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Quote of the week

George Bernard Shaw

Those who cannot change their 
minds cannot change anything. 16 PerTamina resmi 

OPerasikan Wk Ogan 
kOmering5 PerTamina Terima mandaT 

kelanjuTan PrOgram kOnversi 
minyak Tanah ke lPg

Anak-anak Sekolah Percaya Diri binaan MOR VII tersenyum senang usai menerima tas dan perlengkapan sekolah dari Direktur Keuangan 
Pertamina Arief Budiman di sela-sela kunjungan Safari Ramadan di Makassar, Selasa (22/5/2018). Berita terkait di halaman 8.
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Siap Jalankan
amanah pemerintah

Pertamina melalui fungsi Domestic Gas baru saja 
kembali mendapatkan dua amanat besar dari pemerintah, 
yaitu melaksanakan  program konversi BBM ke BBG untuk 
nelayan kecil dan program konversi Minyak Tanah ke LPG 3 
kg. Bisa dijelaskan terkait kedua program tersebut? Program 
konversi BBM ke BBG untuk nelayan kecil itu merupakan 
program yang sudah berjalan sejak tahun 2016. Hingga saat 
ini program konversi BBM – BBG untuk nelayan kecil telah 
membagikan sebanyak 22.554 paket. Dengan kata lain tahun 
ini sudah kali ketiga kami mendapatkan penugasan dari pemerintah. 
Pada tahun 2018 ini, pemerintah melalui Ditjen Migas menugaskan 
kepada Pertamina untuk mendistribusikan sebanyak 25 ribu paket 
perdana untuk nelayan. Penerima dari pelaksanaan program 
konversi tahun ini tersebar di 55 Kota/Kabupaten  di seluruh 
Indonesia, khususnya daerah pesisir. Program yang melibatkan 
banyak stakeholder ini dinilai cukup baik dan efektif bagi para 
nelayan, karena penggunaan LPG untuk menggantikan bahan bakar 
minyak. Oleh sebab itu, pemerintah kembali menugaskan kembali 
dan kita harus laksanakan.

Kemudian untuk program konversi Minyak Tanah ke LPG 
3 kg, ini merupakan tahun ketujuh kita laksanakan. Untuk 
pelaksanaannya sendiri akan tersebar di seluruh Indonesia, 
mulai dari Pulau Sumbawa, Belitung, Karimun, Kepulauan 
Riau dan Nias dengan jumlah kurang lebih sekitar 531 ribu 
paket. Saat ini prosesnya masih terus berjalan dan kami sedang 
menyiapkan seluruh kebutuhannya.

Lantas siapa saja yang berhak menerima program ini? 
Untuk kriteria penerima program konversi BBM ke BBG 
untuk nelayan kecil itu adalah nelayan dengan kapasitas 
kapal dibawah 5 GT, dan siapa saja yang berhak menerima 
sudah ditetapkan oleh Ditjen Migas.

Sedangkan untuk program konversi Minyak Tanah ke 
LPG 3 kg itu ditujukan kepada masyarakat yang kurang 
mampu dan berhak mendapatkan subsidi dari pemerintah. 
Namun untuk lebih jelasnya, yang mengidentifikasi terkait kriteria 
tersebut adalah dari Kementerian ESDM dalam hal ini Ditjen Migas. 
Kami targetkan program ini selesai pada tahun ini. Paling lambat 
sebelum bulan November 2018 sudah selesai.

Pengantar redaksi :
Pemerintah kembali mengamanahkan dua program besar 

kepada  PT Pertamina (Persero) yakni konversi BBM ke BBG 
untuk nelayan kecil dan program konversi Minyak Tanah ke 
LPG 3 kg. Tentu bukan perkara mudah untuk menjalankan 
penugasan tersebut, mengingat banyaknya tantangan yang 
harus dihadapi. Lantas sejauh mana kesiapan Pertamina 
dalam mengimplementasikan program tersebut? Berikut 
kutipan wawancara Energia dengan Vice President 
Domestic Gas, Kusnendar.

Apakah tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan 
program tersebut? Tantangan yang pertama ialah masalah 
pengadaan. Kenapa jadi tantangan? Karena program ini sifatnya 
penugasan, jadi ada semacam harga pokok dan spesifikasi tertentu 
yang sudah diatur oleh pemerintah. Kedua adalah mobilisasi, 
mengingat daerah-daerah yang menjadi target pelaksanaan 
program konversi ini adalah pada umumnya umumnya daerah 
yang jarak jauh dan sulit dijangkau. Kemudian stakeholder di 
daerah, karena ini melibatkan banyak stakeholder, kami berharap 
semua berjalan kondusif dan tetap berkoordinasi untuk mencegah 
terjadinya miss komunikasi ataupun miss persepsi.

Apa upaya yang dilakukan untuk menghadapi tantangan 
tersebut? Beberapa upaya sudah kami lakukan. Seperti melakukan 
koordinasi dengan pihak-pihak terkait, internal maupun eksternal. 
Saat ini Pertamina juga tengah membangun fasilitas 
storage LPG di beberapa wilayah Indonesia Timur guna 
mempermudah jalannya program tersebut.

Apa harapan Bapak kepada seluruh stakeholder agar 
kedua program tersebut dapat dituntaskan Pertamina tahun 
ini? Kami berharap, untuk sisi internal kami di fungsi Domestik 
Gas, seluruh fungsi yang terkait terus berkoordinasi langsung, baik 
yang berada di pusat maupun tim region. Mengingat program ini 
bukan pertama kali dijalankan, saya rasa tidak cukup sulit untuk 
dilaksanakan kembali sehingga sudah tahu apa saja langkah-
langkah yang harus dilakukan.

Kami juga terus melakukan koordinasi sengan seluruh 
stakeholder terkait, khususnya dengan Ditjen Migas Kementerian 
ESDM. Serta melaporkan setiap progres yang ada di lapangan dan 
melakukan kegiatan pemantauan, sehingga diharapkan program 
tersebut bisa  kembali terlaksana dengan baik.•sePTiAn

kami juga terus melakukan koordinasi sengan seluruh 
stakeholder terkait, khususnya dengan Ditjen migas 
kementerian eSDm. Serta melaporkan setiap progres yang 
ada dilapangan dan juga melakukan kegiatan pemantauan, 
sehingga diharapkan program tersebut bisa kembali terlaksana 
dengan baik.

KusnenDAr
VIcE PRESIDENT DOMESTIc GAS PT PERTAMINA
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Sinerg61 kebaikan 
Satgas raFi

Tradisi yang berkembang di 
Indonesia saat Ramadan-Idul Fitri adalah 
bersilaturahmi satu sama lain. Untuk 
bersilaturahmi yang diadakan satu tahun 
sekali ini, berbagai cara dilakukan. Salah 
satunya dengan melakukan mudik atau 
pulang ke kampung halaman untuk 
bertemu sanak saudara.

Bagi Pertamina, tradisi mudik  
merupakan sebuah tantangan.  
Tantangan untuk menunjukkan kinerja 
maksimal seluruh insan Pertamina, 
tantangan untuk memberikan pelayanan 
terbaik bagi konsumen. Karena pada 
masa mudik, biasanya terjadi peningkatan 
konsumsi BBM untuk perjalanan, mau-
pun LPG untuk hidangan pada hari 
raya. Karena itu, Pertamina memastikan 
pasokan BBM dan LPG lebih dari cukup 
serta membentuk Satuan Tugas (Satgas) 
Ramadhan-Idul Fitri (RAFI) 2018  yang 
bertugas untuk mendistribusikan BBM 
maupun LPG.  

Sejatinya, Satgas Pertamina tidak 
hanya diberlakukan saat Ramadan dan 
Idul Fitri saja, tapi  sudah dilakukan pada 
waktu sebelumnya, seperti saat Natal dan 
Tahun Baru atau libur panjang sekolah. 
Namun Direktur Logistik, Supply chain 
dan Infrastruktur Gandhi Sriwidodo 
mengingatkan, walaupun sudah terbiasa 
menghadapi  berbagai kondisi khusus 
tersebut, tim Satgas  harus tetap 
waspada.  “Jangan over confident. Setiap 
masalah sekecil apapun harus diatasi, 
dan yang terpenting handphone semua 
tim Satgas harus On 24 Jam,” tegasnya. 
Tim Satgas harus memperhatikan dan 
memastikan ketersediaan pasokan dalam 
kondisi aman. 

Upaya maksimal pekerja Pertamina 
saat melaksanakan Satgas RAFI 
memang tak perlu disangsikan lagi.  
Semangat Pertamina melayani dilakukan 
dengan memastikan penyaluran 
selama 24 jam satu hari, 7 hari dalam 
seminggu. Berbagai insiatif seperti Kiosk 
Pertamax, Mobile Dispenser, dan Motor 
dalam Kemasan pun dilakukan agar 
masyarakat semakin mudah melakukan 
perjalanan. Mereka tak pernah berhitung 
dengan kepentingannya sendiri. Bagi 
Pertamina, kepentingan masyarakat lebih 
diutamakan, sesuai dengan tata nilai yang 
terkandung dalam setiap insan Pertamina, 
yaitu Customer Focus.  

Inilah sebuah kemenangan hakiki bagi 
insan Pertamina. Saat kita memberikan 
yang terbaik untuk perusahaan, di 
situlah kemenangan yang kita dapatkan 
karena berhasil memberikan rasa aman 
dan nyaman kepada masyarakat yang 
melakukan mudik.  

Selamat Bertugas Pejuang Energi 
Satgas RAFI. Jalanilah tugas dengan 
keikhlasan. Suka dan duka pastinya ada. 
Duka-nya tidak perlu dibesar-besarkan, 
tapi suka-nya harus banyak disyukuri.•untuk komentar, pertanyaan dan permintaan pengiriman artikel Market Update via email ke pertamina_ir@pertamina.com

Sumber : Investor Relations – corporate Secretary                 

Pekan lalu, dunia menyaksikan 
pern ikahan Pangeran Har ry  dan 
Meghan Markle.  Perhelatan yang 
menyedot perhatian lebih dari 2 miliar 
pemirsa global tersebut, diprediksi 
juga akan berdampak bagi ekonomi 
Inggr is .  D iperk i rakan pern ikahan 
anggota Monarki Inggris tersebut akan 
memberikan tambahan bagi ekonomi 
Inggris sekitar GBP1,05 miliar atau 
USD1,4 miliar, menurut konsultan Brand 
Finance. 

Sumbangan te rbesar  berasa l 
dari tourism dan PR value, masing-
masing menyumbang sekitar GBP300 
juta (USD382 juta). Brand Finance 
memprediksi bahwa royal wedding 
akan menambah kunjungan turis ke 
Inggris hingga 3%. Perhelatan itu juga 
akan meningkatkan kegiatan publikasi 
dan iklan, baik tentang pernikahan 
dan keluarga Monarki maupun tentang 
Inggris. Sektor lainnya yang meningkat 
adalah ritel dan restoran, fashion, serta 
dari penjualan pernak-pernik pernikahan 
tersebut, dengan total kontribusi sebesar 
GBP450 juta (USD572 juta).

Namun sesungguhnya, Monarki 
sudah mem berikan kontribusi kepada 
ekonomi Inggris, diluar dari perhelatan-
p e r h e l a t a n n y a .  B r a n d  F i n a n c e 
mencatat di tahun 2017, Monarki telah 
memberikan kontribusi ekonomi hampir 

sebesar GBP1,8 miliar (USD2,2 miliar) 
melalui berbagai sektor. Sektor tourism 
memberikan kontribusi terbesar sebesar 
GBP550 juta (USD700 juta), disusul 
pendapatan dari properti yang dimiliki 
Monarki sebesar GBP329 juta (USD419 
juta), serta dari dukungan informal 
anggota Monarki kepada beberapa 
produk merek lokal, yang memberikan 
kontribusi sebesar GBP200 juta (USD 
254 juta). 

Yang menarik adalah, sebagian besar 
kontribusi Monarki Inggris terhadap 
ekonomi negaranya adalah berasal dari 
kekuatan brand-nya. Bahkan, 62% dari 
total value Monarki Inggris adalah dari 
proyeksi kontribusi ekonominya. Brand 
Finance menilai total value dari Monarki 
Inggris adalah sebesar GBP67,5 miliar 
(USD90 miliar) yang terdiri dari nilai aset 
berwujud (tanah, properti, perhiasan, 
dan karya seni) senilai GBP25,5 miliar 
(USD34 mill iar) serta nilai kini dari 
proyeksi kontribusi Monarki kepada 
ekonomi Inggris senilai GBP42 miliar 
(USD56 miliar).

Daya tarik brand Monarki Inggris 
mampu untuk menawarkan manfaat 
komersial yang besar bagi semua bisnis 
dan institusi yang terkait dengannya. 
Terutama sete lah Brex i t ,  Inggr is 
dapat mengandalkan Monarki untuk 
mendukung ekonominya.•

Sumber: Brand Finance, 2018

rOyal BranD impact
MarketInsight
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menjadi perusahaan 
energi nasional 

kelas dunia

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

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

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

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

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

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

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

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

tomer FocusCus

6CTATANILAI

pertamina mOr iii 
Siapkan tambahan 
Stok dan Sarfas hadapi 
ramadan 1439 h
KAMis - Adanya kenaikan konsumsi BBM dan LPG 
selama bulan Ramadan dan mudik Lebaran 1439 
H telah diantisipasi Pertamina Marketing Operation 
Region III dengan menyiapkan penambahan stok 
dan sarana fasilitas pendukung untuk memastikan 
kesediaan suplai BBM dan LPG di masyarakat aman.

