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Plt Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati  secara simbolis melepas 590 pemudik yang menggunakan transportasi bus di Kantor Pusat Pertamina, pada (9/6/2018). Turut 
hadir dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis & Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno, Sekretaris Jenderal Kementerian 
ESDM Ego Syahrial, serta jajaran direksi Pertamina lainnya.

Pertamina Gelar Mudik Bareng Gratis
untuk 9.500 Orang
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) resmi melepas 590 pemudik dengan 
menggunakan transportasi bus ke sejumlah daerah di Jawa Barat, Jawa 
Tengah hingga Jawa Timur, di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, pada 
Sabtu, (9/6/2018). Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari program 

Quote of the week
Winston Churchill

There is nothing wrong with change, 
if it is in the right direction. 16 PHE SiaP KElola WilayaH 

KErja dEngan KomiTmEn PaSTi 
TErbESar dalam SEjaraH4 PEmErinTaH Tinjau aruS 

mudiK, PErTamina TEruS 
SiagaKan Tim di laPangan
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Bareng Bareng Mudik (BBM) Pertamina 2018 yang memberangkatkan 9.500 
orang dari beberapa lokasi berbeda.

Rombongan bus mudik tersebut dilepas oleh  Plt Direktur Utama 
Pertamina Nicke Widyawati, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, 
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1.312 Peserta BBM Nikmati Perjalanan dengan Kereta Api 
JAKARTA - Pertamina  mulai 
me lepas pemberangkatan 
1.312 pemudik  yang mengikuti 
program Bareng Bareng Mudik 
dengan menggunakan kereta api, 
pada Jumat, (8/6/2018). Menurut  
V ice  Pres ident  Corporate 
Communicat ion Pertamina 
Adiatma Sardj ito, tahun ini 
merupakan pemberangkatan 
mudik gratis perdana dengan 
kereta api dan akan menjadi 
bagian dari kegiatan tahunan 
Bareng Bareng Mudik (BBM)  
Pertamina, sebagai bentuk 
sinergi antar BUMN.

“Kami berupaya memak-
simalkan moda yang ada untuk 
memasilitasi masyarakat yang 
ingin bersilaturahmi dengan 
keluarga di kampung halaman 
dengan aman dan nyaman,” jelas 
Adiatma.

Para  pemud ik  d i l epas 
dar i  Stasiun Pasar Senen, 
Jakar ta  Pusat  da lam dua 
pemberangkatan, yakni 8 Juni 

2018 sebanyak dua kereta dan 
9 Juni 2018 sebanyak empat 
kereta. 

Kereta api yang diberang-
katkan hari ini adalah Gajahwong 
dengan tujuan Lempuyangan, 
Yogyakarta dan kereta Singasari 
dengan tujuan Blitar, Jawa Timur. 
Sementara untuk 9 Juni, Bareng-
Bareng Mudik dengan moda 
kereta akan menggunakan Jaka 
Tingkir dengan tujuan Purwosari, 
Solo, kereta Menoreh dengan 
tujuan Tawang, Semarang, 
kereta Gajahwong dengan tujuan 
Lempuyangan, Yogyakarta, dan 
Majapahit dengan tujuan Malang, 
Jawa Timur.

Salah satu peserta BBM,  
Misbahul Fakhrudin, warga 
Jakarta Utara, yang mengaku 
ser ing mengikut i  kegiatan 
mudik gratis sangat antusias 
mengikuti mudik gratis bareng 
Pertamina kali ini. “Alhamdulillah, 
ini kesempatan langka. Mudik 
naik kereta gratis, tinggal daftar 

prosedurnya gampang, dan tidak 
kena macet,” kata pria yang akan 
mudik ke Bumiayu, Jawa Tengah.

Ia berharap tahun depan 
mudik kereta diperbanyak lagi, 
agar pemudik lain yang tidak 
kebagian bisa mendapatkan 
kesempatan naik kereta api.

Adiatma menambahkan, 
Bareng Bareng Mudik Pertamina 
tahun ini yang bertema Energi 
Silaturahmi, merupakan salah 

satu bentuk tanggung jawab 
sosial dan wujud apresiasi 
Pertamina kepada masyarakat. 

Selain itu dengan mudik 
bareng gratis merupakan upaya 
Pertamina dalam mendukung 
kampanye keselamatan mudik 
seka l igus  membudayakan 
penggunaan  t r anspor tas i 
umum demi untuk mengurangi 
kemacetan, serta meminimalisir 
angka kecelakaan.•Reno

Industri Strategis & Media Kementerian BUMN 
Fajar Harry Sampurno, Sekretaris Jenderal 
Kementerian ESDM Ego Syahrial, serta jajaran 
direksi Pertamina lainnya.

“Kegiatan yang telah 11 kali diadakan 
Pertamina ini menjadi bentuk nyata keinginan 
kami untuk berbagi kebahagiaan kepada 
masyarakat Indonesia agar bisa merayakan 
Idul Fitri dengan keluarga tercinta di kampung 
halaman.  Selain itu,  pelaksanaan program ini 
untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan 
para pemudik serta mengurangi terjadinya 
kemacetan yang disebabkan oleh penumpukan 
kendaraan para pemudik,” ujar Plt Direktur 
Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Ia menambahkan, tahun ini ada beberapa 
perbedaan dibandingkan pelaksanaan BBM 
pada tahun-tahun sebelumnya.  “Selain jumlah 
peserta yang kian meningkat, daerah tujuan 
hingga jumlah armada yang digunakan juga 
bertambah. Jika tahun lalu hanya menggunakan 
moda transportasi bus, tahun ini Pertamina 
menyediakan moda transportasi lain, seperti 
kereta api dan kapal laut,”imbuh Nicke.

Secara keseluruhan Pertamina menyediakan 

Pertamina Gelar Mudik Bareng Gratis untuk 9.500 Orang

122 unit transportasi, dengan perincian 110 unit 
bus tujuan ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa 
Barat serta Palembang, 6 kereta api dengan lebih 
dari 10 kota tujuan di Jawa dan  6 kapal laut dari 
Makassar dengan 5 kota tujuan yaitu Surabaya, 
Balikpapan, Lewoleba, Bima dan Bau-bau.

Peserta BBM 2018 berasal dari mitra kerja, 
mitra CSR, marbot masjid dan masyarakat 
umum. Selain itu, dalam rangka menyambut 
Asian Games 2018, BBM tahun ini juga meng-
ikutsertakan komunitas olahraga, di antaranya 
para mantan atlit, petugas kebersihan dan 
keamanan gelanggang olahraga serta pengurus 
organisasi-organisasi olahraga.

Untuk pemberangkatan bus dilak sanakan 
menjadi tiga pemberangkatan, yaitu dari  Kantor 
Pusat Pertamina pada 9 Juni 2018 sebanyak 590 
pemudik, dari Area Parkir Keong Mas, Taman 
Mini Indonesia Indah (TMII) pada 11 Juni 2018 
dengan peserta sebanyak 4.256 pemudik serta 
satu bis berkapasitas 54 orang diberangkatkan 
bersama-sama BUMN lain dalam Program 
Mudik Bareng Kementerian BUMN pada 9 Juni 
2018 di Ancol.

Sebelum melepas peserta rombongan BBM 

2018, tak lupa Nicke berpesan kepada para 
pemudik agar berhati-hati selama perjalanan. 
“Kami ingin megingatkan kembali kepada 
para pemudik untuk menjaga stamina  agar 
tiba di kampung halaman dalam keadaan 
sehat. Kami mewakili seluruh jajaran Pertamina 
mengucapkan selamat Idul Fitri 1439 H, mohon 
maaf lahir batin. Semoga Idul Fitri bisa membuat 
kita menjadi insan yang lebih baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha 
Pertambangan, Industri Strategis dan Media 
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 
Fajar Harry Sampurno mengapresiasi langkah 
Pertamina yang telah menyelenggarakan 
program mudik gratis untuk masyarakat. 

Hal yang sama disampaikan Aji Hermanto 
(32) dan Yulianti (30), salah satu pasangan 
yang menjadi peserta BBM mengucapkan 
terima kasih kepada Pertamina yang telah 
menyelenggarakan program mudik gratis.  
Mereka berharap kegiatan seperti itu bisa terus 
dilaksanakan di tahun mendatang. 

“Semoga tahun depan ada lagi  karena 
sangat bermanfaat bagi kami,” ujar Aji.•SePTIAn/

FT. ADITYo
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Selamat Idul Fitri
1439 H

Aspek lingkungan, sosial dan tata kelola 
(environmental, social and governance – ESG) 
sudah menjadi bagian dari pasar keuangan 
dan investasi dengan mempertimbangkan 
ESG makin berkembang. Pada tahun 2006, 
PBB meluncurkan Principles for Responsible 
Investment (PRI) yang merupakan prinsip-
prinsip investasi yang secara sukarela dan 
aspiratif menawarkan langkah-langkah 
untuk memasukan aspek ESG ke dalam 
praktik investasi. PRI disusun oleh 21 
investor institusional dan ditandatangani 68 
institusi. Sejak peluncurannya, jumlah dana 
kelolaan dan penandatangan dalam jaringan 
PRI terus bertambah. Pada April lalu, jumlah 
dana kelolaan mencapai USD 81,7 triliun 
tumbuh 19% dari tahun sebelumnya dan 
penandatangan PRI telah mencapai lebih 
dari 1.900 investor institusional. 

Survei oleh CFA Institute pada tahun 
2017 juga menunjukan tren yang sama. 
Sekitar 73% responden survei menyatakan 
sudah mempertimbangkan ESG dalam 
analisa dan keputusan investasinya. Alasan 
mempertimbangkan ESG: 65% adalah untuk 
membantu mengelola risiko investasi, 45% 
karena permintaan dari klien dan investor 
mereka, dan 41% menggunakan kinerja 
ESG untuk menilai kualitas manajemen 
perusahaan. Diperkirakan pada tahun 2018 
ini, ESG akan menjadi pertimbangan utama 

dari para investor. Perubahan kebijakan 
perdagangan dan ekonomi, perkembangan 
teknologi, dan perubahan iklim akan dapat 
merubah lingkungan industri, yang akhirnya 
akan mempengaruhi kinerja perusahaan 
serta hasil investasi

Beberapa tahun terakhir, Investor 
Relations Pertamina banyak mendapatkan 
permintaan informasi terkait dengan ESG, 
baik dari pemegang obligasi, bank pemberi 
pinjaman, atau lembaga pemeringkat kredit. 
Topik pertanyaan beragam, antara lain 
kasus hukum yang terkait dengan pejabat 
Pertamina, pengadaan biodiesel dari 
pemasok yang bersertifikasi keberlanjutan, 
transaksi dengan negara terkena sanksi, 
serta pengembangan energi baru dan 
terbarukan. Yang terbaru adalah informasi 
terkait dengan insiden tumpahan minyak 
di Balikpapan. Fokus pertanyaan mereka 
adalah penyebab dan penanganan insiden, 
dampak finansial dari terganggunya produksi 
dan penangan insiden, potensi kerugian dan 
ganti rugi/klaim, serta upaya pencegahan 
agar insiden tidak terulang.

Prediksi tren ESG yang akan meningkat, 
ten tunya  juga  akan  men ingka tkan 
permintaan informasi terkait ESG Pertamina, 
terlebih Pertamina masih membutuhkan 
pendanaan yang cukup besar untuk 
investasi.•

Sumber: unpri.org, 2018

ENvIRONMENTAL, SOcIAL AND 
GOvERNANcE

MarketInsight

Untuk komentar, pertanyaan dan permintaan pengiriman artikel Market Update via email ke pertamina_IR@pertamina.com
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 

PRI Global Growth
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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

Bareng Bareng Mudik Pertamina, 
Antar Pemudik dengan Senyuman

Pemerintah Tinjau Arus Mudik, Pertamina Terus 
Siagakan Tim di Lapangan

JAKARTA - Pertamina memberangkatkan gelom-
bang terakhir peserta Bareng Bareng Mudik (BBM) 
ke berbagai kota di Pulau Jawa dan ke Palembang, 
Sumatera Selatan dari Jakarta. Rombongan 
pemudik dilepas oleh Vice President Corporate 
Communication Per tamina Adiatma Sar djito di 
Keong Mas, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), 
pada Senin (11/6/2018). Sebelumnya, Pertamina 
sudah memberangkatkan pemudik dari Ancol dan 
Stasiun Senen pada Sabtu (9/6/2018) serta Kantor 
Pusat Pertamina pada Minggu (10/6/2018). 

