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TBBM Teluk Kabung Kembali Beroperasi
TBBM Teluk Kabung adalah 
Obvitnas yang dilindungi 
oleh negara sehingga aksi 
rusuh dan premanisme yang 
terjadi Selasa (7/6) tidak 
sepatutnya terjadi. Untuk itu, 
kami minta jaminan agar aksi 
premanisme itu tidak terulang 
kembali dan para pelakunya 
ditindak tegas,” kata Wianda.

Sebelumnya di in for
mas ikan ,  TBBM Te luk 
Kabung untuk sementara 
tidak beroperasi setelah 
terjadi tindak premanisme 
di areal filling point yang 
merupakan ring satu TBBM 
Teluk Kabung. Bermula 
dari kontrol yang dilakukan 
oleh Operation Head (OH) 
TBBM Teluk Kabung pada 

pt pertamina (persero) 
akhirnya kembali 
membuka layanan 
operasi terminal 
bbm teluk kabung, 
padang, sumatera 
barat setelah fasilitas 
obvitnas tersebut 
sempat jadi sasaran aksi 
premanisme.

jakarta -  Vice President 
Corporate Communication 
Pertamina Wianda Puspo
negoro mengatakan pengo
pe ras i an  TBBM Te luk 
Kabung dimulai sekitar pukul 
11.00 WIB, pada Rabu (8/6). 
Layanan kepada masyarakat 
umum menjadi pertimbangan 
dan perhatian utama dari 

13.00 WIB ke lapangan dan 
menemui orang yang tidak 
dikenal dan tanpa identitas.

OH menegur dan me
nanyakan identitas dari 
orang tidak dikenal tersebut, 
namun yang bersangkutan 
tidak dapat menunjukkan 
iden t i t asnya  seh ingga 
OH memintanya untuk 
keluar dari area Obvitnas. 
Namun permintaan OH 
mendapatkan perlawanan 
sebelum akhirnya berhasil 
diamankan oleh petugas 
se kuriti. Akan tetapi, se
kitar pukul 13.15 WIB, se
kumpulan preman datang 
menyerbu filling shed dan 
me nyerang  OH dan terjadi 
tindakpenganiayaan.•riLis

keputusan pengoperasian 
kembali TBBM Teluk Kabung.

Namun, kata Wianda, 
Pertamina secara te gas 
meminta jaminan penga man
an untuk objek vital nasional 
kepada aparat terkait dari 
tindak premanisme agar 
ti dak terulang. Selain itu, 
aparat hukum juga diminta 
tegas menindak para pelaku 
kerusuhan dan premanisme 
di filling point TBBM Teluk 
Kabung.

“Kami sudah koor di
nasikan sebelumnya de
ngan pemerintah daerah 
dan kepolisian bahwa la
yanan kepada masyarakat 
sangat penting. Namun, 
kami juga mengingatkan, 

Pekan lalu dalam presentasi di depan pelaku pasar 
modal, CEO Royal Dutch Shell, Ben Van Neurden meng
umumkan bahwa Shell tengah melakukan perubahan 
bentuk (reshaping) usahanya. Untuk mempertahankan 
posisi kompetitifnya, Shell akan memfokuskan investasi 
di bidang Deep Water, LNG dan Petrokimia. Selain itu, 
dalam rentang 2016 – 2018, Shell berencana menjual 
(divestasi) asetasetnya  yang berlokasi di 10 negara 
dan bernilai hingga US$30 milliar. Tak hanya aset bisnis 
upstream, aset midstream dan downstream juga menjadi 
sasaran divestasi. 

Divestasi aset sejatinya bukan hal baru bagi Shell. 
Sebelumnya, kegiatan semacam ini telah dilakukan secara 
berkala. Namun, kondisi bisnis migas yang belakangan 
melemah mendorong Shell untuk meningkatkan dives
tasinya,sepertiterlihatdalamgrafikdibawah.

 

Alasan Shell meningkatkan aktivitas divestasi ini senada 
dengan pemain migas global lain. Dalam survei yang 
dilakukan Ernst & Young (EY) terhadap 100 perusahaan 
migas global, 59% responden menyatakan bahwa pe
nu runan harga minyak menjadi pendorong utama dila
kukannya divestasi aset. Tujuan utamanya adalah untuk 
kembali fokus ke core business mereka. Sebanyak 44% 
responden menyatakan bahwa aset yang dijual adalah 
asset non-core dan 38% menyatakan bahwa dana hasil 
divestasi akan digunakan untuk mendanai core business.

Menariknya, 43% responden survei menuturkan bahwa 
aspirasi pemegang saham juga mempengaruhi keputusan 
divestasi tersebut. Pemegang saham menuntut imbal hasil 
yang lebih pasti sehingga mendorong manajemen untuk 
melepas aset yang berisiko tinggi atau kurang mem
buahkan hasil.

Dalam situasi sulit seperti ini, pemegang saham tentu 
menaruh ekspektasi tinggi pada manajemen perusahaan. 
Di sisi lain, manajemen harus berani mengambil keputusan 
sulit termasuk melakukan divestasi aset. Karena sejatinya, 
saat ini tugas utama dari manajemen adalah untuk menge
luarkan perusahaan dari goncangan badai. 

Seperti yang disampaikan Ben Van Neurden: “because 
that’s what the shareholders pay us for, to deal with it”.•

Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) Rachmad Hardadi bersama Vice President Corporate Communication Wianda Pusponegoro 
berbincangdenganGMRefineryUnit(RU)VBalikpapanEmanSalmanArief,SVPRefiningOperationMichaelRicardoSihombingdanSVP
Business Development Iriawan Yulianto saat mengunjungi lokasi kilang RU V Pertamina Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (9/6). PT 
Pertamina(Persero)segeramulaipembangunanproyekRefineryDevelopmentMasterplanProgram(RDMP)RUVBalikpapanyangakan
meningkatkan kapasitas pengolahan dari 260.000 bph saat ini menjadi 360.000 bph pada akhir 2019. Pertamina menargetkan Indonesia 
tidaklagiimporBBMpada2023melaluiprogramRDMPdanGrassRootRefinerydengankapasitaspengolahansebesar2jutabph.
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VISI

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

MISI

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia

Menuju Cara Kerja 
Yang CepaT, aKuraT dan 
FleKSIBel

2No. 24POJOK
manajemen

Tahun LII, 13 Juni 2016
VICE PRESIDENT HR OPERATIONS
amirsyaL umar

pengantar redaksi :
Implementasi ISO 9001 : 2008 merupakan prosedur ter doku

mentasi dari praktik standar manajemen sistem, yang bertujuan 
menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang atau 
jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. Di Pertamina 
Fungsi HR Operations telah mengimplementasikan standar ISO 
9001 : 2008, dimana akan menangani proses bisnis di lingkup 
HR Operations. Bagaimana penerapan ISO 9001 : 2008, berikut 
petikan wawancara kami dengan Vp hr operations amirsyal 
umar.

beberapa waktu yang lalu fungsi Qskm pertamina 
sebagai pengendali sistem mutu perusahaan, menetapkan 
fungsi hr operations sebagai fungsi yang telah 
mengimplementasikan iso 9001 : 2008 bisa dijelaskan 
implementasinya seperti apa? ISO 9001 : 2008 (atau ISO 
9001 tahun 2008) merupakan sebuah standar internasional 
sistem manajemen mutu/kualitas yang menetapkan persyaratan–
persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari 
suatu sistem manajemen mutu di perusahaan/badan organisasi. 
Fungsi kami sudah menerapkan standar tersebut dalam Proses 
bisnis HR Operations, seperti kegiatan recruitment pekerja baru, 
mutasi, pengelolaan data pekerja, pengelolaan sis tem informasi HR, 
pengupahandanbenefit,hinggapengelolaanhubunganindustrial
serta outsourcing yang menyentuh hingga seluruh pekerja dan 
mitra kerja di seluruh wilayah Operasi  Pertamina.

sejak kapan standar ini diterapkan? apakah ada per-
siap an sebelumnya yang dilakukan? Implementasi ini mu lai 
efektif dilakukan sejak bulan Januari 2016. Namun persiapannya 
sudah kami lakukan sejak bulan Maret 2015 di antaranya dengan 
membentuk Tim Implementasi dan Tim Audit, melaksanakan 
training untuk para Auditor Internal, melakukan sosialisasi kepada 
seluruh pekerja dan mitra kerja di HR Operations, melakukan 
preAudit dan Audit hingga melakukan improvement dan 
perbaikan. Selama kurang lebih 10 bulan tersebut kami betulbetul 
mempersiapkan program ini agar tidak ditemukan kendala berarti 
dalam pelaksanaannya kelak. Kegiatan tersebut kami fokuskan 
dengan memapping proses bisnis, mereview seluruh STK yang 
terkait dengan proses bisnis HR Operations, serta mengadakan 
preAudit dan Audit.

apa saja tools atau prinsip–prinsip kerja yang menjadi 
pedoman dalam pelaksanaan iso ini? Tools atau biasa kita 
sebut dengan prinsip kerja terdiri dari 6 item yaitu Pengendalian 
Dokumen, Pengendalian Rekaman, Pengendalian Ketidaksesuaian 
Layanan, Internal Audit, Tindakan Pencegahan dan Tindakan 
Per baikan. Ini yang menjadi concern kita yang merupakan 
implementasi pengendalian dari ISO 9001 : 2008 ini. Pedoman ini 
akan selalu kita lakukan dan akan diawasi oleh tim audit.

siapakah menjadi tim audit dalam me-manage program 
ini? Tim ini terdiri atas dua, yakni Tim Implementasi dan Tim Audit. 
Tim ini telah menuntaskan pekerjaannya pada saat tahap persiapan 
implementasi berlangsung termasuk menyusun Pedoman dan TKO 
terkait Pengelolaan Sistem Manajemen Mutu di HR Operations. 
Sedangkan Tim Audit atau Auditor merupakan sejumlah pekerja 
yang telah ditetapkan untuk mengawasi dan mengontrol im
plementasi ISO ini. Tim Auditor kami tetapkan dari empat 
sub–Fungsi HR Operations yaitu Employee Services, Employee 

Information Service, Employee & Outsourcing Management, dan 
Recruitment, serta juga melibatkan Fungsi QSKM. 

siapakah yang menjadi customer? Customer kami dalam 
hal ini ialah seluruh Pekerja Pertamina dari tingkat Pusat hingga 
unit/region dan Anak Perusahaan. Dan target kami adalah customer 
satifsaction dari seluruh pelanggan kami yaitu para pekerja terhadap 
seluruh layanan HR Operations. Tentu saja untuk mencapai kepuasan 
pelanggan membutuhkan strategi khusus dalam pengerjaannya 
denganmengedepankansemangatefisiensi.

sejak diimplementasikan januari lalu, bagiamana sistem 
monitoringnya? Kami melakukan pertemuan rutin tiga bulan sekali, 
biasanya pada hari Jumat setelah jam kerja usai. Dalam setiap 
pertemuan, setelah dilakukan refreshment terkait prinsipprinsip ISO 
serta pemaparan pencapaian hasil ISO dan hasil kerja secara umum 
oleh di Fungsi HR Operations. Kegiatan ini kami kemas dengan cara 
menarik untuk mengingatkan prinsipprinsip ISO dan berhubungan 
langsung dengan proses kerja serta menyerap seluruh aspirasi 
yang ingin disampaikan.  Selain memaparkan hasil kinerja triwulan, 
kegiatan ini sekaligus untuk meningkatkan engagement diantara 
pekerja dan mitra kerja di lingkungan HR Operations yang terlibat 
dalam proses bisnis. 

sejauh ini progressnya seperti apa?  Dengan implementasi 
ISO ini, pekerja HR Operations harus membiasakan diri dan seirama 
dengan pedoman kerja yang mengaturnya. STK, TKO maupun TKI 
sudah disesuaikan dengan penerapan ISO, sehingga seluruhnya 
dapat bersinergi bersama. Kelengkapan dokumen dan analisis 
pelaporan harus terdokumentasi seluruhnya dengan baik sehingga 
memudahkan apabila akan dilakukan audit. 

bagaimana dengan indikator pencapaian prinsip kerja 
da lam pelaksanaan iso ini? apa yang menjadi tolak ukur pen-
capaian program ini? Kami akan lihat setahun nanti karena audit 
biasanya dilakukan dua kali dalam setahun. Kami ingin meminimalisir 
keluhan dan ketidaksesuaian layanan dan dokumen yang ada. Nah 
dengan implementasi ISO ini, pencapaian secara umum bisa kita lihat 
nantinya dari penyelesaian permasalahan yang ada.

bagaimana dengan perkembangan implementasi iso? apa 
yang dirasakan customer saat ini? Tentu saja keluhan berkurang. 
Kita dapat melihat itu dari semakin berkurangnya keluhan Pekerja 
akibat ketidaksesuaian layanan yang dilakukan. Hal ini menegaskan 
bahwa implementasi ISO ini membawa dampak yang baik bagi 
layanan yang dilakukan Fungsi HR Ops.

menurut bapak apakah implementasi iso 9001 : 2008 ini 
harus segera diimplementasikan pada fungsi support yang 
lain? seberapa pentingkah itu?  Oh ya tentu saja. Kita harus 
menanamkan dalam diri kita prinsip “Kerja yang Cepat, Akurat, dan 
Fleksibel”. Implementasi ISO ini sangat baik karena membantu kinerja 
kita semua. Permasalahan layanan yang mucul dapat teratasi. Sangat 
membantu sekali. Namun tentu saja dalam proses implementasinya, 
terlebih dahulu harus ada survei, pre–Audit dan sosialisasi yang harus 
kita galakkan betul. Dan yang tak kalah penting, jika banyak Fungsi 
yang mengimplementasikan ISO ini, koordinasi yang menyangkut 
layanan antar Fungsi terkait, akan menjadi mudah dan cepat 
diselesaikan.  Ini tentu akan membawa iklim kerja yang baik dalam 
prosesbisnisperusahaan.•mike
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Save Obvitnas

Aksi kekerasan yang terjadi di Terminal BBM 
(TBBM) Teluk Kabung pada Selasa (7/6), tak bisa 
ditolerir lagi. Apapun alasannya, penyerangan dan 
penganiayaan yang dilakukan oleh preman terhadap 
pekerja di areal Obvitnas tersebut sudah melampaui 
batas. Bahkan jika mengacu pada Keppres No. 63 
tahun 2004 Tentang Pengamanan Objek Vital Nasional 
(Obvitnas) sudah dikategorikan sebagai gangguan, 
yakni tindakan yang sudah nyata dan menimbulkan 
kerugian berupa korban jiwa dan/atau harta benda 
serta dapat berakibat trauma psikis kepada pegawai/ 
karyawan objek vital nasional.

Dalam situasi yang tidak kondusif itu, Pertamina 
memutuskan menutup operasi TBBM Teluk Kabung 
sampai dengan adanya jaminan keamanan dan juga 
tindakan hukum yang tegas kepada para pelaku. 
Kegiatan penerimaan, penimbunan dan penyaluran di 
TBBM Kabung dihentikan untuk sementara. Langkah 
yang diambil Pertamina bukan aksi boikot atau 
sabotase. Melainkan sebagai langkah preventif agar 
kegiatan operasional bisa berjalan lancar dan pekerja 
Pertamina bisa bekerja dengan aman tanpa tekanan 
dan intimidasi dari para preman. 

Kegiatan TBBM Teluk Kabung kembali normal sehari 
kemudian, setelah situasi kondusif. Pekerja Pertamina 
yang merupakan ujung tombak pendistribusian BBM 
di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya itu kembali 
melakukan aktivitasnya melayani masyarakat.

Penghentian operasional di satu titik Terminal BBM 
dalam waktu hampir 24 jam, begitu terasa dampaknya. 
Dalam situasi ini pun, baru disadari betapa  kegiatan 
penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM di 
Terminal BBM ibarat jantung aktivitas perekonomian 
suatu wilayah. Dari peristiwa ini, semua pihak baru 
memahami, Terminal BBM adalah objek vital yang 
harus dijaga ketat dalam operasionalnya. Sekali ada 
gangguan, dampaknya akan merembet kepada 
aktivitas lainnya.

Padahal penjelasan Terminal BBM Teluk Kabung 
sebagai Obvitnas tertera jelas di papan nama TBBM 
yang berada di kawasan Bukit Lampu. Bahkan di 
seluruh aset operasi Pertamina yang tersebar di ber
bagai penjuru tanah air, papan nama aset selalu diikuti 
dengan tulisan Objek Vital Nasional.

Obvitnas adalah lokasi terbatas, dan hanya bisa 
diakses oleh orangorang yang memang bekerja dan 
ber tugas atau yang berkepentingan di dalamnya. Dae
rah ini merupakan daerah dengan tingkat risiko tinggi.

Areanya pun dibagi menjadi beberapa bagian 
yakni terbatas, terlarang dan tertutup yang tidak bisa 
diakses sembarang orang. Pihak eksternal yang akan 
masuk harus mendapatkan ijin masuk, mengikuti 
prosedur  dan persyaratan keamanan yang ditetapkan. 
Bahkan pemimpin negara pun, ketika akan memasuki 
Obvitnas harus melewati prosedur tersebut melalui  tim 
protokolernya. 

Jangankan masuk ke area Obvitnas, pihak eks
ternal yang memasuki zona dengan radius 500 me ter 
dari Obvitnas fasilitas produksi dianggap telah me
langgar hukum. Apalagi jika sudah masuk dan me
la kukan penganiayaan, tentu saja akan terjerat pasal 
pidana.

Kini ketika operasional TBBM Teluk Kabung su
dah berjalan, keamanan bagi pekerja tetap menjadi 
prioritas. Proses hukum bagi para pelaku tetap ha rus 
dikawal. Jangan sampai menguap begitu saja, se
hingga tida ada efek jera bagi para oknum penerobos 
dan penganiayaan pekerja di Obvitnas. Jika tidak ada 
tindakan tegas, bisa jadi para oknum akan melakukan 
tindakan sama, yang bisa menjadi preseden buruk  di 
Obvitnaslainnya.•

3No. 24OPINI
pekerja
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Keluarlah dari Zona nyaman 
aries hamdani 
Sr. Analyst HSE, RU III Plaju

Saya pernah membaca sebuah status, jika sudah berada 
di zona nyaman, kenapa harus keluar? Bukankah semua orang 
mencari kenyamanan? 

Zona nyaman sering dianggap sebagai zona sukses 
yang  pada akhirnya zona nyaman menjadi zona melenakan.
Mengapa?

 Sebenarnya tidak masalah jika Anda mau tetap berada 
di zona nyaman. Pertanyaannya adalah, apakah Anda 
sudah memahami apa yang dimaksud zona nyaman oleh 
para motivator? Mengapa banyak di antara motivator yang 
mengatakan bahwa zona nyaman itu berbahaya?

 Alasannya adalah zona nyaman adalah zona yang 
melenakan Anda, tidak mau ada peningkatan, tidak mau 
berusaha lebih keras, tidak melakukan hal baru, dan 
sebagainya. Sehingga Anda tidak berubah menjadi lebih baik, 
lebih kuat, dan lebih tangguh. Jadi, maksud dari zona nyaman 
adalah sebuah zona dimana seseorang nyaman dengan apa 
yang dilakukannya, tidak peduli apakah yang dilakukan itu 
membawa kebaikan, memberdayakan, atau menjadikannya 
sukses atau tidak. Karena melakukan sesuatu yang berbeda, 
baru, perlu kerja lebih keras, atau perlu keterampilan lebih 
tinggi adalah tidak nyaman. Dan banyak orang lebih memilih 
yangnyaman-nyamansaja.Inilahdefinisizonanyamanyang
dimaksud oleh para motivator itu.

 Betah di zona nyaman adalah tanda sebuah kemalasan.
 Zona nyaman bukan berarti sudah mendapatkan hasil 

yang membuat seseorang nyaman. Bukan ini yang dimaksud 
oleh para motivator. Perhatikan gambar dibawah ini, sebuah 
ilustrasi yang sering digunakan para motivator.  Anda hanya 
akan menjadi orang ratarata jika Anda tidak mau keluar dari 
zona nyaman. Kecuali jika itu memang pilihan Anda.

                                                                               
 
 
 

keluar dari Zona nyaman artinya memperbaiki diri
 Zona nyaman akan dirasakan justru saat ada peluang 

perbaikan. Misalnya, Anda ingin meningkatkan penghasilan. 
Setelah Anda belajar, ternyata untuk meningkatkan penghasilan, 
Anda harus melakukan berbagai hal yang lebih banyak, lebih 
sulit, dan lebih berisiko. Baik disadari maupun dalam pikiran 
bawah sadar, muncullah keengganan untuk melakukan itu 
semua dan memilih apa yang sudah bisa dan biasa Anda 
lakukan. Akhirnya penghasilan Anda pun tetap tidak naik.

