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Menteri BUMN Rini Soemarno bersama Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi melakukan 
kunjungan ke kilang minyak Tuapse yang dikelola oleh Rosneft, pada (19/5).  Delegasi Indonesia berkunjung ke Rusia dalam rangkaian rencana kerja 
sama strategis Pertamina dan Rosneft. Dalam kunjungan ke Kilang Tuapse yang merupakan fasilitas kunci di sektor migas Rusia tersebut, delegasi 
ditemani oleh Chairman of the Management Board Rosneft Igor Sechin.  Selain ke kilang Tuapse, Menteri BUMN beserta anggota delegasi lainnya 
berkunjung ke fasilitas terminal BBM bawah laut di Tuapse yang memiliki kapasitas transhipment sekitar 17 juta ton BBM per tahun.

Jelang Ramadhan 
Direktur Utama Pertamina Tinjau 
Kesiapan Sarana Distribusi BBM di Aceh

se but ,  D i rektur  Utama 
Dwi Soetjipto menge cek 
langsung ke andalan sarana 
dan fasilitas yang ada di 
TBBM  Krueng Raya.

“Ramadhan merupakan 
momen penting, tidak hanya 
bagi masyarakat tetapi juga 
bagi Pertamina. Momen 
untuk terus meningkatkan 
kualitas pelayanan,” kata Dwi 
Soetjipto dalam kesempatan 
yang didampingi Coorporate 
Secretary Wisnuntoro dan 
Manager Supply and Dis
tri bution Sumbagut Gatot 
Roseno.

TBBM Krueng Raya 
me miliki 14 tangki timbun. 

direktur Utama 
pertamina melakukan 
peninjauan ke 
tbbm krueng 
raya, kabupaten 
aceh besar untuk 
memastikan 
kesiapan pertamina 
mendistribusikan 
bbm di ujung 
indonesia barat 
tersebut jelang 
ramadhan tiba.

banda aceh -  PT Perta
mina (Persero) melakukan pe
nyiapan sarana dan fasilitas 

Terminal yang dibangun pada 
tahun 1986 ini sudah meraih 
berbagai penghargaan dari 
sisi kinerja maupun standar 
pelayanan. Termasuk me
raih ISO 9001:2008, ISO 
14 .001:2004 dan  ISO 
18001:2007 OHSAS.

Terminal ini melayani 
pendistribusian BBM untuk 
wilayah Kota Banda Aceh, 
Kabupaten Aceh Besar, 
Pidie dan Aceh Jaya.  Se
mentara distr ibusi BBM 
wilayah Aceh yang lainnya 
dilayani empat TBBM yang 
lain. Yakni, TBBM Simeulue, 
TBBM Meulaboh, dan TBBM 
Lhokseumawe.•mor i

pelayanan Bahan Bakar 
Minyak (BBM). Serangkaian 
persiapan dilakukan untuk 
mengantisipasi kebutuhan 
masyarakat yang cenderung 
meningkat pada bulan suci 
Ramadhan yang sebentar 
lagi akan tiba.

Kesiapan itu dimulai dari 
Provinsi Aceh yang berada 
di kawasan paling barat 
Indonesia. Pada Selasa 
(10/5), Direktur Utama PT 
Pertamina (Persero) Dwi 
Soetjipto mengunjungi Ter
minal BBM (TBBM) Krueng 
Raya di Kabupaten Aceh 
Besar.

Dalam kunjungan ter

Setelah sempat berdiam di kisaran US$30/barrel, harga 
minyak dunia kini mulai bangkit hingga ke level US$48/
barrel. Pergerakan ini tampaknya masih dilatari gejolak 
geopolitik timur tengah, serta melemahnya ekonomi negara 
importir minyak. Selain itu, pergerakan militan di Nigeria, 
permasalahan ekonomi di Venezuela serta kebakaran 
besar yang melanda wilayah Fort McMurray, Kanada juga 
berpengaruh. Akibat kejadiankejadian ini, sekitar 3 juta 
barrel minyak perhari telah hilang dari pasaran, sehingga 
mendorong meroketnya harga minyak akibat turunnya suplai.

Kondisi ini tentunya mengejutkan berbagai pihak, karena 
sangat berbeda dari perkiraan analis keuangan maupun 
lembaga seperti Energy Information Administration (EIA). 
Pada kuartal pertama 2015, analis masih meyakini bahwa 
harga minyak baru akan mendekati US$50 secepatnya 
pada 2017. 

Kini analis mulai bergegas mengoreksi proyeksi mereka. 
Berdasarkan interaksi dengan fungsi Investor Relations, 
salah satu lembaga investasi global telah mengubah proyeksi 
rerata harga minyak tahun 2016 dari US$36/barrel menjadi 
US$50/barrel. Sedangkan perkiraan harga minyak dari 
konsensus 50 lembaga keuangan di dunia adalah sebagai 
berikut:

 

Meskipun terdapat optimisme, mayoritas analis ma
sih memandang dinamika harga ini dengan pesimistis. 
Pasalnya, kondisi oversuplai minyak di pasar dunia masih 
belum menemui solusi permanen, sehingga posisi harga 
saat ini dipandang labil dan tidak sustainable. Selain itu, 
pembentukan harga minyak tidak semata didorong oleh 
faktor fundamental seperti geopolitik dan supply-demand. 
Faktor lain seperti sentimen, aksi spekulasi pelaku pasar atau 
harga kontrak berjangka juga turut berpengaruh.

Tren harga saat ini harus disikapi dengan hatihati 
oleh pelaku industri migas. Upaya untuk mengelola risiko 
harga komoditas juga harus terus diimplementasikan untuk 
menghidarkan korporasi dari kerugian. Karena dikhawatirkan 
keuntungan yang dieroleh dari kenaikan harga minyak saat 
ini, dapat terkoreksi kembali akibat potensi penurunan di 
masa mendatang.

Mengutip lembaga investasi BNP Paribas, bisa jadi 
pergerakan harga minyak kali ini “terlalu tinggi, terlalu jauh, 
terlalu cepat”. •



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

NUSANTARA RegAS 
BeRHASIL KeMBALIKAN 
MoDAL PeMegANg SAHAM 
KURANg DARI 3,5 TAHUN
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DIREKTUR UTAMA PT NUSANTARA REGAS
tammy meidharma sUmarna

pengantar redaksi :
PT Nusantara Regas Baru saja menyelesaikan Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) pada Senin (9/5) yang lalu di kantornya 
di Wisma Nusantara Lantai 19.  Setelah  lebih dari  tahun  beridiri, 
tentu ada banyak kemajuan yang telah dicapai Nusantara Regas.  
Berikut petikan wawancara  dengan direktur Utama pt nusantara 
regas tammy meidharma sumarna di ruang kerjanya.

nusantara regas baru saja selesai menyelenggarakan 
rUps tahunan tahun buku 2015. bagaimana dengan 
hasilnya? Baik. Di dalam RUPS ini, tentu saja yang dibahas adalah 
kinerja operasi, kinerja keuangan (yaitu laba rugi perusahaan), dan 
aktivitas di luar operasi maupun keuangan, seperti misalnya CSR 
dan HSSE. 

Perusahaan Nusantara Regas ini didirikan tahun 2010 dan 
beroperasi sejak pertengahan tahun 2012. Jadi sudah berjalan 
hampir 3,5 tahun. Secara total deviden yang telah diberikan, artinya 
equity yang diberikan pemegang saham, yaitu Pertamina dan PGN, 
sudah kembali. Jumlahnya itu  sebesar US$ 145 juta, dan yang sudah 
kita setorkan  sampai dengan 2014 adalah hampir US$ 124 juta. 
Tahun ini diambil lagi 100%. Jadi sebenarnya yang kita setor sudah 
hampir US$ 200 juta. Dalam tempo kurang dari 3,5 tahun beroperasi, 
kita sudah mengembalikan modal yang diberikan pemegang saham. 
Padahal, fasilitas kita baru dipergunakan adalah  60% saja. 

maksudnya  fasilitas yang terpasang?  Betul, baru 60% yang 
dipergunakan.  Rencananya di kuartal III tahun 2016 ini, kita bekerja 
sama dengan Pertamina Gas (Pertagas) yang sedang membangun 
pipa yang menyambung dari Muara Karang ke Tegalgede (melalui 
Muara Tawar). Dengan demikian, setelah Pertagas selesai 
membangun pipa, kita pun akan dapat mensuplai gas ke pembangkit 
PLN Muara Tawar, sehingga jumlah yang dijual untuk keperluan 
PLN akan meningkat. Demikian juga dengan adanya pipa tersebut, 

Dengan adanya pipa tersebut, diharapkan Nusantara Regas juga 
bisa masuk ke industri melalui  Pertagas  dan Pertaniaga Gas untuk 
menjual kebutuhan energi, terutama gas  ke industri. 

kembali ke rUps, berapa laba bersih untuk tahun 2015? 
Profit Nusantara Regas tahun 2015 mencapai US$ 75,60 juta, atau 
sekitar 96,73% dari RKAP. Angka ini  memang sedikit turun, karena 
nilai gamma untuk kargo tambahan yang dibebankan kepada 
pembeli kita, itu masih di dalam negosiasi. Ini yang menyebabkan 
turun. Namun dari segi volume, angka itu meningkat.

proyek-proyek apalagi yang sedang dikerjakan nr selain 
proyek pembangunan jaringan pipa   untuk pembangkit muara 
karang  ke tegalgede ini?  Selain pembangunan jaringan pipa 
yang akan mensuplai pembangkit listrik Muara Karang, kita juga akan 
menyiapkan 1 ORF  atau fasilitas metering system, untuk membantu 
atau mendukung proyek 35.000 MWnya PLN, di mana PLN akan 
membangun dua pembangkit di Muara Karang dengan kapasitas 
masingmasing 400 MW. Sehingga akan dibutuhkan gas sekitar 8 
kargo,  atau setiap harinya sekitar 40 sampai 80 MMCF. Dengan 
demikian kita dapat menyuplai kebutuhan PLN.  

bagaimana dengan di luar jabodetabek?  Proyek di luar 
Jabodetabek saat ini belum ada. Karena, kalau kita dapat menyuplai 
Muara Karang, dengan tambahan dua pembangkit baru, kemudian 
Muara Tawar juga kita suplai, plus industri, belum lagi ditambah  
Tanjung Priok pada tahun 2019 akan dibangun dua pembangkit 
juga, maka kemungkinan kebutuhan kapasitas kita sudah terpenuhi 
semua. Jadi maksimal. 

Cara lain adalah  bagaimana kita mengutilitasi storage-nya, 
yaitu LNG Retail, untuk mensupport daripada kebutuhan LNG 
pada pulaupulau sekitarnya. Jadi tidak memakai gas, tetapi kapal 

FSRU kita, Nusantara Regas, akan  dijadikan hub, untuk mendukung 
kebutuhan gas atau LNG di pulaupulau kecil di Kepulauan Seribu, 
Kepulauan Karimun dan Bangka Belitung sekitarnya. 

Demikian juga untuk kebutuhan gas dan LNG bila pemerintah akan 
menerapkan rencana ke depan bilamana seluruh transportasi darat 
seperti truk, terutama yang jarak jauh, diharuskan memakai  gas. Dan 
juga kebutuhan LNG di Pulau Jawa. 

berapa total investasi untuk proyek-proyek yang dikerjakan 
pt nusantara regas? Sebenarnya investasi kita tidak besar, karena 
umumnya seperti untuk suplai Muara Karang dan  industri, itu dibangun 
oleh PEP dan Pertagas.   Jadi kita tidak ada investasi sama sekali. 
Yang kita investasi adalah dalam mendukung pembangkit listrik yang 
baru di Muara Karang dan di ORF Tanjung Priok. 

Sementara ini  untuk Muara Karang kita rencanakan  sekitar US$8,5 
juta di akhir tahun 2017,  untuk mendukung pembangkit Muara Karang. 
Demikian juga dengan Tanjung Priok. Kemungkinan hampir US$15 
juta. Jadi tidak terlalu besar. 

Untuk LNG Retail, kita hanya menyediakan beberapa equipment 
seperti criogenic flexible hose, hose sadle, dan lainlain. Jumlahnya  itu 
tidak lebih dari US$ 2 juta. Tetapi itu kan masih jauh di depannya ya…

Yang kita rencanakan sekarang di tahun 2016 adalah sekitar 
US$900.000 untuk ORF yang akan mendukung pembangkit  baru di 
Muara Karang. Sisanya di tahun 2017 dan 2018. 

apakah  selalu bekerja sama dengan pertamina gas?  Iya, 
kita akan selalu  bersinergi. Karena kita juga harus melihat rencana 
bisnis Pertamina secara keseluruhan, khususnya yang mengenai gas.  
Jadi kita akan bersinergi.

kalau untuk pendanaan, apakah nr mencari sendiri ataukah 
dari korporat?  Sebenarnya kita pakai sendiri, karena masih mampu 
membiayai  untuk investasi yang ada. Kalau memang nanti dibutuhkan 
investasi dana yang cukup besar, kita juga sudah dipercaya oleh bank. 
Kita bisa  pinjam dari bank untuk investasi. Saat  ini kita juga bisa 
dapat loan dari Bank Mandiri sekitar US$150 juta.Tetapi saat ini kita 
belum memerlukannya. 

bagaimana dengan sumber daya manusianya? Saat ini kita 
banyak juga dibantu oleh tenaga eks PT Badak, untuk meningkatkan 
knowledge kita. Tentu saja kita juga akan minta bantuan kepada 
induknya, baik itu Pertamina maupun PGN, mendukung ke depan, 
bagaimana Nusantara Regas itu bisa berkembang. Ada juga  
kaderisasi, karena Nusantara Regas ini adalah yang pertama di 
Indonesia. Jadi juga baik untuk pekerja Pertamina dan PGN untuk 
mendapat experience, pengalaman kerja di sini, untuk nanti bisa 
mengembangkan di proyek lainnya, karena di tempat lain masih 
cukup besar. 

Jumlah tenaga inti kami ada 70 orang, kemudian outsourcing 
sekitar 50 orang. Jadi dengan profit US$75  juta, dan jumlah 70 orang, 
jadi  satu orang menghasilkan hampir US$1 juta. 

 
apa anda optimis proyek-proyek ini akan berjalan dengan 

baik hingga  tahun 2019 nanti? Ya, saya optimis karena melihat 
market yang sedemikian besar.  Nusantara Regas ini sudah ada di 
jantungnya pasar. Artinya dekat sekali dengan pasar kita, yaitu PLN, 
tepatnya   tiga pembangkit itu. Dan kebutuhannya terus meningkat. 
Apalagi nanti ke depan  masih ada proyek listrik 35.000 MW. IPP juga 
ada di sekitar itu, seperti  pembangkit Jawa I, Jawa II dan Jawa III. 
Di sini PLN menyewa pembangkit pihak ketiga untuk meningkatkan 
kebutuhan listriknya. Sesuai program pemerintah, dari 35.000 MW 
itu, maka 13.000 MW diharapkan dipenuhi dari gas. Dan dari 13.000 
MW itu, maka 60% ada di Jawa. Lalu yang paling besar justru ada di 
sekitar Jakarta ini. 

Jadi prospek bisnis Nusantara Regas  saya rasa cukup besar.•Urip
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eDIToRIAL
Prioritas Bisnis Direktur Utama Pertamina : 

Pekerja Kilang Harus Terus Lakukan Terobosan Setelah terpuruk selama hampir dua tahun, kini 
harga minyak mentah perlahan mulai naik. Sejak 
pekan lalu, harga minyak di pasar Asia jenis Brent 
diperdagangkan US $ 49,31/barel. Sementara 
harga minyak West Texas Intermediate (WTI) 
mencapai US$ 48,31/barel.

Namun demikian, perubahan tersebut bukan 
menjadi jaminan harga minyak akan kembali 
menyentuh angka US$ 100/barel. Karena sangat 
tidak mungkin dalam hukum ekonomi, ketika 
pasokan minyak dunia masih melimpah sementara 
permintaan masih rendah harga akan kembali 
se perti semula. Andaikan naik, tentu tidak akan 
sedrastis itu.

Karena itu, upayaupaya yang dilakukan 
Pertamina melalui lima langkah prioritas strategis 
tetap harus diterapkan. Dalam kondisi harga minyak 
yang mulai bergerak naik, justru semakin memicu kita 
untuk memantapkan kekuatan bisnis perusahaan 
dengan strategi yang sudah ditetapkan. Semua lini 
bisnis perusahaan ini, memiliki peran penting dalam  
memberikan kontribusi bagi perusahaan. Tidak ada 
lagi fanatisme hanya lini bisnis tertentu yang menjadi 
prioritas dan diunggulkan.

Kini hampir semua lini bisnis di Pertamina tetap 
dilakukan pengembangan. Sektor hulu, Pertamina 
tetap berupaya mendorong pengambilalihan la
pangan migas yang akan habis masa kontraknya. 
Lapanganlapangan migas produktif diharapkan 
bisa dikelola Pertamina dimana hasilnya diharapkan 
akan memberikan kontribusi bagi bangsa.

Di sektor hilir, baik pengolahan maupun pema
saran, keduaduanya samasama mengem bangkan 
infra struktur. Setidaknya akan ada 15 terminal BBM 
yang akan dibangun Pertamina hingga tahun 2020, 
guna memperkuat cadangan BBM di tanah air yang 
diharapkan bisa mencapai 30 hari.

Untuk mendorong ketahanan energi, pengem
bangan kilang pun terus dilakukan. Pembangunan 
kilang baru terus diupayakan dengan mencari mitra
mitra strategis yang bisa memberikan manfaat lebih 
bagi bangsa. Tentu saja pemilihan mitra tersebut 
dilakukan sesuai aturan yang berlaku dengan 
tetap dikawal pemerintah. Refinery Development 
Masterplan Program (RDMP) untuk 4 kilang juga 
tetap berjalan. Dengan adanya penambahan kilang 
serta peningkatan kapasitas kilang dengan proyek 
RDMP diharapkan bisa mengurangi impor BBM 
di tanah air.

Demikian halnya dengan sektor gas sebagai 
langkah untuk mendorong program penggunaan 
bauran energi sebesar 25 persen dari total kon
sumsi energi nasional. Pertamina beserta anak 
peru sahaannya konsisten melakukan investasi 
untuk pem bangunan infrasturktur dan jaringan gas 
bekerja sama dengan berbagai pihak.

Selain memperkuat lini bisnis, langkah efisiensi 
pun terus diterapkan. Perubahan harga minyak, 
bukan berarti mengendurkan sabuk efisiensi. Justru 
yang telah berjalan saat ini harus ditingkatkan dan 
menjadi budaya dalam mengelola biaya peru
sahaan.•

SOROT 3No. 21
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Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto berbincang dengan GM RU VII Kasim I Gusti Made Prihatna  tentang fasilitas di 
kilang RU VII Kasim.

sorong- Direktur Uta
ma Pertamina Dwi Soe
tjipto didampingi Corporate 
Secretary Pertamina  Wis
nuntoro dan VP Komunikasi 
Wianda Pusponegoro me
lakukan kunjungan ke fasilitas 
pengolahan kilang minyak 
RU VII Kasim, di Kabupaten 
Sorong Papua Barat,  (1/5).

Dalam kunjungannya 
tersebut Dwi  Soet j ipto 
berdialog seluruh pekerja dan 
manajemen RU VII Kasim 
tentang bagaimana kondisi 
kilang yang dibangun pada 
1995 dan diresmikan pada 
1997. Saat ini, kilang yang 
memiliki kapasitas desain 
10.000 bbl/hari tersebut 
mengolah minyak mentah 
menjadi Premium dan Solar.
Kilang Kasim mengolah Walio 
Crude Walio Mix dengan 
kom posisi 60% Walio Crude 
dan 40% Salawati Crude. 

“Saat ini Kilang Kasim 
hanya beroperasi sekitar 
65% sampai 75 % saja 
dikarenakan terbatasnya 
bahan baku,” jelas GM RU 
VII Kasim I Gusti Bagus 
Prihatna saat mendampingi 
Direktur Utama Pertamina 
melihat fasilitas Kilang. Untuk 
itulah seluruh pekerja dan 
Manajemen RU VII terus 
membuat tero bosan untuk 
meningkatkan kinerja.

S e m e n t a r a  i t u  D w i 
Soe t j i p to  men je l askan 
bagaimana kondisi Pertamina 
saat ini, ditengah anjloknya 
harga minyak dunia yang 
sangat memukul perusahaan 
migas termasuk Pertamina, 
namun dengan kebijakan 
k e b i j a k a n  y a n g  t e p a t 
Pertamina saat ini masih 
terus bertahan bahkan bisa 
meningkatkan keuntungan 
perusahaan,  Pertamina 
melalui l ima strateginya 
yakni Pengembangan Sektor 
Hulu, Efisiensi di  semua lini, 
peningkatan kapasitas Kilang 
Peningkatan Infrastruktur & 
Marketing serta Perbaikan 

struktur keuangan.
“Pekerja di Kilang Kasim 

ini juga harus terus membuat 
terobosanterobosan un
tuk bisa meningkatkan ka
pasitas kilang. Misalnya, 
memanfaatkn kilang ini un
tuk menghasilkan Pertalite 
misalnya sehingga bisa 
meng hasilkan produk yang 
le bih menguntungkan,” kata 
Dwi Soetjipto  di hadapan 
se luruh pekerja RU VII Kasim.