Pemudik diberangkatkan dengan 100 bus 
yang terdiri dari mitra Pertamina, mekanik bengkel, 
petugas SPBU, supir truk tangki, pekerja outsource, 
pekerja pabrik Pelumas, mitra binaan CSR, dan 
marbot masjid, serta insan olah raga yakni para 
mantan atlit, petugas gelanggang olahraga, pelatih 
dan pengurus olahraga.

“Alhamdulillah seneng banget, bisa dapat 
mudik gratis dari Pertamina. Ini baru kali pertama 
saya ikut. Sebelumnya saya mudik ke Yogyakarta 
menggunakan sepeda motor. Badan rasanya 
pegal semua, panas, istirahat seadanya. Sekarang 
sudah pakai bus ber-AC, bisa tidur, lebih nyaman 
dan enak,” ujar Rukayah, salah satu peserta BBM.

Ada juga Intan Anggraini, yang sudah 3 kali ikut 
program ini. “Tiap tahun selalu ada peningkatan. 
Fasilitas yang diberikan Pertamina juga lebih baik. 
Yang penting kita harus dalam kondisi fit agar di 

JAKARTA -  Untuk memastikan arus mudik Lebaran 
berjalan lancar, pemerintah bersama Pertamina 
memantau pergerakan pemudik di beberapa 
titik sepanjang jalur mudik Jawa Barat dan Jawa 
Tengah, pada Minggu (10/6/2018). Bersama dengan 
Kapolri Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi 
Tjahjanto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, 
Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, 
Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek, dan 
Ketua DPR-RI Bambang Soesatyo, Plt Direktur 
Utama Pertamina Nicke Widyawati ikut serta bertolak 
dari Bandara Halim Perdana Kusumah.

Beberapa tit ik yang dipantau adalah tol 
Cikampek, tol Cikopo, Tol Kertasari, jembatan Kali 
Kuto, tol Krapyak, serta jembatan Kali Kenteng yang 
berada di ruas tol Salatiga-Kertasura.

N icke yang mendamping i  rombongan 
menyebutkan, sejauh ini stok dan distribusi BBM 
dalam kondisi aman dan lancar. Di beberapa titik 
yang dipantau tersebut sudah terlihat tim Satgas 
Pertamina yang siap siaga dalam mengantisipasi 

perja lanan merasa nyaman,” kata Intan.
Menurut Adiatma, pemberangkatan pemudik 

dalam beberapa gelombang ini, juga menyesuaikan 
jadwal moda transportasi. Misalnya, untuk ka-
pal laut waktu tempuhnya lumayan panjang, 
se hing ga rombongan dari Pelabuhan Makassar 
diberangkatkan dalam beberapa gelombang, yakni 
9, 12 dan 22 Juni 2018. “Kami juga mengantisipasi 
kesiapan armada lainnya agar peserta BBM dapat 
mudik dengan aman dan lancar sampai tujuan,” 
ujarnya

Contohnya kesiapan armada bus yang menjadi 
perhatian utama Pertamina. Rudi, pengemudi 
bus jurusan Pekalongan memastikan dirinya siap 
mengantar pemudik dengan selamat sampai tujuan. 
“Kami sudah siap, sudah menjalani tes kesehatan, 
dan armada juga siap. insyaa Allah semua lancar 
dan sampai tujuan,” tukasnya.•eKA

arus mudik. Sebanyak 180 motoris BBM Kemasan 
tampak berjaga-jaga di tempat yang telah ditentukan 
sepanjang jalur mudik mulai dari Jawa Barat hingga 
Jawa Timur.

“Peningkatan jumlah personil Satgas RAFI tahun 
ini menjadi bukti bahwa kami berusaha memberikan 
pelayanan yang terbaik bagi pe mudik sehingga tidak 
terjadi ham batan yang berarti selama dalam perjalanan,” 
ujarnya•HARI
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JAKARTA - Pertamina terus menyosialisasikan 
kesiapan tim satgas Ramadan-Idul Fitri 
(RAFI) untuk menghadapi masa mudik 
Lebaran 2018.  Kali ini,  Vice President 
Corporate Communication Adiatma Sardjito 
memaparkannya dalam forum diskusi yang 
diselenggarakan Divisi Humas Polri. Acara 
bertema Kesiapan Menghadapi Mudik Lebaran 
dalam Rangka Mewujudkan Kamseltibcarlantas 
(Keamanan Keselamatan Ketertiban Kelancaran 
Lalu-Lintas) ini diadakan di Ruang Serbaguna 
Hotel 88, Jakarta, pada (7/6/2018).

Menurut Adiatma, dari tahun ke tahun, 
Pertamina berusaha meningkatkan pelayanan 
dengan membentuk tim satgas Ramadan-
Idul Fitr i (RAFI). T im Satgas ini  fokus 
kepada tiga hal, yaitu melayani, berbagi dan 
mengedukasi. “Tahun ini kami berharap dapat 
mengulangi sukses tahun lalu dan  akan 
melipatgandakan personel, seperti mobile 
dispenser, motoris kemasan, dan SPBU 
kantong. Hal ini untuk mendukung kemudahan 
pemudik mendapatkan BBM, wujud Pertamina 
melayani,” jelasnya. 

Dalam kesempatan tersebut Adiatma juga 
mengapresiasi kerja sama dengan Kepolisian 
dan seluruh stakeholders yang mendukung 
kelancaran distribusi BBM Pertamina.  “Succes 
story tahun 2017 harus kita ulang kembali. 
Kerja sama dengan kepolisian maupun instansi 
lain yang selama ini terbina dengan baik dalam 
mensukseskan mudik Lebaran 2018 akan terus 
dilanjutkan. Karena itu, kami berterima kasih,” 

Pertamina Mantapkan Koordinasi
Sukseskan Mudik Lebaran 2018

Forum diskusi ini juga diisi dengan 
pemaparan dari Direktur Lalu Lintas Badan 
Pengelola Transportasi Jabodetabek Carlo 
Manik, Pengamat Transportasi Masyarakat 
Transportasi Indonesia Darmaningtyas, dan 
Kasubditwal & PJR Kombes Bambang Sentot 
Widodo. 

Antusiasme forum ini terasa dengan tanya 
jawab yang mengalir dari para mahasiswa  
maupun awak media kepada narasumber yang 
mengisi acara.•Reno

tutup Adiatma.
Harapan yang sama juga disampaikan 

Kadiv Humas Polri Irjen (Pol) Setyo Wasisto. 
Ia memprediksi puncak arus mudik akan 
terjadi pada tanggal 9 dan 10 Juni 2018.  
“Diperkirakan 19 juta pemudik dari 30 juta 
penduduk Jakarta akan bergerak. Jumlah 
yang sangat signifikan tersebut harus di-handle 
dengan koordinasi antar instansi yang erat. Di 
forum inilah koordinasi tersebut dilakukan,” 
tukas Setyo.
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JAKARTA - Pertamina terus 
menebarkan kebaikan selama 
bulan Ramadan. Kali ini, melalui 
Marketing Operation Region (MOR) 
III mengadakan bazar sembako 
murah di tiga lokasi, yaitu Tambora 
Jakarta Barat, Jatiluhur Purwakarta 
dan Rawalumbu Bekasi, pada 6-7 
Juni 2018. Sebanyak 3.500 paket 
sembako disiapkan Pertamina 
bekerja sama dengan Kementerian 
BUMN. 

“Kami siapkan sembako senilai 
Rp 100 ribu yang dapat ditukarkan 
dengan kupon seharga Rp 25 

JAKARTA - Dalam rangka menebarkan 
kebaikan di bulan suci Ramadan 1439 
H, Universitas Pertamina menggelar 
kegiatan buka puasa bersama dengan 
anak yatim, di Auditorium Lantai 3, 
Gedung Griya Legita, Jakarta, pada 
Rabu (5/6/2018). Acara dihadiri oleh 
Rektor Universitas Pertamina Prof. 
Akhmaloka beserta jajarannya dan 
para mahasiswa.

Di hadapan sekitar 50 anak 
yatim dari Yayasan Solidaritas Muslim 
Indonesia Community, Akhmaloka 
berpesan untuk terus semangat 
belajar. “Belajar dengan semangat 

Kobarkan Kebaikan, 
Pertamina Berikan 
3.500 Paket Sembako Murah

Universitas Pertamina Berbagi di Bulan Suci

ribu. Paket tersebut berisi beras, 
minyak goreng dan gula pasir 
yang ditujukan bagi keluarga pra 
sejahtera di sekitar lokasi bazar 
Ramadan,” terang VP CSR & 
SMEPP Pertamina Agus Mashud 
di sela-sela acara yang digelar 
di Kantor Kecamatan Jatiluhur, 
Purwakarta (6/6/2018).

Sementara Unit Manager 
Communication & CSR MOR III 
Dian Hapsari Firasati menjelaskan, 
pada Rabu (6/6/2018) Pertamina 
mengadakan bazar sembako 
murah di Tambora Jakarta Barat 

dengan BUMN lain untuk selalu 
hadir membantu masyarakat,” 
ujarnya.

C a m a t  J a t i l u h u r  A s e p 
Supriyatna sangat mengapresiasi 
upaya Pertamina. “Kami berterima 
kasih karena Pertamina telah 
membantu masyarakat menjelang 
Lebaran dan mengurangi beban 
mereka,” ujarnya.•MoR III

dan tekun. Adik-adik harus punya 
cita-cita yang besar dan tinggi. Jika 
kita semangat belajar kita gampang 
ingin mauk ke universitas mana saja,” 
ujarnya.

Pada acara ini diberikan juga 
bantuan sebesar total Rp 20 juta 
untuk 100 anak yatim yang diberikan 
secara simbolis oleh Rektor Universitas 
Pertamina Prof.Akhmaloka kepada 
perwakilan dari Yayasan Soldaritas 
Muslim Indonesia Community.

Buka puasa bersama ini juga 
diisi oleh sharing session dari Iqbal 
Ramadhan.•PRIYo

I n D R A M AY U  -  D i r e k t u r 
Pengolahan Pertamina Budi 
Santoso Syarif memberikan 
santunan dan bingkisan kepada 
300 anak yatim di Balongan, 
Senin (4/6/2018). Penyerahan 
santunan dilaksanakan di Gedung 
Patra Ayu Perumahan Pertamina 
Bumi Patra, usai  kegiatan 
“Ngobrol & Ngabuburit Bersama 
Direktur Pengolahan”. Selain 
Direktur Pengolahan, santunan 
secara simbolis juga diserahkan 
oleh SVP Refining Operation 
Fathoni, VP Refining Performance 
Excellence Yulian Dekri, VP HCM 
Downstream Karantina Marhaeni, 
serta General Manager RU VI 
Balongan Joko Widi Wijayanto. 

Pertamina Berbagi Kebaikan dengan 300 Anak Yatim Balongan
Sebelumnya, RU VI sebelum-

nya juga telah menyalurkan 
bantuan yang sama kepada 
100 anak yatim di sekitar WIF 
Sa lamdarma,  pada Jumat 
(1/6/2018) dan 1.000 anak yatim 
pada Rabu (9/5/2018).  Dengan 
demikian, pada Ramadan tahun 
ini RU VI Balongan memberikan 
santunan kepada anak yatim 
dengan total 1.400 anak. 

Selain  itu, RU VI Balongan 
juga menyalurkan Zakat Infaq 
Sodakoh (ZIS) Pekerja Pertamina 
RU VI melalui pemotongan gaji 
2,5% setiap bulannya untuk 
kaum lansia dhuafa. Tahun ini, 
zakat profesi pekerja RU VI 
didistribusikan melalui Bazma 

RU VI kepada 2.970 mustahik 
yang diserahkan dalam bentuk 
paket sembako.

