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Dalam diskusi-diskusi yang berkembang terkait rencana
Pemerintah membentuk Holding BUMN, sering muncul nama
Temasek dari Singapura dan Khazanah dari Malaysia. Banyak
yang menyamakan konsep Holding BUMN dengan kedua
lembaga tersebut, walau Menteri BUMN menampik dengan
menyatakan bahwa bentuknya akan berbeda.
Lalu, apa sebenarnya Temasek dan Khazanah itu?
Temasek dan Khazanah adalah contoh dari National
Wealth Fund (NWF). NWF berperan seperti asset manager
yang secara aktif mengelola portofolio aset komersial yang
dimiliki oleh negara. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan
nilai portofolio yang dikelolanya, antara lain dengan mela
kukan pengembangan, restrukturisasi, dan penjualan aset.
National Wealth Fund juga merupakan salah satu
cara pemerintah untuk mengatasi aset-aset yang merugi,
meningkatkan performa perusahaan serta menambah
kemampuan untuk memperoleh pendanaan secara mandiri.
Di bawah ini adalah contoh-contoh NWF dari sejumlah
negara, sebagai pembanding aset Pertamina per 30 Juni
2015 adalah US$ 47.8 miliar.

Menurut publikasi Citi berjudul “The Public Wealth
of Nations”, konsolidasi aset publik dalam satu institusi
NWF dapat menumbuhkan tata kelola korporasi yang
baik dan demokratis karena akan mengurangi pengaruh
pemerintah dan politik. Struktur ini akan memaksimalkan nilai
ekonomi yang konsisten dengan prinsip-prinsip tata kelola
perusahaan. NWF juga dapat menjadi sarana meningkatkan
akses pasar modal atau menurunkan biaya pendanaan.
Namun, masih menurut publikasi tersebut, NWF hanya
dapat meningkatkan value creation-nya jika dijalankan secara
profesional dan independen. Artinya sumber daya manusia
pengelola NWF haruslah yang professional dan terbaik,
serta mampu mengambil keputusan bisnis tanpa intervensi
pihak-pihak tertentu.
Dalam pembentukan Holding BUMN, prinsip tata kelola
yang baik serta penggunaan sumber daya manusia yang
profesional perlu dikedepankan. Hal ini untuk mencapai
tujuan akhir, yaitu pengelolaan aset BUMN secara optimal
sehingga meningkatkan imbal hasil dari portofolio yang
dikelola.•
Untuk komentar, pertanyaan dan permintaan pengiriman artikel Market
Update via email, email ke pertamina_IR@pertamina.com
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Sorot :
serunya pertamina eco run 2016,
untuk lestarikan hayati

Foto : QSKM

National Wealth Fund

Tim FT Prove Belah Duren dari Marine Region V menerima penghargaan kategori three star dan special awards Best Presentation serta OVERALL
CHAMPION di ajang Asia Pacific Quality Organisation Conference ke-22 di New Zealand, pada 12-22 November 2016. Tim FT Prove Belah Duren
menjadi salah satu dari lima Tim CIP Pertamina yang mengukir prestasi sangat memuaskan di event tersebut. Keberhasilan pengiriman delegasi
CIP Pertamina yang ke-3 tahun ini dalam forum kompetisi inovasi Internasional adalah bukti nyata bahwa inovasi insan Pertamina telah mendunia
sesuai visi World Class National Energy Company.

Tim CIP Pertamina Kembali Berjaya
di Kompetisi Inovasi Internasional
Pertamina kembali
menunjukkan
kapabilitasnya sebagai
perusahaan yang
mengedepankan kegiatan
Quality Management. Hal
ini terbukti dari prestasi
yang diukir lima tim
Continuous Improvement
Program (CIP) Pertamina
di ajang Asia Pasific
Quality Organisation
(APQO) Conference 2016.
Kelima tim CIP terbaik
P e r t a m i n a b e rd a s a r k a n
seleksi secara korporat telah
menorehkan prestasi dengan
mendapatkan kategori yang
sangat memuaskan. Mereka
mendapatkan kategori three
star (tertinggi).
Penghargaan tersebut
diberikan dalam event Asia
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Pasific Quality Organisation
(APQO) Conference ke-22,
di Energy Event Centre Rotorua, New Zealand pada
21-22 November 2016. Acara
tersebut diadakan oleh New
Zealand Organitation for
Quality. APQC telah menjadi
salah satu kegiatan Quality
tingkat Internasional yang
paling berpengaruh sejak
berhasil diselenggarakan
pada tahun 1985 di Beijing.
Dalam forum tersebut peserta
menunjukkan dan berbagi
pengetahuan mengenai
implementasi ide terkini, hasil
penelitian, serta best practice
untuk mengeksplorasi
pengemb angan dan masa
depan Quality di kawasan
Asia Pasifik.
M e n u r u t V P Q u a l i t y,
System and Knowledge

Kiprah Anak Perusahaan :
pelabuhan pt badak ngl sebagai
pelabuhan sehat

Management Faisal Yusra,
keberhasilan pengiriman
delegasi CIP Pertamina yang
ke-3 tahun ini dalam forum
kompetisi inovasi Internasional
adalah bukti nyata bahwa
inovasi insan Pertamina
telah mendunia sesuai visi
World Class National Energy
Company.
Faisal Yusra berharap,
di tahun depan Pertamina
dapat menjadi anggota
penuh di beberapa organisasi
quality management dunia
seperti APQO sehingga
peluang-peluang perbaikan
berkelanjutan hasil
benchmarking yang dimiliki
organisasi dunia dapat lebih
terimplementasi dengan baik
di perusahaan. Hal ini sudah
mendapat lampu hijau dari
APQO sesuai hasil diskusi
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Faisal Yusra dengan Dr
Charles Aubrey - Chairman
APQO di sela-sela konferensi.
APQO adalah sebuah
organisasi, otonomi non
politik, non profit, ilmiah dan
teknik yang berdomisili di
kawasan Asia Pasifik yang
ditetapkan oleh Dewan
Inti, di antaranya adalah
America, Australia, China,
Indonesia, Singapore, Korea,
India, Malaysia, Thailand,
U A E , Tu r k e y, P h i l i p i n a ,
dan Sri Lanka. Organisasi
yang memiliki visi menjadi
penggerak utama di dunia
dalam peningkatan mutu
tidak hanya pada barang dan
jasanya namun juga kualitas
hidup rakyatnya. Tujuan
utama APQO adalah menjadi
Bersambung ke halaman 3

Utama :
RIO SABET GELAR BEST OF THE BEST dalam
anugerah jurnalistik pertamina 2016
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Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia

POJOK
MANAJEMEN

No. 47

Tahun LII, 28 November 2016
VP Corporate Performance & Initiatives Mgt Pertamina

Ernie D. Ginting

2

MISI

deliver
your promises
Foto : PERTAMINA

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

Pengantar Redaksi :
Pencapaian total BTP selama 10 bulan yaitu sepanjang
Januari hingga Oktober 2016 adalah sebesar 112 % dengan
realisasi pencapaian finansial sebesar US$ 2,4 miliar. Pencapaian
terbesar secara absolut dihasilkan dari BTP Inisiatif Efisiensi
Hulu sebesar US$ 978 juta dan secara relatif oleh BTP MORE
dengan kenaikan sebesar 442 %. Berikut penjelasan lebih lanjut
mengenai pencapaian BTP s.d Oktober 2016 Pertamina oleh
VP Corporate Performance & Initiatives Mgt Pertamina,
Ernie D. Ginting.
Bagaimana progress pencapaian BTP hingga Oktober
2016 ? Jika bicara target BTP, pada tahun ini kita mencanangkan
US$ 1,6 miliar pencapaian finansial. Sampai dengan status
Oktober 2016 ini pencapaian finansial sudah US$ 2,4 miliar dan
itu sekitar 150% dari target kumulatif. Pencapaian total BTP
secara workplan dan finansial s/d Oktober 2016 adalah sebesar
112% dengan traffic light 5 BTP dengan status kuning dan 1 BTP
dengan status merah.
Di tahun 2016, Direksi Pertamina menetapkan 22
Breakthrough Project (BTP) Korporat. Dari 22 BTP tersebut,
BTP apa saja yang memberikan nilai yang signifikan ?
Keseluruhan BTP yang ditetapkan Direksi mempunyai impact
yang besar bagi kinerja perusahaan, dalam bentuk company
health, competitiveness, dan saving atau efisiensi. Jika dilihat dari
efisiensi yang dihasilkan, ada 8 BTP yang mempunyai dampak
finansial baik dari segi efisiensi biaya maupun tambahan revenue.
Pencapaian finansial realisasi s.d Oktober 2016 sebesar
US$ 2,4 miliar dengan pencapaian terbesar secara absolut
dihasilkan dari BTP Inisiatif Efisiensi Hulu sebesar US$ 978 juta
sedangkan untuk pencapaian terbesar secara relatif dihasilkan
oleh BTP MORE dengan kenaikan sebesar 442% dari target yang
ditetapkan semula. Sedangkan finansial yang dihasilkan BTP
lainnya BTP Marketing Operation Excellence (MORE) sebesar
US$ 483 juta, BTP Sentralisasi Procurement Non Hydro sebesar
US$ 221 juta, BTP Efisiensi Pengadaan Hydro sebesar US$
215 juta, BTP Inisiatif Efisiensi Direktorat sebesar US$ 143 juta,
BTP PTKAM sebesar USD 143 juta, dan BTP Inisiatif Efisiensi
Pengolahan sebesar US$ 553 juta.
Apakah ada proyek yang belum mencapai target
yang diharapkan? Apa yang akan dilakukan dan apa
yang diharapkan selanjutnya ? Seperti yang telah saya
sampaikan sebelumnya, sampai dengan status Oktober 2016,
ada beberapa BTP yang mempunyai status kuning yaitu BTP
Peningkatan Kapasitas Produksi Hulu, BTP Pemanfaatan Energi
Surya RU IV Cilacap, BTP Penyediaan Infrastruktur Gas RU II,IV,
dan V, BTP Peningkatan Kompetensi Awareness HSSE, dan
BTP Streamlining Sistem Administrasi Korporasi dan BTP yang
mempunyai status merah adalah BTP Talent Management &
Succession Planning.
Beberapa kendala penyebab belumnya tercapai target sesuai
rencana ini antara lain proses persetujuan yang memakan waktu
lebih lama, proses tender yang berulang, maupun resource