Selain ke Kilang Kasim, 
Direktur Utama Pertamina 
dan rombongan juga mela
kukan kunjungan ke RSPS 
Sorong untuk melihat fasilitas 
Rumah Sakit yang masih 
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da lam tahap Renovasi untuk 
mem berikan pelayanan ter
baik, bagi masyarakat So rong 
dan sekitarnya. Pe ninjauan 
dilanjutkan ke fa silitas dis
tribusi BBM di Ter minal BBM 
Kabupaten Sorong.

Dwi Setjipto berharap 
dengan kunjungan ke fasilitas 
produksi Pertamina, akan 
memberikan motivasi bagi 
seluruh pekerja untuk terus 
meningkatkan kinerjanya dan 
memberikan yang terbaik 
bagi perusahaan sehingga 
bisa mencapai visi Pertamina 
menjadi perusahaan energi 
nasional kelas dunia.•kuntoro

Kick off Craft Profesional Development Program di RU III
plajU–  RU III melakukan 
Kick off Craft Professional 
Deve lopment  Program 
(CPDP), pada Senin (4/4), 
di Conference Room RU 
III. CPDP merupakan pro
gram pembinaan a tau 
pengembangan kompetensi 
bagi juru teknik (ahli) khu sus 
pekerja Direktorat Pengo
lahan yang diterima melalui 
jalur Bimbingan praktis Ahli 
Teknik (BPAT) dan Bimbingan 
Keahlian Juru Teknik (BKJT). 

Kick off CPDP ditandai 
de ngan penandatanganan 
Statement of Commitment 
oleh para coach dan coachee 
serta penyerahan Surat Pe
rintah GM secara simbolis 
dari GM RU III, Mahendrata 
Sudibja kepada perwakilan 
coach dan coachee.

Unit HR Manager RU III 
Suandi Irianto menjelaskan, 
CPDP di RU III diikuti oleh 
pekerja di Fungsi Production, 

ME dan MPS dengan intake 
BKJT dan BPAT angkatan 
2003 hingga saat ini. Seba
nyak 527 pekerja yang di 
anta ranya merupakan Jr. 
Operator/Jr. Technician I 
hingga Operator/Technician 
II serta Panelman I mengikuti 
CPDP. Sedangkan coach 
merupakan pekerja dengan 
kualif ikasi tertentu yang 
ditunjuk oleh fungsi untuk 
mem bimbing, memonitor, 
dan mengevaluasi progress 
pencapaian kompetensi 
coachee.

Coach dalam CPDP ini 
berjumlah 139 pekerja yang 
di antaranya merupakan Sr. 
Supervisor/Shift Supervisor 
atau pekerja lain yang dinilai 
capable dari sisi hard dan 
soft competency untuk men
jadi se orang coach. 

Suandi menambahkan, 
sebe lum imp lementas i 
CPDP d i  RU I I I ,  te lah 

dilakukan beberapa tahapan 
pra kick off, yakni rapat 
persiapan bersama SMOM, 
Manager dan Section Head 
terkait pada Januari 2016, 
so siali sasi kepada coach 
dan coachee pada Februari 
2016, serta sosialisasi CPDP 
tools kepada PIC coachee 
tiap bagian pada 18 Maret 
2016.

GM RU III Mahendrata 
Sud ib j a  menegaskan , 
pro gress dari setiap im

plementasi CPDP nantinya 
akan menjadi record di 
Kan tor Pusat. “Karenanya 
saya berharap kepada para 
coachee dan coach dapat 
menjalankan pro gram sebaik 
mungkin se cara terstuktur, 
seh ingga  mem be r i kan 
has i l  kompetens i  yang 
komperhensif, teru kur dan 
diakui sesuai stan dar yang 
berlaku,” ujar nya.•comm&rel 
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RU VI Adakan Workshop 
on SPM Calm Buoy
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RU IV Terus Sosialisasikan 
5S dalam Menjaga 
Kebersihan Area Kerja
cilacap - Lingkungan kerja yang bersih dan 
tertata rapi dalah salah satu unsur yang dapat 
meningkatkan produktifitas kerja dan mengurangi 
potensi terjadinya accident di lokasi kerja.  Untuk 
itu, secara berkala Refinery Unit IV Cilacap selalu 
menyosialisasikan dan mengimplementasikan 
program 5S kepada pekerjanya. Pada kegiatan 
yang diikuti oleh General Manager, Tim Manajemen 
dan pekerja RU IV tersebut,  Soerijanto dari OPI 
RU IV merefresh arti penting 5S.

“5S yang merupakan kependekan dari sisih, 
susun, sapu, standarisasi dan sistem adalah 
program untuk housekeeping yang berkelanjutan 
dalam mengelola efisiensi dan kebersihan 
area kerja.  Yaitu, memisahkan peralatan atau 
material yang diperlukan dan tidak diperlukan, 
menempatkan setiap item pada posisi yang 
optimal dan gunakan visual manajemen untuk 
memantaunya, membersihkan tempat kerja 
dan semua peralatan, selalu menggunakan 
prosedur standar dan check list untuk menjaga 
kerapihan kebersihan tempat kerja dan peralatan, 
serta membuat sistem untuk memonitor 5S 
dan meyakinkan program ini berjalan secara 
berkelanjutan,” jelasnya.

Setelah mengikuti refreshing mengenai 5S, 
tim manajemen dan pekerja melaksanakan 
kegiatan good house keeping.• rU iV

balongan – Guna me nambah pemahaman 
dan menyelesaikan masalah terkait Single Point 
Mooring (SPM) yang dimiliki Pertamina, fungsi 
OPI RU VI Balongan menyelenggarakan IMODCO 
Technical Workshop On SPM Calm Buoy, di 
Balongan.

Kegiatan yang diadakan selama dua hari, 
pada 27 – 28 April 2016, diikuti sekitar 40 peserta 
dari seluruh Indonesia, terdiri atas pekerja dari 
Kantor Pusat, Unit Pengolahan, MOR, Marine, 
PHE WMO, dan EP. 

Seluruh pekerja Pertamina yang dikumpulkan 
pada kegiatan ini diharapkan bisa saling share 
tentang SPM yang dimiliki Pertamina serta 
me nyerap informasi yang disampaikan oleh 
tim IMODCO sehingga ilmu yang didapat bisa 
digunakan ketika dilakukan overhaul setiap SPM 
tersebut.

SMOM RU VI Balongan Djoko Koen Soewito 
pun mengharapkan workshop tersebut bisa diop
timalkan, sehingga pekerja bisa saling memberi 
informasi dan masukan terkait SPM yang ada di 
tiap unit bisnis Pertamina. 

Pada kegiatan tersebut, Project Engiiner 
IMODCO Cedric Dargnies memaparkan tentang 
Calm System terkait dengan Maintenance, 
Operation, and Failures.•riki hamdani
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Pertamina Raih Nilai Tambah  US$481 Juta 
pada Kuartal I melalui BTP New Initiatives
jakarta – Pertamina  meraih 
nilai tambah hingga US$ 481 
juta atau sekitar Rp6,39 triliun 
sepanjang kuartal I 2016 
melalui Breakthrough Project 
(BTP) New Initiatives atau di 
atas target yang ditetapkan 
sebelumnya sebesar US$411 
juta.

“Proyeksi kami hingga 
akhir 2016, value added yang 
bisa diberikan ke Pertamina 
men capai US$1,64 miliar,” 
ujar Wianda Pusponegoro, 
Vice President Corporate 
Commu nication Pertamina di 
Jakarta, Minggu (15/5).

BTP New Initiatives terdiri 
dari Sentralisasi Pengadaan 
(nonhidrokarbon), Perubahan 
Proses Pengadaan Crude 
dan Produk, Pembenahan 
Tata Kelola Arus Minyak, Op
timalisasi Aset Penunjang 
Usaha, dan Corporate Cash 
Management. 

Pada kuartal I, nilai tam
bah dari BTP New Initiatives 
berasal dar i  sentral isasi 
procurement non hydro se
besar US$105 juta atau di 
atas target yang  ditetapkan 
US$100 juta, efisiensi penga
daan hydrocarbon, roll out 
PTKAM 0.2 sebesar US$63,42 
juta atau diatas target UU$25 
juta, marketing & operation 

excellence (MORE) US$30,65 
juta, inisitiatif efi siensi hulu 
US$217 juta di atas target 
yang ditetapkan se besar US$ 
192,7 juta  dan ini siatif efisiensi 
direktorat se besar US$43 juta.

Sepanjang tahun lalu, Per
tamina mencatatkan reali sasi 
pencapaian BTP New Ini
tiatives sebesar US$608,41 
juta atau 21,68% di atas 
target awal sebesar US$ 
500,42 juta. 

 
transformasi isc

Salah satu inisiatif baru 
adalah transformasi penga
daan minyak mentah dan 
produk minyak oleh Interated 
Supply Chain (ISC). Saat ini 
ISC sudah pada tahapan 2.0, 
yakni membentuk sistem 
penga daan sistematis, se
hingga tender bisa diakses 
melalui web Pertamina. Per
seroan juga mengundang 
pe serta tender hingga di atas 
100 peserta. 

Selain itu, lanjut Wianda, 
banyak harga yang ditawarkan 
sehingga Pertamina harus 
mengambil the best economic 
value.  “Jadi kami tidak hanya 
memilih harga terendah, tapi 
juga memperhatikan jenis 
crude yang mana yang paling 
efisien dan menghasilkan yield 

paling optimal saat dikelola 
di kilang Pertamina,” ungkap 
Wianda. 

Pertamina, kata dia, juga 
terus melakukan pengadaan 
dari berbagai sumber,  tidak 
hanya di negara tertentu 
karena dari itu perseroan bisa 
mendapatkan penawaran 
harga yang beragam.

Transformasi ISC telah 
melahirkan t iga tahapan 
penting atau dikenal dengan 
Fase 1.0 atau fase Quick 
Win, Fase 2.0 atau fase World 
Class ISC, dan Fase 3.0 di 
mana ISC akan menjadi Talent 
Engine. Dari Fase 1.0, ISC 
telah terbukti memberikan 
kontribusi nyata bagi kinerja 
Pertamina secara keseluruhan 
dengan dihasilkannya efisiensi 
sebesar  US$208,1 juta 
sepanjang tahun lalu.

Untuk Fase 2.0, ter
dapat enam inisiatif yang 
dikembangkan, yaitu pe
ng  adaan minyak men tah 
berdasarkan nilai keeko
nomian yang dilihat dari hasil 
produksi, penambahan list 
minyak mentah yang bernilai 
ekonomis tinggi yang dapat 
diolah di Kilang Pertamina, 
dan kebijakan pengadaan 
minyak mentah secara ber
jangka (6 bulan) dengan 

melakukan pra seleksi untuk 
minyak mentah yang bernilai 
ekonomis tinggi.

Inisiatif lainnya adalah 
negosiasi peningkatan volume 
minyak mentah domestik yang 
disuplai kepada  Pertamina 
oleh KKKS, optimasi pengo
lahan minyak untuk  men
dapatkan margin terbaik, 
serta penyederhanaan syarat 
& ketentuan (GT&C) dalam 
pengadaan minyak mentah 
di RU VI Balongan sesuai 
dengan standar internasional.

Selain inisiatifinsiatif ter
sebut, ISC juga akan me
lakukan sejumlah langkah 
terobosan yang akan dila
kukan sepanjang 2016. 
Langkahlangkah terobosan 
tersebut, meliputi pembelian 
hydrocarbon, baik minyak 
mentah, kondensat dan 
LPG yang bersumber dari 
I ran,  Crude Process ing 
Deal untuk minyak Basrah 
L i g h t  C r u d e ,  l a n g k a h 
lanjutan reformasi proses 
pengadaan minyak mentah 
dan produk di Pertamina, 
maksimalisasi pembelian 
minyak mentah domestik 
untuk kilang Pertamina, dan 
BTP Implementas i  HPS 
keekonomian dalam penga
daan minyak mentah.•rilis
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MANAGEMENT WALKTHROUGH jelang ramadhan. Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto didampingi Corporate 
Secretary Pertamina Wisnuntoro mendapatkan penjelasan mengenai kesiapan Terminal BBM Krueng Raya dalam menyambut 
bulan suci Ramadhan. TBBM yang terletak di Kabupaten Aceh Besar tersebut melayani kebutuhan BBM masyarakat di wilayah 
Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Pidie dan Aceh Jaya.



jakarta - PT Pertamina 
(Persero) dinobatkan sebagai 
the Most Powerful Energy 
Company in Asia berdasarkan 
2016  Brand Asia Study 
yang diselenggarakan oleh 
Nikkei BP dan Markplus 
Inc. Penghargaan diterima 
oleh Corporate Secretary 
Pertamina Wisnuntoro dalam 
ajang Jakarta Marketing Week 
2016 pada Selasa (17/05).

Brand Asia Study dilak
sanakan dengan mela kukan 
survei lintas negara. Terdapat 
sekitar 10.000 responden 
di 12 negara di Asia, se
pert i  China,  Singapura, 
Korea Selatan, Jepang, dan 
Taiwan, yang menjadi sample 
dan melibatkan 120 brand 
nasional dan global.

“Studi tersebut dilakukan 
untuk melihat kekuatan brand 
di antara brand lainnya di Asia. 
Dengan terpilihnya Pertamina 
sebagai the Most Powerful 
Energy Company in Asia 
akan menambah semangat 
Pe r tam ina  un tuk  te rus 
memperkuat kiprah sebagai 

Pertamina Kejar 
Penjualan Bright gas 
5,5 Kg 200 Ribu Tabung 
hingga Juli 2016
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jakarta  – Pertamina  terus memacu 
pen jualan tabung Bright Gas 5,5 kg untuk 
me ningkatkan volume penjualan Liquified 
Petroleum Gas (LPG) perusahaan.

Sejak diluncurkan pertama kali pada Oktober 
2015, hingga saat ini tabung Bright Gas 5,5 kg 
telah terjual sebanyak lebih dari 100 ribu tabung.

“Kami harapkan dalam jangka tiga bulan 
ke depan, kami dapat menyapa 200 ribu lebih 
rumah tangga target pasar Bright Gas 5,5 kg 
sehingga dapat berkontribusi dalam upaya 
pencapaian targettarget perseroan sekaligus 
semakin meningkatkan kehandalan pasokan 
energi untuk masyarakat konsumen yang lebih 
luas,” ujar  Wianda Pusponegoro, Vice President  
Corporate Communication Pertamina.

Pertamina yang sebelumnya selalu merugi 
dari bisnis LPG hingga Rp4 triliun per tahun 
karena menjual Elpiji kemasan 12 kg di bawah 
harga keekonomian, kini berangsur positif. 
Penyesuaian harga Elpiji non subsidi kemasan 
12 kg yang dilakukan bertahap hingga pada 
level keekonomian, menjadikan peluang bagi 
badan usaha lain untuk berkompetisi di pasar 
LPG non subsidi.

“Dalam kaitan itu pula kami hadirkan Bright 
Gas kemasan 5,5 kg untuk menangkap peluang 
pasar yang ada sekaligus sebagai produk 
penyangga antara Elpiji bersubsidi kemasan 3 
kg dan Elpiji 12 kg,” ungkap dia.

Menurut Wianda, selain ingin menangkap 
pasar baru Pertamina juga ingin memanfaatkan 
swing user, di mana berdasarkan pantauan 
perusahaan sekitar 53% pengguna loyal Elpiji 
12 kg saat ini juga diketahui membeli Elpiji 3 
kg dalam frekuensi yang lebih rendah, misalnya 
se bagai cadangan. Selain itu, Pertamina juga 
menangkap peluang konsumen dengan karakter 
low usability yang jumlahnya cukup besar.

“Konsumen ingin mendapatkan LPG dengan 
harga terjangkau tetapi tetap sesuai untuk status 
ekonomi serta behavior mereka dalam memasak 
dan Bright Gas 5,5 kg adalah pilihan yang tepat 
untuk konsumen dengan karakteristik tersebut,” 
ungkap Wianda.

Untuk terus mendorong masyarakat mampu 
tetap menggunakan LPG non subsidi, lanjutnya, 
Pertamina kerap melakukan promo dengan 
cara trade in atau tukar tabung. “Konsumen 
Elpiji 3 kg yang ini beralih ke Bright Gas 5,5 kg 
dalam banyak kesempatan secara seasonal 
kami lakukan promo trade in untuk penukaran 
tabung kosong Elpiji 3 kg dengan Bright Gas 5,5 
kg cukup hanya dengan membeli isi LPGnya 
saja,” ujar Wianda.•rilis
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jakarta – Sebagai bentuk 
komitmen untuk menambah 
sumber pasokan migas untuk 
Indonesia, Pertamina akan 
mengambil alih pengelolaan 
B l o k  E a s t  K a l i m a n t a n 
dan Blok SangaSanga 
di Kalimantan Timur pada 
tahun 2018. Selain itu, pada 
tahun yang sama, Pertamina 
akan melanjutkan kontrak 
pengelolaan dua Blok Migas 
JOB (Joint Operating Body) 
Pertamina, yaitu blok Ogan 
Komering di Sumatera Selatan 
dan Blok Tuban di Jawa Timur. 
Hal tersebut disampaikan oleh 
Vice President Corporate 
Communication Pertamina 
Wianda Pusponegoro di 
Jakarta, Rabu (11/5).  

W ianda mengatakan 
untuk lanjut kelola dua blok 
yaitu Ogan Komering dan 
Tuban, Pertamina te lah 
mengajukan kesiapan lanjut 
kelola kepada pemerintah 
serta mengirimkan surat ke
pada Menteri ESDM Sudirman 
Said sejak awal tahun 2016, 
yakni dua tahun sebelum 

Pertamina Akan Ambil Alih dan Lanjut Kelola 4 Blok 
Migas pada Tahun 2018

Pertamina Sukses Sebagai 
the Most Powerful energy Company in Asia

National Energy Company 
Indonesia terutama dalam 
mendukung ketahanan ener 
gi nasional,”jelas Corporate 
Secretary Pertamina Wis
nuntoro.

Ia mengakui ,  peng
har gaan yang diraih meru
pa kan suatu apresiasi po
sitif bagi Pertamina untuk 
mendorong kepercayaan 
diri pekerja. Terutama dalam 
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melaksanakan prinsipprinsip 
bisnis yang menguntungkan 
perusahaan.

“Tentu dalam hal  in i 
d i landasi  o leh sejumlah 
u p a y a  m e n g e n a l k a n 
produkproduk Pertamina 
yang senantiasa memenuhi 
kebutuhan masyarakat,” ujar 
Wisnu usai acara Malam 
Penghargaan Brand Asia 
2016 yang diselenggarakan 

di Kota Kasablanka.
W isnu menegaskan, 

pres tasi ini harus terus di
pertahankan, terlebih mening
katkan operasi over seas, 
baik mengakuisisi lapangan
lapangan minyak di luar negeri 
maupun menjual produk
produk Pertamina serta 
berafiliasi dengan perusahaan 
minyak di  berbagai  ne
gara.•egha

masa kontrak berakhir sesuai 
ketentuan yang diatur dalam 
PP No. 35 tahun 2004.

Sementara untuk al ih 
kelola Blok East Kalimantan 
dan SangaSanga, Chevron 
I n d o n e s i a  C o m p a n y 
selaku operator blok East 
Kalimantan telah menyatakan 
ketidakminatannya untuk 
melanjutkan blok yang akan 
habis kontraknya pada tahun 
2018 tersebut.  Dengan 
produksi sebesar 18.000 
barel setara minyak perhari, 
serta lokasi strategis, saat ini 
Pertamina telah mengajukan 
kepada pemerintah untuk 
mempelajari dan mengkaji 
Blok East Kalimantan secara 
teknis dan komersial.

“Pertamina juga telah 
mengajukan kepada pe
merintah untuk dapat bisa 
mengkaji dan mempelajari 
Blok East Kalimantan secara 
teknis maupun komersial, 
sejak awal tahun 2016. Sam
butannya sangat posit i f .
Kemungkinan besar dalam 
waktu yang tidak lama kita 

akan melakukan pendalaman, 
mereview datadata yang 
ada untuk melihat lebih jauh 
aspek potensi bagaimana 
pengelolaan di sana,” ujarnya.