General Manager Pertamina 
RU VI Balongan Joko Widi 
Wijayanto  berharap wujud syukur 

perusahaan dengan menyantuni 
anak yatim dan dhuafa ini dapat 
memberikan keberkahan bagi 
kehandalan operasional kilang 
dan keselamatan bagi seluruh 
insan RU VI.•RU VI

dengan  meny iapkan  1 .500 
sembako dan Kecamatan Jatiluhur 
Purwakarta sebanyak 1.000 
sembako. Selain itu, pada Kamis 
(7/6/2018) Pertamina pun masih 
mengadakan bazar Ramadan 
di Rawalumbu Bekasi dengan 
menyiapkan 1.000 sembako.

“Kegiatan ini menjadi salah satu 
aksi nyata Pertamina bersinergi 
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Pertamina Santuni 2.928 Anak 
Yatim Piatu di Bulan Penuh 
Berkah

Pertamina Sediakan 1.000 
Paket Sembako untuk Pasar 
Murah cilacap bAlIKPAPAn - PT Pertamina 

EP Asset 5 (PEP Asset 5) 
Balikpapan mengadakan buka 
puasa bersama dan pemberian 
santunan untuk puluhan anak 
yatim dari empat panti asuhan,  
di Ballroom PEP Asset 5, pada 
Senin (4/6/2018).  

“ K a m i  i n g i n  t e r u s 
memupuk rasa empati pada 
masyarakat, khususnya anak 
yatim dan duafa agar mereka 
dapat menikmati suka cita di 
bulan suci Ramadan. Kami 
senang karena bisa berkumpul 
bersama anak yatim dalam 
suasana keakraban,” kata 
Asset 5 General Manager Irwan 
Zuhri  di sela-sela kegiatan.

Irwan Zuhri menyampaikan, 
dalam setiap kegiatan operasi 
PEP Asset 5 tidak luput dari 
masyarakat dan lingkungan. 

AceH -  Selama bulan suci 
Ramadan, Pertamina Marketing 
Opera t ion  Reg ion  (MOR)  I 
Sumbagut rutin menyelenggarakan 
kegiatan buka bersama dengan 
mengundang anak-anak yatim piatu 
yang berasal dari berbagai yayasan 
dan panti asuhan yang berada di 
seluruh wilayah operasional MOR 
I. Secara keseluruhan, 2.928 anak 
yatim piatu mengikuti buka puasa 
bersama tersebut.

Menurut GM MOR I Joko 
Pitoyo, kegiatan tersebut diadakan 
sebagai  wujud rasa syukur 
Pertamina dengan berbagi berkah 

Untuk itu pihaknya senantiasa 
berupaya menjalin hubungan 
dan komunikasi yang baik 
dengan masyarakat sekitar.

“Momen Ramadan baik 
untuk berbagi kepada sesama. 
Kami berharap bantuan ini 
dapat bermanfaat dan kami 
juga mohon doanya untuk 
kelancaran operasi Pertamina, 
keselamatan dalam bekerja, 
serta peningkatan produksi,” 
ujarnya.

Santunan yang diberikan 
sebesar Rp 70 juta untuk 
empat yayasan yakni Yayasan 
Jundurrasul, Panti Asuhan 
Aisy iyah,  Yayasan Yat im 
Mandiri, dan Panti Asuhan 
Al Furqon. Selain itu, ada 
pembagian bingkisan lebaran 
sebanyak 60 paket senilai Rp 
18 juta.•PeP ASSeT 5

Safari Ramadan,  Pertamina 
EP Asset 5 Berbagi dengan 
Anak Yatim

cIlAcAP - Pertamina Refinery 
Unit (RU) IV Cilacap berpartisipasi 
pada kegiatan pasar murah yang 
digelar oleh Pemerintah Kabupaten 
Cilacap bekerja sama dengan 
BUMN, BUMD, dan instansi lainnya, 
di Lapangan Desa Tritih Wetan 
Kecamatan Jeruklegi, Selasa 
(5/6/2018). Pada kesempatan 
ini, RU IV Cilacap berpartisipasi 
dengan menyediakan 1.000 paket 
sembako.

Pjs. Unit Manager Commu-
nication & CSR RU IV T. Muhammad 
Rum menyampaikan, sembako 
murah tersebut sebagai bentuk 
kepedulian Pertamina terhadap 
masyarakat sekitar menjelang hari 
raya Idul Fitri.

Hal  senada disampaikan 
Kepala Bagian Perekonomian 
Setda Cilacap Umar Said. “Dalam 

pasar murah ini, jumlah kebutuhan 
yang disalurkan 78.920 kg, yang 
terdiri dari beras premium C4 Super 
sebanyak 25.200 kg, gula pasir 
sebanyak 26.860 kg, dan minyak 
goreng kemasan 1 liter sebanyak 
26.860 liter,” jelasnya.

Dari jumlah tersebut, Pemkab 
Cilacap membagikan 10 ribu 
kupon berbagai warna kepada 
masyarakat.  “Kupon warna kuning 
untuk beras premium C4 super 
bersubsidi 2 kg ditukar dengan 
harga Rp 13 ribu, kupon warna 
biru untuk gula pasir 2 kg dengan 
harga Rp 15 ribu, dan kupon 
warna kuning untuk minyak goreng 
seharga Rp 15 ribu,” ujarnya.

Menurut Umar, hasil penjualan 
sembako murah ini selanjutnya 
akan disalurkan untuk masyarakat 
yang membutuhkan.•RU IV

dan kebahagiaan di bulan penuh 
rahmat bersama dengan anak 
yatim piatu. “Ini menjadi momen 
bagi kami untuk dapat berbagi dan 
meningkatkan kepedulian terhadap 
sesama,” ungkapnya saat buka 
puasa bersama anak yatim, pada 
(6/6/2018).

A g e n d a  b u k a  b e r s a m a 
selalu  diisi dengan pemberian 
santunan dan tausiyah Ramadan. 
Total santunan yang diberikan 
adalah senilai Rp 600,6 juta dan 
diberikan dalam berbagai bentuk, 
di antaranya alat tulis dan perangkat 
sholat yang dibagikan kepada 

pekerja MOR I.
Kegiatan buka bersama anak 

yatim piatu digelar secara bergantian 
di seluruh unit operasi MOR I baik di 
Kantor Unit dan Cabang, Terminal 
BBM, hingga Depot Pengisian 
Pesawat Udara (DPPU) MOR I.•MoR I

RAMADAn

masing-masing anak. Acara juga 
dimeriahkan dengan hiburan band 
nasyid dan ditutup dengan buka 
puasa bersama. Di beberapa 
wilayah, agenda buka bersama 
juga diisi dengan kegiatan belajar 
yang dibawakan langsung oleh para 
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Safari Ramadan di Anjungan Bravo F/S PHE ONWJ
SUbAng - Menutup rangkaian kegiatan 
safari Ramadan direksi Pertamina ke berbagai 
unit operasi dan anak perusahaan, Direktur 
Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Heru 
Setiawan melakukan kunjungan ke lapangan 
offshore Bravo F/S PHE ONWJ di perairan utara 
Subang, Lepas Pantai Utara, Laut Jawa, pada 
Kamis (7/6/2018). Dalam kesempatan tersebut, 
Heru didampingi Direktur Pengembangan PHE 
Afif Saifudin dan General Manager PHE ONWJ 
Siswantoro M Prasodjo, memantau langsung 
jalannya aktivitas operasi dan berbincang dengan 
pekerja di anjungan tersebut. 

Di hadapan pekerja PHE ONWJ, Heru 
menjelaskan ada tiga hikmah dalam Ramadan, 
yaitu hikmah rohani, hikmah jasmani dan hikmah 
sosial. “Hikmah jasmani untuk diri kita sendiri, 
hikmah rohani apa yang harus kita lakukan ke 
depannya dan hikmah sosial bagaimana kita 
berinteraksi dengan dunia luar,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, safram ini merupakan 
salah satu bentuk perhatian top manajemen 
kepada pekerja yang sudah mendedikasikan diri 
untuk perusahaan dan negara. “Dengan adanya 
safram, kami menunjukkan bahwa dukungan 

penuh dari top manajemen di manapun ia 
berada,” tambahnya.

Sementara Afif Saifudin selaku Direktur 
Pengembangan PHE mengingatkan para pekerja 
untuk bekerja safety. “Mari kita tingkatkan 
awareness agar tidak terjadi kecelakaan kerja. 
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Kami men-support semua apa yang dibutukan di 
sini untuk meningkatkan produksi kita,” katanya.

Safram ini juga diisi tausiah dari Ustadz 
Ahmad Ridwan yang dilanjutkan dengan buka 
bersama dan tarawih bersama dengan para 
pekerja.•PRIYo

Pertamina Siap Layani Masyarakat Selama Libur Lebaran
JAKARTA - Masyarakat diminta tidak 
khawatir dengan pasokan LPG dan bahan 
bakar saat mudik atau libur Lebaran karena 
Pertamina sudah mengantisipasinya. Selain 
menambah pasokan di SPBU, Pertamina juga 
menambah sarana seperti tambahan mobil 
dispenser, motor kemasan, kios Pertamax, 
Buffer tank BBM, BBM kemasan, Pangkalan 
LPG Siaga, dan Avtur. 

Hal tersebut diungkapkan Vice President 
Corporate Communication Pertamina Adiatma 
Sardjito saat berdialog dengan media massa 
nasional dalam acara buka puasa bersama, 
di Hotel Pullman, Jakarta pda (7/6/2018). 
“Persiapan sudah kita lakukan. Pertamina 
belajar saat mudik 2016, 2017 dan yang 
akan kita hadapi 2018. Pelayanan akan kami 
perbaiki. Tahun ini akan diprediksi arus mudik 
meningkat karena liburnya juga panjang. Jadi 
kami terus waspada,” ujar Adiatma. 

Adiatma menegaskan, semua layanan 
dinaikkan dari tahun lalu. Seperti mobil 
dispenser yang tahun lalu hanya sembilan 
tahun ini jadi 20, motor kemasan yang 

sebelumnya 83 sekarang jadi 200, kios 
pertamax dari 25 menjadi 63, buffer tank 
BBM dari 79 menjadi 105. Semua kita sebar 
keseluruh Indonesia yang menjadi jalur mudik 
dan tempat wisata,” katanya. 

Pertamina juga telah menyediakan 
BBM kemasan, seperti Pertamax, Pertamax 

Plus, Pertamina Dex dan Dexlite. Dengan 
sarana yang sudah dilakukan berharap libur  
lebaran akan lancar. “Ini juga salah satu 
sarana kita untuk meningkatkan pelayanan 
dan memudahkan pemudik. Semoga mudik 
tahun 2018 ini, aman, nyaman, dan lancar, “ 
tutupnya.•DeKA

RAMADAn
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Komisi Informasi 
Publik Kawal 
Keterbukaan Informasi 
Pertamina pada Musim 
Mudik Lebaran 2018
JAKARTA - Sebagai 
b a d a n  p u b l i k  y a n g 
me lakukan  keg ia tan 
penyaluran BBM dan 
LPG selama arus mudik 
dan Lebaran, Pertamina 
h a r u s  m e m b e r i k a n 
in formas i  yang je las 
kepada masyarakat . 
Untuk melihat kesiapan 
penyediaan informasi 
selama musim mudik 
Lebaran 2018, Komisi 
Informasi Publik (KIP) 
P u s a t  m e n g u n j u n g i 
Pusat Kendali Darurat 
(Puskodal), di Kantor 
Pusat Pertamina, pada 
Jumat (8/6/2018).

Kunjungan KIP Pusat 
dilakukan oleh Komisioner 
K IP  Romanus  Ndau 
beserta tim dan diterima 
o l e h  V P  C o r p o r a t e 
Commu nication Adiatma 
Sard j i to  beser ta  t im 
komunikasi dan fungsi 
Retai l  Fuel Marketing 
(RFM). 