planning & allocation yang kurang optimal.
Tentunya harapan yang diinginkan direksi adalah “deliver your
promises”. Apa yang sudah dijanjikan di project charter maupun
workplan itu harus dicapai dan jika ada masalah maka harus
disampaikan segera untuk bisa diambil tindakannya.
Bisa dijelaskan bagaimana pemantauan program-pro
gram BTP tersebut agar bisa mencapai target ? Sekarang ini
kita mempunyai Pertamina Transformation Office (PTO) Meeting –
semacam war room - dimana untuk proyek-proyek yang “sakit” kita
bawa ke PTO meeting yang dihadiri langsung oleh Dirut dan Direksi
lainnya. Di PTO Meeting ini akan ada pendalaman materi oleh
para stakeholders terkait dan Dirut secara langsung memberikan
arahan apa yang harus dilakukan dengan harapan jangan sampai
ada target yang tidak tercapai.
Selain itu, BTP juga mempunyai beberapa tingkat/level mo
nitoring, mulai level nol (L0) sampai dengan Level 3 (L3). Level 0
adalah meeting monitoring bi-weekly yang dilakukan oleh internal
team BTP itu sendiri, sedangkan Level 1 adalah monthly monitoring
yang diadakan bersama dengan PMO Korporat. Jika permasalahan
tidak bisa selesai di level PMO, maka akan kita eskalasi ke level PTO
meeting untuk mendapatkan arahan (Level 2), dan yang terakhir
yakni Level 3 yaitu BOD meeting untuk menghasilkan keputusan.
Secara quarterly BTP juga mempunyai forum yang dinamakan
strategic initiatives forum, dimana seluruh Project Leader, Project
Owner, Direksi dan seluruh tim BTP berkumpul untuk melakukan
performance dialogue, membahas action plan dan issue dalam
rangka guna akselerasi workplan.
Apakah masih ada kemungkinan untuk BTP yang
masih berstatus kuning dan merah masih bisa mencapai
targetnya hingga di akhir Desember 2016 nanti dan jika
masih mungkin, apa yang akan dilakukan? Pada dasarnya,
BTP yang mempunyai status kuning dan merah adalah BTP yang
mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan workplan, namun
bukan berarti BTP tersebut akan terus mengalami status seperti
demikian. Misalnya jika kita lihat BTP yang mempunyai status merah
seperti BTP Talent Management & Succession Planning (TMSP),
dimana keterlambatan pada penyelesaian aplikasi PDP menjadi hal
utama yang perlu segera diselesaikan. Melalui BTP Forum yang
diadakan pada 12 Oktober 2016 Project Sponsor BTP TMSP yakni
Dir SDM & Umum telah memberikan arahan kepada tim untuk dapat
menambah jumlah personel tim IT. Saat ini telah dilakukan akselerasi
penambahan personel IT oleh tim CSS sehingga diharapkan
enhancement aplikasi dapat selesai sesuai target.
Jadi pada prinsipnya, sampai akhir tahun 2016, kita akan
terus memonitor secara ketat progress BTP baik dari sisi realisasi
workplan maupun pencapaian target finansial/non finansial. Jika
ada hambatan yang menyebabkan status merah dan kuning BTP,
maka akan dicarikan solusinya bersama-sama project sponsor,
project owner serta semua pihak yang terlibat. Kami juga melakukan
prognosa pencapaian BTP di akhir tahun dan mengidentifikasi
action plans yang harus diambil untuk ‘mengamankan’ pencapaian
tiap BTP tersebut. Action plans ini menjadi obyek utama yang kami
monitor pelaksanaannya di lapangan.•ALI AZMY/IRLI

Inspirasi AJP

Setiap tahun, Pertamina menyelenggarakan
apresiasi kepada para jurnalis dalam ajang Anugerah
Jurnalistik Pertamina (AJP). Sebuah wadah untuk
mengapresiasi karya tulisan jurnalis dari berbagai
media yang mengangat isu-isu energi. AJP dise
lenggarakan sejak tahun 2004, dengan nama
Pertamina Press Awards (PPA) dan pada tahun
2009 hingga saat ini menjadi Anugerah Jurnalistik
Pertamina.
Media massa merupakan mitra yang memiliki
fungsi penting dalam menjalankan pengawasan
berbagai lembaga, serta badan usaha melalui tulisantulisannya yang didasarkan oleh fakta. Dan sudah
semestinya hubungan antara media dan perusahaan
bersifat simbiosis mutualisme. Hubungan yang saling
membutuhkan dan menguntungkan.
Media membutuhkan informasi dari perusahaan
berkaitan dengan pemberitaan seputar kinerja bisnis
dan keuangan, investasi, pemasaran dan promo
dan tak kalah pentingnya berkaitan dengan tanggung
jawab sosial perusahaan. Demikian sebaliknya,
perusahaan membutuhkan media sebagai sarana
publikasi positif perusahaan untuk disampaikan
kepada para stakeholders-nya.
Karena itu sudah semestinya para insan jurnalis
sebagai salah satu bagian terpenting dalam
mempublikasikan perjalanan bisnis Pertamina dalam
menyebarkan informasi mendapatkan apresiasi.
AJP diselenggarakan Pertamina setiap menjelang
Hari Ualng Tahunnya. Dan dari tahun ke tahun,
telah menunjukkan peningkatan peserta. Dengan
tema “Pertamina Wujudukan Kemandiran Energi
Nasional”, tahun ini peserta AJP mencapai 2117
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Serunya Pertamina Eco Run 2016 :
Berlari untuk Lestarikan Hayati
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JAKARTA – PT Pertamina

(Persero) kembali menggelar
Eco-Run, lomba lari 5
kilometer dan 10 kilometer
untuk memeriahkan hari
ulang tahun (HUT) ke59 Pertamina. Tahun ini
Pertamina Eco Run mengu
sung tema tema “Ayo Berlari
untuk Lestarikan Hayati”,
sebagai bentuk aksi untuk
mendukung kelestarian
keanekaragaman hayati di
Indonesia khususnya satwa
yang terancam punah.

Foto : KUNTORO

EDITORIAL

V ice President Cor
porate Communication
Pertamina Wianda Pus
p o n e g o ro m e n g a t a k a n
tujuan pelaksanaan Eco

Menteri BUMN Rini M. Soemarno dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar didampingi seluruh Direksi Pertamina melepas
peserta Eco Run 2016. Lebih dari 6.000 peserta dari kategori marathon 10K dan fun run 5K memadati area The Breeze,
BSD City Tangerang Selatan untuk memperebutkan total hadiah sebesar Rp 246 juta.

Run adalah untuk lebih

satwa diantaranya mem

mendukung konservasi

Pertamina di The Breeze,

mendekatkan Pertamina

bangun Pusat Konservasi

Orangutan Sumatera, di

BSD City Tangerang Se

berikut anak perusahaan

Elang Kamojang yang didu

Taman Nasional Gunung

latan. Para peserta yang

kepada masyarakat se

kung oleh anak perusahaan

Leuser wilayah Langkat.

dilepas terdiri dari beberapa

kaligus menyosialisasikan

PT Pertamina Geothermal

“Melalui kegiatan ini, kami

kelompok yakni Pelajar usia

berbagai upaya perusahaan

Energy. Pusat konservasi

juga ingin mengampanyekan

13-18 tahun, Umum 19-40

energi ini dalam mendorong

tersebut ini dilengkapi

kepada masyarakat umum

tahun dan Master di atas

pelestarian keanekaragaman

dengan fasilitas yang merujuk

untuk menjaga satwa asli

50 tahun dengan mempere

hayati yang berada di dekat

standar internasional dari

Indonesia agar tetap lestari,

butkan total hadiah sebesar

daerah operasi Pertamina.