Blok East Kalimantan 
diharapkan dapat terintegrasi 
baik dengan Blok Mahakam, 
infrakstruktur kilang Perta
mina di Balikpapan, blok 
Sangasanga yang akan di
ambil alih oleh Pertamina, 
serta dengan Pertamina EP 
yang memiliki Wilayah Kerja 
Onshore di Sangasanga, 
dengan harapan dapat mem
berikan efisiensi secara biaya 
operasional. “Tentunya kita 
berharap dengan adanya 
integrasi, baik pipa maupun 
fasilitas, cost di blok tersebut 
juga bisa lebih rendah,” harap 
Wianda.

Sementara untuk Blok 
Sangasanga, saat ini Per
tamina sedang mem pelajari 
aspek teknis dan komersial 
blok yang saat ini dikelola 
oleh Vico Indonesia. Wianda 
mengatakan Pertamina saat 
ini sedang melaksanakan 

workshop bersama dengan 
pemerintah untuk dapat 
melakukan planning, untuk 
melakukan kontrak pasca 
terminasi pada tahun 2018 
blok yang memiliki produksi 
sebesar 39.000 barel setara 
minyak per hari itu.

Wianda menjelaskan, 
Keputusan pengambilalihan 
dan kelanjutan pengelolaan 
keempat blok dari delapan 
blok yang akan habis kontrak 
kerjasamanya pada tahun 
2018 ini memprioritaskan 
pemilihan blok berdasarkan 
seberapa besar peluang 
blok tersebut dapat mem
berikan nilai komersial ke
pada Pertamina secara se
gera (Quick Yield) melalui 
pe nilaian kondisi produksi, 
pe ngembangan, maupun 
cadangan yang dimiliki blok 
tersebut saat ini.

S e m e n t a r a  t e r k a i t 
proses alih pengelolaan Blok 
Mahakam ke Pertamina, 
Wianda menjelaskan bahwa 
seluruh prosesnya masih on 
schedule.•starfy



SHIPPINg 
Program Ustadz Naik Kapal di Kapal gas Widuri

semarang - Pada Jumat, 29 April 2016, diadakan 
program perdana Ustadz Naik Kapal, di LPG/C Gas Widuri, 
kapal milik Pertamina yang sedang melaksanakan kegiatan 
pembongkaran LPG di Terminal Opsico Semarang. 
Program ini merupakan inisiatif dari Badan Dakwah Islam 
(BDI) Pertamina Shipping Pusat yang diimplementasikan 
oleh fungsi Marine Region IV  Semarang bersinergi dengan 
BDI MOR IV dan kapal Gas Widuri. Program Ustadz Naik 
Kapal ini rencananya akan dilaksanakan secara periodik 
sebulan sekali di setiap armada milik yang sedang me
lakukan kegiatan di Terminal. 

Program Ustadz Naik Kapal perdana di Semarang 
tersebut diadakan bersamaan dengan waktu sholat 
Jumat dengan Ustadz Tarmudzi S.Ag dari BDI MOR IV 
yang bertindak sebagai khatib dan imam, serta dihadiri 
oleh pekerja Marine Region IV – Semarang dan tentu saja 
awak kapal LPG/C Gas Widuri. Pada kesempatan tersebut 
Ustadz Tarmudzi menyampaikan tentang pentingnya 

kejujuran dan keikhlasan dalam melakukan pekerjaan. 
“Dengan kejujuran dan keikhlasan, insyaAllah, rejeki yang 
barokah akan ikut mengalir dengan sendirinya dan keluarga 
kita akan selalu diberkahi Allah SWT,” ujar Tarmudzi.

Program ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan 
rohani dan kesehatan fisik awak kapal milik dan pekerja 
fungsi Marine sehingga dapat menunjang produktivitas 
pekerja dan memajukan perusahaan.• [shipping] 
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Pertamina optimalkan Penerapan Budaya gCg
medan - Sebagai BUMN 
strategis, Pertamina terus 
menerus melakukan trans
formasi budaya dengan me
lakukan penerapan  Good 
Corporate Governance 
dan implementasi Tata Nilai 
Pertamina, yaitu Clean, Ca
pable, Customer Focus, 
Commercial, Confident dan 
Com petitive dimana salah 
satunya adalah komitmen 
sebagai BUMN yang me
nerapkan tata nilai Clean.

Hal ini diungkapkan Ge
neral Manager Pertamina 
Marketing Operation Re
gion (MOR) I Sumbagut 
Ro mulo Hutapea dalam 

sUrabaya – Meski terjadi kebakaran di TBBM Tuban dan 
unjuk rasa di TBBM Surabaya Group, Pertamina menjamin 
penyaluran BBM tetap terkendali dengan melakukan pengalihan 
ke empat TBBM lainnya di Jawa Timur.  Pada kondisi seperti 
ini, GM Marketing Operation Region  (MOR) V Ageng Giriyono 
langsung mengambil alih komando penanggulangan kondisi 
darurat dan penyaluran BBM melalui jalur alternatif.

“Penyaluran BBM merupakan prioritas kami agar 
masyarakat tetap bisa mendapatkan BBM untuk kegiatan 
seharihari. Pada saat yang bersamaan, kami tetap berupaya 
melakukan pemadaman  kebakaran di tanki BBM di TBBM 
Tuban,” ujarnya di hadapan wartawan.

Keterangan pers tersebut diadakan setelah terjadi flash di 
area bundwall tanki No. 7 yang berisi Premium di Terminal BBM 
pada Rabu (23/3) sekitar pukul 08.45 WIB. Tidak ada korban 
jiwa, namun ada satu orang patah tulang dan satu orang luka 
bakar.  Semua korban sudah mendapat penanganan medis. 

Sementara pada waktu yang hampir bersamaan, juga 
terjadi aksi mogok AMT (Awak Mobil Tangki) di Terminal BBM 

sambutannya pada acara 
Sosialisasi “Tindak Pidana 
Pen cucian Uang dan Upaya 
Pencegahannya” bersama 
Kepala Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK), Muhammad Yusuf 
di Gedung Serbaguna Perta
mina pada Kamis, 12 Mei 
2016.

Muhammad Yusuf men
jelaskan sosialisasi ini untuk 
meningkatkan awareness 
pekerja Pertamina dalam 
memahami dampak tindak 
pidana korupsi dan tindak 
pidana pencucian uang, 
serta peranan PPATK da
l a m  p e m b e r a n t a s a n 

tindak pidana korupsi dan 
pencucian uang. Selain itu, 
dengan sosialisasi ini pe
kerja Pertamina semakin 
berkomitmen dengan pe
laksanaan GCG dan dapat 
meng identifikasi transaksi 
keuangan mencurigakan 
serta berani melaporkan ke 
PPATK agar bisa dianalisis 
lebih lanjut.

Sejak lima tahun lalu, 
Pertamina telah  meng gan
deng Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) untuk mendukung 
terciptanya Good Corporate 
Governance  l ingkungan 
perusahaan. Kerja sama ini  
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tertuang da lam Memorandum 
of Understanding (MoU) 
tentang pencegahan dan 
pemberantasan t indak 
pidana pencucian uang 

yang ditandatangani Direktur 
Utama Pertamina dengan 
Kepala PPATK.

Kerja sama ini menjadi 
bukti bah wa sejak tranformasi 

di jalankan di Pertamina, ko
mitmen perusahaan dalam 
menjalankan prinsip GCG se
nantiasa diterapkan dengan 
baik.•mor i

Simulasi Penanggulangan Kondisi Darurat di TBBM Tuban dan Surabaya group
Surabaya Group yang sempat membuat sejumlah mobil tangki 
tidak dapat beroperasi. Namun hal ini sudah tertangani dengan 
bantuan sekitar 30 personil TNI AD yang mengendarai mobil 
tangki agar dapat tetap beroperasi.

Aksi mogok AMT di TBBM Surabaya Group berakhir pukul 
09.30 dan kebakaran di TBBM Tuban berhasil dipadamkan 
sekitar pukul 10.17. Selanjutnya kegiatan operasional di kedua 
TBBM tersebut kembali berjalan normal.

Dari pantauan lapangan, tidak ada kekosongan BBM yang 
terjadi di SPBU dan penjualan di SPBU pun berjalan normal 
seperti biasa. 

Kejadian di atas merupakan skenario Simulasi Keadaan 
Darurat yang dilakukan Pertamina MOR V. Simulasi ini meru
pakan latihan untuk meng antisipasi berbagai kondisi darurat 
terutama di wilayah operasional. Simulasi melibatkan dua 
TBBM besar di wilayah MOR V, yaitu TBBM Tuban dan TBBM 
Surabaya Group pada waktu yang hampir bersamaan. Puluhan 
personil dari berbagai divisi, mulai dari HSSE (Health,  Safety, 
Security & Environment), Komunikasi, Retail Fuel Marketing, 
Supply & Distribution, dan sebagainya, ikut serta dalam 
kegiatan tersebut. 

Melalui latihan ini, Pertamina memastikan kesiapan personil 
dan sarfas di wilayah operasionalnya ketika menghadapi 
kondisi darurat yang sesungguhnya. 

“Hal ini penting karena Pertamina mengelola objek vital 
nasional terutama BBM dan LPG. Sehingga apabila terjadi 
keadaan darurat, maka kami harus bisa menanganinya dalam 
waktu yang cepat dan dengan cara yang tepat agar pelayanan 
ke masyarakat tidak terganggu,” ujar Ageng.•mor V
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Sosialisasi Replika Program CSR di Ring I RU III Plaju
plajU – Keseriusan RU III dalam meningkatkan kinerja 
pengelolaan lingkungan dan pencapaian PROPER peringkat 
Emas (Gold) di tahun 2016, salah satunya dibuktikan lewat 
sosialisasi Program CSR Replika Patraganik dan Pengolahan 
Eceng Gondok yang diadakan oleh fungsi CSR dan HSE di 
Gedung Lamusi, belum lama ini. Sosialisasi yang diadakan 
bagi masyarakat Ring I Kelurahan Talang Putri ini dihadiri 
General Manager RU III, Camat Plaju, Lurah Talang Putri, serta 
kelompok masyarakat calon mitra binaan CSR RU III di wilayah 
Talang Putri.

GM RU III Mahendrata Sudibja menjelaskan, salah satu 
keberhasilan program CSR RU III yakni program Patraganik III 
sebagai kawasan pengelolaan sampah terpadu di Kelurahan 
Talang Putri. Program ini telah diakui lewat dinominasikannya 
RU III sebagai Kandidat Peringkat Emas (Gold) dalam penilaian 
kinerja lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (PROPER) pada tahun 2015. “Karenanya, 
keberhasilan program ini lah yang mendorong kami untuk 

Bazma RU II Dumai Bantu Korban Kebakaran
dUmai – Refinery Unit 
(RU) II melalui Bazma RU 
II menyerahkan bantuan 
uang tunai sebesar Rp90 
j u ta  un tuk  36  Kepa la 
Keluarga korban musibah 
kebakaran Gang Kuini, di 
Kota Dumai, pada (22/4). 
Bantuan di serahkan oleh 
Senior Manager Operation 
& Manufacturing (SMOM) 
Jadi Purwoko didampingi 
Ketua Umum Bazma RU II 

Nirwansyah, Camat Dumai 
Kota Budhi Hasnul, dan  
para pengurus BAZMA, di 
Gedung Serbaguna IKPS 
Dumai.

Usai terjadi musibah ke
bakaran, selama seminggu 
warga sementara waktu 
tinggal di Gedung IKPS.
Gedung ini dijadikan posko 
ditambah tenda bantuan 
dari BNPB. SMOM RU II 
Jadi Purwoko menuturkan, 

bantuan yang diberikan RU 
II sebagai wujud kepedulian 
perusahaan terhadap mu
sibah yang menimpa ma
syarakat Gang Kuini.

Jadi Purwoko menje
las kan, RU II Dumai melalui 
Bai tuzzakah Pertamina 
(Bazma) mengum pulkan 
zakat, infak, sedekah dari 
pekerja. Dana yang ter
kumpul tersebut disalurkan 
kepada warga yang berhak 

menerimanya.
”Melalui bantuan ini di

ha rapkan keberadaan RU II 
memiliki dampak po sitif bagi 
masyarakat. Ke depannya, 
RU II melalui Bazma bisa lebih 
bermanfaat bagi masyarakat 
Dumai. Semoga bantuan 
yang diber ikan in i  bisa 
meringankan beban warga 
yang tert impa musibah 
kebakaran,” ujarnya.•rU ii
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Pertamina Tanam 100.000 Pohon Produktif 
untuk  Masyarakat Provinsi Maluku
pUlaU bUrU - PT Pertamina 
(Persero) bersama Kodam XVI 
Pattimura melakukan kegiatan 
pembibitan dan pe nanaman 
100.000 pohon pro duktif, 
seperti Buahbuahan, Pala, 
Cengkeh, dan lainlain  yang 
dialokasikan untuk wilayah 
Ambon sebanyak 50.000 po
hon, dan 50.000 pohon untuk 
Pulau Buru, Provinsi Maluku, 
Kamis (19/16).

Pada kegiatan yang ber
tepatan juga dengan HUT 
KODAM XVI Pattimura ke16, 
Pertamina juga membantu 
Kegiatan Pembibitan dan 
penanaman pohon produktif 
untuk lahan kritis di 3 wilayah 
sekitar Daerah Aliran Sungai 
(DAS), di antaranya Kabaresi, 
Desa Mar loso,  Namlea, 
Desa Gogrea, G. Botak, dan 
Desa Waegeran Turut Hadir 
pada kesempatan tersebut 
Pangdam XVI Pattimura 
Mayjen TNI Doni Monardo, 

S.Ip dan Menteri Lingkungan 
Hidup yang diwakili oleh 
Dir jen Pengelolaan DAS 
dan Hutan LindungHilman 
Nugroho.

Agus Mashud S. Asngari 
selaku CSR Operation Ma
nager yang mewakil i VP 
CSR & SMEPP mengatakan, 
k e g i a t a n  p e n a n a m a n 
100.000 pohon produktif 
ini merupakan wujud kepe
dul ian Pertamina bukan 
hanya terhadap lingkungan, 
namun juga untuk membantu 
meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi masyarakat d i 
Provinsi Maluku, “Diharapkan 
selain menyerap CO2 dan 
memroduksi oksigen, kita 
juga mengedepankan faktor 
ekologi dari pohon yang 
di tanam, hasilnya bisa di
jual oleh masyarakat dan 
membantu meningkatkan 
peng hasilan masyarakat Ma
luku,” terangnya.

Pangdam XVI Pattimura 
menyambut baik kegiatan 
yang diinisiasi oleh Pertamina 
ini. “Kegiatan ini sangat baik 
untuk membantu pemerintah 
dan mengajak masyarakat 
luas untuk melestarikan ling
kungan hidup, sekal igus 
mem berikan dampak eko
nomi yang positif bagi masya
rakat,” ujarnya.

“Pembibitan dan pe
nanaman pohon produktif di 
lahan kritis ini sangat perlu 
di lakukan, mengingat di 
wilayah tersebut terdapat 
bendungan yang menjadi 
sumber utama pengairan 
ke beberapa kecamatan 
penghasil padi untuk me
menuhi kebutuhan Provinsi 
Maluku dan Indonesia, namun 
lahannya masih gundul. 
Seperti kita ketahui, Pulau 
Buru merupakan peng hasil 
padi terbesar dan menjadi 
andalan di wilayah In donesia 

Timur,”ujar Agus.
Kegiatan l ingkungan 

yang mempunyai nilai eko
nomis bagi masyarakat ini 
merupakan salah satu wujud 
kepedulian Pertamina selaku 

Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Doni Monardo, S.Ip menyiram bibit pohon yang baru ditanam didampingi Dirjen 
Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Hilman Nugroho dan CSR Operation Manager Pertamina Agus Mashud S. Asngari.

Fo
to

 :I
S

TI
M

E
W

A

perusahaan energi yang 
sangat mengedepankan 
aspek lingkungan (Green 
Energy Company). Kegiatan 
tersebut termasuk dalam 
Program Pertamina Hijau 

yang juga dilakukan di se
mua Unit Operasi dan Anak 
Pe rusahaan  Pe r tam ina 
yang tersebar di seluruh In
donesia.•csr

menciptakan replikasi atau penambahan program serupa di 
area lain di Kelurahan Talang Putri,” ujar Mahendrata.

Sosialisasi diawali dengan penyampaian materi pemanfaatan 
sampah oleh Environmental Section Head, Dody Bafaddal 
dilanjutkan pemaparan dari aktivis lingkungan hidup, Syalfitri 
dan presentasi sharing knowledge program Patraganik III 
oleh ketua kelompok Patraganik III, Yusuf. Usai pelaksanaan 

sosialisasi, kelompok masyarakat juga akan difasilitasi sarana 
dan prasarana pe nunjang, seperti workshop pengolahan 
sampah, mesin pengolah sampah dan sebagainya, guna 
mendukung kelancaran operasional pengolahan sampah.

“Program CSR ini bertujuan untuk mengurangi limbah 
rumah tangga melalui pengolahan sampah dan gulma menjadi 
produk yang bernilai tambah dan ramah lingkungan. Sehingga 
dapat memberdayakan masya rakat di Kelurahan Talang Putri,” 
jelas Mahendrata.

Ia juga berharap program replikasi CSR Pat raganik III dan 
Pengelolaan Enceng Gondok di Kelurahan Talang Putri ini dapat 
diimplementasikan dengan sebaik mungkin. Sehingga tidak 
hanya mem berikan nilai tambah ekonomi dan me ning katkan 
kesejahteraan masyarakat namun juga mem berikan dampak 
positif bagi lingkungan khususnya di wilayah Kelurahan Plaju 
Darat serta mampu meningkatkan penialaian PROPER RU III 
menuju peringkat Gold di tahun 2016.• rU iii
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PeNggUNAAN SAND PoT KegIATAN SAND BLASTINg 
TIDAK STANDAR DAPAT BeRAKIBAT FATAL
Sand pot merupakan salah satu bagian peralatan sand blasting tempat penyimpanan pasir yang akan 

disemprotkan ke plat yang akan dibersihkan dengan tekanan tinggi yang berasal dari kompresor. 
Dengan demikian sand pot merupakan bejana bertekanan, pada umumnya bekerja pada tekanan 
7 – 10 kg/cm2. Kecelakaan kerja bisa terjadi, salah satunya akibat terkena hantaman keras plat tutup 
sand pot (internal cone hopper) yang tibatiba copot dari laslasannya dan melayang mengenai kepala.

Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Berikut beberapa analisa penyebab insiden.

Most probable scenario - perkiraan skenario yang mungkin terjadi saat korban terkena hantaman 
plat sand pot adalah sebagai berikut :
• Korban berdiri di dekat sand pot yang baru diisi pasir, diperkirakan korban memperhatikan sambil 

mengamati proses menutupnya pop up valve (lihat gambar 1).
• Ketika valve no. 2 (aliran udara bertekanan dari kompresor) dibuka, pressure di sand pot  naik dan 

pop up valve di penutup sand pot  akan menutup.
•  Setelah pop up valve menutup pres su  re di sand pot  naik dan saat bersamaan ketahanan sambungan 

laslasan plat tutup sand pot de
ngan body (internal cone hopper) 
melewati batas kemampuannya.

•   Karena sand pot  mencapai tekanan 
maksimum 10 kg/cm2 dan titik 
le mah sambungan laslasan ham
pir merata di sekeliling plat body, 
akibatnya plat tutup (internal cone 
hopper) terlontar dan melayang 
menuju arah korban berdiri.

•  Ketika sadar korban berusaha 
meng hindar namun terlambat, plat 
tutup sudah menghantam kepala 
bagian atas dengan keras.

•   Korban terbanting ke belakang dan 
jatuh ke panggung tempat pengisian pasir.

penyebab langsung (direct cause) – berdasarkan analisa kejadian menggunakan Scat Chart dan 
Bowtie Barrier Diagram sebagai berikut :
1. Pembuatan sand pot tidak dilakukan sesuai standar ASME untuk standar pembuatan pressure 

vessel. Berdasarkan penjelasan pengawas/foreman kontraktor,  sand pot  yang digunakan dibuat 
pada tahun 2004 di workshop lokal tanpa ada dokumen data spesifikasi, kapasitas tekan atau hasil 
uji tekan. Plat internal cone hopper disambung dengan body sand pot menggunakan pengelasan 
penyambungan besi biasa bukan pengelasan untuk peruntukan bejana bertekanan.

2. Tidak ada pemeriksaan khusus sand pot  pada saat akan digunakan kontraktor.  Sand pot milik 
kontraktor dan dibawa masuk ke lokasi Pertamina hanya saat akan digunakan untuk pelaksanaan 
pekerjaan sandblasting. Data hasil inspeksi dan maintenance peralatan untuk memastikan kelaikan 
sand pot tidak ada dan belum dilakukan.

3. JSA tidak mencakup pelaksanaan pekerjaan sand pot. Di dalam dokumen JSA hanya tercantum 
analisa bahaya untuk pekerjaan sand blasting, tidak termasuk analisa pekerjaan pengisian pasir ke 
sand pot dan pengoperasian sand pot.