Hal tersebut ditegaskan General Manager 
Pertamina MOR III Erry Widiastono dalam konferensi 
pers yang diadakan di rest area tol cipali KM 54, 
cikampek, pada Kamis (17/5/2018). Menurut Erry, 
persiapan Satgas Ramadan dan Idul Fitri tahun ini 
dipastikan optimal dan siaga penuh untuk memberikan 
pelayanan terbaik bagi masyarakat. 

Erry menegaskan pihaknya telah menyiapkan 
penambahan stok atas perkiraan kenaikan permintaan 
BBM di wilayah MOR III yang meliputi provinsi DKI 
Jakarta, Jawa Barat dan Banten. “Perkiraan kenaikan 
konsumsi BBM sekitar 9,4% untuk jenis Gasoline 
seperti Premium, Pertalite, Pertamax dan Pertamax 
Turbo,” ujar Erry. Sedangkan konsumsi BBM jenis 
Gasoil seperti Solar, Dexlite dan Pertamina Dex 
diprediksi mengalami penurunan sekitar 3,8%.

Untuk konsumsi Avtur, diperkirakan akan 
mengalami  kenaikan tertinggi pada puncak mudik 
dan arus balik di H-6 dan H+6 lebaran tahun ini.

Produk LPG di wilayah MOR III pun diperkirakan 

akan mengalami kenaikan permintaan dibandingkan 
konsumsi normal tahun 2018, sebesar 10,1% untuk 
produk LPG 3 kg, naik 1,4% untuk Elpiji 12 kg, Bright 
Gas 12 kg naik 18,6% dan konsumsi Bright Gas 5,5 
kg akan naik sebesar 39%.

“Untuk itu, kami siapkan 50 SPBU kantong yang 
tersebar di berbagai lokasi guna memperpendek jarak 
dan waktu tempuh mobil tangki menuju titik lokasi 
SPBU untuk kebutuhan suplai. Tidak hanya SPBU 
Kantong, kami pun menyiapkan 12 SPBBE Kantong 
yang siap beroperasi menjaga keandalan stok LPG 
di wilayah MOR III bahkan selama masa Satgas 
Pertamina juga menyiapkan sejumlah pangkalan siaga 
LPG yang akan tetap buka meskipun di hari libur,” 
terang Erry.

Pertamina MOR III pun akan menyiapkan tiga 
Mobil Tangki PTO berdispenser dan 23 Kios Kemasan 
untuk memperbanyak akses tempat pengisian BBM 
agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh 
akses mengisi BBM untuk kendaraannya selama mudik 
lebaran nanti. Sebanyak 30 unit motor kemasan juga 
disiapkan di 20 titik wilayah MOR III,  di antaranya 
delapan titik di jalur regular dan 12 titik di jalur tol 
akan disiapkan Pertamina. Pertamina MOR III juga 
menyiapkan Serambi Pertamax di empat titik  jalur 
utama dan jalur selatan mudik wilayah MOR III.•Mor iii
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ramadan di Sulawesi, pertamax lebih Diminati
MAKAssAr - Memasuki bulan Ramadan dan 
Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah/2018, Pertamina 
Marketing Operation Region (MOR) VII mengantisipasi 
peningkatan konsumsi energi, baik BBM maupun LPG. 
Di wilayah Sulawesi, MOR VII memprediksi kenaikan 
konsumsi BBM jenis Pertamax tertinggi dibandingkan 
BBM lainnya, sebesar 12,8% atau 237 kiloliter per hari, 
sedangkan konsumsi Premium diprediksi naik sekitar 
11,9% atau 4.262 kiloliter per hari dibanding rata-rata 
realisasi harian normal.

“Pertamina menyiapkan satuan tugas (Satgas) 
yang bersiaga mulai tanggal 5 Juni hingga 25 Juni 
2018. Selama masa Satgas ini, Pertamina melakukan 
berbagai langkah guna mengantisipasi peningkatan 
kebutuhan BBM dan LPG di seluruh wilayah pulau 
Sulawesi, mencakup enam provinsi dari Sulawesi 
Utara hingga Sulawesi Selatan,” ujar General Manager 
Marketing Operation Region VII Tengku Fernanda.

Sementara itu, Region Manager Retail Fuel 
Market ing VI I  I  Ketut Permadi Aryakuumara 
menjelaskan, konsumsi LPG subsidi 3 kg diprediksi 
akan naik 9% atau sebesar 38.505 Metrik Ton (MT) 
dibanding total konsumsi normal bulanan sebesar 
35.474 MT. Sedangkan total konsumsi LPG non subsidi 
termasuk Bright Gas diprediksikan sebesar 2.767 MT 
atau naik 5% dibanding total konsumsi normal bulanan 
sebesar 2.636 MT. Kenaikan ini terutama ditopang 
oleh peningkatan konsumsi Bright Gas tabung 12 kg 
maupun 5,5 kg yang semakin diminati konsumen. 

Di bidang aviasi, stok Avtur pada bulan Ramadan 
dan Idul Fitri 1439 H/2018 berada dalam kondisi aman. 
Konsumsi bahan bakar pesawat udara ini di wilayah 
Sulawesi diprediksikan akan meningkat selama H-7 

Idul Fitri yakni naik 7% atau sebesar 1.382 kiloliter per 
hari dibanding konsumsi rata-rata harian normal 1.292 
kiloliter per hari. 

Selain meningkatkan stok BBM dan LPG di 
TBBM dan SPBBE serta di lembaga penyalur, untuk 
memastikan stok BBM dan LPG terpenuhi selama 
masa satgas, Pertamina juga melakukan upaya lainnya 
yakni di sisi operasional, optimalisasi mobil tanki 
dan awak mobil tanki serta menyiapkan mobil tanki 
Dispensing System/Mobile Dispenser. Di samping 
itu, di sisi penyalur, Pertamina meningkatkan setoran, 
memberikan kredit dengan Term of Payment selama 
tiga hari, serta berkordinasi dengan pihak Bank 
persepsi agar tetap beroperasi selama libur Idul Fitri 
1439 H/2018. 

“Kami juga terus menjalin komunikasi intensif 
dengan pihak Dishub, Disperindag, Kepolisian, dan 
ESDM, melakukan himbauan dan sosialisasi baik 
melalui media elektronik maupun media sosial serta 
menyiagakan dua kendaraan mobil satgas untuk 
berpatroli khusus di wilayah Makassar,” jelas Tengku 
Fernanda.•Mor Vii
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arieF WahiDin SOeDJOnO
Vice President Exploration Optimization
Direktorat Hulu

BamBang WiJanarkO
Vice President corporate Action & 

Synergy - Direktorat Keuangan

DWi manDhiri heru S.
VP Development and Production 

Optimization - Direktorat Hulu

charleS p. Siallagan
VP Development & Production

Evaluation - Direktorat Hulu

ekO rukmOnO
Vice President Exploration Evaluation
Direktorat Hulu

teDDy kurniaWan g.
PJ Direktur Pengembangan Bisnis
Patra Jasa

pertamina terima mandat kelanjutan
program konversi minyak tanah ke lpg
jAKArTA - Program Konversi Minyak Tanah 
ke LPG kembali dilanjutkan pemerintah setelah 
pada tahun 2015 lalu Pertamina berhasil 
membagikan 57,19 juta paket perdana LPG 3 
kg dalam kurun waktu sembilan tahun. Tahun 
2018, berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
ESDM, Pertamina mendapatkan mandat untuk 
melaksanakan penyediaan dan pendistribusian 
531.131 paket LPG 3 kg kepada calon penerima 
paket perdana terpilih. Mereka tersebar di 14 
kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara, 
Bangka-Belitung, Kepulauan Riau, dan Nusa 
Tenggara Barat (NTB). 

Kontrak atau surat perjanjian Program 
Konversi Minyak Tanah Tahap pertama 
ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Migas 

yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK) Program Konversi Minyak Tanah TA. 
2018 dengan Vice President Domestic Gas 
Pertamina Kusnendar, yang disaksikan Direktur 
Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur 
Migas Alimuddin Baso. Penandatanganan 
dilakukan di Gedung Migas, Jakarta, pada Senin 
(7/5/2018).

Kusnendar  men je laskan,  Program 
Konversi Minyak Tanah ke LPG tahun ini  akan 
dilaksanakan dalam dua tahap pembagian. 
”Tahap pertama akan dibagikan sebanyak 
366.330 paket perdana di sembilan kabupaten/
kota terpilih dan tahap kedua akan dibagikan 
sebanyak 164.801 paket perdana ke lima 
kabupaten/kota terpilih di Pulau Nias, Sumatera 
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Utara,” jelasnya.
Seperti pada Program Konversi Minyak 

Tanah ke LPG Tabung 3 kg sebelumnya, 
program konversi ini hanya diperuntukkan bagi 
rumah tangga dan usaha mikro yang bertujuan 
untuk menjamin ketersediaan bahan bakar 
dan mengurangi beban subsidi bahan bakar 
minyak.•DoMGAs

Satgas raFi 2018 Siap melayani kebutuhan pasokan BBm dan lpg
jAKArTA - Pertamina terus melakukan upaya untuk memastikan 
pelayanan BBM dan LPG kepada masyarakat pada masa musim Mudik 
Lebaran 2018 dengan melakukan kick off tim satgas Ramadhan-Idul Fitri 
(RAFI) 2018 di Pusat Komando dan Pengendalian Kantor Pusat Pertamina 
(24/5/2018).

Acara kick off dilakukan dengan melakukan video conference kesiapan 
delapan unit area operasi Pemasaran dengan kantor pusat yang dihadiri oleh 
Direktur Pemasaran Retail Mas’ud Khamid, Direktur Pemasaran Korporat 
Basuki Trikora Putra, dan Direktur Logistik, Supply chain, & Infrastruktur 
Gandhi Sriwidodo.

Direktur Pemasaran Retail Mas’ud Khamid mengatakan kick off tim 
Satgas RAFI 2018 dilakukan dengan menitikberatkan pada semangat 
melayani, berbagi, dan edukasi yang dibalut oleh Program Pertamina 
Melayani, Pertamina Berbagi, dan Pertamina Mengedukasi. “Kita harus 
memahami bahwa konsumen Pertamina itu konsumen bergerak sehingga 
dalam hal melayani ketercukupan suplai merupakan salah satu hal penting 
yang harus diperhatikan dengan berbagai insiatif seperti Kiosk Pertamax, 
Mobile Dispenser, dan Motor dalam Kemasan”, jelas Mas’ud.

“Sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat, nantinya pelayanan kita 
melalui contact center 1 500 000 akan ditambah, beserta juga pelayanan 
melalui social media,” tambahnya.

Sementara itu Direktur Pemasaran Korporat Basuki Trikora Putra 

menyatakan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara setiap anggota 
Satgas RAFI 2018. “Komunikasi dan koordinasi kita tingkatkan mulai hari 
ini,” ujar Basuki Trikora Putra.

Direktur Logistik, Supply chain dan Infrastruktur Gandhi Sriwidodo 
menutup kegiatan kick off meeting dengan menegaskan bahwa tim Satgas 
harus memperhatikan dan memastikan ketersediaan pasokan dalam kondisi 
aman. “Satgas Pertamina memang sudah terbiasa menghadapi musim 
mudik Lebaran, namun tetap harus waspada, jangan over confident. Setiap 
masalah sekecil apapun harus diatasi, dan yang terpenting handphone 
semua tim Satgas harus On 24 Jam”, tegasnya menutup kegiatan.•ADP



28 Mei 2018
No. 22 TAHUN LIV6

sociAL Responsibility

LAMPunG - Sebagai salah satu 
upaya membantu pemerataan 
fasilitas Mandi, cuci, Kakus 
(McK) untuk masyarakat di 
sekitar wilayah operasinya, 
Pertamina Operasi Marketing 
Operat ion Region (MOR) I I 
bekerja sama dengan Komando 
Distrik Militer (Kodim) 0410 Kota 
Bandar Lampungmembangun 
McK di bberapa titik di Kota 
Bandar Lampung. Operation 
Head Terminal BBM Panjang 
Satr ia Firdaus meresmikan 
bantuan tersebut  bersama 
dengan Komandan Distrik Militer 
0410 KBL Letnan Kolonel   (Arm)  
Didik Harmono di Masjid As 
Salam, Bandar Lampung, pada 
(27/4/2018).

Bantuan McK tersebar 
di 10 wilayah, di Kecamatan 
Bumiwaras, Kecamatan Teluk 
Betung Barat ,  Kecamatan 
Sukabumi,  Kecamtan Wayhalim, 

pertamina Dukung kesehatan dan 
Sanitasi bagi masyarakat lampung

Kecamatan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang 
Pusat, dan Kecamatan Labuhan Ratu.

Satria berharap fasilitas ini bisa digunakan dan 
dirawat  sebaik-baiknya sehingga bisa dipakai dalam 
jangka panjang. “Semoga dengan adanya McK ini, 
tingkat sanitasi dan kebersihan masyarakat sekitar 
bisa lebih higienis sehingga dapat terhindar dari 
berbagai penyakit,” ujar Satria.

Sumeri, salah satu warga di sekitar Masjid As 
Salam mengucapkan terima kasih kepada Pertamina 
dan Kodim 0410 atas bantuan yang diberikan. 
Semoga ini menjadi amal ibadah bagi Pertamina dan 
Kodim,” ujarnya.

Sebelumnya, warga di  sek i tar  wi layah 
tersebut belum mempunyai fasilitas McK yang 
memadai.•coMMreL & csr reGion suMBAGseL

BALiKPAPAn - Berbagai cara yang 
dilakukan Pertamina memberikan 
manfaat sebesar-besarnya bagi 
masyarakat Indonesia, salah satunya 
dengan berbagi  menyambut bulan 
Suci Ramadan. Pertamina Refinery Unit 
(RU) V melalui Baituzzakah Pertamina 
(BAZMA) menyelenggarakan program 
“Siaga Pangan Ramadhan” (SAPA 
Ramadhan),  pada Sabtu (12/5/2018) 
di Balikpapan.