IUCN (International Union

dimana kampanye ini kami

Rp 246 juta.

“Sebagai perusahaan

for Conservation of Nature),

selaraskan dalam seluruh

Pertamina Eco Run 2016

yang bergerak di bidang

GFAS (Global Facilities 11000

atribut dan aktivitas di Eco

makin seru dengan beragam

merupakan kategori baru yakni Publikasi CSR

energi, Pertamina juga

for Animal Sanctuary), dan

Run 2016,”tambah Wianda.

aktivitas yang memanjakan

dan Publikasi Olahraga. Publikasi di luar berita

memiliki tanggung jawab

IWRC (International Wildlife

energi yang merupakan bagian dari kegiatan rutin

dengan turut serta men

Rehabilitation Council).

perusahaan energi ini dalam melaksanakan tanggung

dukung pelestarian satwa di

jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

karya dari berbagai kategori.
11 kategori yang dilombakan, dua diantaranya

Dan tahun ini pemenang best of the best
diberikan kepada pemberitaan kategori CSR, yang
mengangkat kisah-kisah inspiratif para lokal hero
yang dibina Pertamina melalui program tanggung
jawab sosialnya. Kisah bocah asal Aceh, Naufal yang
menemukan pemanfaatan energi listrik dari pohon

Lebih dari 6.000 peserta

seluruh anggota keluarga

dari kategori Marathon 10K

seperti demo masak,

Di Terminal BBM Rewulu,

dan Fun Run 5K dilepas

workshop recycle, hidro

beberapa wilayah agar tidak

Yo g y a k a r t a , P e r t a m i n a

Menteri BUMN Rini M

ponik, fotografi, eco driving,

punah,”kata Wianda.

m el a k u k a n k o n s e r v a s i

Soemarno, Wakil Menteri

lomba mewarnai, pokemon

Wianda menambahkan

Rusa Jawa. Kemudian di

E S D M A rc a n d r a Ta h a r

hunting, mewarnai mural,

beberapa upaya yang dila

wilayah Sumatera melalui

yang juga merupakan Wakil

face painting, playground

kukan Pertamina dalam

anak perusahaannya PT

Komisaris Utama Pertamina,

anak.RILIS

mendukung pelestarian

Pertamina EP, Pertamina

didampingi jajaran Direksi

kayu untuk menerangi kampong Tampur Paloh,
Kabupaten Aceh Timur yang belum tersentuh listrik.
Tulisan yang menginspirasi, dan memberikan
dampak positif bagi masyarakat banyak menjadi
pertimbangan dewan juri memilih karya tersebut
sebagai karya terbaik. Dari karya tersebut, dibuktikan
berita CSR bukanlah kegiatan seremonial semata.
Tetapi mengulas lebih dalam bagiamana Pertamina
berperan dalam mendorong masyarakat untuk maju
dan mandiri, dalam berbagai hal melalui kegiatan
tanggung jawab sosialnya.
Setidaknya tulisan tersebut telah menjadi
angin segar dalam perspektif pemberitaan media
yang memberikan warna lain untuk menggugah
dan menularkan semangat bagi masyarakat agar
lebih banyak melahirkan kegiatan positif yang bisa
menginspirasi sehingga mendorong pembangunan
bangsa ini.•

Tim CIP Pertamina Kembali Berjaya di Kompetisi Inovasi Internasional...Sambungan dari halaman 1
asosiasi ilmiah dan teknis Asia
Pasifik, yang keanggotaan
negaranya adalah organisasi
dan individu yang bekerja
bersama-sama mempunyai
tujuan untuk mencapai
peningkatan mutu barang dan
jasa yang berkesinambungan.
APQO Team Excellence
(ATE) tahun ini diikuti oleh 3
tiga negara, yaitu Indonesia,
Malaysia dan Singapura.
Sebanyak 16 tim melakukan
sharing knowledge atas
keberhasilan yang telah
dilakukan disesuaikan dengan
kriteria ATE.•TIM QSKM

Prestasi Tim CIP PT Pertamina (Persero)
di APQO Conference 2016
PC Prove NOAH (PT Pertamina EP Cepu)
Kategori three star
PC Prove PDP (PT Pertamina EP)
Kategori three star dan special awards: Best Impact on Productivity
PC Prove Power Rangers (PT Pertamina Hulu Energi)
Kategori three star
FT Prove Kamojang (PT Pertamina Geothermal Energy)
Kategori three star
FT Prove Belah Duren (Marine Region V)
Kategori three star dan special awards:
Best Presentation serta OVERALL CHAMPION
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integrated port time
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Jakarta - Sejalan dengan visi Pertamina menjadi World Class Energy Company,
Shipping secara berkelanjutan terus melakukan efisiensi terutama dalam kegiatan distribusi
salah satunya proses loading-discharging kapal di pelabuhan. Pada awalnya Pertamina
menggunakan standar laytime dimana secara umum hanya mengatur target waktu
loading/discharging di suatu pelabuhan namun tidak mencakup waktu sebelum serta
sesudah proses tersebut. Dengan metode ini, analisa menjadi kurang akurat karena masih
terdapat banyak waktu yang belum dihitung secara optimal dan belum dapat diketahui
penyebab dan penanggungjawab terjadinya kelebihan waktu tersebut.
Konsep Integrated Port Time kemudian dikembangkan dengan menambahkan siklus
proses loading/discharging yang dimulai sejak kapal tiba di pelabuhan hingga kapal
berangkat kembali ke pelabuhan berikutnya. Penerapan konsep ini menjadi sangat
penting karena dapat menjawab kebutuhan perusahaan dalam merencanakan program
peningkatan efisiensi operasional distribusi Pertamina. Bagaimana konsep ini merupakan
metode yang lebih baik, berikut penjelasannya.

Contoh Penetapan Waktu Standar di Loading dan Discharging Port

Integrated port time memperhitungkan waktu pelabuhan mulai saat kedatangan
sampai dengan keberangkatan

Garis besarnya, konsep ini memetakan sub-proses kegiatan dari sejak kapal datang
di pelabuhan (Actual Time Arrival) sampai dengan kapal berangkat (Full-Away/Actual
Time Departure) dalam satu siklus penuh. Waktu yang diperlukan untuk masing-masing
sub-proses kemudian distandarisasi, sehingga diperoleh waktu satu siklus penuh
kegiatan loading/discharging di sebuah pelabuhan yang kemudian ditetapkan menjadi
waktu standar (baseline) IPT pelabuhan tersebut. Setiap sub-proses tersebut mempunyai
penanggungjawab dari fungsi terkait.
Proses penetapan baseline dimulai dengan dilakukannya challenge session oleh
Tim Roll Out Port IPT kepada pihak pengelola pelabuhan. Hasil challenge session ini
menyepakati standar waktu masing-masing sub-proses kegiatan kapal di pelabuhan.
Dari data yang telah masuk, kita dapat memperoleh informasi waktu yang direalisasikan
oleh sebuah kapal dalam aktifitas loading/discharge di pelabuhan itu dibandingkan dengan
baseline yang disepakati sebelumnya. Dengan basis data baseline IPT, maka penyebab
keterlambatan pada sub-proses yang mana beserta dengan penanggungjawabnya

otomatis dapat diketahui untuk dapat dianalisa dan untuk perbaikan lebih lanjut.
Bagaimana mengetahui apakah telah dilaksanakan perbaikan atas terjadinya
keterlambatan pada pelabuhan tersebut.
Kinerja IPT tahun berjalan dapat dihitung dengan menetapkan prosentase target
pengurangan waktu IPT dibandingkan dengan tahun lalu. Demikian seterusnya sehingga
waktu IPT dapat mendekati baseline bahkan lebih baik dari baseline. Secara berkala,
baseline IPT masing-masing pelabuhan juga akan di-review validitasnya terhadap proses
bisnis yang terjadi di pelabuhan tersebut.
Sejak diterapkan pada tahun 2010, kelebihan waktu IPT masih terjadi dan belum
dapat dilihat signifikansi dalam perbaikannya. Selain dari semakin tingginya operasional
distribusi kargo Pertamina yang tidak seimbang dengan peningkatan infrastruktur
pelabuhan, penanganan perbaikan IPT tidak dapat dilakukan oleh satu fungsi saja.
Diperlukan kerja sama dari seluruh fungsi yang terlibat dalam aktifitas loading/discharge
muatan di pelabuhan, baik oleh Fungsi Shipping (dalam hal peningkatan kinerja kapal
dan proses sandar lepas kapal) maupun oleh Fungsi Cargo Owner (dalam hal pola
supply, perencanaan kargo, kesiapan muatan dan/atau ketersediaan storage). Sampai
dengan Ytd September 2016 tercatat masih banyak potensi port time yang masih
dapat dioptimalkan. Tingginya IPT merupakan indikasi tidak efisiennya beban anggaran
di Fungsi Shipping karena hal yang menjadi penyebabnya akan diantisipasi dengan
bertambahnya jumlah kapal yang dioperasikan baik sebagai trading vessel maupun
floating storage.