“Publik khususnya 
di saat mudik Lebaran 
harus terus diedukasi 
m e n g e n a i  l a y a n a n -
layanan Pertamina dalam 
m e n g a w a l  k e g i a t a n 
mudik Lebaran 2018. Di 
situlah peran keterbukaan 
informasi Pertamina agar 
masyarakat merasa aman 

Demi Kepuasan Pelanggan, Pertamina 
Lakukan Uji Komparasi Produk BBM 
JAKARTA - PT Pertamina 
(Persero) bekerja sama dengan 
Lembaga Teknologi Fakultas 
Teknik Universitas Indonesia 
(Lemtek UI) melaksanakan uji 
komparasi kinerja bahan bakar 
untuk produk gasoline di  SPBU 
COCO 31-12802 Jalan MT 
Haryono, Jakarta (30/5/2018). 
Uji komparasi diketuai oleh Prof. 
Dr. Ir Bambang Sugiarto, M.Eng 
guru besar sekaligus Direktur LEMTEK 
UI beserta mahasiswa Fakultas Teknik 
UI sebagai tim.

Menurut Commercial Retail Fuel 
Marketing Manager Pertamina Deny 
Djukardi, uji komparasi ini dimaksudkan 
untuk membuktikan kualitas BBM 
Pertamina, khususnya  Premium, 
Pertalite, Pertamax, dan Pertamax 
Turbo. “Dengan uji komparasi antar 
produk gasoline Pertamina maka akan 
diketahui kualitas dari masing-masing 
produk. Dengan demikian, masyarakat 
sebagai pelanggan dapat memilih jenis 
BBM berkualitas untuk kendaraannya,” 
ujar Deny.

Deny menambahkan, dengan 
u j i  komparas i ,  Per tamina akan 
mendapatkan data lapangan secara 
ilmiah dan aktual bagaimana sebetulnya 
kinerja produk BBM BUMN ini. “Jika 
dari hasil penelitian menunjukkan ada 
beberapa produk BBM yang memiliki 
kekurangan, maka kami akan lakukan 
improvement baik dari sisi formulasinya 
atau penambahan jenis produk tertentu. 
Sehingga masyarakat mendapatkan 

produk BBM terbaik dar i  kami,” 
imbuhnya.

Sementara itu, Bambang Sugiarto 
memaparkan uji kompa rasi bahan 
bakar dilakukan dalam kondisi lapangan 
yang berbeda-beda. “Kami pastikan 
dengan jumlah kilometer tertentu berapa 
konsumsinya. Selain uji konsumi kami 
juga lakukan uji deposit,” jelasnya.

Uji komparasi dilakukan  dengan 
menggunakan delapan mobil dengan 
berbagai merek dan menggunakan 
bahan bakar yang disesuaikan dengan 
rekomendasi dari produsen mobil 
tersebut.  Rencana uji ini dilakukan 
sampai Kota Bandung kemudian kembali 
lagi ke Jakarta sampai pagi. Dengan 
menempuh  jarak 10.000 km, diharapkan 
uji lapangan akan memperoleh hasil yang 
akurat.  Sesuai rencana, uji komparasi 
ini akan dilakukan selama satu bulan, 
akhir Juni diharapkan sudah bisa selesai. 

“Harapannya, hasil uji kompa rasi ini 
dapat menjadi acuan konsumen bahwa 
keunggulan produk BBM Pertamina 
bukan isapan jempol belaka,” pungkas 
Deny.•InDAH
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dan nyaman,” jelasnya.
Sementara i tu VP 

C o r p o r a t e  C o m m u -
n i c a t i o n  P e r t a  m i n a 
Adiatma Sardjito men-
jelas kan persiapan yang 
di lakukan t im satuan 
tugas Ramadan-Idul Fitri 
(RAFI) 2018. Adiatma 
juga menjelaskan secara 
terinci informasi, edukasi 
d a n  p e s a n - p e s a n 
kesiapan tim Pertamina 
melalui  channel komuni-
kasi internal maupun 
eksternal.

“Tahun ini persiapan 
kami dua kali lipat diban-
d ing tahun la lu .  Ha l 
tersebut sudah kami 
sampaikan kepada media 
eksternal, maupun melalui 
channe l  komun ikas i 
seperti social media, dan 
Contact Pertamina,” jelas 
Adiatma.

Acara ditutup dengan 
penyerahan buku Jelajah 
Ene rg i  dan  Go tong 
Royong Satuan Tugas 
Pertamina oleh Adiatma 
Sardjito kepada Romanus 
Ndau. 

Selain ke Pertamina, 
KIP juga mengunjungi 
sembilan  badan publik 
l a i n n y a  y a n g  a k a n 
mengawa l  kes i apan 
mudik Lebaran 2018.•Reno
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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

Kick Off Knowledge capture di PT Pertamina EP: 
Menyerap Tacit Knowledge dari Pekerja Senior yang akan 
Memasuki Masa Purna Karya

Pada Selasa (15/5/2018), di Podium Lantai 3 Kantor 
Pusat PT Pertamina EP berlangsung kegiatan Round Table 
Sharing Knowledge yang menjadi kick off di PT Pertamina EP 
terkait Program Knowledge Capture Pekerja Senior yang akan 
memasuki masa Purna Karya mengacu pada arahan Strategis 
Presiden Direktur/Ketua Dewan Mutu dan Produktivitas PT 
Pertamina EP yang dituangkan melalui memorandum tertanggal 
27 Maret 2018 nomor 365 perihal “Tema CIP dan KOMET 2018”, 
yang dijabarkan melalui Memo VP Human Resources selaku 
sekretariat Dewan Mutu nomor 097 dan 106 perihal “Knowledge 
Capturing Pekerja Senior yang Akan Memasuki Masa Pensiun”. 

Arahan strategis Presiden Direktur ini sejalan dengan arahan 
strategis Direktur Utama Pertamina ref. Fax nomor 209 tanggal 
3 Mei 2018 perihal Pengembangan  Instruktur/Internal Trainer di 
Pertamina Group, agar seluruh pejabat setingkat Manager keatas 
menjadi “Leaders as Teacher”.

Eksternalisasi merupakan salah satu modul program dari 
KOMET sebagai salah satu pilar Quality Management sebagai 
upaya dalam mengelola tacit knowledge menjadi explicit 
knowledge yang ada pada pekerja. Hal ini dikarenakan salah 
satu ancaman yang ada di perusahaan adalah hilangnya aset 
pengetahuan karena perubahan organisasi dan pekerja yang 
pensiun. Pada kegiatan ini, pekerja senior menjadi target 
eksternalisasi yang utama dengan harapan terjadinya transfer 
knowledge serta legacy asset pengetahuan kepada pekerja 
yang lebih muda.

Sebagai anak perusahaan Hulu yang paling awal berdiri, 
Pertamina EP menjadi pionir dan yang pertama melaksanakan 
Program Knowledge Capture pekerja senior yang akan memasuki 
masa Purna Karya.

Empat narasumber pada acara kick off ini antara lain :
1. Tjakra Narayana – 705212, Planning & Risk Management 

Manager - Asset  1
2. Tagor L. Sitorus – 704921, ICT Solution Senior Analyst 

- Kantor Pusat
3. Yanimal – 722133, Surface Facilities Manager - Asset 4
4. Ade Kusnadi – 677122, Laboratory Senior Staff Field 

Jatibarang - Asset 4
Tema besar knowledge sharing tahun 2018 sesuai arahan 

Presiden Direktur PEP adalah “KOMET sebagai Pendorong 
Pencapaian Target Produksi dan Menjadikan HSSE sebagai 
Beyond Culture”. Salah satu topik yang menarik yaitu mengenai 
“Mengatasi Pemasalahan Pengolahan H2S melalui Penggunaan 
Teknologi BSRU di CPP Gundih Asset 4 PT Pertamina EP” oleh 
Yanimal. Beliau memberikan wawasan bagi pekerja muda untuk 
mencapai target pencapaian produksi migas di CPP Gundih 
Field Cepu Asset 4 dengan menyelesaikan masalah gas H2S 
melalui penggunaan bakteri pengurai sulfur dari Gunung Dieng, 
Jawa Tengah yang sebelumnya menggunakan bakteri SHELL 
yang diimpor dari luar negeri.

Peserta yang hadir pada forum round table ini sekitar 40 
pekerja. Tidak hanya dapat diikuti secara offline, kegiatan 
eksternalisasi ini juga di-relay via Webinar untuk meningkatkan 
keikutsertaan peserta dan borderless sharing knowledge dimana 
pun pekerja berada.

Harapannya dari kick off ini, kedepannya kegiatan 
Knowledge Capture dapat dilaksanakan secara rutin dengan 
dukungan dari seluruh Vice President dan General Manager 
sehingga kemudian menjadi program yang dapat mendukung 
Perusahaan dalam pencapaian target dan kelanjutan bisnis PT 
Pertamina EP.•IbnU wIbISono

Oleh : QM PT Pertamina EP

Narasumber Knowledge Capture bersama Manajemen PEP

VP HR Pertamina EP memberikan penghargaan kepada para narasumber.
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Pertamina RU vI 
Konsolidasi MQAR
dan Arus Minyak
dengan Sigmafine
cIRebon - Pertamina Refinery Unit VI Balongan 
melaksanakan Konsolidasi Monthly Quantity 
Accounting Report (MQAR) & Arus Minyak with 
Sigmafine. Sebanyak 15 pekerja RU VI dari 
beberapa fungsi terkait mengikuti acara  yang 
diadakan di Hotel Luxton Cirebon selama dua 
hari, belum lama ini.

Herman Suyudi,  RPO RU VI Balongan  yang  
membuka acara ini mengatakan,  RU VI Balongan 
satu-satunya Unit Pengolahan yang sudah 
menggunakan sistem Sigmafine. “Sigmafine 
merupakan sistem komputerisasi yang digunakan 
untuk merekonsiliasi data-data yang begitu 
banyak dan dapat juga untuk mendeteksi flow 
meter di unit jika ada yang error (rusak).  Sigmafine 
di RU VI Balongan sudah terintegrasi dengan 
Laboratory Information System (LIMS), sehingga 
data density ter-update secara otomatis,” jelas 
Herman. 

Seperti diketahui, sejak 1 Februari 2018, RU 
VI Balongan secara resmi  menggunakan MQAR 
& Arus Minyak with Sigmafine yang merupakan 
hasil karya dari pekerja RU VI Balongan. Karena 
hasil penggunaan ini sangat signifikan, rencananya 
RU VI Balongan akan menjadi Pilot Project di Unit 
Pengolahan. 

Selanjutnya masing-masing fungsi  mem-
berikan paparan berupa laporan dan evaluasi 
serta membahas problem solving.•RU VI
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Eksistensi PIA dalam organisasi 
Pertamina merupakan amanah Pasal 
67 Undang-Undang No. 19 Tahun 
2003 tentang BUMN, bahwa:

1. Pada setiap BUMN dibentuk 
Satuan Pengawas Intern yang 
merupakan aparat pengawasan 
intern perusahaan.

1. Satuan pengawas in te rn 
sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dipimpin oleh seorang 
kepala yang bertanggung jawab 
langsung kepada Direktur 
Utama.

Dalam upaya menjalankan amanah 
tersebut, PIA terus mengembangkan 
program-program untuk menjamin 
PIA mampu berperan sebagai enabler 
pencapaian kinerja perusahaan. 

Se luruh program ker ja  P IA 
dilaksanakan secara konsisten untuk 
mewujudkan visi PIA sebagai fungsi 
enabler yang mengerti kebutuhan 
dan harapan dari para pemangku 
kepentingan (stakeholder), mengerti 
kinerja dan kemampuan internal, 
m e m a h a m i  k e b u t u h a n  d a n 
harapan dari lingkungan eksternal, 
melaksanakan strategi komunikasi, 
imp lementas i  dan moni tor ing , 
melakukan pengembangan, review dan 
updating. Tentunya, pengembangan 
program dilakukan dengan tetap 
berlandaskan kepada delapan prioritas 
strategic plan PIA, yakni optimize 
risk coverage & control assessment, 
continuous auditing, incorporate data 
analysis, streamline internal audit 
process, enhance audit follow up 
process, recruit & retain professional 
staff, continuous talent development, 
provide value added service & product.

