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Pertamina dinobatkan sebagai juara I kategori BUMN Non Keuangan Non Listed di ajang bergengsi Annual Report Award 2014. Penghargaan 
diserahkan oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Rahmat Waluyanto  kepada Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman.

Pertamina Raih Annual Report Award
telah berhasil meraih juara 
2 pada kategori Private 
Non  Keuangan L is ted . 
“Penghargaan tersebut 
men jadi suatu kebanggaan 
bagi kita karena tidak ha
nya Pertamina yang men
dapatkan penghargaan, 
tapi juga Elnusa. Semoga di 
masa mendatang Pertamina 
mampu mendapatkan pres
tasi yang lebih baik lagi,” 
imbuh Arief.

Semen ta ra ,  Kepa l a 
Ek sekutif Pengawas Pa
sar Modal Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK), Nurhaida, 
menjelaskan, kriteria pe
nilaian ARA direvisi setiap 
tahunnya dan disesuaikan 
dengan perkembangan ter
kini dari implementasi GCG. 
Beberapa kriteria baru, antara 
lain pengungkapan mengenai 
keberagaman komposisi de

wan komisaris dan direksi, 
serta mengungkapkan nama 
dan persentase kepemilikan 
20 pemegang saham ter
besar.

Annnual Report Award 
(ARA) merupakan ajang 
penghargaan yang me nilai 
kualitas penerapan GCG 
pada perusahaanperu
sahaan dan mengacu pada 
ketentuan yang berlaku in
ternasional. Perusahaan 
peserta ARA 2014 me
ningkat dibandingkan pe
nyelenggaraan tahun sebe
lumnya. Ini tak lain dise
babkan oleh me ning katnya 
kesadaran peru sahaan untuk 
menerapkan GCG.

“Jumlah tersebut me
ningkat 13 persen dari tahun 
sebelumnya sebanyak 261 
perusahaan,” tutur Nur
haida.•egha

pt pertamina (persero) 
sukses meraih Juara 
1 kategori buMn Non 
keuangan Non Listed, di 
ajang bergengsi Annual 
Report Award (ara) 
2014. penghargaan 
secara langsung 
diberikan kepada direktur 
keuangan pertamina, 
arief budiman pada 
malam penganugerahan 
yang ke-14, di hotel ritz 
Carlton, kawasan bisnis 
sCbd, selasa (22/9).

Jakarta –  Acara ta
hun  an ini mengangkat te
ma ‘Akuntab i l i t as  dan 
Transparansi Informasi untuk 
Memenangkan Persaingan 
Bisnis dalam Era Integrasi 
Ekonomi ASEAN’. Sebanyak 
294 peserta ARA 2014 me

MarketUpdate

Corporate Citizen
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rupakan emiten terdaftar 
dalam pasar saham modal,. 
Jumlah tersebut terdi r i 
dari 274 perusahaan, 17 
dana pensiun dan 3 bank 
perkreditan rakyat.

D i re k t u r  K e u a n g a n 
Perta mina Arief Budiman 
mengakui  keberhas i lan 
ini diperoleh berkat kerja 
sama dari seluruh unit bisnis 
Pertamina. Bahkan tahun 
ini, ia juga menegaskan, 
pihaknya tengah melakukan 
upaya disclosure sebagai 
ko mitmen Pertamina ter
hadap prinsip GCG (Good 
Corporate Governance). 

Meski demikian, ke suk
sesan di ajang penganu
ge rahan itu tidak hanya 
di rasakan Pertamina saja. 
Sebagai salah satu anak 
usaha Per tamina, PT Elnusa 
juga turut berbangga karena 

Produsen mobil asal Jerman, Volkswagen (VW), pekan 
lalu menggemparkan publik. Terungkap bahwa VW sengaja 
melakukan kecurangan memanipulasi hasil uji emisi, se
hingga menghasilkan data emisi mobil yang rendah. Kecu
rangan dilakukan dengan memasang perangkat lunak 
khu sus pada jutaan mobil diesel di pasar global. Tak hanya 
merugikan konsumen, Pemerintah Amerika Serikat telah 
menggelontorkan “subsidi mobil ramah lingkungan (green 
subsidy)” kepada VW. Dampaknya, VW terindikasi perlu 
US$7,3 miliar untuk menarik dan mengganti perangkat 
kendaraannya. Selain itu terkena denda, penurunan saham 
hingga 20%, puluhan gugatan publik, hingga rusaknya reputasi 
yang telah dibangun. 

Di belahan dunia lain, Petrobras tersandung skandal 
mega korupsi karena praktik suap dan KKN, yang melibatkan 
Pemerintah Brazil. Setelah terungkap, Eksekutif Perusahaan 
hingga jajaran pemerintah terseret ke meja hijau. Peringkat 
kredit negara Brazil langsung diturunkan sehingga masuk 
dalam kategori “negara tidak aman investasi”.   

Dua kasus ini merupakan contoh aktual bagi korporasi 
yang tidak mengamalkan prinsip sebagai “Corporate 
Citizen”, yang menempatkan korporasi sama seperti warga 
negara. Korporasi diharapkan dapat memenuhi ekspektasi 
publik dengan berlaku sesuai norma, hukum, serta tata 
perilaku (code of conduct), dan bermanfaat. Tidak hanya 
sekedar membayar pajak. 

Pada skala sederhana, corporate citizenship dapat terlihat 
melalui Laporan Tahunan Perusahaan. Pada Laporan Tahunan, 
informasi yang disampaikan harus jelas, tidak bias atau 
misleading, dapat diperbandingkan, serta akurat. Berdasarkan 
survey global PricewaterhouseCoopers, lebih dari 65% res
ponden menilai Laporan Tahunan menjadi sumber informasi 
penting dalam pertimbangan investasi, sesuai grafik berikut.  

 

Bagi Pertamina, penerbitan Laporan Tahunan bukan hal 
baru. Selain menjadi dokumen wajib, Laporan Tahunan adalah 
upaya pemenuhan ekspektasi para Pemangku Kepentingan. 
Diakui pada acara Annual Report Award 2015, Laporan 
Tahunan Pertamina tahun 2014 menjadi Laporan Tahunan 
Terbaik untuk kategori BUMN Non Keuangan Non Listed. 

Janganlah melihat award ini sebagai ajang pengumpulan 
piala. Tapi, merupakan pengakuan publik dan berbagai 
Otoritas Keuangan Pemerintah bahwa Pertamina mampu 
memenuhi ekspektasi sebagai Corporate Citizen Indonesia.•



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
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pengantar redaksi
Pertamina pada Rabu (16/9) menurunkan harga jual Elpiji tabung 12 Kg 

dan pada saat yang berdekatan, juga siap meluncurkan Elpiji tabung 5,5 
Kg. Energia Weekly menermui Vp domestic gas basuki trikora putra 
dan berbincangbincang mengenai  dua hal tersebut. Berikut petikannya. 

pada rabu (16/9), pertamina menurunkan harga jual elpiji 12 
kg menjadi rp 134.300/tabung, apakah ini bagian dari konsekuensi 
dari bisnis produk non subsidi ? Penyesuaian harga Elpiji apakah naik 
atau turun sesungguhnya merupakan dinamika dan konsekuensi dari 
produk yang tidak disubsidi yang mengacu kepada harga publikasi. Harga 
ini akan berfluktuasi berdasarkan harga LPG dunia CP Aramco dan kurs 
USD. Namun demikian penyesuaian harga elpiji Pertamina belum dilakukan 
secara periodik tetapi sudah diupayakan dengan memperhatikan jangka 
waktu yang tidak terlalu dekat. Apalagi pada tahun ini harga jual Elpiji 12 
Kg Pertamina dijual dengan harga pasar sebenarnya dan sudah dapat 
memberikan keuntungan. Sehingga dirasakan perlu dilakukan penurunan 
harga.  Oleh karena itu  Rabu (16/9), Pertamina menurunkan harga Elpiji 
12 Kg, untuk Elpiji Tabung Biru maupun Brand Bright Gas. 

apakah penurunan harga ini tidak berimplikasi pada keuntungan 
bisnis lpg non subsidi ?  Kita memang dari awal sudah memposisikan 
Elpiji 12 Kg itu sebagai  LPG nonPSO dimana harganya  tergantung  pada 
perubahan contract price Aramco, sehingga kita mengacu pada harga 
publikasi tersebut. Itu faktor utama yang sa ngat mempengaruhi harga 
LPG. Dan faktor kedua, adalah fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar.  

Kebijakan ini sudah kita mulai sejak awal kita berjualan LPG non PSO.  
Basisnya adalah  harga CP Aramco dan kurs nilai tukar dollar. Seperti 
pada tahun lalu 2014 ketika harga itu naik, bahkan tertinggi harga LPG 
mix Aramco itu bisa mencapai sekitar 1100 US dollar/metric ton, pada 
saat itu kita memang perlu segera menyesuaikan harga  supaya kita tidak 
mengalami kerugian. Tahun 2013 bisnis Elpiji Pertamina rugi hampir Rp 
5,7 triliun. Sementara di 2014 sendiri sampai Desember, kita rugi sampai 
Rp4,3 triliun. Itupun dengan dilakukannya penyesuaian harga di Januari 
dan September 2014, yang sebenarnya kita sudah melakukan upaya yang 
sangat baik, sehingga dapat mengurangi kerugian. 

Nah pada tahun ini harga LPG 12 Kg sudah dijual sesuai harga pasar, 
sehingga harganya akan berfluktuasi tergantung faktor tadi.

 
kalau tidak salah, sejak 2014 ada penyesuaian harga secara ber-

tahap untuk mencapai harga keekonomian. apakah ini ba gian dari 
rencana tersebut?  Betul,kital sudah punya roadmap-nya.Sebagaimana 
penjelasan diatas, secara bertahap kita juga sudah me lakukannya sampai di 
tahun 2015 ini. Setelah tahun 2014, tanggal 1 Januari 2015, kita melakukan 
lagi penyesuaian lagi untuk menuju ke harga riil keekonomian. Tetapi oleh 
pemerintah dengan berbagai macam pertimbangan tanggal 19 Januari 
dilakukan penurunan lagi dan ini bersamaan dengan penurunan harga  BBM. 

Sampai bulan Februari harga jual Elpiji  Pertamina juga belum membaik, 
sehingga pada 1 Maret dan 1 April, Pertamina menyesuaikan lagi harga 
Elpiji  untuk mencapai  keekonomiannya, walaupun belum mencapai target 
yang kita tetapkan itu, Rp 1.000 per Kg. 

Namun demikian karena terjadi kelesuan harga minyak dunia dan 
berdampak ke kondisi harga CP Aramco yang turun terus secara signifikan 
sampai bulan Agustus ini, tentunya kami melihat kondisi ini sebagai 
konsekuensinya memang ada peluang untuk menurunkan harga. Di lain sisi 
kita juga ingin memberikan pemahaman pada stakeholders bahwa harga 
LPG non-subsidi  ini betul-betul mengacu fluktuasi harga publikasi CP 
Aramco. Jadi ketika periode itu memang harus naik, ya kita menyesuaikan 
dengan naik. Tetapi ketika ada perioade harus turun, ya kita turunkan. 

Dengan cara inilah yang kita ingin stakeholders kita paham. Dan  
kebetulan hal ini juga sudah terjadi dengan produk Pertamina yang lain di 
bahan bakar khusus (BBK), seperti Pertamax, Pertamax Plus, dan Pertamina 
Dex atau harga BBM Industri dan Marine dimana harga produkproduk itu  
juga tergantung pada publikasi MOPS  yang terbit setiap 2 minggu, sehingga 
harga BBM non subsidi juga sudah biasa berubah paling tidak 2 minggu 
sekali dan masyarakat dan konsumen menerima kondisi itu.   

Jadi tidak ada kebebasan dalam menentukan harga ya? Begini, 
harga LPG nonsubsidi itu memang menjadi wewenang korporasi. Tetapi 
atas dasar Permen ESDM No. 26, Tahun 2009, memang korporasi  diwa
jibkan untuk melaporkan pada pemerintah c/q kementerian ESDM.  Jadi 

bukan untuk mendapatkan persetujuan tetapi melaporkan harga jual  
yang di berlakukan, entah itu naik atau turun. 

tentang rencana elpiji tabung 5,5 kg, apakah ini meng ikuti 
pola munculnya pertalite? Isi produk LPG untuk berbagai macam 
kemasan tabung sebetulnya sama dan tidak  berbeda. Kita punya 
yang tabung  3 Kg, 9 Kg, 12 Kg, 14 Kg, dan yang 50 Kg. Dengan 
demikian dari awal  kita mempunyai konsep dan tujuan serta sasaran 
yang berbeda kepada konsumennya. Jadi jika dibandingkan dengan 
pola munculnya Pertalite memang ada kemiripan karena tujuannya dan 
kita juga ingin mengisi celah konsumen yang ada di antara konsumen 
tabung 3 Kg dengan konsumen Elpiji 12 kg ataupun Bright Gas 12 
Kg. Misalnya kalau ada konsumen yang bertujuan praktis dan concern 
harga, dimana Elpiji  12 kg ini kalau dengan tabungnya mempunyai 
berat total 27 Kg mereka akan merasa menjadi berat dan berpikir 
ulang jika harus dibawa sendiri. Dengan Elpiji  5,5 kg kita juga ingin 
menyasar konsumen masyarakat menengah, keluarga kecil, kaum 
urban, atau mereka yang peduli kemasan yang tampilannya bagus, 
handy, lebih ringan dan praktis.Dan tentunya dengan mereka yang 
mempertimbangkan harga 5,5 Kg yang terjangkau. 

berapa kira-kira harga jual elpiji 5,5 kg tersebut ? Untuk 
Elpiji tabung 5,5 Kg ini, sampai saat ini kita belum selesai membuat 
struktur harga jualnya. Namun demikian yang kita pikirkan basisnya 
ini sama dengan harga satuan Elpiji Bright Gas. Pasti harganya harus 
lebih kompetitif terhadap harga kompetitor 5,5 Kg sehingga akan 
menjadi daya tarik. 

Kita juga akan mengisi celah kon  sumen dimana yang  memakai  
Elpiji 12 Kg adalah kaum menengah keatas,pasangan muda yang 
bekerja sehingga  mereka ini tidak memasak untuk satu hari penuh  
karena mereka lebih banyak makan di luar. Jadi pemakaian Elpijinya 
sedikit dan bisa sampai 2 bulan. Di lain sisi juga ada juga konsumen 
yang  enggan mengeluarkan uang se kaligus untuk beli 12 Kg,sehingga 
kalau bisa ada yang dibeli dalam ukuran yang lebih kecil kenapa tidak . 

Hal yang penting juga, kita tahu bahwa Elpiji  subsidi 3 Kg itu 
sistem dis tribusinya sekarang masih terbuka. Karena menurut Perpres 
104 tahun 2007, Elpiji 3 Kg itu hanya untuk rumah tangga pengguna 
minyak tanah dan juga usaha mikro. Sehingga belum dibatasi. Volume 
subsidi itu   juga meningkat terus . Contohnya, tahun 2015 ini saja, kita 
mendapatkan 5,766 juta metric ton. Sementara di tahun 2016, yang 
masih dibahas  pemerintah dan  parlemen, itu 6,602 juta metric ton. 
Itu masih dengan pola distribusi terbuka,sehingga siapa saja masih 
dapat membelinya. 

Maka cepat atau lambat jika nanti pemerintah memberlakukan 
sistem distribusi tertutup, akan ada potensi konsumen yan harus 
bergeser dari Elpiji  3 kg. Bergesernya  ini supaya mereka tidak mera
sakan beban biaya yang tinggi dengan langsung masuk ke Elpiji yang 
12 Kg, tentunya Elpiji  5,5  Kg ini akan menjadi pilihan yang ideal sekali. 

Yang lainnya, sekarang hunian apartemen sudah banyak, berkem
bang dan tersebar sampai pinggiran kota. Kebutuhan Elpiji  5,5 Kg juga 
akan banyak karena kami pernah mendengar ada kawasan apartemen 
yang melarang penghuninya menggunakan Elpiji  3 Kg sehingga ini 
akan menjadi peluang bagus.Tapi kembali lagi sebagaimana yang saya 
jelaskan sebelumnya masalah kepraktisan penghuni apartemen akan 
menjadi peluang yang besar untuk penjualan Elpiji  5,5 Kg. Pangsa pasar 
ini bukan soal mampu atau tidak mampu, tetapi  kemudahan,tidak mau 
susah, praktis, sudah menjadi pola hidup. Kita yakin bahwa Elpiji  5,5 
Kg ini akan tumbuh sesuai dengan harapan kita. 

Untuk harga Elpiji  5,5 Kg sampai saat ini kami masih melakukan 
simulasi untuk struktur harga jualnya. Namun demikian yang kami 
pikirkan basis harga per satuan kg nya akan mendekati dengan Bright 
Gas 12 Kg. Selain itu harganya juga harus tetap kompetitif dibanding 
harga kompetitor 5,5 Kg yang sudah ada lebih dahulu sehingga akan 
menjadi daya tarik konsumen.

artinya tabung 5,5 kg ini lebih untuk menjawab perubahan 
karakteristik pasar, dan munculnya pengguna yang tinggal di 
apartemen? Betul sekali. Di antaranya begitu, Pertamina akan se
nan  tiasa berusaha  menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan 
kemudahan kepada konsumennya. Ini merupakan tantangan sekaligus 
peluang bagi kita.•urip
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Sekilas mengenai kelelahan kerja
dr. ari gunawan – Assistant Polyclinic Tj. Uban

Lelah merupakan suatu kondisi dimana tubuh tidak berada dalam 
kondisi terbaiknya pasca mengerjakan sua tu aktivitas kerja tertentu 
dalam rentang waktu tertentu. Mengapa topik ini penting untuk kita 
ketahui? Karena kelelahan kerja erat kaitannya dengan produktivitas 
kerja dan kecelakaan kerja. Meskipun kelelahan kerja ini hampir setiap 
hari dikeluhkan oleh para pekerja pada tiap unit kerja, namun sampai 
tahun 1990, mengenai kelelahan kerja ini tidak dapat didefinisikan 
secara jelas meskipun dapat dirasakan secara nyata oleh pekerja. 