Gambar- Realisasi IPT berdasarkan waktu (Jam) dan Potensi Kerugian yang dialami
Fungsi Shipping dari kelebihan port time dikalikan dengan charter rate kapal (ribu USD).

Perbaikan di semua lini diharapkan dapat dilakukan oleh masing-masing fungsi
terkait. Perbaikan angka port time merupakan indikasi efektifitas kegiatan loading/
discharge di pelabuhan Pertamina. Ke depannya bukan tidak mungkin Pertamina
memperoleh efisiensi yang lebih signifikan pada aktifitas Supply Chain Pertamina.
Harapannya sumbangsih efisiensi menjadi titik tumpu dalam meningkatkan laba
konsolidasi. Bravo Pertamina. •Shipping
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Pentingnya Prinsip-Prinsip Dasar Kontrak Konstruksi
yang mewakili GM MOR VIII
me n y a mp a i k a n , d e n ga n
penyelenggaraan LPP ini
diharapkan hadirin dapat
setidaknya mengetahui halhal krusial dalam kontrak yang
berpotensi menjadi konflik.
“Mari kita mengikuti dengan
seksama paparan yang akan
disampaikan oleh Prof. Agus
Yudha Hernoko, sampaikan
semua pertanyaan yang
belum dipahami sehingga
kita semua kembali ke lokasi
masing-masing membawa
ilmu bermanfaat yang dapat
langsung diaplikasikan,”
lanjutnya.
Narasumber menjelaskan

pengujian keabsahan suatu
kontrak mengacu pada
Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang
mewajibkan adanya unsur
kesepakatan, kecakapan,
objek tertentu, dan causa
yang halal. Dijelaskan
pula mengenai beberapa
asas atau prinsip hukum
kontrak. Khusus mengenai
asas proporsionalitas,
Prof. Agus Yudha Hernoko
mengatakan bahwa filosofis
dari asas tersebut bukan
mencari keseimbangan para
pihak dalam suatu kontrak,
melainkan mencari pertukaran
yang fair di antara para pihak

dan bukan posisi yang sa
ma kuat, melainkan saling
menguatkan. Lebih lanjut
dibahas mengenai substansi
kontrak kerja konstruksi mulai
dari dasar hukum, prinsip
hukum, klausul minimal,
keabsahan sampai pada
penegakan hukum terhadap
kegagalan pelaksanaan
kontrak kerja konstruksi.
A re a M a n a g e r L e g a l
Counsel MOR VIII Fajar
Purnadi menjelaskan, tema
LPP kali ini untuk memberikan
pembekalan pekerja di MOR
VIII minimal agar lebih dapat
memahami prinsip/asas dasar
kontrak dan klausul-klausul

Foto : MOR VIII

MAKASSAR – Fungsi
Legal Counsel MOR VIII
men yelenggarakan Legal
Preventive Program (LPP)
dengan tema: Prinsip-Prinsip
Dasar Kontrak Konstruksi.
Acara ini dihadiri oleh seba
gian tim manajemen MOR VIII
dan para pekerja khususnya
dari TBBM/DPPU, Fungsi
Pengadaan, dan Fungsi
Keuangan. Hadir sebagai
narasumber LPP adalah
Dosen Universitas Airlang
ga Surabaya Prof. Dr. Agus
Yudha Hernoko, S.H., M.H.
Dalam sambutannya,
Branch Manager Maluku
Tiara Thesaufi Harisoesyanto
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penting dalam suatu kontrak.
Dengan bekal itu, harapannya
pekerja yang berhubungan
dengan kontrak baik dari sisi
pengadaan, pengawasan
maupun keuangan dapat
menganalisa dan memitigasi

risiko permasalahan yang
timbul di kemudian hari. Hal ini
sejalan dengan arahan Chief
Legal Counsel & Compliance
Genades Panjaitan mengenai
urgensi pelaksanaan LPP.•MOR
VIII/LCC

PLAJU – Tim dari Direktorat Penelitian dan Pengembangan
(Litbang) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan
kunjungan ke RU III, Senin (7/11). Rombongan yang
terdiri dari Deni Purwana, Achmad Tahir dan Dicky Alfarizi
didampingi VP Legal Counsel Downstream Mei Sugiharso
diterima GM RU III Eman Salman Arief dan tim manajemen
di Conference Room RU III.
Kunjungan dimaksudkan dalam rangka observasi
lapangan lanjutan mengenai sistem pengolahan migas
Pertamina, khususnya di RU III Plaju. Dalam sambutannya
Eman menyambut baik kunjungan yang dilakukan dan ber
harap kunjungan ini dapat meningkatkan hubungan baik
antara KPK dan Pertamina RU III.

Foto : RU III

Belajar Pengolahan Migas, KPK Kunjungi RU III

Selain itu Eman turut menjelaskan secara singkat proses
bisnis dan aktivitas operasional yang dijalankan RU III. “Dalam
menjalankan operasional kilang kami mengutamakan prinsip-

prinsip tata kelola korporasi yang baik (GCG), sehingga
dapat bersaing dengan kilang lain terutama di Asia Tenggara
dan mencapai visi RU III,” ujarnya.
Sementara itu, Mei menjelaskan, kunjungan tersebut
dilakukan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan yang per
nah dilakukan beberapa waktu lalu, antara Direksi dengan
Pimpinan KPK untuk saling membantu dalam melakukan
pendampingan dan pencegahan korupsi.
Acara kunjungan diisi presentasi overview Pertamina
RU III yang disampaikan oleh Engineering & Development
Manager, Diandoro Arifian dan dilanjutkan dengan diskusi
serta kunjungan lapangan ke Kantor Oil Movement Jetty,
Production dan Laboratorium Plaju.•Comm & Relations RU III

Jaya Yogyakarta diharapkan
dapat berdampak besar bagi
masa depan bangsa ini.
Acara ini dihadiri oleh
sekitar 141 mahasiswa de
ngan didampingi oleh be
berapa dosen dan pegawai
FH Universitas Atma Jaya
Yo g y a k a r t a . P e n j e l a s a n
mengenai pengetahuan hu
kum Kontrak Kerja Sama
(KKS) disampaikan oleh
Sen ior Manager Legal PT
Pertamina Hulu Energi Supri
yadi.
Dalam pembukaan
acara, Genades memberikan

pengantar sebelum materi inti
disampaikan oleh Supriyadi.
Dia menjelaskan mengenai
sejarah pengaturan minyak
dan gas bumi di Indonesia,
milestone industri migas In
donesia, dan sejarah Per
tamina.
Pada sesi acara inti,
Supriyadi menjelaskan
men genai kondisi industri
hulu migas kini, penurunan
produksi migas di Indonesia,
dan KKS. Dia juga berdiskusi
dengan beberapa mahasiswa
yang antusias terhadap ma
teri yang disampaikan.•LCC

Berbagi Pengalaman
Antar Pemasar MOR V JatimBalinus
surabaya – Untuk meningk atkan
motivasi dan kerja sama tim dari para ujung
tombak (sales force) pemasaran Pertamina
diadakan kegiatan berbagi pengalaman
bertajuk EXtreme : Empowerement for
Extraordinary Teamwork & Enhacement
untuk pekerja Marketing Operation Region
(MOR) V JatimBalinus di Kantor MOR V
Surabaya pada 3-4 Oktober 2016.
Kegiatan ini diisi dengan arahan dari
Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad
Bambang yang sekaligus menjabat
sebagai Plt. Direktur Pemasaran. Dalam
kesempatan tersebut, Ahmad Bambang
memberikan motivasi kepada peserta
untuk terus menunjukkan kinerja maksimal
sehingga pemasaran produk Pertamina

semakin berkembang pada masa mendatang.
Sementara itu, GM MOR V Ageng
Giriyono turut berbagi pengalaman untuk
membangun semangat kerja dan memotivasi
kerja tim pemasar.
“Semangat kerja tim dibangun untuk
meningkatkan integritas kerja tim di dalam
perusahaan. Integritas kerja tim dalam
perusahaan akan tercapai jika setiap pekerja
mempunyai tanggung jawab dan memahami
perannya dengan baik,” ujarnya.
Acara selama dua hari ditutup dengan
sesi motivasi dari Senior Vice President Fuel
Marketing & Distribution Pertamina Iskandar
yang menekankan mengenai pentingnya
kerja sama tim dalam kesuksesan sebuah
perusahaan.•MOR V