SAPA Ramadhan adalah program 
pemberian paket sembako rutin 
kepada dhuafa yang diselenggarakan 
RU V. Program ini berjalan sejak 
2012 dan pembagiannya telah merata 
seluruh kecamatan di Kota Balikpapan. 
Menurut Senior Manager Operation 
& Manufacturing Pertamina RU V 
Prayitno, sebagai BUMN yang bertugas 
menjaga ketahanan energi di kawasan 
timur Indonesia,  RU V juga memiliki 
tanggung jawab sosial terhadap 
masyarakat yang berada di sekitar 

Sapa (Siaga pangan) ramadhan:
cara ru V Sambut Bulan Suci ramadhan

lingkungan perusahaan. 
Sementara itu,  Ketua Bidang Pemberdayaan 

dan Usaha Produktif BAZMA RU V, dr. Sindu 
Agung Lesmana menjelaskan, paket sembako 
ini berasal dari uang zakat para pekerja RU 
V yang dikumpulkan rutin setiap bulannya.  
“Tahun lalu, SAPA Ramadhan telah menyalurkan 
700 paket sembako untuk warga dhuafa di 
Kelurahan Prapatan, Telaga Sari, Klandasan 
Ulu, Klandasan Ilir dan Damai. Sedangkan tahun 
ini,  SAPA Ramadhan telah memberikan total 
525 paket sembako kepada mustahik, warga 
dan janda dhuafa yang tersebar di Kelurahan 
Prapatan, Margasari, Baru Ilir, dan Karang Jati,” 
paparnya.•ru V

fo
To

: r
U

 v
fo

To
: C

o
M

M
r

E
L 

&
 C

S
r

 r
E

g
io

n
 S

U
M

b
a

g
S

E
L

pertamina dan 
mastercard perbarui 
Sinergi Wujudkan 
cashless Society
jAKArTA - Pertamina selalu berupaya 
memberikan kemudahan dan kenyamanan 
bagi konsumennya. Salah satunya dengan 
cara transaksi pembelian BBM secara non 
tunai di SPBU.  Untuk menunjang hal tersebut, 
Pertamina bersama Mastercard memperbarui 
sinergi dengan melakukan penandatanganan 
nota kesepahaman, di Jakarta, pada Senin 
(14/5/2018).

commercial Retail Fuel Manager Pertamina 
Deny Djukardi mengatakan, kerja sama ini 
merupakan bagian dari upaya kedua belah 
pihak dalam mendorong transaksi non-tunai 
atau cashless di SPBU. “Terjalinnya kerja sama 
dengan Mastercard merupakan salah satu bentuk 
komitmen kami memberikan kemudahan serta 
kenyamanan kepada pengemudi kendaraan 
bermotor di Indonesia dalam bertransaksi 
di SPBU,” kata Deny. Menurutnya, dengan 
memanfaatkan transaksi non tunai, Pertamina 
dan Mastercard ikut mendorong terwujudnya 
cashless society di Indonesia.

Sementara itu, Direktur Mastercard Indonesia 
Tommy Singgih menyatakan rasa bangganya 
bisa kembali bekerja sama dengan Pertamina. 
“Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari 
kolaborasi antara Mastercard dan Pertamina 
yang telah dimulai sejak lima tahun lalu sebagai 
penyedia teknologi pembayaran non tunai,” 
jelasnya.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Bank 
Indonesia sejak 2014 mencanangkan Gerakan 
Nasional Non Tunai (GNNT). Untuk mendukung 
gerakan tersebut, Pertamina mengejar target 
pemanfaatan sistem pembayaran non tunai 
sebesar 10-12% sesuai yang dicanangkan 
pemerintah. Saat ini, Pertamina hanya mampu 
memenuhi pembayaran cashless sebesar 8% 
dengan rata-rata transaksi per tahun sebesar 
Rp 600 triliun.•eKA

soroT
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pertamina resmikan kawasan ekonomi masyarakat pekanbaru 
dan kepulauan riau

pertamina ep Dukung 
kemajuan pendidikan 
di kota tarakan

ciLAcAP - Lebih dari 120 anak laki-laki 
mengikuti khitanan massal di Rumah 
Sakit Pertamina cilacap, pada Sabtu 
(28/4/2018). Anak-anak tersebut berasal 
dari sejumlah wilayah di cilacap yang 
datang bersama keluarganya. Kegiatan 
bakti sosial ini merupakan kerja sama 
Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap 
dengan Pemerintah Kabupaten cilacap 
yang memperingati HUT ke-162 cilacap. 

General Manager RU IV Dadi Sugiana 
menyampaikan, Pertamina sudah secara 
rutin menyelenggarakan khitanan massal 
dalam berbagai kesempatan sebagai 
bagian dari program cSR bidang 
kesehatan dan sosial kemasyarakatan. 
“Kali ini, khitanan massal diadakan 
sebagai bagian dari rangkaian kegiatan 
HUT cilacap,” ujarnya.

PeKAnBAru - Untuk 
menciptakan kemandirian 
bagi  para petani  dan 
ke lompok b inaan,  PT 
P e r t a m i n a  ( P e r s e ro ) 
Ma rke t i ng  Ope ra t i on 
Region (MOR) I meresmikan 
program Kawasan Eko-
nomi Masyarakat (KEM) di 
wilayah provinsi Riau dan 
Kepulauan Riau, Senin 
(7/5/2018) di Kelurahan 
Simpang 3, Kecamatan 
Bukit Raya, Pekanbaru. 

Unit Manager comm & 
CSR MOR I, Rudi Ariffianto 
mengatakan program 
ini merupakan program 
bantuan perusahaan dalam 
rangka meningkatkan 

Bupati cilacap H.Tato Suwarto 
Pamuji mengapresiasi kepada Pertamina 
RU IV cilacap yang terlibat aktif dalam 
kegiatan sosial kemasyarakatan pada 
HUT cilacap. “Kami mengucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya 
karena Pertamina telah berkontribusi 
dalam kegiatan sunatan massal, 
menyatuni anak yatim, pengobatan gratis 
serta rehab rumah tidak layak huni dalam 
HUT cilacap tahun ini,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, selain 
dikhitan, peserta khitanan massal juga 
mendapatkan bingkisan dan uang 
saku dari Pertamina  yang diserahkan 
secara simbolis oleh Bupati cilacap 
H Tato Suwarto Pamudji didampingi 
General Manager RU IV cilacap Dadi 
Sugiana.•ru iV

pertamina ru iV adakan Bakti Sosial 
pada hut ke-162 cilacap

TArAKAn - Senyum sumringah terpancar dari wajah Aini 
(9 tahun), murid SD Negeri 030 Tarakan, saat menerima 
paket perlengkapan sekolah dari PT Pertamina (Persero) 
serta meja kursi untuk kegiatan belajar dari PT Pertamina 
EP (PEP). Tak hanya itu, Aini dan teman-temannya juga 
mendapat taman bacaan baru untuk menunjang akses 
informasi anak-anak Kota Tarakan. 

Bantuan perlengkapan sekolah dan taman bacaan 
diserahkan oleh Direktur Logistik, Supply chain, & 
Infrastruktur Pertamina Gandhi Sriwidodo. Sedangkan 
bantuan meja kursi diserahkan oleh Production & Operation 
Director PEP chalid Said Salim. Ketiga bantuan tersebut 
diterima secara simbolis oleh Kepala SD Negeri 030 Tarakan 
Sumijah, pada Rabu (9/5/2018).

Dukungan Pertamina pada pertumbuhan Kota Tarakan 
sudah terjalin lama. Selain di bidang pendidikan, kali ini 
Pertamina juga memberikan ambulans untuk Pemerintah 
Kota Tarakan dan sanitasi sehat di Kelurahan Karang 
Anyar.•PeP AsseT 5

taraf ekonomi masyarakat 
sekitar. 

“ S e b a g a i  w u j u d 
dukungan perusahaan 
agar masyarakat menuju 
kemandirian, Pertamina 
beker ja sama dengan 
FLipMAS Batobo Wilayah 
R i a u - K e p r i  m e m b e r i 
b a n t u a n  p e m b i n a a n 
p e m a n f a a t a n  l a h a n 
y a n g  m a r j i n a l  s e r t a 
penyediaan pera latan 
hingga pembibitan untuk 
p e n g e l o l a a n  s e k t o r 
pertanian, peternakan, 
dan perikanan kepada 
kelompok binaan,” ujar 
Rudi.

Ia juga menjelaskan 

Riau dan Kepulauan Riau. 
Yaitu, KEM Simpang Tiga, 
Pekanbaru, KEM Batu 
Bersurat, dan KEM Bantalan 
- Indragiri Hilir yang berada 
di provinsi Riau. Sedangkan 
di Kepulauan Riau yakni 
KEM Madong.•Mor i
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Sementara itu Ketua 
FLipMAS Batobo, Padil, 
sampai dengan saat ini, 
pihaknya telah menggelar 
program pemberdayaan 
dengan mengirim 16 tenaga 
pendamping di empat 
Kota/Kabupaten Provinsi 

agar  keber langsungan 
program pemberdayaan 
terus berjalan, Pertamina 
b e r s a m a  F L i p M a s 
Batobo juga memberikan 
pembinaan dan bimbingan 
kepada kelompok bina-
a n  d e n g a n  b e r b a g a i 
pe la t i han  pengo lahan 
hasil KEM. Bahkan hasil 
dari program pembinaan 
dengan pelat ihan yang 
berjalan sehingga mampu 
membimbing kelompok 
binaan menjadi lebih baik, 
dar i  bercocok tanam, 
beternak, hingga teknik 
memasarkan seh ingga 
mampu men ingkatkan 
perekonomian warga.
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sAfAri rAMADAn

Direktur keuangan : 
instrospeksi dan Bersyukur dengan Berbagi
MAKAssAr - Direksi Pertamina 
kembal i  mengadakan Safar i 
Ramadan (safram) untuk bertatap 
muka dengan insan Pertamina di 
unit operasi dan anak perusahaan. 
Rangkaian safram diawali oleh 
Direktur Keuangan PT Pertamina 
(Persero) Arief Budiman yang 
didampingi oleh GM MOR VII 
Tengku Fernanda ser ta  t im 
manajemen lainnya melakukan 
management walkthrough ke 
TBBM & LPG Makassar dilanjutkan 
dengan buka puasa bersama 
pekerja MOR VII Makassar, pada 
Selasa (22/5/2018). 

Dengan mengusung tema 
“H ikmah  Ramadhan  da lam 
Mendukung Kegiatan Korporasi”, 
dalam kesempatan tersebut 
Direktur Keuangan menyampaikan 
pesan sinergi kebaikan di hadapan 
insan MOR VII.

“Ini adalah bulan yang tepat 
bagi kita untuk memperbanyak  
instrospeksi atas apa yang telah 
kita lakukan dalam hidup, termasuk  

Sebelumnya, usai melakukan 
MWT ke TBBM & LPG Makassar, 
Direktur Keuangan Arief Budiman 
menyambangi Sekolah Anak 
Percaya Diri  yang menjadi bagian 
dari kegiatan Home Industry & 
Social care center Kelompok 
Wanita Nelayan Fatimah Azzahra, 
binaan Pertamina TBBM Makassar 
sejak 2014. Sekolah ini berada di 
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instrospeksi apa yang sudah 
kita berikan untuk perusahaan 
tercinta ini,” ujar Arief mengawali 
sambutannya. Menurutnya, koreksi 
diri yang paling baik adalah dengan 
meningkatkan kinerja dan bersinergi 
dengan sesama insan Pertamina 
agar perusahaan semakin maju.

Selain itu, Arief juga mengajak 
seluruh insan MOR VII untuk 
menunjukkan rasa syukur dengan 
memperbanyak berbagi kepada 
sesama di manapun berada. “Kita 
harus bersyukur lebih banyak di 
bulan suci ini karena telah diberi 
kesempatan memiliki karier di 
Pertamina. Selagi kita dilimpahi 
rezeki, tunjukkanlah kontribusi kita 
kepada lingkungan sekitar. Mudah-
mudahan Pertamina bisa menjadi 
rahmat bagi masyarakat sekitar,” 
imbuhnya.

Safram juga di isi dengan 
penyerahan bantuan sarana dan 
prasarana senilai Rp 50 juta untuk 
pondok pesantren Raudhatul 
Jannah.

Kelurahan Pattingaloang, Ujung 
Tanah, Makassar. Dalam kun jung an 
itu, Arief  secara simbolis mem-
bagi kan perlengkapan sekolah 
kepada anak-anak yang menimba 
ilmu di sekolah itu. Total bantuan 
yang diberikan untuk sekolah ter-
sebut senilai Rp 50 juta untuk me-
nunjang proses belajar mengajar di 
sana.•Trisno

Safari Ramadan Patra Jasa
Wujudkan transformasi rangkul media
jAKArTA - Salah satu anak 
perusahaan PT Pertamina 
(Persero) PT Patra Jasa baru saja 
mengadakan Safari Ramadan 
1439 Hi j r iah dengan tema 
“Sucikan Niat Satukan Langkah, 
Wujudkan Transformasi”, di 
cerita cafe Jalan Otista, Jakarta 
Timur, Selasa (22/5/2018). 