Beberapa program yang 
dilaksanakan untuk menjamin 

PIA: Fungsi Enabler Pencapaian Kinerja Pertamina

QAIP secara terus menerus 
dan berkala dilaksanakan oleh 
internal assessor dan pihak 
ketiga independen (eksternal 
assesso r ) .  Seca ra  l eb ih 
spesifik, tujuan pelaksanaan 
QAIP adalah untuk memberikan 
keyakinan yang memadai 
kepada stakeholder bahwa:
• Kegiatan PIA telah sesuai 

dengan piagam audit, 
definisi audit internal, 
standar audit internal, dan 
kode etik auditor internal;

• Kegiatan PIA telah berjalan 
secara efisien dan efektif;

• Kegiatan PIA telah mem-
berikan nilai tambah bagi 
stakeholder.

Pelaksanaan program kerja yang 
sejalan dengan delapan prioritas 
strategic plan PIA secara konsisten 
diharapkan mampu meningkatkan 
efektifitas peran PIA sebagai 
enab le r  pencapa ian 
k i n e r j a  p e r u s a h a a n 
d a l a m  m e n j a l a n k a n 
amanah PIA sebagai 
aparat pengawasan intern 
perusahaan.•UlIn
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efektifitas peran PIA sebagai enabler 
pencapaian kinerja Pertamina, adalah:

1. Komunikasi dengan Komite 
Audit sebagai stakeholder.

P I A  s e c a r a  p e r i o d i k 
melak sanakan komunikasi 
dengan Komite Audit untuk 
mamastikan Komite Audit 
dan PIA memiliki tujuan yang 
sama, yaitu memastikan tata 
kelola, pengelolaan risiko, 
dan pengendalian internal 
utama perusahaan, termasuk 
pencegahan fraud. 

2. Pen ingkatan kompetens i 
auditor 

Kompetensi auditor terus 
dikembangkan untuk menjamin 
insan PIA mampu menyelesaikan 
masalah (problem solving) dan 
berpikir analitis. Insan PIA saat 
ini tersebar di delapan unit lokasi 
seluruh Indonesia dan telah 
dipersenjatai dengan sertifikat 
profes iona l  aud i tor,  ba ik 
nasional maupun internasional.

3. Jaminan atas kualitas hasil audit 
dan konsultasi dimonitor melalui 
kegiatan quality assurance & 
improvement program (QAIP).



`
oleh : HSSE Korporat

cORPORATE LIFE SAvING RULES: 
SURAT IJIN KERJA (SERI 4)

Dalam seri satu sampai tiga, telah dibahas tentang tujuan, lingkup 
pekerjaan dan jenis pekerjaan yang harus dilengkapi dengan SIKA. 

Pada edisi kali ini kita akan membahas tentang tugas dan tanggung 
jawab pelaksana SIKA.  

Komponen Pelaksana SIKA, Tugas dan Tanggung Jawabnya
Komponen yang terlibat dalam SIKA adalah :

1. Pihak yang berwenang untuk mengeluarkan/menerbitkan SIKA 
(Pemberi Izin)

2. Pihak Pekerja (Pelaksana Pekerjaan) yang memerlukan izin kerja 
untuk dapat melaksanakan tugasnya tanpa kecelakaan. (Pelaksana 
Tugas dibawah SIKA).
Ketentuan utama adalah tidak boleh pekerja yang bertindak 

sebagai pemohon izin kerja juga berperan sebagai pemberi izin kerja.

HSSE

• Menjamin amannya seluruh aspek kegiatan yang dilakukan selama 
pekerjaan dilaksanakan dan menghentikan pekerjaan jika dianggap 
kegiatannya dapat membahayakan baik dari aspek tindakan 
maupun lingkungan.

• Melakukan identifikasi bahaya pada setiap tindakan yang dilakukan 
sebelum pekerjaan dilaksanakan.

• Melakukan koreksi dari setiap bahaya sebelum pekerjaan 
dilaksanakan.

• Mengevaluasi pernyataan pencegahan yang telah dilakukan oleh 
GSI.

• Melakukan sosialisasi cara-cara kerja aman kepada setiap pekerja 
yang terlibat.

• Memeriksa kondisi peralatan yang digunakan terhadap pemenuhan 
standar keselamatan.

• Mengawasi dan mengevaluasi terhadap setiap kegiatan yang 
dilakukan.

• Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. 
• Membuat laporan kejadian dan investigasi yang dibutuhkan jika 

ada kejadian.

3. gas Tester 
Gas Tester adalah personil yang ditunjuk dan disahkan serta diberi 

wewenang untuk dapat melaksanakan pengukuran gas yang berada 
di area kerja sebelum dilakukan pekerjaan. Gas tester harus kompeten 
dan bersertifikat sebagai Authorized Gas Tester (AGT), dan tercatat 
pada daftar otorisasi yang menandatangani hasil  gas test pada SIKA 
yang ditunjuk oleh Manager Area.

Tugas dan tanggung jawab Gas Tester adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan kalibrasi alat deteksi gas untuk memastikan akurasi 

pengukuran kandungan gas.
2. Bertanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara alat 

deteksi gas beserta perangkat dan tabung gas untuk kalibrasi gas 
detektor dan alat pelindung diri yang diperlukan ketika melakukan 
pengukuran gas dalam ruang tertutup.

3. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesiap-pakai alat 
pendeteksi gas setiap saat.

4. Bertanggung jawab untuk melakukan pengukuran gas dalam 
kondisi atmosfir maupun kondisi ”inert”.

5. Siap melakukan pengukuran gas pertama kali sebelum diberikan 
Izin Memasuki Ruang Tertutup diberikan.

6. Melaporkan kandungan gas dalam ruang terbuka (atmosfir) atau 
dalam keadaan inert di SIKA.

7. Tanggap terhadap perubahan-perubahan kondisi dan dapat 
melakukan tindakan pengamanan atau pemberitahuan kepada 
seluruh pekerja.

8. HSe Safety Inspector
HSE Safety Inspector bertugas melakukan verifikasi penanda 

tanganan SIKA, dan melaksanakan pemeriksaan, pengawasan dan 
memberikan rekomendasi aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
pada suatu pekerjaan yang telah mempunyai SIKA. 

Safety Inspector tidak termasuk dalam pejabat penandatangan 
SIKA agar tetap terjaga status independensinya sebagai penasehat 
atau pemantau K3.

Tugas dan tanggung jawab HSE Safety Inspector adalah:
1. Memastikan SIKA telah berjalan sebagaimana mestinya.
2. Memberikan masukan kepada pelaksana SIKA apabila ditemukan 

ketidaksesuaian terhadap jalannya SIKA.
3. Memastikan akurasi isi SIKA terhadap ketentuan-ketentuan 

persyaratan praktek kerja aman untuk setiap pekerjaan yang 
dilakukan. 

4. Memberikan pelatihan SIKA dan praktek kerja aman.
bersambung..•
Sumber data : Modul Sertifikasi GSI/SI/AT
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• Ahli Teknik 
yang 
berwenang

• Kontraktor

Pemohon Izin Kerja

• Gas Safety 
Inspektor

Pemberi Izin Kerja

Menyetujui

Memohon

1. Gas Safety Inspector (gSI)
GSI (Gas Safety Inspector) adalah personil dari wilayah operasi 

di mana pekerjaan akan dilaksanakan, yang telah diberikan otorisasi 
melalui SK General Manager pada area tertentu untuk melakukan 
dan menerapkan aspek keselamatan serta pengawasan dalam setiap 
pekerjaan. GSI ditunjuk oleh Manajer Area.

Tugas dan tanggung jawab GSI adalah:
• Menentukan jenis izin kerja yang dibutuhkan untuk setiap pekerjaan 

yang akan dilaksanakan.
• Melakukan identifikasi bahaya sebelum pekerjaan dimulai, termasuk 

aspek teknik pekerjaan yang akan dilakukan.
• Menjamin lingkungan kerja dan pekerjaan berlangsung secara aman 
• Menghentikan pekerjaan jika menemukan kondisi/tindakan tidak 

aman.
• Melakukan penghilangan atau pengurangan yang signifikan dari 

setiap bahaya yang mungkin timbul akibat dari tindakan pekerjaan 
yang dilakukan.

• Mengisi pernyataan pencegahan yang telah dilakukan.
• Melakukan sosialisasi terhadap aspek bahaya yang harus dihindari 

kepada setiap pekerja yang terlibat.
• Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar keselamatan.
• Melakukan monitoring aspek bahaya HSE terhadap pekerja pada 

setiap kegiatan
• Melakukan pemeriksaan terhadap peralatan yang digunakan 

apakah sudah sesuai dengan standar keselamatan. 
• Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. 
• Membuat laporan kejadian dan investigasi yang dibutuhkan jika 

ada kejadian.

2. Ahli Teknik (AT)
Ahli Teknik (AT) adalah personil dari pelaksana pekerjaan atau 

pekerja bagian maintenance yang diberikan otorisasi melalui SK General 
Manager untuk melakukan dan menerapkan aspek keselamatan serta 
pengawasan dalam setiap pekerjaan pada area tertentu.

Tugas dan tanggung jawab Ahli Teknik :



SHIPPIng

Safari Ramadhan dan Buka Puasa Bersama Shipping 2018
Bulan suci Ramadhan merupakan bulan dimana banyak sekali 

keberkahan yang bisa didapatkan melalui rasa berbagi antar 
sesama. Momentum inilah yang dimanfaatkan oleh Shipping dengan 
menjalankan beberapa program sosial di bulan Ramadhan 1439H. 
Beberapa program yang dilaksanakan, seperti Santunan Anak Yatim 
dan Dhuafa. Kegiatan ini menargetkan untuk dapat memberikan 
santunan kepada anak Yatim dan Dhuafa sebanyak 1.000 orang. 
Program selanjutnya, yakni memberikan Bingkisan Lebaran ke seluruh 
Pelosok Negeri. Progam ini bertujuan untuk dapat berbagi melalui 
pemberian bingkisan lebaran kepada mereka yang membutuhkan. 
Selain kegiatan tersebut, terdapat juga kegiatan Pengumpulan 
Barang dan Pakaian laik pakai untuk diberikan kepada mereka yang 
membutuhkan.

 Keseluruhan program tersebut terselenggara dengan baik, 
tentunya dengan support yang luar biasa oleh BDI Perkapalan. Semua 
dana dan barang yang terkumpul merupakan sumbangan dari seluruh 
pekerja yang ada di lingkungan Shipping (baik pekerja darat dan 
crew kapal). Di awal bulan Ramadhan Shipping membuka program 
Ramadhan dengan Wakaf Al-Qur’an. Al-Qur’an yang terkumpul 
ditujukan untuk Masjid Nurul Bahri Shipping, Masjid Shipping Sunter, 
kemudian dibagikan kepada beberapa Masjid lainnya di daerah Jakarta. 
Masih dalam suasana Ramadhan, Shipping juga mengadakan acara 
Safari Ramadan sekaligus silaturahmi ke kapal yang berada di Bosowa 

Terminal – Makassar. Acara tersebut dihadiri oleh tim management 
Shipping yang diwakili oleh VP Commercial, SMR Manager, dan Ship 
Operation I Manager.

 Puncak program Ramadhan dari Shipping ini adalah Acara 
Buka Puasa Bersama Pekerja, Anak Yatim & Dhuafa yang dilaksanakan 
pada tanggal 31 Mei 2018, berlokasi di kantor Shipping Tj. Priok. Acara 
yang bertajuk “Menebar Kebaikan Untuk Negeri” ternyata menarik 
banyak antusiasme khususnya dari para pekerja Shipping yang ikut 
andil dalam program utama yang telah dilaksanakan dari awal sampai 
akhir acara berlangsung. Pada kesempatan tersebut Alfian Nasution 
selaku SVP Shipping menyampaikan pesan, “Semoga kelancaran, 
keselamatan dan berkah bagi ratusan kapal dan ribuan crew kapal 
yang saat ini sedang mengemban tugas mendistribusikan energi ke 
seluruh negeri”, hal tersebut pun diamini oleh seluruh peserta yang 
hadir.•ASP/SHIPPIng
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RIcKY ADI WIBOWO
VP Upstream Technical Center
Direktorat Hulu

IRMA HERAWATI
Sekretaris/Direktur Operasi 

Yayasan Kesehatan Pertamina

MOcH. TAUFIK AFIANTO
Direktur Utama 

PT Nusantara Regas

IRLAN SYAH
Direktur Utama

Yayasan Kesehatan Pertamina

DHOLLY ARIFUN DHALIA T.
Vice President Promotion & Marketing
Direktorat Pemasaran Retail

T. PARNINGOTAN PASARIBU
VP HSSE M&T - Direktorat Logistik, 
Supply Chain dan Infrastruktur
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JAKARTA - Fungsi Treasury Pertamina 
melakukan Kick Off Meeting World Class Treasury 
Management, di Ruang Pertamax, Lantai 21 
Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, pada Rabu 
(30/5/2018). World Class Treasury Management 
merupakan salah satu program untuk 
mendukung perusahaan dalam mewujudkan 
visi menjadi World Class Energy Company, 
dengan meningkatkan shareholder value melalui 
optimizing capital, reduce cost dan manage risk. 

