sukadana 
mengatakan, anggota PWP harus cepat tanggap dalam 
menghadapi perubahan yang terus terjadi dan senantiasa 
mendukung program perusahaan. “Saat ini kita tidak 
lagi mendapat subsidi dari perusahaan, sehingga PWP 
dituntut untuk menjadi organisasi yang mandiri,” ujarnya.

Acara diisi dengan penjelasan setiap  Bidang  
mengenai program yang akan dilaksanakan di Tahun 
2017.•HAn-RU iV

Kursus Keterampilan jelly 
Art Bagi Anggota PWP rU iii

PLAJU - Bertempat di Gedung Lematang, Selasa 
(21/2), Pengurus Bidang Pendidikan PWP RU III 
menyelenggarkan Kursus Keterampilan membuat Jelly 
Art bagi para pengurus dan anggotanya. Kegiatan ini 
diikuti 50 peserta dan dibuka oleh Ketua PWP RU III, 
Wiwik Djoko Priyono.

“PWP RU III selalu berupaya untuk terus mengajak 
para ang gota dan pengurus PWP mengembangkan 
keterampilannya lewat ber bagai program kerja yang 
dijalankan,” ujarnya.

Wiwik berharap de ngan mengikuti kursus ter   sebut, 
para pengurus dan anggota PWP dapat menam bah 
pengetahuan dan mengasah kete ram pilan dalam 
membuat sajian makanan khususnya Jelly Art yang dapat 
ber man faat bagi diri sendiri dan keluarga. 

Dalam kursus ini, para peserta diajarkan teknis dan 
kreasi dalam membuat Jelly Art yang dipandu langsung 
oleh instruktur Eka Sari yang telah berpengalaman dalam 
keterampilam Jelly Art. 

“Mudah-mudahan kegiatan ini dapat te rus ber lang-
sung dan ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi 
kami peng u rus dan anggota,” ujar Holis Purnomo, salah 
satu peserta kursus, sambil mengucapkan terima kasih 
kepada PWP.•coMMREL SUMBAGSEL
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rombongan SEKKAU TNi AU 
Kunjungi Kantor Pusat Pertamina

Monas Class goes To Telkom

JAKARTA - PT Pertamina 
(Per  sero) menerima kun jung-
an 148 siswa Sekolah Koman -
do Kesatuan Angkatan Uda ra 
(SEKKAU) TNI AU, di ruang 
Pertamax lantai 21 Kantor 
Pusat Pertamina, Senin (6/3).

Kunjungan ini merupakan 
salah satu bagian dari kuliah 
kerja SEKKAU TNI AU untuk 
Angkatan-101 Perwira Siswa 
(Pasis) SEKKAU Tahun 2017 
yang berkaitan mengenai 
pengamanan Objek Vital 
Nasi onal (Obvitnas) yang di 
antaranya mencakup unit-unit 
kerja Pertamina.

Dipimpin oleh Komandan 
Sekkau (Dansekkau) Ko lonel 
Pnb Ir. Joko Sugeng Sriyanto, 
Msc., rombongan disam-
but Corporate Sec re tary 
Wisnuntoro  (saat menjabat) 
dan Manager Institutional 
Relations Per tamina Purnadi. 
Turut hadir pula pada kesem-
patan ini, para pejabat dan 
Perwira Penuntun (Patun) 
SEKKAU TNI AU.

Corporate Secretary 
Perta mina Wisnuntoro meng-
ung kapkan rasa bahagia 
atas kunjungan rombongan 
ini, mengingat Pertamina 
me  mang sudah dekat dan 
sering melakukan kerja sama 
dengan TNI, termasuk kerja 
sama di bidang pengamanan 
Obvitnas maupun aktivitas 
CSR Pertamina.

JAKARTA - Tim Culture & Transformation 
Pertamina yang dikoordinir oleh Culture 
Change Agent Pertamina meng adakan 
acara Monas Class Goes to Telkom, dengan 
mengunjungi tim culture agent Telkom di 
Kantor Wilayah Telkom Jakarta, pada (8/3). 

Kegiatan ini merupakan program rutin 
yang dilakukan oleh Tim Culture Change 
Agent Pertamina sejak tahun 2016. Monas 
Class sendiri memiliki arti Class and Meeting 
on A Space. Acara ini merupakan acara 
Monas Class yang ke-7.  Yang menjadi 
perbedaan dari kegiatan Monas Class 
sebelumnya, kali ini diadakan di luar Kantor  
Pertamina.