 Inilah salah satu gambaran atau ilustrasi bahaya dari 
zona nyaman. Bahkan ada yang lebih bahaya dari itu. Kita 
harusnya sadar bahwa persaingan dan perubahan terus terjadi. 
Jika kita tidak berusaha memperbaiki diri, maka kita akan 
tertinggal dan tersisih. Bukan hanya tidak menang, justru malah 
“didiskualifikasi”karenaAndasudahtidaklayakberadadiarena
pertarungan. Jadi, jika Anda mau memperbaiki diri, langkah 
pertama adalah mau keluar dari zona nyaman Anda mulai 
sekarang! Comfort-zone, kalau begitu menjadi tidak nyaman?

 Saya menyebutnya Anda menuju zona sukses, bukan 
zona tidak nyaman. Ya tentu saja, Anda akan merasa sesuatu 
yang tidak nyaman. Tapi itu dalam proses. Tidak nyaman 
hanya terjadi dalam prosesnya, sementara tujuannya adalah 

meraih sukses atau perbaikan diri. Sebenarnya istilah tidak 
nyaman itu datang dari mindset para orang yang tidak mau 
berubah. Baik sadar atau tidak, dia menganggap usaha itu 
tidak nyaman. Misalnya, beberapa hal yang mereka anggap 
tidak nyaman:

•Mengerjakansesuatuyangbaru
•Mengerjakanhalyangtidakbiasa
•Mengerjakanhalyangbelumbisa
•Bekerjalebihkeras
•Bekerjalebihlama
•Bekerjalebihcerdas
•BekerjalebihIkhlas
•Bekerjalebihtuntas
•Adarisikomenanti
 Dan mereka menganggap semua itu tidak nyaman, 

sehingga mereka lebih memilih yang nyaman saja. Ma
salahnya, jika Anda ingin lebih baik atau lebih sukses, halhal 
yang “tidak nyaman” itu tetap harus dilakukan atau Anda 
tetap tidak berubah.

 
Zona nyaman dalam bisnis dan pekerja

 Setelah kita mengenal apa itu zona nyaman, kita bisa 
fahami bahwa terjebak di Zona Nyaman bisa terjadi pada 
siapa pun baik dalam bisnis maupun pekerja. Jadi zona 
nyaman itu tidak identik dengan pekerja, bagi pebisnis 
pun bisa terjebak zona nyaman. Zona nyaman dalam 
bisnis seperti seorang pebisnis yang dia hanya memilih 
tindakantindakan yang sudah bisa dan biasa dia lakukan. 
Padahal untuk memenangkan persaingan bisnis dan 
mengembangkan atau menumbuhkan bisnis, Anda harus 
melakukan banyak hal, Anda harus keluar Zona Nyaman.

 Begitu juga bagi pekerja, betah zona nyaman di zona 
nyaman bukan hanya berarti dia ingin terus jadi pekerja, 
tetapi termasuk dia tidak mau melakukan halhal yang akan 
membawa dia ke posisi yang lebih baik. Katanya, “yang 
penting tidak di PHK”. Dia hanya melakukan apa yang dia 
bisa dan biasa saja. Jika terus berada di zona nyaman, 
baik dalam bisnis maupun bekerja, maka akan sulit meraih 
sukses atau perbaikan. 

 
bagaimana cara melawan atau keluar dari Zona 
nyaman?

Langkah pertama adalah keputusan. Ambillah keputusan, 
bahwa Anda ingin lebih baik, lebih sukses, naik jabatan, atau 
lebih sukses pada umumnya.

 Langkah kedua, Anda bersedia membayar zona 
kenyamanan itu sendiri, dengan ketidaknyamanan dalam 
proses. Segala sesuatu ada harganya, perjuangan Anda itu 
adalah harga untuk kesuksesan Anda. 

Apakah  kita sudah merasa aman dalam zona aman? 
Silahkan diinterprestasikan sendiri dan mulailah tentukan 
sikap.•



pertamina jadi Tuan 
rumah BuMn Marketeers 
Club Indonesia
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jakarta -  Bertempat di Lantai Mezzanine 
Kan tor Pusat Pertamina, Rabu (1/6). PT 
Per ta mina dipercaya menjadi tuan rumah 
dalam Dis kusi BUMN Marketeers Club 
Indonesia ke45. Hermawan Kartajaya 
selaku Publisher of Marketeers Media 
Community Mice, men jadi pembicara pada 
acara yang bertema “#RaiseTheBar For A 
Better Indonesia”. 

Acara ini dihadiri oleh Menteri BUMN Rini 
Soemarmo, Direktur Utama Pertamina Dwi 
Soetjipto, Direktur Pemasaran Pertamina 
Ahmad Bambang, Direktur Gas, Energi 
Baru dan Terbarukan Yenni Andayani, serta 
Dewan Komisaris Pertamina. Selain itu turut 
hadir beberapa BUMN lainnya yang menjadi 
tamu undangan dalam BUMN Marketeers 
Club Indonesia.

Dalam sambutan pembukaan, Direktur 
Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, 
dalam suatu perusahaan, marketing sa
ngatlah penting untuk memasarkan dan 
menjual produk kepada konsumen.  “Per
tamina sangat bangga menjadi tuan rumah 
untuk kegiatan BUMN Marketeers Indonesia. 
Karena sesungguhnya di manapun dan 
siapapun, dalam mengelola perusahaan, 
kita tidak terlepas dari kegiatan mar-
keting. Dengan market yang baik di da lam 
perusahaan, maka akan tercipta trust dari 
masyarakat,” ujar Dwi.

Sementara Menteri BUMN Rini Soemarno 
sangat mengapresiasi acara tersebut. “Saya 
merasa senang dengan adanya BUMN 
Marketeers Club Indonesia. Karena dengan 
ini marketer BUMN Indonesia menjadi 
termotivasidalammenciptakandiversifikasi
produk  untuk menarik konsumen. Dengan 
cara itu, tidak lain dapat memberikan 
branding terhadap peru sahaan itu sendiri,” 
jelasnya. 

Dalam diskusi BUMN Marketeers Club 
Indonesia ini, Direktur Pemasaran Pertamina 
Ahmad Bambang memberikan presentasi   
mengenai Marketing Transformation yang 
diikuti dengan antusias oleh para peserta 
diskusi. Acara diakhiri dengan sesi tanya 
jawab.

Dalam kesempatan tersbut, terdapat 
beberapa stand produk Pertamina, seperti 
Bright Gas, Fastron Oil, dan beberapa 
produkproduk dari anak perusahaan Per
tamina.•amalia ramadhani
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MOr III dukung Bandung Innovation jam
bandung – Sebagai du
kungan  t e rhadap  be r
kembangnya inovas i  d i 
kota Bandung, Marketing 
Operation Region (MOR) 
III mendukung Pemerintah 
Kota Bandung mengadakan 
Bandung Innovation Jam yang 
merupakan kelanjutan dari 
kontes “Andai Aku Walikota” 
untuk mengumpulkan ideide 
inovasi masyarakat melalui 
komunitas iuran.id. Acara 
yang diselenggarakan pada 
2729 Mei 2016 ini adalah 
bentuk kerja sama antara 
Pemerintah Kota Bandung 
dengan berbagai pihak yang 
peduli terhadap kemajuan 
serta inovasi Kota Bandung, 
seperti Pertamina,  HYVE Ino
vasi Indonesia, UN Pulse Lab 
Jakarta, dan Australian Aid. 

Ini bukan kali pertama 
Per tamina menunjukkan ke
pedulian terhadap kemajuan 
Kota Bandung. Setelah me
luncurkan berbagai program 
kepedulian terhadap ling
kungan termasuk Pertamax 
Bers ihBers ih  (program 
pembelian produk Pertamax 
Se r i es  me la l u i  recyc l e 
kertas dan botol bekas), ki ni 
Pertamina ikut berpartisipasi 
mewujudkan ekosistem yang 
inovatif di Kota Bandung. 

Apa lagi sebelumnya Per
tamina telah mengusung 
Walikota Bandung Ridwan 
Kamil sebagai penerima 
peng hargaan “Kepala Daerah 
peduli Lingkungan Hidup“

Dalam kegiatan Bandung 
Innovation Jam, Pertamina 
menyelenggarakan ad cam-
paign competition, di mana 
seluruh peserta meng am 
panyekan program Perta
max BersihBersih melalui 
media sosial dengan men-
t ion  @pertamaxind dan 
#pertamaxbersihbersih.

Tujuannya, agar semakin 
banyak masyarakat Bandung 
yang  awa re  mengena i 
program penukaran ker tas 
bekas yang dapat diman
faatkan menjadi  produk 
Per tamax Series. Selain itu, 
ad campaign competition 
mengajarkan semua peserta 
bahwa inovasi tidak hanya 
sekadar ide dan implementasi, 
tapi juga komunikasi ke 
masyarakat agar uti l isasi 
menjadi maksimal.

Kontes “Andai Aku Wali
kota” merupakan sebuah 
ajang dimana masyarakat 
da pat mengumpulkan ideide 
inovasi untuk Kota Bandung 
dalam menghadapi masalah 
di berbagai sektor yang ber

beda. Dalam waktu kurang 
dari tiga bulan semenjak awal 
kontes dibuka, telah ter
kumpul ideide inovasi dari 
semua lapisan masyarakat, 
baik dalam maupun luar Kota 
Bandung. 

“Melalui portal gagasan 
warga iuran.id. terkumpul 
sekitar 1600an gagasan 
warga. Dan telah terseleksi 
16  f i na l i s  yang semua 
idenya akan diwujudkan. 
Ini merupakan bagian dari 
inovasi sosial e-democracy. 
Mana idemu untuk kotamu?” 
ujar Ridwan Kamil pada saat 
penjurian kontes tanggal 27 
Mei 2016.Para dewan juri 
yang memilih finalis untuk 
masuk ke babak grand final 
adalah Walikota Bandung 
M. Ridwan Kamil, Sekretaris 
Bappeda Kota Bandung Hery 
Antasari, CEO HYVE Inovasi 

Indonesia Daniel Tumewu, 
dan Pu lse Lab Ja kar ta 
Mellyana Frederika.

Tidak hanyapara finalis,
tetapi beberapa masyarakat 
Kota Bandung, akademisi, 
serta perwakilan dari dinas 
dan perusahaan daerah 
yang terkait dengan ideide 
inovasi, ikut diundang dan 
berpartisipasi di dalam acara 
Bandung Innovation Jam. 

Dengan  mengusung 
kon sep human-centered 
des ign has i l  akh i r  dar i 
acara ini di harapkan dapat 
diimplementasikan oleh Pe
merintah Kota Bandung 
melalui dinasdinas dan peru
sahaan daerah. Sehingga 
mampu menjadi langkah awal 
yang besar bagi tercapainya 
partisipasi masyarakat yang 
maksimal untuk membangun 
KotaBandung.•mor iii
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jakarta – Direktur Utama 
Pertamina Dwi Soetjipto men
jadi salah satu pembicara pada 
Seminar Na sional “Winning 
the AEC War Competing or 
Cola bo ra ting?”, di Segara 
Ball room, Dharmawangsa 
Hotel, Jakarta, pada (25/5). 

Dalam seminar nasional 
yang berka i tan dengan 
kompetisi, kolaborasi yang 
dipilih dalam Asean Economic 
Community (AEC), Dwi Soe
tjipto menyampaikan, dalam 
mempertahankan bisnisnya 
di saat kondisi ekonomi global 
yang melambat, Pertamina 
fokuspadaefisiensidaninves-
tasi. 

“Untuk down stream, Per 
tamina hingga 2025 harus 
meningkatkan kapasitas kilang 
sehingga  ada cadangan 1020 
persen untuk kuota nasional. 
Untuk bisnis hulu Pertamina 
harus go overseas sehingga 
2025 dapat mencapai target 2 

juta barel per hari,” paparnya. 
Seminar nas ional  in i 

ber samaan dengan pe lun
curan Indonesia Strategic 
Management Society (ISMS) 
yang didukung oleh Fa
kultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Indonesia. IS

direktur utama pertamina jadi pembicara 
dalam Seminar nasional

MS terbentuk dengan visi 
menjadi forum jejaring ma
syarakat manajemen stra
tegis di Indonesia, yang 
me  madukan pengetahuan 
dan solusi praktis dalam 
meng atasi masalahmasalah 
strategis bangsa yang ber

kaitan dengan percepatan 
dan pengembangan pem
bangunan nasional. Aggota 
ISMS adalah para professional 
yang berdedikasi di bidang 
keilmuan manajemen strate gis, 
baik dari aka demisi, praktisi, 
maupunkonsultan.•priyo 
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jakarta - Direktur Pengo
lahan Per tamina Rach
mad Hardadi dan Direktur 
Pemasaran PT Pembangunan 
P e r u m a h a n  ( P P )  M .  
Asprindi  menandatangani 
kontrak Proyek Fasi l i tas 
Pembangunan  Apar temen, 
yang merupakan fasil itas 
penunjang di  RefineryUnit
IV Cila cap. Penandatanganan 
ber lang sung di Ruang Rapat 
Lantai 15 Gedung Utama 
pada Selasa (7/6). 

Rachmad mengatakan, 
proyek  apartemen ini  untuk 
menyediakan fasilitas kelas 
dunia untuk para pekerja, 
khususnya operator, penga
was dan pimpinannya. Apar
temen per lu d isediakan 
karena banyak proyek yang 
sedang dikerjakan di Cilacap, 
seperti RFCC  yang sudah 
dioperasikan, PLBC yang 
sedang dikerjakan,  dan 
Proyek RDMP yang akan 
mem bangun 6 sampai 8 unit 
operasi baru di dalam teritori 

nonton Bareng rio 
Berlaga di Sirkuit Monaco  
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jakarta  –  Sebagai bentuk dukungan kepada 
Rio Haryanto yang berlaga di ajang balap paling 
bergengsi di dunia, Formula 1,  Pertamina kembali 
menyelenggarakan acara nonton bareng (nobar) 
Rio Haryanto yang berlaga di Sirkuit Monaco. Kali 
ini acara nobar diadakan di Epicentrum Kuningan, 
(28/5).

Acara nonton bareng tersebut sangat meriah 
karena dihadiri oleh komunitas pecinta F1 dan 
sahabat Rio, beberapa komunitas yang lain, 
termasuk wartawan otomotif serta dipandu oleh 
pengamat F1 M Wahab.

Corporate Brand Manager Pertamina 
Agoes Boedijono sangat mengapresiasi animo 
pendukung Rio yang sangat luar biasa. “Kita 
berharap Rio terus meraih hasil yang lebih baik 
tentu dengan dukungan seluruh masyarakat 
Indonesia. Pertamina juga sangat bangga memiliki 
pebalap seperti Rio Haryanto” kata Agus saat 
memberikan sambutan di acara tersebut.

Balapan F1 di sirkuit Monaco berlangsung 
dengan seru dan diwarnai beberapa insiden yang 
mengharuskan beberapa pebalap tersingkir di 
awalawal balapan.  Kali ini, Rio yang start dari 
posisi 19 berhasilmenyentuh finish di urutan
ke-15.•kun
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Bisnis Slack Wax pertamina dorong 
pertumbuhan Industri Hilir lilin dalam negeri

pertamina Bangun Fasilitas penunjang di ru IV

RU IV Cilacap. 
“Karena itu, diperlukan 

hunian mengingat sekarang 
sudah terjadi kekurangan. 
Karena keterbatasan lahan, 
maka diputuskan ntuk mem
bangun hunian yang vertikal,” 
jelas Rachmad. 

Dengan dibangunnya 
apar temen, RU IV akan 
mempunyai hunian yang 
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repre sentati f  untuk para 
pe kerja operator. “Dengan 
demikian memudahkan mo
bilitas pekerja, termasuk da
lam keadaan darurat,” tam
bahnya.   

A s p r i nd i  mengaku i , 
proyek ini merupakan proyek 
ke dua yang digarap di ling
kungan Pertamina.  “Sebulan 
sebelumnya, PP pun  men

dapat  proyek  untuk mem
bangun apartemen di Balik
papan,” ujar Asprindi. 

Untuk proyek di Cilacap, 
pihaknya  mengerjakan 2 
tower  yang masingma
sing 12 lantai. Artinya, akan 
tersedia 254 kamar. Proyek 
ini ditargetkan  selesai  satu 
tahun   terhitung  sejak kon
trakditandatangani.•urip

jakarta – Sejalan dengan 
program Pemerintah dalam 
mendorong pertumbuhan 
industri hilir domestik, Perta
mina berkomitmen untuk se
nan tiasa memprioritaskan 
suplai bahan baku (raw ma-
terial) untuk digunakan di 
industri dalam negeri. Hal 
tersebut disampaikan oleh 
VP Petrochemical Trading, 
Supriyanto Dwi Hutomo saat 
melakukan courtessy visit 
sekaligus factory visit ke 
industri (end-user) pengolahan 
Slack Wax menjadi Paraffin 
Wax, PT Kirana Mitra Abadi, 
di Tangerang Banten, pada 
(26/5). Dalam kunjungannya, 
Supriyanto juga mengapresiasi 
langkah PT Kirana Mitra 
Abadi yang senantiasa loyal 
menggunakan produk Pert
amina, termasuk Slack Wax 
yang menjadi bahan baku 
utama di pabrik tersebut, se
hingga patut dicontoh oleh 
indutri hiir lainnya dalam rangka 
mengurangi ketergantungan 
atas produk impor.  

“Pertamina senantiasa 
terus mempererat kemitraan 
bisnis dengan industri peng 
guna (end-user) yang me
rupakan key-account bisnis 

Mycrocrystaline Wax. Se
dang kan industri pengguna 
akhirnya adalah industri lilin 
lampu (candle), korek api, 
pe lapis dus/karton, pestisida,  
semir sepatu, pengawet ma
kan an, industri ban dan kos
metik.

Sejauh ini, pemasaran 
Slack Wax Pertamina se
bagian besar (70%) di ekspor 
ke manca negara, seperti 
Malaysia, Thailand, Singapore, 
India, Tiongkok, Taiwan, Korea 
Selatan, Jepang, Kanada, 
Australia, Belgia, Amerika 
Serikat, dan Jerman. Hanya 
sekitar 30% pro duksi Slack 
Wax diserap oleh industri Wax 
dalam negeri yang di antaranya 
digunakan oleh PT Kirana Mit
raAbadi.•petrochemicaL trading

VP Petrochemical Trading, Supriyanto Dwi Hutomo mengamati hasil produksi 
ParaffinWax(Lilin)diPTKiranaMitraAbadi,Tangerang(26/5).

Direktur Pengo lahan Pertamina Rach mad Hardadi dan Direktur Pemasaran PT Pembangunan Perumahan (PP) M.  Asprindi  
menandatanganikontrakProyekPembangunanApartemenRefineryUnitIVCilacap.

Pertamina,” tuturnya.
Dalam kunjungan tersebut, 

turut mendampingi Special 
Che mical Manager, Tengku 
Ezan dan Petrochemical 
Reg ion Manager  I I I ,  J . 
Rudikarijanto. Rombongan 
disambut oleh Direktur Utama 
PT Kirana Mitra Abadi Edo 
Lesmana dan Komisaris peru
sahaan Daniel Lesmana. Se
telah mengun jungi fasilitas 
pro duksi  dan gudang produk 
jadi (Pa   raffin Wax) siap jual, 
Direktur Utama PT Kirana 
Mitra Abadi Edo Lesmana  
me maparkan rencana pe
ngem bangan kapasitas pro
duksi Paraffin Wax di ha dapan 
tim Petrochemical Trading 
Pertamina.   Sebagai satu
satunya produsen Paraffin 
Wax da lam negeri, ia meng
harapkan dukungan penuh 
Per tamina dalam hal jaminan 
bahan baku Slack Wax. 

PT Kirana Mitra Abadi 
merupakan produsen Paraffin 
Wax (Lilin) dalam negeri de
ngan bahan baku Slack Wax 
yang di suplai Pertamina, me
lalui skema kerja sama jual 
beli selama lima tahun, 2011 
– 2016. Kinerja pembelian 
Slack Wax terus menunjukkan 

pe ningkatan seiring dengan 
mulai diterimanya produk jadi 
hasil produksinya di pasar 
dalam negeri, meliputi industri 
lilin lampu, korek api, produksi 
ban, dan pestisida.

Produk Slack Wax dipro
duksi dari Lube Oil Complex 
(LOC) RU IV Cilacap dengan 
ka pasitas produksi terpasang 
se besar 101.000 MTon per 
tahun yang terdiri dari 4 je
nis, yaitu Slack Wax LMO 
(Light Machine Oil), Slack Wax 
MMO (Medium machine Oil), 
Slack Wax DAO (Deasphalting 
Oil) dan Slack Wax SPO 
(Spindle Oil). Produk Slack 
Wax merupakan bahan ba
ku untuk memproduksi Pa-
raffin Wax (lilin), Emulsion 
Wax, Petrolatum Wax, dan 
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pelatihan laboratory 
Information Management 
System di ru IV
ciLacap – RefineryUnit(RU)IVCilacapyang
selama ini menggunakan Sistem Laboratory 
Information Management System (LIMS) 
berbasis aplikasi, akan beralih menggunakan 
LIMS yang berbasis web. Terkait dengan hal 
tersebut, digelar pelatihan LIMS di Gedung 
Diklat RU IV dengan diikuti oleh 30 peserta dari 
Fungsi Operasi. 