Foto : MOR V

JAKARTA - Dalam rang
ka peningkatan profesi
pendidikan hukum ma
hasiswa Fakultas Hu
kum Universitas Atma
Jaya Yogyakarta (FH Uni
versitas Atma Jaya Yog
yakarta), FH Universitas
A t m a J a y a Yo g y a k a r t a
men yelenggarakan study
visit antara lain melakukan
kunjungan ke PT Pertamina
(Persero).
Study visit tersebut
disambut positif oleh Chief
Legal Counsel & Compliance
Genades Panjaitan dengan
didukung oleh Fungsi Cor
porate Secretary karena
study visit merupakan ke
giatan yang bermanfaat
bagi pengembangan ilmu
mahasiswa dan mahasiswa
merupakan calon penerus
bangsa, sehingga berbagi
ilmu hukum kepada maha
siswa FH Universitas Atma

Foto : LCC

Legal Counsel & Compliance
Berbagi Ilmu kepada Mahasiswa
FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta
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Foto : MOR I

MEDan – Guna meningkat
kan minat membaca generasi
muda khususnya di kalangan
pelajar, PT Pertamina Retail
salah satu anak perusahaan
Pertamina membangun
perp ust akaan di SMP 4
Muhammadiyah Medan.
D i re k t u r O p e r a s i P T
Pertamina Retail Pramono
Sulistiyo menuturkan, pem
bangunan gedung perpus
takaan di sekolah itu beserta
sejumlah kelengkapannya
m e ru p a k a n b a g i a n d a r i
progr am Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan
(TJSL) PT Pertamina Retail.
Nantinya, program ini berjalan
secara berkelanjutan dan
tergantung dari tim serta
yang mengajukan permintaan
bantuan.
“Untuk di Medan, baru
sekolah ini. Kita merenovasi
bangunan serta pengadaan
buku dan perlengkapan per
pustakaan dengan besaran
biaya sekitar Rp150 juta,”
ujar Pramono pada peresmian
gedung Perpustakaan seko
lah tersebut, (8/11).
Diutarakan Pramono, pro
gram ini tidak hanya ada di
Sumatera Utara, tetapi di

beberapa wilayah lainnya di
tanah air. Seperti, di Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat, dan daerah Kalimantan.
Programnya antara lain di bi
dang pendidikan ialah ‘Pojok
Baca Pertamina’, yang salah
satunya membangun per
pustakaan tersebut, program
‘Siswa Terampil Mekanik’
yang memberikan pelatihan
dan praktik kepada para
siswa SMK kemudian.
“Selain program TJSL di
bidang pendidikan, terdapat
juga di bidang kesehatan yakni
upskilling kader Posyandu.
Artinya, memberikan ke
terampilan bagi para kader
posyandu di KalimantanTimur
dan Jawa Timur dengan dibe
kali pengetahuan tumbuh
kembang anak, praktik me
nyusui dini dan berbagai ke
sehatan ibu serta anak. Ke
mudian, program di bidang
lingkungan,” ungkapnya.
GM MOR I Romulo Hu
tapea mengatakan, ma
salah pendidikan adalah
persoalan bersama karena
menyangkut masa depan
generasi bangsa. Untuk itu,
Pertamina turut andil dalam
mencerdaskan anak bangsa

lewat membangun minat
membaca di perpustakaan.
Sementara itu, Kepala
Bidang Pendidikan Dasar
Disdik Medan Masrul Badri
menyebutkan, perlu diingat
bahwa minat baca anak-anak
Indonesia masih jauh rendah.
Sedangkan, pengaruh dari
perkembangan dunia tek
nologi yang semakin pesat.
Oleh karena itu, sam
bungnya, perlu dilakukan
berbagai upaya untuk me
ningkatkan semangat baca
anak-anak dan salah sa
tun ya dengan mendirikan
fasilitas membaca atau per
pustakaan. Untuk itu, per
pustakaan yang dibangun
oleh Pertamina Retail di
SMP 4 Muhammadiyah
Med an diharapkan dapat
dimanfaatkan sebaik mung
kin.
“Perpustakaan yang baru
dibangun ini diharapkan
pula dapat menarik simpati
para siswa untuk membaca.
Melalui buku-buku bacaan
yang ada memiliki kualitas
dan daya tarik sehingga
men imbulkan minat baca
bagi para siswa itu sendiri,”
tuturnya •MOR I

aceh utara - Lahan seluas dua hektare
itu kini tak lagi kosong. Ratusan pohon
cokelat terlihat tumbuh subur dengan buah
yang bergantungan. “Dulu hanya beberapa
pohon pinang dan tanaman ubi yang ada
di sini,” ujar Marwan, 51 tahun.
Warga Gampong (desa) Rayeuk Pirak,
Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara ini
terlihat cekatan saat membersihkan da
han pohon cokelat di kebun tersebut,
membersihkan hama pengganggu, dan
melakukan pera watan lainnya. “Selain
berkebun cokelat, saya menanam padi.
Makanya lahan ini dulu saya abaikan,”
kata Marwan, saat ditemui di kebunnya,
pada Kamis (4/11). Namun kini dia bisa
berbangga, karena hasil kebun inilah yang
mengantar anak tunggalnya melanjutkan
pendidikan di jenjang magister (S2).
“Ahamdulillah, keinginan anak saya
untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang
yang lebih tinggi mampu saya penuhi.
Tahun ini dia mulai melanjutkan sekolahnya
di salah satu universitas negeri di Banda
Aceh. Ini berkat hasil budidaya cokelat
binaan PHE NSB,” ujarnya.
Rata-rata perbulan Marwan bisa mem
peroleh hasil bersih dari penjualan buah
cokelatnya hingga Rp 5 juta.
Marwan adalah satu dari 183 petani
di Kecamatan Matang Kuli dan Tanah
Luas, Aceh Utara yang menerima manfaat
kegiatan budidaya cokelat binaan PT.
Pertamina Hulu Energi (PHE) NSB. Bekerja
sama dengan Yayasan Agro Bina Mandiri
yang merupakan salah satu lembaga
swadaya masyarakat lokal, PHE NSB
melakukan pendampingan, pelatihan dan
bantuan permodalan kepada petani untuk
melakukan budidaya cokelat di lahanlahan milik petani yang belum dinanfaatkan
dengan baik.
Para petani dilatih untuk meningkatkan
kemamp uan dalam merawat, mela
kuk an pengolahan pasc a panen. Ke
giatan-kegiatan yang dilakukan beru
pa pendampingan, pelatihan (capacity
building), penyediaan sarana produksi,
pera latan pemeliharaan, pengend alian
Organisme Pengganggu Tanaman (OPT),
dan teknologi pasca panen.

Foto : PHE

Dengan Cokelat, Marwan Sekolahkan
Anak Hingga Magister

Pojok Baca Pertamina
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“Kegiatan ini dilakukan pada tanaman
cokelat milik masyarakat seluas 35 hektar
yang saat ini telah berproduksi,” kata Indra
Sakti, APO Field Manager, PHE NSB.
Untuk menambah pendap atan para
petani, tahun 2015 PHE NSB membangun
dan meresmikan gedung koperasi, gudang,
dan mesin pengolahan biji cokelat di
Gampong Rayeuk Menye, Kecamatan Tanah
Luas, Aceh Utara. Koperasi yang diberi nama
Kakao Unggul ini dapat mengolah buah
cokelat hasil panen para petani menjadi biji
cokelat kering berkualitas terbaik, dengan
proses teknologi dan akan dipasarkan ke
sejumlah perusahaan pengolahan makanan,
sehingga harga jual mejadi lebih mahal.
Selain meningkatkan pend apatan
masyarakat petani melalui tanaman cokelat,
tambah lndra Sakti, kegiatan ini juga menjadi
bagian dari penghijauan lingkungan. Tingkat
serapan air hujan pada daerah aliran sungai
(DAS) Krueng Keureuto, Krueng Pante, dan
Krueng Alue Bungkoh menjadi lebih baik se
hingga dapat meminimalisir terjadinya banjir.
“Ini merupakan bukti kepedulian kita
terhadap masyarakat. Pak Marwan dan
tetangga kita lainnya bukan hanya sekadar
penerima manfaat, mereka adalah agen
peru bahan. Kita berk omitmen untuk
memb antu mengembangkan pot ensi
dan memberdayakan mereka,” ujar Indra
Sakti.•PHE NSB

palembang - Seksi Ma

2016 Kampus Unsri,

Indonesia Universitas Sri

Hadir sebagai nara

hasiswa Ikatan Ahli Geologi
w i j aya (SM I AG I U ns r i )
mengadakan pelatihan ber
temakan Two Days Course :
Characteristics of CBM Re
servoir untuk meningkatkan
keahlian mahasiswa menge
nai karakteristik dari reservoir
CBM, 24-25 September

Palembang.
sumber David Ontosari dari
PT Pertamina Hulu Energi.
Dalam presentasinya David
memberikan motivasi ke
pada peserta agar me
ningkatkan semangat da
lam menerima ilmu yang
disampaikan. “Mahasiswa

geologi harus banyak belajar

merupakan cekungan de

untuk mempersiapkan diri

ngan keterdapatan CBM

memasuki dunia pekerjaan

terbesar di Indonesia. Se

yang dituntut untuk benar dan

lain itu, dijelaskan pula tan

bekerja secara profesional,”

tangan pengembangan CBM

ujarnya.

di Indonesia.