4. Sand pot tidak tercantum sebagai alat ker
ja pada dokumen SIKA. Pada dokumen 
SIKA (Surat Ijin Kerja Aman), sand pot dan 
per lengkapan sandblasting lainnya tidak 
tercantum sebagai peralatan yang akan 
digunakan oleh kontraktor. Hal ini bisa 
disebabkan sand pot dan perlengkapan sand 
pot  lainnya dianggap tidak mengandung 
bahaya oleh kontraktor/GSI/AT/HSE, 
atau semua pihak tidak tahu bahwa sand 
pot merupakan bejana tekan yang dapat 
menyebabkan bahaya ledakan.

5. Tidak terdapat materi bahaya sand pot pada 
pelaksanaan safety induction. Materi safety 
induction berasal dari JSA dan dokumen 
SIKA, bila pada dokumen JSA tidak ada 
analisa bahaya sand pot, maka pada saat 
pelaksanaan safety induction bahaya ini tidak 

akan disampaikan atau dibicarakan ke peserta.
6. Korban berdiri di samping sand pot . Diperkirakan disebabkan; Korban ingin tahu/belajar, korban 

tidak paham bahaya sand pot  bertekanan atau disebabkan di lokasi tidak ada tanda peringatan 
(warning sign).

penyebab dasar (latent failure) – terjadinya insiden, meliputi :
1. Kelemahan dalam pemeriksaan peralatan/perlengkapan kontraktor.
 Sesuai lingkup pekerjaan, pekerjaan kontraktor antara lain membersihkan bottom plat tangki dari 

karat dan kotoran menggunakan sand blast. Peralatan yang digunakan dan tenaga kerja merupakan 
tanggung jawab kontraktor termasuk sand pot . Beberapa temuan terkait sand pot ini meliputi;
• Sand pot  dibuat di workshop lokal tidak sesuai ASME standar untuk pembuatan bejana tekan 

dan tidak ada safety release valve.
• Meskipun sand pot  tersebut tidak dilengkapi data MAWP (Maximum Allowable Working Pressure), 

tidak dilakukan pengujian kekuatan tekan.
• Sebelum pelaksanaan pekerjaan, tidak dilakukan pemeriksaan kelayakan perlengkapan sand 

blasting termasuk sand pot . 
• Setting PSV kompresor melebihi kekuatan tekan sand pot.

2. Kelemahan work prosedure.
 Sesuai hasil wawancara dengan pengawas pekerjaan, belum ada TKPA terkait pengoperasian 

sandblast. Tidak ada prosedur pemeriksaan perlengkapan/peralatan kerja kontraktor terutama sand 
pot. 

3. Kelemahan kompetensi pengawas dalam pengawasan pekerjaan.
 Pada pelaksanaan pekerjaan di lapangan, pengawasan dilakukan menggunakan prosedur Contractor 

Safety Management System (CSMS) mulai tahapan iniasi oleh user, contractor selection, prejob 
activity dan work in progress. Implementasi CSMS dilakukan bersama antara pelaksana pekerjaan 
(kontraktor), pengawas pekerjaan (ahli teknik), pengawas area (GSI) beserta safety inspector. Beberapa 
hal yang masih perlu perbaikan antara lain;
• Kompetensi pengawas – pengawas pekerjaan (ahli teknik), pengawas area (GSI) beserta safety 

inspector, tidak satu pun memahami adanya potensi risiko dari sand pot, bahkan diperkirakan 
sand pot  tidak dianggap sebagai bejana bertekanan yang potensi menimbulkan ledakan.

• Kompetensi pelaksana – berdasarkan wawancara dengan pelaksana, keterampilan operator 
sandblast diperoleh berdasarkan pengalaman dan bimbingan dari operator senior dan tidak 
pernah ikut pelatihan formal.

4. Kelemahan dalam pelaksanaan proses risk identification, control & monitoring.
 Pelaksanaan risk identification, risk control dan risk monitoring melalui tahapan kegiatan berikut;

• Risk identification – dimulai saat pengusul pekerjaan melakukan inisiasi proyek dengan menyusun 
risk evaluation dalam menilai tingkat risiko pekerjaan (high risk, medium risk atau low risk) serta 
dokumen persyaratan HSE Plan. Tingkat risiko pekerjaan digunakan dalam contractor selection 
sehingga kontraktor yang terpilih telah sesuai risiko pekerjaan.  

  Persyaratan HSE Plan digunakan sebagai bagian dari tender bid sebagai acuan kontraktor 
dalam menyusun HSE Plan. Di dalam dokumen HSE Plan yang diajukan kontraktor,  seharusnya 
terdapat HIRAC atau JSA sesuai dengan risiko pekerjaan.

  Pada kenyataannya, dokumen JSA yang disusun pelaksana pekerjaan tidak mencantumkan 
tahapan pekerjaan pengoperasian sand pot  sehingga risiko pekerjaan ini tidak teridentifikasi 
sehingga tidak ada mitigasinya.

  Pengawas pekerjaan juga tidak memberikan instruksi pada saat proses SIKA dikeluarkan 
maupun saat melakukan review dokumen JSA.

• Risk control – dilakukan saat work in progress dalam bentuk; SIKA, mitigasi JSA,  safety induction, 
pengawasan lapangan, safety inspection, penggunaan APD, safe handtool, ventilasi udara, dan 
safe work practice. 

  Beberapa risk yang belum dikelola dengan baik; penerapan warning sign, kompetensi 
pelaksana, pressure monitoring pada sand pot , penggunaan material berbahaya (pasir/sand), 
panduan pengoperasian sand pot dan inspeksi sand pot sebagai bejana tekan.

• Risk monitoring – dilakukan saat work in progress. Beberapa kegiatan risk monitoring yang tidak 
dilakukan sehingga risk tidak termonitor;  monitoring risiko sand pot karena risk tidak diidentifikasi 
saat JSA & SIKA, monitoring unsafe condition dan unsafe action.

Berdasarkan kelemahan mendasar yang terjadi, beberapa rekomendasi terkait pengoperasian sand 
pot, aktifitas pekerjaan pada sand blasting dan pengelolaan risiko lainnya meliputi;
1. Memastikan semua perlengkapan sand blasting system memenuhi standar;

• Menggunakan sand pot  yang dibuat sesuai standar bejana tekan (ASME) dengan spesifikasi 
teknis yang jelas.

• Dilengkapi dokumen hasil pengujian tekan.
• Dilengkapi system pengaman dan indikator meter sesuai ketentuan seperti pressure regulator 

dan pressure gauge. (ref. Hodge Clemco Manual, dan Lampiran 2 hal 6)
• Setting tekanan operasi tidak melebihi batas kemampuan peralatan sesuai MAWP blast pot dan 

material blast yang digunakan.
• Melakukan pemeriksaan sand pot maupun seluruh perlengkapan critical yang dibawa kontraktor 

sebelum digunakan.
2. Lakukan job safety analysis dengan mengidentifikasi dan memitigasi semua potensi risiko dari 

kegiatan yang akan dilakukan, gunakan sebagai materi safety induction sehingga risiko dan tindakan 
keselamatan di tempat kerja dapat dipahami oleh pekerja.

3. Membuat dan mereview prosedur pekerjaan sandblasting termasuk pengoperasian sand pot.
4. Memastikan seluruh pengawas lapangan (ahli teknik, GSI, safety inspector) memahami risiko 

sand pot maupun risiko pekerjaan sandblasting, serta risiko lain di tempat kerja yang seharusnya 
teridentifikasi di dokumen HIRAC atau Risk Register.

5. Memasang ramburambu peringatan dan membatasi area kerja untuk lokasi/kegiatan yang berisiko 
tinggi seperti pada kegiatan sand blasting dan peralatan pendukungnya (OSHA).•

oleh : Safety Strategy – HSSe Dit. SDM & Umum
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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.

RUMoR 78: Upaya yang Tidak Sia-Sia dari Ujung Timur Indonesia

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

WAg PTKAM: Menembus Batas Birokrasi Tanpa Basa-Basi
Beruntunglah mereka yang terlibat langsung dan tak langsung dalam BTP Pembenahan Tata 

Kelola Arus Minyak (PTKAM) saat ini. Kemajuan teknologi saat ini telah membantu cepatnya 
koordinasi dan sharing informasi sehingga langsung berdampak pada proses pengambilan 
keputusan yang jauh lebih cepat dari masamasa sebelumnya. Whatsapp Group (WAG) 
yang dibuat oleh project leader, dijadikan sarana koordinasi di korporat dan lapangan dengan 
mengikutsertakan semua lapisan pejabatpejabat tertinggi terkait kegiatan serah terima minyak.  

Hingga saat ini terdapat beberapa WAG yang disusun berdasarkan lingkupan aksi lanjut 
dari setiap level pekerja. 

Terdapat monitoring sistem yang dilakukan dalam setiap kegiatan serah terima minyak yang 
selalu “on line” dengan petugas PTKAM Officer di lantai 17 Kantor Pusat Pertamina, Jakarta. 
WAG ini beranggotakan 106 orang yang terdiri dari surveyor dan pekerja yang bertugas di 
berbagai TBBM-back loading dari MORI Medan sampai dengan MORVIII Jayapura. Update 
dalam chat ini adalah evaluasi data harian dan pemecahan masalah yang terjadi seharihari dan 
dapat diselesaikan setiap hari.

WAG berikutnya merupakan monitoring kegiatan operasional yang terdiri dari 60 pelaku 
serah terima minyak mentah yang terdiri dari surveyor dan pekerja yang bertugas di berbagai 
pelabuhan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)   dan kilang minyak dari RUII Dumai sampai 
dengan RU VII Sorong. 

Semua permasalahan yang belum dapat diselesaikan di ranah operasional, maka akan 
segera dieskalasi. Eskalasi terkait detail permasalahan yang menyangkut dua atau lebih direktorat 
segera diselesaikan dalam WAG yang berisi para pejabat level menengah hingga tertinggi untuk 
segera ditindaklanjuti seringkali pada hari yang sama.  

Begitu dekatnya terasa jarak Dumai, Plaju, Cilacap, Balikpapan, Balongan dan Sorong dengan 
pemegang kebijakan di Jakarta. Begitu dekatnya terasa jarak Medan, Palembang, Jakarta, 
Semarang, Surabaya, Balikpapan, Makassar dan Jayapura dengan pemegang kebijakan di 
Jakarta. Kehadiran WAG ini selain menjadi pemutus batas geografis dan waktu, juga mampu  
menembus batas birokrasi tanpa basabasi. Hal ini terlihat dari seberapa cepat dan well-known-
nya semua pemecahan masalah di level operasional maupun yang bersifat strategis.

Hanya dalam hitungan detik, dan secara bersamaan (disaksikan semua anggota GWA 
yang kebetulan sedang membuka HP/androidnya), kita sudah mengetahui berapa besaran 
diskrepansi yang  terjadi ketika kapal  X loading di Chevron Dumai, kapal XX bongkar minyak 
mentah di terminal Lawilawi,.  Hanya dengan memainkan jarijari di layar androidnya, para 
pelaku aktivitas serah terima minyak sudah bisa mengetahui berapa besaran R1 kapal Y ketika 

loading di Tanjunguban yang kemudian bongkar muatan di Merak.  Hanya dengan 
menggeser layar HP ke atas atau ke bawah, kita sudah tahu berapa besaran R1 kapal 
YY ketika loading di TBBM Wayame dan kebijakan strategis apa yang perlu diterapkan 
yang implementasinya dapat dilihat pada esok harinya.

Salah satu kebijakan yang juga disosialisasikan melalui WAG ini adalah jumlah 
pemberlakuan segel (oleh Surveyor) di banyak tempat di atas kapal, begitu kapal 
berangkat dari L/P menuju D/P, PTKAM di Jakarta sudah dapat mengetahuinya. 
Meski laporan resmi baru didapatkan cargo owner (Pertamina) setelah selesainya 
pembongkaran muatan di TBBM, namun kecanggihan teknologi melalui WAG, 
sangat membantu kecepatan kita dalam mewujudkan kredo kita bisa tadi.

Sekarang ini dalam era PTKAM Kita Bisa 0.2 untuk mengetahui “bocoran 
sementara” (sebelum mendapatkan data otentik berupa BL, SFAL, SFBD dan AR 
via data konvensional: lembaran kertas berupa scanning atau fotokopi) pelaku 
serah terima minyak di Unit dan Pusat sudah dapat mengambil ancangancang. 
Apa kirakira yang akan mereka buat terhadap sebuah kapal yang dalam laporan 
(awal) yang disampaikan oleh temanteman “pahlawan pencegah diskrepansi di 
L/P dan D/P” ternyata mempunyai “potret” yang tidak semestinya.

Ya, dalam era keterbukaan yang berkredo: “kami bisa 0,2”,  memang sangat 
diperlukan kerja keras para pihak yang terlibat di dalam serah terima minyak dari L/P 
hingga ke D/P. Kita selaku pekerja fungsi, tentu mengerti sekali, bahwa perangkat 
pendukung yang terbuat dari “benda mati” berupa ATG, Tangki Timbun, Kapal, 
COT Table, dll…kemudian menjadi hidup dan beguna adalah karena digunakan 
oleh “benda hidup” yang bernama anak manusia.

Oleh karena itu, dengan adanya sinerji insan serah terima minyak dari Hulu 
hingga Hilir dalam mengerem diskrepansi hingga <0,2% yang kelak dibuktikan 
di akhir tahun 2016, kemudian dikonversikan dengan pencapaian target efisiensi 
100 juta USD, adalah sebuah kerjasama semua pihak yang teribat dalam PTKAM.

Masih belum lepas dari memori kita, ketika Tim PTKAM Korporat lahir (S.Print 
No.010/2015 ) disepakati bahwa target “kami bisa” adalah 0,3%.  Siapa menyangka 
bila “impian gila” (menurunkan losses dari 0,41% menjadi 0,3%) tersebut di 
tanggal 31 Desember 2015 ternyata berhasil membuat orang luar tercengang? 
Hanya dengan modal optimis: “kami bisa bersamasama membuktikan kesolidan 
lintas fungsi” ,  secara meyakinkan PTKAM Pertamina bisa membukukan efisiensi 
mencapai 214.62 juta USD. 

Nah, dengan keberhasilan tahun 2015 tersebut, akankah kita akan kembali 
mewujudkan “impian” di akhir tahun 2016 nanti dengan angka target yang telah 
kita sepakati?

Masih belum terlambat untuk mewujudkan citacita  bersama tersebut. Soalnya 
saat ini kita baru saja mengakhiri bulan ke lima di SemesterI/2016. Masih tersedia 
tujuh bulan lagi bagi seluruh pahlawan pencegah diskrepansi untuk membuktikan 
“Deklarasi Bali”  yang dikenal dengan kredo “Kita Bisa 0,2..!”. •ptkam

Satu lagi konsolidasi strategis terbentuk dalam 
upaya Pekerja Pertamina menjamin perbaikan serah 
terima minyak. Kali ini gabungan Unit Pengolahan 
VII dengan Marketing Operation Region VIII dalam 
rangka mencapai visi dan misi yang sama, yakni 
menekan tingkat loss kegiatan serah terima minyak 
di wilayah kerja bagian Timur Indonesia. 

Penyatuan pelaku utama serah terima minyak 
yang langsung terkait, dilakukan dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 
12 – 13 Mei 2016 lalu di Kasim. Hal tersebut menghasikan komitmen antara Refinery Unit 
VII Kasim dan MOR VIII Papua dalam menghadapi permasalahan dalam serah terima 
minyak. Komitmen tersebut terdiri dari 
7 poin yang mencakup (1) Ketaatan 
terhadap kegiatan serah terima minyak; 
(2) Ketaatan terhadap pencatatan 
alat ukur; (3) Kesediaan man power 
terutama petugas darat dalam menjaga 
kualitas kegiatan serah terima minyak; 
(4) Perhatian manajerial terhadap 
kondisi sarana dan fasilitias penunjang 
kegiatan serah terima minyak, seperti 
Pipa Loading, Tanki, Metering System 

dan Dermaga di Area RUMOR 78; (5) Implementasi tata cara dan penggandaan 
titik segel dalam proses transportasi minyak; (6) Dukungan manajerial terhadap 
komitmen perbaikan kualitas serah terima minyak di angka 0.2%; serta (7) 
Membangun budaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka mencapai budaya 
kerja dan tingkat operasional yang ekselen. 

Ke tujuh poin dalam komitmen tersebut digawangi oleh pimpinan tertinggi 
langsung yaitu I Gusti Bagus Priharta (GM RU VII Kasim) serta Eldi Hendry (GM 
MOR VIII Maluku dan Papua) sebagai bukti keseriusan jajaran manajemen dalam 
rangka perbaikan kegiatan serah terima minyak. Hal ini pula lah yang membuat 
perjalanan yang ditempuh selama beberapa jam bagi kawankawan RUMOR 78 
dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak menjadi upaya yang siasia. 

Konsolidasi Insan serah terima minyak di ujung timur Indonesia ini diharapkan 
menjadi lokomotif kereta cepat yang dapat 
menanggulangi permasalahan serah terima 
minyak secara cepat, tepat, dan tanpa ter
hambat. Upaya ini cukup terlihat dari semakin 
rendahnya nilai losses yang ada dalam catatan 
korporat. Lingkup losses serah terima ini juga 
termasuk lokasi Maluku dan Papua secara 
sinambung.

PTKAM 0.2 Bisa!! Insan Serah Terima 
Minyak RUMOR 78 Hebat!! •ptkam
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judul buku :  Guiding Children’s Social 
     Development & Learning
penulis  :  marjorie j. kostelnik
penerbit :  cengage learning
kolasi  :  xviii/il/557p/23cm

Kita tinggal di lingkungan sosial yang sekarang semua 
serba instan atau cepat, dimana orangorang dapat meraih 
ratusan teman hanya dengan sekali “klik” saja dan berteman 
dengan banyak orang dari seluruh dunia hanya melalui sosial 
media. Teknologi telah melakukan sebuah revolusi yang 
sangat besar bagaimana cara kita terhubung satu dengan 
yang lain. Walaupun teknologi telah memudahkan seseorang 
untuk terkoneksi satu dengan yang lain berhubungan secara 
langsung tetap harus terpenuhi. 

Setiap hari anakanak berinteraksi dengan komunitas 
sebayanya, temanteman sekolahnya, dan orang dewasa, 
mereka mempelajari bagaimana berinteraksi secara sosial 
dan mengatur emosi terhadap diri mereka dan orangorang 
sekelilingnya. Apa yang dikatakan oleh orang tua dan lakukan 
terhadap mereka anakanak mempunyai dampak yang 
sangat besar bagaimana mereka kedepannya. Walaupun 
kita mengajarkan anakanak mengenai sesuatu namun 
bukan berarti anakanak tidak mengajarkan kita juga, anak
anak mengajarkan hal baru seperti perkembangan anak, 
kehidupan keluarga, pelajaran sosial, dan diri sendiri. 

Buku Guiding Children’s Social Development & Learning 
terdiri dari lima belas bab, yaitu Membuat perbedaan di 
kehidupan anak, Permulaan yang baik: mendirikan hubungan 
dengan bayi dan balita, Membangun hubungan positif melalui 
komunikasi nonverbal, Mengenalkan anak rasa kepercayaan 
diri melalui komunikasi verbal, Mengetahui perkembangan 
emosi anak, Membangun ketahanan anak, Bermain sebagai 
pembelajaran, Mengamati hubungan pertemanan anak, 
Mempengaruhi perkembangan sosial anak dengan menata 
lingkungan sekitarnya, Mengatur perkembangan peraturan 
terhadap diri sendiri, Mengerti peran dari konsekuensi, 
Penanganan terhadap sikap agresif anak, Mengenalkan 
sikap prososial, Memberikan pengertian kesehatan tentang 
seksual dan perbedaan kelamin, dan Memberikan pengertian 
terhadap etika dan keputusan.

Melalui buku Guiding Children’s Social Development 
& Learning mencoba membantu untuk mengurangi rasa 
penasaran dan  frustrasi orang tua, guru, dan para pengasuh 
profesional. Buku ini membantu anakanak membangun rasa 
positif terhadap diri mereka, meningkatkan kemampuan untuk 
berinteraksi secara efektif dengan sesama, dan mengajarkan 
bagaimana mereka dapat diterima oleh masyarakat sehingga 
diharapkan anakanak dapat secara efektif membangun 
perkembangan diri dan lingkungannya.•PERPUSTAKAAN
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oleh :  Tim Quality Management PT Pertamina geothermal energy

Inventarisasi Invensi PT Pertamina eP : 
geliat Perjuangan Hak Paten 

QMA PT Pertamina geothermal energy :
Upaya Menjadi yang Terbaik

oleh : Tim KoMeT Pertamina eP (Arya Wiriadi, R. Fanet Barjanusa, Herry Purnama Sandy)

Sebagai salah satu kontributor terbesar dalam menghasilkan aset pengetahuan melalui berbagai macam 
penciptaan budaya inovasi dan perbaikan berkelanjutan, Pertamina EP telah membuktikan kiprahnya dengan 
meraih Best of The Best dalam ajang APQA 2015 dan beberapa penghargaan bergengsi dalam ajang tingkat 
Asia dan Dunia atas inovasi yang telah dilakukan.