1. pengertian kelelahan kerja
Terdapat beberapa definisi mengenai Kelelahan kerja, di antaranya:
a. Kelelahan kerja adalah perasaan lelah dan adanya penurunan 

kesiagaan (Grandjean, 1985)
b. Dari sudut Neurofisiologi diungkapkan bahwa kelelahan dipandang 

sebagai suatu keadaaan sitemik saraf sentral, akibat aktivitas yang 
berkepanjangan dan secara fundamental dikontrol oleh aktivitas 
berlawanan antara system aktivasi dan sitem inhibisi batang otak 
(Grandjean dan Kogi, 1971)

c. Perasaan lelah pada pekerja adalah semua perasaan yang tidak 
menyenangkan yang dialami oleh pekerja serta merupakan 
fenomena psikososial (Yoshitake, 1971)

d. Kelelahan kerja adalah respon total individu terhadap stress 
psikososial yang dialami dalam satu periode waktu tertentu dan 
kelelahan kerja itu cenderung menurunkan prestasi maupun 
motivasi pekerja bersangkutan. Kelelahan kerja tidak hanya 
menyangkut kelelahan fisik dan psikis saja tetapi lebih banyak 
kaitannya dengan adanya penurunan kinerja fisik, adanya perasaan 
lelah, penurunan motivasi dan penurunan produktivitas kerja 
(Cameron, 1973).

e. Dalam Work Safety and Health (WSH) 
Council Singapore (2010) diutarakan bahwa 
kelelahan kerja adalah kondisi pada pekerja 
yang merasa lelah secara fisik dan atau 
psikis.
Kelelahan kerja tidak dapat didefinisikan 

secara jelas, tetapi dapat dirasakan dan adanya 
perubahan waktu reaksi yang menonjol pada 
individu, maka indikator perasaan kelelahan 
kerja dan waktu reaksi dapat dipergunakan 
untuk mengetahui adanya kelelahan kerja.

2. Fisiologi kelelahan
Kelelahan terjadi sebagai akibat akumulasi 

asam laktat di otot dan aliran darah. Pada saat 
otot berkontraksi glikogen diubah menjadi asam laktat dan dan asam 
ini merupakan produk yang dapat menghambat kontinuitas kerja otot 
sehingga terjadi kelelahan. Dalam stadium pemulihan terjadi proses 
yang mengubah sebagian asam laktat kembali menjadi glikogen 
sehingga memungkinkan otot kembali berfungsi normal.

Dari segi Neurofisiologi, kelelahan juga berarti penurunan 
kesiagaan, siaga adalah keadaan dimana faktor aktivasi batang otak 
lebih dominan dibandingkan faktor inhibisi, sehingga kita akan dengan 
cepat menjawab setiap stimuli yang datang sementara kondisi lelah 
mnyebabkan pengaruh sitem inhibisi lebih kuat maka tubuh mengalami 
penurunan kesiagaan bereaksi terhadap suatu rangsang.

3. pembagian kelelahan
A. Berdasarkan waktu terjadinya, kelelahan dibagi atas dua macam 
yaitu:

a. Kelelahan akut, terutama disebabkan oleh kerja suatu organ atau 
seluruh tubuh secara berlebihan.

b. Kelelahan kerja kronis (Clinical fatigue/Psychic fatigue atau Nerv-
ous fatigue), terjadi bila kelelahan berlangsung setiap hari dan 
berkepanjangan, dalam hal ini kelelahan terjadi berlanjut bahkan 
kadangkadang kelelahan telah terjadi sebelum memulai suatu 
pekerjaan. Gejalagejala kelelahan kronis adalah sebagai berikut: 
Kelelahan bersifat umum, kehilangan inisiatif, tendensi depresi, 
kecemasan, peningkatan sifat mudah tersinggung, penurunan 
toleransi, kadangkadang perilaku bersifat asosial.

B. Berdasarkan penyebabnya, kelelahan dibagi atas:
 a. Kelelahan fisiologis, disebabkan oleh faktor fisik di tempat kerja 

antara lain suhu dan kebisingan.
 b. Kelelahan Psikologis adalah kelelahan yang disebabkan oleh 

faktor psikologis.
Menurut David et. al (1990) ada tiga macam penyebab kelelahan 

kerja yaitu oleh faktor fisik di pekerjaan, faktor psikologis dan faktor 
sosial.

4. gejala kelelahan kerja
Gilmer (1966) dan Cameron (1973) menyebutkan bahwa gejala

gejala kelelahan kerja adalah sebagai berikut:
a. Gejalagejala yang mungkin berakibat pada pekerjaan seperti 

penurunan kesiagaan dan perhatian, penurunan dan perhambatan 
persepsi, cara berfikir atau perbuatan anti sosial, tidak cocok dengan 

lingkungan, depresi, kurang tenaga dan kehilangan inisiatif.
b. Gejala umum yang sering menyertai gejalagejala diatas ada

lah, sakit kepala, vertigo gangguan fungsi paru dan jantung, 
kehilangan nafsu makan serta gangguan pencernaan.

Disamping gejalagejala di atas pada kelelahan kerja kronis 
terdapat pula gejala-gejala yang tidak spesifik berupa kecemasan, 
perubahan tingkah laku, kegelisahan dan kesukaran tidur.

5. dampak kelelahan kerja
Kelelahan kerja dapat menimbulkan beberapa keadaan yang 

kurang menguntungkan bagi perusahaan, antara lain prestasi 
kerja yang menurun, fungsi fisiologis motorik dan neural yang 
menurun sehingga kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan kerja 
meningkat dan juga semangat kerja yang menurun. Kelelahan kerja 
terbukti memberikan kontribusi lebih dari 50% dalam kejadian 
kecelakaan kerja di tempat kerja (Suma’mur, 1984).

Menurut Canadian Trucking Assosiation (1996), beberapa 
dampak kelelahan kerja adalah sebagai berikut:
1. Penurunan kewaspadaan, penurunan kemampuan untuk 

merespon beban pekerjaan.
2. Konsentrasi menurun, kesulitan dalam mengambil keputusan 

dan berfikir secara maksimal.
3. Gangguan daya ingat, terutama dalam daya ingat jangka 

pendek.
4. Performans kerja yang buruk, ditandai dengan penurunan 

kemampuan dalam merespon ketepatan dan kecepatan kerja.
5. Iritabilitas tinggi dan cenderung depresi.
6. Perasaan mengantuk dan sering menguap.

7. Peningkatan kejadian tertidur sejenak 
(Microsleep).
8. Lebih berisiko untuk sakit dan mengalami 
kecelakaan.

6. Faktor-faktor yang berpengaruh ter-
hadap terjadinya kele lahan kerja, dan 
penyebab kelelahan kerja.

Faktorfaktor yang dapat berpengaruh 
terhadap terjadinya kelelahan kerja di antara
nya yaitu:
a. Faktor lingkungan kerja yang tidak me
madai seperti: penerangan, ventilasi, ke
bisingan, kelembapan udara sampai pada 
masalah psikososial antara pekerja.
b. Waktu kerja dan waktu istirahat yang tidak 

proporsional dapat memicu terjadinya kelelahan kerja.
c. Monitoring terhadap kesehatan pekerja dan gizi yang memadai 

dapat menurunkan tingkat kelelahan kerja.
d. Penyesuaian beban kerja yang diberikan pada pekerja dengan 

kemampuan psikis dan fisik pekerja bersangkutan.
e. Keadaan perjalanan, waktu perjalanan dari dan ke tempat kerja 

yang seminimal mungkin dan seaman mungkin.
f. Pembinaan mental yang berlangsung secara periodik dan khusus 

mampu mengubah kecenderungan timbulnya kelelahan kerja.
g. Pemberian fasilitas kerja, fasilitas rekreasi, pemberian cuti, pe

nyediaan alatalat kerja secara ergonomis, perhatian khusus 
bagi pekerja tertentu, seperti: Pekerja usia muda, pekerja wanita 
yang sedang hamil atau menyusui, pekerja yang lanjut usia, 
pekerja yang bertugas di malam hari dan pekerja baru atau 
baru pindah dari bagian lain.

Penyebab kelelahan kerja pada umumnya berkaitan dengan:
a. Sifat pekerjaan yang monoton.
b. Intensitas kerja dan ketahanan kerja mental dan fisik yang tinggi.
c. Cuaca ruang kerja, pencahayaan dan kebisingan serta ling

kung an kerja yang lain yang tidak memadai.
d. Faktor psikologis, rasa tanggung jawab, ketegangankete gang

an dan konflik-konflik.
e. Penyakit yang diderita, rasa sakit selama bekerja dan gizi.
f. Circadian Rhythm (ILO, 1983)

Dari paparan teori di atas, sangatlah tergambar jelas faktor
faktor apa saja yang berpengaruh terhadap terjadinya kelelahan 
kerja, yang mana faktorfaktor tersebut harus dimanipulasi dan 
dikelola secara baik agar tidak berdampak pada terjadinya 
penurunan produktivitas karyawan bahkan lebih lanjut dapat 
menjadi pemicu terjadinya kecelakaan kerja. 

Karena dampak yang ditimbulkan oleh kelelahan kerja cukup 
serius maka sudah sepatutnya para pimpinan di perusahaan 
memiliki kemampuan dalam mengenali terjadinya kelelahan 
kerja pada karyawannya sehingga dapat segera dicegah atau 
diantisipasi dan apabila karyawan sudah terindikasi mengalami 
kelelahan kerja dapat segera dilakukan langkahlangkah dalam 
menanggulangi kelelahan kerja tersebut, sehingga karyawan 
senantiasa produktif, sehat dan kreatif. Uraian mengenai tatacara 
manajemen kelelahan kerja akan saya ulas pada kesempatan 
mendatang.•

Fasilitas pengolahan Residual Fluid Catalytic 
Cracking (RFCC) di areal Kilang Cilacap, sejak 
dua pekan lalu, telah menjalani masa uji coba 
atau commissioning. Jika tak ada aral fasilitas 
tersebut akan beroperasi pada awal Oktober ini.

Tak hanya Pertamina, tetapi banyak kalangan 
menanti dan memberikan perhatian terhadap 
perkembangan proyek yang telah dimulai sejak 
akhir tahun 2011 itu. Karena dengan beroperasi 
RFCC, akan menghasilkan tambahan produksi 
BBM dan Non BBM, meningkatkan kualitas pro
duk serta nilai ekonomi kilang Cilacap. Beberapa 
produk tambahan yang dihasilkan, diantaranya 
produk BBM RON diatas 93 dengan standar 
Euro 3, LPG, serta Propylene.

Kilang Cilacap dengan kapasitas 348 
MBSD atau 34% dari total kapasitas kilang 
Pertamina, menghasilkan residu yang selama 
ini harus diolah di kilang Balongan. Dengan 
beroperasinya RFCC, residu kelak bisa diolah 
sendiri dan memberikan produk tambahan dan 
mengurangi impor HOMC.

Penantian panjang beroperasinya RFCC se
gera terwujud. Proyek dengan investasi sekitar 
846 dolar Amerika itu, hampir empat tahun 
di garap guna meningkatkan kapasitas kilang.

Lebih dari 8.000 tenaga kerja terserap 
saat proyek dilaksanakan, saat operasi 
akan menyerap sekitar 4.000 pekerja. Di 
sisi lain keberadaan RFCC akan mendorong 
ketahanan energi bangsa, guna mengurangi 
ketergantungan pada impor BBM.

Itu baru dar i  pembangunan RFCC, 
belum lagi pengembangan kapasitas kilang 
melalui proyek RDMP (Refinery Development 
Master Plan) serta pembangunan kilang 
baru. Sebuah pembangunan infrastruktur 
penguatan sektor hilir yang tak hanya menelan 
waktu pembangunannya tetapi juga menelan 
biaya yang sangat besar. Mau tidak mau, 
pembangunan kilang tidak bisa ditunda. 
Karena harus berpacu dengan peningkatan 
permintaan energi yang terus meningkat, seiring 
peningkatan aktivitas ekonomi bangsa ini.  

Investasi kilang memang mahal. Tetapi tidak 
bisa dilihat dari satu sisi angka dan mahalnya. 
Tetapi lebih kepada upaya untuk menjaga keta
hanan energi bangsa. Pembangunan kilang 
dan peninkatan kapasitas kilang merupakan 
program jangka panjang, untuk mencapai 
kedaulatan ener gi. Karena itu tidak bisa dilihat 
sebagai. ke pentingan jangka pendek, melainkan 
demi kepentingan negara puluhan tahun ke 
depan. Jika tidak dipikirkan dari sekarang, tentu 
saja bayangbayang ketergantungan BBM akan 
menghantui anak cucu kita.

Saat ini pemerintah tengah berupaya me
nuntaskan Peraturan Presiden tentang per
cepatan pembangunan kilang yang akan selesai 
akhir September ini. Beberapa bocoran sudah 
disampaikan pemerintah bahwa dalam perpres 
akan berisi mengenai keterlibatan swasta untuk 
membiayai pembangunan kilang di Indonesia.

Skemanya seperti apa, kita lihat saja nanti. 
Yang pasti bahwa pembangunan kilang dengan 
investasi tinggi tidak bisa hanya dibebankan 
ke pada Pertamina saja, tetapi juga menjadi 
tanggung jawab seluruh bangsa ini. Kita 
tunggu aturan yang disiapkan pemerintah untuk 
mewujudkan ke daulatan energi bangsa.•
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hSSe 
Penerapan Sistem Manajemen keselamatan transportasi Darat (SMktD) di Direktorat Pemasaran

Oleh : gama Widyaputra – Manager hSSe Direktorat Pemasaran

Masih segar di ingatan kita pada tanggal 9 Desember 
2013, sehari sebelum ulang tahun PT Pertamina (Persero) 
yang ke 56, terjadi kecelakaan dahsyat antara mobil tangki 
dengan KA Commuter Line PT Kereta Api yang merenggut 
7 korban jiwa, 5 luka berat dan 81 luka ringan. Kerugian 
langsung ditaksir mencapai 10 miliar rupiah sedangkan 
kerugian tidak langsung ditaksir cukup besar, namun 
kerugian nama baik perusahaan (corporate image) dinilai yang 
paling besar, karena selama 1 bulan hampir seluruh media 
memberitakan kejadian tersebut dan konten pemberitaannya 
mayoritas merugikan pihak Pertamina, walaupun setelah hasil 
KNKT keluar tidak sepenuhnya kesalahan di pihak Pertamina.

Kegiatan pemasaran dan niaga merupakan proses 
panjang yang meliputi pengadaan, penerimaan material, 
penimbunan, hingga penyaluran dan pendistribusian ke 
seluruh konsumen berupa produk BBM dan NBBM. Dengan 
didukung 120 Terminal BBM, 5.025 Stasiun Pengisian Bahan 
Bakar untuk Umum (SPBU), 583 Agen Premium Minyak Solar 
(APMS) dan jumlah mobil tangki berkisar 6.000 unit yang 
tersebar di seluruh wilayah Indonesia, maka pendistribusian 
BBM dan NBBM dapat mencapai seluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan dapat melayani 242 juta 
penduduk dengan volume yang didistribusikan menggunakan 
mobil tangki berjumlah 53.000.000 kilo liter pada tahun 
2014. Mobil tangki adalah moda transportasi yang memiliki 
fleksibilitas tinggi namun memiliki kapasitas angkut yang 
terbatas, sehingga dibutuhkan banyak perjalanan (ritase) 
dalam mendistribusikan BBM/NBBM ke konsumen. Kegiatan 
tersebut, memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya kecelakaan 

transportasi. Risiko terhadap pendistribusian BBM dan NBBM 
juga termasuk dalam kategori tinggi karena material ini termasuk 
dalam kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menurut PP 
74 tentang B3 tahun 1999. 

Faktor geografis Indonesia yang terletak di jalur khatulistiwa 
dengan cuaca yang mudah berubah dan curah hujan tinggi, 
mempengaruhi karakteristik perjalanan distribusi BBM dan 
NBBM. Selain itu, seluruh kegiatan pemasaran dan niaga juga 
bersentuhan langsung dengan pelanggan dan masyarakat, 
karena kegiatan bisnis Dit. Pemasaran notabene harus dekat 
dengan pasar, yakni masyarakat.

Angka kejadian kecelakaan mobil tangki yang mendistribuskan 
BBM dan NBBM semakin tinggi jumlahnya seiring dengan me
ningkatnya jumlah unit mobil tangki dan ritase mobil tangki. 
Ber dasarkan data dari Laporan Kejadian Penting (LKP) 2014, 
telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil tangki 
sebanyak 49% dari total kejadian di Direktorat Pemasaran.

Untuk mengurangi kecelakaan transportasi darat, Direktorat 
Pe masaran menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan 
Transportasi Darat (SMKTD). Sistem Manajemen Transportasi 
Darat adalah sistem manajemen yang mengacu pada ISO 39001 
mengenai road traffic safety (RTS) management system tahun 
2009 yang terdiri dari 10 elemen. 