Safari Ramadan kal i  ini 
terasa spesial bagi Patra Jasa 
karena pesertanya merupakan 
awak media dan stakeholder 
yang berperan mendukung 
t rans formas i  perusahaan. 
Di kesempatan tersebut Plt. 
Direktur Utama Patra Jasa - 
Benny Ishanda di dampingi 
Sekretaris Perusahaan Patra 
Jasa Gatot Subagio turut hadir 
untuk dapat bertemu langsung 
dan bersilahturahmi dengan 
rekan-rekan media.

“Acara ini merupakan ajang 
si laturahmi Patra Jasa dan 
media. Untuk mendukung bisnis 
Patra Jasa ke depannya kami 
membutuhkan dukungan dari 
semua stakeholder, termasuk 

Koran Sindo, Forum Wartawan 
BUMN, Propert i  Indonesia, 
Kordinator Media Jakarta dan 
Energia karena telah menjadi 
mitra kerja dalam pemberitaan 
kegiatan perusahaan. Plt Direktur 
Utama PT Patra Jasa Benny 
Ishanda menyerahkan plakat 
kepada media, termasuk Energia 
yang diterima oleh Redaktur 
Pelaksana Reno Fri Daryanto. 

Reno Fri Daryanto  me-
nyambut baik apresiasi ter-
sebut. Menurutnya, sebagai 

bagian dari Pertamina, sudah 
selayaknya upaya Patra Jasa 
m e l a k u k a n  t r a n s f o r m a s i 
bisnisnya dipublikasikan di media 
perusahaan maupun media 
nasional. “Tujuannya selain untuk 
memberitakan perkembangan 
kinerjanya, juga dapat menjadi 
contoh bagi anak perusahaan 
lainnya untuk bergerak cepat 
mengikut i  d inamika b isn is 
saat ini. Semoga ke depannya 
Patra Jasa semakin maju,” 
pungkasnya.•DeKA

media,” kata Gatot. 
Menurut Gatot, ini merupakan 

awal langkah yang baik, sebab 
Patra Jasa terus melakukan 
transformasi ke arah yang lebih 
modern dengan pengembangan 
bisnisnya. Saat ini Patra Jasa 
sudah bertransformasi menjadi  
properti developer yang memiliki 
beberapa project prioritas melalui 
optimalisasi aset perusahaan dan 
Pertamina. Selain itu Patra Jasa 
juga terus mengembangkan 
bisnis perhotelannya dan bisnis 
multi jasa ke arah yang lebih 
modern salah satunya melalui  
cafe cerita. 

“Saa t  i n i  k i t a  sedang 
mengembangkan bisnis properti. 
Kami juga terus melakukan 
pengembangan bisnis hotel dan 
resort, termasuk membuka bisnis 
café sesuai dinamika pasar. 
Seperti cerita cafe ini yang 
rencananya akan kami buka di 
tempat lain juga,” ujarnya. 

Di akhir acara, Patra Jasa 
memberikan apresiasi bagi media 
yang hadir seperti BUMN Track, 
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Direktur hulu:
Jaga Soliditas Sinergi antar unit Operasi 
dan Jaga rahasia perusahaan
PA L e M B A n G  -  D i r e k t u r 
Hulu Pertamina Syamsu Alam 
melakukan Safar i  Ramadan 
(safram) ke Palembang, pada 
Rabu (23/5/2018). Di sana, Alam 
berinteraksi langsung dengan 
insan Pertamina yang bertugas 
di Pertamina EP, RU III Plaju, dan 
MOR II. 

Dengan mengusung tema 
H i k m a h  R a m a d h a n  d a l a m 
Mendukung Kegiatan Korporasi, 
Syamsu Alam mengingatkan 
seluruh pekerja dengan tegas untuk 
menjaga kerahasiaan perusahaan.

“Saya menekankan dengan 
tegas kepada semua rekan-
rekan untuk menjaga kerahasiaan 
perusahaan. Karena jika hal itu 
tidak dilakukan, ke depannya justru 
akan mempersulit kinerja rekan-

kesiapan penyaluran BBM di wilayah 
Sumbagsel selama Ramadan 
dan jelang mudik Lebaran 2018. 
Bersama dengan tim manajemen 
la innya,  ia  juga me lakukan 
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rekan. Kesempatan tersebut dapat 
memberikan peluang bagi oknum 
yang tak bertanggung jawab ‘mem-
bully’ Pertamina,” ungkapnya.

Untuk i tu lah ia berharap 
berharap seluruh unit usaha 
dan anak perusahaan di wilayah 
Sumatera bagian selatan kian solid, 
“Palembang mempunyai sinergitas 
yang tinggi, ada Pertamina EP 
di hulu, ada Refinery Unit  III dan 
Marketing Operation Region II, 
dari hulu hingga hilir semuanya 
terpenuhi. Jaga sinergi yang solid 
ini dan jangan terlalu cepat reaktif,” 
jelas Syamsu Alam.

Selain bertatap muka dengan 
insan Pertamina Sumbagsel, 
Syamsu Alam juga melakuka 
management walkthrough ke 
TBBM Kertapati untuk memastikan 

kunjungan ke Pondok Pesantren 
Ar-Rahman dan Subulussalam 
untuk memberikan bantuan senilai 
Rp 50 juta kepada masing-masing 
pesantren.•hAri

Spirit Berbagi dalam Safari ramadan 
Direktur manajemen aset di cilacap
ciLAcAP - Direktur Manajemen 
Aset Pertamina M Haryo Yuanianto  
bertatap muka dengan insan 
Pertamina Refinery Unit (RU) IV 
cilacap, di Gedung Patra Graha, 
cilacap, pada (24/5/2018). Dalam 
kesempatan tersebut, Haryo 
memberikan pengarahan sesuai 
dengan tema yang diusung dalam 
Safari Ramadan (safram) tahun 
ini, “Hikmah Ramadhan dalam 
Mendukung Kegiatan Korporasi”. 

Haryo menegaskan, ada 
lima hal penting yang harus 
d i imp l emen tas i kan  i n san 
Pertamina dalam kehidupan 
sehari-hari. Yaitu, bersyukur, 
in t rospeks i ,  pengenda l ian 
diri, berbagi, dan bersinergi.  
“Kita harus bersyukur karena 
k i ta  memi l ik i  kesempatan 
memenuhi hajat hidup orang 
banyak, dengan menyediakan 
dan mendistribusikan energi 
kepada seluruh masyarakat 
Indonesia. Kita juga harus terus 
berintropeksi dir i  sehingga 
mengetahui perbaikan apa 

Kecamatan Kampung Laut, 
santunan anak yatim, 1.000 
paket sembako, dan bantuan 
beras untuk nelayan se-cilacap,” 
tuturnya.

S a l a h  s a t u  p e n e r i m a 
bantuan, pengasuh Pondok 
Pesantren Syafatul  Quran, 
Ramatul lah, mengucapkan 
terima kasih atas bantuan  yang 
diber ikan Pertamina “Saya 
sangat bersyukur Pertamina 

sudah memberikan bantuan 
berupa Gedung Aula Putri yang 
dampaknya sangat bermanfaat 
bagi kegiatan santri,” ujarnya.  

Hal senada disampaikan 
Dela sebagai santri pondok 
pesantren tersebut. “Saya merasa 
senang, bisa latihan hadroh dan 
melakukan kegiatan lainnya 
di tempat khusus perempuan 
karena bantuan dari Pertamina,” 
imbuhnya. •inDAh

yang perlu di lakukan demi 
meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat. Kita pun harus 
mampu mengendalikan diri agar  
kinerja kita menjadi lebih efektif 
dan efisien. Selain itu, kita tidak 
boleh lupa berbagi. Karena ada 
hak orang yang membutuhkan 
dalam setiap rezeki kita. Dan 
yang terakhir, agar bisnis kita 
semakin berkembang, sudah 
seharusnya kita semua bersinergi 
di semua lini bisnis maupun 
dengan stakeholders,” jelasnya 
panjang lebar.

Sejalan dengan arahan 
te rsebut ,  P js .  GM RU IV 
Mochamad Zaini memaparkan 
kegiatan yang sudah dilakukan 
RU IV dalam bulan suci ini. “RU 
IV sudah berbagi kepada tiga 
Pondok Pesantren, 1.007 anak 
yatim piatu se-cilacap dalam 
rangka menyambut Ramadan, 
300 yatim piatu se-cilacap 
dalam rangka Safari Ramadan 
Pertamina Pusat, pembagian 
perlengkapan sholat untuk 



soroT
pertamina Benchmark pengelolaan media Sosial tni au
jAKArTA - Untuk mengem-
bangkan layanan kepada pelanggan 
maupun masyarakat melalui media 
sosial, Pertamina melakukan 
benchmarking pengelolaan media 
sosial ke Dinas Penerangan TNI 
Angkatan Udara (Dispenau) di 
Gedung B-1 Roesmin Nurjadin 
lantai 1 Markas Besar TNI AU, 
cilangkap (17/6/2018).

Kepala Dispenau Marsekal 
Pertama TNI Jemi Trisonjaya, M. 
Tr (Han) beserta staff memberikan 
penje lasan bagaimana cara 
memenangkan hati masyarakat 
melalui pengelolaan media sosial 
yang humanis namun tetap 
berdasarkan data dan fakta yang 
dilakukan oleh akun @_TNIAU saat 
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tim knowledge management (kOmet)
Quality management – Dit. ga
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Fax. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com

konten rubrik ini diisi oleh tim Qm korporat

Audit CIP 2018 – Sejalan dengan Program Efisiensi
Delapan Langkah Tujuh Alat (DELTA) 

adalah metode Continuous Improvement 
Program (cIP) yang digunakan seluruh 
insan mutu Pertamina untuk menyelesaikan 
masalah pekerjaannya. Hal tersebut telah 
diamanahkan oleh Direktur Utama melalui 
Kebijakan Management Mutu Pertamina 
bahwa se lu ruh  masa lah  peker jaan 
diselesaikan melalui metode cIP yang 
berorientasi pada value creation.  

Terimakasih banyak kepada para gugus 
yang sudah mendaftarkan gugusnya dalam 
Aplikasi Pendaftaran cIP di Website Quality 
Management tercatat dalam sistem sejumlah 
317 (per 22 Mei 2018) laporan penyelesaian 
masalah pekerjaan berbasis cIP akan 
diselesaikan tahun ini dari unit operasi/ 
region/ anak perusahaan maupun fungsi-
fungsi yang berada di Lingkungan Kantor 
Pusat. Pastikan cIP anda terdaftar, dengan 
begitu tim QM akan melakukan audit untuk 
memberikan coach dan monitoring progress 
langkah cIP masing-masing gugus. 

Khususnya untuk insan mutu di Kantor 
Pusat, panggilan Audit cIP – Plan Do Check 
Action (PDcA) I telah disampaikan, sejumlah 
gugus di area kantor pusat akan diaudit 
dalam kurun waktu Mei – Juni 2018 (selama 
bulan Puasa). Ada banyak manfaat dari 
proses audit PDcA ini yaitu diantaranya demi 
mendapatkan data yang valid terhadap hasil 

kegiatan cIP, monitoring 
kont inu i tas kegiatan 
c I P,  m e n d a p a t k a n 
r e k o m e n d a s i  d a n 
coaching bagi setiap cIP 
dan sebagai data review 
manajemen terhadap 
kontribusi kegiatan cIP 
di  tahun 2018 serta 
yang terpenting adalah 
memas t i kan  bahwa 
DELTA masing-masing 
gugus “On The Track”. 
Berdasarkan hasil audit 
cIP kali ini akan menjadi 
dasa r  rea l i sas i  KP I 
knowledge standarization and Innovation 
TW II tahun ini, dimana juknis detailnya sbb: 

Semoga para insan mutu mulai naik kembali 
semangatnya karena tahun ini cIP akan 
lebih fokus dalam program efisiensi untuk 
mendukung arahan Direktur Utama dalam 
menghadapi krisis harga produk yang 
tidak diizinkan berubah oleh Pemerintah 
sedangkan harga crude mulai naik. Dari sisi 
downstream hal ini merupakan tantangan 
yang luar biasa, sehingga efisiensi yang harus 
dikampanyekan.•Desy PusPiTAsAri

sudah sampai langkah berapakah ciP 
Anda???
Keep Innovating! Keep Improving
Keep Delivering Value Creation

Sampai dengan akhir Juni 2018, setiap 
pemilik KPI harus memiliki realisasi risalah 
selesai sebesar 4% dari total populasi. 

menerima kunjungan VP corporate 
communication Adiatma Sardjito 
dan External communication 
Manager Arya Dwi Paramita.

“Pertamina sebagai salah satu 
BUMN besar dan pengelolaan 
kehumasannya sudah baik pun 
masih mau belajar dari kami, Kami 
sangat mengapresiasi kunjungan 
ini”,  ujar Marsekal Pertama TNI Jemi 
Trisonjaya dalam sambutannya.

S e m e n t a r a  A d i a t m a 
mengatakan,  kun jungan in i 
selain ingin melihat pengelolaan 
media sosial juga untuk menjajaki 
kerjasama komunikasi yang bisa 
disinergikan untuk memerangi 
berita bohong atau hoax dan 
menyebarkan berita positif yang 

memberikan edukasi kepada 
masyarakat. “Setelah kunjungan ini 
akun media sosial @pertamina dan 
@_TNIAU bisa saling mention jika 
mempunyai informasi positif yang 
bisa mencerahkan masyarakat”, 
jelas Adiatma.

A c a r a  d i t u t u p  d e n g a n 
pertukaran cinderamata, dan 
pemberian buku Jelajah Energi 
oleh VP corporate communication 
Adiatma Sardjito yang diterima oleh 
Kadispenau Marsekal Pertama TNI 
Jemi Trisojaya.•reno
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Jadi teladan, Seluruh pnS 
di tolitoli gunakan Bright 
gas 5,5 kg
ToLiToLi - Sebagai bentuk sinergi Pertamina Marketing 
Operation Region (MOR) VII bersama Pemerintah Daerah 
Kabupaten Tolitoli, Asisten Pemda Sekda Kabupaten Tolitoli 
Adjimain mendeklarasikan dukungan terhadap penggunaan 
LPG Bright Gas 5,5 kg bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli. 