Menurut Senior Analyst Culture and 
Change Mana gement Pertamina Fimelia, 
sinergi sesama BUMN mem  bawa nilai-nilai 
positif. “Dengan mengunjungi salah satu 
BUMN, diharapkan  Monas Class dapat 
bersinergi dengan BUMN lain dan dapat 
belajar bagaimana perusahaan dan BUMN 

 

Ajarkan APAr, jurnalis 
Sumbagsel Berhasil 
Padamkan Api
PALEMBAnG - Guna mendukung kampanye “Zero 
Fatality, Kita Bisa”, Forum Komunikasi Humas Media 
Sumbagsel menggelar latihan penanggulangan api 
ringan di rumah tangga dan tempat kerja. Kegiatan ini 
melibatkan para Humas dan jurnalis wilayah Sumbagsel, 
Rabu (1/3), di Hotel Novotel Palembang.

“Ini momentum yang tepat dan menjadi bagian dari 
safety campaign Pertamina untuk mengenalkan cara 
meng antisipasi kebakaran bagi rekan-rekan jurnalis. 
Si mulasi ini tentunya akan memberikan experience 
yang berharga,” ujar Area Manager Communication & 
Re lations Sumbagsel, M. Roby Hervindo.

Melalui dukungan dari fungsi Health Safety Security 
Environment (HSSE) MOR II Sumbagsel, para peserta 
diajarkan cara menggunakan Alat Pemadam Api Ringan 
(APAR) yang berisi CO2 dan tepung kimia (dry chemical 
powder) serta menggunakan fire blanket.

Menurut Manager HSSE MOR II Sumbagsel Putra 
Evi, setiap orang perlu mengenal cara memadamkan 
api yang benar. “Jika ada kejadian kebakaran, kita harus 
tetap tenang dan tahu apa yang harus kita lakukan,” 
kata Putra.

Forum Komunikasi Humas Media Sumbagsel ini 
diselenggarakan sebagai wadah untuk mengenalkan 
proses bisnis hulu hingga hilir, serta anak perusahaan 
yang ada di Pertamina. Selain itu, juga mengajak para 
jurnalis untuk peduli terhadap aspek keselamatan 
kerja.•coMMREL SUMBAGSEL

“Seperti kita tahu, ada 
kerja sama antara Pertamina 
dengan Panglima TNI  untuk 
kegiatan CSR. Program 
CSR ini banyak yang ma-
suk ke daerah strategis dan 
membutuhkan bantuan dari 
TNI. Untuk pengamanan 
wilayah kerja kami, teman-
teman  TN I  j uga  s i gap 
memberikan pengamanan. 
Karena itu, kami berterima 
kasih atas kolaborasi ini,” 
ujarnya. 

Para  Perw i ra  S iswa 
SEKKAU ini mendapatkan 
in fo   r   masi dan data terkait 
overview proses bisnis Perta-
mina sebagai Objek Vital 
Na sional melalui paparan 
pre  sentasi yang telah di-
sam paikan oleh Manager 

Institutional Relations Purnadi 
dan Manager Corporate 
Security Pertamina Gugun 
Gumilar untuk menjadi bahan 
pem  belajaran.

DanSekkau Kolonel Pnb 
Ir. Joko Sugeng Sriyanto, 
Msc. mengungkapkan, kuliah 
kerja ini merupakan media 
pem  belajaran PASIS SEKKAU 
da lam mengapl ikas ikan 
penge   tahuan teoritis dan 
pen   dukung melalui metode 
pene   litian.

“ S e b a g a i m a n a  k i t a 
ketahui, sum ber daya alam 
yang me lim pah memung-
kinkan tim  bulnya kerawanan 
dan ancaman sehingga peme-
rintah mengatur langkah-
lang  kah yang mengatur 
peng amanan Obvitnas. Ter-

lain mengubah budaya kerjanya,” ujar  
Fimelia di sela-sela acara.

Kesempatan ini digunakan Pertamina 
untuk berbagi ilmu dan wawasan kepada 
tim culture agent Telkom. Teuku Faris Riandi 
dan Niwayan Desi Aryanti memberikan 
sharing knowledge mengenai “How To 
Deliver Great speech”. Faris dan Niwayan 
mem berikan beberapa tips penting dari 
persiapan hingga ekse kusi bagaimana ber-
komunikasi yang baik di depan audiens. 