Hasil inovasi atau lebih dikenal dengan Continuous Improvement Program (CIP) tersebut selanjutnya 
disebut aset pengetahuan yang dapat diutilisasi dan saat ini jumlahnya telah mencapai ribuan. Dimana 
beberapa diantaranya memliki aspek kebermanfaatan bagi pihak eksternal sehingga dapat diterapkan dalam 
rangka membantu proses bisnisnya, oleh karena itu diperlukan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual atas 
aset pengetahuan terbaik/pilihan perusahaan agar inventor dan perusahaan tidak dirugikan.

Pertamina EP bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyelenggarakan Workshop Bimbingan Teknis dan Asistensi 
Penulisan Uraian Invensi Pengusulan Hak Kekayaan Intelektual untuk karyakarya improvement & inovasi 
Pertamina EP pada tanggal 11 – 12 Mei 2016 di Kantor Pusat Pertamina EP, Jakarta. Workshop tersebut 
diselenggarakan sebagai salah satu rangkaian dalam proses pengusulan karyakarya improvement & inovasi 
Pertamina EP untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual/HKI melalui PT Pertamina (Persero). 

Hadir sebagai narasumber 
yaitu Kepala Sub Direktorat 
Pemeriksaan Paten, Direktorat 
Jenderal Hak Kekayaan Inte
lektual, Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Re
publ ik Indonesia dengan 
dimoderatori oleh Tim KOMET 
Pertamina EP, serta dihadiri 
oleh Tim QM Direktorat Hulu 
PT Pertamina (Persero). 

Peserta dalam workshop tersebut adalah para inventor/pemilik aset pengetahuan yang memenuhi kriteria 
“improvement & inovasi”, “azas manfaat” dan “kemudahan/potensi untuk direplikasi oleh pihak lain”. Dari 
sekian banyak aset pengetahuan yang ada, diusulkan 5 (lima) aset pengetahuan dengan mempertimbangkan 
kriteria tersebut, yaitu:

Selanjutnya, para pemilik aset pengetahuan tersebut memperoleh pemahaman mengenai HKI sekaligus 
menyusun uraian invensi untuk diusulkan ke Direktorat Jenderal HKI melalui PT Pertamina (Persero). Antusiasme 
peserta workshop begitu luar biasa yang terlihat dari banyaknya pertanyaan dan komentar pada saat 
dilaksanakan sesi diskusi dan asistensi penulisan uraian invensi. Hal ini disebabkan para peserta mengalami 
beberapa kesulitan ketika diminta untuk mengkonversi bahasa teknis menjadi bahasa yang digunakan dalam 
sebuah uraian invensi, yaitu pola bahasa yang cenderungan mengarah ke bahasa hukum.

Narasumber menyampaikan overview kegiatan dalam pengusulan HKI, jenisjenis HKI, tujuan pendaftaran 
HKI, contohcontoh uraian invensi dan paten yang sudah masuk Direktorat Jenderal HKI, dan beberapa 
kesalahan yang sering dilakukan para inventor terkait dengan pengajuan improvement & inovasiny yang dikenal 
dengan istilah “Seven Deadly Sins” bagi para inventor, yaitu: The Invention is more complex than the problem 
merits; The invention is not kept secret until the date filling; The invention isn’t new; The inventor hasn’t fully 
considered the problem; Noone wants it; An invention is safer if it’s kept secret; The inventor has an unrealistic 
idea of the value of his invention dimana ketujuhnya dapat membuat inventor tidak akan memperoleh apaapa 
dari penemuan yang dihasilkannya.

Harapannya para peserta memperoleh bekal yang cukup berkaitan dengan proses pengajuan dan 
pengelolaan hak kekayaan intelektual di Indonesia dan dapat disebarkan ke para pekerja lain agar kedepannya 
dapat menjadi motor penggerak perubahan Pertamina dengan menjadikan aset pengetahuan sebagai kekayaan 
intelektual yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan kita tercinta, Pertamina.

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

Asesmen Quality Management Assessment (QMA) berbasis Kriteria Kinerja Ekselen 
Pertamina (KKEP) sebagai dasar asesmen korporat merupakan framework potret 
kinerja perusahaan yang telah dilaksanakan sejak 2012. Memasuki bulan April 2016, 
kegiatan assessment QMA  tahun 2016 resmi dimulai. Setelah seluruh Dokumen 
Kinerja Ekselen (DKE) dan Worksheet dari Aplikan QMA 2016 yang terdiri dari 16 
Fungsi / Unit Operasi / Unit Bisnis dan Anak Perusahaan dikumpulkan pada tanggal 
14 Maret 2016, kegiatan dilanjutkan dengan proses Consensus Review & Site Visit.

Adalah PT Pertamina 
Geothermal Energy (PT PGE) 
yang pada tahun 2016 ini 
menjadi Aplikan dan dikunjungi 
oleh Examiner pada tanggal 
25 – 29 April 2016. Setelah 
satu hari full tanggal 25 April 
2016 dilaksanakan concensus 
antara Tim Examiner dengan 
Tim Penyusun DKE PT PGE, 

kegiatan dilanjutkan dengan Opening Meeting Assessment QMA di PT PGE yang 
dilakukan pada tanggal 26 April 2016 bertempat di Ruang Rapat Direksi PT PGE. 

Acara yang dihadiri oleh seluruh Direksi PT PGE ini menunjukkan bentuk dukungan 
dan komitmen yang tinggi dari Direksi PT PGE pada kegiataan Assessment QMA. 
Direktur Utama PT PGE, Irfan Zainuddin menyampaikan overview beserta RJPP PT 
PGE tahun 2015  2019 dilanjutkan dengan pencapaian kinerja PT PGE Tahun 2015, 
dimana berhasil membukukan laba usaha mencapai US$119,62 juta atau 111% dari 
target sebesar US$107,55 juta. Kinerja operasional yang optimal dari produksi uap 
panas bumi setara listrik sebesar 3.056,82 GWH, jumlah tersebut mencapai 104,4% 
dari target 2.929,24 GWH atau mengalami peningkatan 8% dibandingkan tahun 2014 
sebesar 2.831,40 GWH. 

Pelaksanaan concensus & site visit di PT PGE ini dibagi menjadi dua tahapan. Pada 
tahap pertama dilaksanakan interview dengan pimpinan tertinggi dan para manajemen 
dari Aplikan yang dilakukan di Kantor Pusat PT PGE (tanggal 25 – 27 April 2016). 
Komitmen Direksi & Manajemen PT PGE patut diapresiasi, hal ini ditunjukkan dengan 
kehadiran, kesediaan, dan respon positif selama kegiatan pembukaan interview. Para 
Direksi & Manajemen PT PGE menyadari bahwa kegiatan ini sangat berguna untuk 
meningkatkan performa/kinerja organisasi dalam hal kepemimpinan dan keberlanjutan 
bisnis, operasional ekselen, fokus tenaga kerja, dan fokus pelanggan.

Selanjutnya tahap kedua dilakukan kunjungan ke lokasi operasi yang dipilih dan 
dianggap mewakili kegiatan operasi dari PT PGE (tanggal 28 – 29 April 2016) yang 
dalam hal ini diwakili oleh Area Kamojang. Sehingga examiner dapat melihat bagaimana 
day to day activity PT PGE di Area Kamojang dan dapat memberikan masukkan yang 
lebih “tajam” serta tepat sasaran.

Dan akhirnya, pada tanggal 29 
April 2016 dilaksanakan closing 
meeting berupa pembacaan Most 
OFI (Opportinity For Improvement) 
dan Most Strength. Closing 
meeting yang dilaksanakan di 
Area Kamojang tersebut direlay 
menggunakan video conference 
dengan Kantor Pusat PT PGE. 

Semoga OFI tersebut dapat 
ditindaklanjuti untuk membuat 
PT PGE lebih baik dan pada ak
hirnya akan menjadikan PT PGE yang terbaik karena PT PGE dinilai sangat agresif 
dalam mengembangkan panas bumi di Indonesia yang ditunjukkan dengan sedang 
dikerjakannya 8 proyek pengembangan panas bumi sekaligus di 7 lokasi berbeda.

Mari kita tunggu kabar baik tersebut… Semoga!
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PeP Papua Field Juara I Futsal se-KKKS Sorong Raya
sorong - Pertandingan eksebisi olahraga dan seni suara diselenggarakan oleh Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan 
Maluku (SKK Migas Pamalu) dan KKKS yang beroperasi di Sorong Raya, pada (9/4). Selain SKK Migas Pamalu, pertandingan 
diikuti timtim kelas berat, yaitu PEP Papua Field, PetroGas (Basin) Ltd. (PetroGas), dan Join Operating Body Pertamina
PetroChina Salawati (JOB PPS). Cabang olahraga yang dipertandingkan antara lain futsal, bola voli, bulutangkis ganda putra 
dan ganda campuran, gaple, serta seni suara solo pria dan solo wanita. Hasil pertandingan futsal juara 1 diraih PEP Papua 
Field dan juara 2 diraih PetroGas, bola voli juara 1 diraih PetroGas dan juara 2 diraih PEP Papua Field, bulutangkis ganda 
putra dan ganda campuran juara 1 masingmasing diraih PetroGas dan juara 2 masingmasing diraih PEP Papua Field, 
gaple juara 1 diraih PEP Papua Field dan juara 2 diraih JOB PPS, seni suara solo pria dan wanita juara 1 masingmasing 
diraih PetroGas dan juara 2 masingmasing diraih PEP Papua Field.•andi njo

Direktur Utama Pertamina Tampil di Bloomberg TV
jakarta  –  Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto didaulat menjadi narasumber dalam wawancara live oleh  
Bloomberg TV, di Lantai 12 Gedung Deutsche Bank, Imam Bonjol, Menteng, Jakarta pada (15/6). Dalam wawancara 
tersebut, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menjelaskan sikap Pertamina menghadapi situasi bisnis migas terkini. 
Dwi juga memaparkan upayaupaya Pertamina untuk terus mencapai targettarget perusahaan, termasuk produksi 
migas dan pembangunan kilang.•priyo 
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TPKD Ikuti Pelatihan Penanggulangan Darurat 
jakarta – Tim Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) diwajibkan mengikuti pelatihan penanggulangan darurat, 
Jumat, (29/4) di Terminal TBBM Pelumpang, Jakarta Utara. Acara ini diselenggarakan oleh fungsi HSSE (Health Safety 
Security Environment) yang dipimpin oleh Asst Manager HSE Hery Chandra. Sebanyak 19 anggota TPKD  mengikuti 
pelatihan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Hery menjelaskan pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan 
keahlian agar dapat menguasai jika sewaktuwaktu terjadi keadaan darurat.  Kegiatan diisi dengan sosialisasi dan praktik 
langsung ke lapangan, yaitu dengan memadamkan api dengan Alat Pemadam Api Ringan  (APAR).•amalia ramadhani
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Mahasiswa Akademi Dharmala Yogyakarta Kunjungi 
Pertamina Hospital Cilacap

cilacap – Mahasiswa Akademi Manajemen Administrasi “Dharmala “ Yogyakarta melakukan kunjungan RU IV Cilacap. 
Rombongan diterima oleh General Affairs Manager RU IV Eko Hernanto di Griya Patra Cilacap.Pada kesempatan ini Eko 
Hernanto menjelaskan mengenai pengelolaan kesehatan pekerja di Pertamina RU IV sesuai dengan jurusan Mahasiswa 
Akademi Dharmala yaitu Manajemen Administrasi Farmasi dan Manajemen Administrasi Rumah Sakit. Usai menyimak video 
company profile, mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai dunia migas secara umum dan administrasi 
rumah sakit di Pertamina Hospital Cilacap dengan narasumber Sukondo Jati dari Process Engineering dan Yuni dari PHC.
Mereka diajak meninjau Pertamina Hospital Cilacap dan mendapatkan penjelasan secara detail terkait pengelolaan rumah 
sakit dari Director Of PHC dr. Sugeng Santoso.• aji-rU iV
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PePC Adakan Kajian tentang Menghidupkan Sunah Rasulullah SAW 
jakarta  –   Badan Dakwah Islam (BDI) PT Pertamina EP Cepu (PEPC) menggelar pengajian, di Gedung Patra 
Jasa, pada Kamis (21/4). Tema kajian kali ini adalah “Kehidupan Setelah Kematian, Menghidupkan dan Mencintai 
Sunah Rasulullah” yang disampaikan oleh Ustadz H. Ijat Sudrajat, SAg. Pengertian sunah Rasulullah adalah segala 
sesuatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. 
Sebagai umat dan pengikut Rasulullah, kita dianjurkan untuk mengikuti sunahnya. Contoh sunah Rasulullah yang bisa 
dikerjakan dalam kegiatan kita seharihari, seperti mengerjakan sholatsholat sunah, berdzikir setelah sholat, berpuasa 
pada hari seninkamis, berdoa tiap kali memulai & mengakhiri kegiatan, dan lainlain. Sedangkan ketika seseorang 
meninggal dunia, ada beberapa sunah yang bisa memberi pahala bagi yang mengerjakannya, antara lain: memandikan, 
mengkafani, mensholatkan, mengantarkan, dan menguburkan jenazah. Kajian yang dihadiri oleh pekerja dari PEPC 
dan pekerja dari perusahaan lain yang berada di Gedung Patra Jasa, ditutup dengan sesi tanya jawab.•pepc



13No. 21
Tahun LII, 23 Mei 2016KIPRAH

anak perUsahaan

jakarta - Guna melihat 
s e j auhmana  kema j uan 
pem bangunan jaringan pi
panisasi gas open access 
ruas Muara Karang–Muara 
Tawar (MKMT), President 
Director PT Pertamina Gas 
(Pertagas), Hendra Jaya dan 
tim manajemen melakukan 
Management Walkthrough 
(MWT) ke metering station 
Muara Karang, Jakarta Utara, 
yang lokasinya berdampingan 
dengan metering station 
yang dioperasikan oleh PT 
Nusantara Regas.

Kunjungan yang ber
langsung pada Selasa (17/5), 
ini meninjau beberapa lokasi 
pekerjaan proyek, antara 
lain di Muara Karang, Ancol 
dan Semper, Jakarta Utara. 
Dalam kesempatan tersebut 
Hendra ditemani Sekretaris 
Pe rusahaan  Pe r t agas , 
Adiatma Sardjito dan External 
Communication Manager 
PT Pertamina (Persero), Ifki 
Sukarya.

Hendra menjelaskan, 
me ter ing stat ion  Muara 
Karang akan digunakan se
bagai tempat pengukuran 

Direktur Utama Pertagas Management 
Walkthrough ke Muara Karang

gas yang nanti akan di suplai 
dari terminal terapung yang 
dioperasikan oleh Nusantara 
Regas. “Gas tersebut akan 
didistribusikan untuk in dustri 
dan PLN Jawa Barat,” kata 
Hendra.

Jaringan pipa berdiameter 
24 inchi sepanjang kurang 
lebih 30 Km ini membentang 
dari Muara Karang, Jakarta 
Utara hingga ke Muara Ta war, 
Bekasi. “Jaringan ini memang 
akan menyuplai kebutuhan 
PLN untuk pembangkit listrik 

di Muara Tawar” lanjut Hendra.
Pembangunan ruas MKMT 

ini rencananya dilanjutkan 
dengan pembangunan seg
men ke2, yakni ruas Muara 
Tawar ke Tegalgede, guna 
menyuplai kebutuhan gas 
bagi kebutuhan industri dan 
kelistrikan di Jawa Barat.

Hendra optimis proyek 
ini selesai dalam waktu de
kat. Karena sampai saat 
ini kemajuan proyek sudah 
mencapai 80%. Diharapkan 
pada akhir Juni atau awal Juli 

2016 proyek bisa rampung. 
“Kita berharap ini menjadi 
milestone bagi Pertagas 
dalam rangka memenuhi ke
butuhan konsumen di Jawa 
Barat, baik untuk kelistrikan 
maupun industri,” tegasnya.

Investasi untuk proyek 
pipa Muara KarangMuara 
Tawar sekitar US$ 50 ju
ta. Adapun jika sampai ke 
Te galgede, diperkirakan 
men capai sekitar US$ 153 
juta.•Urip
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Tugu Mandiri edukasi 
Mahasiswa UI
jakarta - Asuransi  Jiwa Tugu Mandiri  (AJTM)
bekerja sama dengan Program Vokasi Universitas 
Indonesia (UI)  menggelar kuliah umum bertema  
“Peran Asuransi  Jiwa bagi Kesejahteraan  Bangsa 
di Masa Kini  dan Masa Depan”, bagi  mahasiswa 
Program  Vokasi dan disiplin ilmu lainnya, di 
Auditorium Pusat Studi Jepang UI, Depok,   (12/4). 
Kuliah umum diisi oleh Direktur Utama Asuransi 
Jiwa Tugu Mandiri Donny J. Subakti. 

Kuliah Umum ini selain bertujuan menjalankan  
program literasi dan edukasi keuangan seba
gaimana diwajibkan Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) kepada Lembaga Jasa Keuangan, termasuk 
AJTM sebagai  perusahaan  asuransi jiwa,  juga 
dimaksudkan  untuk mengembangkan  potensi 
mahasiswa, khususnya Program Vokasi bidang 
profesi asuransi.  Sehingga diharapkan  kelak 
dapat memenuhi  kebutuhan tenaga profesional  
asuransi kategori terbaik. 

Sampai  beberapa tahun ke depan,  prospek 
bisnis asuransi di Indonesia  sangat menggiurkan.  
Jumlah penduduk Indonesia  yang sangat besar 
mencapai  250 juta jiwa tidak sebanding dengan  
jumlah profesional asuransi jiwa.  Akibatnya, 
penetrasi pasar asuransi hanya se kitar 5%. 
Sedangkan  perubahan orientasi pasar juga 
demikian cepat. “Karena itu, Indonesia mem
butuhkan profesional asuransi jiwa dan produk yang 
lebih tersegmentasi. Ini kontribusi Tugu Mandiri 
bersama Program Vokasi UI, mengasuransikan 
Indonesia demi  kesejahteraan bangsa,” kata 
Donny J. Subakti. 

Diwawancara usai memberikan kuliah umum, 
Donny merasa surprise karena mendapat 
permintaan untuk memberikan kuliah umum di 
UI. Donny yakin  itu terjadi karena UI melihat 
potensi yang dimiliki AJ Tugu Mandiri. “Kita  perlu 
berkembang bersama,” kata Donny. 

Melihat jumlah mahasiswa yang hadir, Donny 
pun merasa bangga. “Ini memang saat yang 
tepat untuk mengenalkan asuransi, karena 
mungkin mereka belum tahu persis potensi pasar 
industri asuransi jiwa ini. Ini peluang bagi mereka. 
Bergabung di perusahaan asuransi sebagai agen, 
itu membutuhkan komitmen untuk menghasilkan 
polis. Soal waktu kapan mau kerja, itu bisa 
diatur. Yang jelas, dengan menjadi agen asuransi, 
seseorang belajar bicara untuk menyampaikan 
sesuatu dengan baik supaya calon nasabahnya 
memahami dan mengambil keputusan untuk 
mengambil kesempatan itu.” 

Dengan bekerja di asuransi jiwa, lanjut Donny, 
seorang agen  bisa menentukan sendiri berapa 
dia mau punya penghasilan.•Urip

PePC Terus Kembangkan Potensi Blok Cepu
jakarta - “Produksi dari 
Banyu Urip ini berkontribusi 
hampir 20% dari produksi  
nasional. Apabila Banyu Urip 
dikembangkan, gasnya juga 
dikembangkan, mungkin 
akan menjadi  blok yang 
paling produktif di Indonesia, 
menggantikan Blok Rokan 
yang ada di Riau.” 

Hal tersebut dikatakan 
Direktur Utama Pertamina 
EP Cepu (PEPC) Adriansyah 
dalam  media workshop  
di Media Center Kantor 
Pusat Pertamina, Jumat 
(8/4) .  Media workshop 
mengangkat tema  Produksi 
Migas Blok Cepu Sebagai  
Tulang Punggung  Ketahanan 
Energi Nasional.  Adriansyah 
didampingi VP Corporate 
Communication Pertamina 
Wianda Puspo negoro dan 
External Commu nication 
Manager Pertamina I fki 
Sukarya. 

Produksi minyak dari 
Blok Cepu saat ini ada di 
kisaran 165.000 BOPD, 

bahkan  sem pat mencapai 
170.000 BOPD. Produksi 
Blok Cepu  ini menjadi tulang 
punggung ketahanan energi 
nasional. 