Penerapan Sistem Keselamatan Transportasi Darat adalah 
membangun sistem keselamatan untuk mengelola keselamatan 
pada transportasi darat yang meliputi siklus PDCA dan telah 
disesuaikan dengan kondisi Direktorat Pemasaran sehingga 
menjadi 5 elemen meliputi: 
1. Manajemen pengemudi adalah elemenelemen yang ber

hubungan dengan pengemudi mulai dari recruitment, 
pem binaan dan kebutuhan training, sistem renumerasi, 
pe ngelolaan sampai masa pensiun, termasuk pengelolaan 
pengawakan dan waktu istirahat.

2. Manajemen risiko perjalanan adalah elemen kegiatan 
perjalanan dari TBBM sampai ke konsumen dan kembali 
mulai dari memitigasi risiko, mengelola risiko termasuk 
bagaimana menyampaikan pesan kondisi perjalanan dan 
evaluasi,

3. Manajemen kendaraan dan peralatan adalah elemen yang 
berhubungan dengan spesifikasi kendaraan, berbagai ta-
hapan inspeksi untuk kelayakan kendaraan, pengelolaan 
kendaraan,  kelayakan fasilitas maintanance dan program 
maintenance, 

4. Manajemen HSSE adalah gabungan dari beberapa elemen 
yang mencakup aspekaspek HSSE yang terdiri dari ko
mitmen, penerapan HSSE pada vendor, tanggap darurat, 
kepatuhan, internal audit dan evaluasi. 

5. Manajemen kontraktor atau CSMS adalah elemen 
penilaian, monitoring, control, kelayakan fasilitas, dan audit 
terhadap vendor.
Sejak penerapan SMKTD pada tahun 2012 (1 TBBM) 

yang terus berkembang, saat ini terdapat 12 lokasi yang telah 
mengalami penurunan angka kecelakaan mobil tangki sebesar 
19% pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013, walaupun 
secara total angka kecelakaan naik 13%.•

Jakarta – Continuous Improvement Program (CIP) 
sebagai salah satu infrastruktur pendukung pencapaian lima 
prioritas strategis perusahaan. CIP juga telah membuktikan 
kontribusinya bagi perusahaan karena dinilai tidak hanya 
memberikan kuntungan operasional namun memberikan 
keuntungan secara financial.

Dengan tema “Bersinergi menuju prestasi kelas dunia 
melalui interaksi program improvement & innovation dalam 
5 sasaran strategis perusahaan sebagai keunggulan 
kompetitif Pertamina”, Forum Presentasi CIP Direktorat Non 
teknis dan Kantor Pusat 2015 kembali digelar di Gedung 
Utama Kantor Pusat Pertamina, Senin (21/9) dengan jumlah 
pekerja yang terlibat setiap tahunnya terus meningkat.

“Saya sangat apresiasi terhadap pekerja Pertamina yang 
selalu berinovasi untuk melakukan perbaikan dan perubahan 
yang lama menjadi sesuatu yang baru. Tujuannya adalah 
bagaimana kita bisa terus survive menghadapi tantangan.
karena kita selalu ingin menjadikan Pertamina lebih baik dan 
lebih baik lagi,” ungkap Direktur SDM & Umum Pertamina, 
Dwi Wahyu Daryoto dalam pembukaan Forum Presentasi 
CIP Direktorat Non Teknis & Kantor Pusat 2015.

Forum Presentasi CIP Direktorat Non Teknis & Kantor 
Pusat 2015 sebagai sarana berbagi pengetahuan dari 
seluruh CIP yang telah dipantau penyelesaiannya melalui 
proses audit, wawancara dan presentasi. Jumlah total 
peserta Presentasi  secara keseluruhan  diikuti oleh sekitar 
350 pekerja di lingkungan  Direktorat Non Teknis dan Kantor 
Pusat serta PT Pertamina Training & Consulting. Jumlah 
risalah 58 dengan rincian 27 PKM, 21 GKM dan 10 SS. 

CIP turut Wujudkan Pencapaian Lima Prioritas Strategi

Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun 
sebelumnya yaitu tahun 2014 yang hanya melibatkan 280 
pekerja terdiri dari 44 risalah,  19 PKM, 11 GKM dan 14 SS. 
Hal ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran para pekerja 
akan pentingnya membangun suatu perubahan dan perbaikan 
berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.  

Lebih lanjut Dwi Daryoto berharap CIP menjadi pendukung 
5 strategis utama yang dicanangkan oleh Direksi dan dirinya 
meyakinkan jika CIP mengarah ke lima strategis tersebut 
maka Pertamina akan bisa menjadi kelas dunia ditahun 2025. 
“Yang paling penting adalah bukan dari assesment-nya tetapi 
bagaiaman kita mengimplimentasikan hasil CIP tersebut jangan 
sampai berhenti disitu saja namun harus dilakukan secara 
berkesinambungan,” tegasnya.

Enam tim terbaik dengan kategori gold dalam forum presentasi CIP akan dipilih 
menjadi peserta Forum Presentasi CIP Level Korporat dalam Annual Pertamina 
Quality (APQ) Awards 2015.

Sementara itu, VP Quality System & Knowledge 
Management Pertamina, Faisal Yusra menyampaikan 
CIP Pertamina tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga 
berhasil unggul ditingkat internasional. Hal ini membuktikan 
terciptanya budaya kinerja yang ekselen dan perbaikan yang 
berkelanjutan yang dilakukan oleh para pekerja Pertamina. 

Dalam kesempatan pembukaan Forum Presentasi 
CIP Direktorat Non Teknis & Kantor Pusat 2015 juga 
dilangsungkan penyerahan Feedback Report QMA 2015 
ke 16 (enam belas) anak perusahaan, unit usaha dan fungsi 
yaitu Retail Fuel Marketing, Industrial Fuel Marketing, Supply 
& Distribution, Aviation, domestic Gas, Petrochemical 
Trading, Shipping, Corporate Share Services, Human 
Resources, PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Trans 
Kontinental, PT Pertamina Lubricant, PT Pertamina Retail, 
PT Elnusa Tbk, PT Tugu Pratama Indonesia dan PT Patra 
Jasa.

Menurut Ketua Tim Juri Adriwal, materi makalah yang 
diajukan pada tahun ini 70 persen berkaitan dengan efisiensi 
yang menghasilkan penghematan sekitar Rp 300 miliar. 
“Ten tu nya ini harus diaudit lagi,” ujarnya.  

Dari Hasil dari Forum Presentasi CIP tahun 2015 
yang ber langsung selama 3 hari ini akan dikirimkan se
banyak enam tim terbaik dengan kategori gold sebagai 
peserta Forum Presentasi CIP Level Korporat dalam 
Annual Pertamina Quality (APQ) Awards 2015 yang akan 
melaksanakan sharing knowledge bersama perwakilan 
CIP dari seluruh Unit Operasi, Bisnis, Region dan Anak 
Perusahaan.•irli/starFY
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Sistem Manajemen terintegrasi tingkatkan Produktivitas kerja
plaJu – Sesuai arahan Direksi mengenai implementasi 
manajemen sistem standar perusahaan yang terpadu, 
serta sebagai upaya menjaga keselarasan bisnis terhadap 
lima prioritas strategis perusahaan, pembekalan mengenai 
implementasi sistem manajemen integrasi diberikan lewat 
Pelatihan New Internal Audit Sistem Manajemen (Integrasi ISO 
9001, 14001 dan OHSAS 18001), selama 3 hari (1921/8) di 
Refinery Unit III Plaju.

GM RU III Mahendrata Sudibja yang secara resmi membuka 
pelatihan menyampaikan, tanpa sistem manajemen yang 
terintegrasi, potensi terjadinya konflik dalam penerapan sistem 
kerja dapat muncul kapan saja. Karena itu, dibutuhkan sistem 
manajemen yang dapat saling terintegrasi dan tidak berdiri 

sendirisendiri ataupun menjadi sistem manajemen yang saling 
lepas.

Melalui sistem manajemen yang terintegrasi beberapa 
keuntungan yang diperoleh perusahaan antara lain pe ta 
bisnis yang terkait aspek mutu, lingkungan dan K3 men
jadi lebih sederhana, potensi penghematan biaya karena 
penggunaan sumber daya yang lebih efisien, terhindar dari 
duplikasi dokumentasi, mengurangi jumlah audit serta mampu 
meningkatkan produktivitas sistem.

Mahendrata berharap melalui training internal audit 
sistem manajemen terintegrasi, para pekerja mendapatkan 
pemahaman dan pengetahuan terkait dengan kompetensi 
apa saja yang harus dimiliki oleh seorang auditor internal dan 

bagaimana menjadi auditee yang baik pada saat melakukan 
internal audit. “Semoga pelatihan ini menghasilkan auditor yang 
andal untuk memulai proses implementasi, serta berkontribusi 
memberikan yang terbaik bagi perusahaan,” ujarnya.

Adapun materi pelatihan yang disampaikan oleh Maman 
Suherman dari British Standard Institution (BSI) Group 
Indonesia, memberikan gambaran kepada para peserta 
bagaimana cara mengintegrasikan, mendokumentasikan 
serta mengimplementasikan dan dapat dilakukan audit secara 
integrasi antara Sistem Manajemen Mutu/QMS (ISO 9001:2008), 
Sistem Manajemen Lingkungan/EMS (ISO 14001:2004) dan 
Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (OHSAS 
18001:2007).•ru iii

Jakarta – Fungsi Data dan Informasi, 
Corporate Secretary bekerja sama dengan 
Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia 
(KPI RI) mengadakan Sosialisasi Transparansi 
Informasi Publik, pada Selasa (8/9),  di Lantai M 
Kantor Pusat Pertamina. Acara ini dihadiri para 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
(PPID) yang merupakan perwakilan dari unit
unit operasi kerja Pertamina di berbagai daerah 
sebagai peserta.

Sosialisasi yang bertujuan untuk membekali 
PPID mengenai tata kelola data dan informasi 
pada sebuah badan dan perusahaan publik ini, 
diisi dengan paparan pedoman pengelolaan 
layanan informasi publik oleh fungsi Data & 
Informasi Pertamina Pusat M. Panji Sukarno, 
di lanjutkan overview proses bisnis dan 
pencapaian Lima Prioritas Startegis Pertamina 
oleh Vice President New Venture Business 
Development Ernie D. Ginting, dan Sosialisasi 
Keterbukaan Informasi publik oleh Komisi Infor
masi Pusat Republik Indonesia (KPI RI) Henny S. 
Widyaningsih, dan dilanjutkan uji konsekuensi, 
pada (9/9).

Menurut Data & Information Manager 
Ernayetti, acara ini diadakan untuk memberikan 
pedoman bagi PPID untuk mengelola data dan 
informasi di Pertamina, termasuk menjawab 
permintaan data dari publik. Dengan demikian, 
PPID dapat memilah data apa saja yang boleh 
dan tidak boleh diberikan kepada masyarakat 
luas. “Supaya ada pemahaman yang sama untuk 
menghadapi permintaanpermintaan tersebut,” 
tambah Ernayetti di selasela sosialisasi.

Sementara perwakilan KPI RI Henny S. 
Widyaningsih berharap dengan adanya acara ini, 
PPID di Pertamina diharapkan dapat memahami 
aturanaturan baru yang ada dalam Undang
undang Keterbukaan Informasi Publik dan solid 
untuk masuk ke dalam ranking perusahaan 
BUMN dengan Pengelolaan Data dan Informasi 
yang baik. “Semoga PPID Pertamina semakin 
paham dan solid,” kata Henny.•starFY
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Sosialisasi transparansi 
Informasi Publik

Jakarta – Kementerian 
Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) mengadakan Chief 
Financial Officer (CFO) Forum 
BUMN 2015 di Lantai M 
Kantor Pusat PT Pertamina 
(Pe r se ro ) .  Aca ra  yang 
berlangsung pada Selasa 
(22/9) ini, dihadiri oleh Menteri 
Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) Rini M. Soemarno, 
Komisaris Utama Pertamina 
Tanri Abeng, Direktur Utama 
Pertamina Dwi Soetjipto, 
Direktur Hulu Syamsu Alam, 
Direktur Gas, Energi Baru dan 
Terbarukan Yenni Andayani, 
Direktur SDM dan Umum Dwi 
Wahyu Daryoto, dan Direktur 
Keuangan Arief Budiman.

Acara yang memfasilitasi 
CFO BUMN ini dimaksudkan 
untuk ber tukar  p ik i ran, 
infor masi, dan pandangan 
terkait kondisi perekonomian 
nasional dan strategi solutif 
BUMN ini, memiliki tema 
utama yaitu Sinergi, Bagi 
Ekonomi  Neger i .  Tema 
ini terinspirasi dari cerita 
pewayangan  Pandawa 
Lima yang beranggotakan 
Yudist i ra, Bima, Ar juna, 
Nakula, dan Sa dewa dengan 
sifat yang bermacammacam 
namun terus bersinergi seperti 
layak nya  para CFO BUMN 
yang diharapkan dapat men 
sinergikan BUMN yang me
miliki karakter berbeda dalam 
CFO Forum BUMN 2015 ini.

Dalam sambutannya, Di
rektur Utama Pertamina Dwi 
Sotjipto merasa bangga atas 
pemilihan Pertamina menjadi 
tuan rumah penyelenggaraan 
CFO Forum BUMN 2015 
ini. “Semoga pertemuan ini 
akan memberikan manfaat 

baik kepada kita semua, 
bagi bangsa dan negara. 
Kami yakin dengan tekad 
rekanrekan semua, para 
CFO, untuk bisa bersinergi, 
insyal lah  k ita akan bisa 
melihat suatu hasil yang luar 
biasa,”ucap Dwi.

S e m e n t a r a  M e n t e r i 
BUMN Rini M. Soemarno 
mengatakan, CFO harus aktif 
memikirkan kesejahteraan 
dan pengembangan dari 
Sumber  Daya Manus ia 
(SDM) perusahaan, karena 
tugas tersebut sebenarnya 
bukan hanya tanggung jawab 
dari direktorat SDM pada 
mas ingmas ing BUMN. 
“Saya ingin tekankan CFO 
harus jaga aset perusahaan. 
Tapi aset perusahaan bu
kan hanya uangnya, fisik 
ge dungnya, proyeknya. Ta
pi yang paling utamanya 
adalah people,” jelas mantan 
Direktur Keuangan PT. Astra 
International Tbk ini. 

Sementara Ketua Fo

rum CFO BUMN pada per
te muan ini,  Ar i  Askhara 
Danadiputra, berharap forum 
ini bisa menjadi awal sinergi 
antar BUMN sebagai motor 
penggerak perekonomian 
dan agen pembangunan. 
“Dalam forum ini para CFO 
d iharapkan juga sa l ing 
berbagi ide dan inisiat i f 
sehingga bisa melakukan 
lebih dari sekedar fungsi 
seperti yang dilakukan saat 
ini yaitu treasury, re porting, 
tax, budgeting, namun juga 
aktif melakukan perubahan 
business process yang 
mengarah pada efisiensi, 
menerapkan manajemen 
resiko yang prudent, dan se
bagai mitra strategis Board of 
Director dalam menentukan 
arah perusahaan,” tambah 
D i rektur  Keuangan PT. 
Garuda Indonesia ini.

Forum CFO BUMN 2015 
sendiri merupakan bentuk 
dukungan terhadap sinergi 
seluruh perusahaan BUMN di 

Indonesia. CFO Forum BUMN 
di Pertamina ini merupakan 
peresmian CFO Forum BUMN 
yang me rupakan kelanjutan 
dari pertemuan pertama 3 
bulan yang lalu di PT Garuda 
In donesia (Persero) Tbk yang 
diinisiasi oleh beberapa CFO 
BUMN yang hadir. 

CFO Forum BUMN selan
jutnya akan diadakan di PT. 
Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Acara diisi dengan diskusi 
panel antara para perwakilan 
CFO, sesi tanya jawab, serta 
presentasi oleh Deutche Bank 
Indonesia mengenai kondisi 
perekonomian di Indonesia. 
Tersedia pula pada acara ini 
booth-booth pameran dari 
berbagai program, inovasi, 
dan anak perusahaan Perta
mina seperti dari PT Pertamina 
EP, PT Donggi Senoro  LNG, 
Fungsi Treasury, Program 
Cash Card Pertamina, Aset 
Information System, dan ino
vasi-inovasi lainnya.•starFY

Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman memberikan penjelasan mengenai produk Pertamax kepada Menteri BUMN 
Rini M. Soemarno yang didampingi Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto ketika mengunjungi salah satu booth produk  
Pertamina dalam CFO BUMN Forum 2015.
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MOR III terima hasil Asistensi Manajemen Pengamanan 
dari Polda Metro Jaya

GM MOR III Jumali menerima hasil asistensi Sistem Manajemen Pengamanan 
dari Polda Metro Jaya.
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plaJu – RU III melalui fungsi HR Area dan 
Medical menyelenggarakan pelatihan (training) 
P3K bagi para pekerja RU III, di Gedung Diklat. 
Hadir dalam pembukaan pelatihan General 
Manager RU III, Mahendrata Sudibja, HSE 
Manager, Yan Syukharial, HR Area Manager, M. 
Fahmi ElMubarak serta Medical Area Manager, 
drg. Retnowati serta perwakilan section head.

Mahendrata mengatakan, training P3K dibe
rikan agar para pekerja mampu melaksanakan 
P3K di tempat kerja untuk memberikan 
pertolongan  pertama kepada korban kecelakaan 
maupun sakit mendadak, sebelum penderita 
dibawa ke unit layanan kesehatan terdekat guna 
mendapatkan pertolongan yang lebih lengkap. 
“Melalui kegiatan ini diharapkan para pekerja 
mampu menangani kecelakaan dengan cepat 
dan tepat sehingga bisa meminimalisir resiko 
yang ditimbulkan,” ujarnya.