Laboratory Section Head RU IV Arif Ika 
Pujianto menyampaikan, dalam pelatihan 
ini akan dilakukan paralelisasi LIMS lama 
dengan LIMS  baru yang telah diupgrade 
menggunakan platform web base.  “LIMS 
yang baru bukan hanya fokus pada analisa 
laboratoriumsajanamunbanyakfiturlainyang
sangat memudahkan pekerja,” ungkap Arif.

Menurutnya, dengan sistem ini, pengelolaan 
informasi dan pelaporan laboratorium akan lebih 
akuratdanefisien.ImplementasiLIMSterpadu
Pertamina ini telah digulirkan sejak akhir 2013 
dan saat ini telah berjalan di laboratorium RU V 
Balikpapan dan RU VI Balongan. Materi pada 
pelatihan ini disampaikan oleh Alit Trisatya se laku 
konsultanLIMSdariLabwareIndonesia.•aji-ru iV



SHIppIng 
Wartsila rT-Flex Training Course, Wujud upskilling pekerja Shipping
jakarta -  Kemajuan dan perkembangan teknologi terbukti 
telah banyak memberi manfaat bagi kehidupan manusia. 
Hal ini seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan 
dan tuntutan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan 
kemudahan, kecepatan maupun ketepatan. Teknologi 
peralatan dunia perkapalan yang terus berkembang dari 
masa ke masa yaitu teknologi mesin kapal. Perkembangan 
dunia mesin kapal saat ini telah beralih dari sistem manual 
ke teknologi baru. Salah satunya yaitu mesin berjenis 
RTFlex yang dilengkapi sistem otomatis canggih dan 
common rail. Dengan sistem ini, rpm yang digunakan lebih 
rendah, konsumsi bahan bakar otomatis juga lebih rendah 
dan lebih mudah dioperasikan untuk kegiatan olah gerak 
kapal. Selain itu segala informasi operasional mesin kapal 
beserta pengoperasiannya dapat termonitor dan dilakukan 
melalui engine control room kapal. Kapal milik Pertamina 
yang sudah dilengkapi dengan teknologi sistem ini antara 
lain kapal Galunggung, Gede, Gamkonora dan Gamalama 
yang merupakan kapal pengangkut crude oil baik di 
terminal Pertamina, pelabuhan KKKS serta pelabuhan di 

luar Pertamina seperti di Malaysia.
Untuk mewujudkan peningkatan kemampuan crew 

sehubungan dengan perkembangan mesin kapal, maka 
dilakukan pelatihan untuk membekali penggunaan teknologi 
ini. Bekerja sama dengan Wartsila, telah diadakan Wartsila 
RT-Flex Training Course dengan materi diberikan langsung 
oleh expert trainer Warstila Switzerland. Training yang 
dilaksanakan tanggal 2325 Mei 2016 ini bertempat di 
Mercure Hotel Kemayoran. 

PelatihandibukaolehVicePresidentOwnfleet,Agus
Pranoto. Dalam sambutannya disampaikan mengenai 
peran sentral Ownfleet dalam peran Shipping sebagai 
urat nadi Pertamina. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 
30 peserta yang terdiri atas shore based dan vessel 
personel yang meliputi Technical Superintendent, 
Technical Support, Procurement & Fleet Support serta 
Engineer dan Electrician kapal yang saat pelatihan 
dilaksanakan berstatus off atau sedang melaksanakan 
cuti. Diharapkan dengan pelaksanaan training ini maka 
semakin meningkatkan kompetensi pekerja sehingga 
dapat menurunkan biaya perawatan mesin kapal. Efek 
langsung lainnya terkait meningkatnya permintaan 
operasional kapal, yaitu agar kehandalan operasional 
kapal dapat terwujud serta meminimalisir terhambatnya 
operasional kapal akibat adanya kerusakan mesin kapal. 
Selanjutnya diharapkan agar pelatihan serupa dapat 
dilaksanakan juga untuk jenis mesin kapal lainnya. Upaya
upaya ini diharapkan mampu mewujudkan pencapaian 
efisiensiperusahaan.• [shipping] 
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up Close & personal dengan anies Baswedan :
Integritas Harus dibangun melalui Sistem yang Kuat
jakarta -Fungsi Cul ture & 
Transformation Ma nagement 
HR Pertamina, mengadakan 
Up Close & Personal ke9 
bersama Menteri Pendidikan 
dan Ke budayaan Republik 
In donesia ke26 Anies Bas
wedan, pada Jumat (3/6),  di 
Ballroom Mezzanine, Kantor 
Pusat Pertamina. 

Acara yang dimoderatori 
langsung oleh Direktur 
SDM & Umum Dwi Wahyu 
Daryoto ini, turut dihadiri 
oleh Direktur Keuangan 
Pertamina Arief Budiman, 
SVP HR Development In
san Purwarisya, jajaran 
manajemen HR, dan selu
ruh pekerja di lingkungan 
Pertamina, baik di l ing
kungan Kantor Pusat, dan 
jugaRefineryUnit (RU)dan
Marketing Operation Re
gion (MOR) Pertamina di 
seluruh Indonesia yang turut 
mengikuti kegiatan secara 
live conference.

Pendiri Indonesia Meng
a jar tersebut, mengatakan 
bahwa keberhasi lannya 
hing  ga saat ini tidak jauh 
dari apa yang telah di

ajar kan oleh kedua orang 
tuanya yang merupakan 
aka demisi. Ia mengatakan, 
pendidikan terpenting da
tang dari rumah dan orang 
tua adalah pendidik paling 
penting. Saat ini, ia juga 
mendirikan direktorat baru 
di Kementeriannya, yaitu 
Di rektorat Pembinaan Pen
didikan Orangtua.

Terkaitprofilsertaprestasi
yang telah ia dapatkan, 
Anies menjelaskan bahwa 
pencapaian tersebut adalah 
berkat pendidikan orang 
tuanya. Ia percaya buah 
yang jatuh, tidak akan jauh 
dari pohonnya. “Sebenarnya 
yang ditunjukkan bukan 
Anies Baswedan, namun 
adalah tanda pa hala orang 
tua Anies Baswedan. Itu 
adalah ibunya, itu adalah 
ayahnya. Saya hanya menja
laninya,” ucap Anies.

Menurut Anies untuk 
survive dan mencapai masa 
depan perusahaan yang lebih 
baik, dibutuhkan integritas 
dan meritocracy. Sebagai 
salah satu value Pertamina 
6C, yai tu Clean, Anies 

percaya bahwa Integritas di 
sebuah institusi, tidak dapat 
hanya dibangun dengan 
khutbah ataupun ceramah, 
integritas harus dibangun 
melalui sistem yang kuat. 

“Hari ini orang bayar 
kredit on time, bukan ka
rena republik ini pada jujur. 
Tetapi karena kalau tidak 
bayar, masalahnya jadi ba
nyak. Jadi, sistemnya itu 
memaksa, dan itu adalah 
desain yang bagus, yang 
namanya institutional design 
adalah betulbetul design 
yang bisa menaklukan pe
rilaku,” jelas Anies.

Secara pribadi, Anies 
mengapresiasi distribusi 
BBM yang dilakukan Per
tamina. Menurutnya In
donesia tidak akan bisa 
seperti saat ini tanpa ada 
kehadiran Pertamina yang 
konsisten menjaga pasokan 
migas hingga ke pelosok 
negeri. Ia mengatakan, 
berkat orangorang yang 
bekerja di balik layar di 
Pertamina lah Indonesia 
dapat menyatu dan kuat.

“Saya pernah melihat 
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sekal i  logist ical system 
di sini, dan lihat petanya 
(distribusi). Saya bilang, 
mereka yang bekerja di 
belakang ini adalah orang
orang yang sebenarnya 
men  jaga keutuhan Re
publik,” ucap Anies.

“Kita berterima kasih, 
kemana pun, dapat harga 
bensin yang sama, ya cost-
nya ditanggung di sini. 
Menurut saya Indonesia ke 
depan itu sudah satu nu sa, 

satu bangsa, satu bahasa, 
juga satu negara, juga satu 
teritori, ada lima “satu” di sini. 
Yang keenam, yang mudah
mudahan bisa berhasil, satu 
harga. Mak sudnya, jangan 
ada selisih harga (BBM) jauh
jauh,” ucap Anies. 

Program Up Close & 
Personal sendiri bertujuan 
untuk membangun ko
munikasi antara leader dan 
pekerja Pertamina, ser ta 
mendapatkan lesson learn 

dan inspirasi dari pengalaman 
hidup dan pesanpesan yang 
disampaikan oleh pemimpin 
yang akan memotivasi pe
kerja. Kegiatan juga di
harapkan dapat membangun 
engagement dari pekerja 
Pertamina, dimana skor 
engagemen t  r a t a  r a t a 
pekerja Pertamina holding 
keseluruhan saat ini, sebesar 
84,6%, dengan skor pekerja 
muda yang masih di kisaran 
79%-83%.•starfy

VP Own Fleet Agus Pranoto membuka Wartsila RT-Flex Training Course.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan beincang santai di antara pejat dan pekerja Pertamina, di Kantor 
Pusat Pertamina, pada (3/6).
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jelang ramadhan, pekerja pHe nSB-nSO Bantu 
Bersihkan rumah Ibadah di Sekitar perusahaan
aceh utara –  Sebagai 
komitmen kepedulian ter
hadap masyarakat di sekitar 
perusahaan, para pekerja 
dan mitra kerja PT. Pertamina 
Hulu Energi (PHE) NSBNSO 
Aceh Production Operations 
(APO) Field melaksanakan 
kegiatan bakti sosial di Desa 
Manyang SB, Kecamatan 
Tanah Luas, Aceh Utara, 
pada hari Jum’at (27/05). 

Para pekerja secara 
bahu membahu bersama 
masyarakat desa dan unsur 
pemerintah Kecamatan 
Tanah Luas membersihkan 
meunasah (surau) yang 
akan digunakan oleh masya
rakat untuk beribadah di 
bu lan suci Ramadhan. Se
lain membersihkan meu-
nasah ,  dalam kegiatan 
ter sebut PHE NSBNSO 
juga menyerahkan sejumlah 
bantuan material bangunan 
untuk pembangunan fasilitas 

pertamina peduli Karya anak luar Biasa
denpasar - Pertamina 
menga dakan Konferensi 
Anak Luar Biasa (KARSA) 
bagi siswasiswi serta guru
guru sekolah luar biasa dari 
beberapa daerah di wilayah 
Provinsi Bali. Kegiatan yang 
berlangsung pada 34 Juni 
2016 di Denpasar ini dihadiri 
oleh Gubernur Provinsi Bali, 
Dinas Pendidikan Provinsi 
Bali, Dinas Sosial Provinsi 
Bali, guruguru serta siswa
siswi Sekolah Dasar Luar 
Biasa, dan Direktur Utama 
Pertamina.

Konferensi Anak Luar 
B iasa  (KARSA)  ada lah 
program pemberian bantuan, 
pembelajaran, pendidikan, 
dan pembinaan kepada guru 
dan siswa sekolah luar biasa 
dari Program PKBL Pertamina 
di beberapa daerah di wilayah 
Provinsi Bali. Bantuan tersebut 
berupa pelatihan bagi orang 
tua dan guru dari anakanak 
difabel agar mereka sa dar 
bahwa anakanaknya ber
hak untuk mendapatkan 
pendidikan yang setinggi
tingginya layaknya anakanak 

normal lainnya.
“Kegiatan pelatihan ini 

adalah peran serta dan 
tang gung jawab Pertamina 
terhadap pembangunan ma
syarakat Indonesia dengan 
memperhatikan pendidikan 
anakanak luar biasa. Se
moga pelatihan ini dapat 
meningkatkan pendidikan 
anakanak luar biasa agar 
mereka bisa belajar lebih 
baik serta meningkatkan 
pe ngetahuan masyarakat 
dalam menjaga dan mendidik 
anakanak luar biasa,” kata 
Dwi Soetjipto, Direktur Utama 
Pertamina.

Pada kesempatan yang 
sama Pertamina juga me
nyerahkan bantuan sebesar 
Rp. 1.764.543.500 dalam 
ben tuk Sarana Peralatan 
Penunjang Pendidikan ba
gi Sekolah luar Biasa di 
Wilayah Bali, sebagai bentuk 
dukungan dan perhatian bagi 
anakanak luar  biasa.

Pelatihan dengan tema 
“Membuat AnakAnak Luar 
Biasa Menjadi Luar Biasa” ini 
menghadirkan narasumber

narasumber yang ahl i di 
bidang pendidikan anak luar 
biasa, seperti Djaja Rahardja 
– Dosen Ahli Pendidikan Anak 
Tunanetra dengan spesialis 
Orientasi dan Mobi l i tas, 
Jurusan Pendidikan Luar 
Biasa, Universitas Pendidikan 
Indonesia (UPI) Bandung, 
Lifya Sofyan – Guru Sekolah 
Luar Biasa (SLB) Berprestasi 
Tingkat Nasional, Kak Seto 
Mulyadi – Psikolog Anak 
dan Ketua Komisi Nasional 
Perl indungan Anak, dan 
Dewi Yull – artis dan ibu yang 
memiliki anak difabel.

Selain mengadakan pe
latihan, melalui Konferensi 
Anak Luar Biasa (KARSA) 
ini  pula, Pertamina juga 
mem berikan Penghargaan 
K A R S A .  P e n g h a r g a a n 
KARSA ini diberikan kepada 
anakanak difabel dengan 
masingmasing prestas i 
yang dimilikinya agar menjadi 
inspirasi bagi anakanak 
difabel lainnya untuk terus 
maju dan pantang menyerah.

Pera ih  penghargaan 
KARSA ini adalah Stephanie 

Handojo, Agus Ngaimin, Ni 
Nengah Widiasih, Setiyo 
Budi Hartanto, Dian David 
Michael Jakobs, Noni, dan 
Heni Candra Hidayah. Mereka 
adalah para difabel yang 
su dah memil ik i  prestasi 
dari bidang olahraga, seni, 
dan pendidikan yang telah 
mendapatkan penghargaan 

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto didampingi VP CSR & SMEPP Pertamina Kuswandi berbincang dengan salah satu 
penerima dana pembinaan untuk penyandang disabilitas berprestasi.
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maupun medal i ,  baik di 
tingkat nasional maupun 
internasional.

“Anakanak Indonesia 
apapun keadaannya adalah 
energi negeri ini, yang mem
berikan inspirasi untuk hi
dup yang lebih baik. Adalah 
tugas bersama bagi Bangsa 
Indonesia untuk melindungi, 

mendidik, dan memelihara 
anakanak agar mereka bisa 
tumbuh menjadi generasi 
yang kuat, tangguh, ser ta 
berkualitas dalam meng
hadapi tantangan masa 
de pan demi kelangsungan 
bang sa dan negara,” tutup 
DwiSoetjipto.•dsu

tempat wudhuk meunasah 
desa tersebut.

Sekretaris Camat Ta
nah Luas, Zainal Abidin 
me nyam paikan, apresiasi 
yang se t inggi t ingginya 
kepada PHE NSBNSO, 
atas kegiatan bak ti sosial 
dan bantuan yang selama 
ini diserahkan kepada de
sadesa d i  l ingkungan 
ke camatan Tanah Luas 
yang merupakan tetangga 
terdekat perusahaan. 

“Kami sangat berterima 
kasih dan mengapresiasi 
upaya yang dilakukan PHE 
NSBNSO. Ini merupakan 
satu bentuk kepedulian 
peru  sahaan yang sangat 
besar manfaatnya kepada 
masyarakat. Kami pun terus 
berkomitmen untuk menjalin 
hubungan yang harmonis 
dan terus  mendukung 
kegiatan peru sahaan,” ujar 
Zainal Abidin.
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Sementara itu, Superin
tendent Field Maintenance 
APO, Yanis B. Aly, dalam kata 
sambutannya mengatakan, 
kegiatan bakti sosial tersebut 
merupakan salah satu pro
gram kegiatan Corporate 
Social Responsibility (CSR) 
perusahaan untuk pengem
bangan, kepedulian dan per
saudaraan dengan masya
rakat tetangga perusahaan.

“Ini merupakan bukti 
ke pedul ian perusahaan 
untuk ma syarakat  di ring 1 

wilayah operasi perusahaan. 
Perbaikan sarana ibadah ini 
merupakan momen yang 
sangat tepat dilakukan agar 
masyarakat khusyudalam 
menjalankan ibadah di bulan 
Ramadhan,” ungkap Yanis.

Program bakti sosial PHE 
NSBNSO kali ini merupakan 
kegiatan kedua di tahun 2016 
dan rencananya kegiatan 
serupa akan dilaksanakan 
total sebanyak empat kali di 
lokasi sekitar perusahaan.•
phe nsb-nso

pantai Labu – Untuk mencegah bahaya kanker 
serviks bagi kaum wanita, Pertamina memberikan 
bantuan Sosialisasi berupa Seminar Kesehatan, 
Papsmear Gratis, Pelayanan Keluarga Berencana (KB) 
dan pengobatan massal kepada 460 warga.

 Adapun kegiatan ini berlangsung di tiga lokasi, yaitu 
di Pantai Labu  Kabupaten Deli Serdang pada (26/5), 
Besitang  Kabupaten Langkat (31/5), dan kota Binjai 
(2/6)di Kecamatan Cengkeh Turi Binjai Utara.  Pertamina 
melakukan bantuan kegiatan ini bekerja sama dengan 
Perkumpulan Keluarga Berencana In donesia (PKBI) .

 Pjs. Manajer CSR & SMEPP Muhammad Toyib 
mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari 
program CSR Pertamina Sehat untuk membantu 
meningkatkan derajat kesehatan kaum Ibu di sekitar 
wilayah Sumatera Utara. Acara juga diisi dengan 
pengobatan umum dan pemeriksaan dini kanker serviks 
dengan melakukan papsmear gratis serta layanan 
Keluarga Berencana (KB)

 Hadir sebagai narasumber dr Elida Lubis 
menjelaskan kepada peserta bahwa dengan papsmear 
dapat membantu mendeteksi dini penyakit kanker 
serviks. 

Di Kecamatan Pantai Labu, pemeriksaan Papsmear 
diikuti 60 perempuan dan 20 perempuan mengikuti 
layanan Keluarga Berencana (KB), serta 80 peserta 
mengikutipengobatangratis.•mor i

Sosialisasi pencegahan Kanker 
Serviks dan papsmear gratis



8No. 24
Tahun LII, 13 Juni  2016HSSe

penggunaan BOW TIe rISK analYSIS dI dalaM HSe CaSe 
perTaMIna InTernaTIOnal ep

Pertamina melalui anak usahanya Pertamina International EP membeli saham mayoritas dari operasi 
ConocoPhillips Aljazair pada tahun 2013, dan menjadi operator di lapangan Menzel Lejmat Utara (MLN). 
Fasilitas MLN terletak di wilayah Bekine Basin dari gurun Sahara, atau sekitar 140 km dari perbatasan Libya 
dan Tunisia. Fasilitas ini terdiri dari Fasilitas Central Processing (CPF) dan Akomodasi Camp.

Sebagai Operator dengan target HSSE Excellence dan sebagai bentuk kepatuhan pada peraturan 
pemerintah Algeria,  Decree executive no 14349 terkait peraturan Safety Case, Pertamina International 
EP telah membuat HSE Case untuk Lapangan MLN, dimana HSE Case ini, berisikan penjelasan terkait 
Facility description, HSE Management system, Formal Safety 
Assessment (FSA) Summary, Safety Critical elements and 
Performance Standards, ALARP Demonstration dan Fitness to 
Operate.Dokumentersebutdiharapkanbisamengidentifikasi
semua bahaya yang berhubungan dengan fasilitas atau operasi, 
serta langkahlangkah yang sesuai untuk mengelola risiko ke 
tingkat ‘As Low As Reasonably Practicable’ (ALARP) atau risiko 
yang dapat diterima pada saat diimplementasikan. 

Dengan cara ini, unsurunsur utama dari manajemen bahaya 
danrisikoseperti,mengidentifikasi,menilai,mengendalikandan
melakukan perbaikan termasuk di dalam HSE Case yang  scope 
nya untuk bahaya besar (Major Accident Hazard) saja.