SVP Corporate Finance Pertamina Narendra 
Widjajanto menjelaskan, sasaran program 
ini antara lain otomatisasi sistem Treasury 
Management serta reorganisasi fungsi Treasury 
dalam rangka meningkatkan pengelolaan arus 
kas anak perusahaan dan afiliasi.

“Treasury Management  disiapkan untuk 
mengantisipasi agar pengelolaan treasury lebih 

Kick Off Meeting World class Treasury Management:
Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Terintegrasi

akurat. Dengan akurasi dan visibility, Direksi bisa 
memantau kondisi cash perusahaan secara 
menyeluruh. Di sinilah diperlukan  informasi 
keuangan yang lebih mendalam dari seluruh 
fungsi, anak perusahaan maupun afiliasi,” terang 
Narendra.

Menurutnya, selain di Pertamina, program 
yang akan efektif berjalan mulai Juni 2018 ini juga 
akan diterapkan di beberapa anak perusahaan 
serta afiliasi terpilih sebagai pilot project. Yaitu, 
PT Pertamina International Shipping (PIS), PT 
Pertamina Power Indonesia (PPI), PT Pertamina 
Hulu Indonesia (PHI) , PT Pertamina Hulu 
Mahakam (PHM) dan PT Kilang Pertamina 
International (KPI). 

Lebih lanjut ia berharap agar seluruh  anak 
perusahaan dan afiliasi bisa mendukung secara 
penuh pelaksanaan program World Class Treasury 

Management. Sehingga implementasi program 
tersebut dapat membantu kinerja keuangan 
secara konsolidasian dan berkesinambungan.

“Kita bisa memanfaatkan teknologi untuk bisa 
mendapatkan informasi ini lebih cepat dengan 
security yang bagus. Jadi kita bisa mendapatkan 
informasi lebih akurat dan bisa menghemat 
pengeluaran sehingga lebih efisin dan efektif 
dalam pengelolaan dana,” pungkasnya.•SePTIAn

SoRoT
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bonTAng - Badak LNG kembali meraih 
penghargaan pada ajang bergengsi tingkat 
Asia, Asia Responsible Enterprise Awards 
(AREA). Bertempat di Marriot Hotel Manila, 
Phil ippines, Badak LNG mendapatkan 
penghargaan Social Empowerment untuk 
salah satu program CSR-nya, yaitu Bontang 
Kuala Ecotourism. Penghargaan ini diterima 
langsung oleh Director & COO Badak LNG 
Gitut Yuliaskar, pada (1/6/2018).

Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 
merupakan salah satu program dari Enterprise 
Asia atau sebuah organisasi non-pemerintah 
yang bekerja dengan pemerintah, LSM dan 
organisasi lain untuk mempromosikan daya 
saing dan pengembangan kewirausahaan, 
dalam mengangkat status ekonomi masyarakat 
di seluruh Asia. 

Gitut Yuliaskar sangat bersyukur atas 
prestasi yang diterima Badak LNG. “Dengan 
diraihnya penghargaan ini, kami akan terus 
berkomitmen dalam mendorong masyarakat 
untuk melestarikan lingkungan, melestarikan 
nilai-nilai sosial budaya masyarakat di Kota 
Bontang untuk mewujudkan kehidupan yang 

cSR Badak LNG Raih Penghargaan Internasional

masyarakat agar memiliki kesadaran dan 
tanggung jawab terhadap pelestar ian 
lingkungan. Melalui program ini pengunjung 
yang datang ke Bontang Kuala Ecotourism 
pada tahun 2017 mencapai 2164 pengunjung. 
Di sisi lingkungan, 74 hektar hutan mangrove 
di Sungai Belanda telah terkonservasi.•bDAKl ng

lebih baik untuk generasi yang akan datang,” 
ujarnya.

Program Community Development 
Badak LNG ini bertujuan untuk menciptakan 
kemandirian dan pemberdayaan masyarakat 
secara ekonomi dan sosial, serta memiliki 
nilai-nilai edukasi untuk mengubah perilaku 

JAKARTA - Pertamina Training Consulting 
(PTC) mendapatkan kepercayaan dari 
Indonesia Asian Games Organizing Committee 
(INASGOC) untuk memberikan pelatihan 
kepada volunteer Asian Games 2018. Amanat 
tersebut dituangkan dalam penandatanganan 
perjanjian oleh Direktur Utama PTC Umar 
Fahmi dan Wakil Koordinator Human Resource 
Volunteer Demayanti Nasution, di Kantor 
INASGOC, Jakarta, pada Selasa (5/6/2018). 

Training bagi para volunteer bertujuan 
untuk memberikan bekal kepada mereka 
seluruh rangkaian kegiatan Asian Games 2018. 
“Volunteer ini kami berikan bekal informasi 
mengenai seluk beluk pertandingan olahraga, 
di mana tempat pertandingan supaya mereka 
mengenal seluruh kegiatan,”  jelasnya.

S e l a i n  p e n g e t a h u a n  m e n g e n a i 
pertandingan selama perhelatan olahraga 
se-Asia berlangsung, volunteer juga wajib 
mengetahui pariwisata di sekitar Jakarta dan 
Palembang untuk diperkenalkan kepada 
para atlet termasuk budaya, adat istiadat 
dan makanannya. “Ini juga sekaligus promosi 
kepada atlet luar agar nantinya dapat membawa 
informasi ini ke negaranya masing-masing. 

Pertamina Training consulting Dipercaya 
Latih volunteer Asian Games 2018

Tujuannya sudah pasti agar lebih mengenalkan 
wisata Indonesia di mata internasional,” ujar 
Umar. 

Pelaksanaan training diadakan di dua 
tempat, Universitas Muhamadiyah Jakarta 
(UMJ) dan Universitas Pertamina. Selama enam 
hari, volunteer mengikuti training tersebut.

“Kami bangga bisa ikut berkontribusi 
pada perhelatan olahraga besar ini. Kita 
sebagai sebagai tuan rumah memang harus 
mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk 
menjaga nama baik Indonesia dengan  
memberikan yang terbaik bagi bangsa,” tukas 
Umar.•DeKA
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JAKARTA - PT Asuransi Tugu 
Pratama Indonesia (ATPI) mencatat 
k iner ja posit i f  pada tr iwulan 
I tahun 2018. Tercatat, hingga 
bulan April 2018, ATPI berhasil 
meraih laba bersih sebesar USD 
9,4 juta. Jumlah tersebut naik 
21% dibandingkan periode yang 
sama tahun sebelumnya. Bahkan, 
pe rse roan  memperk i r akan , 
sepanjang tahun ini peningkatan 
bisnis ATPI secara keseluruhan bisa 
mencapai lebih dari 15%.

Peningkatan kinerja tersebut 
d idorong oleh k iner ja induk 
perusahaan yang naik signifikan 
dibandingkan tahun sebelumnya, 
baik dari kegiatan underwriting 
m a u p u n  k i n e r j a  i n v e s t a s i . 
Disebutkan bahwa pendapatan 
premi bruto selama empat bulan 
pada tahun ini tercatat sebesar USD 
76,1 juta dan hasil underwriting 
sebesar USD 14,8 juta. Peningkatan 
premi itu didominasi lini asuransi 
properti dari sektor migas dan 
energi serta aviasi.

“Tahun ini, kami tetap lebih 
memilih strategi untuk memperbaiki 
hasil underwriting,” jelas Direktur 
Keuangan & Jasa Korporat ATPI 
Muhammad Syahid, saat acara 
buka puasa bersama dengan 
awak media di Kaffeine Coffee 
The Foundry, Jakarta, pada Kamis 
(24/5/2018).

Sementara i tu,  Pres iden 
Di rektur  ATPI  Indra Baruna 
menambahkan, penerapan strategi 

Asuransi Tugu Pratama 
Indonesia Raih Kinerja Positif 
pada Triwulan I 2018

Presiden Direktur ATPI Indra Baruna (kanan) bersama dengan Direktur Keuangan & 
Jasa Korporat ATPI Muhammad Syahid (kiri) berbincang bersama saat buka bersama 
dengan media di Kaffeine, SCBD, Jakarta pada Kamis (24/5/2018). Asuransi Tugu 
Pratama Indonesia meraih laba USD 9,4 Juta pada triwulan 1 2018

Demi menyeimbangkan risiko 
bisnis, anak usaha Pertamina ini 
juga akan semakin aktif memasuki 
bisnis ritel. Dengan memasuki 
bisnis ritel, hasil underwriting  akan 
jauh lebih stabil dibandingkan 
bertumpu hanya pada bisnis 
korporasi. “Hingga saat ini, bisnis 
ritel memang baru berkontribusi 
sekitar 3% dari keseluruhan bisnis 
ATPI. Sebagai perusahaan asuransi 
umum, ATPI  terus berupaya untuk 
melakukan diversifikasi usaha 
mengikuti  dinamika ekonomi 
maupun kebutuhan masyarakat 
yang lebih luas,” imbuh Indra.

Menu ru tnya ,  pe r se roan 
berkesempatan untuk memasuki 
pasar  asurans i  r i te l  karena 
pertumbuhan premi pasar ritel  
sangat besar. Untuk mempercepat 
pertumbuhan bisnis ritel, maka 
perseroan sedang mengoptimalkan 
saluran distribusi baik dengan 
penambahan kantor pemasaran/

kan to r  cabang ,  keagenan , 
membuka l ini-l ini bisnis baru 
di sektor ritel maupun melalui 
pemanfaatan inovasi teknologi 
informasi. 

Ia optimistis ATPI mampu 
bersaing di segmen ritel. Terlebih 
lagi, jumlah modal perseroan jauh 
di atas rata‐rata industri. Kondisi 
ini menunjukkan bahwa perseroan 
memiliki struktur modal yang kuat. 
Adapun pendapatan premi bruto 
perusahaan juga berada jauh di 
atas rata‐rata industrinya, dengan 
RBC 378.09%.

”Baik personal lines maupun 
f inanc ia l  l ines,  b isn is  re ta i l 
memiliki pertumbuhan yang tinggi 
dibandingkan dengan bisnis 
korporasi. Kondisi ini menjadikan 
pengembangan b isn i s  r i t e l 
sebagai salah satu fokus kami 
untuk menjaga portofolio bisnis 
ATPI secara keseluruhan,” tutup 
Indra.•SePTIAn

tersebut demi menjaga tingkat 
kehati-hatian dalam mengukur 
risiko. Untuk itu, beberapa bisnis 
yang sebelumnya di-cover oleh 
perseroan tidak diperpanjang lagi. 
Keputusan ini didasari adanya 
peningkatan risiko dan penundaan 
beberapa proyek.

“Secara top line, strategi ini 
membuat pertumbuhan bisnis 
perseroan tidak terlalu besar. 
Sebaliknya, secara bottom line, 
bisnis perseroan meningkat 
signifikan karena tingkat risikonya 
lebih rendah,” papar Indra.

Masih menurut Indra, ATPI 
juga tetap mengembangkan bisnis-
bisnis yang selama ini menjadi 
andalan perseroan. Sebaliknya, 
perseroan tidak akan ragu untuk 
melepas bisnis yang kurang 
memberikan sumbangan signifikan 
te rhadap k ine r ja .  Berbeka l 
pengalaman lebih dari 36 tahun, 
ATPI memahami betul karakteristik 
masing-masing sektor bisnis. 
Untuk itu, perseroan menjalankan 
kebijakan subsidi silang antara 
bisnis yang prospektif dan kurang 
prospektif. 