Adapun para peserta training P3K merupakan 
bagian dari para pekerja yang menerima surat 
perintah GM RU III untuk menjadi First Aider, 
atau pekerja yang diberikan kewenangan untuk 
melaksanakan P3K apabila terjadi kecelakaan 
kerja di lingkungan RU III. Mereka tidak hanya 
mendapatkan materi secara teori namun juga 
melakukan praktik berbagai tindakan P3K, se
perti melakukan CPR atau Cardiopulmonary 
Re suscitation, pembalutan, pembidaian serta 
pengangkutan orang cedera dan sebagainya 
yang dibimbing oleh dr. Rangga dari Rumah 
Sakit Pertamina Plaju.

Pelatihan ini juga menjadi salah satu wujud 
kepedulian perusahaan terhadap kesehatan 
dan keselamatan para pekerjanya yang 
merupakan aset utama dan terpenting bagi 
perusahaan dalam menunjang keberlangsungan 
bisnis.  “Namun yang terpenting, menjaga 
dan mempertahankan aspek safety dan zero 
accident harus tetap menjadi mind set utama 
bagi para pekerja,” pungkasnya.•ru iii

Fo
to

 : 
R

U
 II

I

Ru III Latih Pekerja 
tanggap hadapi 
kecelakaan kerja

uji emisi sebagai bentuk kepedulian terhadap Lingkungan
seMarang – Sebagai perusahaan yang memiliki kepedulian 
yang tinggi pada lingkungan, Pertamina mendukung kegiatan 
uji emisi kendaraan dan service gratis yang dilakukan oleh 
Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) di halaman kampus 
UPGRIS. Menurut Ketua Panitia Drs Slamet Supriyadi, kegiatan 
ini dilakukan dalam rangka Dies Natalis ke34 UPGRIS.

Pertamina sebagai salah satu pihak yang mendukung acara 
tersebut pun mengirimkan mobilmobil berbahan bakar Vigas 
Pertamina untuk diuji emisinya. Hasilnya dari analysis hasil uji 
emisi,  mobil dengan bahan bakar Vigas Pertamina memiliki 

nilai jauh di bawah ratarata maksimal. Contohnya nilai CO atau 
carbonmonoxida, dimana nilai maksimal yang diperbolehkan 
2% untuk mobil injeksi, pada mobil injeksi yang menggunakan 
bahan bakar Vigas Pertamina memiliki nilai CO 0,00% atau 
tidak ada bahan bakar yang ikut terbuang keluar lewat knalpot, 
sehingga sangat efisien dalam proses pembakaran yang terjadi 
di mesin.

Ini membuktikan bahan bakar Vigas tersebut dapat 
berkontribusi untuk menjadikan lingkungan Indonesia lebih 
bersih.•Mor iV
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bandung -  Didasa r i 
oleh kebutuhan Inspector 
Stationary Equipment yang 
di rasakan oleh seluruh RU 
belum memadai, diperkuat 
lagi dengan kondisi  unit 
kilang yang semakin berumur 
(diatas 20 tahun beroperasi) 
dan target pemenuhan pro
duksi yang tertantang  de
ngan kua litas sour crude 
yang diolah semakin hete
rogen, fungsi Reliability  ber
sama HR Refinery dan PCU 
melakukan upaya pe menuhan 
gap tersebut de ngan initiative 
program berupa Inspector 
Academy. Ini merupakan 
bag i an  da r i  Roadmap 
Reliability Refinery Directorate 
yang telah dite tapkan. 

Program Inspector Aca-
demy tersebut  merupakan 
titik awal  dari rangkaian 

Jakarta –  Market ing 
Operation Region (MOR)
III menerima hasil asistensi 
Sistem Manajemen Penga
manan (SMP) dari Polda 
Metro Jaya, di kantor MOR 
III, Ja karta, pada (14/9). 
Kegiatan ini dihadiri oleh  
Wakapolda Metro Jaya, 
Direktur Pengamanan Objek 
Vital Nasional Polda Metro 
Jaya, Kepala Biro Sarana dan 
Prasarana Polda Metro Jaya, 
dan Direktur Polair beserta 
seluruh jajaran, didampingi 
oleh tim manajemen MOR III.

Penyerahan hasil asis
tensi ini dilakukan setelah 
sebelumnya pihak Polda 
Metro Jaya melaksanakan 
audit SMP di seluruh lokasi 
bisnis MOR III pada tanggal 
14 Mei – Agustus 2014 dan 
17 Februari – 31 Juli 2015. 
Unit lokasi yang diaudit me
liputi Terminal BBM, Depot 

Pengisian Pesawat Udara 
(DPPU), Kantor MOR II I, 
Depot LPG, dan juga jalur 
pipa yang berada di wilayah 
DKI Jakarta dan sekitarnya. 
Adapun audit SMP dilakukan 
untuk mengurangi dampak 
risiko keamanan di MOR 
III, mengingat lokasi dan 
perannya yang strategis untuk 
penyaluran energi ke penjuru 
ibukota dan sekitarnya.

Brigjen (Pol) Drs. Na nang 
Jumantara selaku Wa kapolda 
Metro Jaya menuturkan, objek 
vital nasional membutuhkan 
penanganan khusus yang 
mencakup pola, konfigurasi, 
standar, manajemen audit, 
dan pengawasan keamanan. 
“Hasil asistensi SMP di MOR 
III sudah menunjukkan hasil 
yang positif, namun masih 
perlu ditingkatkan. Asistensi 
ini diharapkan dapat dilakukan 
di seluruh unit Pertamina di 

Indonesia,” ujarnya.
Sementara Komisaris 

Polisi Linda S.H,M.H selaku 
Wakil Ketua Tim Asistensi 
Sistem Manajemen Penga
manan menambahkan, asis
tensi harus dilakukan se
cara berkelanjutan. Untuk 
mengurangi dampak risiko 
dan ketidakamanan di MOR 
I I I ,  as istensi  SMP per lu 

dilakukan setidaknya 6 bulan 
hingga 1 tahun sekali dengan 
asistensi lebih mendalam. 

Kegiatan penyerahan 
hasil asistensi SMP ditutup 
dengan penyerahan bantuan 
20 peralatan komunikasi atau 
Handy Talky serta 3 unit motor 
yang diserahkan oleh GM 
MOR III kepada Polda Metro 
Jaya.•Mor iii

 

Inspector Academy untuk Mencetak Inspector Profesional
program jenjang karier pekerja 
Inspector yang harus dilalui 
dengan beberapa persyaratan 
dan rentang waktu tertentu.

P r o g r a m  I n s p e c t o r 
Academy ini terdiri dari 222 sesi  
dengan 42 modul terke lompok 
menjadi  enam kelompok 
study, dan 8 sesi sharing 
session  serta 24 hari kerja.  
Program ini ju ga melibatkan 
20 tenaga pe ngajar internal 
dan 2 tenaga mantan senior 
inspector, external expert dari 
LUK, B4T, Indocor, serta nara 
sumber dari Kemenaker dan 
Migas.

Program ini merupakan 
inhouse training dan digulir
kan mulai 24 Agustus  19 
September 2015, di Patra 
Jasa Bandung diikuti oleh 
23 peserta dari RU II  RU VI 
dan satu peserta dari Refining 

Project.  
Dengan mengikuti pro

gram ini diharapkan pe serta  
mampu melakukan assess-
ment maupun mengaccept 
equipment secara mandiri dan 
independent.

 Dan pada (19/9), Pro
gram tersebut ditutup de ngan 
mendapatkan 24 inspector 
baru  dengan peringkat terbaik 
diraih oleh Irfon Wahana Putra                 

(MPSRU III), Haeckel Bayyan 
Amil Valerat (MPSRU VI), dan 
Samsul Arifin (MPS-RU V)

Program ini  diharap
kan berkesinambungan ter
masuk pada modulmodul 
turunannya hingga sertifikasi, 
sehingga dapat mencetak 
inspector guna mewujudkan 
pemenuhan target inspector 
profesional di seluruh Refinery 
Unit.• arb/mr
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Pemanfaatan Lahan Penyangga Ru VI untuk Pertanian

Fo
to

 : 
M

O
R

 IV

bantuan Pendidikan 
untuk 200 Anak AMt
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tbbM Rewulu giatkan Sistem tanaman 
tabungan Sekolah
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duMai - Baituzzakah Perta mina RU II Dumai 
(BAZMA) memberikan bantuan kepada be
berapa penerima bantuan, pada (23/8), di Masjid 
Al Muhajjirin Bukit Datuk.

 GM RU II Afdal Martha menyerahkan 
langsung secara simbolis bantuan yang meliputi 
pemberian beasiswa S1 Universitas Al Azhar 
Kairo Mesir kepada Febri Andrian Putra, bantuan 
pembangunan Musholla Darul Hikmah, ban tuan 
pembangunan rumah Irwan, serta bantuan 
usaha Petani Paria Mekar Sari kepada Dedi 
Hartoyo dan Eka Supriyadi.•ru ii

Ru II Serahkan bantuan
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YogYakarta - Sekitar 200 
warga Dusun Sumber Gamol, 
Desa Balecatur, Kecamatan 
Gamping, Kabupaten Sleman 
hadir di area Kebun Bibit 
Kelompok yang merupakan 
binaan CSR Terminal BBM 
Rewulu untuk menyaksikan 
launching program Sistem 
Tanaman Tabungan Sekolah 
(STTS), pada (17/9). 

Di selasela rangkaian 
acara  tersebut, Terminal 
BBM Rewulu juga me
nampilkan stand CSR da ri 
dusundusun binaan yang 
menyediakan produk bi
naan di sektor pertanian, 
pe ternakan, budidaya jamur, 
serta berbagai varian produk 
jamu seperti Secang Celup, 
wedang Uwuh, sirup Jahe, 
dan waffle Jahe. Acara yang 
dikemas dengan apik ini tidak 
hanya dihadiri oleh warga 
setempat namun juga dihadiri 
Plt Bupati Sleman, perwakilan 
dari Dinas Pendidikan, Dinas 
Pertanian, maupun Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan 
Kabupaten Sleman, serta 
Tim Manajeman Pertamina 
sebagai bentuk dukungan 
atas inisiasi program STTS ini.

Program yang sudah di
ran cang dengan matang ini 
merupakan salah satu wujud 
pelaksanaan konsep pertanian 
LEISA (Low External Input and 
Sustainable Agriculture) yang 
diterapkan oleh Pertamina 
di beberapa wilayah binaan. 
Dengan adanya program ini 
diharapkan akan terbentuk 
pola pikir masyarakat akan 
pertanian terpadu yakni de
ngan pemanfaatan lahan 
sempit yang tersedia serta 
pe ngelolaan kebun bibit ke
lompok dapat diting katkan 
secara signifikan. 

Operation Head Terminal 
BBM Rewulu Edy Saputra, 
menyampaikan, program ini 
dikemas agar dapat secara 
simultan mengurangi beban 
hidup masyarakat khususnya 
dalam mengurangi beban 
biaya pendidikan serta dapat 
membuka pola pikir petani 
tentang pemberdayaan kebun 
bibit kelompok.

Program Sistem Tanaman 
Tabungan Sekolah (STTS) 
mencoba memberikan pa
radigma baru dalam pola 
pem berian bantuan CSR. 
Saat ini, ada sekitar 87 sis wa 

dari keluarga kurang mam
pu yang menjadi sasaran 
program. Mereka disediakan 
bibit tanaman  untuk dirawat 
hing ga bisa berproduksi 
se  hingga hasi lnya dapat 
dijual. Hasil dari penjualan 
tersebut akan digunakan 
untuk membeli bi bit baru serta 
sebagian ditabung sebagai 
tabungan pendidikan siswa. 

Program ini mendapat 
apresiasi dari Plt Bupati Sle
man, Gatot Sapatadi karena 
dinilai dapat membuka para 
dig ma bahwa konsep pem
berian bantuan CSR salah 
satunya dengan mem bentuk 
kemandirian ma syarakat. 
Program ini ju ga mengajarkan 
kepada sis wa didik untuk 

mencintai lingkungan dan 
memahami  ar t i  pent ing 
kemandirian bagi kehidupan. 

“Melalui kegiatan ini, ma
syarakat dapat ikut serta 
secara terbuka untuk meng
awasi pelaksanaan pro
gram serta mereka dapat 
mem berdayakan kebun bibit 
kelompok sebagai supplier 
bibit untuk program ini,” ujar
nya. 

Dengan dukungan dari 
pemerintah dan masyarakat, 
Pertamina berharap pro
gram STTS dapat berke
lanjutan sehingga dapat di
kembangkan tidak hanya di 
Dusun Gamol saja namun juga 
di dusundusun lain di wilayah 
Kabupaten Sleman.•Mor iV 

bandung – Sebagai bentuk perhatian mana
jemen dan program Corporate Social Res-
ponsibility (CSR), pada Jumat (11/9), Pertamina 
Patra Niaga memberikan bantuan peralatan 
pendidikan kepada anakanak Awak Mobil Tangki 
(AMT) yang diberikan secara simbolis di Terminal 
Bahan Bakar Minyak (TBBM) Ujung Berung, Jawa 
Barat. Hadir dalam acara tersebut Direktur Utama 
Pertamina Patra Niaga Gandhi Sriwidodo, Direktur 
Operasi Pertamina Patra Niaga Abdul Cholid, 
dan Manager Supply & Distribution Region III 
Pertamina Gema Iriandus Pahalawan.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Gandhi 
Sriwidodo berharap dengan adanya bantuan ini, 
AMT dapat bekerja lebih baik dan fokus. “Semoga 
bantuan untuk siswa dari jenjang SD hingga 
SMA ini dapat membuat Awak Mobil Tangki bisa 
lebih fokus menjalankan tugasnya. Mereka tidak 
terbebani lagi dengan masa depan anakanaknya, 
sehingga mereka bisa menjalankan tugas dengan 
maksimal,” harap Gandhi. 

Selain itu, Gandhi juga berharap program 
CSR ini dapat dikembangkan menjadi beasiswa 
hingga tingkat Perguruan Tinggi. “CSR ini akan 
kita kembangkan menjadi beasiswa, sehingga 
nanti Patra Niaga akan menghasilkan caloncalon 
sarjana dari puteraputeri awak mobil tangki, 
sehingga kehidupan mereka akan lebih baik,” 
harap Gandhi. 

Salah satu penerima bantuan pendidikan, 
Veren Devi, siswa kelas 3 SMAN 1 Ranca Ekek 
ber syukur bisa mendapatkan bantuan dari Per
tamina Patra Niaga. “Senang banget, karena bisa 
bikin keluarga lebih ringan. Kan biaya sekolah 
sekarang ini mahal,” ucap Veren.•starFY 

Medan – Pertamina siap 
mendukung upaya program 
swasembada pangan khu
susnya di wilayah Su matera 
Utara. Area Manager SME & 
SR PP Sumbagut, Dwi Priyo 
Rianto menyampaikannya 
di hadapan puluhan kader 
penyuluh dari Badan Koor 
dinasi Penyuluhan, Per
taninan, Perikanan, dan 
Ke hutanan Provinsi Su ma
tera Utara,  pada (15/9). 
“Meskipun tugas utama kami 
memastikan ketersediaan 
sumber energi, namun me
lalui kegiatan PKBL dan CSR 
kami berusaha untuk ikut 
berkontribusi,” paparnya. 

 Dilanjutkan Priyo, melalui 
pemanfaatan sebag ian 
dana perseroan, Pertamina 
berusaha membantu ma
syarakat khususnya kelom

pok tani dan peternak, un
tuk mampu meningkatkan 
kegiatan pertanian maupun 
usaha kecil menengahnya.  
“Kami ada untuk menjangkau 
dan peduli daerah 3T, yaitu 
tertinggal, terdepan, dan 
ter luar, serta termasuk di da
lamnya daerah pasca konflik,” 
jelasnya.

 Priyo juga mengung
kapkan, Program Kemitraan 
dan Bina Lingkungan (PKBL) 
atau Corporate Social Res-
ponsibi l i ty  (CSR) Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) 
secara konsep tidak jauh 
be rbeda  dengan  bes t 
practices  CSR yang dila ku
kan oleh perusahaan swasta 
sehingga dapat dika takan 
bahwa PKBL meru pakan  
praktik CSR yang dila kukan 
oleh BUMN.

Bahkan peran PKBL 
BUMN mempunyai cakupan 
yang lebih luas dibanding 
praktik CSR yang dilakukan 
oleh perusahaan swasta. 

“Karena PKBL BUMN 
diharapkan untuk mampu 
mewujudkan tiga pilar uta ma 
pembangunan (triple tracks) 
yang telah di ca nangkan 
pemerintah dan me rupakan 
janji ke pada masyarakat. 
Yaitu, pengurangan jumlah 
pengangguran, pengurangan 

jumlah penduduk miskin, dan 
peningkatan pertumbuhan 
ekonomi.