Konsekuensi dan kemungkinan terjadinya kecelakaan 
tergantung dari tindakan pengendalian, untuk mencegah atau memitigasi risiko yang ada. Oleh karena itu, 
persyaratan utama dari HSE Caseadalahuntukmenunjukkanbahwabahayatelahdiidentifikasidandikendalikan
secara memadai dengan membuat referensi untuk pelaksanaan tindakan pengendalian. Untuk Major Accident, 
perlu dilakukan penilaian yang lebih rinci untuk menunjukkan bahwa kontrol dan langkahlangkah mitigasi 
yang ada,  telah cukup dan memadai untuk mengelola risiko, yang pada proses pembuatan nya melibatkan 
personil yang memiliki pengetahuan terkait operasi. Didalam HSE Case untuk Lapangan MLN, sebuah tools 
“bowtie” digunakan untuk menggambarkan hubungan antara bahaya, penyebab, potensi konsekuensi dan 
pengendalian risiko. 

i. pengenaLan anaLisa BOW TIE
Bow Tie adalah salah satu metode analisa risiko yang  memberikan ringkasan visual atau dalam bentuk 

diagram, dari semua tindakan pengendalian bahaya. Dengan memvisualisasikan interaksi antara kontrol dan 
faktor eskalasi, orang dapat melihat bagaimana sistem secara keseluruhan bekerja dalam memitigasi dan 
mengendalikan bahaya, selain itu di dalam Bow Tie dapat diintegrasikan dengan HSE Management System, 
dan menentukan siapa yang menjadi Responsible Owner dari tindakan pengendalian bahaya tersebut. Bow 
Tie juga dapat digunakan secara efektif untuk memastikan bahwa bahaya yang berhasil dikendalikan masuk 
dalam kategori ‘As Low As Reasonably Practicable’ (ALARP).

Dengan menggabungkan dari beberapa teknik keselamatan, dan kontribusi faktor manusia dan organisasi, 
diagram Bowtie dapat memfasilitasi pemahaman terhadap manajemen risiko dan peran elemen perusahaan 
termasuk manajemen dan stakeholder di dalamnya. 

ii. perbedaan BOW TIE dengan FAULT TREE dan EVENT TREE
a. Fault-Tree (fta)adalahteknikidentifikasirisikomenggunakangrafis
dengan deskripsi sistematis dari sebuah kombinasi yang mungkin terjadi 
di dalam sebuah sistem, yang dapat mengakibatkan hasil yang tidak 
diinginkan (Loss). Sebuah Fault-Tree (FT) dibuat dengan menghubungkan 
urutan peristiwa,  yang secara individual (atau kombinasi), dapat 
menyebabkan Top event. Metode ini dibuat dengan menurunkan top 
event pada proses di bawahnya yang mungkin terjadi, sampai penyebab 
dasarteridentifikasi.

b. Event-Tree  (eta) 
dimulai dengan faktor pe
micu, seperti ke gagalan 
kom ponen atau faktor pemicu lainnya seperti peningkatan suhu/
tekanan atau pelepasan zat berbahaya. ETA berguna dalam 
menganalisis konsekuensi yang timbul dari kegagalan atau 
kejadian yang tidak diinginkan.

c. Bow-tie adalah kombinasi (atau integrasi) dari Fault Tree, 
yang mengacu dari Top Event, dan Event Tree yang mengacu 

pada konsekuensi dari Top Event yang terjadi. Sehingga Bow Tie dapat dianalogikan Fault Tree berada di 
sebelah kiri diagram dan Event Tree berada di sebelah kanan diagram. Perbandingan antara Bow Tie dan FTA 
/ ETA dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

iii. impLementasi BOW TIE di pertamina 
internationaL ep

Mengacu pada Formal Safety Assessment 
(FSA) Summary  HSE Case untuk Lapangan MLN 
di Pertamina International EP, Evaluasi Risiko dan 
Manajemen dibagi menjadi beberapa langkah 
sebagai berikut :
a. Step 1: Hazard Identification
Sebuah tim yang terdiri dari personil multidisiplin  
mereview Hazard checklist (mengacu dari ISO 
17776)untukmengidentifikasibahayayangrelevan
dengan Fasilitas MLN dan seluruh operasinya.
b. Step 2: Identification of Hazard Scenarios
Pengalaman dan pemahaman terkait proses dari  

timdigunakanuntukmengidentifikasiskenariobahayayangbisaterjadi.
c. Step 3:  Assessment of Risks
Untuk masingmasing skenario bahaya, tim menilai 
risiko, menggunakan matriks risiko, dan memprioritaskan 
bahaya sesuai dengan potensi konsekuensi (atas dasar 
asumsi kasus terburuk) dan frekuensi. Bahaya yang telah 
diidentifikasi, bersama-samadenganpenilaian frekuensi
dan konsekuensi, dicatat dalam List Register Bahaya. 
BahayayangtelahdiidentifikasidanmasuksebagaiMajor 
Hazard ditandai  dan dilakukan penilaian rinci lebih lanjut 
menggunakan metodologi Bow Tie.

d. Step 4:  Identification of Threats that may Realize a Major Hazard
Untuk setiap bahaya utama (Major Hazard) yang telah diidentifikasi, ancaman/threats baik keadaan atau 
situasiakanikutdiidentifikasi,danmanayangberpotensimenyebabkanterjadinyaskenarioTop Event dengan 
menggunakan Bowtie assessment.
e. Step 5: Control and Recovery for a Major Hazard
Untuk setiap ancaman/threats,  tim akan mempertimbangkan, apakah kontrol yang ada sudah cukup 
berada di tempat untuk mencegah terjadinya Top Event. Namun, meskipun sudah tersedia mitigasi, masih 
memungkinkan threat dari Top Eventtersebutterjadisehinggaperludiidentifikasijugalangkah-langkahpemulihan
yang mengurangi konsekuensi dari Top Event. Langkahlangkah ini termasuk deteksi, tanggap darurat dan 
Contingency Plan. Kontrol dan langkahlangkah pemulihan juga dicatat dalam list register bahaya.

iV. memahami BOW TIE RISK  DIAGRAM
Setiap diagram Bow Tie akan terdiri dari elemen Hazard, ancaman, consuquences, penghalang/barrier dan 

faktor eskalasi, untuk contoh kita menggunakan skenario dari HSE Case, MAH-01A  PRODUCTION WELLS: 
LOSS OF CONTAINMENT
a. Hazard 

Awal dari setiap diagram Bow tie adalah Hazard. Sebuah Hazard adalah sesuatu di 
sekitar atau bagian dari organisasi yang memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan. 
Bekerja dengan zatzat berbahaya, mengendarai mobil atau menyimpan data sensitif adalah 
contohaspekberbahayadarisebuahorganisasi.TujuandariidentifikasiHazard adalah untuk 
menemukan halhal yang merupakan bagian dari organisasi Anda yang bisa berdampak 
negatif jika kontrol atas aspek tersebut  hilang.
b. Top event

Setelah Hazard dipilih, langkah berikutnya adalah untuk menentukan Top Event. Ini 
adalah saat ketika kontrol terhadap Hazard tersebut hilang.

c. Threats
Ancaman adalah apapun akan menyebabkan 

Top Event terjadi. Untuk Bow Tie yang ideal adalah 
menghindari contoh ancaman yang terlalu umum “Human 
error”, “kegagalan Equipment”atau“Kondisicuaca”. Identifikasiancaman
yangbaikadalahbersifatspesifik.
d. Consequences

Konsekuensi adalah hasil dari 
Top Event. Ada bisa lebih dari 
satu konsekuensi untuk setiap Top 
Event. Seperti dengan ancaman, 
orang cenderung untuk fokus pa
da kategori generik bukan meng

gambarkan peristiwa tertentu. Cobalah untuk tidak fokus pada cedera 
/ kematian, kerusakan aset, kerusakan lingkungan, kerusakan reputasi 
atau kerusakan keuangan. Cobalah untuk menggambarkan peristiwa 
yang spesifik seperti “Terlepasnyagas yangmudahmenyala”, atau
“Terlepasnya cairan mudah terbakar”. 
e. Control and Recovery Barriers

Barrier dalam Bow tie muncul di kedua sisi Top Event. Barrier 
mencegah skenario sehingga ancaman tidak menghasilkan Kehilangan 
kontrol (Top Event) atau tidak berkembang menjadi dampak yang 
sebenarnya (konsekuensi). Ada berbagai jenis Barrier, yang terutama kombinasi dari perilaku manusia dan / 
atau hardware/teknologi.

Setelah barrier diidentifikasi,Andamemilikipemahamandasartentangbagaimanarisikodikelola.Anda
dapat membangun struktur barrier ini lebih lanjut untuk memperdalam. Anda juga dapat memahami di mana 
kelemahan dari barrier tersebut. Barrierdapatdisertakanmenjadibeberabagianuntukmeningkatkanefektifitas
nya. Hal ini berarti juga bisa dilakukan pemetaan pada Sistem Manajemen Keselamatan, untuk menentukan 
siapa yang bertanggung jawab untuk barrier tersebut.

 

f. Escalation factors & Escalation factor barriers
Barrier tidak pernah sempurna. Bahkan barrier yang 

terbaik pun bisa gagal. Mengingat fakta ini, apa yang 
perlu dilakukan adalah apa yang menyebabkan  Barrier 
akan gagal. Hal ini dilakukan dengan menggunakan 
faktor Eskalasi. Apapun yang akan membuat barrier gagal 
dapat digambarkan dalam faktor Eskalasi. Misalnya, 
internal corrosion akan tetap terjadi meskipun sudah 
dilakukan injeksi corrosion inhibitor, yang mungkin gagal 
apabila spesifikasi dan kuantitas dari kimia nya tidak 
sesuai, sehingga perlu ditambahkan barrier lain, seperti 
penggunaan material downholeyangmemilikispesifikasi
high grade.

 
V. kajian efektiVitas BARRIER daLam BOW TIE 

Langkah-langkahpengendalian dan pemulihan yang telah diidentifikasi dan didokumentasikanpada
diagram bow tie akan dikaji untuk melihat apakah ini sepenuhnya efektif dan memastikan risiko berkurang ke 
tingkat ALARP.

Semua barrier pada bow tie yang diberikan peringkat warna sesuai dengan efektivitas mereka, dengan 
hijau digunakan untuk efektif, kuning untuk sebagian efektif dan merah untuk tidak efektif. Semua tindakan 
yangtelahdiidentifikasi,akandiringkasdalamHSECasesebagaibagiandarirencanapenguranganrisiko.•

Oleh : galuh pramudipto - analyst HSe Compliance & performance, pertamina International ep 
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BTp 
Sebagai bagian dari pelaksanaan inisiatif Breakthrough 

Project (BTP) 2016, dicetuskanlah BTP Masterplan Infrastruktur 
Pertamina  dengan tujuan untuk menyiapkan Masterplan jangka 
panjang yang andal dan optimum sehingga  agar Pertamina 
memiliki sebuah Masterplan jangka panjang melalui perencanaan 
infrastruktur yang terintegrasi  antara Direktorat Pemasaran, Di
rektorat GEBT, Direktorat Pengolahan dan Direktorat Keuangan.

Beberapa latar belakang yang cukup kuat sehingga diperlu
kannya penyusunan Masterplan Infrastruktur Pertamina  adalah 
sebagai berikut :
1. Adanya pertumbuhan demand  energi meliputi namun tidak 

dibatasi pada  BBM, Aviasi, LPG, Petrochemical, Gas Natu
ral, LNG dan lainlain serta semakin meningkatnya kompetisi 
market sehingga perlu dukungan perencanaan infrastructure 
dan pola supply yang  andal dan optimal.

2. Perlu adanya sinkronisasi antara perencanaan infrastuktur 
pemasaran jangka panjang dengan perencanaan dari seluruh 
direktorat dan fungsi teknis terkait.

3. Perlu adanya integrasi  master plan infrastructure 2015 yang 
disesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini dan 
proyeksi ke depan.
Tim BTP Masterplan Infastruktur Pertamina sendiri terdiri dari 

berbagai lintas fungsi yang dipimpin oleh Project Leader Faris Aziz 
(VP Supply & Distribution) beserta CoLeader Nina Sulistyowati 
(VP Strategic Planning and Business Development). Terdapat 
2 (dua) work stream Leader yaitu Stream Penentuan Proyeksi 
Demand, Asumsi dan Rule of Thumb yang dilead oleh  Heri 
Purwoko (Business Strategic Planning Manager) dan Stream 
Optimalisasi Pola Supply dan Proyeksi Pengembangan Infrastruk
tur oleh Godam Pariyanto (Manager Performance & Evaluation 
Manager). Stream yang pertama, sesuai dengan judulnya memiliki 
tugas untuk memberikan proyeksi demand nasional dan proyeksi 
sales Indonesia untuk kebutuhan energi jangka panjang dengan 
menggunakan datadata studi terakhir dan membuat acuan 
angka yang sama dan terintegrasi dari Direktorat Pengolahan, 
Direktorat GEBT, Direktorat Pemasaran dan Direktorat Keuangan. 
Kemudian tim juga  membuat asumsiasumsi dasar serta rule of 
thumb yang  telah disepakati untuk digunakan secara Korporat 
dalam perencanaan strategis dan tentunya untuk melihat proyeksi 
kekuatan positioning Pertamina dalam menguasai market share 
energi di Indonesia. Sementara stream yang kedua berdasarkan 
data dari workstream pertama melakukan optimasi pola suplai 
menggunakan iterasi simulasi SAND oleh fungsi ISC. Sinkronisasi 
dan analisa untuk integrasi balance energi mulai terlihat dari hasil 
simulasi yang dilakukan dan kemudian team membuat proyeksi 
perencanaan infrastruktur dan  investasi berikut kajian pendanaan 
investasi yang dibutuhkan.

Sampai dengan akhir Mei 2016, tim BTP telah menyelesaikan 
penyusunan Masterplan dan berarti lebih cepat satu bulan dari 
target tim yaitu di bulan Juni 2016. Tim  BTP membuktikan bahwa 
keterbatasan waktu dapat diatasi serta kondisi silo-silo yang 
sering mengemuka karena sulitnya koordinasi antara Direktorat 
juga luntur dengan semangat satu Pertamina. 

Project Leader Faris Aziz juga menambahkan key success 
factor dari pencapaian BTP ini, “Tim BTP Masterplan Infrastruk
tur justru memiliki kekuatan utama pada keberagaman/diversity 
function dari berbagai Direktorat di Pertamina.  Kolaborasi antara 
pekerja senior yang memiliki banyak pengalaman dan pekerja 
muda dengan semangat dan talenta yang baik memberi kekua
tan tersendiri sehingga BTP Masterplan Infrastruktur ini dapat 
selesai ahead dari waktu yang ditentukan. Sinergi dibangun 
melalui forumforum pertemuan, diskusi terbuka dan tentunya 
peran yang baik dari PMO untuk secara ketat memantau progres 
pekerjaan Dengan adanya Hasil Kajian Masterplan Infrastruktur 
ini diharapkan Pertamina memiliki guidance yang lebih jelas yang 
telah mempertimbangkan banyak aspek, sehingga dapat digu
nakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan strategic ke 
depan. Hasil ini harus menjadi suatu kajian yang “hidup” dan terus 
termaintain dengan baik seiring dengan dinamika perubahan 
yangterjadi.MajuterusPertamina!•tim btp masterplan infrastruktur pertamina

Kajian BTP Masterplan Infrastruktur Pertamina disusun 
dengan sudah memperhitungkan Refining Capacity Roadmap 
yang akan meningkatkan kapasitasnya menjadi dua kali pada 
2025 dengan beberapa program improvement kapasitas 
kilang, upgrade kilang (Refinery Development Master Plan) dan 
termasuk pembuatan kilang baru (Grass Root Refinery) yang 
sudah mempertimbangkan bahwa pasar sudah dibuka bebas 
sehingga risiko over suplai dari kilang yang tidak dapat terserap 
100% oleh pasar domestik sudah diperhitungkan, juga lebih 
lanjut adanya trend spesifikasiGasoil dari market internasional 
menuju ke arah EURO 5, serta pertimbangan mode kilang untuk 
pemenuhan suplai  gasoline dan LPG.

Untuk masterplan infrastruktur gas dan energi baru ter
barukan (GEBT) kajian meliputi value chain bisnis gas Perta
mina di Indonesia serta rencana untuk energi baru terbarukan. 
Berdasarkan kajian optimasi suplai dan perencaaan infra
struktur pipa, jaringan gas, CNG Station dan lainnya, 
Direktorat GEBT tumbuh cukup agresif dibandingkan dengan 
pesaing meskipun masih harus mengejar ketertinggalan 
di sektor distribusi gas. Namun portofolio dari masterplan 
ini juga melihat bahwa diversifikasi bisnis GEBT yang ber-
kembang memperlihatkan roadmap yang cukup penting 
dalam merealisasikan bisnis power dan pertumbuhan energi 
baru terbarukan. 

Terkait dengan masterplan infrastruktur BBM di Indonesia, 
pengembangan infrasruktur BBM di Indonesia sudah mem
per timbangkan wilayahwilayah yang belum memiliki infra
struktur seiring dengan rencana pemerintah untuk pemera
taan BBM di Indonesia dan untuk menekan harga BBM men
jadi terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, melalui master 
plan infrastruktur yang terintegrasi ini juga membuka jalan si
nergitas pemanfaatan bersama antara ROW Pipa gas dengan 
pipa BBM sehingga infrastruktur Pertamina lebih maksimal. 

Untuk masterplan infrastruktur Aviasi, proyeksi demand 
dan market share Indonesia hingga 2030 hampir sepenuhnya 
sudah dikuasai oleh Pertamina dengan estimasi pada tahun 

2020, 2025 dan 2030 akan tetap di kisaran 95%.  Pun begitu, 
perhitungan kebutuhan infrastruktur telah memperhitungkan 
100% demand nasional. Sedikit catatan bahwa dengan per
timbangan keterbatasan DPPU, maka penerimaan avtur da
pat dioptimalkan  melalui penerimaan di TBBM sehingga da
pat menerima kapal dengan parcel besar. 

Untuk gas domestik, market share LPG Pertamina Tahun 
2015  sampai dengan 2030 dipertahankan di atas 95%.
Hal yang perlu dijadikan perhatian ke depan adalah untuk 
pertumbuhan demand ini perlu dipertimbangkan peralihan 
konsumen ke listrik sehingga apakah harga LPG masih bisa 
bersaing dengan electricity non subisidi termasuk keunggulan 

practicality listrik yang lebih baik. Pada saat ini, Supply LPG 
masih tergantung dari Floating Storage yang berlokasi di 
Teluk Semangka dan KalbutSitubondo. Oleh karenanya da
lam mendukung kehandalan suplai dan aspek safety dalam 
master plan infrastruktur direncanakan improvement dengan 
membangun Terminal LPG refrigerated di beberapa titik. 

Lebih lanjut untuk masterplan Petrochemical, proyeksi 
demand Aspal, Paraxylende, Benzene dan Olefin Polymer
tumbuh 5% dari 2015 ke 2030 yang diasumsikan pada per
tumbuhan GDP. Pengembangan bisnis Petrochemical ter
sebut juga didukung dengan proyeksi supply Kilang yang 
meningkat seiring dengan rencana RDMP dan GRR.

Terkait dengan infrastruktur dermaga dan jetty untuk 
Shipping dan Marine, proyeksi kebutuhan infrastruktur sudah 
mem perhitungkan proyeksi penambahan kapal yang lebih 
smooth di setiap periode 5 tahunnya. 

Dari seluruh total nilai proyeksi investasi, tim juga sudah 
membuat kajian investasi sesuai periode tahun berjalan de
ngan sudah mempertimbangkan dampaknya terhadap co-
venant. Beberapa alternatif untuk skema pendanaan juga 
sudah dimunculkan sehingga Pertamina dapat melihat ke
mampuan finansialnya dan melihat berbagai pertimbangan
ske ma pendanaan investasi yang terbaik untuk Pertamina.
•tim btp masterplan infrastruktur pertamina

Masterplan Infrastruktur 
Pertamina

BTp Masterplan Infrastruktur : 
eliminating Silos in pertamina
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judul buku  : call centers for dummies
penulis  : real bergevin
penerbit : Wiley
kolasi  : xviii/366p/il/23cm

Banyak orang yang telah mengembangkan opini 
mengenai Call Centers. Para eksekutif dan analis telah 
menyadari bahwa Call Centers mempunyai dampak yang 
tinggi terhadap pendapatan perusahaan, pengeluaran, 
target pasar, dan keloyalan pelanggan. Call Centers 
mempunyaihalyangsignifikanterhadaphallokaldan
perekonomian dunia. Call Centers yang dikelola dengan 
baik tidak terjadi karena suatu masalah ataupun sekedar 
kesempatan. Hal ini terjadi jika pemimpin perusahaan 
mempunyai visi yang jelas untuk hal yang dapat dicapai 
dan menciptakan lingkungan dimana para anggota tim 
dapat berkembang untuk melakukan performa yang 
baik. 

Buku ini mengulas mengenai dunia Call Centers tidak 
hanya sekadar teori namun dari masalahmasalah yang 
dihadapi oleh perusahaan besar di dunia. Buku Call 
Centers for Dummies terbagi menjadi enam bagian, 
dimana setiap babnya membahas Call Centers dengan 
aspek yang berbeda. Setiap bab berisi mengenai 
konsepdandefinisi,fakta-faktamenarik,anekdotdan
pembahasan masalah bagaimana cara pemecahan atau 
menghadapinya.  