Dukungan ini dicetuskan melalui Surat Edaran Bupati 
Tolitoli tentang Penggunaan LPG Bright Gas 5,5 kg  oleh 
PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli, di Ruang 
Aula Kantor Bupati Tolitoli, Senin (14/5/2018). Sinergi 
tersebut ditandai dengan penyerahan simbolis tabung 
Bright Gas 5,5 kg kepada perwakilan PNS Kabupaten 
Tolitoli.

Area Manager communication & cSR MOR VII M. Roby 
Hervindo menuturkan, sinergi bersama Pemkab Tolitoli ini 
bertujuan agar PNS selaku Aparatur Sipil Negara menjadi 
contoh teladan bagi masyarakat menengah ke atas baik 
dari sektor rumah tangga maupun usaha untuk beralih 
dari LPG subsidi 3 kg ke produk Bright Gas 5,5 kg. Hal ini 
dikarenakan peruntukkan LPG subsidi hanya ditujukan bagi 
masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.

Sebagai dukungan bagi para PNS untuk menggunakan 
Bright Gas 5,5 kg, Pertamina menyediakan fasilitas bagi 
para PNS berupa penukaran dua buah tabung LPG 3 
kg menjadi satu tabung Bright Gas 5,5 kg (termasuk isi), 
gratis bagi 100 pembeli pertama. Selain itu, Pertamina 
juga menyosialisasikan penggunaan Bright Gas beserta 
keunggulannya termasuk langkah penggunaan LPG yang 
aman. 

Di Kabupaten Tolitoli, produk Bright Gas 5,5 kg telah 
diluncurkan pada Januari 2017 lalu dan dipasarkan dengan 
harga Rp 340.000,- untuk pembelian tabung perdana 
termasuk isi, serta Rp 80.000,- untuk harga isi ulang per 
tabung. Saat ini Bright Gas sudah tersedia di lembaga 
penyalur resmi Pertamina yakni melalui agen, pangkalan, 
dan SPBU di Kabupaten Tolitoli.•Mor Vii
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Dilatarbelakangi oleh tiga arahan 
Direksi dalam kegiatan operasional untuk 
menghindari Fatality, Fraud, dan Project 
Delay, Pertamina Internal Audit (PIA) 
mengaktualisasikan salah satu perannya 
yaitu sebagai Trusted Advisor berinisiatif 
menyelenggarakan Consult ing Day 
Pertamina Internal Audit. Kick Off Meeting 
Consulting Day PIA diselenggarakan pada 
tanggal 18 Mei 2018 dan dipimpin secara 
langsung oleh chief Audit Executive Faisal 
Yusra untuk memperkenalkan mekanisme 
pelaksanaan Consulting Day PIA. 

Adapun poin penting terkait pelaksanaan 
Consulting Day PIA adalah sebagi berikut:

1. Merupakan kegiatan Advisory 
(pemberian jasa advis)

2. Ruang lingkupnya disepakati oleh 
auditor dan manajemen/auditee

3. Alternatif solusi permasalahan 
dari aspek Governance, Risk dan 
control

4. Hasil konsultansi tidak mengambil 
alih tanggung jawab manajemen

Consult ing Day  PIA ini didasari 
pada kebutuhan untuk memitigasi risiko 
banyaknya temuan bersifat repeatable dan 
replicable yang telah menjadi perhatian 
Pemegang Saham sehingga dituangkan 
dalam arahan RUPS di bulan Mei 2018. 
Berdasarkan pemetaan di periode 2015-

2017, diketahui temuan-temuan Internal 
Audit yang signifikan adalah terkait 

dengan:

kick Off consulting Day pia: 
menuju agenda anti Fraud harga mati

5. Jasa konsultasi dilakukan dan 
didokumentasikan dalam notulen 
yang ditandatangani kedua belah 
pihak. Hasil consulting tidak dapat 
menjadi dasar untuk mengambil 
alih tanggung jawab management/
auditee

6. Bi la rekomendasi t idak dapat 
disampaikan pada hari pelaksanaan, 
maka has i l  konsul tas i  dapat 
disampaikan sesuai kesepakatan.

Diharapkan pasca Kick Off Consulting 
Day yang merupakan salah satu aktualisasi 
peran PIA menjadi Trusted Advisor, 
menjadi tonggak dan agenda 
bersama seluruh Insan 
Pertamina menjadi Anti 
Fraud adalah harga Mati 
demi  keber langsungan 
Perusahaan yang k i ta 
cintai.•ArP
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1. Pelanggaran prosedur dan 
ketidakakuratan OE dalam proses 
pengadaan

2. Kelemahan perencanaan dan 
monitoring proyek/pekerjaan

3. Losses tidak dikelola dengan baik
4. STK tidak ada/kadaluarsa
Berdasarkan pemetaan tersebut, maka 

topik yang dapat dikonsultasikan pada 
Consulting Day PIA dapat dibagi menjadi 
empat topik utama yaitu:

1. Pengadaan Barang & Jasa
2. Project Management
3. Pengelolaan Arus Minyak & Gas
4. Kelemahan Sistem Tata Kerja 

(STK)
Bagi pihak-pihak yang akan mengikuti 

kegiatan Consulting Day PIA ini dapat 
mengikuti alur proses pelaksanaan sebagai 
berikut:

1. Pendaftaran Consulting Day dibuka 
setiap hari Rabu - Jumat Minggu 
pertama dengan mengirimkan email 
kepada PIc: irvan.putra@pertamina.
com  dan i .nengah.dharma@
pertamina.com.

2. Pastikan pejabat selevel Manager 
telah mengetahui consulting request 
yang didaftarkan.

3. PIc Consulting Day akan memberikan 
informasi perihal waktu dan tempat 
pelaksanaan.

4. Consulting Day akan dilakukan setiap 
hari Rabu di Minggu kedua.

    

    

www.pertamina.com OFFICE OF CHIEF LEGAL COUNSEL & COMPLIANCE

Membangun Integritas Bersama Bung Ben
Gratifikasi Dalam Rangka Hari Raya Keagamaan

Code of Conduct:
Setiap Insan Pertamina 
dilarang menawarkan, 
memberi, dan/atau 
menerima sesuatu 
yang tidak sesuai 
dengan Ketentuan 
Gratifikasi untuk tujuan 
memperoleh manfaat/ 
imbalan/kontraprestasi 
dan perlakuan 
istemewa dari pihak- 
pihak tertentu.



`
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cOrpOrate liFe SaVing ruleS: 
Surat iJin kerJa (Seri 1)

Corporate Life Saving Rules, yang telah 
dicanangkan oleh jajaran Direksi pada tanggal 
11 Januari 2018, dan wajib diiimplementasikan 
di seluruh wilayah operasional PT Pertamina 
(Persero), anak perusahaan, cucu perusahaan 
dan joint venture merupakan elemen kunci 
dalam komitmen Pertamina untuk menciptakan 
lingkungan kerja yang aman untuk seluruh pekerja, 
pengunjung dan kontraktor Pertamina. 

Corporate Life Saving Rules disusun 
berdasarkan data statistik penyebab (contributory 
factor) major accident yang terjadi di Pertamina 
mulai tahun 2011 hingga awal September 2017 
yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan 
aktivitas operasi Pertamina, sehingga diharapkan 
dapat memperkuat budaya safety Pertamina. 
Berikut 11 elemen dalam corporate life saving 
rules : 

1. Tools & Equipment
2. Safe Zone Position
3. Permit to Work
4. Isolation
5. Confined Space
6. Lifting Operation
7. Fit to Work
8. Working at Height
9. Personal Floatation Device
10. System Override
11. Asset Integrity

Edisi Energia kali ini kita akan membahas 
tentang elemen Permit to Work atau Surat Ijin 
Kerja, yang terbagi dalam beberapa seri. Surat 
Ijin Kerja selanjutnya disingkat SIKA. 

 
Tujuan penerbitan siKA
SIKA ditujukan agar jenis-jenis pekerjaan 

sesuai yang diatur dalam pedoman dapat 
terlaksana dengan baik dan aman. Pelaksanaan 
SIKA bukan sekedar formalitas agar pekerjaan 
dapat segera dilaksanakan di lapangan. SIKA 
bertujuan untuk : 

• Mengontrol/mengawasi pelak sanaan 
pekerjaan yang tidak boleh menimbulkan 
bunga api (sumber penyalaan).

• Mengontrol/mengawasi pelak sanaan 
p e k e r j a a n  y a n g  d i p e r  k e n a n k a n 
menimbulkan bunga api  (sumber 
penyalaan).

Surat Izin Kerja merupakan sarana yang 

hSSe

SIKA Panas diperlukan untuk setiap jenis 
pekerjaan yang berkaitan dengan penggunaan 
sumber penyalaan atau yang dapat menimbulkan 
api terbuka. Pekerjaan panas tersebut antara lain :

• Pengelasan listrik dan las potong.
• Penggunaan mesin gerinda atau alat 

potong.
• Penggunaan peralatan hot tapping.
• Sand blasting.
• Penggunaan api terbuka (penyalaan api 

dapur/furnace/heater dan lain-lain).
• Penggunaan alat-alat tangan yang dapat 

menimbulkan bunga api.
• Penggunaan alat yang memakai baterai 

tetapi tidak mencantumkan kualifikasi 
Gas Proof.

• Pekerjaan yang berpotensi terjadinya 
kebakaran atau dapat menimbulkan 
bunga api, memasang atau melepas 
sorokan buta atau blind dengan potensi 
paparan terhadap fluida mudah terbakar, 
membuka manhole dengan potensi 
paparan terhadap toksik fluida mudah 
terbakar/beracun).

• Penggunaan alat berat, 
kendaraan ,  maupun 
mesin-mesin motor bakar 
lainnya di dalam battery 
limit.

Pengendalian khusus untuk pekerjaan panas 
diperlukan agar tidak terjadi kontak antara sumber 
api tersebut dengan potensi kebocoran fluida dan/
atau gas mudah terbakar dari sekitar tempat kerja 
panas dilakukan, yaitu : 

1. Isolasi peralatan: mengisolasi peralatan dari 
sumber-sumber energi yang berhubungan 
dengan peralatan tersebut seperti energi 
listrik, energi proses (tekanan, temperatur, 
aliran fluida berbahaya atau beracun) dan 
potensi energi lainnya (mekanik). 

2. Pembers ihan pera la tan  sebe lum 
melakukan pekerjaan panas pada 
peralatan tersebut, dapat berupa: 
dibebaskan dari tekanan (depressurize), 
pengosongan isi gas atau cairan mudah 
terbakar di dalam peralatan, pencucian 
peralatan, pendorongan atau “flush” isi 
cairan atau gas dalam peralatan dengan 
air, penguapan/pengeringan sisa-sisa 
cairan mudah terbakar dengan uap air 
(steam) panas, atau purging dengan 
gas inert. Ventilasi dan pembersihan 
kerak dalam peralatan juga perlu untuk 
mengurangi resiko timbulnya api dalam 
peralatan. 

3. Persyaratan keselamatan la innya: 
penutupan sewer/drain dan kerangan yang 
berada pada jarak 15m, pengamanan/
penutupan bahan mudah terbakar 
disekitar tempat kerja panas, penyediaan 
APAR (alat pemadam api ringan), petugas 
pengaman (fireman), dan lain sebagainya, 
atau penggunaan positive pressure habitat 
ketika hot work dilakukan bersamaan 
dengan jalannya pabrik atau proses 
hidrokarbon disekitar lokasi hot work.

Bersambung...•

28 Mei 2018
No. 22 TAHUN LIV13

harus dilengkapi dan menunjukkan adanya sistem 
administratif yang berlaku : 

1. Otorisasi (kewenangan)
2. Pengendalian dan pengawasan kerja 

sehingga terlaksana dengan baik dan 
aman

3. Pertanggung jawaban
4. Penanganan bahaya dan menguraikan 

aturan yang harus diikuti
5. catatan dan dokumentasi 
6. SIKA dicirikan dengan kode warna tertentu 

agar mudah diidentifikasi, dan dibuat 
sejumlah rangkap atau copy agar dapat 
didistribusikan kepada pihak-pihak terkait.

Surat Izin Kerja bukan merupakan hal-hal 
sbb : 

1. Formalitas untuk dapat memulai pekerjaan.
2. Kepentingan pemberi izin kerja.
3. Jaminan keselamatan kerja dari pemberi 

izin kerja.
4. Penentuan kualitas hasil kerja.

Pelaksanaan pekerjaan dengan kelengkapan 
dokumen SIKA menunjukkan komitmen 
manajemen terhadap HSSE dan kepatuhan 
terhadap regulasi dan perundangan di Indonesia 
mengenai kerja aman. 

SIKA harus diterapkan di seluruh unit operasi 
PT Pertamina (Persero) dan mencakup pekerjaan-
pekerjaan berikut :

1. Pekerjaan pemeliharaan / maintenance 
besar atau kecil.

2. Pekerjaan inspeksi.
3. Pekerjaan konstruksi.
4. Pekerjaan modifikasi.
5. Proses pembersihan peralatan.
6. Pekerjaan memasuki ruangan tertutup 

(confined space).
7. Pekerjaan penggalian.
8. Kendaraan memasuki area ber bahaya.

Pada umumnya SIKA tidak diperlukan pada 
pekerjaan berikut:

1. Pekerjaan rutin yang dilakukan oleh 
pekerja dari bagian produksi.

2. Pekerjaan di Fire Station.
3. Pelatihan pemadaman kebakaran (fire 

training ground).