“Kami hanya lebih berhati-
hati dan lebih selektif karena 
tidak semua bisnis tersebut tidak 
menguntungkan. Kami akan 
meningkatkan retensi atas bisnis 
yang prospektif. Sebaliknya, kami 
akan lebih berhati-hati menggarap 
bisnis yang kurang prospektif,” 
ujarnya.

JAKARTA - PT pertamina Hulu Energi (PHE) 
menandatangani kontrak kerja sama alih kelola 
yang telah disetujui oleh pihak kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 
untuk dua kontrak bagi hasil menggunakan 
sistem kontrak Gross Split, yaitu wilayah kerja 
Jambi Merang dan wilayah kerja Raja/Pendopo. 
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur 
Operasi & Produksi PHE Ekariza dan Kepala 
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan 
Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Amien 
Sunaryadi, disaksikan oleh Wakil Menteri ESDM, 
Arcandra Tahar, di Gedung Kementerian ESDM, 
Kamis (31/5/2018).

PHE disiapkan sebagai operator Kontrak 
bagi hasil wilayah kerja Jambi Merang, dan 
kepemilikan hak partisipasi (Participating 
Interest) sebesar 100%, termasuk 10% yang 
akan ditawarkan kepada BUMD, di masa akhir 

PHE Siap Kelola Wilayah Kerja dengan 
Komitmen Pasti Terbesar dalam Sejarah

pengelolaannya pada tanggal 9 
Februari 2019. Saat ini wilayah 
kerja Jambi Merang masih dikelola 
oleh Joint Operating Body (JOB) 
Pertamina – Talisman Jambi Merang.

Sedangkan untuk kontrak bagi hasil wilayah 
kerja Raja/Pendopo, kepemilikan PI sebesar 
100%, termasuk 10% yang akan ditawarkan 
kepada BUMD, di masa akhir pengelolaannya 
pada tanggal 5 Juli 2019, dengan kontraktor 
sekaligus operator adalah PHE Raja Tempirai. 
Saat ini Wilayah Kerja Raja/ Pendopo masih 
dikelola oleh JOB Pertamina – Golden Spike 
Energy Indonesia.

Arcandra Tahar mengatakan, komitmen 
pasti di Jambi Merang merupakan yang terbesar 
dalam sejarah Pertamina. “Untuk itu manfaat 
harus bisa diberikan dari besaran komitmen 
tersebut, termasuk multiplier effect bagi 

perusahaan penunjang,” tegasnya.
Dalam acara penandatanganan tersebut, 

dilakukan pula penandatanganan untuk Wilayah 
Kerja Seram Non Bula dengan kontraktor CITIC 
Seram Energy Ltd.

Direktur Jenderal Migas kementerian 
ESDM Djoko Siswanto mengungkapkan, total 
bonus tanda dangan (signature bonus) dari 
penandatanganan tiga PSC tersebut  sebesar 
USD 19,2 juta atau setara Rp 258,5 miliar. 
Sedangkan perkiraan total nilai investasi dari 
pelaksanaan kegiatan komitmen pasti lima tahun 
pertama, yaitu sebesar USD 303,7 juta atau 
setara Rp 4 triliun.•PHe
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JAKARTA - PT Pertamina Retail melaksanakan 
Kick Off Meeting Implementasi Quality 
Management Standard ISO 9001:2015, di 
Kantor Pusat PT Pertamina Retail, Ruang 
Pertamax Racing, Jakrta, pada pertengahan 
April 2018. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur 
Utama PT Pertamina Retail Sofyan Yusuf dan  
VP Training & Man Power Provider   PT Patra 
Badak Arun Solusi  Rustam Firdaus. 

“Penerapan Quality Management ISO 
9001:2015 merupakan upaya perusahaan 
dalam memenuhi kepuasan pelanggan yang 
standarnya terus meningkat. Kepuasan 
customer sangat penting. Karena ketika 
perusahaan ditinggalkan oleh pelanggan 
itulah awal dari kehancuran perusahaan,” 
ujar Sofyan.

Sementara itu, Rustam menyampaikan 
rasa terima kasih kepada manajemen 
PT Pertamina Retail atas ditunjuknya PT 
Patra Badak Arun Solusi selaku Konsultan 

Pertamina Retail Kick Off Implementasi Quality 
Management Standard ISO 9001:2015

Implementasi ISO Pertamina Retail. “Kami 
akan all-out memberikan yang terbaik kepada 
PT Pertamina Retail sehingga implementasi 
ISO dapat terlaksana dengan baik dan 
memberikan dampak positif terutama dalam 

peningkatan kinerja perusahaan,” ujarnya.
Untuk implementasi ISO 9001:2015 

i n i ,  P T  P e r t a m i n a  R e t a i l  t e l a h 
membentuk T im Implementasi dalam 
pelaksanaannya.•PeRTAMInA ReTAIl

ToMoRI - Direktur Eksplorasi PT Pertamina 
Hulu Energi (PHE) Abdul Mutalib Masdar 
meninjau kegiatan akuisisi seismik di Laut 
Banggai yang dikerjakan oleh JOB Pertamina 
Medco Tomori. Anak perusahaan PHE tersebut 
sedang melaksanakan kegiatan program 3D 
seismik dengan metode OBN (Ocean Bottom 
Node) di area offshore Kabupaten Banggai, 
Sulawesi Tengah. Dalam kesempatan tersebut 
Abdul Mutalib memastikan operasi bisnis 
terlaksana sesuai target dan prosedur yang 
ditetapkan.

Survei seismik di lapangan Tiara dan 
Tiaka tersebut memiliki tantangan operasi 
yang  tinggi karena perbedaan morfologi laut 
yang ekstrim berupa terumbu karang serta  
kedalaman laut yang bervariasi berkisar dari 
0 meter hingga 600 meter dengan cakupan 
area survei seluas 75km2 fullfold. Peletakan 
node di daerah dangkal (kedalaman hingga 
300 m) dilakukan oleh kapal Fanglan 21/22 & 
Artanusa, sedangkan untuk peletakan node 
di daerah dalam (di atas 300 m) dibantu oleh 
peralatan Remotely Operated Vehicle (ROV).

“Mengingat operasi yang dilakukan bersifat 
kompleks, penerapan aspek HSSE dalam 
operasi ini harus dijalankan dengan ketat. 
Tidak ada kompromi untuk unsafe condition. 

JOB Pertamina Medco Tomori Agresif Lakukan Eksplorasi

2018,” ujar Sri Hartanto selaku Chief Eksplorasi 
JOB Tomori.

Tujuan dari kegiatan akuisisi seismik 
3D OBN Tiara dan Tiaka adalah untuk 
membuktikan potensi sumber daya sebesar  
513 MMBOE (P50) Inplace pada play sub-
thrust system. Sumber daya tersebut akan 
mendukung penambahan cadangan serta 
program pengembangan lapangan.•PHe
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Tujuannya agar operasi dapat berjalan lancar 
dan selamat,” tegas Abdul Mutalib.

Metode OBN di JOB Tomori adalah 
kegiatan survei seismik yang pertama kali 
dilakukan oleh Pertamina sebagai salah satu 
kontribusi dalam mendorong eksplorasi di 
Indonesia bagian Timur. “Kegiatan tersebut 
berlangsung dari minggu pertama bulan Maret 
2018 dan selesai pada minggu terakhir April 
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SoRoT
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Widyatama Bandung 
Belajar Keuangan Konsolidasi Pertamina
JAKARTA - Puluhan mahasiswa program 
pascasarjana akuntansi Universitas Widyatama 
Bandung melakukan kunjungan perusahaan ke 
Kantor Pusat Pertamina, pada Kamis (17/5/2018). 
Dalam kunjungan tersebut, mahasiswa mendapat 
pemaparan materi dari Manager Institutional 
Relation Pertamina Muhammad Baron dan 
Manager Financial Reporting Agus Susanto.  

Manager Institutional Relation Muhammad 
Baron menyambut hangat kehadiran mereka. 
Ia menjelaskan, kegiatan kunjungan mahasiswa 
menjadi salah satu sarana bagi Pertamina 
menjalin hubungan baik dengan institusi 
pendidikan di Indonesia. Dalam kesempatan itu, 
ia juga memaparkan materi tentang bisnis dan 
kiprah Pertamina bagi bangsa ini. 

Sementara itu, Manager Financial Reporting 
Agus Susanto memberikan materi mengenai 
proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi 
Pertamina. Menurutnya, penyelesaian laporan 
keuangan konsolidasi Pertamina memiliki strategi 
audit, ada internal audit dan eksternal audit. 

“Kami bukan hanya 
mengerjakan keuangan 
yang ada di PT Pertamina 
(Persero) saja, namun 
seluruh anak perusahaan 
j u g a  k a m i  k o n t ro l . 
Oleh karena itu, audit 
keuangan yang kami 
lakukan begitu kompleks.  
Strategi yang Pertamina 
lakukan untuk mengaudit 
keuangan adalah dengan 
menggunakan internal 
audit maupun eksternal 
audit,” jelas Agus. 

Dekan Fakultas Ekonomi  Universitas 
W idyatama Bandung Wedi Rusmawan 
mengungkapkan apresiasinya karena Pertamina 
bersedia menerima mahasiswa. Ia berharap 
kegiatan kunjungan ini dapat diimplementasikan 
mahasiswa profesi maupun magister di dunia 
kerja. 

“Ini pun menjadi kegiatan rutin bagi 
mahasiswa profesi atau magister Universitas 
Widyatama untuk ikut kunjungan. Mudah-
mudahan apa yang diperoleh saat kuliah dapat 
diimplementasikan di dunia kerja dan pastinya 
menambah pengalaman bagi seluruh mahasiswa 
yang hadir,” ucapnya.•DeKA

Pelatihan Penyelesaian Masalah 
Pekerja dan Inovasi Berbasis cIP
MeDAn - Untuk meningkatkan 
kesadaran (awareness) tentang 
pentingnya Continuous Improve-
m e n t  P ro g r a m  ( C I P )  b a g i 
kinerja perusahaan, Pertamina 
Market ing Operat ion Region 
(MOR) I memberikan pelatihan 
penyelesaian masalah pekerja dan 
inovasi berbasis CIP di Ruangan 2T 
Endvero Kantor Pertamina Medan, 
pada 3-4 Mei 2018.

Dalam kesempatan tersebut, 
General Manager MOR I berharap 
pelatihan ini dapat meningkatkan 
kemampuan peker ja  da lam 

menyelesaikan masalah peker jaan 
dengan berbasis pada pedoman 
CIP. “Jika pekerja telah mampu 
mencari solusi pada setiap masalah 
pekerjaan yang dihadapi dengan 
melakukan berbagai inovasi, maka 
itu menjadi salah satu bukti bahwa 
kita mampu menerapkan tata nilai 
6C dengan sungguh-sungguh,” 
ujarnya.

Semen ta ra  i t u ,  Ana l ys t 
Business Development Pertamina 
Kemas Ahmad Widad memberikan 
m a t e r i  “ C I P  A c h i e v e m e n t 
Presentation Forum & Awarding”. 

perusahaan,” ungkapnya.
Ia juga memaparkan pen-

capaian CIP di Pertamina pada 
tahun 2017 yang terdaftar sekitar 
3.478 risalah dan yang terselesaikan 
sekitar 3.051 risalah.•MoR I

“Kesadaran tentang pentingnya 
CIP adalah untuk peningkatan 
kinerja perusahaan dan forum 
presentasi adalah proses berbagi 
pengetahuan untuk memahami 
pent ingnya juga untuk c i t ra 
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Touring Jelajah Kota Pusako Betuah Negeri Jambi :
Kualitas Produk Pertamina Diakui Komunitas Innova
PAleMbAng -  Keunggulan produk 
Pertamina, seperti Pertamax, Dexlite dan 
pelumas Fastron kembali dicoba oleh 
komunitas kendaraan roda empat. Kali ini 
Innova Community Chapter Palembang  
mengakui kualitas produk Pertamina tersebut 
dalam acara Touring Jelajah Kota Pusako 
Betuah Negeri Jambi, yang diadakan selama 
empat hari, pada pertengahan April lalu.