Bab pertama membahas gambaran awal apa itu Call 
Centers, bagaimana merencanakan atau mendirikan 
Call Centers baru, dan membuat Call Centers dapat 
menjadikan misi perusahaan terlaksana. Bab kedua 
membahas cara menganalisis Call Centers, perencanaan 
keuangan dan susunan kepegawaian. Buku ini 
menyediakan gambaran singkat cara menjalankan 
operasional Call Centers dan performa keuangan. Bab 
ketiga mengulas teknologi yang dibutuhkan oleh Call 
Centers, termasuk peningkatan nilai dan program para 
agen Call Centers. Bab keempat cara perekrutan staf Call 
Centers, pelatihan yang tepat untuk agen Call Centers. 
Bab kelima membahas bagaimana kebijakan, prosedur, 
efek dari undangundang hokum di Call Centers dan 
yang terakhir bab keenam membahas mengenai tips 
dan teknik yang dikumpulkan dari berbagaia macam 
industri Call Centers. Dunia Call Centers merupakan 
bagian dari perusahaan yang bersifat dinamis, buku 
ini menggambarkan mengenai pengalaman dari para 
pemimpin bisnis, diharapkan melalui buku ini dapat 
menjawab permasalahan bagian Call Centers di tempat 
Andabekerja.•perpustakaan
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pelatihan juri dan auditor CIp: 
perdalam praktek Bukan Hanya Teori

SM – Implementasi ISO 9001 : 2015 
Saatnya Fungsi-fungsi di Kantor pusat 
unjuk prestasi

Tahun ini menjadi tahun yang sangat challenging bagi fungsi Quality, System and Knowledge Management (QSKM) 
karena adanya tantangan dari Direksi untuk meningkatkan Value Creation dan membuat CIP menjadi lebih “membumi” 
untuk menyelesaikan masalah pekerjaan setiap pekerja. Keduanya menjadi fokus utama  perbaikan Pengelolaan CIP 
dimana Auditor dan Juri memegang peranan penting di  dalamnya.

 Oleh karena itu, tepat pada 1 3 Juni 2016 perwakilan masing – masing Unit Operasi/ Region dan Anak Perusahaan 
berkumpul di Hotel yang berada di Bilangan Jakarta Pusat untuk mengikuti pelatihan juri dan auditor CIP 2016 batch 
III dan IV yang dikoordinir oleh Pertamina Corporate University (PCU). Sejumlah +/ 50 pekerja dari juri maupun auditor 
senior maupun baru. 

Pelatihan kali ini didukung oleh para pengajar yang aktif menuangkan teori ke contohcontoh praktis di lapangan 
berasal dari berbagai background,diantaranyaadalah:QualityManagementCorporate(QMC)Manager–AnnisrulWaqie
dan 2 (dua) Juri Senior  Sigit Pudyoko dari HSSE Dit. Marketing dan Catur Rini dari Fungsi ISC. 

Pelatihan ini diadakan kembali oleh QMC karena respon usulan peserta yang sangat baik dari para PIC Unit Operasi/ 
Region/ Anak Perusahaan (UO/ Region/ AP) terutama karena adanya perubahan kriteria CIP, Form Audit, dan Cara Penilaian 
Juri pada tahun 2016 ini. Pelatihan kedua kali ini lebih mempertajam kemampuan para peserta dengan memperdalam 
praktek – praktek audit CIP melalui pengayaan contoh  contoh CIP di Korporat.

 

 

    

Tujuan Pelatihan ini adalah untuk mempersiapkan Auditor  yang mampu melakukan pemantauan progress pelaksanaan 
CIP, memberikan coaching, memastikandanmemverifikasihasilimplementasiCIPdanJuriCIPyangmemahamikode
etik seorang juri dan sistem penilaian yang baru sehingga para peserta siap ditugaskan sebagai juri maupun auditor di 
tahun 2016.

     
       

 

Beberapa Games Menarik juga digulirkan, salah satunya “do and don’t” seorang auditor dan beberapa case study 
dari pertanyaan para peserta digulirkan sehingga proses pelatihan menjadi lebih “fun” sesuai respon dari beberapa peserta 
di akhir sesi dan pemahaman bisa di dapat dengan optimal. 

  
 

Para Auditor telah disiapkan, audit CIP sudah mulai digulirkan, Bagi para gugus yang sudah terdaftar kurang lebih 
sebanyak 2174 gugus dari seluruh UO/ Region/ dan AP. Mari persiapkan CIP guna hasil audit yang lebih optimal. Demi 
mendapatkan data yang valid terhadap hasil kegiatan CIP, monitoring kontinyuitas kegiatan CIP, mendapatkan rekomendasi 
dan coaching bagi setiap CIP dan sebagai data review manajemen terhadap kontribusi kegiatan CIP di 2016 ini.

Keep Innovating!!! Keep Improving.•

Setiap organisasi atau perusahaan dituntut untuk mampu 
bersaing secara global, dengan kondisi ekonomi yang semakin 
berat diharapkan perusahaan dapat survive untuk menghadpi 
persaingan yang kian menantang di masa depan. Perusahaan 
harus memiliki standar kualitas skala internasional dalam 
menangani sistem manajemen perusahaan.

ISO 9001 adalah suatu standar internasional untuk sistem manajemen 
mutu,  yang menetapkan persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi oleh 
sebuah produk (barang atau jasa) dan bertujuan menjamin kesesuaian dari 
suatu produk. Saat ini Pertamina telah menerapkan ISO 9001 : 2015 di 
beberapa Unit Operasi/Unit Bisnis dan Anak Perusahaan. Penerapan ISO 
9001 perlu juga ditingkatkan ke level korporat, untuk itu telah diselenggarakan 
Awareness dan Coaching Implementasi ISO 9001 : 2015 bagi PIC di lingkungan 
Kantor Pusat.

Awareness dan coaching 
diselenggarakan pada tanggal 
26 dan 27 Mei 2016 bertempat 
di Ruang Pertamax lantai 21 
Gedung Utama Kantor Pusat 
Pertamina dan diikuti oleh 64 
peserta dari 24 Fungsi level 
VP berbagai Direktorat seperti 
Direktorat SDM & Umum, 
Pengolahan, M&T, Finance,dan Direktorat EBT, serta Anak Perusahaan.

Adapun materi pada awareness dan coaching ini disampaikan oleh tenaga 
tenaga pengajar internal yang sudah mengikuti pelatihan ToT (Training for 
Trainers) secara inhouse training dan disiapkan untuk memberdayakan Auditor 
aktif di lingkungan perusahaan. Disamping sebagai trainer, tim auditor ini juga 
merangkap sebagai  fasilitator yang bertugas untuk memberikan pendampingan 
kepada fungsi yang akan implementasi.

Pada akhirnya harapan yang ingin dicapai dengan diadakannya awareness 
dan coaching implementasi ISO 9001 : 2015 di lingkungan Kantor Pusat agar 
kepercayaan pelanggan semakin meningkat  sehingga memberikan image 
positif bagi perusahaan. Upaya untuk mendukung pelaksanaan 5 prioritas 
strategis perusahaan guna mencapai visi dan misi bisa dicapai apabila 
Manajemen Puncak berkomitmen menerapkan ISO 9001 : 2015 di lingkungan 
Kantor Pusat.

   Do What You Write
         Write What You Do
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Bagi pekerja yang memiliki pengetahuan, pengalaman & Informasi terkait dengan tata kelola dan serah terima minyak, dapat menyerahkannya dalam bentuk 
tulisan maksimal 2 lembar halaman a4 melalui email ptkam@pertamina.com yang akan dimuat di kolom ini.

Witness Team di Bunyu – Tarakan: Mitigasi losses di utara Kalimantan

pembenahan Tata Kelola arus Minyak
Proses Serah Terima Dibenahi – Supply Loss Dimitigasi – Perilaku Menyimpang DIbasmi – Keberhasilan Diapresiasi – Efisiensi Semakin Tinggi – Kinerja Perusahaan Sesuai Visi Misi

pengendalian Via erp – dimulai dari diri Sendiri
Dalam rangka mewujudkan peran fungsi IT Unit/Area dalam mendukung kegiatan BTP 

PTKAM 0.2 tahun 2016, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 lalu Corporate Shared 
Services mengadakan Workshop Pembekalan PTKAM 0.2  untuk seluruh insan serah 
terima dalam yang berkecimpung di bidang teknologi informasi, IT Unit Operasi dan Unit 
Bisnis PT Pertamina.

Kegiatan yang yang bertempat di Kantor Pertamina Region V Surabaya ini diikuti 
oleh Manager IT dan satu orang perwakilan IT dari masingmasing unit/area di seluruh 
MarketingOperatingRegion(MOR)danRefineryUnit(RU).Hadirdalamacaratersebut
adalah VP IT Operation Pujo Lastono, VP Shared Processing Center Bambang Rudi P 
juga selaku perwakilan PTKAM, VP Shipping Operation I Putu Benedin beserta, perwakilan 
Direktorat Pengolahan Daniel Sitompul, dan perwakilan Direktorat Pemasaran Awaludin 
Siregar.

Workshop dibuka oleh Pujo Lastono dan dilanjutkan penyampaian materi terkait 
PTKAM oleh Bambang Rudi mewakili Project Leader BTP PTKAM 0.2. Kemudian 
setiap perwakilan RU, S&D, Shipping dan SPC yang terlibat dalam project BTP PTKAM 
0.2 turut serta menyampaikan materi. Materi tersebut diperlukan sebagai peningkatan 
awareness bagi Para insan serah terima minyak dalam bekerja dan menjaga proses ini 
tetap terkendali.

Beberapa layanan dan infrastruktur Information Communication Technology (ICT) 
yang berperan dalam mendukung kegiatan PTKAM meliputi antara lain, aplikasi  ERP 
MySAP (sebagai single source of data) dan Aplikasi ROAS sebagai sistem pencatatan 
serta pelaporan arus minyak, backbone telekomunikasi, dan beberapa kebutuhan yang 

disampaikan fungsi operasi meliputi keandalan infrastruktur ICT dan dukungan 
monitoring sistem CCTV di samping juga integrasi sistem metering dan ATG yang 
akan dioptimalkan.

Pada acara tersebut disampaikan beberapa hal diantaranya adalah pen
capaian project PTKAM tahun 2015, sosialisasi terkait program rencana 
kerja dan target PTKAM 0.2 tahun 2016. Harapannya workshop ini dapat 
meningkatkan keterlibatan Pekerja IT di Unit Bisnis dan Operasi dalam pe
laksanaan program kerja terkait PTKAM 0.2.

Masukan dan saran terkait keterlibatan serta perbaikan sistem dibe
rikan oleh para perwakilan pekerja IT di Unit Bisnis dan Operasi guna 
me nyempurnakan sistem yang ada serta pada akhirnya turut mendukung 
program kerja PTKAM ke depan. Implementasi sistem ini diharapkan dapat 
mewujudkansalahsatuprioritasperusahaan,efisiensidisegalalini,melalui
pembenahan tata kelola arus minyak di PT Pertamina. 

Masukan dan saran ini juga menunjukkan betapa kuatnya engagement 
yang adadi jajaran rekanrekan IT dan CSS untuk selalu turut aktif dalam 
kegiatan bisnis teras perusahaan, serah terima minyak.

Implementasi sistem ERP ini harus dimulai dari diri sendiri, agar tidak 
melempem menjadi basi. Insan serah terima tidak pernah berhenti. Target 
NolkomaDua,Pasti!.•tim ptkam_ spc  

Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait custody 
transfer serta melaksanakan kegiatan mitigasi losses, telah dilakukan kegiatan witness 
pemuatan dan pembongkaran pada pengapalan MM. Tarakan dan MM. Bunyu via 

MT. S di terminal muat Tarakan/Bunyu sampai dengan Terminal bongkar RU V 
Balikpapan. Kegiatan ini dikoordinir oleh tim Operation Support ISC dan beberapa fungsi 
di Direktorat Pengolahan (RU V Balikpapan, OpEx dan Maintenance Routine). Kegiatan ini 
dilaksanakan pada 27 – 28 April untuk Tarakan serta 30 April – 1 Mei 2016 untuk Bunyu 
yang berada di bagaian utara pulau Kalimantan ini.

Pelaksanaan witness ini dilaksanakan dalam bentuk pengawasan terhadap proses 
pemuatan minyak mentah di kedua tempat minyak mentah. Hasil pengawasan ini 
menghasilkan beberapa temuan untuk segera ditindaklanjuti seperti poin sebagai berikut:
• PassingantaraCOT4PdenganCOT1P.Diharapkanagarpihakkapaldapatsegera

menemukan penyebab masalah dan dapat dilakukan perbaikan segera.
• AdanyaperbedaanpengukuranOBQmenggunakanMMC/UTIdengan Dipping Stick. 

Diharapkan pihak kapal dapat menganalisis terkait perbedaan hasil pengukuran antara 
MMC/UTI dengan dipping stick. Sesuai rekomendasi dari BOC, pada tank inspection 
selanjutnya agar dapat menggunakan dipping stick dengan formula perhitungan 
menggunakan wedge table.

• Ditemukankondisisegelyangtidakterpasangdengansempurnadanketidaksesuain
nomor segel antara yang tertera di dokumen penyegelan dengan aktual di lapangan. 
Berdasarkan pengamatan pada saat pelaksanaan witness, dibutuhkan surveyor 
sebanyak 2 (dua) orang vs 1 orang pada saat melaksanakan tugas dikapal dikarenakan 
bertambahnya tugas dan tanggung jawab surveyor dengan adanya peningkatan titik 
penyegelan dan standarisasi penyegelan.
 Selain tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, kegiatan witness ini juga 

dilakukan untuk pemahaman mengenai prosedur serta sarana & fasilitas di 
kapal,dipelabuhanmuatdandipelabuhanbongkaruntukmengidentifikasi
sumber/potensi penyebab terjadi losses, maka dari itu tindak lanjut akan 
temuan tersebut perlu segera ditindaklanjuti. Permasalahan diskrepansi, ketidak 
sesuaian sarfas serta kualitas implementasi segel ternyata masih menjadi 
catatan penting di lapangan. Catatan ini terkait dengan adanya ketidaksesuaian 
atas diskrepansi yang banyak terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil witness, supply loss (R4 Nett) penerimaan MM.Tarakan 
dan MM. Bunyu mengalami losses sebesar 239.78 Bbls (0.117 %). Suatu nilai 
yang berada di bawah target 0.2% PTKAM korporat. Hasil yang sangat baik 
serta perlu ditopang dengan sistem yang memadai untuk menjaga agar tingkat 
losses tidak melebihi dari batas yang telah ditetapkan. Sekali lagi, PTKAM 0.2 
PastiBisa!•tim ptkam  
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Mahasiswa Teknik Mesin universitas pasundan Bandung Kunjungi ru VI 
baLongan -  Dalam rangka kunjungan industri, mahasiswa Universitas Pasundan mengunjungi RU VI Balongan, Selasa 
(10/6). Rombongan mahasiswa yang berjumlah 85 orang ini, diterima oleh Head of Communication & Relations RU VI Balongan 
Rustam Aji. Pada kesempatan tersebut, Rustam mempresetasikan selayang pandang tentang kilang RU VI Balongan.  
Overview tersebut mendapat antusias cukup tinggi dari mahasiswa. Hal ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang 
dilontarkan oleh para generasi bangsa tersebut.  Sementara itu, Ketua Prodi Teknik Mesin Universitas Pasundan Bandung 
Dr. Ir. Dedi Lazuar merasa senang kunjunggannya beserta para mahasiswa diterima baik leh RU VI. Dengan mendatangi 
langsung kilang, Dedi berharap mahasiswa didiknya bisa lebih mengenal tentang Pertamina secara umum dan menambah 
pengetahuan pada proses produksi kilang minyak milik Pertamina. Kegiatan ini diakhiri dengan penyerahan cinderamata 
danfotobersama.•andi

Mubadala petroleum jajaki Kerja Sama dengan pertamina
jakarta  –  Bertempat di Ruang kerja Menteri Negara BUMN,  rombongan dari Mubadala Petroleum yang dipimpin 
olehChiefExecutiveOfficerMubadalaPetroleumMusabbehAl-KaabiditerimaolehMenteriNegaraBUMNRiniSumarno
dan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan didampingi beberapa staf Kementerian BUMN,  pada (25/5). Dalam 
pertemuan tersebut, Musabbeh menyampaikan keinginan Mubadalla Petroleum untuk menjalin kerja sama diIndonesia 
terutama dengan Pertamina dalam bisnis migas serta energi baru terbarukan, juga bisnis lain dibawah kementerian 
BUMN seperti bidang pariswisata. Mubadalla Petroleum merupakan perusahaan Migas asal UEA yang memiliki kantor 
perwakilandibeberapaNegarasepertiLibya,Singapura,Vietnam,ThailanddanIndonesia.• kun
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program ustadz naik Kapal di MT john Caine, Makassar
makassar –  Pada Kamis, (26/5), Tim Marine Makasar yang dipimpin oleh Badarudin (Sr. Spv. Marine Operation), Nur 
Suriani(Spv.MarineAdministration),AdhikaMaulanaRifai(Jr.OfficerPQC&BunkerOperation),danAkbarIngganata
(Jr OSR & Port Operation) melaksanakan program Ustadz Naik Kapal yang kali ini dilakukan di atas kapal MT John 
Caine yang sedang sandar di Dermaga 1, TBBM Makassar. Materi ceramah diisi oleh Dr. H. Abdul Rahman Sakka, Lc 
MPdl yang merupakan Sekretaris Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Provinsi Sulawesi Selatan. Ustadz menyampaikan tema 
mengenai pemantapan keimanan dan memaknai integritas sebagai pelaut, yang merupakan salah satu bentuk ibadah 
untuk mendapat ridho Allah SWT. Pelaksanaan tausiyah ini berjalan dengan lancar, serta mendapat antusiasme yang 
cukup tinggi dari nakhoda dan para awak kapal. Program ini merupakan salah satu wujud realisasi aspek Integrity dalam 
SPIRIT Shipping yang dicanangkan SVP Shipping tahun ini. Program direncanakan akan terus dilaksanakan secara 
regulardenganharapanuntukmencapaikeseimbanganrohanidiantaraparapekerjalaut.• [shipping]
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apresiasi untuk pemenang Kompetisi HSe

bangkok – PT. Pertamina Lubricants memberikan apresiasi kepada Ifan Sri Widodo, Mulyadi dan Budi Mariyono 
sebagai tim pemenang HSE Improvement Competition 2016 untuk mengunjungi  Pertamina Lubricants (Thailand) Co., 
Ltd. Kunjungan ini dilakukan ke kantor Pertamina Lubricants Thailand yang berada di kota Bangkok dan pabrik yang 
berlokasidiAyuthaya.• ptpL
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Tarhib ramadhan 1437 H di pepC
jakarta  –  Menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1437 Hijriah, PT Pertamina EP Cepu (PEPC) bersama 
Badan Dakwah Islam (BDI) menggelar kajian bulanan sekaligus munggahan. Acara yang diadakan di ruang Banyu Urip 
& Jambaran gedung Patra Jasa ini dihadiri oleh jajaran direksi dan pekerja PEPC serta pekerja lain yang berkantor di 
gedung Patra Jasa. Tema kajian adalah “Tarhib Ramadhan 1437 H” yang dibawakan oleh ustadz DR. Abu Hanif, MA. 
“Semoga kajian ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, dan dapat menggunakan sisa 
waktu yang ada untuk melakukan persiapan menyambut bulan Ramadhan seperti yang telah disampaikan oleh pem
bicara, dengan harapan agar kita menjadi pemenang setelah Ramadhan usai,” ujar ustadz DR. Abu Hanif, MA. Setelah 
mendengarkan tausiah, acara dilanjutkan dengan munggahan (saling bermaafan) dan ramah tamah antara jajaran 
direksi,manajemen,danseluruhpekerjayanghadir.•pepc
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sorong – President Di
rector PT Pertamina EP (PEP)
Rony Gunawan melakukan 
kunjungan ke PT Pertamina 
EP Papua Field (PEP Papua 
Field), pada KamisJumat 
(1213/5). Dalam kunjungan 
tersebut, President Director 
PEP disambut oleh Papua 
Field Manager Julfrinson A. 
Sinaga dan tim manajemen 
PEP Papua Field. Rom
bong an melakukan tin jauan 
langsung aktivitas ope rasi 
PEP Papua Field. 

Managemen t  wa l k -
through  (MWT) President 
Di rector PEP dan tim diawali 
de ngan meninjau Lapangan 
Produksi Klamono pada 
hari pertama. MWT hari 
kedua dilanjutkan dengan 
meninjau Lapangan Produksi 
Salawati dan Terminal So
rong. Rangkaian MWT di
tutup dengan dis kusi an
tara President Director 
PEP dan tim de ngan tim 
m a    n a j e m e n  P E P  P a 
pua Field on site. Dalam 
rang kaian MWT tersebut, 

president director pep Tinjau pep papua Field
President Director PEP 
didampingi oleh Production 
Operat ion Director, Pri
badi  Mahagunabangsa, 
Exploration & New Dis
covery Project Director, 
Na nang Abdul Manaf, VP 
Surface Facil it ies, Taufik 
Adityawarman, VP HSSE, 
Heri Budiarso, VP Legal & 
Relation, D. Yodi Priyatna, 
Asset 5 Senior G & G En
gineer, Erlangga Septama, 
dan Asset 5 CSR Analyst, 
Andrew.