Jenis-jenis SIKA di lingkup Pertamina yang 
harus dipatuhi demi tercapainya sistem kerja yang 
aman adalah:

1. Surat Izin Kerja Panas 
2. Surat Izin Kerja Dingin
3. Surat Izin Kerja Memasuki Ruang Tertutup/

Terbatas-Confined Space Entry
4. Surat Izin Penggalian dan/atau Pergerakan 

Alat Berat
5. Surat Izin Kerja Radiasi
6. Surat Izin Kerja Listrik dan Instrumen
7. Surat Izin Penggunaan Peralatan Listrik 

diatas 50V dalam Ruang Tertutup
8. Surat Izin Penutupan Jalan
9. Job Safety Analysis (JSA)
10. Sistem Audit SIKA - Audit Permit System.

1. surat izin Kerja Panas
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perdana, pertamina Dockyard Sorong Bangun
Dua unit mooring Boat

Pertamina Dockyard Sorong merupakan salah satu unit usaha 
dari Marine Services - fungsi Marine, tempat perbaikan dan perawatan 
kapal-kapal milik Pertamina maupun kapal-kapal di luar Pertamina. 
Tahun ini, untuk pertama kalinya sejak tahun 1975, Pertamina Dockyard 
Sorong membangun dua kapal kepil (mooring boat) dengan kapasitas 
250 HP. Kapal ini merupakan sarana bantu pemanduan, khususnya 
dalam sandar lepas kapal yang dipandu dalam berolah-gerak di 
perairan wajib pandu, perairan pandu luar biasa dan perairan di luar 
perairan wajib pandu, khususnya untuk kapal yang panjangnya lebih 
dari 30 meter. Pembangunan mooring boat diawali dengan keel laying 
yang ditandai dengan pengelasan plate oleh Marine Services Manager 
Nindya Wasisto, Head of Dockyard Sorong Daniel Tampubolon dan 
Perwakilan dari BKI Sorong Joustra.

Ketua Tim Project Management Pembangunan Mooring Boat, 
Albertus Anto Budi S mengatakan,  pekerja Dockyard Sorong sangat 
siap untuk membangun dua unit mooring boat. Hal ini terbukti dari 
antusiasme dari seluruh pekerja maupun manajemen Shipping. Dengan 
adanya dukungan tersebut, Dockyard Sorong dapat memberikan 
kontribusi yang maksimal sehingga target penyelesaiannya dapat 
tercapai.

harapan Pertamina Dockyard sorong
Head of Dockyard Sorong Daniel Tampubolon menyampaikan 

terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan 
oleh perusahaan sehingga pembangunan mooring boat ini menjadi 
pondasi kepercayaan diri bagi Pertamina Dockyard Sorong untuk 
mempromosikan keberadaan dan kemampuannya di bidang bisnis 
galangan kapal di Indonesia. Sekalipun berada di bagian timur 
Indonesia, yakni Papua Barat, menjadi suatu kebanggaan bagi 
Pertamina Dockyard Sorong dapat menjadi andalan bagi Pertamina 
untuk menghadapi persaingan di masa yang akan datang.•
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ru Vii preventive program Bedah uu ite dan
tips Bersosial media yang Baik
KAsiM -  Untuk memahami 
penerapan Undang-undang 
Informasi & Transaksi Elektronik 
(UU ITE) dan implikasinya dalam 
bersos ia l  media,  Per tamina 
mengadakan seminar untuk para 
pekerja Refinery Unit (RU) VII Kasim, 
pada (14/5/2018). Seminar yang 
merupakan bentuk kolaborasi 
kegiatan Legal Preventive Program 
(LPP) dan RU VII Preventive 
Program (RPP) ini mengundang 
Guru Besar FH UGM  Prof. Dr. 
Marcus Priyo Gunarto,S.H.,M.
Hum., Kasubbag Penelaahan dan 
Bantuan Hukum Dirjen Aplikasi 
Informatika Kominfo RI Denden 

Keel Laying kapal mooring boat pertama di Dockyard 
Sorong ditandai dengan pengelasan plate.

Mooring Boat Bagi Pertamina
Pembuatan kapal termasuk pekerjaan yang sangat berat dan high 

risk. Target-target yang tinggi dengan kualitas yang baik, hanya bisa 
dicapai dengan semangat kerja sama dan kekompakan. Oleh karena 
itu, Marine Services Manager Nindya Wasisto mengharapkan, dengan 
pembangunan dua unit kapal baru ini, semua pekerja Pertamina 
Dockyard Sorong, mendapatkan pengalaman berharga. Paling tidak, 
bisa memahami bahwa membangun kapal baru merupakan sesuatu 
yang sangat penting. “Jika mereka sudah mempunyai kepercayaan 
diri bisa membangun dua unit mooring boat yang baru, maka mereka 
tidak akan ragu untuk membangun kapal-kapal yang lebih besar,” 
kata Nindya Wasisto. Proses assembly mooring boat di Slipway II.

soroT

Imadudin Soleh, dan Officer Digital 
& Social Media communication 
Pertamina Reno Fri Daryanto. 

Seminar yang dilaksanakan di 
gedung serbaguna RU VII tersebut 
dimoderatori oleh Wawan Ari Isyadi 
Sr Spv Legal counsel RU VII. 
Seminar dibuka oleh Pjs. GM RU 
VII Nahor Panglamba. Ia berharap 
acara  ini dapat menjadi pengingat 
bagi keluarga besar RU VII dalam 
bersosial media, sesuai dengan 
UU ITE. “Aktivitas sosial media 
seyogianya dapat memberikan 
dampak serta citra positif bagi 
perusahaan,” tegasnya. 

Dalam pelaksanaan seminar 

ini para peserta menyimak secara 
antusias materi yang disampaikan 
oleh para pembicara. Mereka 
menggunakan kesempatan untuk 
bertanya mengenai berbagai hal 
yang berkaitan dengan UU ITE dan 
penggunaan sosial media yang baik 

serta dapat memberikan dampak 
positif bagi citra perusahaan. 

“ S a y a  b e r h a r a p  a c a r a 
semacam ini dapat ruti dilaksanakan 
untuk menambah wawasan insan 
RU VII,” ujar salah satu peserta 
seminar.•ru Vii
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pertamina ru Vi capai 100 Juta Jam kerja aman
BALonGAn - Setelah menerima 
Penghargaan Patra Nirbhaya dari 
Wakil Menteri  ESDM RI 100 juta jam 
kerja aman di Bali beberapa waktu 
yang lalu, HSE RU VI menggelar 
acara syukuran di halaman ADM 
Building RU VI Balongan. Hadir 
pada acara tersebut tim manajemen 
RU VI dan pekerja di lingkungan 
ADM Building.

“Kita bekerja di lingkungan 
yang berisiko tinggi, bisa saja 
mengancam keselamatan jiwa, 
pe ra l a tan  dan  menganggu 
lingkungan sekitar. Untuk itu, safety  

adalah  menjadi landasan utama kita 
untuk menjalankan tugas sehari-
hari. Safety merupakan tanggung 
jawab kita semua sebagai pekerja 
Pertamina dan mitra kerja,” ujar 
General Manager RU VI Joko Widi 
Wijayanto.

Ia berharap, ke depan seluruh 
insan Pertamina yang terlibat dalam 
operasional RU VI Balongan,  bisa 
meningkatkan budaya safety 
sehingga implementasinya lebih 
menjiwai.  

“Penghargaan 100 juta jam 
kerja aman yang kita jalani sejak 

tahun 2000 ini merupakan cambuk 
bagi RU VI Balongan untuk mampu 
mempertahankan kinerja dan 

menjalankan aturan yang sesuai 
dengan HSSE Golden Rules,” 
pungkasnya.•ru Vi

PAPuA - General Manager 
Pertamina MOR Vlll Boy Frans 
Justus Lapian beserta tim 
manajemen lainnya melakukan 
audiensi ke Pangdam XVII 
cenderawasih Mayor Jenderal 
TNI George Elnadus Supit. 
R o m b o n g a n  d i s a m b u t 
hangat oleh Pangdam dan 
jajarannya di Ruang Auditorium 
c e n d e r a w a s i h ,  R a b u 
(16/5/2018).

Selain untuk mempererat 
silaturahmi yang sudah terjalin 
dengan baik se lama in i ,  
audiensi kali in dimaksudkan 
un tuk  mempe rkena l kan 
t i m  m a n a j e m e n  b a r u 
Pertamina MOR VIII sekaligus 
menyerahkan bantuan sarana 
olahraga untuk Kodam XVII 

cenderawasih.
D a l a m  k e s e m p a t a n 

tersebut,  GM Pertamina MOR 
VIII Boy Frans Justus Lapian 
memaparkan perkembangan 
implementasi BBM Satu Harga 
sekaligus kompleksitas pola 
penyaluran BBM dan LPG yang 
dijalankan  Pertamina sebagai 
salah satu obyek vital di wilayah 
Papua.

Lebih lanjut Pangdam 
c e n d e r a w a s i h  j u g a 
menyampaikan apresiasinya 
untuk menjalin kerja sama, 
komunikasi yang baik dan 
saling mengenal. “Semoga 
ke depannya ker ja sama 
yang sudah terjal in dapat 
lebih ditingkatkan,” pungkas 
Pangdam.•Mor Viii

gm pertamina mOr Viii 
audiensi ke pangdam 
XVii cenderawasih 
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pertamina mulai tambah 
pasokan Dex Series untuk 
Bengkulu dan Sekitarnya
BenGKuLu - General Manager 
Pertamina Marketing Operation 
Region (MOR) II Sumatera Bagian 
Selatan (Sumbagsel) meresmikan 
penyaluran perdana produk Dex 
series dari Terminal BBM (TBBM) 
Pulau Baai untuk masyarakat 
Bengkulu dan sekitarnya, pada akhir 
April 2018 lalu. Peresmian tersebut 
disaksikan oleh Kepala Dinas ESDM 
Bengkulu Ahyan Endu, Ketua DPc 
Hiswana Migas Bengkulu Agus 
Anzari, serta Operation Head TBBM 
Pulau Baai Widhi Purbo Nugroho.

“Ini adalah bentuk komitmen 
Pertamina untuk terus menjaga 
sup la i  p roduk te rba ik  bag i 
konsumen di Bengkulu dengan 
menyediakan Pertamina Dex dan 
Dexlite lebih banyak,” ujarnya. 

Hampir dua tahun terakhir,  
penyaluran Dex Series di Bengkulu 

dipasok dari Jambi. Saat ini, 
rata-rata penjualan Pertamina 
Dex sebesar 16-24 kiloliter per 
bulan. “Diharapkan, dengan 
tambahan pasokan dari TBBM 
Pulau Baai dapat meningkatkan 
penjualan hingga 70 kiloliter per 
bulan. Sedangkan untuk Dexlite, 
potensinya bisa mencapai 400 
kiloliter per bulan yang awalnya 
180-200 kiloliter per bulan,” ungkap 
Erwin.

Kepala Dinas ESDM Bengkulu 
Ahyan Endu mengapresiasi upaya 
Pertamina meningkatkan pasokan  
untuk konsumen di Bengkulu. 
“Pertamina selalu menyediakan 
alternatif pilihan BBM berkualitas 
untuk masyarakat. Semoga BUMN 
ini dapat terus menjaga suplai 
energi yang semakin meningkat 
ke depannya,” harap Ahyan.•Mor ii
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pertamina lubricants Dukung penerapan
Wajib Sni pelumas
jAKArTA - PT Pertamina 
Lubricants mendukung penuh 
penerapan standardisasi produk 
dan  penggunaan produk 
bersertifikat Standar Nasional 
Indones ia  (SNI ) .  Sebaga i 
perusahaan yang memiliki visi 
untuk menjadi perusahaan 
pelumas dunia, Pertamina 
Lub r i can t s  be rkom i tmen 
memberikan kualitas terbaik 
untuk konsumen dan bisa 
bersaing di pasar global.

Hal tersebut dibuktikan 
dengan mendaftarkan produk-
produknya ke Balai Sertifikasi 
Industri untuk memperoleh 
Sertifikasi Produk Penggunaan 
Ta n d a  S N I  ( S P P T  S N I ) . 
Direktur Operasi PT Pertamina 
Lubricants Mohamad Irfan ber-
harap,  penerapan SNI Pelumas 

ini dapat meningkatkan daya 
saing lokal serta mematangkan 
strategi perusahaan dalam 
m e n g h a d a p i  M E A  d a n 
persaingan bisnis secara global. 
“Penerapan SNI Pelumas juga 
berfungsi sebagai bentuk kontrol 
dan evaluasi kualitas produk 
yang ketat demi memberikan 
produk pelumas yang prima,” 
ujarnya.

S e b e l u m n y a  K e p a l a 
Badan Standardisasi Nasional 
(BSN) Bambang Prasetya 
menegaskan, Kementerian 
Pe r i ndus t r i an  be ren  cana 
memberlakukan secara wajib 
SNI Pelumas. Tujuannya untuk 
memberikan keyakinan lebih 
pada konsumen bahwa produk 
pelumas terjamin kualitasnya.