GM MOR II Erwin Hiswanto menyambut 
baik penggunaan BBM berkualitas yang 

berbagi dengan mereka, berlangsung dengan 
lancar,” ujarnya.•MoR II

digunakan rombongan touring tersebut.  
“Kami sangat mengapresiasi masyarakat yang 
tetap cinta pada produk Pertamina sebagai 
produk anak negeri,” ujarnya.

Ketua Innova Community Chapter 
Palembang Adrian mengakui, BBM dan 
pelumas Pertamina membuat kinerja mesin 
Innova maksimal dan efisien. “Kami sudah 
rasakan keunggulannya. Dengan dukungan 
BBM dan pelumas Pertamina, perjalanan 
kami bertemu dengan Suku Anak Dalam dan 
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PWP RU vI Adakan Bakti
Sosial Ramadan

Rangkaian HUT ke-18, PWP 
Adakan Bakti Sosial

PWP Direktorat Manajemen Aset 
Bantu Renovasi Masjid Jami’ 
Sutinah Ghani

Serah Terima Jabatan
Ketua PWP MOR I, III, vII

bAlongAn - Mensyukuri 
d a t a n g n y a   b u l a n  S u c i 
Ramadan 1439 H diwujudkan 
oleh Persatuan Wanita Patra 
(PWP) Tingkat RU VI Balongan 
d e n g a n  m e l a k s a n a k a n 
kegiatan bakti sosial, Rabu 
(9/5/2018). Tahun ini, PWP 
memberikan bantuan kepada 
sejumlah pondok pesantren, 
rumah yatim dan panti jompo 
d i  sek i ta r  Indramayu.  D i 
antaranya, Pondok Pesantren 
Urwatul Wutsqo mendapatkan 
sumbangan  Rp  22  j u ta , 

JAKARTA - Dalam rangka 
memperingati Ulang Tahun 
Persatuan Wanita Patra ke 18 
yang jatuh pada tanggal 30 Mei 
2018, PWP Pusat mengadakan 
bakti sosial di Yayasan Rumah 
Singgah Peduli Cabang RS 
Cipto Mangunkusumo dan Panti 
Asuhan Nusantara Foundation 
di Setiabudi, Jakarta Pusat, 
pada selasa (24/4/2018). 

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut, Ketua PWP Direktorat 
Keuangan Ria Arief Budiman 
secara simbolis menyerahkan 
bantuan senilai Rp 50.000.000 
kepada Pengurus Yayasan 
Rumah Singgah Peduli Encep 

bogoR - Persatuan Wanita 
P a t r a  ( P W P )  D i r e k t o r a t 
Manajemen Aset mengadakan 
bakti sosial pembangunan 
Masjid Jami’ Sutinah Ghani 
di Yayasan Wakaf Izzah Al 
Ghani Kampung Sunarjati, Desa 
Cibening Bogor, pada Senin 
(7/5/2018). 

Adapun bantuan yang 

J A K A R TA  -  P e r s a t u a n 
Wanita Patra Pusat Direktorat 
Pemasaran melakukan serah 
terima jabatan Ketua PWP 
Marketing Operation Region 
(MOR) I, III, dan VII. Serah terima 
disaksikan oleh Ketua PWP 
Pusat Direktorat Pemasaran 
Yanti Iskandar, di Gedung Wanita 
Patra Simprug, pada (9/4/2018).

Persatuan wanita Patra
18 Juni 2018
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Madrasah Ibtidaiyah Islamic 
Centre senilai Rp 5 juta, serta 
DTA Guppi senilai Rp 6 juta.

Kemudian untuk Pondok 
Pesantren Darun Nahwi, PWP 
RU VI memberikan sumbangan 
senilai Rp 18 juta, untuk Ponpes 
Muta’alimin senilai Rp 18 juta, 
dan untuk Panti Jompo Wreda 
Kasih Ibu senilai Rp 8,5 juta. 
Kese lu ruhan  sumbangan 
yang diberikan dalam bentuk 
sarana yang menjadi kebutuhan 
masing-masing ponpes dan 
panti.•RU VI

Supriyadi. Sedangkan di Panti 
Asuhan Nusantara Foundation, 
R i a  A r i e f  Bud iman  j uga 
menyerahkan bantuan dengan 
nilai yang sama. 

Pengurus Rumah Singgah 
Encep Supriyadi menyampaikan 
ucapan terima kasihnya kepada 
PWP yang telah membantu 
rumah s inggah te rsebut . 
“Bantuan ini dapat meringankan 
upaya kami untuk menolong 
pasien kurang mampu yang 
berobat di RSCM agar dapat 
istirahat di Rumah Singgah. 
Karena rata – rata pasien di 
sini bertempat tinggal di luar 
daerah,” ujarnya.•ADITYo

diberikan berupa pengadaan 
b a h a n  b a n g u n a n  u n t u k 
pembuatan f looring Masjid 
Jami’ Sutinah Ghani senilai 
Rp 50 juta yang diserahkan 
secara simbolis oleh Ketua PWP 
Direktorat Manajemen Aset 
Fetty Haryo Yunianto kepada 
Ketua Yayasan Wakaf Izzah Al 
Ghani Husaeri.•ADITYo

Ratna Erry Widiastono  
menyerahkan jabatan Ketua 
PWP MOR I kepada Evi Joko 
Pitoyo, sedangkan Evi Joko 
Pitoyo menyerahkan jabatan 
Ketua PWP MOR VII kepada 
Devi Tengku Fernanda. Untuk 
jabatan Ketua PWP MOR III, Lia 
Herman menyerahkannya Ratna 
Erry Widianto.•ADITYo
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Fasilitas produksi pusat pengumpul produksi Pangabuan, Sumatera Selatan.

Membaca Adera Memompa Produksi Ladang Tua
HULU TRANSFORMATION CORNER

JAKARTA - Meski mengelola 
lapangan mature dengan fasilitas 
umumnya sudah uzur, semangat 
pekerja PT Pertamina EP (PEP) 
Asset 2 Adera Field  tidak pernah 
kendur dalam menjaga kinerja 
produksi supaya tidak meleset 
dari target yang direncanakan. 
Lewat etos tersebut, berbagai 
kiat dan cara ditempuh, agar 
kandungan  m igas  da l am 
reservoir yang sudah depleted 
bisa dipompa ke permukaan. 
“Upaya merawat kinerja produksi 
kami lakukan antara lain dengan 
cara mempercepat penanganan 
sumur-sumur yang off, perawatan 
sumur injeksi untuk menunjang 
program gross up, dan pressure 
maintenance,” ucap Rudhy 
Setiawan Field Manager Adera 
mewartakan kiat jajarannya. 

Berpijak pada pengalaman, 
keuletan, serta ketelatenan 
jajaran PEP Adera Field dalam 
mepelajari perilaku reservoir, dan 
memilih teknologi yang tepatguna 
hasilnya cukup signifikan. Hal 
tersebut terlihat dalam kinerja 
produksi Kwartal (Kw)-I/2018, 

yaitu: minyak sebesar 
1.196 barel minyak 
pe r  ha r i  (BOPD) 
atau 100.7% dari 
target RKAP 2018, 
sedangkan produksi 
gas pada periode 

Pasar minyak mentah dalam sepekan terakhir melemah 
dibandingkan minggu sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh adanya 
profit taking, naiknya produksi US crude sebesar 44.000 Bpd dari 
minggu sebelumnya menjadi 10,77 juta Bpd, berdasarkan informasi 
EIA. US oil rig count naik sebesar 15 dari minggu sebelumnya menjadi 
859 rig per 25 Mei 2018, info dari Baker Hughes. Harga minyak mentah 
kedepannya diperkirakan masih cenderung melemah di level 72 – 75 
USD/Bbl berdasarkan analisa Fibonacci Retracement.

Pasar LPG saat ini melemah disebabkan oleh pasar Cina yang 
telah selesai melakukan pembelian impor 1,8 juta MT (±41 VLGC) 
untuk membangun stok pasca maintenance.

Pasar Gasoline Asia melemah karena melimpahnya supply dari 
China untuk kargo prompt serta meningkatnya stok light distillate di 
Singapore.

Sementara itu, Pasar jet fuel Pasar jet fuel melemah karena bearish 
sentiment market jet fuel di Eropa yang diperkirakan dapat menekan 
volume arbitrage dari Asia ke Eropa.

Disisi lain Pasar Gasoil melemah sedang melemah dikarenakan 

oIl MARKeT UPDATE

supply yang berlebih akibat tingginya ekspor gasoil 500 ppm sulfur 
dari India. Demand gasoil di India turun selama musim hujan atau 
monsoon season yang mengakibatkan demand transportasi melambat 
dan aktivitas ekonomi menurun. •ISc

tim EPT Adera-Asset 2 di struktur 
Dewa, malah bila memungkinkan 
akan dipercepat ke 2018. Terkait 
dengan laju natural decline rate, 
Rudhy menjelaskan, jajaran 
Adera Field melakukan evaluasi 
dan mencari upaya penurunan 
low & off  sumur eksist ing , 
reaktivasi, dan reopening sumur 
suspended, serta reparasi pindah 
lapisan,” jelas Rudhy.

Program reaktivasi sumur-
sumur suspended, difokuskan 
di struktur Raja Seberang, yang 
memiliki potensi sebesar 250 
BOPD. “Selain itu, sejalan dengan 
program EOR, akan dilakukan 
program pilot waterflood dari 
fungsi EOR Pusat. Maksudnya, 
untuk mengatasi permasalahan 
penurunan  tekanan  pada 
lapisan-lapisan yang sudah 
depleted, namun masih memiliki 
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yang sama sebanyak 5 ,4 
juta kaki kubik gas per hari 
(MMSCFD) atau 120.9% dari 
target RKAP 2018. “Selain 
berbagai cara di atas, raihan 
produksi tersebut juga ditunjang 
oleh kegiatan-kegiatan optimasi 
produksi sumur-sumur artificial 
lift (gross up) dengan mengatur 
parameter artificial lift seperti 
frequensi, stroke length, dan spm 
(Stroke Per Menit), reopening 
sumur-sumur  suspended , 
serta menambah jumlah sumur 
produksi,” tambah Rudhy. Lebih 
lanjut Rudhy menjelaskan bahwa 
Adera Field juga aktif dalam 
mencari lapisan-lapisan produktif 
pada sumur-sumur suspended di 
WK Field Adera. Sepanjang 2018 
ini, diprogramkan sebanyak 31 
sumur. Dalam KW-I/2018, sudah 
dikerjakan 9 sumur. ”Semua itu 
tidak lepas dari kerja sama yang 
intens antara Field dan Asset 2, 
mulai dari Rakor RK, Challenge 
Session RK, dan well by well 
review,” imbuh Rudhy.

Menurut Rudhy, jumlah 31 
sumur, di atas masih ditambah 
lagi dengan rencana reaktivasi 
sumur suspended dari program 
pilot waterflood, fungsi EOR 
sebanyak 22 sumur di struktur 
Abab dan Dewa. Pada 2019 
akan dilakukan pengeboran 
sumur DWA-18.1 atas usulan 
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nilai cadangan migas yang 
ekonomis,” terang Rudhy.

Adera merupakan singkatan 
dari nama 3 lapangan tua, 
yaitu Lapangan Abab, Dewa, 
dan Raja. Pertama kali migas 
di daerah ini ditemukan oleh 
Nederlandsche Konningli jke 
Petroleum Maatchappaij (NKPM) 
pada 1916, di Lapangan Talang 
Akar. Wilayah Kerja PEP Adera 
Field memiliki luas sekitar 47 km2, 
terletak di Desa Pengabuan, 
Kecamatan Abab, Kabupaten  
Penukal Abab Lematang Ilir 
(PALI), Sumatera Selatan. “Pada 
2017 Adera Field mendapatkan 
Penghargaan Patra Nirbhaya 
Karya Utama dari Kementerian 
ESDM karena berhasil mencapai 
Jam Kerja Selamat di atas 17 
Juta,” pungkas Rudhy menutup 
pembicaraan.•DIT. HUlU