David menjelaskan,

“CBM di Indonesia

potensi CBM berdasarkan

mas ih masuk dalam pe

berbagai hasil penelitian

ngemb angan. Selain itu,

men yebutkan bahwa ce

karakteristik CBM di Indo

kungan Sumatera Selatan

nesia berbeda dengan CBM

Foto : PHE

CBM PHE Goes To Campus Unsri

pada umumnya karena di

termasuk daerah busur mag

Indonesia berasosiasi de

ma sehingga diperlukan

ngan sumber panas yang

banyak riset mengenai CBM

seperti kita ketahui Indonesia

di Indonesia.•PHE
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Wijaya dari Institut Teknologi
Bandung (Fisika), Maulinda
Kusumawardani dari Institut
Teknologi Bandung (Kimia)
dan Hazrina Tyas Nussa
dari Universitas Indonesia
(Biologi).
Nama-nama pemenang
diumumkan pada acara pun
cak Anugerah Penghargaan
Juara Pertamina Olimpiade
Sains 2016 di Gedung
Wanita Patra, Jakarta, pada
(24/11). Penganugerahan
tersebut dihadiri oleh Sek
ret aris Direktorat Jend eral
Pembelajaran dan Ke
mahasiswaan Kemristekdikti
Prof. Sutrisna Wibawa, VP
CSR & SMEPP Pertamina
Kuswandi, Direktur Kema
hasiswaan Universitas Indo
nesia Dr. Arman Nefy, Wakil
Dekan Bidang II Fakultas
MIPA UI Dr. Rokmatuloh,
M.Eng, dan Ketua Pelaksana
Pertamina Olimpiade Sains
2016 Dr. rer.nat. Yasman
M.Sc.. Tidak ketinggalan Prof.
Sunardji, yang merupakan
salah satu penggagas Perta
mina Olimpiade Sains, yang
sebelumnya bernama Olim
piade Sains Nasional (OSN).
VP CSR & SMEPP
Pertamina Kuswandi ber
harap agar hasil dari para
pem enang, terutama dari
kategori Proyek Sains, bisa

diterapkan. “Kita akan coba
bagaimana proyek mereka
bisa sampai ke produk. Kami
akui, sekarang mereka sudah
berusaha, dan itu sangat
baik,” kata Kuswandi.
Ditegaskan oleh Kus
wandi, Pertamina Olimpiade
Sains 2016 ini merupakan
wujud dari ko
mitmen
Pertamina untuk mem
bangun masyarakat, terutama
para penerus bangsa yang
diharapkan bias menjadi
pemimpin di masa yang akan
datang.
Pertamina Olimpiade
Sains 2016 yang terseleng
gara atas kerja sama
Pertamina dengan Universitas
Indonesia ini memiliki tema
Mencetak Generasi Cerdas
Bangun Peradaban Bangsa.
Sebagai perusahaan energi
nasional, Pertamina memiliki
kepedulian yang tinggi untuk
turut membantu civitas aka
demika nasional dan mela
hirkan ahli-ahli sains baru
yang kompeten dan andal.
Vice President Corporate
Communication Pertamina
Wianda Pusponegoro
menyampaikan apresiasinya
kepada para pemenang dan
berharap hasil proyek sains
para pemenang menjadi
investasi pengembangan
energi baru dan terbarukan.

Foto : PPN

Pertamina.
“Selain untuk perlindungan
tata air, keseimbangan eko
logi dan konservasi hayati,
gerakan penanaman pohon
bakau ini bertujuan untuk
menumbuhkan kesadaran
untuk melestarikan ling
kungan dari bahaya abrasi
dan polusi,” ucap Arsono.
“Harapan kami, masya
rakat dapat melestarikan dan
merawat pohon bakau ini,

4 juara (Juara 1, 2, 3, dan
Harapan) di masing-ma
sing bidang, yaitu Fis ika,
Kimia, Biologi, dan Ma
tematika. Sedangkan di
kategori Proyek Sains, selain
gelar Juara 1, 2, 3, ada 5
penghargaan Honorable
Mention. Para juara tersebut
telah melalui ujian seleksi di
tingkat provinsi dan nasional.
Yang berbeda dan istimewa,
pada penyelenggaraan
tahun ini, untuk pertama
kalinya Pertamina Olimpiade
Sains 2016 memberlakukan
tes seleksi daerah secara
online menggunakan sistem
Computer Based Test (CBT)
untuk kategori teori.
Wianda berharap
Pertamina Olimpiade Sains
ini mengalami peningkatan

penyelenggaraan yang lebih
baik, lebih strategis, tepat
sasaran dan mampu memberi
dampak lebih besar dan
berkelanjutan bagi seluruh
masyarakat. Pertamina
Olimpiade Sains terbukti
mampu menjadi program
yang baik dan berpotensi
besar memberikan kontribusi
dalam meningkatkan kualitas
pendidikan tinggi di negeri
ini. “Program ini merupakan
wujud kontribusi Pertamina
dalam mengembangkan
kualitas SDM Indonesia
dan memberikan harapan
pada generasi muda untuk
tetap optimis dan mengukir
prestasi yang baik untuk diri
sendiri, lingkungan sekitar
bahkan bangsa dan negara,”
pungkas Wianda.•Rilis/Urip

PGE Area Ulubelu Serahkan Bantuan CSR

Gerakan Cegah Abrasi
di Pesisir Pantai Pangkalan Sesai
Dumai-Di kawasan pesisir
pantai pangkalan sesai,
Kecamatan Dumai Barat,
PT Pertamina Patra Niaga
melakukan penanaman 7.000
pohon bakau jenis Sonetaria
Alba, pada (23/11). Kehadiran
tanaman bakau ini diharapkan
dapat meminimalisir ancaman
abrasi serta memaksimalkan
jumlah ruang terbuka hijau di
Kota Dumai.
Penanaman pohon
dipimpin oleh VP Corporate
Secretary PT Pertamina Patra
Niaga Arsono Kuswardanu,
GM RU II Mahendrata
Sudirja, dan Kepala Kantor
Lingkungan Hidup Dumai
Bambang Surianto. Pena
naman ini merupakan rang
kaian kegiatan HUT ke-59

“Kami berharap inovasi
teknologi yang dihasilkan
dapat dikembangkan dan
bahkan diterapkan untuk
pengembangan bisnis energi
nasional, khususnya di Perta
mina pada saat ini dan di
masa mendatang.”
Pertamina Olimpiade
Sains 2016 juga melombakan
dua kategori, kategori
Teori dan kategori Proyek
Sains. Setelah melakukan
penyeleksian hingga 11.000
peserta di kategori Teori,
akhirnya terpilih 44 peserta
yang bisa masuk ke babak
final. Sedangkan di kategori
Proyek Sains, ada 18 tim
peserta yang masuk final dari
250 lebih tim Proyek Sains
yang mendaftar.
Pada kategori Teori, ada

sekaligus menjadi pemasukan
ekonomi mereka di kemudian
hari,” kata Arsono.
Bekerja sama dengan
Pecinta Alam Bahari
Club Dumai, kegiatan ini
dapat memotivasi pihak
lainnya untuk melindungi
keberlangsungan pantai di
Dumai. Masyarakat pun bisa
mendapatkan keuntungan
dari hasil laut, seperti udang
dan kepiting.•PPN

ulubelu - Sebagai wujud kepedulian
terhadap masyarakat di sekitar daerah operasi
perusahaan, PT Pertamina Geothermal Energy
(PGE) Area Ulubelu menyerahkan bantuan di
beberapa lokasi yang berada di Kecamatan
Ulubelu Kabupaten Tanggamus, Rabu (2/11).
Bantuan yang diberikan antara lain untuk bidang
pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat yang merupakan program CSR
PGE Area Ulubelu tahun 2016.
“Cerdas Bersama Pertamina”, tema yang
diusung oleh PGE Area Ulubelu merupakan
bentuk kepedulian kepada masyarakat untuk
peningkatan di bidang pendidikan. Adapun
bantuan yang diserahkan antara lain beasiswa,
perlengkapan sekolah, pelatihan guru dan
Green School senilai Rp 215.163.000.
Untuk bidang kesehatan “Sehat Bersama
Pertamina”, bantuan yang diberikan berupa
peningkatan gizi balita dan ibu hamil serta
bantuan alat-alat kesehatan dengan jumlah
bantuan senilai Rp 103.360.975.
Sedangkan dalam peningkatan ekonomi
masyarakat PGE Area Ulubelu telah menye