“Kita tidak mengatakan 

Lubricants (20/4/2018).
M e n u r u t n y a ,  S N I  i n i 

menetap   kan  persya ra tan 
mutu yang dinyatakan dalam 
spesifikasi karakteristik fisika 
kimia dan spesifikasi parameter 
unjuk kerja untuk minyak lumas 
motor bensin empat langkah 
sepeda motor.•PTPL

produk pelumas non-SNI pasti 
berkualitas jelek, tetapi dengan 
sertifikasi SNI akan memberikan 
jaminan tertulis bahwa produk 
pelumas tersebut berkualitas 
dan aman bagi kendaraan,” 
u j a r nya  saa t  me l akukan 
kunjungan ke Production Unit 
Gresik (PUG) milik PT Pertamina 
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pertamina resmi Operasikan Wk Ogan komering
jAKArTA - Pertamina melalui 
a n a k  p e r u s a h a a n n y a ,  P T 
Pertamina Hulu energy (PHE) 
secara resmi menerima mandat 
alih kelola Wilayah Kerja (WK) 
Ogan Komering, pada Minggu 
(20/5/2018). Hal ini merupakan 
tindak lanjut dari penandatanganan  
kontrak Product ion Shar ing 
Contract (PSc) antara pemerintah 
dengan afiliasi Pertamina pada 
tanggal 20 April lalu yang berlaku 
efektif mulai 20 Mei 2018.

WK Ogan Komering sebelum-
nya dioperasikan oleh PT Pertamina 
Hulu Energi  (PHE) bersama 
partners melalui Joint Operating 
Body Pertamina- Jadestone 
Energy (Ogan Komering) Ltd (JOB 
PJOK). Kontrak tersebut selesai 
pada 28 Februari 2018 bersamaan 
dengan berakhirnya WK Tuban. 

Setelah penandatanganan 
ini, terhitung mulai 20 Mei 2018, 
WK Ogan Komering dan WK 
Tuban akan dioperasikan oleh 
PHE. Berbeda dengan kontrak 
s e b e l u m n y a  y a n g  m a s i h 
menggunakan kontrak bagi hasil 

cost recovery, kontrak bagi hasil 
untuk kedua wilayah ini akan 
menggunakan kontrak bagi 
hasil gross split. Sebelumnya, 
kontrak bagi hasil gross split telah 
diimplementasikan terlebih dahulu 
di WK Offshore North West Java 
(ONWJ) oleh PHE.

“Penyerahan WK Terminasi 
Tuban dan Ogan Komer ing 
merupakan salah satu langkah 
strategis perusahaan dalam 
mengamankan pasokan produksi 
minyak dan gas bumi nasional,” 
ujar Direktur Utama PHE R. 
Gunung Sardjono Hadi.

Hingga akhir tahun 2017, 
produksi minyak JOB PJOK 
mencapai 2,25 ribu barel per hari 
(gross) dan produksi gas sebesar 
8,64 juta standar kaki kubik per 
hari (gross).

Untuk tahun 2018, WK Ogan 
Komering memiliki target produksi 
minyak sebesar 1,95 ribu barel 
per hari (gross) dan produksi gas 
sebesar 8,21 juta standar kaki kubik 
per hari (gross). Untuk menjaga 
dan meningkatkan produksi di 

WK Ogan Komering, PHE telah 
merencanakan sejumlah aktivitas 
seperti well services sumur yang 
telah mati, perbaikan fasilitas, dan 
komersialisasi sumur eksplorasi 
yang belum dikembangkan. 

“Untuk aktivitas peningkatan 
cadangan, PHE Ogan Komering 
akan melakukan studi GGR dan 
seismik 3D serta pemboran 
eksplorasi dan infill drilling untuk 
memenuhi komitmen pasti tiga 
tahun pertama dan tiga tahun 
kedua kontrak bagi hasil,” ujar 

Gunung.
Selain WK Tuban dan Ogan 

Komering, tahun ini PHE juga akan 
melakukan proses alih kelola WK 
terminasi lain, yaitu WK Southeast 
Sumatra (SES) dan North Sumatra 
Offshore (NSO) serta North 
Sumatra Block B (NSB). 

“Setelah resmi dikelola PHE, 
kami akan segera merealisasikan 
sejumlah program untuk menjaga 
dan meningkatkan produktivitas 
di kedua WK tersebut,” pungkas 
Gunung.•Phe
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resmikan kantor perwakilan Baru, 
pertamina ep cepu Santuni anak yatim

DSlng Selesaikan pemeliharaan 
kilang tepat Waktu

BojoneGoro -  PT 
Pertamina EP cepu (PEPc) 
memberikan santunan 
kepada 25 anak yatim 
yang tinggal di sekitar  
kantor perwakilan PEPc 
d i  Bo jonegoro ,  pada  
(8/5/2018) .  Santunan 
tersebut diberikan dalam 
rangkaian acara peresmian  
kantor perwakilan PEPc  
yang baru di The Residence, 
jalan Raya Bojonegoro - 

BAnGGAi - Ki lang Donggi-
Senoro LNG (DSLNG) berhasil 
m e n y e l e s a i k a n  p e k e r j a a n 
pemeliharaan kilang LNG lebih 
cepat dari jadwal. Pekerjaan yang 
melibatkan sekitar 250 pekerja 
berjalan aman sesuai target.

Pekerjaan pemeli haraan ini 
adalah yang pertama kalinya 
sejak kilang beroperasi pada Juni 
2015. Periode pemeliharaan ini 
dimulai sejak 20 April 2018 dan 
berakhir pada 2 Mei 2018. Faktor 
keselamatan dan kesehatan kerja  
menjadi hal utama bagi DSLNG 
di setiap aktivitas operasinya. 
Termasuk pada saat pekerjaan  
pemel iharaan yang mel iput i 
perawatan pada Gas Turbines, 
compressor dan  peralatan lainnya. 

“Selama periode pemeliharaan, 
DSLNG tetap mengedepankan 

cepu, kilometer 17, Desa 
Talok, Kalitidu, Bojonegoro.

Kantor yang disewa  
selama tiga tahun ini memiliki 
fas i l i tas kantor  untuk 
melaksanakan pekerjaan 
proyek Jambaran-Tiung 
Biru (JTB) dan fasilitas 
penginapan bagi pekerja 
PEPc yang melakukan 
p e r j a l a n a n  d i n a s  k e 
Bojonegoro. Direktur Utama 
PEPc Jamsaton Nababan  

fak tor  kua l i tas ,  kesehatan , 
keselamatan kerja dan lingkungan 
selama prosesnya. Pencapaian 
no fatality pun masih tetap bisa 
dipertahankan termasuk pada 
periode pemeliharaan,” ungkap 
Direktur Operasi DSLNG Kurniawan 
Rahardjo usai  menyerahkan 
se r t i f i ka t  apres ias i  kepada 
pekerja DSLNG yang terl ibat 
dalam pemeliharaan kilang, pada 
(28/4/2018).

Tepa t  wak tunya  p roses 
pemeliharaan  juga berdampak 
pada efisiensi biaya yang sejalan 
dengan target semula. “Tidak 
ada penambahan waktu yang 
dibutuhkan, komponen pekerjaan 
yang sesuai target, dan pencapaian 
pekerjaan pemeliharaan dengan 
aman merupakan elemen kunci  
keberhasilan,” pungkasnya.•DsLnG
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Direktur Operasi DSLNG Kurniawan Rahardjo menyerahkan sertifikat apresiasi 
kepada pekerja DSLNG yang terlibat dalam pemeliharaan kilang, pada acara Safety 
Village, di Kilang Donggi Senoro LNG, (28/4/2018)

jAKArTA - Dalam rangka 
meningkatkan pengembangan 
agen cy network Tugu Mandiri, 
leaders in4link Tugu Mandiri 
BE1 Academy dan F1-Team 
meng adakan kegiatan Busi
ness Opportunity Presen tation 
(BOP) ‘Inspiration Seminar’,  
pada  Minggu (6/5/2018). 
Sekitar 500 agen AJTM dari 
berbagai daerah menghadiri 
kegiatan yang diadakan  di 
Ballroom Twin Plaza Hotel, 
Jakarta. 

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut, acara juga di isi 
dengan pemberian apresiasi 
kepada para agen berprestasi 
yang mampu meningkatkan 
pemasaran In4Link. Peng-
hargaan diberikan mulai dari 
peringkat bronze, silver, gold, 
platinum dan peringkat titanium 
serta peng hargaan untuk core 
one dan core team. 

“Acara ini diharapkan akan 

tugu mandiri apresiasi 
agen in4link Berprestasi

p e re s m i a n  t e r s e b u t , 
Kapolres Bojonegoro, 
Asisten 1, Asisten 2, dan 
Direktur Operasional BBS, 

Kepala Dinas terkait, Kepala 
Desa setempat, Perwakilan 
RJJ, dan Perwakilan PT 
PP.•PePc

berharap dengan adanya 
kantor PEPc di Desa Talok 
ini semakin mempererat 
hubungan antara PEPc dan 
masyarakat Bojonegoro.

Hal senada disam-
p a i k a n  P l t .  B u p a t i 
Bojonegoro Supriyanto. 
“Semoga kantor baru 
in i  dapat memberikan 
semangat kerja yang baru,” 
ujarnya. 

Turut  had i r  da lam 

membuat sema ngat baru para 
agen in4link untuk meraih 
kesuksesan. Semua yang 
terlibat di bisnis ini, baik dari level 
bawah hingga ke level tertinggi 
memiliki pemahaman yang 
sama pada saat memberikan 
informasi mengenai investasi 
d a n  a s u r a n s i  k e p a d a 
masyarakat tidak bias,” ungkap 
Group Head of Agency PT 
Asuransi Jiwa Tugu Mandiri 
Gus Imron Gunasendjaja dalam 
sambutannya. 

Para leader yang telah 
berhasi l  mera ih predikat 
titanium dan diamond pun 
berkesempatan memberikan 
motivasi kepada para member 
agar bisa sukses men capai 
apa yang d i imp ikan.  D i 
peng hujung acara, peserta 
m e n d a p a t k a n  s u n t i k a n 
motivasi dari Krisnamurti, 
salah satu motivator terkenal 
di Indonesia.•AjTM
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Direktur mega proyek 
pengolahan & petrokimia
tinjau proyek langit Biru cilacap
ciLAcAP -  D i rek tu r  Mega 
Proyek Pengolahan & Petrokimia 
P e r t a m i n a  H e r u  S e t i a w a n 
m e l a k u k a n  M a n a g e m e n t 
Walkthrough ke Proyek Langit Biru 
cilacap (PLBc) bersama Direktur 
Manajemen Asset Pertamina M. 
Haryo Yunianto, pada (9/5/2018). 
Kunjungan in i  d imaksudkan 
un tuk  memantau  l angsung 
perkembangan pembangunan 
PLBc sekaligus mengawasinya 
penerapan aspek  HSSE di 
lapangan. 

Dalam kesempatan tersebut, 
Project  coordinator PLBc Ari 
Dwikoranto yang memandu 
rombongan menjelaskan, di PLBc 
ini ada dua unit proses yang sedang 
dibangun, yaitu di area FOc I 
RU IV yang sifatnya modifikasi 
dan upgrading di Platformer I 
serta unit baru LNHT dan LN 
ISOMERIZATION. Rombongan 
yang d idamping i  juga o leh 
SVP Project Execution Ignatius 
Tallulembang dan tim manajemen 
lainnya melakukan kunjungan ke 
Continuous Catalyst Regeneration 
Module (ccR Module) yang berada 
di area FOc I. 

Di sela-sela kunjungannya, 
Heru Setiawan berdialog dengan 
beberapa pekerja di lapangan 
tentang implementasi budaya 
keselamatan kerja di lapangan. Ia 
juga menyampaikan pertanyaan 
seputar regulasi dan kebijakan 
P e r t a m i n a  t e n t a n g  H S S E , 
khususnya tentang Safety Golden 

Rules Pertamina. Semua pekerja 
yang diajak dialog menjawab 
dengan baik dan terinci tentang 
Pertamina HSSE Golden Rules, 
ya i tu  Patuh,  In tervens i  dan 
Peduli beserta penjelasannya. 
Rombongan juga memantau 
ke area ISOM. Salah satu yang 
menjadi fokus kunjungan ini adalah 
target pekerjaan konstruksi yang 
sedang berlangsung, di antaranya 
Concrette Paving, Steel Structure, 
Piping, Electrical/Pulling Cable dan 
Instrumentation. 

“Saya sangat mengapresiasi 
seluruh pekerja PLBc yang sudah 
menja lankan prosedur ker ja 
sesuai dengan HSSE Golden 
Rules. Tetaplah bekerja dengan 
mengedepankan aspek safety. 
Tularkan perilaku yang sudah 
bagus bisa kepada teman-teman 
pekerja lainnya,” ujar Heri.

Ia juga mengingatkan agar 
tetap memper tahankan speed kerja 
walaupun masuk bulan Ramadan. 
“Sebaiknya man power diberikan 
room khusus agar bisa istirahat. 
Lakukan koordinasi ,  inovasi 
dan kreativitas dalam rangka 
menjaga agar proyek ini bisa on 
schedule, on budget serta keep 
safe,” tegasnya. Hal senada juga 
disampaikan Direktur Manajemen 
Asset M. Haryo Yunianto.

Selain dengan pekerja PLBc, 
top  mana jemen  Pe r tam ina 
melakukan audiensi ke Bupati 
cilacap Tatto Suwarto dan jajaran 
Pemda Cilacap.•PLBc

mas’ud khamid :
contact pertamina 1 500 000 
harus memberikan layanan 
kepada pelanggan
j A K A rTA  -  K o m i t m e n 
P e r t a m i n a  u n t u k  m e n -
dengarkan pengaduan masya-
rakat diwujudkan melalui 
contact Pertamina 1 500 
000. Untuk meningkatkan 
pelayanan contact Pertamina  
1 500 000 pada saat masa 
Ramadhan-Idul Fitri (RAFI) 
2018 Direktur Pemasaran Retail 
Mas’ud Khamid mengunjungi 
Tim contact Pertamina 1 500 
000 di Jl. Abdul Muis  No. 
52 – 56 A, Petojo Selatan, 
Gambir, Jakarta, pada Senin 
(21/5/2018 ) .  Kun jungan 
diterima oleh Manager External 
communication Arya Dwi 
Paramita dan jajaran Pertamina 
contact center. 