Papua Field Manager, 
Julfrinson A. Sinaga, dalam 
sesi sharing dan diskusi 
menyampaikan tantangan
tantangan yang dihadapi 
dalam mengelola lapangan
lapangan PEP Papua Field. 

“ K o n d i s i  L a p a n g a n 
Klamono konturnya berbukit, 
ja lan berlumpur apabi la 
hujan, dan jarak antar sumur 
sa ngat dekat. Kendala ini 
tidak menyurutkan semangat 
kami untuk mengoperasikan 
rig KSF 02 untuk melakukan 
pe ker jaan wel l  serv ice, 

tentunya dengan tetap 
memperhatikan aspek safety. 
Komunikasi dan koordinasi 
antarfungsi kami intensifkan 
untuk meminimalkan lost 
time. Untuk Lapangan Sa
lawati, kami sedang beru
paya mengoptimalkan pro
duksi gas dari sumur SLW
N1X dan SLWO1 untuk 
ope rasional di Salawati. Se
belum memanfaatkan gas 
dari sumur SLWN1X dan 
SLWO1, expense untuk 
pem belian gas dari pihak 
ke3 berkisar pada angka 
160.000 dolar AS per bulan. 
Setelah ka mi memanfaatkan 

gas dari sumur dimaksud, 
expense tersebut berkurang 
menjadi 40.000 dolar AS per 
bulan. Ada penghematan 
sekitar 120.000 dolar AS 
setiap bulannya,” ujarnya.

President Director PEP, 
Rony Gunawan, me nyam
paikan pentingnya mem
perhatikan aspek safety 
dalam setiap kegiatan operasi 
produksi. “Aspek safety 
men jadi kunci kelancaran 
ke giatan operasi. Jangan 
sam pai kejadian fatality di 
Jatibarang terulang, baik di 
sini maupun di tempat lain,” 
ungkapnya.•andi njo
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jakarta - Tugu Mandiri 
kembali mencetak Prestasi 
dengan meraih predikat 
“Best Life Insurance 2016” 
Kelompok Ekuitas Rp150 
Miliar – Rp350 miliar dari 
Majalah Media Asuransi. 
Direktur Utama Tugu Mandiri  
Donny J. Subakti menerima 
peng hargaan d i  acara 
Ma lam Penganugerahan 
Insurance Award 2016, di 
Hotel Le Meridien, Jakarta, 
pada (2/6). 

“Penghargaan ini mem

buktikan bahwa benar  Tugu 
Mandiri memiliki produk yang 
sangat bagus, dukungan 
infrastruktur serta layanan 
yang prima sehingga layak 
menyandang predikat sa
ngat bagus,” tegas Donny 
J. Subakti. 

“Terima kasih ke pada 
Media Asuransi serta dewan 
juri. Pasar yang terbuka 
begitu besar, membuat 
kami semakin op timis Tugu 
Mandiri menjadi pi l ihan 
masyarakat,” tambahnya.  
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pTC adakan energizing & 
Motivating For employee
jakarta - Pengetahuan mengenai cara 
mela kukan pemasaran terhadap produk yang 
dimiliki oleh suatu perusahaan sangat penting 
dimiliki oleh para pekerja di perusahaan 
tersebut. Dalam hal ini, PT Pertamina Training 
& Consulting (PTC) mengadakan acara yang 
bertemakan “Energizing & Motivating for 
Employee”, pada (13/5), di Kan tor PTC.

Acara yang membahas mengenai 
penciptaan peluang bisnis melalui digital 
marketing ini dihadiri oleh Direktur Utama PTC 
Taryono, Direktur Operasi & Pemasaran PTC 
A.M Unggul Putranto, Direktur Keuangan & 
Dukungan Bisnis PTC Yekti Tri Wahyuni, serta 
jajaran Manajemen dan Assisten Manajer PTC.

Haryo Ardito sebagai Digital Marketing 
Trainer memberikan pengetahuan mengenai 
bagaimana cara meningkatkan penjualan 
melalui digital marketing, salah satunya melalui 
website. Selain itu, dibahas bagaimana menjadi 
perusahaan yang paling dicari oleh konsumen 
melalui produk yang diperjualbelikan sehingga 
mampu menciptakan bisnis yang sustainable. 

Direktur Utama PTC Taryono berharap 
seluruh pekerja PTC bersungguhsungguh 
untuk mencapai target ke depannya. “Jangan 
pernah cepat puas dengan apa yang telah diraih, 
serta harus selalu mengalami peningkatan 
untuk PTC yang semakin terdepan,” tegasnya. 
•LarasWuLan – ptc

Majalah Media asuransi Sematkan predikat Best life Insurance 2016 untuk Tugu Mandiri
Ketua Dewan Juri In-

surance Award 2016 Yasril 
Y. Rasyid mengatakan, pe
nilaian dewan juri dalam 
menobatkan predikat “The 
Best” di industri Asuransi 
tahun 2016 didasarkan 
atas 10 kriteria penilaian, 
dengan mempertimbangkan 
kepentingan pemegang 
sa ham dan pemegang 
polis, serta hasil kajian ri
set Lembaga Riset Media 
Asuransi (LRMA). 

Dewan juri memutuskan 

33 perusahaan berhak atas 
predikat “Best Insurance 
2016”, terdiri atas 3 peru
sahaan reasuransi, dan 
15 perusahaan asuransi 
umum serta 15 perusahaan 
asuransi jiwa yang dibagi 
dalam lima kelompok ber
dasarkan ekuitasnya. Salah 
satu peraih penghargaan 
adalah Tugu Mandiri. 

Sebelumnya, pada Feb
ruari 2016 Tugu Mandiri juga 
meraih dua penghargaan 
“Bin tang Lima” dengan 

predikat “Sangat Bagus” 
untuk produk unit link TM 
Link Equity Fund kategori
Unit Link Saham Kinerja 3 

pelumas pertamina Thermo 32 
digunakan di pT. Sritex Sukoharjo
soLo - Pelumas Pertamina Thermo 32 sebanyak 712 drum 
digunakan di pabrik PT. Sritex Sukoharjo sebagai media 
pemindah panas dalam produksi tekstil. Kemampuan pelumas 
Thermo 32 dalam menghasilkan temperatur operasi hingga 
300 derajat Celsius dapat mempercepat proses produksi. 
Bersamaan dengan hal itu, telah dilakukan pelatihan Field 
Engginer dan Assistant Sales Industri  PT Pertamina Lubricants 
di PT Sritex Solo dalam rangka Initial Filling & Start Up Boiler / 
Heat Transfer System (kapasitas 700 Drum) Thermo 32 serta 
proses heating up Pelumas pertamina Thermo 32 pada hari 
KamisdanJumat(26-27)Mei2016.• bmW
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Tahun dan kategori Unit Link 
Saham Kinerja 1 Tahun di 
acara 1st Infobank Unit Link 
Award 2016.• tugu mandiri

Iwan K. Lukminto  (VP PT Sri Rejeki Island, Tbk) menerima cindera mata dari VP 
Marketing Industri PT. Pertamina Lubricants, Redesmon Munir.



Semangati pekerja lapangan, 
president director pHe Kunjungi papa F/S
karaWang – President 
Director PT Pertamina Hulu 
Energi (PHE) R. Gunung 
Sardjono Hadi didampingi 
oleh General Manager (GM) 
PHE ONWJ I rwansyah 
melakukan Management 
Walkthrough (MWT) ke Papa 
Flowstation, Rabu (18/5). 
MWT ini juga diikuti oleh 
VP Technical Support PHE 
Zakaria Harun, VP QHSSE 
PHE Iwan Jatmika,  VP 
Operations & Productions 
PHEAfifSaifudin,Corporate
Secretary PHE Edy Sunaedy, 
VP Operations PHE ONWJ 
Amrullah Muiz.

R. Gunung Sardjono 
Hadi menyampaikan, tujuan 
dari MWT ini adalah untuk 
be r  komun i kas i  seca ra 
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banyuasin – Director 
Development PT Pertamina 
Hulu Energi (PHE) Bambang 
Manumayoso bersama ma
najemen Talisman Energy 
dan Joint Operating Body 
PertaminaTalisman Jambi 
Merang (JOB PTJM) meng
gelar Loss Control Meeting I 
2016 di SKN Gas Processing 
Facility JOB PTJM, Rabu 
(18/5). Meeting dilakukan 
dalam rangka persiapan 
shutdown drill.

Pada kesempatan ter
sebut, Facilities Manager 
SKN Field Junizar Harman 
me nyambut baik perhatian 
manajemen dalam menyikapi 
kondisi dilapangan. “Terima 
kasih atas concern bapak
bapak manajemen yang te lah 
hadir untuk melihat lang
sung ke lapangan. Ini ke
sempatan top manajemen 
ber temu langsung dengan 
para kontraktor untuk tegas
kan safety first dan mem
bahas permasalahan yang 
ada sehingga dapat solve 
problem saat ini juga”.

General Manager (GM) 
JOBPTJM, Kuncoro Kukuh 
menambahkan, “LCM bisa 
jadi momen yang baik un
tuk terus membangun kerja 
sama yang semakin baik di 

Fo
to

 : 
PH

E

development director pHe Management 
Walkthrough ke jOB jambi Merang

lapangan. Sebagai pimpinan 
saya setuju untuk dilakukan 
pertemuan dan kunjungan 
tiap tiga bulan. Hal ini untuk 
samasama t ingkatkan 
concern safety serta sebagai 
improve dan maintain highest 
safety concern dengan men
jadikan QHSSE sebagai prio
ritas utama”.

Bambang Manumayoso 
menegaskan, “Ini pekerjaan 
besar dan sebetulnya ru
tin dilakukan. Untuk itu di
perlukan mapping dan ren
cana kerja yang benar. Per
sonil disiapkan sesuai yang 
dibutuhkan dan perlu ada 
backup. Ini 10 hari dengan 2 
shift yang bekerja selama 24 
jam perlu concern bersama 
untuk tetap bisa selesaikan 
pekerjaan ini”.

“Manajemen JOB PTJM 
perlu ikut terjun langsung 
dan encourage para pekerja 
untuk menjelaskan tugas 

yang diberikan harap sesuai 
dengan kompetensi masing
masing peker ja .  Se la in 
itu, koordinasi tetap harus 
dilakukan setiap saat untuk 
memast ikan kelancaran 
pekerjaan ini. Setiap pagi 
hingga malam terus lakukan 
koordinasinya,” imbuh pria 
yang akrab disapa Pak 
Mbong ini.

  Mbong meminta untuk 
dicek semua equipment 
untuk dukung shut down 
ini dan harus ready to use 
serta ada backup. Selain itu, 
dia juga berharap kesehatan 
pekerja menjadi perhatian 
utama juga. “Perlu kontrol 
dari temanteman kesehatan 
(me dis)”.

 Buat para kontraktor, 
Mbong juga meminta bantuan 
maksimal dan utamakan 
safety first. “Saya berharap 
para manajemen kontraktor 
juga harus concern dan 

Fo
to

 : 
PH

E

Workshop dan diskusi 
pertanahan dan 
perizinan di Wilayah 
Sumatera Bagian utara
medan – Persoalan aset tanah dan proses 
perizinan menjadi perihal yang sangat penting 
bagi KKKS terutama terkait dengan perencanaan 
pemboran demi mencari cadangan migas na
sional. Divisi Pertimbangan Hukum dan Formalitas 
SKK Migas bekerja sama dengan Pertamina Hulu 
Energi (PHE) Siak sebagai host, menyelenggarakan 
workshop dan diskusi terfokus sertifikasi aset 
barang milik negara (BNM) berupa tanah Kontraktor 
kontrak kerja sama (kontraktor KKS) dan proses 
perizinan daerah di sektor hulu migas, di Grand 
Aston, Medan, pada 1819 Mei 2016. 

Acara dihadiri 82 perwakilan dari Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan 
RI, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang, 
Kementerian Dalam Negeri, Pusat Pengelolaan 
Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian 
ESDM, Kantor pertanahan kabupaten/ kota se
wilayah Sumatera Bagian Utara, kantor wilayah 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Provinsi Riau, 
perwakilan KKKS, dan SKK Migas. 

Diskusi yang dipandu oleh kepala kelompok 
kerja formalitas SKK Migas berlangsung inte
raktif,  dengan menyuguhkan pembiacara yang 
kom peten di bidangnya, yaitu Direktur PNKL
DJKN Kementerian Keuangan, Kepala PPMN 
Kementerian ESDM, Direktur Pembinaan Tanah 
& Penetapan Tanah Pemerintah – Kementerian 
Agraria dan Tata Ruang/BPN RI, Kepala Biro 
Hukum Kementerian Dalam Negeri, dan Kepala 
Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang Provinsi Riau, dan akademisi  Dr. Emanuel 
Sujatmoko Universitas Airlangga

Dalam sambutannya, GM PHE Siak – PHE 
Kampar Nana Heriana mengutarakan, “Tanah 
merupakan faktor yang sangat penting dalam 
menunjang aktivitas eksplorasi dan eksploitasi di 
industri hulu migas, khususnya operasi onshore. 
Proses pengadaan tanah akan terkoneksi dengan 
proses perizinan.  Penyelesaian sesuai target waktu 
dalam pengadaan tanah dan perizinan adalah 
faktor penentu keberhasilan proyek pemboran dan 
pembuatan fasilitas produksi hulu migas”. 

“Tidak cukup sampai disitu, proses selanjutnya 
adalahpengamananadministrasidanfisiktanah,
dilanjutkan dengan sertifikasi hak pakai atas 
namaPemerintahRI cqKementerianKeuangan
RI terhadap asetaset tanah yang digunakan oleh 
KKKS.Sertifikasimerupakankelanjutandariproses
inventarisasi dan penilaian BMN berupa tanah, 
dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum 
atas BMN berupa tanah, kepastian hukum kepada 
pemegang Hak Atas Tanah, melaksanakan tertib 
administrasi BMN, serta mengamankan BMN,” 
lanjutnya. 

Acara ini diharapkan dapat memberikan 
pen  ce rahan terkait dengan permasalahan tanah 
dan perizinan, sehingga tercipta titik terang pe
nye lesaian non teknis yang sering kali dihadapi 
KKKS.•frida-phe siak
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sering meninjau langsung 
kegiatan ini. Dengan begitu 
kita wujudkan Leadership 
Excellent. Jadi harus datang 
dan mengawal di pekerjaan 
la pangan. Tidak lupa saya 
sampaikan kepada Talisman, 
kita appreciate dan respect 
atas kerja samanya selama 
ini”.

VP and General Manager 
at Talisman Energy, David 
Lamb Talisman di kesempatan 
yang sama mengucapkan te
rima kasih atas kedatangan 
Manajemen PHE dan JOB 
PTJM. 

“Terima kasih atas ke
datangannya semua. Seperti 
di JOB Ogan Komering, kun
jungan dilakukan 4 kali per 
tahun. Di Jambi pun, kami 
berusaha melakukan hal se
perti di Ogan Komering. Kami 
dari Manajemen Talisman 
sangat fokus pada safety 
pekerja. Kami pun akan 
hadir untuk pastikan hal 
ini. Saya harapkan dengan 
LCM ini kita bisa lihat dan 
dapat memperbaiki yang 
per lu diperbaik i .  Dalam 
rangka fokus safety, saya 
harap setiap pagi perlu di 
adakan joint safety analysis 
untuk memastikan semuanya 
safety,”tambahDavid.•phe

langsung kepada pekerja di 
lapangan. Ia berharap pen
capaian yang sudah baik 
se lama ini tidak menyurutkan 
semangat pekerja untuk 
terus memberikan kontribusi 
terbaik.

Gunung juga berpesan 
agar para pekerja selalu 
ber sikap profesional, mem
berikan kontribusi terbaik, 
kerja sama yang baik, dan 
berintegritas. Selain itu, ia 
meminta kepada seluruh 
pekerja agar tetap berinovasi 
dan manajemen akan se
penuhnya mendukung ide
ide kreatif konstruktif yang 
bisa diimplementasikan.

Da l am kesempa tan 
ter  sebut, GM PHE ONWJ 
menyampaikan, efisiensi di

berbagai bidang yang saat 
ini sedang kita lakukan ha
rus tetap mengutamakan 
as pek HSSE dan keandalan 
fasilitas. Jika ada isu seputar 
HSSE dan integrity, segera 
sam paikan ke manajemen. 
Ia juga kembali menekankan 
pentingnya 3 Golden Rules: 

Patuh, Intervensi, dan Peduli.
“Semoga rekanrekan 

yang bekerja di Papa Flow
station dapat terus bekerja 
secara aman serta terus 
memberikan kinerja terbaik 
bagi perusahaan,” pungkas 
GunungSardjonoHadi.• phe
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jakarta –  PT Pertamina 
(Persero) berkomitmen un tuk 
terus melaksanakan bis nis 
dengan jujur dan ber integritas. 
P e r u s a h a a n  b e r h a r a p 
kecurangan takaran yang 
ditemukan kepolisian di SPBU 
Rempoa, Bintaro, Jakarta 
Selatan, pada Kamis (2/6), 
tidak terulang karena me
rugikan masyarakat maupun 
brand Pertamina.

 Hal tersebut disampaikan 
oleh Vice President Corporate 
Communication PT Perta
mina (Persero) Wianda Pus
ponegoro saat melakukan 
konferensi pers bersama GM 
MOR III Jumali, di SPBU Pasti 

pertamina dukung polisi Tindak Tegas praktik Ilegal di SpBu rempoa
Pas Abdul Muis, Selasa (7/6). 
Wianda juga berharap oknum
oknum tidak bertanggung 
jawab tersebut dapat segera 
ditangani secara hukum.

“Apabila oknumoknum 
ini telah terbukti, kita juga 
harap dapat ditangani secara 
hukum oleh kepolisian. Ka
rena pada dasarnya ini ber
tentangan dengan prinsip 
Pertamina untuk memberikan 
takaran yang pas. Baik itu 
pas ukurannya maupun pas 
harganya untuk masyarakat,” 
ucap Wianda.

Wianda menambahkan, 
penipuan telah dilakukan 
o leh oknum yang t idak 

ber tanggung jawab meng
gunakan alat khusus bertek
nologi berupa remote pe
ngen dali yang tersembunyi 
dan susah dideteksi. Oleh 
karenanya, pelaku tidak hanya 
mengelabui Auditor Internal 
Pertamina saja, namun juga 
Dinas Meterologi yang selalu 
rutin datang dan menilai 
melalui uji tera pada dispenser 
SPBU Rempoa.

“Memang ini mengguna
kan alat khusus, dan sulit 
se kali melihat dengan kasat 
mata. Kita tidak sendiri, ada 
institusi independen dengan 
Badan Meteorolgi,” kata Wian
da.

kami akan koordinasikan agar 
bisa diantisipasi. Kami akan 
libatkan vendor dispenser, 
karena mereka memang yang 
paling tahu tentang seluk 
beluk dan merek produk 
dispenser ini,” tambah Jumali.

Adapun standar yang se
lama ini diberikan oleh audi tor 
Internal Pertamina se benar
nya lebih ketat dibanding 
stan  dar Dinas Meteorologi. 
To leransi salah ukur pada 
be jana tera 10 liter minyak 
ha  rus di angka +/ 30 ml, 
le   bih ketat dibanding Dinas 
Me  teorologi yang memiliki 
stan dar toleransi yakni +/ 50 
ml.• starfy

Di  s i s i  l a in ,  W ianda 
menga  takan  Per tam ina 
sangat transparan dalam 
hal pelayanan kepada para 
konsumen. Menurutnya, hal 
yang paling penting adalah 
bagaimana Pertamina bisa 
melanjutkan pelayanan ter
baik bagi pelanggan. “Kami 
terbuka atas adanya keluhan, 
selama 24 jam pelanggan bi sa 
segera melaporkannya me lalui 
Contact Pertamina di 1 500 
000,” terang Wianda.

Sementara, GM MOR III 
Jumali mengatakan, pihak
nya telah melakukan pem
berhentian SPBU Rempoa 
se  te lah  kasus  te rsebut 

ditemukan, melakukan pe nge
cekan pada SPBU yang lain, 
serta melakukan koor dinasi 
dengan vendor dispenser agar 
kecurangan menggunakan 
teknologi ter sebut dapat 
ditanggulangi dengan baik.

“Kami blok SPBUnya. 
Namun kami jamin pasokan 
untuk kebutuhan BBM di 
se kitar  SPBU Rem poa te
tap ada. Kami tetap suplai 
daerah tersebut untuk me
mastikan konsumen tetap 
mendapat pelayanan  yang 
telah ditetapkan Pertamina. 
Di situ ada 2 SPBU yang ber
dekatan,” kata Jumali.

“Dengan modus baru ini, 

ciLacap –  Ber tempat 
d i  Ha laman Park i r  S i te 
Office38 eks area RFCC, 
Direktur Pengolahan Perta
mina Rachmad Har dadi dan 
rombongan Tim Management 
kantor Pusat, Tim Manajemen 
PLBC, Tim Manajemen RU IV, 
Tim Manajemen RFCC, Tim 
Manajemen JGCEncona 
serta seluruh pekerja baik 
dari Pertamina Kantor Pusat 
dan RU IV Cilacap maupun 
Consortium serta seluruh 
undangan menghadiri pe lak 
sana an kegiatan Construction 
Initiation Ceremony Blue Sky 
Project  sebagai momentum 
dimulainya berbagai kegiatan 
project PLBC khususnya fase 
konstruksi.