Salah satu perwakilan dari manajemen 
Telkom Wilayah Jakarta Pusat Dwi 
Pratomo Juniarto juga berbagi i lmu 
dengan me nyampaikan tema Top Down 
Culture Change.Dwi menjelaskan, Telkom 
adalah perusahaan BUMN yang leading 
dengan digital trans formasinya. Momen 
ini digunakan Tim Culture Change Agent 
Pertamina untuk menge tahui lebih banyak 
informasi pengem bangan digital culture 
BUMN tersebut.•PRiYoW

kait hal tersebut, kuliah kerja 
kali ini mengangkat tema 
kerja, “Peningkatan Ke mam -
puan Pangkalan TNI Ang-
katan Udara dalam rang ka 
pengamanan Obyek Vital di 
Wilayah Kalimantan Timur,” 
ucapnya.

Karena i tu ,  menurut 
DanSekkau Kolonel Pnb 
Ir. Joko Sugeng Sriyanto, 
Msc, pemilihan Pertamina 
sebagai obyek pe ne litian 
dalam penggalian infor masi 
dan data-data sudah tepat.  
“Pertamina adalah BUMN 
terbesar di Indonesia dan me-
ru pakan salah satu Obyek Vital 
Nasional yang harus diaman-
kan dari ancaman dan gang-
guan dari dalam mau  pun luar 
negeri,” pungkasnya.•STARFY

Tim Culture Change Agent Pertamina berfoto bersama dengan Tim Culture Agent Telkom usai acara Monas Class Goes to Telkom 
di Gedung Menara Multimedia, Jakarta pada Rabu (8/3).
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Sebanyak 148 siswa  Sekolah Koma n do Kesatuan Angkatan Udara (SEKKAU) TNI AU menyimak presentasi  tentang  
Pertamina. Kunjungan para perwira  TNI AU tersebut merupakan salah satu bagian dari  kuliah kerja Sekkau TNI AU untuk 
Angkatan-101 Perwira Siswa (Pasis) Sekkau Tahun 2017 yang berkaitan mengenai pengamanan Objek Vital Nasi onal (Obvitnas).

Salah satu jurnalis Sumbagsel mempraktikkan cara memadamkan api 
dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
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Bridging Agreement dan Funding Agreement 
Wilayah Kerja Mahakam Ditandatangani

JAKARTA – Rendahnya harga minyak mentah di pasar dunia 
sejak pertengahan 2014 menjadi tantangan terberat bagi seluruh 
perusahan yang bergerak di bisnis hulu minyak dan gas bumi, 
tidak terkecuali Pertamina. Hal tersebut, tercermin lewat kebijakan 
rekalkulasi seluruh rencana kerja (RK), khususnya yang berkaitan 
dengan anggaran produksi dan investasi. Salah satu dampak 
dari langkah efisiensi super ketat yang dilakukan management 
perusahaan adalah berkurangnya kegiatan pengeboran baru 
di seluruh wilayah kerja (WK) Pertamina. Padahal, jamaknya 
aktifitas hulu kegiatan pegeboran merupakan senjata utama untuk 
meningkatkan produksi dan menambah cadangan. 

Meski begitu, Direktorat Hulu Pertamina selaku holding dari 
anak-anak perusahan Pertamina yang bergerak di bisnis hulu 
(APH) berhasil mengawal produksi tetap prima. Kinerja dimaksud 
dapat dibaca lewat angka-angka capaian produksi yang terus 
meningkat, meski anggaran minim. “Produksi minyak Pertamina 
pada 2016 lalu berada di level 311,56 ribu barel minyak perhari 
(MBOPD), atau meningkat 11,9 persen dibanding produksi 2015 
(sekitar 278,37 ribu MBOPD). Sementara produksi gas sebesar 
1.960,93 juta kaki kubik per hari (MMSCFD), atau 3,1 persen di 
atas perolehan sepanjang 2015 (1.902,27 MMSCFD),” papar 
Syamsu Alam, Direktur Hulu saat ditemui (18/2). Menurut Alam, jika 
digabung maka produksi migas Pertamina pada 2016 lalu rata-rata 
650,01 ribu barel setara minyak perhari (MBOEPD). Capaian itu, 
meningkat 7,1 persen dibanding 2015, sebesar 606,7 MBOEPD. 