Foto : PGE

JAKARTA – Penelitian
Tim Universitas Tadulako
(Untad) tentang biohidrogen
sebagai salah satu jenis
energi baru terbarukan masa
depan pengganti bahan
bakar fosil berhasil menjuarai
Pertamina Olimpiade Sains
2016 untuk kategori Proyek
Sains. Tim yang diketuai
Faris Muhammad Gazali
(jurusan Biologi, FMIPA,
2014), dengan anggotanya
Ryan Hankey Ranonto (Fisika,
FMIPA, 2014) dan Yogi Adam
P. (Agroteknologi, Fakultas
Pertanian, 2014), berhasil
menggungguli 17 finalis na
sional lainnya yang berasal
dari berbagai perguruan tinggi
se-Indonesia. Inovasi ketiga
mahasiswa tersebut berupa
produksi biohidrogen dengan
mengggunakan bakteri
thermofilik yang diisolasi dari
mata ari panas di Desa Bora,
Sulawesi Tengah.
Sementara melalui pen
jurian yang tak kalah ketat,
para mahasiswa dari Institut
Teknologi Bandung (ITB)
mendominasi pemenang ka
tegori Teori untuk bidang
Matematika, Fisika, Kimia
dan Biologi. Adapun Juara 1
pada masing-masing kategori
adalah Shinta Rahmayani A.
dari Universitas Indonesia
(Matematika), Trendy Prima

Foto : PRIYO

Proyek Sains Universitas Tadaluko Menangkan
Pertamina Olimpiade Sains 2016

GM PGE Area Ulubelu Dirgo Rahayu didampingi Area
Manager HR Idham Pulungan saat menyerahkan
bantuan kepada Kelompok Budidaya Ikan Air Tawar Bina
Makmur di Pekon Ngarip Kecamatan Ulubelu Kabupaten
Tanggamus – Lampung.

rahkan bantuan bidang pemberdayaan ma
syarakat, antara lain budidaya ikan air tawar,
peningkatan kemampuan kelompok ternak
kambing, serta pengembangan usaha roti rasa
kopi dari tepung singkong dengan bantuan
senilai Rp 311.694.220.
GM PGE Area Ulubelu Dirgo Rahayu yang
didampingi Area Manager HR Idham Pulungan
menyerahkan bantuan tersebut. “Semoga
dengan adanya bantuan dari Pertamina ini, ma
syarakat di Kecamatan Ulubelu semakin maju
dan berkembang,” ujar Dirgo.•PGE
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PERLUKAH PENERAPAN HIGIENE SANITASI MAKANAN DI PERUSAHAAN?
Ada pepatah yang mengatakan “Men Sana In Corpore Sano”, yang
artinya dalam tubuh yang sehat, akan terdapat jiwa yang sehat. Salah satu hal
yang berperan untuk kesehatan tubuh adalah makanan yang dikonsumsi.
Akan tetapi masih banyak juga orang yang sakit karena pola hidup dan
kebiasaan mengkonsumsi makanan yang kurang baik yang dapat berakibat
melemahkan dan merusak tubuh. Dalam pemenuhan kebutuhan makanan
yang kita konsumsi sehari-hari. Selain harus memperhatikan aspek kecukupan
akan kandungan zat gizi, aspek kelayakan dan keamanan makanan perlu juga
diperhatikan agar tidak membahayakan kesehatan.
Di lingkungan perusahaan, terutama di lokasi/Unit Operasi di mana
perusahaan menyediakan makanan bagi para pekerja regu bergilir/shift aspek higiene sanitasi makanan
harus menjadi perhatian, karena jika tidak, akan meningkatkan risiko terjadinya keracunan/sakit (diare,
tifus, hepatitis) massal pada pekerja akibat mengkonsumsi makanan yang tidak memenuhi syarat
hygiene sanitasi.
Jika hal tersebut terjadi akan mengganggu operasional perusahaan, menurunnya tingkat produktifitas
pekerja, mempengaruhi kinerja/performance terkait pencatatan insiden, merusak citra perusahaan dan
meningkatnya pengeluaran biaya kesehatan,maupun mungkin juga biaya bagi pihak berwajib karena
dianggap ada unsur kelalaian (pidana) sehingga pihak berwajib terlibat untuk menyelidikinya.
Ada lima umum sebagai faktor risiko terjadinya penyakit/keracunan akibat makanan :
• Makanan dari sumber yang tidak aman
• Proses memasak yang tidak adekuat
• Suhu penyimpanan yang tidak sesuai
• Peralatan yang terkontaminasi
• Kebersihan perorangan yang buruk
Untuk mencegah risiko di atas, memperoleh makanan yang layak dan aman dikonsumsi maka
pengelolaan makanan tersebut harus memenuhi kaidah hygiene sanitasi dan dilakukan sesuai cara
pengolahan makanan yang baik.
Terkait aspek hygiene dan sanitasi makanan, perlu kita ketahui beberapa hal sebagai berikut :
1. Food hazard, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan makanan yang membahayakan
jika dikonsumsi. Ada 3 (tiga) hazard utama yang berhubungan dengan makanan yang disajikan :
• Hazard biologi : bakteri atau mikroorganisme
• Hazard kimia : bahan pembersih makanan, pestisida
•Hazard fisik : benda asing seperti gelas, logam, plastik dll
2. Higiene sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi
terhadap makanan (baik berupa hazard biologi, kimia maupun fisik), baik yang berasal dari bahan
makanan, orang, tempat dan peralatan, yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit
atau gangguan kesehatan lainnya.
3. Sanitasi makanan adalah salah satu usaha pencegahan yang menitik beratkan kegiatan dan
tindakan yang perlu untuk membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya
yang dapat mengganggu kesehatan, mulai dari sebelum makanan diproduksi, selama
dalam proses pengolahan, penyimpanan, pengangkutan sampai pada saat di mana
makanan dan minuman tersebut siap untuk dikonsumsikan kepada masyarakat atau
konsumen (Prabu, 2008).
PERSYARATAN TEKNIS HIGIENE DAN SANITASI :
1. Ruang pengolahan makanan tidak boleh berhubungan langsung/berdekatan dengan
sumber pencemaran seperti tempat sampah, toilet/jamban, peturasan dan kamar
mandi/WC, serta sumber pencemaran lainnya.
2. Ruangan bersih, tidak banyak lalat dan tersedia tempat sampah yang bersih dan
bertutup, tidak ada tumpukan barang-barang yang dapat menjadi sarang tikus.
3. Pembuangan air limbah (air limbah dapur dan kamar mandi) tidak menimbulkan
sarang serangga, jalan masuknya tikus dan dipelihara kebersihannya.
4. Lantai harus kedap air, rata, tidak retak, tidak licin, mudah dibersihkan.
5. Intensitas pencahayaan harus cukup untuk dapat melakukan pemeriksaan dan
pembersihan bahan makanan serta agar dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan
secara efektif.
6. Ruangan tempat pengolahan makanan harus dilengkapi dengan ventilasi udara yang
baik (luas ventilasi 20% dari luas lantai), guna :
• Mencegah udara dalam ruangan panas atau menjaga kenyamanan dalam
ruangan.
• Mencegah terjadinya kondensasi/pendinginan uap air atau lemak dan menetes pada lantai,
dinding dan langit-langit.
• Membuang bau, asap dan pencemaran lain dari ruangan.
7. Tempat sampah harus terpisah antara sampah basah (organik) dan sampah kering (an organik),
bertutup, dan diletakkan sedekat mungkin dengan sumber produksi sampah, namun dapat
menghindari kemungkinan tercemarnya makanan oleh sampah.
Sesuai dengan PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA No. 1096/MENKES/
PER/VI/2011, Prinsip Higiene Sanitasi Makanan adalah sebagai berikut :
1. Pemilihan Bahan Makanan
a.Bahan makanan mentah (segar) yaitu makanan yang perlu pengolahan sebelum dihidangkan
seperti :
• Daging, susu, telor, ikan/udang, buah dan sayuran harus dalam keadaan baik, segar dan tidak
rusak atau berubah bentuk, warna dan rasa, serta sebaiknya berasal dari tempat resmi yang
diawasi.
• Jenis tepung dan biji-bijian harus dalam keadaan baik, tidak berubah warna, tidak bernoda
dan tidak berjamur.
• Makanan fermentasi yaitu makanan yang diolah dengan bantuan mikroba seperti ragi atau
cendawan, harus dalam keadaan baik, tercium aroma fermentasi, tidak berubah warna, aroma,
rasa serta tidak bernoda dan tidak berjamur.
b. Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dipakai harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan
yang berlaku.
c. Makanan olahan pabrik yaitu makanan yang dapat langsung dimakan tetapi digunakan untuk
proses pengolahan makanan lebih lanjut yaitu :
a) Makanan dikemas harus mempunyai label dan merk serta mempunyai nomor daftar/terdaftar,
kemasan tidak rusak/pecah atau kembung, Belum kedaluwarsa dan kemasan digunakan hanya
untuk satu kali penggunaan
b) Makanan tidak dikemas: Baru dan segar, tidak basi, busuk, rusak atau berjamur dan ti dak
mengandung bahan berbahaya
2. Penyimpanan Bahan Makanan
a. Tempat penyimpanan bahan makanan harus terhindar dari kemungkinan kontaminasi, baik
oleh bakteri, serangga, tikus dan hewan lainnya maupun bahan berbahaya.
b. Penyimpanan harus memperhatikan prinsip first in first out (FIFO) dan first expired first
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out (FEFO) yaitu bahan makanan yang disimpan terlebih dahulu dan yang mendekati masa
kedaluwarsa digunakan lebih dahulu.
c. Tempat atau wadah penyimpanan harus sesuai dengan jenis bahan makanan contohnya
bahan makanan yang cepat rusak disimpan dalam lemari pendingin dan bahan makanan kering
disimpan ditempat yang kering dan tidak lembab.
d. Penyimpanan bahan makanan harus memperhatikan suhu, sebagai berikut :
No.