Construction Initiation 
Ce re mony Cilacap Blue Sky 
Project merupakan puncak 
kegiatan masa persiapan 
yang dilaksanakan di awal 
bulan su ci Ramadhan. 

Construction Initiation Ceremony Cilacap Blue Sky project (plBC)
“Kita perlu  bersyukur 

bah wa Cilacap merupakan 
lokasi yang diberkahi dengan 
berbagai kepercayaan dan 
harapan tempat dibangunnya 
berbagai project yang sangat 
besar dan strategis. Dengan 
adanya pembangunan proyek 
PLBC maka Cilacap nantinya 
menjadi kilang pertama yang 
menghas i lkan RON 92, 
yaitu kilang yang seluruh 
hasil gasolinenya adalah 
Pertamax,” ujar Direktur 
Pengo lahan  Pe r tam ina 
Rachmad Hardadi.

Seperti diketahui, Cilacap 
selalu menawarkan potensi 
potensi nya selain memang 
pekerja yang baik, sehingga 
pada kurun waktu 2 tahun 
dari proyek langit biru, akan 
segera beriringan dimulainya 
project RDMP dengan main 
contractor Saudi Aramco. 
Nantinya, project baru akan 
m a m  p u  m e  n y e r a p  s e 

kitar 40.000 pe kerja. “Ini 
merupakan kabar baik bagi 
warga Cilacap, yang nantinya 
bisa membawa pertamina 
memenuhi kebutuhan BBM 
tanpa harus impor pada 
tahun 2025,” ujar Hardadi.

S e m e n t a r a  P r o j e c t 
Coor  dinator PLBC Sahadi 
menyampaikan progress 
keg ia tan  pro jec t  PLBC 
baik fase preparation, fase 
engineering, procurement 
dan konstruksi.  “Tahap 
dem i  t ahap  t e l ah  k i t a 
persiapkan. Belajar dar i 
pengalaman bahwa fase 
prepara t ion  i t u  sanga t 
menentukan. Komunikasi 
yang dijalin dengan seluruh 
p ihak merupakan point 
pen  ting dalam menuju ke
berhasilan. Tentunya arahan 
dari Direktur Pengolahan 
serta dukungan semua pihak 
dan sinergitas secara sustain 
akan mengantarkan PLBC 

sesuai dengan target yang 
diharapkan perusahaan,” ujar 
Sahadi.  

Ia juga memastikan se
luruh bagian dan fungsi 
tetap dalam komando de
ngan kompak dan utuh 
untuk semaksimal mungkin 
mengakselerasi pencapaian 
target bersama dengan tetap 

mengutamakan aspek HSSE.
Sedangkan Project Di

rector PT. JGC Suryadi Kres
no menyampaikan, pekerjaan 
besar yang baik sangat tepat 
jika dimulai dengan cara yang 
baik. Selain doa restu semua 
pihak, kerja keras dari seluruh 
elemen juga merupakan tolok 
ukur keberhasilan project.

Acara in i  merupakan 
kegiatan alignment dengan 
berbaga i  p ihak  me la lu i 
syukuran, penyatuan se
mangat dengan tausiah 
oleh ketua MUI CilacapKyai 
Dul Basor, dzikir dan doa, 
santunan yatim, pemotongan 
tumpeng, serta penyekopan 
pasirbersama.•ru iV

pln lakukan Benchmarking Stakeholders Management ke pertamina
jakarta – Dalam rangka sinergi antar BUMN serta mengetahui 
pengelolaan stakeholders, delegasi PT PLN (Persero) melakukan 
benchmarking ke Fungsi Stakeholder Relations Pertamina. Acara 
berlangsung pada Jumat (03/06) di Executive Lounge Kantor 
Pusat. Rombongan dipimpin oleh Manager Senior Stakeholder 
Management PLN Bambang Dwiyanto dan diterima  oleh VP 
Stakeholder Relations Pertamina Syahrial Mukhtar.

Kunjungan kali ini dimanfaatkan delegasi PLN untuk meng gali 
tentang organisasi Stakeholder Relations dan strategi pengelolaan 
stakeholders yang dilakukan oleh Pertamina. Pada kesempatan 
itu, Syahrial memaparkan peran dan tanggung jawab dari Fungsi 
Stakeholder Relations di Pertamina. Paparan meliputi tiga fungsi 
yang berada dibawah VP Stakeholder Relations, yaitu Investor 
Relations, Corporate International Relations & Protocol (CIRP) dan 
Institutional Relations. “Ini merupakan kesempatan yang baik bagi 
kedua BUMN untuk sharing mengenai organisasi dan pengelolaan 

stakeholders dan kami sangat senang atas kehadiran rekanrekan 
dari PLN,” ungkap Syahrial.

Kedua belah pihak sependapat bahwa pengelolaan stake-
holders merupakan salah satu kunci untuk mendapat dukungan 
publik terhadap kebijakan yang diambil perusahaan. Dalam 
kesempatan tersebut kedua belah pihak berdiskusi dan saling 
membagi pengalaman masingmasing dalam pengelolaan 
stakeholders perusahaan.

Dari sisi PLN, Bambang Dwiyanto menyampaikan bahwa 
benchmark kali ini akan menjadi bahan masukan bagi penyusunan 
kebijakan stakeholder management PLN.  “Pertemuan ini men
jadi momen yang baik dalam hubungan komunikasi PLN dan 
Pertamina. Kami akan rencanakan juga kunjungan ke PLN. 
Diharapkan komunikasi yang baik ini dapat mendukung kerja 
sama bisnis antara Pertamina dan PLN,” pungkas Syahrial 
menutuppertemuansoreitu.•stakehoLder reLations

Penyerahan Momento dari Sr. Mgr. Stakeholder Management PLN Bambang 
Dwiyanto ke VP Stakeholder Relations Pertamina Syahrial Mukhtar.
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jakarta – Tujuan suatu 
korporasi sebagai entitas 
bisnis adalah untuk mencari 
laba yang berkelanjutan. 
Dalam tatanan globalisasi 
yang dipicu oleh revolusi 3 T 
(teknologi, telekomunikasi, 
dan transportasi) setiap 
korporasi atau perusahaan 
harus menjalankan visi dan 
misinya berbasis nilainilai 
bisnis baru yang disebut 
Good Corporate Governance 
(GCG). Menginternalisasikan 
muatanmuatan GCG da
lam budaya perusahaan 
me rupakan tuntutan ling
kungan strategis, supaya 
trust public kepada suatu 
entitas bisnis berkembang 
seiring dengan pertumbuhan 
korporasi. “Good Corporate 
Governance (GCG) ada
lah pedoman dalam tata
kelola perusahaan yang 
harus diikuti oleh seluruh 
pe kerja Pertamina, teru
tama jajaran Direktorat Hulu 
dalam menjalankan aktivitas 
b i sn i snya .  Pe  ne rapan 
lima prinsip GCG yakni, 
Transparency, Accoun tabi-
lity, Responsibility, Inde-
pendency, dan Fairness 
(TARIF) mutlak harus dila
kukan agar perusahaan te rus 
berkembang sesuai arah visi 
dan misinya dalam kondisi 
bagaimanapun,” ucap Di

gCg referensi Korporasi dalam Berbisnis

pentingan perusahaan, tan
pa ada benturan conflict 
of interest, serta tekanan 
atau intervensi dari pihak 
manapun. Dengan kata 
lain, prinsipprisip tersebut 
menuntu t  kemand i r ian 
sesuai dengan kapasitas dan 
kapabilitas profesionalisme 
yang dimil ik inya secara 
independen. Terakhir, prinsip 
yang tidak kalah penting 
adalah pekerja Pertamina 
harus berlaku adil dalam 
memenuhi hak stakeholder 
sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku. 
Dengan demikian setiap 
pemangku kepentingan baik 
internal maupun eksternal 

akan merasa memperoleh 
perlakuan yang adil di antara 
beragam kepentingan dalam 
perusahaan.

A c a r a  S o s i a l i s a s i 
GCG tersebut merupakan 
agenda tetap perusahaan 
yang harus diselenggarakan 
sekali setahun oleh setiap 
direktorat. Pelaksanaan so
sialisasi dimaksud meru
pakan realisasi dari ko
mit men Dit. Hulu dalam 
mewujudkan Pertamina 
yang transparan dan bebas 
dari berbagai tindakan yang 
berbau korupsi, kolusi, 
ser ta nepotisme. Acara 
yang diselenggarakan di 
Ruang Pertamax l t .  21 

Gedung Utama Kantor 
Pusat Pertamina, itu diikuti 
oleh sekitar 184 pekerja 
yang berlangsung dalam 2 
batch, yakni batch pertama 
dilakukan pada 30 Mei 2016 
dengan pembicara Agus 
Widhi Nurdoko, Off icer 
Education & Evaluat ion 
dari Chief Legal Counsel 
& Compliance Pertamina 
(Persero),  dan Direktur 
GratifikasiKPKGiriSuprap-
diono. Sementara batch 
kedua dilaksanakan pada 2 
Juni 2016 dengan pembicara 
Agus W. Nurdoko dan Group 
Head Grat i f i kas i  KPK, 
Sugiharto, yang akrab disapa 
MbahSugi.•dit.huLu
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Direktur Hulu Syamsu Alam memberikan sambutannya dalam acara Sosialisasi GCG Dit. Hulu di Kantor Pusat (30/5).

paLembang -  Setelah 
sukses d i luncurkan d i 
Jakarta, Bandung, Balik pa
pan, Yogyakarta, Semarang 
dan Surabaya, kini produk 
LPG nonsubsidi Bright Gas 
kemasan 5,5 kilogram atau 
Bright Gas 5.5 kg hadir 
di Kota Palembang dan 
sekitarnya. Bersamaan 
dengan hadirnya Bright 
Gas Can (kemasan kaleng) 
220 gram, produk eksklusif 
Pertamina ini menjawab ke
butuhan atas bahan ba kar 
yang praktis, aman, nya
man dengan harga yang 
terjangkau.  

Peluncuran yang diada
kan di di SPBU 21.30101 
Kenten Palembang, ditandai 
dengan pembukaan secara 
simbolis Tabung Bright Gas 
5,5 kg oleh Direktur Pe 
masaran Pertamina Ahmad 

Bright gas 5,5 Kg dan 220 gr hadir di Kota palembang
Bambang bersama Staf 
Ah l i  Pemer in tah  Ko ta 
Palembang, Sudirman. “Pe
luncuran Bright Gas 5.5 kg 
dan Bright Gas Can 220 gr 
akan menjadi solusi yang 
cocok bagi konsumen yang 
membutuhkan kemasan 
lebih ringan dan praktis, serta 
dengan harga yang sangat 
terjangkau. Wanita karier, ibu 
rumah tangga yang dinamis 
atau keluarga kecil maupun 
penghuni apartemen di Kota 
Palembang yang gemar 
memasak dalam frekuensi 
yang lebih sedikit merupakan 
target konsumen Bright 
Gas 5,5 kg,” kata Ahmad 
Bambang. 

Bright Gas 5.5 kg dan 
Bright Gas Can 220 Gr 
merupakan  varian baru yang 
akan melengkapi kemasan 
yang telah ada sebelumnya 

yaitu Bright Gas 12 kg. 
“Dengan keunggulan 

yang dimiliki Bright Gas, 
k o n s u m e n  p e n g g u n a 
dapat merasakan jaminan 
kenyamanan dan keamanan 
serta bebas dari pengoplosan 
atau kekurangan isi,” ungkap  
Ahmad Bambang. 

Bright Gas 5.5 Kg dapat 

Direktur Pemasaran Didampingi VP Domestic Gas B. Trikora Putra dan GM MOR 
II Herman Zaini meluncurkan Bright Gas 5,5 kg di SPBU Bukit Golf Palembang.

rektur  Hu lu  Per tamina 
Syamsu Alam pada pembu
kaan acara Sosialisasi GCG 
untuk jajaran Direktorat Hulu, 
pada (30/5).

Menurut Alam, da lam 
prakt iknya peng im p le
mentasian GCG di peru
sahaan tidak mudah, khu
susnya perusahaan yang 
banyak melibatkan sta-
keholder seperti Pertamina. 
Namun, bukan tidak bisa. 
Hal tersebut merupakan 
challenge tersendiri bagi pe
kerja Pertamina, khususnya 
pekerja Direktorat Hulu 
dalam menyikapi berbagai 
masa lah,  ba ik  bers i fa t 
administrasi maupun ope
rasi dengan basis pi jak 
muat an nilai GCG. Contoh 
konkrit perilaku memberi 
atau menerima gratifikasi, 
misalnya. “Pekerja Pertamina 
harus mengetahui mana 
yang termasuk pemberian 
gratifikasi dan mana yang 
bukan, dan pekerja Per
tamina harus berani untuk 
menolak gratifikasi. Hal itu
sudah termaktub dalam “C” 
pertama (clean) dari 6 “C” 
tata nilai perusahaan,” tegas 
Alam.

Lebih jauh Alam men
je laskan, TARIF adalah 
prin sip GCG yang harus 
selalu diingat oleh segenap 

pekerja Pertamina, khu
susnya jajaran Direktorat 
Hulu dalam menjalankan 
berbagai kegiatan bisnis. 
Artinya, pekerja Pertamina 
harus transparan dalam 
menyampaikan informasi
informasi yang sudah dis-
closed sesuai ketentuan 
peru sahaan, baik kepada 
shareholders maupun pub lik 
yang memerlukan. Ke mudian 
pekerja Pertamina juga 
harus mampu mempertang
gungjawabkan kinerjanya, 
khususnya terkait masalah 
ke uangan. Semua project 
yang dikerjakan wajib dikelola 
secara benar, terukur, dan 
sesuai dengan kepentingan 
perusahaan. Patuh terhadap 
peraturan yang berlaku, se
perti : patuh membayar 
pa jak, mengutamakan ke
se lamatan kerja, pedul i 
terhadap lingkungan baik 
lingkungan yang bersifat 
fisik berkaitan dengan pe-
ngelolaan sampah, limbah, 
polusi, dan perilaku meles
tarikan lingkungan maupun 
lingkungan sosial masyarakat 
sekitar. 

Selanjutnya pekerja Per
tamina juga harus menge
depankan profesionalisme 
dalam setiap level operasi. 
Se mua keputusan harus 
diambil berdasarkan ke
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diperoleh di SPBU 21.30101 
Kenten dan SPBU 21.30204 
Plaju Palembang. Ke depan, 
Bright Gas 5,5 kg akan ter
sedia di jaringan distributor 
yang sama dengan Elpiji 
12 kg hingga mencakup ja
ringan di seluruh Sumatera 
Selatan dan provinsi lain
nya.•mor ii

baLongan – Se
bagai sarana transfer 
knowledge dari senior 
ke junior da lam rangka 
upski l l ing peker ja, 
bagian Laboratorium 
RU VI meluncurkan 
handbook, (19/5). 

Laboratorium 
Section Head RU VI 
Achmad Chisaini mengatakan, buku ini berisi tentang 
halhal penting terkait laboratorium, di antaranya tugas 
dan fungsi laboratorium sebagai pengendali kualitas, 
jaminan kualitas, dan research atau pengembangan 
produk baru. Termasuk kegiatan operasional laboratorium, 
seperti pengambilan sample, pengujian sample, reporting 
hasil pengujian. Handbook of Laboratory ini juga berisi 
pengendalian sarana pendukung.

Manager Produksi II RU VI Balongan Didik Bahagia 
berharap improvement seperti ini bisa terus dilakukan 
untuk meningkatkan kinerja dan performance RU VI.

Peluncuran buku ini juga mendapat apresiasi dari 
SMOM RU VI Djoko Koen Soewito. Ia berharap ada 
penyempurnaan di edisi selanjutnya sehingga pekerja di 
luar laboratorium pun bisa dengan mudah mempelajari 
bukuitu.•riki hamdani

ru VI Balongan Terbitkan 
Handbook of laboratory
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perSaTuan WanITa paTra

perayaan HuT ke-16 pWp

Sambut ramadhan, pWp pge Berbagi dengan Sesama

simprug – “Membangun insan PWP yang kreatif, Inovatif 
dan Inspiratif”, demikian tema yang diangkat dalam perayaan 
Hari Ulang Tahun Persatuan Wanita Patra yang ke 16 yang 
berlangsung di Gedung PWP Simpruk (31/5).  Acara ulang 
tahun tersebut dihadiri oleh Direktur Utama Pertamina Selaku 
Pembina PWPP, seluruh Ketua PWP Pusat, pengurus dan 
anggota serta senior PWP. 

Dalam sambutannya, Pembina PWP Dwi Soetjipto 
mengapresiasi seluruh anggota PWP yang telah memberikan 
waktu dan pikiran untuk mengembangkan organisasi 
PWP. Dwi juga mengharapkan PWP selalu menjadi corong 
perusahaan dalam menyampaikan visi dan misi Pertamina, 

mengenalkan produk produk Pertamina kepada masyarakat 
sehingga Pertamina bisa maju bersama rakyat.

Sementara itu, Ketua Umum PWP  Handini Dwi Soetjipto 
menyampaikan, anggota PWP selain aktif mengembangkan 
organisasi juga terus memotivasi suami agar selalu memberikan 
yang terbaik bagi perusahaan. “Karena dukungan istri akan 
semakin memotivasi kinerja suami untuk memberi yang terbaik 
bagi perusahaan tercinta,” ujarnya.

Acara perayaan HUT ke16  ini dimeriahkan dengan 
penampilan para juara lomba yang sudah bertanding se
belumnya. Selain itu,  Pertamina memberikan bantuan tali 
kasih kepada para pekarya yang bekerja di lingkungan PWP, 

bekasi  –  Menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, 
Persatuan Wanita Patra PT Pertamina Geothermal Energy 
menyerahkan bantuan senilai total Rp 54 juta kepada Ya
yasan Ummu Amanah, PKBM Al Falah Bantar Gebang – 
Bekasi, Rabu (25/5).

Bantuan dalam bentuk seragam sekolah, seragam 
olahraga, seragam guru dan paket bingkisan anak ini dise
rahkan  oleh Ketua PWP PGE Myrna Irfan Zainuddin dan 
diterima Wakil Kepala Sekolah Yayasan Ummu Amanah  
PKBM Al Falah Bantar Gebang Bekasi, Isnawati.

Dalam sambutannya, Myrna menyampaikan rasa ke
prihatinan sekaligus kekaguman atas kondisi serta semangat 

sedangkan Pertamina melalui CSR & SMEPP menyerahkan 
ban tuan senilai Rp. 1 miliar yang disalurkan PWP Pusat untuk 
kegiatanbaktisosial.•kuntoro

Hulu TranSFOrMaTIOn CORNER

Melayari Kampar perlu Sabar   

Program CSR Kelompok Tani Angrek 1, PHE Kampar, Riau. 

jakarta –  Sebagai satusatunya badan usaha milik Negara 
(BUMN) yang 100 persen sahamnya dimiliki pemerintah di 
bidang energi, Pertamina menjadi tulang punggung dalam 
menjaga kemandirian dan ketahanan energi nasional. Dalam 
konteks tersebut, Pertamina terus berupaya mewujudkan 
komitmen dalam menjamin ketersediaan energi guna mendukung 
pertumbuhanekonomibangsa.Hal ini terlihat dari agresifitas
anakanak perusahaan Pertamina yang bergerak di bidang 
bisnis hulu minyak dan gas bumi (migas) dalam meningkatkan 
cadangan dan produksinya. Seperti yang dilakukan PT. 
Pertamina Hulu Energi (PHE) lewat salah satu anak usahanya 
PHE Kampar, pada 1 Januari 2016 bersama SKK Migas telah 
menandatangani Kontrak Kerja Sama (KKS) pengelolaan Blok 
Kampar. Berdasarkan KKS tersebut, PHE Kampar ditunjuk selaku 
kontraktor sekaligus operator Wilayah Kerja Kampar dalam jangka 
waktu 20 tahun ke depan. Selama ini blok tersebut dikelola oleh 
PT. Medco E&P Indonesia. 

“Walaupun saat ini harga minyak mentah sedang jatuh, 
tetapi harus diingat, bahwa kegiatan hulu migas itu bersifat 
jangka panjang (5 s/d 20 tahun). Jadi apapun kondisinya saat 
ini tidak akan memperlambat kegiatan hulu migas, karena 
kebutuhan energi terus meningkat seiring dengan pertumbuhan 
ekonomi,” ucap Syamsu Alam, Direktur Hulu Pertamina saat 
ditemui beberapa waktu lalu. Maka, lewat perspektif kalkulasi 
itu Alam menghimbau agar seluruh laskar migas Direktorat 
Hulu Pertamina, baik yang bertugas di kantor pusat maupun 
dilapangan harus tetap menjaga semangat kerja. Sebab, sesuai 
target program jangka panjang Pertamina pada 2025 produksinya 

meningkat hingga 1,9 juta barrel oil equivalent 
per day (BOEPD). 