Selanjutnya, Alam menambahkan bahwa keberhasilan dimak
sud bisa diraih berkat kerja cerdas yang dilakukan jajaran hulu 
Pertamina, baik di Kantor Pusat maupun di lapangan-lapangan 

produksi seluruh pelosok tanah air. Dengan 
mengandalkan berbagai inovasi dan kreatifitas 
dalam merawat sumur-sumur tua, serta meng
optimalkan utilisasi fasilitas produksi ternyata 
kenaikan produksi pun berhasil dipetik. “Sisi 
baik dari anjloknya harga minyak dunia adalah, 
untuk bisa survive kami dipakasa supaya 
mengubah cara bekerja yang tadinya at any 
cost menjadi cost effectiveness. Terbukti, 

para insan hulu Pertamina mampu melakukannya,” kata Alam 
mengapresiasi jajarannya. Sebagai contoh, salah satu ujung tombak 
yang mampu meningkatkan produksi adalah PT Pertamina EP (PEP) 
Asset 5 Sangatta Field. Dari sisi geografi, letak lokasi lapangan sepuh, 
ini berada jauh di wilayah provinsi Kalimantan Timur. Pada 2016 lalu, 
produksi sumur-sumur tua yang dikelola PEP Sangatta Field mampu 
melewati target, yaitu minyak sebanyak 1.691 BOPD, (target 1.657 
BOPD). Sedangkan produksi gas berada pada posisi 2,74 juta kaki 
kubik per hari (MMSCFD), target 2,4 MMSCFD yang  didominasi oleh 
gas dari Area Semberah, sebesar 2,35 MMSCFD. 

Pengelolaan Lapangan Semberah diserahkan kepada Sangatta 
Field pasca terminasi dari TAC EMP Semberah pada 16 November 
2015 lalu. “Bergabungnya Area Semberah memberikan suntikan 
lifting migas yang cukup signifikan kepada Sangatta Field di tengah 
nihilnya kegiatan pengeboran baru,” jelas Afwan Daroni, Sangatta 
Field Manager. Lebih jauh Afwan mengatakan, kontribusi yang cukup 
signifikan juga diperoleh dari pekerjaan-pekerjaan sasaran rendah 
seperti produksi existing yang mencapai 1,556 BOPD atau 110% dari 
target sebesar 1,416 BOPD. 

Afwan juga menjelaskan bahwa lewat kegiatan reopening dan 
reaktivasi sumur berhasil menambah gain produksi sebesar 12 BOPD. 
“Sebenarnya dalam target Rencana Kerja Anggaran Perusahaan 
(RKAP) 2016, Sangatta Field tidak dibebani oleh target reaktivasi 
sumur. Namun, melihat adanya peluang menambah produksi, 
management memutuskan untuk melakukan reaktivasi pada 9 sumur 
suspend, yaitu sumur-sumur ST-002, ST-145, ST-157, ST-081, ST-
008, ST-153, ST-155, ST-054, dan ST-118,” terang Afwan. Sedangkan 
untuk pekerjaan optimasi produksi, sepanjang 2016 Sangatta Field 
telah menyelesaikan 64 pekerjaan berupa pump job dan well services. 
Kemudian dilakukan juga pekerjaan work over sebanyak 12 sumur, 
namun hanya 4 sumur yang menghasilkan minyak yaitu ST-177 
(173 BOPD), ST-004 (37 BOPD), SBR-05 (173 BOPD), dan SBR-06 
(163 BOPD). Keberhasilan lain yang juga cukup memuaskan adalah 
upaya menahan laju natural decline rate menjadi 33.86% per tahun 
dari perkiraan awal sebesar 42.36%. Hal ini tak lepas dari efektifnya 
strategi menekan low & off hingga 3.29%, dengan fast respon. Yaitu, 
kecepatan, kesigapan, dan ketepatan para engineer dalam mengatasi 

permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan produksi 
sumur menjadi turun atau bahkan mati. “Langkah ini berdampak 
padapotensi penurunan produksi bisa ditekan seminimal mungkin, 
terutama untuk permasalahan surface dan artificial lift,” imbuh 
Afwan. 

Berbagai keberhasilan yang dituai oleh jajaran Sangatta 
Field dalam mendongkrak produksi, sejalan dengan kebijakan 
efisiensi yang diambil oleh Direksi PEP pusat. Diantaranya, pada 
2016 Sangatta Field sudah mulai mengoperasikan cementing 
unit sendiri.  “Dengan cementing unit sendiri, itu diperkirakan 
dapat menghemat biaya produksi sebesar 140.000 USD per 
tahun,” aku Afwan. Kemudian, ia juga menambahkan upaya 
mengurangi konsumsi bahan bakar solar dengan memanfaatkan 
gas terproduksi dari annulus sumur menggunakan gas kompresor 
mini. Pemanfaatan gas tersebut menghemat biaya sebesar 
Rp350.000.000,- per bulan. Sementara dari sisi man power, pada 
2016 manajemen membatasi pekerjaan overtime dengan cara 
selektif ketat pada pekerjaan yang berpotensi menimbulkan biaya 
lembur. Dari kebijakan ini dapat ditekan biaya sebesar Rp 15 miliar. 
“Overall, dari berbagai efisiensi yang dilakukan, sepanjang 2016 
Sangatta Field mampu menurunkan biaya produksi menjadi US$ 
26.2 per barel  dari US$ 41.83  per barel pada 2015,” pungkas 
Af wan mengakhiri perbincangan.•DiT. HULU