Melalui PKBL diharapkan 
ter jadi peningkatan parti
sipasi BUMN untuk member
dayakan potensi dan kon
disi ekonomi, sosial, dan 
lingkungan masyarakat de
ngan fokus diarahkan pa da 
pengembangan eko nomi 
ke rakyatan untuk men cip
takan pemerataan pem
bangunan.•wali

Pertamina Dukung Program Swasembada Pangan 
di Sumatera utara
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Judul :  Manajemen insan sempurna : 
    the real secret to balance Your life
penulis :  dr. hery Margono, dkk.
penerbit :  pt. insan sempurna Mandiri

Kita sering mendengar ungkapan yang menyatakan 
bahwa “tidak ada manusia sempurna.” Tanpa kita 
sadari, ungkapan ini telah merasuk ke dalam pikiran, 
hati dan jiwa kita sehingga kita berhenti menggali 
potensi diri dan menerima realitas yang terjadi dalam 
hidup. Buku Manajemen Insan Sempurna ini hadir 
untuk meyakini kita semua bahwa sesungguhnya 
kita mampu mengelola dan mengembangkan diri 
terus menerus secara seimbang dalam semua aspek 
kehidupan. Kesempurnaan hidup akan terwujud bila 
kita mampu mengembangkan secara seimbang aspek 
fisik, intelektual, emosi, estetika, sosial, etika, finansial 
dan spiritual. Keseimbangan delapan aspek kehidupan 
tersebut akan membawa kita pada kesuksesan dan 
kebahagiaan yang kita harapkan.

Delapan aspek ini sebenarnya merupakan aspek
aspek penting yang menjadi parameter penilaian 
kita terhadap kehidupan sendiri, orang lain maupun 
lingkungan. Buku ini akan menuntun kita mencapai 
delapan keseimbangan hidup yang meliputi fisik, 
intelektual, emosi, estetika, etika, sosial, finansial dan 
spiritual, sehingga akan membentuk sebuah lingkaran 
roda kehidupan yang semakin besar menuju insan 
sempurna. 

Di dalam buku ini dapat kita juga dapat mengetahui 
rahasia sejati keseimbangan delapan aspek kehidupan 
kita. Rahasia sejati tersebut meliputi Believe, Act, 
Receive. Believe disini maksudnya apa pun yang kita 
yakini dengan sepenuh hati menjadi kenyataan. Ada 
tiga tingkatan keyakinan dalam hal ini, yaitu : weak 
belief (opini), moderate belief (kepercayaan), strong 
belief atau conviction (keyakinan). Act disini merupakan 
keyakinan yang kuat (strong belief) merupakan fondasi 
utama dari kesuksesan yang sedang kita bangun. 
Receive adalah hasil dari keyakinan (belief) dan tindakan 
(action) yang telah kita lakukan adalah bagaimana cara 
kita meresponnya.

Buku ini merupakan perpaduan dari beberapa ahli di 
bidangnya dengan latar belakang akademis dan praktisi. 
Sinergi ini telah melahirkan konsep The Real Secret to 
Balance Your Life yaitu rahasia sejati untuk mengelola 
delapan aspek keseimbangan hidup yang meliputi fisik, 
intelektual, emosi, estetika, etika, sosial, finansial dan 
spiritual. Keseimbangan delapan aspek tersebut akan 
membentuk lingkaran roda kehidupan yang semakin 
besar menuju insan sempurna.

Semoga melalui konsep sederhana yang terdapat 
dalam buku ini, kita samasama mendapatkan manfaat 
dan solusi esensial untuk berbagai permaslahan 
hidup yang kita jalani sehingga pada akhirnya kita 
mampu menyeimbangkan delapan aspek kehidupan 
dalam meraih kesuksesan dan kebahagiaan kita 
bersama.•perpustakaan
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Pertamina dan AnRI yang berkolaborasiDari ujung Papua untuk Pertamina Mendunia 

 Oleh : Akhmad Bajora Nasution, Jr. Analyst QM & Perform. MOR VIII

Pada tanggal 1416 September 2015 telah dilaksanakan forum presentasi CIP Marketing 
Operation Region (MOR) VIII Papua dan Maluku. Bertempat di Kantor Unit MOR VIII Jayapura, 
kegiatan berlangsung selama 3 hari dan menampilkan berbagai kreativitas dan inovasi pekerja MOR 
VIII dalam berbagai bidang dan lingkup pekerjaan. Secara total terdapat 47 gugus yang mengikuti 
forum CIP pada tahun 2015 dengan rincian; IProve sejumlah 34 Gugus; FTProve sejumlah 8 
Gugus dan PCProve sejumlah 5 Gugus. Dibandingkan dengan penyelenggaraan tahun 2014, 
ada peningkatan dari sisi risalah dimana tahun lalu hanya ada 27 risalah sesuai dengan jumlah 
gugus yang berpartisipasi.

Dalam sambutannya, Mohammad Irfan selaku General Manager Marketing Operation Reg. 
VIII mengatakan terkesan dengan antusiasme rekan pekerja MOR VIII yang datang dari berbagai 
lokasi TBBM/ DPPU dari penjuru Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Totalnya ada 
sejumlah 37% dari total Pekerja yaitu sebesar 107 Pekerja yang terlibat dari total Pekerja MOR 
VIII tahun ini. Hal ini membuktikan bahwa semangat memajukan Perusahaan melalui inovasi dan 
perbaikan berkelanjutan dapat menjadi semangat dan energi positif bagi Perusahaan di tengah 
krisis industri perminyakan global dan lesunya perekonomian negeri. Hal ini sekaligus menjawab 
berbagai keraguan yang muncul akan kemampuan pekerja  MOR VIII yang bertugas di ujung 
negeri dengan segala keterbatasan dan tantangan geografis alam dalam penyaluran BBM hingga 
ke pulaupulau terdepan lanjutnya. 

Berdasarkan hasil Penilaian yang dilakukan oleh 6 Juri dari berbagai Direktorat dan latar 
belakang fungsi yang berbeda, telah ditetapkan 7 buah Gugus yang meraih katagori Gold, yaitu:

Ratarata Pekerja yang berpartisipasi aktif untuk CIP tahun ini berasal dari pekerja muda. Hal 
ini menunjukan semakin banyak energi baru (baca: pekerja usia muda) yang ikut terlibat dan proses 
regenerasi insan mutu mulai berjalan dengan baik. Selain itu, Kontribusi nyata diberikan lewat value 
creation yang tercipta, yaitu sebesar 23.78 Milyar Rupiah. Hasil CIP tersebut tentu mendukung 5 
langkah prioritas strategi Perusahaan terutama dalam hal efisiensi. 

Semoga nantinya perwakilan gugus terbaik dari MOR VIII sesuai kuota yang telah disepakati 
dalam QMF 2014 dapat mengharumkan nama bumi cendrawasih di tingkat Korporat, tingkat 
Nasional bahkan sampai tingkat  Internasional.  

Izakod Bekai, Izakod Kai (satu hati dan satu tujuan) membawa Pertamina MenDunia. 
Insan Mutu…Semangat!!! Hebat!!!
Pertamina Jaya!!!Jaya!!!

Salam dari Bumi Cendrawasih…..

Keseriusan Pertamina dalam membangun kapabilitas perusahaan melalui sinergi strategis dengan 
stakeholder terkait, khususnya untuk program pengelolaan kearsipan terus ditingkatkan. Kali ini tujuan 
utamanya adalah dalam rangka membangun kompetensi dan kemampuan yang tinggi baik dari aspek 
Organisasi/Kelembagaan, Kesisteman, Sumber Daya Manusia (SDM), maupun Infrastruktur yang 
diperlukan. 

Pentingnya menjaga arsip demi kemajuan bisnis 
perusahaan serta pemenuhan kewajiban sebuah peru
sahaan khususnya BUMN seperti yang diamanatkan oleh 
UU No. 43 Tahun 2009 Pasal 57 merupakan tanggung 
jawab seluruh insan Pertamina. Untuk ini, Pertamina 
melalui fungsi System & Business Process (SBPQSKM) 
telah melaksanakan berbagai kegiatan serta komunikasi 
berkelanjutan dengan Arsip Nasional Republik Indonesia 
(ANRI). Bahkan pada tahun 2014 ANRI telah melaksanakan 
Supervisi (asesmen awal) Kearsipan di Pertamina yang 
kemudian menghasilkan berbagai rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti terkait pengembangan 
pengelolaan kearsipan di Perusahaan. Halhal tersebutlah yang kemudian mendasari perlunya dilaksanakan 
kerjasama yang lebih intensif lagi, yang diawali dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) 
antara ANRI dan Pertamina. 

Pada Hari Senin, 7 September 2015 dipilih 
menjadi hari pelaksanaan Nota Kesepahaman 
(MoU) tersebut dimana penandatanganan MoU 
langsung dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina 
Bapak Dwi Soetjipto dan Kepala ANRI Bapak 
Mustari Irawan.  Adapun lingkup dari Nota Kese
pahaman (MoU) tersebut menjelaskan tentang 
poinpoin utama kerjasama yang akan dilaksanakan 
antara Pertamina dan ANRI, diantaranya adalah : 
1. Pembinaan penyelenggaraan arsip dinamis; 
2. Penyelamatan dan pelestarian arsip statis; 
3. Pengembangan SDM Kearsipan; 

4. Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan serta halhal lain yang dibutuhkan kedua belah pihak ke 
depan.

Di dalam sambutannya, kedua Pimpinan puncak instansi tersebut menyampaikan aspirasi dan 
arahan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman (MoU) tersebut ke depan berkaitan dengan pentingnya 
menjaga arsip di dalam sebuah perusahaan khususnya Perusahaan sekelas PT Pertamina (Persero). 
Nota Kesepahaman (MoU) berlaku minimal 2 (dua) tahun, selanjutnya akan dituangkan ke dalam bentuk 
Perjanjian Kerja Sama (PKS) guna menguraikan secara rinci tentang kegiatan, pelaksana, pembiayaan 
dan hasil/produk akhir yang akan dicapai mengacu kesepakatan bersama ini. 

Pengelolaan arsip sangat lah penting, hal ini dikuatkan dengan pemutaran film dokumenter oleh ANRI 
mengenai saatsaat penting dan momentum otentik dari sejarah perjuangan kebangsaan di Indonesia yang 
menjadi arsip Negara. Melalui salah satu contoh arsip yang terjaga dengan baik  tersebut, sampai saat ini 
generasi muda penerus bangsa dapat mengetahui perjuangan bangsa Indonesia sesuai dengan kenyataan 
yang terjadi pada saat itu atau puluhan tahun yang lalu. Semoga seluruh insan mutu Pertamina mulai 
dari Pekerja, Admin, Sekretaris sampai dengan Tim Manajemen juga berkomitmen untuk mengelola arsip 
dengan lebih baik lagi, terlebih lagi karena telah ditanda tanganinya MoU Pengelolaan Arsip dengan ANRI.

Changing Filing Into Smiling...
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PWP Pusat Adakan Pengajian Rutin
Jakarta - Persatuan Wanita Patra Tingkat Pusat Direktorat 
Sosial Budaya mengadakan pengajian rutin di Gedung 
Wanita Patra, Simprug, Jakarta pada Kamis (10/9). Pengajian 
ini dihadiri oleh Ketua Umum Persatuan Wanita Patra Pusat 
Handini Dwi Soetjipto, Ketua PWP Dhanik Rahmad Hardadi 
dan Indria Arief Budiman serta anggota PWP Tingkat Pusat. 
Acara ini dibuka dengan pembacaan ayat suci Alquran dan 
saritilawah oleh anggota dari PWP. Penceramah  Aris Ahmad 
Jaya menyampaikan materi dengan tema “bahagia dengan 
bersyukur mulia dengan berbagi”. Ia mengingatkan, hukum 
kebahagiaan bukanlah berapa banyak harta dimiliki namun 
seberapa banyak yang kita berikan terhadap sesama yang 
membuat kita bahagia dan tenang. Ia juga mengingatkan 
beberapa point penting  untuk terbukanya pintu rezeki, 
yaitu bersyukur, pantang untuk mengeluh, senang berbagi, 

memudahkan urusan orang lain, menjadi pendorong ni lai 
kebaikan, tawakal, sabar, ikhlas dan menyerahkan se muanya 
kepada Allah SWT.•priYo

J a k a r t a  –  S e j a k 
diluncurkan beberapa bulan 
lalu, produk Pertalite semakin 
digandrungi oleh masyarakat. 
Tidak hanya itu, armada Go
Jek yang saat ini sedang 
marak pun kini beramairamai 
isi kendaraan bermotornya 
dengan Pertalite, seperti yang 
terlihat di SPBU 34.12902 
Jl, Gatot Subroto – Jakarta 
Selatan, pada (21/9).

Sejumlah masyarakat 
yang sebelumnya meng
gu nakan Premium dengan 
angka oktan 88, kini telah 
bermigrasi ke produk Pertalite 
yang berangka oktan 90. 
Ditemui di  SPBU Gatot 
Subroto, Junito Darminto, 
salah seorang pengemudi 
yang sudah empat bulan 

Pengemudi go-Jek Ramai-ramai Isi Pertalite
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menjalani profesinya sebagai 
GoJek mengutarakan, “Saya 
sebelumnya merupakan 
pengguna Premium. Tapi 
sekarang sudah beralih ke 
Pertalite, karena efek tarikan 
dan gasnya yang terasa lebih 
enteng.”

T ingginya permintaan 
masyarakat  mendorong 
peningkatan outlet Pertalite. 
Hingga 20 September 2015, 
jumlah SPBU yang menjual 
Pertalite di wilayah Jawa 
Bagian Barat sudah mencapai 
523 outlet, meliputi seluruh 
kota/kabupaten di Propinsi 
Jawa Barat, DKI Jakarta, dan 
Banten. Dari segi harga, saat 
ini produk Pertalite di wilayah 
Jawa Bagian Barat dibanderol 
Rp.8.300,- per liternya.•Mor iii

paleMbang  - Awaluddin 
Mukhtar dar i  Ogan I l i r, 
konsumen setia pelumas 
P e r t a m i n a  d i  S u m s e l 
beruntung mendapatkan 1 
unit mobil toyota avanza, 
(22/9).

Pada saat yang sama,  
diserahkan dua unit motor 
untuk Mu hammad Agus 
dari kota Pa lembang dan 
Ilhamudin dari Ogan Ilir.

GM MOR II Herman MZ 
me nga takan, “Kita sangat 
senang konsumen Pa lem
bang beruntung mem
peroleh 1 unit mobil dari 5 
buah mobil avanza yang 
disiapkan Pertamina”.

“Selain itu, 15 konsumen 
Sumbagsel juga berhak 
mem peroleh masingmasing 
1 unit motor yang tersebar di 

Pemenang Program tumpah Ruah Rejeki di Palembang
Sumsel, Jambi, dan Beng
kulu,” tambahnya.

Program Tumpah Ruah 
Rejeki Pertamina berlimpah 
hadiah dengan hadiah utama 
satu buah Toyota Fortuner. 
Selain itu, tiap bulannya 
diundi juga pemenang yang 
berhak mendapatkan 5 
buah avanza, dan setiap 
2 minggu diundi 520 buah 
motor suzuki adress.

Promo ini berlaku un
tuk setiap pembelian oli 
Per tamina, kecuali produk 
Fastron, Enduro Gear Matic, 
Coolant, dan Brake Fluid.

“Caranya dengan me
ngi  rimkan tutup botol oli 
ke PO Box 10000 atau 
drop box yang tersedia di 
SPBU dan bengkelbengkel 
tertentu, atau mengirimkan 

nomor kode produksi yang 
tersedia di leher botol oli dan 
identitas melalui sms 93949, 
whatsapp 08111626999 
a t a u  w e b s i t e  w w w.
rezekipertamina.co.id,” ujar 
Sales Manager Pertamina 
P e l u m a s  S u m b a g s e l , 
Syafa’at Jajuli. 

“Masih ada kesempatan 
untuk memenangkan hadiah 
2 mingguan dan bulanan 
be  ru pa mobil dan motor. 
Se   men tara hadiah utama 
for  tuner akan diundi pada 
No vember 2015,” tutup
nya.•Mor ii

“Cell phone use can increase possible 
cancer risk.” Demikian penyataan World Health 
Organization (WHO) bahwa penggunaan ponsel 
dapat meningkatkan kemungkinan terkena 
penyakit kanker. Namun di era digital seperti 
sekarang, kita tidak mungkin tidak menggunakan 
ponsel untuk berkomunikasi. Berikut ini 7 tips 
terhindar kanker dari radiasi ponsel.

1. Gunakan headset saat berbicara lewat ponsel 
yang Anda miliki. Ini untuk menjauhkan sumber 
radiasi pada ponsel dari kepala anda.

2. Sebaiknya lebih memanfaatkan SMS (Short 
Messange Service) pada ponsel untuk 
berhubungan dengan orang terdekat Anda 
dibandingkan harus meneleponnya secara 
langsung. Ini juga bertujuan menjauhkan 
sumber radiasi ponsel dari kepala Anda.

3.  Jika  tidak menggunakan headset saat menele
pon, usahakan jangan terlalu lama berbicara 
lewat ponsel. 

4. Jangan menelepon dengan ponsel saat kondisi 
sinyal ponsel lemah. Karena saat sinyal ponsel 
lemah, ponsel akan berusaha mencari sinyal 
dengan keras. Sehingga menambah radiasi 
pada ponsel yang tidak baik bagi Anda.

5. Radiasi ponsel akan meningkat saat melakukan 
panggilan telepon. Jadi usahakan agak men
jauhkan pon sel dari telinga Anda saat berbicara 
dengan pe nerima telepon dan mendekatkan 
ke telinga Anda saat suara penerima telepon 
sudah terdengar.

6. Usahakan jangan menelepon orang lain 
saat Anda berada di mobil atau di lift. Ini 
dikarenakan, ponsel akan menggunakan 
daya lebih atau besar saat digunakan di ruang 
berlogam dengan kondisi tertutup seperti di 
mobil maupun di lift.