Wilayah Kerja Blok Kampar memiliki luas 
sekitar 469,22 km persegi, terbentang dari 
Kabupaten Indragiri Hulu hingga Kabupaten 
Pelalawan, Provinsi Riau dengan total ca
dangan dari 12 lapangan eksisting sebesar 

200,386 juta stock tank barel (MMSTB). “Dalam Kwartal I/2016, ini 
produksi PHE Kampar berhasil mencapai target yang ditetapkan, 
sebesar 1.357 barel minyak perhari (BOPD). Raihan tersebut sedikit 
di bawah produksi ratarata pada 2015, saat masih dioperatori oleh 
Medco, yakni sebanyak 1.380 BOPD. Kondisi ini merupakan hal 
wajar, mengingat PHE Kampar belum genap setahun umurnya,” kata 
Nana Heriana, General Manager PHE Kampar (07/06). 

Lebih lanjut Nana menjelaskan berbagai upaya dilakukan mana
jemen PHE Kampar untuk mempertahankan produksi, antara lain 
adalah melakukan perawatan dan pemeliharaan sumur secara 
intensif dengan menggunakan rig service asset Kampar (Ideco 1). 
Tujuannya untuk menjaga kinerja sumursumur produksi yang hingga 
saat ini masih aktif, meski dikategorikan sebagai sumur tua. Selain itu, 
PHE Kampar juga terus melakukan maintenance berbagai fasilitas 
produksi guna menjaga kehandalannya dalam menunjang kegiatan 
operasi produksi Blok Kampar. “Untuk mengakselerasi peningkatan 
dan keberlanjutan produksi, management PHE Kampar lewat studi 
GGR (geologi, geofisika,dan reservoir) melakukan kajian potensi 
zonazona baru untuk diproduksikan,” demikian aku Nana. 

Menurut Nana, karena hampir semua aset baik sumur maupun 
fasilitas produksi yang ada di Blok Kampar sudah uzur maka berbagai 
kendala operasional kerap dihadapi oleh jajaran PHE Kampar. 
Kendalakendala tersebut, antara lain seperti fasilitas produksi 
yang sudah tua dan rawan unplanned shutdown, jarak antar sumur 
yang berjauhan sehingga menyulitkan dalam pengawasan, wilayah 
operasi dekat dengan pemukiman warga, kondisi akses jalan ke 
lokasi sumur dan fasilitas produksi relatif jauh dan cenderung rusak, 
serta pengangkutan minyak ke sales point (terminal Buatan) masih 
menggunakan trucking yang berisiko tinggi, terkait traffic hazard 
karena melewati jalan lintas timur Sumatera dan oil spill contamination. 
“Semua kendala, secara bertahap sudah mulai kami atasi, karena 
sangat mempengaruhi upaya capaian produksi kami,” ujar Nana 
mengurai langkahlangkah strategis yang diambil jajarannya.

Sadar akan kondisi bisnis migas yang sedang lesu, kebijakan 
efisiensilangsungditerapkanmanagementPHEKampar.Berbagai
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strategi dilakukan untuk menekan biaya produksi, misalnya saja 
perbaikan dan upgrading downhole pump, pumping unit, pompa 
dan elektrik motor (rewinding, service rutin, dan lain sebagainya) 
dilakukan sendiri oleh teknisi PHE Kampar. Tidak hanya sampai 
disitu, untuk perawatan sumursumur produksi, management lebih 
memilih memaksimalkan rig service milik sendiri, di samping secara 
selektif melakukan penggantian pipapipa produksi yang bocor 
dan korosif. “Dengan demikian biaya untuk maintenance sumur 
dan fasilitas produksi dapat kami tekan seminimal mungkin,” 
imbuh Nana mewartakan kiatkiatnya yang sabar dalam mengelola 
Blok Kampar.  

Terkait upaya menjaga kelestarian alam dan merawat 
lingkungan, manajemen PHE Kampar dengan ketat melakukan 
operasi produksi bersifat bersih lingkungan. “Hal yang cukup 
membanggakan dari sisi HSSE, para engineer kami mampu 
memproduksikan minyak dengan zero water discharge atau 
tidak ada air produksi yang dibuang ke lingkungan,”papar 
Na na menunjukakan rasa syukurnya. Di samping itu, untuk 
men jaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar PHE 
Kampar merancang berbagai program Corporate Social Res-
ponsibility (CSR). “Untuk implementasi program pemberdayaan 
masyarakat dan pengembangan lingkungan pada 2016, ini kami 
mengintegrasikannya dengan program CSR PT. Pertamina EP, 
Asset 1 Lirik Field sebagai perwujudan Pertamina One. Program 
yang dijalankan terdiri atas peningkatan ekonomi masyarakat lewat 
pelatihan dan pendirian bengkel, program rumah dan wisata pintar, 
pusat penelitian dan pengembangan tanaman, serta kegiatan 
lainnya,”terangNanamenutuppembicaraan.•dit. huLu

juang dari anakanak yg bersekolah di Yayasan Ummu Amanah. 
“Saya yakin melalui semangat yang ditunjukkan anakanak 
dalam menuntut ilmu seperti ini. Kelak mereka akan tumbuh 
menjadi generasi penerus pemimpin bangsa yang bermoral dan 
berdaya juang tinggi,” ujar Myrna. Selanjutnya, memasuki bulan 
suci Ramadhan Ketua PWP PGE juga mengucapkan selamat 
melaksanakan ibadah. “Semoga amal ibadah kita nanti di bulan 
Ramadhan diterima Allah SWT, dan kembali menjadi pribadi 
yangfitri.Mohonmaaflahirdanbathin,”ucapnyamengakhiri.

Sementara Wakil Kepala Sekolah Yayasan Ummu Amanah, 
Isnawati mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian 
dan bantuan yg telah diberikan oleh PWP PGE. Dikatakan 

Isnawati, hal tersebut akan  menjadi motivator bagi seluruh 
pengurus dan pengajar untuk terus bekerja keras dalam 
mengembangkanyayasan.•pge
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Migrasi data asset Information System untuk 
Refinery Unit dan Marketing Operation Region
jakarta– Finance Accoun
ting Reporting (FAR) di bawah 
Direktorat Keuangan bersama 
CSS melakukan migrasi data 
dalam aplikasi Asset Information 
System (AIS), selama tiga hari 
(30 Mei – 1 Juni 2016) di Ruang 
Rapat Besar Lantai 8 Kantor 
Pusat Pertamina. Kegiatan 
ini melibatkan Refinery Unit 
(RU) II hingga RU VII, serta 
Marketing Operation Region 
(MOR) I hingga MOR VIII. 
Masingmasing  RU dan MOR  
diwakili oleh dua orang, yakni 
dari  Fungsi IT dan Fungsi 
Keuangan. Untuk perwakilan 
dari IT di MOR I dan MOR 8 
berhalangan hadir,  sedangkan 
untuk MOR II– VII dan RU II – VII 

jakarta – Badan Dakwah 
Islam (BDI) Kantor Pusat 
Pertamina menyelenggarakan 
pengajian rutin setiap hari 
Senin –  Kamis siang selama 
bulan Ramadhan di Ballroom 
Mezzanine, Kantor Pusat 
Pertamina. Hari pertama 
bulan Ramadhan, Senin (6/6), 
pengajian diisi oleh ustadz 
ArifinIlhamdenganbahasan
utama mengenai ciri orang 
beriman yang dirahmati Allah 
SWT.

Se la in  d ihad i r i  o leh 
pekerja muslim di lingkungan 
Kantor Pusat, pengajian juga 
dihadiri oleh Direktur Utama 
Pertamina Dwi Soetjipto. 
Dalam sambutannya, Dwi 
mengajak seluruh pekerja di 
Pertamina untuk bersyukur 
karena dapat kembali ber
temu dengan bulan Ra
madhan dan masih dapat 
bekerja di perusahaan yang 
memberikan manfaat berupa 
energi bagi masyarakat In
donesia. 

Menurut Dwi, bekerja di 
Pertamina adalah sebuah 
jalan yang tepat untuk men
jadi sebaikbaiknya umat 
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yang dapat bermanfaat bagi 
masyarakat luas, yang dalam 
hal ini melayani kebutuhan 
energi bangsa.

“K i ta  be rada  da lam 
kendaraan yang sangat 
bagus untuk melaksanakan 
ibadah. Karena itu, marilah 
kita laksanakan tugas kita 
disamping tentu saja hal
hal yang bersifat ibadah. 
Mari kita evaluasi diri dalam 
posisi masingmasing untuk 
melaksanakan pekerjaan ini 
sebaikbaiknya,” ucap Dwi.

Sementara Arifin Ilham 
menjelaskan, tanda seorang 
hamba yang dirahmati oleh 
Al lah SWT, di antaranya 
adalah mendapatkan ke
sempatan bertaubat dari 

A l l a h  S W T,  m e n y u k a i 
ibadah, menyenangi Al
Qur’an, hobi beramal sholeh, 
dicabut keinginannya untuk 
berbuat maksiat, menyukai 
bersedekah, diberkahi dalam 
set iap akt iv i tasnya, dan 
diwafatkan dalam keadaan 
yang khusnul khotimah. 

Selain pengajian rutin yang 
diadakan setiap selesai sholat 
dzuhur, dalam menyambut 
bulan Ramadhan, BDI juga 
menyelenggarakan berbagai 
kegiatan seperti buka bersama 
setiap hari, pembuatan buku 
saku Ramadhan, Tadabur 
AlQur’an, pengumpulan in
fak dan sedekah, serta ber
bagai kegiatan Ramadhan 
lainnya.•starfy

dihadiri oleh perwakilan yang 
lengkap.

Aplikasi AIS berfungsi 
untuk merekap data asset. 
Sebe lumnya,  se t iap  RU 
dan MOR masingmasing 
mengelola data dalam AIS, 
dan servernya pun tersimpan 
masingmasing di setiap RU 
dan MOR tersebut. 

Kegiatan migrasi data 
AIS yang dilakukan tempo 
hari lalu, bertujuan untuk me
mindahkan seluruh data asset 
dalam aplikasi AIS di masing
masing RU dan MOR menjadi 
terpusat. Seluruh data asset 
yang tersimpan sebelumnya 
akan menjadi satu server di 
pusat, sehingga untuk data 

AIS kedepannya pun, akan 
langsung tersim pan (uploading) 
secara ter pu sat. Adapun hasil 
akhir dari kegiatan ini adalah 
ter capainya migrasi untuk 
asset aktif sebesar 100% 
dan  foto asset aktif terhadap 
foto tersedia sebesar 93%. 
Migrasi foto aset aktif kurang 
sebesar 7% dari total foto 
tersedia di region dikarenakan 
tidak adanya file foto dari 
MOR III dan kendala error 
sewaktu proses migrasi untuk 
MOR I. Untuk selanjutnya web 
AIS diakses dengan alamat 
http://intra.pertamina.com/ais, 
sedangkan alamat web AIS 
di region akan segera dinon 
aktifkan.•css

medan – Marketing Ope
ration Region (MOR) I Sum
bagut mulai melakukan 
pe nyaluran dan pengisian 
perdana produk bahan 
ba kar diesel non subsidi 
“Dexlite” di tiga stasiun 
Peng isian Bahan Bakar 
Umum (SPBU) wilayah Kota 
Medan, Sumatera Utara.

Penyaluran perdana 
tersebut ditandai dengan 
pengiriman produk “Dexlite” dari Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Medan Group ke 
tiga SPBU pada Kamis,  pada (2/6).  Yaitu, ke SPBU 14.201.1121 Jalan Arteri Ring Road 
Kota Medan, SPBU 14.204.1120 Jalan Pelabuhan Belawan Kota Medan, dan SPBU 
14.203.1199 Jalan Cemara Kabupaten Deli Serdang.

Secara terus menerus, outlet Dexlite di SPBU akan terus bertambah untuk memudahkan 
konsumen untuk memperoleh produk bahan bakar diesel berkualitas.

Dalam pengisian perdana Dexlite tersebut, Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad 
Bambangmengatakan,DexliteinimemilikispesifikasiprodukdiantarasolardanPertamina
Dex dengan angka cetane (cetane number) 51 dan kandungan sulfur maksimal 1.200 ppm.

“Diharapkan produk Dexlite menjadi alternatif pilihan bagi para konsumen yang 
menginginkan bahan bakar lebih baik dari produk jenis solar dengan harga yang lebih 
terjangkau”, ujar Ahmad Bambang didampingi General Manager Pertamina Marketing 
Operation Region I Sumatera Bagian Utara, Romulo Hutapea.

Saat ini di Medan terdapat dua jenis produk bahan bakar diesel nonsubsidi yaitu 
Pertamina Dex yang dijual dengan harga Rp 8.400 per liter dan Dexlite yang dijual dengan 
hargaRp6.650perliter.•mor i

pertamina Hadirkan dexlite di Medan



Fo
to

 : 
W

AH
YU

jakarta – PT Pertamina 
(Persero) kembali menggan
deng Lamborghini untuk 
me nyelenggarakan berbagai 
pro gram menarik dalam 
acara Partnership Launch 
yang ber tajuk ‘Kreativitas 
Tanpa Ba tas’.

Vice President Corporate 
Communication Pertamina 
Wianda Pusponegoro me
maparkan, kerja sama antara 
Pertamina dan Lamborghini 
ini tidak hanya dititikberatkan 
pada kerja sama teknis di 
bidang engineering, terutama 
dengan pelumas Fastron Pla
tinum dan juga bahan bakar 
Pertamax Racing. Kali ini 
masyarakat juga diharapkan 
dapat lebih ikut serta da
lam rangkaian kompetisi 
Per tamina dan Lamborghini 
yang akan diadakan dalam 
beberapa waktu ke depan.

pertamina gandeng lamborghini pada 
Kompetisi Kreativitas Tanpa Batas

Menurutnya, kegiatan 
yang menghadirkan media, 
akademisi dan komunitas 
otomotif ini bertujuan untuk 
menginspi ras i  generas i 
muda kreatif, juga para 
pecinta otomotif Indonesia 
dan masyarakat luas untuk 
ikut berkompetisi dalam 
k a r y a  k a r y a  b e r k e l a s 
bersama Technical Partner 
Lamborghini Italia sebagai 
mitra Pertamina.

Wianda berharap se
rangkaian program kompetisi 
yang dilakukan dalam kerja 
sama ini mampu menjadi 
ajang partisipasi langsung 
masyarakat khususnya anak 
muda Indonesia. 

Kompetisi terdiri dari 
tiga kegiatan, yaitu Lam-
borghini Livery Contest 
yang merupakan kompetisi 
d e  s a i n  g r a f i s  d e n g a n 

menggunakan plat form 
digital dan menggunakan 
image Lamborghini sebagai 
kanvasnya. Kemudian kom
petisi Lamborghini Engineer 
and Mechanic Contest, yang 
diharapkan mampu menarik 
ke te r l i ba tan  l angsung 
mahasiswa di bidang teknik 
otomotif dan teknik mesin, 
serta para mekanik dan 
pencinta otomotif.

Kompetisi yang ketiga 
a d a l a h  L a m b o r g h i n i 
Simulator Challenge yang 
secara khusus diadakan 
untuk menarik par tisipasi 
masyarakat  khu susnya 
dalam rangkaian aktifasi 
keg i a t an  Lamborgh i n i 
Simulator Challenge yang 
nantinya akan berlangsung di 
tiga kota besar yaitu Jakarta, 
Makassar dan Medan.

“Pertamina berharap 

ke  sempatan  i n i  dapa t 
dimanfaatkan maksimal oleh 
masyarakat luas untuk berani 
mengembangkan krea
tivitasnya sebebas mungkin 
tanpa  ba tas , ”  t ambah 
Wianda di pelataran mall 
Senayan City, Jumat (3/6).

Sebagai hadiah utama 
kategori free hand, Pertamina 
memberi kesempatan satu 
pemenang untuk berkunjung 
ke Italia Lamborghini Factory. 
Selanjutnya, satu pemenang 
voting untuk kategori free 
hand yaitu Macbook air, 

sa tu  pemenang vot ing 
kategori Mix and Match, 
yakni Macbook air, dan tiga 
pemenang hiburan masing
masing mendapatkan Wa
com. Total hadiah senilai 
Rp75juta.•egha

Sewindu sudah PDSI melayari samudera kompetisi bisnis 
pengeboran. Di perjalanan itu, badai tantangan datang silih 
berganti. Bahkan kadang-kadang tampak tanpa henti. Wajar 
kalau kecemasan membuat ciut hati. Namun kami tidak mau 
berhenti. Bersama-sama, satu demi satu badai itu dapat 
teratasi.

Tetapi kami tahu, pelayaran belum berakhir, atau mungkin 
tidak akan pernah berakhir. Tantangan yang lebih besar dapat 
seketika menyusul. Gulungan ombak yang jauh lebih hebat 
dapat tiba-tiba muncul mengusik keberanian. Kami sadar, itu 
yang harus dibayar jika ingin memenangi sebuah kompetisi. 
Kami juga paham itu yang harus dihadapi untuk sebuah 
pencapaian. Man does what he must, in spite of all personal 
consequences. Begitu kata John F Kennedy.

Jika hari ini kami berhasil melewati semua rintangan yang 
ditemui, itu bukan hasil kerja keras satu atau dua individu, 
tetapi hasil kerja keras dan buah pemikiran kolektif, yakni 
setiap orang yang mengambil peran di PDSI. Mereka adalah 
individu yang selalu optimis melihat kenyataan dan mau 
melakukan kerja keras untuk meraih tujuan.

Di sana saya melihat sebuah harapan, semangat, stamina, 
dan endurance yang nyaris tanpa jeda dari tim-tim di PDSI. 
Itu saya kira yang membuat PDSI masih berdiri kokoh hingga 
hari ini, yakni karena orang-orang yang telah mendedikasikan 
kapabilitas dan pengetahuannya untuk PDSI. Tentu saja di 
sana ada juga keyakinan  bahwa sebesar apa pun hadangan 
gelombang, pasti dapat terlampaui jika setiap fungsi memiliki 
visi dan tujuan yang sama. Ini yang membuat saya selalu 
bangga dengan tim di PDSI.  

Namun, itu tidak berarti kami meniadakan peran customer 
ataupun klien yang selama ini bekerja sama dengan PDSI. 
Kami menyadari customer memiliki kontribusi yang tidak 

Merayakan Kebersamaan,    
Mengkristalkan Kolaborasi

Sewindu Eksistensi PDSI

Direktur Utama PDSI
Lelin Eprianto

sedikit terhadap keberadaan PDSI hingga hari ini. Masukan, 
saran, insight, hingga kritik yang dilayangkan kepada kami, 
adalah energi tersendiri. Itu yang membuat kami tak segan 
untuk selalu membenahi dan memperbaiki diri. Kami percaya 
tidak ada yang sempurna kecuali ketidaksempurnaan itu 
sendiri.

Di waktu mendatang kami pun tetap akan mendengar 
segala yang ingin disampaikan oleh customer. Ruang-
ruang berkomunikasi dan forum-forum pertemuan akan 
lebih sering kami gelar agar komunikasi yang intens dan 
efektif dapat lebih sering terjadi. Kami juga akan senantiasa 
membuka bentuk-bentuk komunikasi informal. Selama 
dibutuhkan ruang komunikasi yang cair dan fleksibel kami 
buka agar yang kita ingin raih dapat lebih mudah dicapai. 
Ujungnya tentu kolaborasi yang lebih mengkristal.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, 
ijinkanlah kami untuk mengucapkan terima kasih kepada 
seluruh klien ataupun customer atas kepercayaan yang 
selama ini telah diberikan. Tanpa kepercayaan ini kami 
bukanlah apa-apa. 

Agar dapat terus mendukung kesuksesan para 
customer, kami juga senantiasa melakukan perbaikan 
secara konsisten. Untuk itu, berbagai kebijakan serta 
program kami gulirkan secara internal agar kami 
dapat memenuhi kebutuhan customer.

Akhir kata, mari kita jalin kerja sama yang lebih baik di 
masa-masa mendatang. Agar cita-cita dan harapan 
kita dapat tercapai dengan baik. Kami akan selalu 
berusaha memberikan yang paling optimal bagi 
para customer. Yakinlah bahwa masa depan 
hanya dapat diraih dengan kesungguhan yang 
dilakukan hari ini.

KALEIDOSKOP 
2015-2016
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Agar dapat terus mendukung kesuksesan para 
customer, kami juga senantiasa melakukan perbaikan 
secara konsisten. Untuk itu, berbagai kebijakan serta 
program kami gulirkan secara internal agar kami 
dapat memenuhi kebutuhan customer.

Akhir kata, mari kita jalin kerja sama yang lebih baik di 
masa-masa mendatang. Agar cita-cita dan harapan 
kita dapat tercapai dengan baik. Kami akan selalu 
berusaha memberikan yang paling optimal bagi 
para customer. Yakinlah bahwa masa depan 
hanya dapat diraih dengan kesungguhan yang 
dilakukan hari ini.
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