JAKARTA – Dalam rangka 
menjaga kesinambungan 
dan mempertahankan tingkat 
produksi migas dari Wilayah 
Kerja Mahakam  pasca ber
akhirnya kontrak dengan 
To tal E&P Indonesie (TEPI),  
pada Senin, 13 Maret 2017, 
PT Pertamina Hulu Mahakam 
(PHM) dan TEPI dan Inpex 
Corp.  menandatangani Brid
ging Agreement (BA) dan 
Funding Agreement (FA) se  te
lah sebelumnya men da  pat kan 
persetujuan SKK  Mi gas.

Penandatanganan dila
kukan oleh Direktur PT PHM 
Ida Yusmiati,  President & 
General  Director Total E & P 
Indonesie Arief Widiatno dan 
VP Business Development 
Inpex Corp. Konishi Oka
moto. Bertindak sebagai sak
si penandatanganan ad a lah 
Direktur Hulu Pertamina dan 

Wakil Kepala SKK Migas 
Zikrullah. 

PHM telah ditunjuk pe
me   rintah sebagai operator 
Wi la yah Kerja Mahakam 
pas ca-2017 dan pada 29 
Desember 2016 telah me
nan datangani Kon trak Kerja 
Sama untuk penge lolaan Wi la
yah Kerja Mah a kam  mulai 1 
Januari 2018.

Selama masa pera lih
an sejak tanggal penan da
tanganan Kontrak Kerja Sa-
ma hingga tanggal efektif 
1 Januari 2018, TEPI tetap 
melakukan aktivitas operasi 
migas, termasuk aktivitas 
fisik pengeboran pada Wila
yah Kerja Mahakam. BA 
mengatur tentang pela k
sanaan kegiatan operasi 
yang dilaksanakan oleh TEPI 
untuk kepentingan PHM, se
mentara FA mengatur tentang 

mekanisme pembiayaan PHM 
atas kegiatan operasi yang  
dilakukan TEPI sesuai de ngan 
BA.

Kesepakatan tersebut  se
makin memperkuat ko mit men 
para pihak untuk  men jadikan 
alih kelola dari TEPI kepada 
PHM dapat berjalan mulus 
dan lancar.

Sebagaimana dijelaskan 
Vice President Corporate 
Commu nication Pertamina 
Wianda Pusponegoro, per
setujuan dari SKK Migas di
tandatangani 3 Maret 2017, 
setelah final draft  BA dan 
FA dikirim pada 21 Februari 
2017. Draft itu  telah dibahas 
oleh PHM, TEPI dan INPEX 
sejak pertengahan 2016.  
“Per alihan operatorship Blok 
Mahakam ke PHM akan me
n jaga kesinambungan pro
duksi," ujarnya.

Dengan BA tersebut, TEPI 
akan melakukan kegiatan 
eksploitasi pada Tahun 2017 
untuk kepentingan PHM de
ngan pen danaan da ri PHM. 
Sementara  untuk pen da na an 
dari PHM kepada TEPI diatur 
dalam FA.

Dengan disepakatinya BA 
dan FA, kesinambungan pro
duksi migas dari Wilayah Kerja 
Mahakam di tangan Per   tamina 
diharapkan dapat ter jaga.

Menurut Direktur PHM 
Ida Yusmiati, dua perjanjian 
ini akan menjadi dasar ba gi 

Pertamina untuk bisa mela
kukan kegiatan yang kritikal 
da lam masa tran sisi. “Jadi 
agree ment ini di bu tuhkan agar 
kita mem pu nyai framework 
legal untuk melak sanakan akti
vitas se lama masa transisi ter
sebut,” kata Ida.•RiLiS/URiP

Penandatanganan Bridging Agreement dan Funding Agreement  Wilayah Kerja Mahakam  menjadi dasar bagi Pertamina 
untuk bisa melakukan kegiatan yang kritikal dalam masa transisi alih kelola dari  Total E&P Indonesie (TEPI) kepada PT 
Pertamina Hulu Mahakam ( PHM).

Fasilitas Produksi Sangatta Field, Kalimantan Timur.
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