7. Belilah ponsel dengan tingkat radiasi yang 
rendah.•
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GM MOR II Herman MZ secara simbolis menyerahkan kunci mobil kepada 
Awaluddin MUkhtar, konsumen setia pelumas Pertamina yang mendapatkan 
hadiah dari program Tumpah Ruah Rejeki Pertamina.
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Pertandingan Sepakbola Persahabatan Ru III dan MOR II
plaJu – Dalam rangka menjalin silaturahmi dan sinergi antar unit operasi, tim sepakbola RU III Plaju dan MOR II 
Sumbagsel menggelar pertandingan sepakbola persahabatan, di Lapangan Aneka Komperta Plaju. Pertandingan 
yang dipimpin Sharonaz sebagai kapten tim RU III dan Renold Sahto, kapten tim MOR II ini berakhir dengan skor 
imbang 3-3.•ru iii

Ru IV Implementasikan gerakan hidup Sehat
CilaCap – Refinery Unit IV Cilacap menggelar acara Gerakan Hidup Sehat (GHS) dengan tema “Act Today to Change 
Tomorrow : RU IV Cegah Diabetes” yang digelar di lapangan sepakbola komplek perumahan Pertamina Gunung Simping 
Cilacap, pada (2/8). Kegiatan yang diikuti oleh GM, Tim Manajemen, pekerja, keluarga dan mitra kerja ini diawali dengan senam 
jantung sehat dan dilanjutkan dengan senam aerobik. Usai mengikuti senam, peserta kemudian mendapatkan pengetahuan 
mengenai diabetes dan cara mengelolanya yang disampaikan oleh dr Suwarto dari Pertamina Hospital Cilacap (PHC). Selain 
itu, dalam acara tersebut peserta juga dapat berkonsultasi langsung dengan dokter dari PHC mengenai diabetes dan diskusi 
mengenai pola makan sehat bersama ahli gizi PHC. Pada kesempatan ini juga PHC memberikan layanan pemeriksaan gula 
darah, pemeriksaan osteoporosis, dan pemeriksaan lemak tubuh secara gratis.•ru iV

Fo
to

 : 
R

U
 V

I

Mahasiswa Jayabaya Antusias belajar Produksi Minyak
balongan-  Sekitar 60 Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Jayabaya Jakarta melakukan studi ekskursi ke RU VI 
Balongan. Dalam kesempatantersebut, Senior Supervisor Relation RU VI Muslim Dharmawan memaparkan tentang kinerja  
Kilang RU VI Balongan yang menjadi jantungnya perkenomian di Jakarta dan Jawa Barat.  Muslim menyarankan, sebaiknya 
siswa yang hadir dalam kunjungan tersebut menggunakan Pertamax untuk kendaraan yang mereka miliki, sebab Pertamax 
memiliki keunggulan dibandingkan Premium. Mahasiswa juga dibekali dengan profil bisnis Pertamina, Visi To Be World Class 
National Energy Company, serta pengembangan teknologi energi di Pertamina.  Mereka terlihat sangat antusias menyimak 
penjelasan dari narasumber yang memaparkan tentang bisnis Pertamina. Hal ini terlihat dengan banyaknya pertanyaan dari 
para siswa yang ditujukan kepada penyampai materi.•ru Vi
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Roadshow Corporate Sales garuda Indonesia di MOR IV
seMarang –   Guna meningkatkan hubungan baik dan mempererat sinergi antar BUMN, Garuda Indonesia dan Pertamina 
mengadakan kerja sama pemberlakuan Corporate Rate bagi pekerja  Pertamina yang akan melakukan perjalanan dinas 
atau non dinas menggunakan maskapai Garuda. Kerja sama tersebut dituangkan melalui acara “Monitoring Bersama dan 
Roadshow Corporate Sales Garuda Indonesia dan MOR IV di Ruang Rapat Lantai 2, Kantor MOR IV. Acara tersebut dihadiri 
oleh GM MOR IV Kusnendar, GM Garuda Indonesia Branch Office Semarang I Wayan Supatrayasa, beserta perwakilan 
pekerja dari Garuda Indonesia dan Pertamina. Benefit yang diberikan oleh Garuda Indonesia antara lain adalah diskon 
harga sebesar 11% untuk penerbangan domestik kelas J,C,D,Y,B,M,K,N, diskon 20% untuk penerbangan Internasional 
kelas F,J,C,D,Y,B,K,N serta tambahan bagasi 10 kg untuk kelas F,J,C,D,Y,B,M,K,N.   GM Garuda Indonesia BO Semarang 
menyampaikan agar pekerja Pertamina dimanapun berada dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah disiapkan dan pihak 
Garuda siap mendukung jika terdapat kendala dalam penerbangan.•Mor iV

kunjungan Mahasiswa uI ke Pertamina Pusat
Jakarta – Mahasiswa Universitas Indonesia mengunjungi Kantor Pusat Pertamina, pada (20/8). Dengan tema 
“Performance Management System”, Sr Analyst Upstream Monitoring Juferson Victor Mangempis, Jr Analyst Performance 
System Charisma Satria Andhika dan Jr Analyst Performance Analysis Kartika Puspita SR,  secara bergantian memaparkan  
perkembangan migas di Pertamina hingga implementasi matematika di dunia kerja migas. Hampir sebagian mahasiswa 
sadar mata kuliah yang dipelajarinya termasuk bagian dari pembahasan rumusan masalah di dalam setiap tugas 
kampus.•aditYo 
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Patra nirbhaya karya utama

Fo
to

 : 
P

E
P 

JA
TI

B
A

R
A

N
G

 F
IE

LD

surabaYa – Dalam pe
nyelenggaraan kegiatan 
o p e  r a s i  p e r u s a h a a n , 
Pertamina EP Jatibarang 
Field selalu mengedepankan 
keselamatan dan keamanan 
kerja. Ko mitmen perusahaan 
y a n g  d i p e g a n g  t e g u h 
tersebut kini membuahkan 
has i l  dengan d i ra ihnya 
p e n g h a r g a a n  “ P a t  r a 
Nirbhaya Karya Uta ma” 
atas keberhasilan dalam 
mempertahankan jam kerja 
se lamat .  Penghargaan 
yang digelar oleh Direktorat 
Jendera l  (Di t jen)  Migas 
Ke menter ian  ESDM in i 
diterima oleh Jatibarang 
Field Manager Ceppy Agung 
Kurniawan pada acara Forum 
Komunikasi Keselamatan 
Migas 2015, di Hotel Mercure 
Surabaya, (2627/8).

Penghargaan yang dise
rah kan oleh Direktur Jen
deral Migas I Gusti Nyo
man Wiratmadja ini men
jadi sebuah prestasi yang 
membanggakan bagi Jati
barang Field. Terhitung se
jak 13 Januari 2012, Jati
barang Field berhasil men
capai 15.505.223 jam kerja 
selamat. Patra Nirbhaya 
Karya Utama merupakan 
penghargaan tertinggi bagi 
perusahaan yang bergerak 
dalam industry hulu dan hilir 
migas dalam pemenuhan 
aspek keselamatan kerja dan 
pencegahan kecelakaan kerja 
selama kurun waktu tertentu.

Jatibarang Field Manager 
Ceppy Agung Kurniawan 
meng ungkapkan, dengan 
pe nerimaan penghargaan 
ini menunjukkan bahwa PEP 

Jatibarang Field berkomitmen 
dalam pengelolaan aspek 
HSE pada kegiatan operasi
nya.

“Penghargaan ini se ba
gai pemicu semangat ke
pa da seluruh jajaran di Jati
barang Field untuk tetap 
menge depankan aspek HSE  

sehingga diharapkan dapat 
tercapai zero accident serta 
operation excellent. Prestasi 
ini merupakan pencapaian 
Jatibarang Field, karena tang
gung jawab terhadap aspek 
HSE menjadi bagian dari 
se tiap personil di Jatiba rang 
Field,” ungkapnya.• nit/aan

toyota gandeng 
Pertamina Produksikan 
toyota Motor Oil
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Jakarta – PT Pertamina 
Trans Kontinental (PTK) me
nyam but optimis Hari Ulang 
Tahunnya ke46. De ngan 
mengusung tema ‘Ber gerak 
Serentak Menuju Kemajuan 
Bersama’, Direktur Utama 
PTK Subagjo Hari Moeljanto 
menyampa ikan ,  bahwa 
segenap insan PTK mem
punyai semangat dan visi 
yang sama dalam mencapai 
target.

Subagjo menjelaskan,  
saat ini PTK telah memiliki 
12 cabang yang tersebar di 
seluruh Indonesia. “Kita mem
berikan pelayanan tidak hanya 
untuk perusahaan nasional 
tapi juga untuk perusahaan 
asing yang beroperasi di 
Indonesia. Semua itu me
nunjukkan bahwa PTK sudah 
memiliki cukup modal serta 
optimisme bagi insan PTK 
untuk berkompetisi pada 
kondisi yang serba sulit saat 
ini,” papar Subagyo, di Kantor 
PTK, Jakarta, Kamis (9/9).  

Subagjo mengaku, ke
ma juan ini terwujud atas 
dukungan para pemegang 
saham, mitra kerja, serta 
seluruh pihak terkait yang 
sudah membesarkan PTK. 
Kendati kondisi perekonomian 
global maupun nasional cukup 
memberatkan perusahaan. 
D i  a n t a r a n y a  d e n g a n 
turunnya harga minyak serta 

Di usia 46, Ptk Optimis Capai target
melemahnya nilai tukar rupiah 
terhadap dolar. Menurutnya, 
kondisi  tersebut sangat 
mempengaruhi iklim usaha 
PTK.  

Namun demikian, de
ngan semangat kerja keras 
insan PTK, pihaknya masih 
bisa berbangga diri. Diakui 
Subagjo, sampai dengan 
semester pertama pihaknya 
telah mendapatkan laba 
sekitar Rp123 miliar. Hal 
itu lebih tinggi sekitar 23 
persen.  D imana angka 
tersebut menunjukkan ada 
pertumbuhan dalam situasi 
yang sulit ini. 

Sesuai dengan tema yang 
diusung, Subagjo mengajak 
seluruh insan PTK untuk 
bersamasama bergerak 
untuk menguatkan posisi agar 
senantiasa tumbuh ke arah 
yang lebih baik. “Tidak hanya 
di PTK saja tapi kita ingin 
tumbuh maju bersamasama 
dengan mitra, customer, 
ataupun dengan para vendor 
kita. Tanpa mereka, kita tidak 
akan bisa maju. Tak lupa juga 
apresiasi kepada seluruh 
pe kerja atas dedikasi dan 
pengabdiannya,” imbuhnya.

Tahun in i ,  se jumlah 
peluang akan direalisasikan. 
Selain pengadaan tanker, 
PTK juga telah menjalin kerja 
sama dengan PT Pelindo I dan 
penge lolaan aset Pertamina 

di Tanggamus. “Kerja sama 
dengan Pelindo ini akan 
memandu kapalkapal tanker 
yang akan melintasi Selat 
Malaka. Sedangkan aset 
Pertamina yang berlokasi di 
Lampung akan menjadi salah 
satu proyeksi ekspansi bisnis 
PTK dan induk perusahaan 
guna meningkatkan sinergi 
di lingkup Pertamina Grup,” 
bebernya.

Ia mengakui masih banyak 
hal yang harus diselesaikan 
bersamaan dengan banyak
nya tuntutan standar safety 
dan manajemen yang ter
dapat di customer PTK. 
Sehingga hal tersebut harus 
bisa terpenuhi. Lebih lanjut, 
Subagjo juga mengharapkan 
target PTK kelak di HUT ke
50 mampu mencapai Rp1 
triliun. 

Sementara itu, Direktur 

SDM & Umum PT Pertamina 
(Persero) Dwi Wahyu Dar
yoto berharap PTK mam
pu memanfaatkan peluang 
transportasi kelautan yang 
sudah terbukti efisien. Sebab 
Indonesia, diakui Dwi, akan 
menjadi poros maritim dunia. 
Karena i tu,  Dwi Wahyu 
Daryoto memotivasi agar 
seluruh insan Pertaminaterus 
melakukan transformasi atau 
perubahan yang signifikan.

“ M e l a l u i  p r o g r a m 
Reborn Revitalisation dan 
Expansion, kita harus keluar 
dari zona nyaman. Misalnya 
berkolaborasi dengan pihak 
swasta seperti yang sudah 
dilakukan Pertamina kerja 
sama dengan Adaro. Kita 
harus menguatkan kerja sama 
tim untuk menyelesaikan 
target-target,” tutup Dwi.•egha

Potong tumpeng menjadi salah satu acara seremoni HUT ke46 PTK sebagai 
tanda syukur seluruh insan PTK.
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gresik - Pertamina diper caya oleh Toyota 
untuk mem produksikan Toyota Motor Oil (TMO) 
Lubricant. Pertamina dan Toyota bersamasama 
mengembangkan pelumas 0W20 SN/GF5 yang 
memiliki keunggulan kualifikasi API SN yang 
tertinggi dan mampu mem berikan efisiensi bahan 
bakar dengan kualifikasi  ILSAC GF 5. 

Hal tersebut disampaikan Direktur Sales & 
Marketing PT Pertamina Lubricants saat menerima 
jajaran manajemen Toyota Astra Motor dan pu luhan 
jurnalis di Production Unit Gresik, Jumat (11/9).

Deputy Director After Sales PT Toyota 
Astra Mo tor Widyawati Soedigdo menje las kan, 
kepercayaan yang diberikan kepada Pertamina 
telah melalui proses yang sa ngat ketat. “Kita harus 
bangga Pertamina sebagai salah satu perusahaan 
multinasional yang besar dipercaya oleh Toyota 
yang merupakan peru sahaan otomotif nomor satu 
di dunia,” tegasnya.

Lebih lanjut Andria me negaskan, Pertamina 
bangga mendapatkan kepercayaan dari Toyota. 
“Setiap produk yang digunakan di Toyota sudah 
melalui  tahap pe ngem bangan bersama Toyota 
Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dan 
Toyota Astra Motor (TAM) se bagai genuine oil di 
Toyota,” ujar Andria.

Andria mengatakan, kerja sama antara 
Pertamina dan Toyota sudah berjalan se lama 
puluhan tahun sejak awal berdirinya Toyota di 
Indonesia. Pertamina merupakan pemasok pelu
mas untuk keperluan factory fill kendaraan produksi 
Toyota. Di sektor after market Pertamina juga telah 
menjalin hubungan dengan Toyota yang dirintis 
sejak 2003 dan mendapatkan persetujuan sebagai 
pemasok sepe nuh nya Toyota Genuine Motor Oil 
sekitar tahun 2009.

Pertamina mempro duksi pelumas untuk factory 
fill Toyota yakni Engine Oil SAE 10W30 API SL, 
Manual Transmission SAE 80W90, dan Gear Oil 
SAE 90 API GL5. Sedangkan untuk after market 
Pertamina mem produksikan Engine Oil SAE 10W
30 API SL, Engine Oil SAE 10W40 API SN, Engine 
Oil SAE 5W30 API SN, Diesel Engine Oil SAE 
15W40 API CH4, Diesel Engine Oil SAE 15W40 
API CI4, Manual Transmission SAE 80W90 GL
4, Gear Oil SAE 90 API GL5, dan yang terbaru 
adalah Engine Oil SAE 0W20 API SNILSAC GF
5.•pertaMina lubriCants 

Direktur Sales & Marketing Pertamina Lubricants Andria Nusa 
dan Deputy Director After Sales PT Toyota Astra Motor Widyawati 
Soedigdo meninjau proses produksi Toyota Motor Oil di Pertamina 
Lubricants, Gresik.
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kunjungan Menteri buMn ke blok Cepu
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tugu Pratama Indonesia Adakan 
enterprise Risk Management Forum III
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Memburu Project 
di gurun Sahara

boJonegoro - Menteri 
Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), Rini M. Soemarno, 
dalam rangkaian kunjungan 
kerjanya ke Blok Cepu me
nya takan secepatnya akan 
mencari jalan keluar masalah 
tarik ulur harga gas dari 
Lapangan Unit isasi Gas 
Jambaran Tiung Biru (JTB) 
Pertamina EP Cepu (PEPC) di 
kabupaten Bojonegoro, Jawa 
Timur. Hal itu dikatakannya 
m e n j a w a b  p e r t a n y a a n  
wartawan yang penasaran 
dengan belum tercapainya 
kesepakatan harga antara 
PEPC dengan PT. Pupuk 
Kujang yang me ru pakan salah 
satu calon pem beli gas dari 
Lapangan Unitisasi Gas JTB.

“Segera kita bicarakan 
dengan Kementerian ESDM 
untuk mencari solusinya agar 
ada kesepakatan. Sehingga 
tahun ini bisa di lakukan 
ground breaking,” ujarnya 
saat berkunjung ke Blok 
Cepu, Jumat (11/9). Saat 
ini, harga yang ditawarkan 
PEPC kepada Pupuk Kujang 
masih sedikit lebih tinggi 
dibandingkan harga gas yang 

biasa dibeli pabrik pupuk di 
Indonesia. “Idealnya sebesar 
USD 7,5/MMBTU,” ucap Rini. 
Disinggung apakah perlu 
subsidi dari pemerintah, Rini 
menyatakan tidak perlu. “Tak 
perlulah pakai subsidi. Kita 
akan cari jalan keluar lainnya,” 
tegas dia.

Dikonfirmasi terpisah, 
Direktur Utama Pertamina 
Dwi Soetjipto mengatakan, 
untuk memulai proyek JTB 
perlu menyiapkan pembeli 
gas yang akan diproduksi. 
Saat ini, sudah ada beberapa 
calon pembeli, yakni PLN dan 
pabrik pupuk. “Kalau de
ngan PLN sudah deal,” kata 
Soetjipto saat mendampingi 
kunjungan kerja Menteri 
BUMN. Sementara yang 
masih negosiasi adalah harga 
gas untuk pupuk.  