Adriansyah pun mem
berikan gambaran tentang 
per bedaan PEPC dengan 
Pertamina EP, PHE dan 
Pertamina International EP 
(PIEP), yang lahir belakangan. 

PEPC berdiri pada 14 
Septembr 2005, dan PSC 
Blok Cepu ditandatangani 
17 Septemer 2005. Luas  
wilayah kerja PEPC atau 
Blok Cepu  sekitar 919 km2. 
Lapangan Banyu Urip  pada 
produksi puncaknya akan 
mencapai 165.000 BOPD, 
dan yang terkini sudah men
capai 170.000an BOPD. 
Jumlah ini adalah  sekitar 45% 
dari total produksi minyak 
Per tamina.  “Kita harapkan 
peak produksinya adalah 
3 tahun di POD yang awal, 
tetapi ada kemungkinan peak 
produksi akan bertambah 
panjang,” kata Adriansyah. 

Makna dari produksi 
Banyu Urip adalah selama  
Banyu Urip berproduksi, 
ma ka  produksinya  akan 
men  jaga level ratarata pro 
duksi Pertamina. “Jadi wa
laupun impactnya tidak 
ter lalu besar, tetapi dari sisi 
kuantitatif cukup besar,” 
tukas Adriansyah. 

Catatan lain yang mem
banggakan dar i  PEPC, 
sam pai Maret 2016, jumlah 
jam kerja PEPC  sudah 
mencapai 5 juta jam tanpa 
ada fatality.  “Value nomor 
satu dari  PEPC adalah 
HSE. Kami berpedoman 
always safe because we 

care. Mudahmudahan kami 
bisa melanjutkan catatan 
ini apabila nanti kami juga 
mengoperasikan Proyek 
Jam baranTiung Biru,” papar 
Adriansyah. 

Kepemilikian untuk Jam
baran Tiung Biru adalah 
41,4% dimiliki Pertamina 
E P  C e p u  y a n g  a k a n 
bertindak se bagai operator. 
ExxonMobil dan Ampolex 
memiliki 41,4%. Sisanya 
dimiliki  BUMD 9,2% dan  
Pertamina EP memiliki 8%.  

Pemaparan kemudian 
diikuti dengan diskusi dan 
tanya jawab dengan war
tawan.•Urip
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jakarta – PT Nusantara 
Regas, anak perusahaan  
antara Pertamina dan PT 
Perusahaan Gas Negara Tbk., 
berhasil menyelenggarakan  
Rapat Umum Pemegang 
Sa ham (RUPS) Tahunan 
Tahun  Buku 2016. RUPS 
ber langsung di Lantai19 
Ge dung Wisma Nusantara,  
pada Senin (9/5). 

Had i r  da l am aca ra 
RUPS, antara lain Kuasa 
Pe megang Saham Djohardi 
Angga Kusuma, Komisaris 
Utama Yenni Andayani, 
Direktur Utama Nusantara 
Regas  Tammy Meidharma 
Su  marna,  VP SJV Mardijono 
Nugroho, dan lainlain.

Usai RUPS, Tammy men
jelaskan, RUPS mem ba
has kinerja  operasi, kinerja 

Nusantara Regas gelar RUPS 2015 

keuangan  dan aktivitas di luar 
operasi maupun keuangan, 
seperti CSR. 

Tammy mengungkapkan, 
profit Nusantara Regas tahun 
2015 mencapai US$ 75,60 

juta, atau sekitar 96,73% dari 
RKAP. “Angka ini  memang 
se dikit turun, karena nilai 
gamma untuk kargo tam
bahan yang dibebankan ke
pada pembeli kita, itu masih 

di dalam negosiasi. Ini yang 
menyebabkan turun. Namun 
dari segi volume, angka itu 
meningkat,” Tammy mem be
rikan penjelasan.•Urip
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jakarta - Rumah Sakit 
Pertamina Pusat (RSPP) 
melaksanakan berbagai 
kegiatan menarik dalam 
rangka memperingati Hari 
Cuci Tangan Sedunia, pada 
(10/5), di Auditorium RSPP, 
Jakarta. Acara dihadiri Di
rektur Utama Pertamedika 
dr. Mardjo Soebiandono, 
Direktur Utama RSPP dr. 
Widya Sarkawi, dan Ketua 
Komite dr. Christiana Linda 

Wahyuni.
“RSPP sangat aware 

dengan kesehatan para 
pasien dan kar yawannya, 
dengan selalu menerapkan 
cuci tangan sebelum dan 
sesudah kontak langsung 
dengan pasien. Oleh ka
rena itu,  kami membuat 
lomba yang menciptakan  
awareness di lingkungan 
RSPP agar selalu ingat ge
rakan  mencuci tangan de
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Direktur Utama 
Pertamina Lubricants 
Temui Distributor 
Jateng dan Jatim
jakarta - Direktur Utama PT Pertamina 
Lubri cants Gigih Wahyu Hari Irianto melakukan 
rangkaian pertemuan de ngan distributor pelumas. 
Pertemuan tersebut dilaksanakan di Surabaya 
pada Senin (2/5) dan di Yogyakarta, pada Selasa 
(3/5).  Kedua pertemuan tersebut dihadiri oleh 
perwakilan distributor pelumas Pertamina di Jawa 
Timur, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. 

 Dalam pertemuan tersebut, Gigih menyam
paikan apresiasinya atas dukungan para dis
tributor yang telah mendukung pencapaian 
pen jualan pelumas Pertamina. Namun demikian 
dalam realisasinya target penjualan belum 
tercapai sepenuhnya. Oleh karena itu, imbuhnya 
pertemuan dengan distributor dilaksanakan 
untuk membahas strategi dan kebijakan dalam 
pemasaran pelumas Pertamina. Dengan forum 
ini diharapkan dapat tercipta kesepahaman yang 
kuat dalam menghadapi kompetisi bisnis pelumas 
di Indonesia. Diskusi yang berkembang antara lain 
terkait dengan penetapan target penjualan serta 
penerapan reward and consequences. 

Gigih menyampaikan, Pertamina Lubricants 
sangat memahami persoalan yang dihadapi oleh 
distributor di lapangan. Namun dengan target 
yang ditetapkan diharapkan dapat melahirkan 
terobosan dalam menembus persaingan pasar. 
“Untuk memperkuat penguasaan pasar, Pertamina 
Lubricants menjalankan program 1.000 salesman 
dan terobosan lainnya,” tegasnya. 

Pertamina Lubricants juga telah memperkuat 
pengelolaan distribusi dengan menggandeng Pos 
Logistik. Selain sebagai wujud sinergi BUMN, 
sinergi ini sekaligus sebagai terobosan Pertamina 
Lubricants membenahi pengelolaan lini operasinya 
dengan menerapkan teknologi IT.•ptpl

RSPP Peringati Hand Hygiene global Day
ngan baik dan benar,” jelas 
dr. Christina. 

Peringatan Hand Hygiene 
Global Day di RSPP diisi 
dengan lomba krativitas 
Video Dance Competition  
yang diikuti oleh seluruh 
karyawan RSPP.  Tujuannya, 
agar pasien dan staf medis 
mudah mengingat gerakan 
mencuci tangan. Selain 
itu, ada lomba pembuatan 
poster Alat Pelindung Diri 

(APD) yang bertujuan men
ciptakan gambargambar  
yang mudah diingat dan 
di mengerti pentingnya men
cuci tangan.

Pemenang Video Dance 
Competition Hand Hygiene 
menjadi duta gerakan Hand 
Hygiene RSPP dan poster 
APD terbaik akan dipasang 
di seluruh lingkungan RSPP 
“Semoga dengan adanya 
acara ini staf medis dan 

pasien di lingkungan RSPP 
menjadi mudah mengingat 
gerakan mencuci tangan 
yang baik dan benar.  Se
hingga selalu menerapkan 

Rapat Dewan Mutu dan Produktivitas PeP Perdana Tahun 2016
jakarta - Sebagai tindak 
lanjut dar i  pemaparan 4 
Pilar Quality Management 
PEP pada WAR Room , 
bertempat di Ruang Rapat 
Utama lt.12 Kantor Pusat PEP 
dilaksanakan Rapat Dewan 
Mutu & Produktivitas PEP 
yang pertama di tahun 2016, 
pada awal Maret lalu. Rapat 
dibuka oleh Exploration & New 
Discovery Project Director 
Nanang Abdul Ma naf yang 
juga menjabat sebagai Ketua 
Dewan Mutu dan Produktivitas 
PEP. 

Dalam kesempatan ter
sebut Nanang Abdul Manaf 
berpesan agar GM, VP, Ma
nager dan Asman dapat ber
peran sebagai Pengarah CIP. 
Ia juga mengingatkan, STK 
Operasi Offshore untuk Field 

Poleng menjadi tanggung 
jawab Fungsi Exploitation dan 
Asset 4 serta dikoordinasikan 
ke Fungsi  OCOE. “Para 
pekerja juga perlu melakukan 
sharing knowledge dan ter
dokumentasi menjadi asset 
pengetahuan karena tingginya 
tingkat perputaran pekerja di 
PEP,” tegasnya.

Sementara Pres ident 
Director PEP Rony Gunawan 
selaku Penasehat Dewan 
Mutu dan Produktivitas PEP. 
Rony menyampaikan inilah 
saat yang tepat seluruh 
pekerja untuk melakukan te
robosan dan inovasi dari pe
lak sanaan operasional peru
sahaan. “Karena yang tidak 
melakukan inovasi akan mati 
akibat seleksi alam,” ujarnya. 

Rony pun menekankan, 

utilisasi hasil CIP tahun se
belumnya sangat perlu di 
implementasikan di tem
pat lain sehingga dapat 
memberikan nilai tambah 
bagi tempat lain di PEP.

Rapat Dewan Mutu per
dana tersebut membahas 
beberapa hal. Yaitu, strategi 
internalisasi 4 Pilar Mutu se
hingga dianggap sebagai 
“ke butuhan” oleh pekerja 
dan manajemen;  hasil self 
assessment & DKE KKEP 

PEP menjadi acuan dalam 
mempersiapkan pelaksanaan 
assessment KKEP o leh 
team assessor korporat; 
pe nunjukan CIP Champion 
untuk mendorong program 
perbaikan berkelanjutan di 
lapangan dan percepatan 
implementasinya; serta follow 
up usulan KPI Program Per
baikan Berkelanjutan oleh 
Fungsi SPRM sebagai bentuk 
ko mitmen GM Asset dan 
FM.•dsw-pwa/Qmmp
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mencuci tangan sebelum 
atau sesudah melakukan 
aktivitas medis,” tutup dr. 
Widya.• amalia ramadhani 



Manajemen PHe WMo Tandatangani Traktat 
Manajemen Risiko
jakarta – Manajamen 
PHE WMO, diwakili oleh se
luruh Departemen terkait dan 
disaksikan oleh President/
GM PHE WMO, Sri Budiyani, 
menandatangani Traktat Ma
najemen Risiko yang dila
kukan di PHE Tower, pada 
20, 25 dan 27 April 2016.

Penandatanganan Trak
tat Manajemen Risiko me
rupakan komitmen Ma na
jemen PHE WMO untuk 
di terapkan di semua ling
kungan PHE WMO dalam 
melaksanakan business 
process. Kegiatan ini dikoor
d in i r  o leh Per formance 
Department. Penerapan ma
najemen risiko merupakan 
yang pertama dilakukan 
di PHE WMO bersamaan 
dengan dilaksanakannya di 
seluruh anak perusahaan 
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jakarta – PT Pertamina 
Hulu Energi (PHE) melalui 
fungsi HR & GA melakukan 
penyusunan Peraturan Peru
sahaan (PP) PHE Periode 
20172018. Diawali kick off 
meeting yang dilakukan di 
Kantor PHE Tower, Senin 
(9/5), Tim Penyusun PP PHE 
Periode 20172018 yang 
terdiri dari perwakilan pekerja 
PHE memulai pekerjaannya 
dengan menjelaskan tugas 
dan tanggung jawab serta 
time line Penyusunan PP PHE 
Periode 20172018 ini.

VP HR & GA PHE, Ka
rantina Marhaeni menjelaskan, 
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Kick off Meeting Tim Penyusun PP PHe 
Periode 2017-2018

Peraturan Perusahaan PHE 
Periode 20152016 akan 
berakhir  pada 31 Desember 
2016. Sehubungan dengan 
hal tersebut, telah terbentuk 

T im penyusun PP PHE 
yang terdiri dari perwakilan 
pekerja PHE, berdasarkan 
Surat Perintah No. Prin007/
PHE000/2016S8 tertanggal 
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Pemeriksaan 
Penyalahgunaan Napza 
untuk Pekerja PHe
sUngai gerong -  PT Pertamina Hulu 
Energi (PHE) menggelar pemeriksaan 
penyalahgunaan Napza (Narkotika, Alkohol, 
Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya). 
Pemeriksaan berlaku kepada seluruh 
Anggota Direksi dan Pekerja di PHE Tower, 
serta PHE Siak dan PHE Unconventional 
Hydrocarbon yang berada di Perkantoran 
Arkadia, Senin (9/5).

President Director PHE, R. Gunung Sar
djono Hadi menyampaikan, “Pemeriksaan ini 
sesuai arahan dari Direktur Hulu Pertamina 
kepada seluruh Anak Perusahaan Hulu. 
Pemeriksaan berlaku bagi seluruh anggota 
direksi dan pekerja, baik pekerja permanen, 
kontrak maupun tenaga kerja jasa penunjang/
third party contract. Dengan adanya 
pemeriksaan ini diharapkan bermanfaat 
bagi diri pekerja dan perusahaan”.

Pemeriksaan penyalahgunaan Napza 
dilakukan oleh tenaga medis dibantu oleh 
Fungsi HSSE dan HR yang dilakukan di 
masingmasing lantai. Selama berlangsung 
pemeriksaan, seluruh anggota Direksi, VP, 
Chief Internal Audit, Sekretaris Perseroan, 
General Manager dan Manager tidak boleh 
mengadakan meeting karena ini wajib bagi 
seluruh pekerja dan direksi PHE.•phe
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25 April 2016. Penyusunan 
PP PHE 20172018 in i 
diren canakan dapat selesai 
sebelum bulan Desember 
2016.

“Setelah kick off, tim akan 
mengumpulkan saran dan 
masukan dari pekerja PHE 
dengan menempatkan drop 
box di setiap lantai. Jadi, 
persiapkan hal yang menurut 
rekanrekan perlu untuk 
dibahas oleh tim. Sampaikan 
melalui media penyampaian 
ide tentang PP yang akan 
seg era kami luncurkan dalam 
waktu dekat,” imbuhnya.•phe

aceh Utara — Kepala BPMA (Badan Pengelola Migas 
Aceh) Marzuki Daham bersama perwakilan SKK Migas Azhari 
Idris berkunjung ke Aceh Production Operations (APO) PT. 
Pertamina Hulu Energi (PHE) NSB NSO, di Aceh Utara, 
pada (27/4). Kunjungan ke APO tersebut adalah kunjungan 
perdana kepala PBMA setelah dilantik oleh menteri ESDM 
pada 11 April 2016. Mereka disambut langsung oleh General 
Manager PHE NSB NSO Adi Harianto, Field APO Manager 
Indra Sakti, dan sejumlah manajemen lainnya. 

Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan 
ke seluruh KKKS yang beroperasi di Aceh untuk bisa melihat 
kegiatan operasional secara langsung dan mendapatkan 
masukan di lapangan. Karena nantinya seluruh KKKS yang 
beroperasi di Aceh akan berada di bawah BPMA.

“Ini kunjungan pertama bagi saya setelah menjabat 

Badan Pengelola Migas Aceh Kunjungi APo PHe NSB NSo
sebagai kepala BPMA. Semoga ke depan komunikasi dan 
koordinasi antara PHE NSB NSO dengan BPMA berjalan 
dengan baik. Bagi saya, kunjungan ke APO ini serasa seperti 
kembali ke rumah sendiri,” ujar Marzuki Daham.

Dalam kunjungan tersebut, Marzuki Daham mendengarkan 
pemaparan mengenai kegiatan operasional, rencana opera
sional ke depan dan kegiatan pengembangan masyarakat 
(Corporate Social Responsibility) PHE NSB NSO yang 
disampaikan oleh General Manager PHE NSB NSO, Adi 
Harianto. 

Marzuki  Daham, dalam kesempatan tersebut 
menyampaikan apresiasi kepada manajemen PHE NSB 
NSO atas sambutan yang sangat baik dan penuh suasana 
kekeluargaan.•phe nsb nso

PHE. Dalam sesi khusus 
sebelum penandatanganan, 
setiap departemen diminta 
untuk menjabarkan potensi 
risiko yang dihadapi dan 
mitigasi risiko yang bisa 
dilakukan secara terperinci.  

Manajemen risiko yang 
diterapkan oleh Manajemen 
PHE WMO merupakan 
langkah awal sebagai pro
ses kepatuhan hukum/atur
an/peraturan dan proses 
bisnis, untuk meningkatkan 
penerimaan publik, perlin
dungan lingkungan, HSSE, 
kinerja operasi, kinerja ke
uangan, tata kelola dan 
reputasi perusahaan se
panjang tahun 2016. Do
k u  m e n  R i s k  R e g i s t e r 
yang akan menjadi acuan 
dilaporkan dan dimonitor 
setiap bulannya oleh Internal 

Audit Department sebelum 
disampaikan ke PHE. 

Dengan penerapan ma
najemen risiko diharapkan 
perusahaan dapat senantiasa 
menerapkan efisiensi dalam 
bekerja dengan memitigasi 
semua risiko yang ada se
hingga semua biaya yang 
dikeluarkan dapat diper tang
gungjawabkan dan sesuai 
dengan anggaran yang telah 

ditetapkan.
P re s i d e n t / G M  P H E 

WMO Sri Budiyani berha
rap kegiatan ini tidak dijadi
kan business process for
malitas saja, akan tetapi 
bisa diterapkan dengan baik 
ke pada seluruh insan PHE 
WMO dalam usaha untuk 
menghasilkan future leaders 
perusahaan yang andal.• phe
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bali – Bertempat di  Hotel 
Patra Jasa Bali Resort & Villas 
(12/6), Chief Legal Counsel 
& Compliance Pertamina, 
Genades Panjaitan, menjadi 
salah satu pembicara pada 
seminar  yang ber tema 
“BUMN Pasca Putusan 
Mah  kamah Konstitusi (MK) 
Nomor 62/PUUXI/2013”.  

Pembicara lainnya di 
antaranya Hamdan Zoelva, 
SH, MH (mantan Ketua 
Mahkamah Konstitusi RI), 
Prof. Hikmahanto Juwana, 
SH, LL.M., PhD. (Guru Be
sar Fakultas Hukum UI), 
Ham bra, SH, MH (Deputi 
Bi dang Infrastruktur Bisnis 
Kementerian BUMN), Ir. Azam 
Azman Natawijana (Wakil 
Ketua Komisi VI DPR RI), dan 
Achsanul Qosasi (Anggota VII 
BPK RIAudit BUMN). 

Seminar ini dihadiri oleh 
para pejabat tinggi BUMN 
dari berbagai sektor, selain 
aka demisi, praktisi, dan 
penga  mat. Turut menghadiri 
se  minar ini Direktur Utama 
Pertamina, Dwi Soetjipto.   

Seminar ini diadakan 
da lam rangka membedah 
Putusan MK No. 62/2013 
yang telah menegaskan 
ke  kayaan negara yang di
pisahkan pada BUMN ter
masuk ke dalam lingkup 
ke uangan negara dan BPK RI 
berwenang untuk memeriksa 
keuangan BUMN. 

Dalam sambutannya 
me wakili Menteri BUMN, 
Hambra, SH, MH, menyam
paikan bah wa menurut per
tim bangan hukum MK, BUMN 
meru pakan kepanjangan 
tangan Pemerintah untuk 
mencapai  kemakmuran 
rak yat se bagaimana di
amanatkan oleh Pasal 33 
UUD 1945 dan de ngan 
demikian, BUMN tidak dapat 
dilepaskan dari keuangan 
negara dan tetap berada 
di bawah pengawasan Pe
merintah, walaupun mo
dal BUMN merupakan ke
kayaan yang dipisahkan dari 
kekayaan negara.  “Seminar 
ini diharapkan dapat mem
berikan pemahaman yang 

Chief Legal Counsel & Compliance: 
Regulasi BUMN Diharapkan Berbasis 
Anti-Kriminalisasi
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Kunjungan Kerja 
Direktur PNBP Kementerian 
Keuangan ke RU VI
balongan  -  Direktur Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Keuangan RI 
Anandy Wati melakukan kunjungan kerja ke RU 
VI Balongan,  pada (1/4). Sebelum melakukan 
dialog dengan RU VI, Anandy Wati beserta stafnya 
melakukan site visit ke kilang RU VI.