D i  h a d a p a n  a g e n 
contact Pertamina, Mas’ud 
Khamid menegaskan bahwa 
memasuki bulan Ramadan, 
Pertamina meningkatkan 
pelayanan di berbagai l ini 
untuk memberikan kepuasan 
kepada  pelanggan. Oleh 
karena itu, ia juga meminta 
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jajaran contact Pertamina 
meningkatkan kinerjanya.  
“Sebagai garda terdepan 
da lam b idang customer 
care ,  contact Pertamina 
harus mampu memberikan 
pelayanan terbaik dengan  
cara cepat merespon setiap 
pertanyaan, keluhan, maupun 
laporan dari konsumen melalui 
saluran komunikasi yang kita 
punya,” ujar Mas’ud. 

Ia  juga menegaskan, 
contact Pertamina harus pro-
aktif dalam menjalankan peran-
nya. “contact center ini adalah 
peluang bagi perusahaan 
untuk mengedukasi konsumen 
terutama tentang produk 
berkual i tas yang menjadi 
unggulan Pertamina,” ujarnya.

Di akhir kunjungan, ia 
kembali berpesan, contact 
Pertamina 1 500 000 harus 
all out dalam menjalankan 
tugasnya sebagai bagian dari 
Satgas Pertamina selama 
Ramadan dan Idul Fitri 2018 
ini.•reno
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peringatan kebangkitan nasional:
pertamina harus Berperan aktif perkuat
pondasi kebangkitan nasional di era Digital

pertamina Dukung program langit Biru
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan

jAKArTA - Dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh 
pada tanggal 20 Mei, PT Pertamina (Persero) menggelar upacara pada 
Senin (21/5/2018) di lapangan utama Kantor Pusat Pertamina. Dengan 
mengusung tema Pembangunan Sumber Daya Manusia Memperkuat 
Pondasi Kebangkitan Nasional Indonesia Dalam Era Digital, upacara  
dipimpin oleh Direktur Logistik, Supply chain, dan Infrastruktur Pertamina 
Gandhi Sriwidodo.

Gandhi menyampaikan sambutan dan harapan dari Menteri Komunikasi 
dan Informatika bahwa seluruh komponen bangsa harus berperan aktif 
dalam pengembangan diri masyarakat sehingga mampu merebut setiap 
peluang melalui peningkatan kapasitas diri.

“Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia harus diletakkan 
dalam konteks pemerataan dalam pengertian kewilayahan, agar bangsa 
ini bangkit secara bersama-sama dalam kerangka kebangsaan Indonesia,” 
ujarnya.

Menurutnya, badan usaha semaksimal mungkin memfasilitasi 
peningkatan kapasitas  sumber daya manusia, terutama generasi muda, 

BALiKPAPAn - Sebagai bentuk dukungan 
terhadap Program Langit Biru Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pertamina 
Kalimantan bersama Dinas Lingkungan Hidup 
Kota Balikpapan melakukan uji petik (spot check) 
emisi kendaraan bermotor, pada (18/4/2018). 
Uji petik ini juga dilakukan sebagai salah satu 
upaya pengendalian kualitas udara dan ketaatan 
terhadap Permen LH No. Tahun 2006 tentang 
Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan 
Bermotor.

Selain Pertamina, kegiatan ini dilakukan 
bersama Dishub Kota Balikpapan, Satlantas 
Balikpapan, beberapa Agen Tunggal Pemegang 
Merek (ATPM) ternama, serta institusi seperti 
Politeknik Balikpapan.

yang akan membawa kepada kejayaan bangsa di tahun-tahun mendatang.
Ia juga mengajak masyarakat untuk berhimpun dan menyatukan 

pikiran untuk menjaga kedaulatan bangsa di tengah dinamisnya akses 
pengetahuan dan informasi.•hAri

pertamina Dukung kemeriahan parade 100 hari
menuju asian games 2018
jAKArTA - Sebagai salah satu BUMN yang 
mendukung Asian Games 2018, Pertamina 
bersama dengan 42 tim yang berasal dari 
Kementerian, perusahaan, dan beberapa 
komunitas mengikuti Parade 100 Hari 
Menuju Asian Games 2018, di Jakarta, pada 
(13/5/2018). Acara dibuka oleh Wakil Presiden 
Republik Indonesia Jusuf Kalla.

Parade yang dimulai  dar i  Monas 
dilanjutkan menuju Jalan Thamrin dan berakhir 
di Kementerian Komunikasi dan Informatika, 
di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, ini 
diikuti sekitar 5.000 peserta.

“98 hari lagi insyaal lah  kita akan 
melaksanakan perhelatan besar ajang 
olahraga se-Asia setelah tahun 1962 lalu. 
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Terima kasih kepada semua unsur yang telah 
mengikuti parade ini. Mari kita dukung Asian 
Games 2018,” ujar Jusuf Kalla.

Hal senada disampaikan Menter i 
Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara, 
di tempat terpisah. “Gelaran ini menjadi ajang 
Indonesia untuk terkenal pariwisatanya di 
kancah internasional. Kami berharap Asian 
Games 2018 dapat berjalan lancar dan 
sukses karena didukung oleh masyarakat 
Indonesia,” katanya. 

Sementara itu, salah satu peserta parade, 
Ayu mengaku sangat antusias mengikuti 
acara tersebut. Ia berharap parade ini dapat 
menarik antusiasme masyarakat untuk ikut 
memeriahkan Asian Games 2018 yang 

diadakan pada Agustus mendatang di Jakarta 
dan Palembang.

“Semoga semangat kami bisa memotivasi 
para atlet untuk menunjukkan prestasi terbaik 
bagi bangsa ini,” tutur Ayu. Selain di Jakarta, 
parade 100 Hari Menuju Asian Games 2018 
juga berlangsung Palembang.•DeKA

mengenai pemakaian BBM yang sesuai 
standar baku lingkungan,” ujar Region Manager 
communication & cSR Kalimantan Yudi 
Nugraha.

Ia berharap dengan adanya kegiatan ini, 
awareness masyarakat Balikpapan khususnya 
terkait emisi gas buang ini semakin tinggi, dan 
Balikpapan bebas dari polusi udara.•coMMreL & 

csr KALiMAnTAn

Pemantauan kualitas udara dilakukan 
selama tiga hari di lokasi yang berbeda dari 
pukul 08.00 - 16.00 WITA, yaitu di halaman parkir 
Embarkasi Haji Balikpapan, area parkir Kantor 
Telkom, area parkir Depot Elpiji Pertamina.

Setiap kendaraan mobil berbahan bakar 
bensin dan solar yang melintas di Jl.Yos Sudarso 
akan langsung diarahkan ke lokasi pengujian 
oleh tim Satlantas untuk dilakukan uji emisi. Tiap 
kendaraan akan diberikan kartu pemeriksaan 
dan yang lolos uji emisi akan diberikan stiker bukti 
bahwa kendaraannya telah memenuhi standar 
baku mutu lingkungan.

“Selain mendukung dengan menyediakan 
tempat, Pertamina juga ikut andil dalam 
menyosia l isas ikan kepada masyarakat 



Inovasi Simulasi Tingkatkan Efisiensi Pengeboran Panas Bumi
hulu tranSFOrmatiOn cORNER

jAKArTA - Pengeboran merupakan ujung tombak bisnis hulu 
migas dan geothermal. Kegiatan ini berkontribusi besar dalam 
capital expenditure (cAPEX) PT Pertamina (Persero). RKAP-2018 
menunjukkan biaya investasi untuk pengeboran sebesar USD 2.085 
juta atau 62,7% dari total ABI kegiatan hulu Pertamina. Berdasarkan 
data itu, setiap upaya peningkatan effisiensi serta optimasi operasi 
pengeboran harus menjadi perhatian serius dari para pekerja yang 
terlibat: mulai dari tahapan perencanaan, fase eksekusi, hingga 
menara bor dibongkar kembali untuk pindah ke lokasi lain. Hal tersebut 
akan terwujud manakala tingginya angka nonproductive time (NPT) 
dalam operasi pengeboran dapat ditekan serendah mungkin. Untuk 
pengeboran sumur panasbumi, penyebab NPT terbesar karena sering 
terjadinya masalah pipa terjepit (stuck pipe). 

Di antara anak perusahaan bidang Hulu (APH) Pertamina 
sepanjang 2015 hingga 2017, kasus pipa terjepit terbesar dialami oleh 
PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) yaitu 56% dari total NPT. Hal 
tersebut berdampak pada peningkatkan drilling cost sebesar USD 
849.900 per sumur. “Stuck pipe sering terjadi pada operasi pengeboran 
panas bumi karena trayeknya kerap melewati zona loss circulation 
sehingga serbuk bor (cutting) tidak terangkat ke permukaan. Akumulasi 
cutting dengan konsentrasi besar akan menumpuk pada rangkaian 
pipa bor (pack off) yang berakibat pipa terjepit,” ungkap Zainuddin 
Salman, Senior Specialist Drilling Upstream Technical center (UTc).

Menurut Zainuddin, kondisi tersebut sebenarnya bisa diatasi 
dengan cara melakukan pengeboran aerasi (pengeboran dengan 
menggunakan udara dan fluida). Yaitu, menciptakan kondisi under 
balanced di dalam sumur sehingga cutting pengeboran dapat terangkat 
ke permukaan. Namun, masalahnya dalam operasi aerated selama ini 
masih menggunakan metode konvensional, dengan desain parameter 
dilakukan secara trial dan error. Akibatnya, dari sisi engineering practice 
tidak mendapatkan desain yang baik, hasil pun tidak optimal karena 

cutting tidak terangkat sepenuhnya. “Mengantisipasi 
permasalahan tersebut kami melakukan suatu inovasi 
dengan merancang perangkat lunak dinamakan Pertamina 
Aerated Drilling Simulator (PADSim). Tujuannya, untuk 
optimasi desain parameter pengeboran aerasi pada 
pengeboran sumur-sumur geothermal. Optimasi dilakukan 
dari fase predrilling, saat operasi, dan pasca-drilling atau 

Pasar minyak mentah dalam sepekan terakhir menguat disebabkan 
oleh US crude inventories turun sebesar 1.40 juta Bbl menjadi 432.35 
juta Bbl per 11 Mei 2018 (data EIA). Shell Nigeria men-declare force 
majeure per 17 Mei 2018 untuk Bonny Light crude akibat kebocoran 
pipa. Harga minyak mentah kedepannya diperkirakan tetap menguat 
di level 78.39 – 80.29 USD/Bbl berdasarkan analisa Fibonacci 
Retracement, didukung oleh issue sanksi US untuk Iran & Venezuela.

Pasar LPG saat ini menguat karena diminatinya LPG sebagai 
feedstock untuk sektor petrochemical dengan selisih harga LPG 
terhadap naphtha masih diatas 80 USD/MT serta masih ada kebutuhan 
H1 Juni, sementara pasar sudah beralih ke H2 Juni.

Pasar Gasoline menguat dengan adanya demand spot di region 
khususnya dari Indonesia dimana demand spot Indonesia di bulan 
Juni diperkirakan lebih besar dibandingkan bulan Mei ditengah masih 
berlangsungnya maintenance.

Sementara itu, pasar jet fuel menguat karena stock di Singapore 
turun serta produksi jet fuel di Jepang mengalami penurunan sebesar 
24.4% dibandingkan minggu sebelumnya menjadi 1.63 juta bbl.

Disisi lain Pasar Gasoil menguat karena turunnya stock middle 

post mortem,” tambah Zainuddin.
Lebih lanjut, Zainuddin menjelaskan dalam desain aerated 

drilling PADSim digunakan metode Boyun Guo untuk melakukan 
evaluasi data sumur panas bumi. Simulasi penggunaan perangkat 
lunak PADSim dimulai dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan 
sebagai parameter dalam skenario pemodelan. Selanjutnya, di-input 
kedalam PADSim. Hasil simulasi yang diperoleh berupa data berikut: 
EcD (equivalent circulating density), ESD (equivalent static density), 
EcD-ESD, Ann.Dynamic P (annular dynamic pressure), Ann.Static P 
(annular static pressure), DynamicStatic, Mix Density, Annular Velocity, 
Kinetic Energy, dan GasLiquid Rate Window (Working Window Area). 
Indikator keberhasilan dari hasil simulasi ini, apabila keadaan sudah 
under balance dan parameter yang digunakan pada good working 
window area, maka parameter tersebut dapat menjadi acuan dalam 
operasi penerapan aerated drilling pada sumur panas bumi.

Penentuan parameter pengeboran aerasi dengan PADSim, mampu 
menurunkan NPT akibat pipa terjepit sebesar 71% (110 jam) dari total 
NPT semula 56% (156 jam), menjadi 17% (46 jam). Ujungnya, drilling 
cost berhasil hemat hingga 59,6% atau USD 506.900/sumur dari USD 
849.900/sumur, dengan total value creation USD 4,6 juta. “PADSim 
ini sudah diaplikasikan pada sembilan sumur pengeboran geothermal 
PGE di Lapangan Ulubelu, Hululais, Bukit Daun, dan Lumut Balai,” 
pungkas Zainuddin.•DiT. huLu

oiL MArKeT UPDATE

distillate di Singapore selama enam minggu berturut – turut menjadi 
7.333 juta Bbl dan masih merupakan level terendah sejak empat 
tahun terakhir•isc
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Kegiatan pengeboran sumur HLS-E3 di Area Geothermal Hululais, Rejang 
Lebong – Bengkulu.