Menurutnya, pabrik pu
puk t idak bisa membel i 
de ngan harga yang mahal 
sebab akan berpengaruh 
terhadap harga pupuk dan 
memberatkan pe tani. “Kita 
sedang membi carakan bagai
mana solusi yang diberikan 
peme r intah,” ucap Dwi. 

Diharapkan negosiasi selesai 
pada akhir tahun ini sehingga 
triwulan pertama tahun 2016 
sudah bisa mulai melakukan 
pekerjaan.

Direktur Utama  PEPC 
Adriansyah menjelaskan, 
se karang ini proyek JTB 
dalam tahap pengadaan. 
Sedangkan pembangunan 
konstruksi membutuhkan 
waktu paling cepat 36 bulan. 
“Persiapan di lapangan terus 
dilaksanakan dan sebagian 
telah dilakukan,” katanya. 

Lapangan JTB memiliki 
ca dangan gas dua tril iun 
kaki kubik namun yang bisa 

terangkat hanya 1,2 triliun 
kaki kubik. Jangka waktu 
produksi lapangan ini mulai 
2019  2035. Pemerintah 
menargetkan Lapangan JTB 
mulai produksi sebesar 227 
juta kaki kubik gas bumi per 
hari pada kuartal pertama 
2019, dan  mencapai puncak 
produksi sebesar 315 juta 
kak i  kub ik  pada  2020 
mendatang. Dari produksi 
tersebut sebesar 100 Million 
Metric British Thermal Unit 
(MMBTU) akan dialirkan ke 
PLN melalui Pertamina, dan 
sebanyak 45 MMBTU untuk 
pabrik pupuk Kujang.•pepC

Menteri BUMN Rini M. Soemarno didampingi Direktur Utama Pertamina Dwi 
Soetjipto dan Direktur Utama PEPC Adriansyah ketika berkungjung ke Blok Cepu.

Jakarta - Setelah sebelumnya PDSI menjajaki 
peluang bisnis dengan beberapa negara, kini 
PDSI berkomitmen untuk mendukung Pertamina 
EP Algeria dalam program pengembangan 
pengeboran untuk peningatan produksi minyak 
di negeri belahan Utara Afrika itu. Menyusul 
komitmen Pertamina  memperluas jaringan 
bisnis hulunya, PDSI akan membuka unit bisnis 
baru dengan membuka kantor cabang di sana. 
Di Algeria, Pertamina beroperasi di Blok 405a 
setelah sebelumnya mengakuisisi saham Conoco 
Philips Algeria Ltd (COPAL). Blok tersebut berada 
di kawasan Gurun Sahara, sekitar 1.000 Km 
tenggara Algiers, ibu kota Algeria. Lokasi tersebut 
tak jauh dari segitiga perbatasan Algeria dengan 
wilayah Libya di sebelah timur dan Tunisia di sisi 
selatan. 

Agresivitas PDSI dalam memburu project-
project baru hingga ke Gurun Sahara itu, akan 
ditindaklanjuti dengan mengirimkan rig pemboran 
dari Indonesia untuk melaksanakan aktivitas 
pemboran dan kerja ulang. Algeria merupakan 
negara nomor 3 pemilik cadangan terbesar di 
Afrika setelah Libya dan Nigeria. Dengan reserve 
to production 16 tahun untuk minyak dan 22 
tahun untuk gas, jelas Algeria masih sangat 
menjanjikan. 

Sebagai bagian dari persiapan berbisnis 
di Algeria tersebut, pada (3/9), delegasi PDSI 
yang dipimpin oleh Direktur Operasi Gandot 
Werdiantoro,  melakukan courtesy call ke 
Kedutaan Besar Algeria. Rombongan  diterima 
langsung oleh Duta Besar Algeria untuk Indonesia, 
Mr. M Aziria Abdelkader. Dalam kesempatan 
tersebut, Gandot menyampaikan rencana 
PDSI untuk mengembangkan bisnis di Algeria 
dan harapan dukungan dari kedutaan untuk 
kelancaran hal tersebut.

Duta Besar Algeria menyampaikan, negerinya 
sangat terbuka untuk perusahaan Indonesia dan 
Pertamina pada khususnya untuk berbisnis di 
sana. Mereka sudah menganggap Indonesia 
seperti saudara sendiri, karena bantuan Indonesia 
pada proses kemerdekaan Algeria telah menjadi 
catatan emas sejarah kemerdekaannya. 
Di samping itu pada saat bertemu dengan 
Presiden RI – Joko Widodo, Duta Besar Algeria 
menyampaikan apresiasinya atas kinerja baik 
Pertamina di Algeria secara keseluruhan. Duta 
besar juga mengingatkan bahwa dalam berbisnis 
di Algeria, Pertamina diha rapkan dapat bersaing 
dengan para pemain bisnis yang sudah ada.

Acara courtesy call ditutup dengan penyerahan 
cenderamata dari PDSI kepada Duta Besar 
Algeria.•pdsi

Jakarta –  PT.  Tugu 
Pratama Indonesia (TPI) 
mengadakan Enterprise Risk 
Management (ERM) Forum III 
di PT. Tugu Pratama, pada 
Rabu (9/9). Hadir dalam 
forum tersebut Direktur 
Pengolahan PT. Pertamina 
(Persero) Rachmad Hardadi, 
Presiden Direktur PT. Tu
gu Pratama Indonesia Sa
bam Hutajulu, Senior Vice 
President Financing & Bu
siness Support Pertamina 
Budi Himawan dan Vice 
President Enterprise Risk 
Management Pertamina 
Ludi Sugianto. Forum yang 
mempererat silaturahmi dan 
ajang sharing pengetahuan 
mengenai Enterprise Risk 
Management ini, diha diri 
insaninsan Risk Mana-
gement yang mewakili ber
bagai anak perusahaan 
Pertamina sebagai peserta 
forum.

Dalam sambutanya, Di
rek tur Pengolahan Perta
mina Rachmad Hardadi 
men egaskan, untuk mem
peroleh revenue yang be sar 
tentunya diikuti risiko yang 
tinggi, sehingga meru pakan 
suatu keharusan peru sahaan 
memi l ik i  part  ner  untuk 
mem bagi r isi ko, seperti 
asuransi Tugu Pratama 
Indonesia. Selain itu, Hardadi 
menekankan perlunya si
nergi antar korporasi dan 
anak perusahaan ser ta 
keterbukaan antara peru
sahaan klien dan perusahaan 
asuransi. “Perusahaan yang 
mengasu rans i kan  dan 
peru sahaan yang meng
cover risikonya, tidak boleh 
ada yang disembunyikan, 
keduaduanya harus saling 
terbuka,” jelas Hardadi.

Direktur Keuangan PT. 
Tugu Pratama Indonesia Mu
hammad Syahid berterima 

kasih pada Enterprise Risk 
Management Pertamina 
atas pemilihan PT. Tugu 
Pratama Indonesia sebagai 
penyelenggara ERM Fo
rum III serta kesempatan 
menyosialisasikan produk
produk PT. Tugu Pratama 
Indonesia kepada anakanak 
perusahaan Pertamina. Di 
lain sisi, Syahid juga meng

apresiasi Forum Enterprise 
Risk Management ini, meng
ingat ERM erat kait annya 
dengan bisnis asuransi yang 
dijalankan PT. Tugu Pratama 
Indonesia. “Saya lihat forum 
ini sangat bagus untuk se
makin menyosialisasikan 
pent ingnya Risk Mana-
gement di perusahaan,” 
ucap nya.•starFY

Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi menjadi keynote speaker dalam 
ERM Forum III yang diadakan Tugu Pratama Indonesia. 
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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.

Free Water Datang Akibat Settling time dan heating yang kurang

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

Melirik S&W Crude Lirik

Munculnya Free Water (air bebas) di crude oil yang akan 
dibongkar ke kilang, kadang membuat penasaran. Pasalnya 
pada saat minyak tersebut dimuat di pelabuhan muat, tidak 
ditemukan penampakan free water. Kalau toh ada, maka biasanya 
tercatat sebagai kandungan runutan (traces) atau kalau dilakukan 
pemeriksaan dengan  indikator pasta,  hanya terlihat bintikbintik 
merah yang tak jelas. Herannya lagi, pada saat kapal telah sampai 
ke pelabuhan bongkar dan siap dilakukan pembongkaran, tiba
tiba muncul free water. Kondisi inilah yang sering menjadi kendala 
pihak pelabuhan bongkar untuk menerima crude oil tersebut. 
Sehingga membutuhkan proses verifikasi keberadaan free water. 

Peristiwa lain, kadangkadang munculnya free water justru 
ada di tanki penerima setelah dilakukan pembongkaran. Pada 
kondisi ini tentu beban supply loss yang terjadi menjadi semakin 
parah karena beban penerima menjadi ganda. Selain beban 
supply loss yang menjadi cukup tinggi, tetapi juga beban untuk 
melakukan cerat (drain) yang lebih banyak dan lebih lama. Namun 
demikian, kondisi naiknya free water pada tanki penerima, perlu  
dilakukan evaluasi. Apakah penyebabnya karena kondisi dasar 
tanki yang telah banyak sludge yang menjebak butiran free water, 
atau disebabkan oleh perbedaan suhu tanki penerima yang akan 
memecah emulsi air diminyak, atau masuknya minyak dari arah 
lain yang menyelinap.

Apapun kondisinya, munculnya masalah free water menjadi 
momok yang paling tidak dikehendaki dalam serah terima minyak 
di kilang, khususnya crude oil yang mempunyai pour point 
tinggi. Selain mengurangi jumlah secara net quantity, free water 
juga akan menyebabkan operasi kilang menjadi bermasalah. 
Pada primary process, seperti halnya distilasi, kandungan air 
dalam crude akan menyebabkan kenaikan tekanan kolom, dan 
selanjutnya dapat menyebabkan pemisahan fraksifraksi yang 
tidak sempurna dan pada akhirnya akan menurunkan feed serta 
mengurangi produksi kilang. 

SettLiNg time
Lalu bagaimana kita mensiasati agar free water dapat 

diketahui lebih awal, syukursyukur di pelabuhan muat sudah 
tampak dengan jelas. Pada umumnya, teknik yang sering di
pakai adalah juga dengan settling (pengendapan). Teknik ini 
adalah teknik yang murah, karena cukup membiarkan crude 
oil tersebut secara alami, sampai emulsi air yang terikat dalam 
crude oil akan terpisah dan mengendap secara gravity menjadi 
free water. Seharusnya free water dapat diketahui lebih awal di 
tanki darat di terminal muat, karena kalau sudah di kapal akan 
sulit ditemukan dan tidak mungkin settling berlamalama karena 
di pelabuhan muat  mempunyai lay-time yang telah ditetapkan. 
Artinya kuncinya di surveyor atau Tim witness yang handal atau 
loading port yang professional. Meskipun penemuan freewater 
di kapal di pelabuhan muat masih berpotensi untuk bisa di klaim 
dengan pembuktian yang kuat.

HeAtiNg
Selain pengendapan, Teknik lain yang dapat membantu 

memisahkan emulsi air menjadi free water adalah pemanasan 
(heating). Dengan menaikan suhu cargo beberapa derajat 
diatas Pour Point (titik tuang)nya, maka setidaknya akan dapat 
mengetahui lebih awal keberadaan free water. Penerapan teknik 
“heating” ini tentu akan menuntut agar fasilitas kapal, khususnya 
kapal crude atau minyak berat, harus dilengkapi dengan fasilitas 
heater yang handal, yang mampu untuk melakukan heat up, 
maupun mempertahankan suhu cargo sesuai dengan yang 
ditetapkan. Meskipun konsekwensi penerapan kondisi ini adalah 
peningkatan pemakaian bunker fuel, tetapi dengan penerapan 
heating akan mempertahankan minyak tidak beku dan akan  
menyebabkan komponen free water dapat terpisah dengan 
minyak. Sesuai referensi pemanasan, HM40 Guideline for the 
Crude Oil Washing of Ship’s Tank and the Heating of Crude 

Oil being Transported by Sea, yang dipublikasikan oleh Energy 
Institute, London. Pada petunjuk tersebut akan diperlihatkan suhu 
minimum yang diperlukan untuk “Load, Carriage, and Discharge” 
pada masingmasing jenis crude oil. 

Teknik manapun yang akan digunakan, masalah free water 
akan tetap menjadi topik patut disikapi dengan sungguhsungguh. 
Dari mulai hulu sampai ke hilir. Di hulu dimulai dari SKK Migas 
yang memperhatikan proses separasi sampai ke tanki komersil 
agar bebas free water. Sementara di proses pengapalan harus 
menjamin bahwa kargo tidak  mengalami gangguan apapun, baik 
internal maupun eksternal. Sedangkan di pelabuhan bongkar, 
tanki penerima harus bebas sludge yang berlebih sehingga 
berpotensi menimbulkan terjadinya permasalahan.

Penemuan jumlah free water secara cepat melalui settling 
time dan heating akan memudahkan negosiasi dan pembuktian 
pengurangan angka B/L yang kadang  berbelit. Maka, marilah 
tahap proses readiness program PTKAM ini kita iring dengan lebih 
fokus, aturan dan regulasi serta prosedur harus segera dibuat 
agar pembenahan tata kelola pemuatan, pengangkutan dan 
pembongkaran crude oil melalui kapal dapat menjadi handalan 
bagi seluruh insan serah terima minyak diseluruh penjuru negeri.  
Tunjukkan bahwa kita bisa.•ptkaM

Tibatiba kapal tidak boleh bongkar di pelabuhan bongkar 
garagara S&W naik. 

Orang kapalpun tidak tahu mengapa garagara S&W, 
kapalnya tidak bisa bongkar. Melihat Data yang ada, angka 
Ship Figure After Loading (SFAL) mendekati angka Bill of 
Lading, bahkan Gain. Ship Figure Before Discharge (SFBD)  
juga kuantitinya lebih (Kok bisa, darimana ??). Gain lagi. Dengan 
sabarnya pihak pelabuhan bongkar menyampaikan BA (berita 
acara) untuk ditandatangani. Pihak kapalpun menolak mentah
mentah. Akhirnya kapalpun nongkrong berharihari tanpa 
kejelasan, sementara argo si penyewa kapal tetap berjalan seperti 
argo taksi yang begerak tanpa batas. Urusan seperti ini akhirnya 
menjadi ruwet karena akan berhubungan dengan masalah 
klaimmengklaim yang kadang membutuhkan data yang njlimet, 
negosiasi yang ribet dan membutuhkan waktu yang ngaret. 

 “Ilustrasi” diatas tentu bisa saja terjadi di lingkungan kita. 
Urusan S&W memang baru saja mencuat, walaupun hal ini 
sudah sering terjadi.  Mari kita semua pihak perlu care terhadap 
sifat minyak mentah yang satu ini. Care berarti dari mengerti, 
memahami, mencermati dan bahkan berhatihati dengan 
kontaminan ini.

Apa sih itu S&W, kok bisa jadi tokoh yang bisa menghentikan 
proses bongkar minyak mentah? 

S&W atau kepanjangan dari Sediment and Water adalah 
komponen kontaminan yang ada di minyak mentah yang 
menunjukkan banyaknya sedimen dan air yang masih terikat 
dengan komponen hidrokarbon. Pada saat proses pemisahan 
dari lapangan minyak, minyak mentah akan mengandung 
sejumlah air dan padatan yang tersuspensi (suspended solids) 
dari hasil pembentukan sumur. Bahan inilah yang dikenal dengan 
sedimen atau lumpur. Sedangkan kandungan air, jumlahnya 

sangat bervariasi tergantung jenis sumurnya, makin tua 
sumur maka makin banyak kandungan airnya, apalagi 
sumursumur yang teknologinya menggunakan water 
injection technology. Sejumlah besar sedimen dan air 

inilah yang dipisahkan di lapanganlapangan dan akhirnya sisa 
yang sudah tidak bisa terpisahkan inilah yang dikenal sebagai 
kontaminan Basic Sediment & Water (BS&W) atau Sediment & 
Water (S&W).

Dalam menentukan besarnya kandungan S&W, metoda yang 
umum digunakan adalah ASTM D 4007 Standard Test Method 
for  Water and Sediment in Crude Oil by the Centrifuge Method 
(Laboratory Procedure). Secara ringkas pemeriksaan BS&W 
relatif sederhana. Sejumlah volume yang sama antara minyak 
mentah dan toluene yang jenuh dengan air, ditempatkan dalam 
tabung sentrifus yang lancip. Setelah disentrifugasi dengan 
kecepatan tertentu, maka level tertinggi dari lapisan air dan 
sedimen yang mengendap dibagian bawah dibaca pada ukuran 
yang ada di tabung sentrifus. Ukuran inilah akan dibanding 
dengan volume  minyak yang diukur sebagai kandungan S&W. 

Di lingkungan yang bergerak di bidang serah terima minyak, 
khususnya minyak mentah, setiap perhitungan transaksi dalam 
crude oil harus dalam bentuk Net Quantity, bukan Gross Quantity 
yang didalamnya masih termasuk kandungan S&W. 