Dalam perjalanan mengelilingi beberapa unit 
area di kilang Balongan, rombongan men dapat 
pemaparan terkait operasional kilang yang 
disampaikan oleh pekerja  Fungsi Process Engi
neering RU VI. 

Saat temu muka dengan GM RU VI Yulian 
Dekri dan tim manajemen, Direktur PNBP Anandy 
Wati mengatakan, tujuan ia beserta ratusan 
stafnya berkunjung ke RU VI tersebut guna  
melihat dari dekat seperti apa unit pengolahan 
atau kilang. Anandy Wati juga memaparkan PNBP 
sebagai direktorat yang mengelola penerimaan 
negara bukan pajak, di antaranya penerimaan 
dari migas dan non migas. 

Anandy Wati menjelaskan tentang hasil 
d iskus i  antara  Kementer ian keuangan, 
Kementerian ESDM, dan pihak terkait lainnya 
yang menyimpulkan bahwa Indonesia seharusnya 
membangun kilang sendiri. Namun ternyata 
untuk membangun kilang itu tidak murah.  
“Maka jika dari APBN tidak mam pu, diharapkan 
Pertamina bekerja sama dengan swasta untuk 
bisa membangun kilang yang bisa mengolah 
produk minyak (crude oil)  dalam negeri. Sehingga 
crude dari perut bumi Indonesia tidak diekspor 
melainkan diolah di dalam negeri sehingga 
kebutuhan BBM dalam negeri bisa terpenuhi,” 
ujar Anandy Wati.

Menurutnya, ekspor impor  crude merupakan 
ke giatan yang pasti menelan biaya cukup besar. 
Jika Indonesia mengolah sendiri crude,  efisiensi 
dari pengolahan bisa dimanfaatkan untuk 
kebutuhan masyarakat lainnya.

Sementara itu, GM RU VI Balongan Yulian 
Dekri menjelaskan, RU VI mengolah crude 
dengan kapasitas 125.000 barel/hari dengan 
produk yang dihasilkan, seperti BBM, Non BBM, 
BBK dan Petrokimia. Dengan kompleksitas yang 
tinggi yaitu mencapai 11, diharapkan margin RU 
VI akan semakin baik sehingga RU VI Balongan 
bisa menjadi kilang terkemuka di Asia tahun 2025.

“Kami menyadari, tugas kami juga merupakan 
target penerimaan negara melalui sektor deviden. 
Maka dari itu, hubungan kerja antara PNBP Ke
menterian Keuangan dengan Pertamina sangat 
penting untuk memberikan yang terbaik kepada 
Indonesia,” tegas Yulian.•riki hamdani

sama antara Pemerintah, 
DPR, BPK, dan para Direksi 
BUMN agar manajemen 
BUMN tidak lagi ragu dalam 
mengambil keputusan bis
nisnya yang dilandasi prinsip 
business judgement rules,” 
ujar Hambra.

Dalam kesempatan be
rikutnya, Hikmahanto Ju
wana berpendapat bahwa 
Putusan MK No. 62/2013 ini 
menimbulkan kekhawatiran 
bahwa keputusan bisnis 
yang dibuat oleh pejabat 
BUMN dan berakibat ke
rugian bagi BUMN dapat 
dianggap merugikan ne
gara dan mengakibatkan 
pejabat yang bersangkutan 
diancam hukuman pidana. 
Hikmahanto Juwana juga 
menyampaikan bahwa se
buah keputusan bisnis yang 
mengikuti prinsip good cor-
porate governance, tidak 
dapat dipidanakan. 

Hal senada disampaikan 
pula oleh Genades yang 
meng  ungkapkan bahwa 
se  buah keputusan bisnis 
baru dapat dibawa ke ra
nah pidana jika dibuat de  
ngan  unsu r  pen ipuan 
(fraud), terdapat conflict of 
in   terest, illegality, dan gross 
negligence atau niat jahat 
(mens rea). 

Selain itu, Genades ju
ga memberikan sumbang 
gagasan kepada para pe
mangku kebijakan agar da
lam pembuatan UU BUMN 
yang baru (i) dapat memuat 
ketentuan yang berbasis anti 
kriminalisasi, (ii) mengatur 

batasan kerugian negara dan 
kerugian perusahaan akibat 
risiko bisnis, (iii) sifat undang
undangnya sebagai lex 
specialis, dan (iv) BPK dalam 
melakukan pemeriksaan 
ter hadap BUMN didasarkan 
prinsipprinsip korporasi. 

“Regulasi berbasis anti 
kriminalisasi contohnya ada
lah pengaturan atas pe
me riksaan terhadap suatu 
keputusan bisnis pejabat 
BUMN yang terlebih da
hulu harus dilakukan ber
dasarkan aspek hukum dan 
prinsipprinsip korporasi 
sebagaimana diatur dalam 
UU PT, khususnya Pasal 97 
yang menguraikan mengenai 
business judgment rule. Hal 
ini agar aparat hukum tidak 
serta merta membawa suatu 
keputusan pejabat BUMN, 
yang sejatinya merupakan 
suatu perbuatan perdata ke 
ranah pidana, terutama jika 
keputusan tersebut dibuat 
dengan itikad baik (tidak 
ada niat jahat), mematuhi 
prinsip kehatihatian, sesuai 
dengan maksud dan tujuan 
perusahaan dan tidak me
lawan hukum,” ungkap Ge
nades. 

“Ketentuan ant i  kr i 
minali sasi ini sudah ada pre 
sedennya dalam Instruksi 
Presiden Nomor 1 tahun 
2016 tentang Percepatan 
Pelaksanaan Proyek Stra
tegis Nasional dimana Pre
siden menginstruksikan 
agar para Menteri, Jaksa 
Agung, dan Kepala Ke
pol is ian mendahulukan 

pro   ses administrasi pe
me rintahan dalam mela
ku kan pemeriksaan dan 
pe  nyelesaian atas laporan 
penyalahgunaan wewenang 
dalam pelaksanaan Proyek 
Strategis Nasional,” lanjut 
Genades. 

Di penghujung acara, 
disimpulkan bahwa, sesuai 
dengan Putusan MK No. 
62/2013, kekayaan negara 
yang dipisahkan ke dalam 
BUMN merupakan bagian 
dari keuangan negara dan 
berada di bawah penga
was an BPK dan DPR. Na
mun demikian, dalam pe
laksanaan pengawasan 
oleh BPK dan DPR ini, 
ma sih perlu dilakukan be
berapa penyesuaian, di an
taranya pengawasan dan 
pemeriksaan seharusnya 
menggunakan pendekatan 
aspek korporasi. Aparat 
penegak hukum pun di
harapkan memiliki pema
haman yang sama terkait 
business judgment rule agar 
tidak terjadi kriminalisasi 
terhadap pejabatpejabat 
BUMN yang membuat ke
putusan bisnis berdasarkan 
good corporate governance. 

Terakhir, Genades juga 
menyampaikan mengenai 
perlunya menerapkan best 
practices yang dilakukan di 
negara lain dalam penge
lolaan BUMN seperti yang 
dilakukan di Singapura dan 
Malaysia di mana perusahaan 
BUMN dikelola oleh suatu 
super holding company.•lc&c  
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In House Training Basic 
Life Support untuk 
Tenaga Kesehatan PHC

sUrabaya –  PT Pertamina 
(Persero) memperluas outlet 
uji pasar produk diesel non 
subsidi terbarunya, Dexlite 
di wilayah Jawa Timur mulai 
minggu ketiga bulan Mei 
2016.

Uji pasar di wilayah Jawa 
Timur dilakukan di 18 Stasiun 
Pengisian Bahan Bakar 
Umum yang tersebar di 
lima Kabupaten/Kota, yaitu 
Surabaya, Malang, Sidoarjo, 
Mojokerto, dan Lamongan.

Pelaksanaan uji pasar 
di wilayah Jawa Timur ter
sebut d i tandai  dengan 
pengi  sian perdana Dexlite 
pada kendaraan di SPBU 
No. 54.601.113 Jl. Raya 
MERR Kalijudan, Surabaya, 
yang dilakukan oleh Wakil 
Gubernur  Jawa T imur 
Saifullah Yusuf dan Direktur 
Pemasaran  Pe r tam ina 
Ahmad Bambang didampingi 
GM MOR V Ageng Giriyono, 
pada (18/5).

D i rektur  Pemasaran 
Pertamina Ahmad Bambang 
mengatakan, perluasan wila
yah uji pasar Dexlite di Jawa 
Timur ini karena melihat 
hasil uji pasar yang sudah 
di la kukan sebelumnya di 
wilayah Jabodetabek, minat 

Dexlite Mulai Uji Pasar di Jawa Timur

konsumen pada produk 
Dexlite ini cukup baik. 

D e x l i t e  m e r u p a k a n 
produk bahan bakar Die sel 
yang diformulasikan Per
tamina untuk konsumen 
pengguna kendaraan ber
mesin diesel yang popu
lasinya semakin meningkat 
se ja lan  dengan mak in 
ketatnya batasan emisi gas 
buang. Dexlite akan me
nyasar ceruk pasar segmen 
pengguna mesin diesel di 
antara Solar dan Pertamina 
Dex.

Wakil Gubernur Jawa 
T imur  Sa i f u l l ah  Yusu f 
menyambut baik kehadiran 
produk Dexlite di Jawa Timur.

“Ini merupakan bentuk 
inisiatif dan inovasi anak 
neger i  dengan mel ihat 
peluang pasar di segmen 
bahan bakar ken daraan 
diesel. Kehadiran Dexlite, 
dapat berkontribusi positif 
membantu pemerintah dalam 
mengurangi penggunaan 
Bahan Bakar Bersubsidi 
Solar,” kata pria yang akrab 
disapa Gus Ipul ini. 

Pada kesempatan yang 
sama, GM MOR V Ageng 
Giriyono mengatakan bahwa 
sampai akhir tahun 2016, 
ditargetkan 248 SPBU di 
MOR V sudah menyediakan 
produk Dexlite. Untuk itu,  
MOR V telah mempersiapkan 
infrastruktur Terminal BBM, 
armada mobil tangki, dan 
infrastruktur IT serta fasilitas 
lainnya untuk mendukung 
kelancaran uji pasar dan 
pemasaran Dexlite di wilayah 
Jatim Balinus.•mor V
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Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf melakukan pengisian perdana Dexlite didampingi Direktur Pemasaran Pertamina 
Ahmad Bambang dan GM MOR V Surabaya Ageng Giriyono.

cilacap – Seorang tenaga kesehatan yang 
profesional dituntut untuk memiliki kompetensi 
yang baik dan memenuhi akreditasi profesi 
tenaga medis sehingga mampu memberikan 
pelayanan yang maksimal kepada pasiennya. 
Hal ini diungkapkan oleh dr. Sugeng Santoso 
selaku Director of Pertamina Hospital Cilacap 
(PHC) pada saat membuka in house training 
Basic Life Support (BLS) dan pemasangan 
Endotrakheal Tube (ET), di ruang rapat PHC, 
pada 1 April 2016.

Selain pelatihan BLS ini, PHC secara berkala 
memberikan pembekalan kepada tenaga 
medis, mulai dari pelatihan penanggulangan 
kebakaran dengan alat pemadam api ringan 
(APAR), pelatihan pencegahan infeksi, pelatihan 
kegawat daruratan bayi baru lahir dan pelatihan 
patient safety.

Acara menghadirkan pembicara dr. Gatot 
Ismaya W SpB, dr. Suwarto SpPD, dan dr Nug
roho Wicaksono. Pada akhir pelatihan, peserta 
men dapatkan sertifikat dari PHC dan Persatuan 
Perawat Nasional Indonesia (PPNI).• aji-rU iV

medan - Seharihari di 
media televisi dan media 
cetak kita selalu disuguhkan 
dengan berbagai berita se
putar Narkoba, dari mulai 
penangkapan gembong 
atau kurir narkoba, pe
nang kapan dan rehabilitasi 
peng guna narkoba sampai 
pada hukuman mati bagi 
terpidana kasus narkoba. 
Peredaran narkoba (nar
kotika, psikotropika dan 
obat terlarang) atau kadang 
dise but juga dengan Napza 
(nar kotika, psikotropika 
dan zat adiktif) di tengah
tengah masyarakat dalam 
beberapa tahun belakangan 
i n i  m e m a n g  s e m a k i n 
mengkhawat i r kan  dan 
meresahkan. Bagaimana 
tidak, Narkoba telah ma suk 
ke berbagai lapisan masya
rakat dari mulai pelajar, bu
ruh, mahasiswa, karyawan, 
PNS, artis, bahkan profesi 
dosen dan pilot juga tidak 
bi sa menghindar dari jerat 
Narkoba. 

Aksi Waspada Narkoba di MoR I
Berkaca dari hal terse but, 

maka diperlukan tindakan 
nyata untuk menangkal ma
suknya narkoba di lingkungan 
kerja Marketing Operation 
Region (MOR) I. Jika tidak 
d i  ant is ipas i ,  masuknya 
narkoba di lingkungan kerja 
tentunya akan berdampak 
buruk bagi kinerja dan citra 
perusahaan. Salah satu 
langkah yang di  tempuh oleh 
manajemen MOR I melalui 
Medica l  MOR I  adalah 
dengan menginisiasi tes urin 
Narkoba bagi seluruh pekerja 
organik maupun TKJP yang 
ada di wilayah kerja MOR I. 
Tes urin Narkoba ini dilakukan 
secara estafet, yaitu dimulai 
dari Area Pemasaran Kepri 
group disusul dengan lokasi
lokasi lain, di MOR I. Tercatat 
pekerja di TBBM Tanjung 
Uban, Depot LPG Tanjung 
Uban, TBBM Kabil, TBBM 
Kijang, DPPU Hang Nadim, 
TBBM Pulau Sambu, Kan tor 
Pemasaran Cabang Batam 
berjumlah sekitar 350 orang 

mengikuti  tes urin yang 
dilakukan secara dadakan.
Alat yang digunakan berupa 
rap id  check  seh ingga 
hasi l  tes dapat d ibaca 
langsung dalam 5 menit, 
proses pengumpulan urin 
pekerja juga diawasi secara 
langsung sehingga hasil yang 
didapatkan valid. 

Hasil tes urin yang telah 
dilaksanakan akan dilaporkan 
kepada manajemen MOR I 
untuk ditindaklanjuti. Dengan 
harapan, adanya kegiatan ini 
dapat mencegah dan mem
bentengi perusahaan dari 
masuknya Narkoba/Napza 
di lingkungan kerja yang 
akan berdampak negatif bagi 
kinerja dan citra perusahaan.

Selain tes urin, kegiatan 
juga d ibarengi  dengan 
sosialisasi bahaya narkoba 
serta tanya jawab kepada 
pekerja yang ingin mengetahui 
lebih jauh mengenai jenis 
narkoba dan dampak yang 
ditimbulkannya.•mor i

sUrabaya – Dribbling bola, shooting, 
rebound, slam dunk, dan berbagai aksi 
bola basket lainnya mungkin terbiasa 
dilakukan oleh para atlit Satria Muda 
Pertamina. Namun apa jadinya, jika para 
pemain basket ini diminta menjadi tim tang
gap darurat Pertamina? Mereka ten tunya 
harus cepat dan tanggap dalam meng
hadapi situasi darurat, seperti kebakaran. 
Hal teknis seperti menggelar dan melipat 
selang pemadam harus mereka kuasai 
tentunya. Pelatihan aspek safety  tersebut 
yang menjadi fokus kegiatan office visit 
punggawa Satria Muda Pertamina ke 
kantor MOR V Surabaya, (29/4).

“Sebagai salah satu duta Pertamina 
di bidang olahraga tentunya para pemain 
juga harus menyelami budaya korporasi 
yang salah satunya adalah budaya safety 
yang sudah melekat di dada para pekerja 
Pertamina. Karena itu, kami di MOR V ingin 
membuat suasana berbeda pada office 
visit kali ini dengan mengajarkan mereka 
salah satu skill di bidang HSSE,” ungkap 
HSSE Region V Manager Syamsul  Arifin.

Dengan penuh antusias,  mereka 
melakukan aksi menggelar dan meng

Tim Satria Muda Pertamina Belajar 
Aspek Safety di MoR V

gulung selang pemadam hingga rapi serta 
beberapa games mengenai aspek HSSE.

Area Manager Communicat ion & 
Relations Heppy Wulansari mengatakan, 
untuk kegiatan visitasi punggawa Satria 
Muda di MOR V memang dibuatkan konsep 
yang berbeda dengan kunjungan ke lokasi 
Pertamina yang sebelumnya.  “Untuk 
memberikan pengalaman yang berbeda, 
mereka kini diajak untuk belajar skill atau 
teknik di bidang HSSE yang menjadi hal 
utama untuk perusahaan Energi seperti 
Pertamina,” jelas Heppy.

Kegiatan office visit tersebut dilaksanakan 
dalam rangkaian Pertalite Allstar Office Visit 
yang mengikutsertakan para pemain, pelatih 
dan official Tim Satria Muda Pertamina di 
Surabaya.•mor V
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PeRSATUAN WANITA PATRA

Workshop Kesehatan Bersama PWP Direktorat Pemasaran

PWP Pusat Santuni Dua Yayasan
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simprUg – Dalam rangka menyambut hari Kartini dan 
sebagai salah satu program kerja bidang organisasi, PWP 
Direktorat Pemasaran mengadakan workshop kesehatan 
dengan tema  Seni Sehat Selaras dan Tentram Jiwa bersama 
Reza Gunawan, pakar self healing dan Anshori Abdul Djabbar 
dari Dangau Aulia, pada (20/4).

Reza Gunawan menjelaskan tentang Seni, Sehat, Selaras 
dan Harmonis dengan memahami hubungan antara lima 
elemen dan organ tubuh manusia, yaitu elemen api, air, 
ta nah, kayu dan api. Masingmasing mewakili organ tubuh 
manusia tergantung posisi elemen tersebut. “Bila kita mampu 
mengendalikan kelima elemen tersebut, maka kita bisa 

memperoleh ketenangan jiwa. Bila jiwa sudah sehat, otomatis 
badan kita juga sehat,” ujar Reza.

Ketua PWP Direktorat Pemasaran Endah Ahmad Bambang 
berharap para peserta seminar dapat menyerap ilmu yang 
disampaikan oleh narasumber sehingga bisa diaplikasikan 
dalam kehidupan seharihari. “Apalagi sekarang ini banyak 
masyarakat yang mengalami stres akibat  kerjaan maupun 
persoalan hidup. Sehingga apa yang diajarkan para narasumber 
sangat bermanfaat untuk menjaga hati untuk selalu sehat,” 
tukas Endah.

Di akhir acara, peserta mendapat pencerahan dari 
Abdul Jabar yang menerangkan bahwa semua makhluk 

simprUg –  Persatuan Wanita Patra (PWP) Pusat bekerja 
sama dengan CSR & SMEPP Pertamina menyantuni dua 
yayasan, yaitu Yayasan Obor Kasih di Bekasi yang  menaungi 
penderita gangguan jiwa dan tidak memiliki keluarga serta 
Gereja HKBP Depok, di Gedung Wanita Patra, Simprug, 
pada (3/5).

Bantuan kepada Yayasan Obor Kasih berupa pengadaan 
material/bahan bangunan untuk pembangunan ruang ma kan 
anakanak sebesar Rp48.450.000 dan pengadaan material 
pembangunan Gereja HKBP Depok sebesar Rp101.550.000 
yang diserahkan kepada ketua pengurus kedua yayasan.

Ketua PWP Direktorat Pengolahan Dhanik Rachmad 
Hardadi  berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat 
bagi jemaat HKBP Depok dan di Obor Kasih sehingga 
mereka dapat beribadah dengan layak.

Luhut Siahaan selaku Ketua Panitia Pembangunan Gereja 
HKBP Depok  berterima kasih atas bantuan PWP.  “Kami sa
ngat bersyukur atas bantuan yang diberikan sehingga dapat 
melanjutkan pembangunan yang sempat tertunda karena 
kekurangan dana.
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balongan – Dalam rangka menyambut  bulan Suci 
Ramadhan 1437 H,  Persatuan Wanita Patra (PWP) Tingkat 
Wilayah RU VI Balongan mengadakan kegiatan bakti sosial 
dengan memberikan bingkisan kepada masyarakat desa 
penyangga kilang RU VI Balongan, Selasa (10/5).