Jadi harap dimaklumi bila BS&W dalam kargo yang akan 
dibongkar naik (dari mana?) menjadi bermasalah. Pihak 
penerima harus menimbangnimbang dahulu, karena berpotensi 
menaikan jumlah loss R4 yang dihitung secara net quantity. 
Selain akan berkurang jumlah net quantity-nya, besarnya S&W 
juga akan menambah beban settling di tanki penerimaan yang 
akan memakan waktu lebih lama. Namun di lingkungan kita 
sepertinya masalah ini belum diatur lebih detil di aturan yang ada. 
Perhitungan dalam SK 018 untuk minyak mentah, baik R1, R2 
dan R3 hanya dihitung dalam bentuk Gross Quantity, sedangkan 
di R4 dihitung dalam Net Quantity, sama seperti untuk transaksi 
jual beli. Berbeda dengan produk yang dalam transaksinya tidak 
mengenal Net Quantity dan Gross Quantity.

Dari mana potensi kenaikan kandungan S&W setelah 
proses pemuatan, tentu menjadi tanda tanya. Maka jawabannya 
seharusnya sederhana, secara logika, jika tidak ada gangguan 

internal maupun eksternal, kenaikan S&W kemungkinan bisa 
karena tanki kapal atau sample yang kurang representative atau 
mungkin pengujiaannya. Semua tentu harus dikaji. Tanki kapal 
bisa disebabkan karena tanki slop yang passing (dipindahkan??) 
ke tanki kargo atau memang kondisi tanki kargo kapal yang 
sudah menumpuk sludge sehingga akan menaikan S&W kargo 
yang tercampur. 

Sambil menunggu kajian lebih lanjut terhadap kasus tersebut, 
sementara  tetap mengacu aturan yang ada. Tanggung jawab 
sudah diatur dalam aturan yang ada tersebut. Kalau masalah S&W 
menjadi hal baru dalam menjaga kualitas crude ditransportation 
telah disepakati, maka harus dilakukan revisi peraturan yang 
ada, walaupun mungkin akan berdampak hal yang lebih luas. 
Dengan demikian proses operasi tetap berjalan dan tidak harus 
mengganggu operasi perusahaan secara korporasi.•ptkaM
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Ru III edukasi Aspek k3 bagi Mahasiswa
paleMbang – Guna 
me  n ingkatkan kua l i tas 
ma hasiwa baik dari sisi 
pengetahuan dan skill, Him
punan Mahasiswa Teknik 
Kimia Politeknik Negeri 
Sriwijaya (Polsri) be kerja 
sama dengan fungsi HSE 
RU III mengadakan Se
minar dan Pelatihan K3, di 
Graha Pendidikan Polsri, 
belum lama ini. Acara yang 
bertujuan memberikan pe
ngetahuan tentang kese
hatan dan kese lamatan 
kerja ini dikemas dengan 
seminar K3 dan pe latihan 
pemadaman api meng
gunakan Alat Pemadam Api 
Ringan (APAR) oleh para 
Officer Fire and Insurances, 
Vika Prasetya, Mubarok dan 
Fakhrian Faturrahman.

Pembantu Direktur IV 
Polsri, DR. Ing. Ahmad Taq
wa M.T, menjelaskan, se
mi nar diadakan agar para 
mahasiswa yang notabene 
duduk di tingkat akhir ini 
dapat mengenal serta me
numbuhkan kepeduliannya 
terhadap aspek kesehatan 
dan keselamatan kerja (K3), 
di samping melatih softskill 
mereka sebaga i  beka l 

menuju dunia kerja nantinya. 
“Saya berterima kasih 

kepada Pertamina yang telah 
membantu mengedukasi 
para mahasiswa terkait 
aspek K3. Semoga lewat 
kegiatan ini, mahasiswa 
dapat memahami lebih 
dalam pentingnya as pek 
kesehatan dan kesela
matan kerja, khususnya 
da lam rangka membantu 
ter wu judnya zero accident,” 
ha rapnya.

Materi yang diberikan 
da lam seminar di antaranya 
terkait overview bisnis Per
tamina dan teori api. Para 
mahasiswa juga di lat ih 
un tuk memadamkan api 
ringan dengan beberapa 
tek nik seperti menggunakan 
karung goni basah, dan 

ber bagai jenis APAR. Me
re ka terlihat antusias da
lam mempraktikkan pe
madaman api tersebut. 

Sementara itu, Public 
Relations Section Head RU 
III Makhasin menegaskan, 
selain dapat menjadi softskill, 
seminar yang diberikan juga 
dapat menjadi bekal bagi 
para mahasiswa dalam 
meng atasi kebakaran baik 
di lingkungan kampus atau
pun di lingkungan tempat 
ting galnya. “Kegiatan ini juga 
menjadi wujud kepedulian 
perusahaan terhadap ma
hasiswa agar mereka tidak 
hanya mengetahui teori saja 
namun dapat berkontribusi 
terhadap aspek K3 dalam 
ke hidupan seharihari,” 
pung  kas nya.•ru iii

Mitigasi Risiko Pengelolaan kapal dengan Vessel Risk Management Programme 
Sejak tahun 2008, Pertamina telah melaksanakan mitigasi 

risiko pengelolaan kapal menggunakan Vessel Risk Management 
Programme (VRMP). VRMP merupakan suatu program untuk 
menganalisa dan mengelola risiko operasi kapal akibat adanya 
risiko alam, risiko struktural maupun risiko operasional lainnya. 
Kapalkapal yang masuk dalam program VRMP adalah kapal 
milik Pertamina Group diantaranya adalah kapalkapal milik yang 
dikelola oleh Shipping (berupa kapal tanker dan kapalkapal 
ringan), oleh Pertamina Trans Kontinental, oleh PT. Badak dan 
oleh PT. Arun. 

Pelaksanaan VRMP  meliputi On Board Survey (OBS) & 
Office Management Survey (OMS) dikoordinir oleh Fungsi 
Procurement & Fleet Support (PFS) bekerja sama dengan 
Fungsi Financial, Risk & Insurance setiap tahunnya. Kegiatan 
tersebut diawali dari Kick-Off Meeting yang dilaksanakan pada 
semester pertama tahun berjalan dengan agenda pembahasan 
detil rencana penjadwalan pelaksanaan OBS dan OMS. 

OBS merupakan survey/inspeksi di atas kapal yang dila
kukan oleh surveyor independen dan didampingi oleh Tech-
nical Superintendent dan pihak asuransi. Cakupannya adalah 
inspeksi visual hull & machinery serta interview & review 
dokumen kapal yang dipilih secara random. Sedangkan OMS 
adalah kegiatan untuk memastikan kesesuaian antara prosedur 
dengan implementasinya dalam rangka menunjang kelancaran 
operasional kapal. Ketika ditemukan ketidaksesuaian saat survey, 
maka surveyor akan menerbitkan finding recommendation/non 
confirmities yaitu temuan ketidaksesuaian yang harus dipenuhi 

dalam kurun waktu tertentu. Apabila temuan tidak dipenuhi, maka 
pihak penanggung/asuransi akan menerbitkan warranty atau 
pengecualian risiko yang menjadi tanggungan asuransi. Dengan 
kata lain, apabila ada kerusakan pada item yang dikenai warranty 
atau disebabkan oleh item yang dikenakan warranty, maka pihak 
tertanggung tidak dapat melakukan klaim atas kerusakan tersebut. 

VRMP 2015 telah dilakukan pada bulan Maret – Juni 2015. 
Dalam pelaksanaannya, pihak asuransi telah memilih acak beberapa 
kapal milik Pertamina Group untuk disurvey yaitu sebanyak 27 unit 
tanker dan 37 unit kapalkapal ringan. Sebagai tindaklanjutnya, telah 
dilakukan Wrap Up Meeting pada 34 September 2015 lalu di Bali.

Dalam acara tersebut, beberapa kapal terbaik diberi peng
hargaan dengan beberapa kriteria, yaitu kualitas penyelesaian 
re komendasi, kecepatan close out rekomendasi, dan respon SDM 
kapal maupun shore base.

MT. Pematang/P.1021 yang dikelola oleh Fungsi Ownfleet-
Shipping berhasil keluar sebagai penerima Award “The Best 
Vessel in Tanker Category on RMP 2015” dan memperoleh 
piagam penghargaan sebagai apresiasi dari pihak penanggung 
dan diharapkan dapat memotivasi SDM kapal dan shore base. 
Catatan positif lainnya yaitu dari 22 unit kapal Shipping yang 
disurvey, 60%nya telah berusia di atas 30 tahun namun masih 
tetap handal untuk dioperasikan.  

Dengan kerja sama yang baik antara pihak shore base, 
ship board dan Fungsi PFS sebagai koordinator, temuan/
rekomendasi Fungsi Shipping tahun 2014 dapat diselesaikan 
100%, sedangkan untuk tahun 2015 telah mencapai di atas 
85% dan ditargetkan akan closed out 100% sebelum akhir 
September 2015 mendatang. Hasil Wrap Up Meeting tersebut 
akan menjadi potret profil aset yang diasuransikan dan 
digunakan sebagai acuan pihak asuransi dalam menentukan 
rate premi tahun mendatang.• [pFs]
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Kompresor di SP Tambun, PEP Asset 3 Tambun Field.

Operasikan terminal batakan, Pertamina Perkuat Distribusi 
Pelumas Industri di kalimantan
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Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang didampingi Direktur Utama PT Pertamina Lubricants Gigih Wahyu Hari 
Irianto meninjau fasilitas yang dimiliki Terminal Supply Point & Distribution Pelumas Batakan usai diresmikan.

balikpapan - Direktur 
Peamsaran Pertamina Ahmad 
Bambang  meresm ikan 
operasional Terminal Supply 
Point & Distribution Pelumas 
Batakan, di Balikpapan, 
Senin (21/9). Pengoperasian 
terminal ini akan memperkuat 
distribusi pelumas Pertamina 
untuk konsumen Industri di 
wilayah Kalimantan Timur, 
Kalimantan Utara dan  Kali
mantan Selatan. 

Direktur Pemasaran Per
tamina Ahmad Bambang 
meng harapkan, dengan ber
operasinya Terminal Supply 
Point & Distribution Pelumas 
Batakan dapat mewujudkan 
efisiensi di sisi biaya handling 
pelumas khususnya kemasan 
curah karena selama ini 
dipasok dari Gresik. Ia mene
gaskan, pengoperasian TSP 
Batakan ini selanjutnya akan 
dikelola oleh PT Pertamina 

Lubricants. 
Terminal Supply Point 

& Dis tribution Pelumas Ba
takan merupakan fasilitas 
p e l a y a n a n  p e l u m a s 
Pertamina yang terintegrasi.  
Direktur Utama PT Pertamina 
Lubricants Gigih Wahyu Hari 
Irianto men jelaskan, terminal 
ini memiliki kapasitas pe
nampungan pro duk dalam 
ke masan curah se besar 
820 KL. Untuk men dukung 
operasionalnya, ter minal ini 
dilengkapi dengan instalasi 
pengisian Pelumas Curah, 
area penyimpanan drum 
dengan kapas i tas  pe
nampungan lebih dari 8.000 
drum, gudang penyimpanan 
yang mampu menampung 
lebih dari 21.000 box, fa
silitas control room, work-
shop, laboratorium QC dan  
laboratorium oil monitoring 
(Oil Clinic). 

“Kami berupaya mak
simal  memberikan kenya
manan bagi konsumen pe
lu mas industri dengan ja
minan ke pastian suplai dan 
fa silitas pe meriksaan kondisi 
pelumas yang membantu 
penilaian ter hadap kinerja 
equipment,” jelas Gigih. 

Produk kemasan curah 
yang dipasok dar i  TSP 
Batakan terdiri dari pelumas 
jenis Meditran S, Meditran 
SX CH4 dan Meditran SX 
Plus CI4,  TranslikHD dan 
Turalik. Meditran SX Plus 
CI4 merupakan pelumas 
mesin diesel industri putaran 
tinggi yang digunakan oleh 
alat berat dan pembangkit 
listrik. TranslikHD merupakan 
pelumas powershift trans-
m iss ions  dan  h id ro l i k 
yang bermutu tinggi yang 
di ran  cang khusus untuk 
kendaraan off-highway tugas 

berat. Peralatan ini umumnya 
di gu nakan pada industri 
pertambangan, konstruksi, 
dan pertanian. Pelumas ini 
banyak digunakan untuk final 
drives, wet clutches, dan 

wet-disc brake. Serta Tu ralik, 
yaitu pelumas hidrolik yang 
diformulasikan da ri base oil 
yang memiliki visco sity index 
yang tiggi dan mengandung 
performance additive yang 

lengkap untuk memberikan 
per l indungan terhadap 
k e a u s a n ,  m e n c e g a h 
terbentuknya busa, serta 
perl indungan karat dan 
korosi.•pertaMina lubriCants

Jakarta – Dibalik setiap peristiwa selalu ada hikmah dan 
kearifan pelajaran yang kita timba. Demikian juga dengan 
petaka anjloknya harga minyak dunia saat ini, menggiring 
kita untuk melakukan kaji ulang seluruh proses bisnis dan 
program yang telah dicanangkan. Maka, management 
Direktorat Hulu (Dit. Hulu) Pertamina beserta jajaran Anak 
Perusahaan yang bergerak di sektor hulu migas dan panas 
bumi (APH) sejak 2014 lalu, telah merekalkulasi seluruh 
rencana kerja supaya lebih selektif dalam menggunakan 
anggaran belanja. “Saat ini tidak ada lagi production at 
any cost, yang ada adalah cost effectiveness di seluruh 
lini kegiatan hulu migas dan panasbumi,” demikian tegas 
Direktur Hulu Pertamina, Syamsu Alam dalam berbagai 
kesempatan. 

Mengacu pada basis pijak arahan Direktur Hulu di atas, 
seluruh jajaran pekerja di strata manapun dia berada wajib 
menyusun program dan tampilan kinerjanya dalam wadah 
kaidah efisiensi dan efektifitas pengelolaan biaya. Untuk itu 
berbagai langkah terobosan terus dikembangkan, terutama 
dalam meningkatkan efektifitas kinerja produksi serta efisiensi 
pembiayaan, agar mampu bertahan di tengah terpaan krisis 
harga yang sulit diduga.

Sadar akan situasi yang dihadapi, PT. Pertamina EP 
(PEP) Asset 3 Tambun Field merespon 
seruan Direktur Hulu dengan melakukan 
evaluasi rinci dan menyeleksi efektifitas 
kinerja semua fasilitas produksi, baik 
milik sendiri maupun punya mitra 
yang disewa. Berkolaborasi dengan 
fungsi Upstream Strategic Planning 
dan Operation Dit. Hulu, management 

Tambun Filed membentuk kelompok kerja yang diberi nama 
Proyek Kendali Mutu (PKM) Eforasi yang bertugas melakukan 
kajian dan analisis,  menyusun rekomendasi, serta monitoring 
kinerja setiap kompresor yang dioperasikan di PEP Asset 3 
Tambun Field. “Awalnya Tambun Field memiliki 11 kompresor 
gas di Stasiun Pengumpul (SP) Tambun dan Pondok Tengah 
1. Tujuh di antaranya adalah milik sendiri, sementara sisanya 
dengan kapasitas masingmasing sebesar 5 Juta kaki kubik 
perhari (MMSCFD) merupakan kompresor sewa,” demikian 
ungkap Abdullah, Field Manager Tambun (21/9). 

Lebih jauh Abdullah menjelaskan, setelah PKM Eforasi 
melakukan kajian upaya optimalisasi kompresor gas eksisting, 
ternyata total kapasitas terpasang dari kesebelas unit kompresor 
yang dioperasikan di kedua SP dalam wilayah kerja PEP Asset 
3, Tambun Filed mencapai 41.50 MMSCFD. Di sisi lain, total 
produksi  gas Tambun Filed saat ini adalah 30.57 MMSCFD. 
Fakta itu menunjukkan bahwa Tambun Field memiliki kelebihan 
kapasitas kompresor. Hal ini, berdampak pada tingginya biaya 
penyaluran gas dan biaya operasional penggunaan bahan bakar. 
Di samping itu, kelebihan jumlah kompresor akan meningkatkan 
derajat kebisingan yang berpotensi mengundang protes dari 
masyarakat sekitar.

Berdasarkan kenyataan analisis tersebut, engineer 
Tambun Field dibantu oleh Fungsi USPOE Dit. Hulu melakukan 
penyesuaian sekaligus pembenahan data log sheet operasi 
kompresor eksisting melalui kajian komprehensif mengenai 
optimalisasi operasional kompresor pada Oktober 2014 s/d 
Agustus 2015. “Kami mengkaji dan menguji dengan tujuan 
untuk mengoptimalisasikan 7 kompresor eksisting milik sendiri. 
Selanjutnya melakukan performance testing. Kemudian seluruh 
data yang ada dicatat  karena selama ini data dimaksud belum 

dimiliki,  serta mengevaluasi data log sheet,” kata Abdullah.
Menurut Abdullah, dari hasil uji performance kompresor 

terbukti kinerja kompresor eksisting milik Tambun Field 
bisa dioptimalkan hingga 80 persen. Artinya, empat unit 
kompresor berstatus kontrak sewa milik mitra harus putus 
segera, alias tidak perlu diperpanjang lagi. “Dengan dilakukan 
terminasi kontrak sewa empat kompresor tersebut, kami 
berhasil menekan biaya produksi hingga USD 2,3 Juta  per 
tahun,” imbuh Abdullah mewartakan kinerja jajarannya. 

Selanjutnya, capaian PEP Aset 3 Tambun Filed tersebut, 
diaplikasikan ke seluruh lapangan PEP sebagai standar 
prosedur kegiatan operasional perusahaan dalam optimalisasi 
penggunaan kompresor yang efektif dan efisien, sesuai hasil 
kajian komprehensif antara proyeksi produksi gas dengan 
total kapasitas terpasang.•dit. hulu