Ketua PWP RU VI Balongan Nirwana Yulian Dekri 
mengatakan, paket bingkisan tersebut merupakan bentuk 
kepedulian terhadap masyarakat yang berada di sekitar kilang 
RU VI Balongan. Berbeda dengan tahun sebelumnya,  PWP 
RU VI selalu memberikan bingkisan menjelang  hari Raya Idul 
Fitri.   Nirwana  berharap agar masyarakat dapat mendoakan 
agar kilang RU VI Balongan terus beroperasi dengan baik 
sehingga keberadaannya terus dapat bermanfaat bagi  

mempunyai kebahagiaan, tergantung bagaimana kita 
menikmati kebahagiaan tersebut. “Salah satu cara 
menikmati kebahagiaan adalah bersyukur kepada Tuhan,” 
pungkasnya.•kuntoro

Dalam kesempatan tersebut, PWP Direktorat Gas Energi 
Baru dan Terbarukan dalam rangka Hari Paskah tahun 
2016 juga memberikan bantuan kepada Yayasan Obor 
Kasih sebesar Rp2 juta yang diwakilkan oleh Ana Bambang 
kepada ketua Yayasan Obor Kasih Jonatan Talan.•adityo

Jelang Ramadhan, PWP RU VI Bagikan Sembako
masyarakat sekitar Kilang RU VI dan umumnya bagi Negara. 

Paket bingkisan diserahkan secara simbolis oleh Ketua 
PWP RU VI  Nirwana Yulian Dekri kepada  anakanak yatim 
dan piatu  di Pondok Pesantren Daruh Nahwi  di Desa 
Singajaya  Kecamatan Indramayu, Panti Wredha Kasih Ibu di  
Desa Balongan, Kecamatan Balongan,  Pondok Pesantren 
Darul Falah di Desa Singaraja, Kecamatan Balongan, Pondok 
Pesantren Raud Tholibie di Desa Singajaya dan Rumah Yatim 
Urwatul Wutsqu di Desa Lemah Mekar, Kecamatan Indramayu. 

Satirno, ketua Panti Wredha Kasih Ibu mengucapkan terima 
kasih atas pemberian PWP RU VI. “Semoga kemurahan hati 
Ibuibu dibalas oleh Allah SWT  dan semoga operasional RU VI 
tetap berjalan aman dan lancar,” harapnya.• irwanto

Fo
to

 :R
U

 V
I

plajU – Bertempat di Gereja HKBP Plaju, Selasa (26/4), 
segenap pengurus dan anggota PWP RU III Bidang Kero
hanian Umat Kristen menggelar Perayaan Paskah Tahun 
2016. Kegiatan perayaan paskah turut dihadiri oleh Persatuan 
Wanita Kristen Wilayah Plaju, Sungai Gerong dan Kota 
Palembang. 

Pendeta Frans Sitio dalam khotbahnya berharap agar 
Paskah tidak  hanya dirayakan  sebagai seremonial tetapi 
juga menjadi media refleksi untuk mewujudkan hidup yang 
baru dan lebih beriman. “Persatuan wanita Kristen harus 
menjadi wanita yang berkualitas dan benar dihadapan 
kristus,” tuturnya.

Menurutnya, para ibu juga harus menjadi istri yang 
bijak, dan dapat menjadi berkat di manapun berada, baik 
di keluarga dan di masyarakat. Adapun acara perayaan 
Paskah mengangkat tema ‘Kristus Bangkit Berilah Dirimu 

Khidmat Perayaan Paskah PWP RU III
Diperdamaikan’ yang diisi dengan kebaktian dan berbagai 
perlombaan diantaranya, Lomba Koor, Vocal Group dan serta 
Lomba Tanya Jawab Alkitab. 

Ketua Bidang Kerohanian Umat Kristen PWP RU III, Dita 
Antoni mengungkapkan, perayaan Paskah Tahun 2016 bagi 
pengurus PWP RU III merupakan salah program kerja PWP 
RU III bidang Kerohanian Umat Kristen yang bertujuan menjalin 
hubungan baik sesama anggota.

Dita menambahkan, bidang Kerohanian Umat Kristen 
adalah tempat berhimpunnya para istri pekerja RU III yang 
mempunyai visi dan misi dalam meningkatkan keimanan serta 
ketaqwaan bagi seluruh anggota, sehingga semua kegiatan 
yang terkait keagamaan akan didukung. “Saya sangat 
mengapresiasi kegiatan keagamaan seperti ini karena dapat 
berperan meningkatkan keimanan sehingga hidup akan lebih 
baik dan tenang,” kata Dita. 
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Selain itu, Dita mengimbau agar dalam kehidupan se
harihari kerukunan antar umat beragama terus dijaga agar 
memberikan rasa aman dan kebahagiaan bagi seluruh la
pisan masyarakat. Kegiatan ibadah perayaan Paskah ditutup 
dengan pemberian santunan kepada jemaat gereja.•comm & 

rel rU iii
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RU IV Tuan Rumah Coaching Clinic 
ISRS 8 Process 3, 9, 14 Jakarta Pertamina energi Puteri 

Juara II Pertamina Proliga 2016 

jakarta – Pertandingan Volly Proliga 2016 telah usai.  Pada grand final yang 
berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu (15/5),  tim Jakarta Pertamina 
Energi puteri  bersaing ketat dengan tim PLN Elektrik puteri. Setelah bermain lima set, 
akhirnya tim  Pertamina Energi harus mengakui keunggulan tim PLN Elektrik dengan 
skor 2 – 3 (25 – 20, 25 – 28, 17 – 25, 19 – 25 dan 15 – 8). Walaupun demikian,  
totalitas tim Jakarta Pertamina Energi puteri mampu menghipnotis  ribuan suporter 
selama pertandingan berlangsung. Sebagai juara kedua, tim Jakarta Pertamina Energi 
mendapatkan hadiah sebesar Rp 100 juta.•adityo  
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cilacap –  Men jawab 
kekhawatiran perusahaan 
terhadap peningkatan fre
kuens i  major  acc ident , 
Pertamina sejak beberapa 
tahun la lu  menerapkan 
International Sustainability 
Rating System (ISRS) Seri 
8. ISRS merupakan suatu 
sistem yang digunakan dalam 
dunia perindustrian untuk 
menilai, meningkatkan dan 
membuktikan bahwa proses 
bisnis dari organisasi tersebut 
sudah ber ja lan dengan 
benar. Penggunaan ISRS 
memberikan kepercayaan 
diri bagi perusahaan dan 
stakeholder, bahwa bisnis 
yang sedang dijalankan aman 
dan berkesinambungan.

Untuk menunjang sukses
nya implementasi ISRS 8, 
pada 6 dan 7 April 2016 
digelar coaching clinic ISRS 
8, khususnya process 3, 9 
dan 14. Kegiatan yang diikuti 
oleh perwakilan dari selu ruh 
Refinery Unit  dilangsungkan 
di Hotel Dafam Cilacap.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
ter sebut, HSSE Refining 
San coyo Budi Utomo me
maparkan mengenai road 
map implementasi ISRS di 
Pertamina, di mana Direktur 
Pengolahan Pertamina me

nargetkan Pertamina akan 
mencapai ISRS level 6 pada 
tahun 2016 dan level 7 pada 
tahun 2017.

Coaching clinic disam
paikan oleh Eric Kaljo Roos dan 
Lintang Adi Perdana dari DNV 
yang memaparkan proses 
assesment ISRS 8 process 3, 
9 dan 14. Menurutnya, ISRS 
8 adalah instrumen untuk 
audit implementasi SM Mutu 
(ISO 9001), SM  Lingkungan 
(ISO 14001), SM Keselamatan 
& Kesehatan Kerja ( ISO 
18001), Pengelolaan Asset 
(PAS 55) dan Process Sa-
fety Management (OHSA 
1910.119). 

Dikatakannya, ISRS 8 
merupakan tingkatan tertinggi 
dan best practice dalam 
proses safety management 
untuk mengelola risiko. “Sis
tem ISRS dapat berjalan 
dengan baik dengan cara 

me mastikan key process 
dilaksanakan, melakukan 
per baikan yang berkelanjutan, 
serta memastikan manajemen 
risiko yang efektif,” tegasnya.

Penerapannya sesuai 
de ngan DNV Standards 
yakni Quality, Supply Chain, 
Environment, Process Safety, 
dan HSEQ.

P e l a k s a n a a n  I S R S 
Assess ment dilakukan me
lalui proses penilaian ber
dasarkan bukti dokumen 
dan wawancara, penilaian 
sis tem manajemen saat ini, 
pelaporan detail termasuk 
saran perba ikan,  ser ta 
skoring yang konsisten. 
Untuk mencapai level 5 atau 
6, suatu perusahaan harus 
meningkatkan key process 
terutama poin learning from 
event yang belum memiliki 
mekanisme monitoring dan 
tracking yang jelas.• aji-rU iV

balongan –  Manajer 
Prod. II RU VI Balongan Didik 
Bahagia membuka Turnamen 
PROLIGA Volley Oil Movement 
2016, pada (4/4)  di Lapangan 
Volley Jalan Bontang, Kom
perta Bumi Patra. Pada 
kesempatan tersebut turut 
hadir Oil Movement Section 
Head  Prod. I I   Tauf ik, 
panitia pelaksana Proliga Haji 
Sumarno dan Hery Sukris
tiono serta pemain volley 
dari masingmasing shift di 
lingkungan Oil Movement. 

Hery Sukr ist iono se
laku panitia pelaksana men
jelaskan, pe nyelenggaraan 
turnamen volly yang se
luruh pesertanya  pekerja 
shift  A, B, C dan D di ling
kungan Oil Movement  ini 
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RU VI Adakan Turnamen 
Proliga Volley oil Movement 2016
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menggunakan sistem gugur 
dalam pertandingannya.
Selanjutnya peserta yag tak 
terkalahkan akan bertemu di 
final memperebutkan hadiah 
yang disediakan Panitia. 

Menurut Hery, kegiatan 
ini selain untuk meningkatkan 
prestasi olahraga volly juga 
sebagai stimulan agar pekerja 

dan keluarganya berminat 
untuk kembali menggunakan 
lapangan terbuka hijau di 
muka rumah masingmasing.
Dengan demikian, fasilitas 
umum tersebut menjadi sa 
rana positif sosialisasi ber
tetangga yang bermanfaat, 
edukatif dan kreatif.•rU Vi – 

bachrun
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HULU TRANSFoRMATIoN CORNERMenapaki Produksi Tinggi 
165 Ribu Barel per Hari

Fasilitas Gas Oil Separation Plant Well Pad A, Lapangan Banyu Urip 
(Bojonegoro).

jakarta –  Ketika perusahaan lain mengurangi kegiatan 
operasi dan produksinya karena badai krisis harga minyak 
dunia masih belum pulih, PT Pertamina (Persero) lewat 
Direktorat Hulu justru tetap konsisten melaju. Prestasi dan 
reputasi satusatunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
bidang energi yang 100 % sahamnya dimiliki Pemerintah 
RI, terus meninggi. Faktanya, terbaca lewat angkaangka 
peningkatan kinerja produksi minyak dan gas (migas) 
sepanjang kuartal I/2016. Produksi minyak perseroan 
naik 14% menjadi 305 ribu barel minyak per hari (BOPD) 
dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 267 ribu 
BOPD. “Kenaikan signifikan produksi minyak milik Pertamina 
berasal dari Pertamina EP Cepu (PEPC) yang  pada triwulan 
pertama 2015, hanya sebesar 20 ribu BOPD menjadi 67 
ribu BOPD dalam periode sama di 2016,” ujar Direktur Hulu 
Pertamina, Syamsu Alam. 

Syamsu Alam menegaskan komitmen Pertamina, melalui 
PEPC sebagai mitra aktif dari operator yang mengelola 
wilayah kerja Blok Cepu, dalam mendukung pemenuhan 
target lifting minyak nasional 2016 sebesar 830.000 BOPD. 
Oleh karena itu, ketika produksi puncak Blok Cepu sebesar 
165 ribu BOPD dijejak pada Maret 2016 lalu, tak ada 
stakeholders yang ragu atas prestasi itu. “Dengan produksi 
nasional sekarang sekitar 800 ribu BOPD, penambahan 
sebesar 165 ribu BOPD menjadi sangat berarti, lebih dari 
20 persen produksi saat ini,” ucap Presiden Direktur PEPC, 
Adriansyah (16/5). 

Raihan produksi minyak berskala raksasa yang langka 
selama lebih 3 dekade terakhir, itu tentu sangat signifikan 
dalam mewujudkan kebijakan kemandirian dan ketahanan 
energi nasional. Maka, tidak heran ketika rencana seremoni 
pencapaian produksi puncak Blok Cepu dalam bulan Mei 
ini masuk agenda proyekproyek yang akan diresmikan 

oleh Presiden RI, Joko Widodo. Meski 
waktunya belum bisa ditentukan karena 
me nunggu jadwal Presiden, hal itu bukan 
masalah bagi Adriansyah. “Bagi saya yang 
terpenting target produksi, itu sudah ter
capai,” imbuhnya. 

Lebih lanjut Adriansyah menjelaskan, 

memang target Lapangan Banyu Urip dipatok sebesar 165 
ribu BOPD. Namun, fasilitas yang disediakan sesungguhnya 
sanggup untuk memproduksi hingga 185 ribu BOPD. Angka 
terakhir inilah yang akan diupayakan oleh PEPC bersama 
mitra nya, operator di Blok Cepu yaitu ExxonMobil Cepu Limited 
(EMCL), melalui kebijakan langkahlangkah optimalisasi fasilitas 
produksi.

Agak disayangkan, momen tercapainya produksi tertinggi 
tersebut justru terjadi saat harga minyak sedang jatuh di angka 
US$ 40an per barel. Namun, dari kalkulasi Adriansyah, secara 
keekonomian harga itu masih bisa ditoleransi karena proyek 
Banyu Urip, dulu dirancang pada harga minyak di kisaran US$ 
30 per barel. “Akan tetapi kita kehilangan potensi pendapatan 
yang cukup berarti karena anjloknya harga minyak saat ini,” 
terang Adriansyah.

mitra aktif
Di Blok Cepu, PEPC memiliki participating interest (PI) 

sebesar 45 persen. Pemegang PI lainnya adalah EMCL (20,5%) 
yang sekaligus bertindak sebagai operator, serta  Ampolex 
(Cepu) Pte. Ltd. senilai 24,5%, keduanya merupakan anak 
usaha ExxonMobil. Sisanya, sebesar 10% dimiliki oleh empat 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan rincian: (1) BUMD 
Kabupaten Bojonegoro (PT Asri Dharma Sejahtera, ADS) 4,5%, 
(2) BUMD Jawa Timur (PT Petrogas Jatim Utama, PJU) 2,2%, 
(3) BUMD Kabupaten Blora (PT Blora Patragas Hulu, BPH) 
2,2%, dan (3) BUMD Provinsi Jawa Tengah (PT Sarana Patra 
Hulu Cepu, SPHC) 1,1%. 

Meski  bukan sebagai operator, PEPC telah menunjukkan 
dirinya sebagai mitra aktif dalam operasional Blok Cepu. 
“ExxonMobil secara eksplisit, dalam berbagai kesempatan 
sering kali mengungkapkan kepuasannya bermitra dengan 
PEPC,” aku Adriansyah mewartakan apresiasi operator Blok 
Cepu kepada PEPC. Salah satu contoh partisipasi aktif  adalah 
usulan manajemen PEPC untuk membangun Early Production 
Facility (EPF) pada 2008. 

Awalnya, rencana pembangunan EPF tersebut dimaksudkan 
untuk mengantisipasi kelambatan penyelesaian Plan of 
Development (POD) Utama atau Main POD, dan memanfaatkan 
potensi produksi minyak dari empat  sumur yang sudah dibor 

periode 2007 dan 2008. Proposal itu ternyata disetujui BP 
MIGAS. Maka, kemudian dibangunlah EPF di atas lahan 
sewa seluas 20 hektare, dan first oil EPF terjadi pada 31 
Agustus 2009.  Semula fasilitas ini hanya berkapasitas 20 
ribu BOPD namun terus ditingkatkan hingga 30 ribu BOPD, 
bahkan sampai 32 ribu BOPD dengan berbagai cara. Seiring 
berjalannya waktu, ide membangun EPF itu sangat tepat, 
karena pendapatan yang diperoleh dari sana bisa dijadikan 
penopang operasional di Blok Cepu hingga beroperasinya 
fasilitas produksi utama.

Sementara itu, dalam pandangan  Adriansyah, PEPC 
didirikan, justru untuk menangkap apa yang menjadi 
kelebihan ExxonMobil. Bekerja sambil belajar dari perusahaan 
migas kelas dunia, itu untuk kemudian membentuk gugus 
kerja yang ada di PEPC setara dengan mereka. Selanjutnya 
pengalaman yang didapat PEPC ketika bermitra aktif dengan 
ExxonMobil di Blok Cepu dapat diadopsi dan ditularkan ke 
jajaran anakanak perusahaan Pertamina yang bergerak 
dalam bisnis hulu migas. 

Tugas terpenting bagi mereka yang bekerja di PEPC 
adalah merebut teknologi, karena tidak akan ada teknologi 
diberikan begitu saja. “Kita harus bisa merebutnya. Ba
gaimana sistem yang mereka buat, bagaimana proses 
peng ambilan keputusan baik bisnis maupun operasional, 
bagaimana mereka menyinergikan knowledge, membentuk 
tim, mengeksekusi pekerjaan, menjaga kualitas suatu pe
kerjaan, serta bagaimana pula mereka membangun dan 
me nerapkan sistem HSSE excellence,” tantang Adriansyah 
memaknai kerja sama dengan ExxonMobil seraya menutup 
perbincangan.•dit. hUlU

UTAMA

tarakan –  Berbagai 
upa ya terus dilakukan oleh 
Pertamina EP (PEP) dalam 
menjaga ketahanan energi di 
wilayah Provinsi Kalimantan 
U ta ra .  Sa lah  sa tunya 
dengan menambah tit ik 
serah gas dari PEP Bunyu 
Field ke PT PLN Tarakan 
pada mesin pem bangkit di 
Binalatung Ke lurahan Pantai 
Amal, Ta rakan. Keberhasilan 
pe nambahan titik serah di
tandai dengan penyaluran 
gas yang resmi dilakukan 
pada 20 April 2016.

 Penambahan titik serah 

Pertamina eP Tambah Titik Serah Pengiriman gas 
dari Bunyu Field Ke PLN Tarakan

gas melalui mekanisme pe
nyambungan jalur (tie in) gas 
pa da jalur pipa sepanjang 
30 km dari pulau Bunyu 
sam pai dengan Gas Plant 
G8 milik PT Medco Tarakan 
melalui fasilitas pipa 6 inch 
milik Manhattan Kalimantan 
Investment (MKI) Pte. Ltd ke 
mesin pembangkit milik PT 
PLN Tarakan di Binalatung. 

Rata – rata pengiriman 
gas dari Bunyu Field ke pem
bangkit Binalatung sebesar 
1,7 MMSCFD. Sementara 
un tuk  pembangk i t  d i 
Gas Plant G8 ratarata 

pengiriman gas sebesar 
3.7 MMSCFD. 

“Dengan begitu, total 
gas yang dikirimkan oleh 
PEP Bunyu Field kepada 
PLN Tarakan lebih dari 
PJBG yang disepakat i 
sebesar 4 MMSCFD”, ujar 
Muhammad Baron, Public 
Relations Manager PEP.

Sebelumnya, proses 
pengiriman gas dari PT 
Pertamina EP Bunyu Field ke 
PT PLN Tarakan dilakukan 
melalui jalur pipa gas milik 
Medco Tarakan dari pulau 
Bunyu sampai dengan 
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Gas Plant G8 PT Medco 
Tarakan, kemudian dari G8 
ditingkatkan tekananannya 
agar gas dapat sampai di 
fasilitas mesin pembangkit 
listrik milik PT PLN Tarakan 
di Gunung Belah. 

Lebih lanjut Baron me
nambahkan, sebelum dila
kukan proses tie in dari 
Per tamina EP Bunyu Field, 
fasilitas mesin pembangkit 
listrik milik PLN Tarakan 
yang berada di Binalatung 
belum dapat beroperasi 
karena terkendala pasokan 
gas.

“ D e n g a n  a d a n y a 
penam bahan titik serah 
di Binalatung tersebut, 
pasokan gas ter hadap 
PLN menjadi lebih terjamin. 
Diharapkan operasi PLN 
Ta rakan  pun  men jad i 
lebih andal dikarenakan 
pembangkit listrik di Gunung 
Belah yang relatif sudah 
lama.Setelah dilakukan tie 
in di Pembangkit Listrik 
d i  wi layah Binalatung, 
maka apabila di salah satu 
pembangkit ada perbaikan, 
K o t a  Ta r a k a n  t e t a p 
mendapatkan pasokan gas 

dan masyarakat tetap dapat 
memanfaatkan aliran listrik”, 
jelas Baron.

Sementara itu, pada 
saat proses penyaluran gas  
tampak hadir Ketua DPRD 
Tarakan Sabar Santuso, 
Direktur Utama PT PLN 
Tarakan Rahimuddin, Field 
Manager Pertamina EP 
Bunyu Field Tri Sasongko, 
Perwakilan Pemkot Tarakan, 
perwakilan SKK Migas, per
wakilan PT Medco Tarakan 
serta perwakilan Manhattan 
Kalimantan Investment (MKI) 
Pte. Ltd.•pep