Digunakan dalam waktu

Jenis Bahan Makanan

3 hari/kurang

1 minggu/kurang

1minggu/lebih

1.

Daging, ikan, udang dan olahannya

-5º sd 0º C

-10º sd 5º C

> - 10º

2.

Telor, susu dan olahannya

5º s/d 7º C

- 5º sd 0º C

>-5ºC

3.

Sayur, buah dan minuman

10º C

10º C

10º C

4.

Tepung dan biji

25ºC atau suhu ruang

25 ºC atau suhu ruang

25ºC atau suhu ruang

3. Pengolahan Makanan
Pada pengolahan makanan dari bahan mentah menjadi makanan jadi/masak/siap santap maka
tempat pengolahan, peralatan dalam keadaan bersih dan memenuhi persyaratan, wadah yang
bersih dan tertutup untuk mencegah risiko pencemaran terhadap makanan
4.Penyimpanan Makanan jadi/masak
a.Makanan tidak rusak, tidak busuk atau basi yang ditandai dari rasa, bau, berlendir, berubah
warna, berjamur, berubah aroma atau adanya cemaran lain.
b.Memenuhi persyaratan bakteriologis berdasarkan ketentuan yang berlaku.
• Angka kuman E. coli pada makanan harus 0/gr contoh makanan.
• Angka kuman E. coli pada minuman harus 0/gr contoh minuman.
c.Jumlah kandungan logam berat atau residu pestisida, tidak boleh melebihi ambang batas yang
diperkenankan menurut ketentuan yang berlaku.
d.Penyimpanan harus memperhatikan prinsip first in first out (FIFO) dan first expired first out
(FEFO) yaitu makanan yang disimpan terlebih dahulu dan yang mendekati masa kedaluwarsa
dikonsumsi lebih dahulu.
e.Tempat atau wadah penyimpanan harus terpisah untuk setiap jenis makanan jadi dan mempunyai
tutup yang dapat menutup sempurna tetapi berventilasi yang dapat mengeluarkan uap air.
f. Makanan jadi tidak dicampur dengan bahan makanan mentah.
g.Penyimpanan makanan jadi harus memperhatikan suhu sebagai berikut :
No.

Suhu Penyimpanan

Jenis Bahan Makanan

Disajikan dalam waktu lama

Akan segera disajikan

25º sd 30º C

-10º sd 5º C

Belum segera disajikan
> - 10º

1.

Makanan Kering

2.

Makanan Basah (Berkuah)

>60ºC

- 10º C

3.

Makanan cepat basi (Santan, telur, susu)

>65,5ºC

-5º sd 1ºC

4.

Makanan disajikan dingin

5º sd 10º C

< 10º C

Untuk mencegah terjadinya penyakit/keracunan akibat kebersihan perorangan yang buruk,maka
semua petuga yang menangani pengelolaan makanan (penjamah makanan), harus menjalani
pemeriksaan kesehatan oleh Dokter minimal setiap tahun. Penjamah makanan yang sedang
sakit dan berpenyakit menular dilarang menangani atau berhubungan dengan makanan.
Adapun persyaratan penjamah makanan sesuai PERMENKES RI: No. 236/MENKES/IV/1997
adalah :
PERSYARATAN PENJAMAH MAKANAN
TIDAK BOLEH
HARUS/WAJIB
1. RAMBUT YANG TERGERAI
2. MENGGARUK KEPALA DAN BADAN
3. MENGOREK HIDUNG, TELINGA, MULUT & GIGI HIDUNG SEHAT
4. BATUK, BERSIN ATAU MELUDAH DI SEKITAR MAKANAN
5. MEMPUNYAI LUKA/BISUL YANG TIDAK TERTUTUP
6. MEMAKAI CINCIN, GELANG, ANTING, JAM TANGAN DAN CAT KUKU
7. BERPAKAIAN DAN MEMAKAI CELEMEK/APRON YANG KOTOR
8. MENJAMAH MAKANAN MATANG TANPA MEMAKAI HANDGLOVES
9. BEKERJA SAMBIL MEROKOK

1. BERPAKAIAN BERSIH DAN RAPI
2. MEMAKAI TUTUP KEPALA/RAMBUT
YANG BERSIH & RAPI
3. MEMAKAI CELEMEK YANG BERSIH
4. BERKUKU PENDEK DAN SELALU
MENCUCI TANGAN
5. MENJAMAH MAKANaAN MATANG
DENGAN MENGGUNAKAN ALAT
(GARPU PENJEPIT DAN SEJENISNYA)

Selain uraian yang telah disampaikan di atas, sesuai World Health Organization (WHO) ada 5
(lima) kunci untuk keamanan pangan :
Parameter kunci

Keterangan (Mengapa?)

1.

No.

Jagalah kebersihan
• Cucilah tangan sebelum mengolah makanan dan sesering
mungkin selama pengolahan pangan
• Cucilah tangan setelah dari toilet
• Cuci dan sanitasi seluruh permukaan yang kontak dengan pangan
dan alat untuk mengolah pangan
• Jagalah area dapur dan pangan dari serangga, hama dan binatang
lainnya.

Walaupun kebanyakan mikroba tidak menyebabkan
gangguan kesehatan, namun mikroba pathogen tersebar
luas di tanah, air, hewan dan manusia.
Mikroba ini terbawa oleh pangan, serbet dan peralatan lain
terutama pada talenan yang dapat mencemari pangan dan
menyebabkan penyakit.

2.

Pisahkan pangan mentah dari pangan matang
• Pisahkan daging sapi, daging unggas dan pangan hasil laut
dari pangan lain
• Gunakan peralatan yang terpisah, seperti pisau dan talenan untuk
mengolah pangan mentah
• Simpan pangan dalam wadah untuk menghindari kontak antara
pangan mentah dan pangan matang

Pangan mentah, terutama daging sapi, daging unggas,
pangan hasil laut dan cairan yang ditimbulkannya dapat
mengandung mikroba pathogen yang dapat mencemari
pangan lainnya selama pengolahan dan penyimpanan.

3.

Masaklah dengan benar
• Masaklah pangan dengan benar terutama daging sapi, daging
unggas, telur dan pangan hasil laut
• Rebuslah pangan, seperti sup sampai mendidih dan usahakan
agar suhu internalnya mencapai 70°C.
• Untuk daging, usahakan cairannya bening, tidak berwarnamerah
muda. Agar lebih yakin, gunakan thermometer
• Panaskan kembali pangan secara benar

Memasak pangan dengan tepat dapat membunuh mikroba
pathogen. Pangan yang dimasak dengan suhu internal 70°C
dapat memberi kepastian pangan aman untuk dikonsumsi.
Pangan yang benar-benar harus diperhatikan adalah
daging, terutama daging cincang, daging panggang utuh
dan potongan daging besar

4.

Jagalah pangan pada suhu aman
• Jangan membiarkan pangan matang pada suhu ruang lebih
dari 2 jam
• Simpan segera semua pangan yang cepat rusak dalam lemari
pendingin (sebaiknya disimpan di bawah suhu 5°C)
• Pertahankan suhu makanan lebih dari 60°C sebelum disajikan
• Jangan menyimpan makanan terlalu lama dalam lemari pendingin
• Jangan biarkan makanan beku mencair pada suhu kering

Mikroba dapat berkembang biak dengan cepat pada suhu
ruang. Dengan menjaga suhu di bawah 5°C atau di atas
60°C pertumbuhan mikroba lebih lambat atau terhenti.
Beberapa mikroba pathogen dapat tumbuh pada suhu
di bawah 5°C

5.

Gunakan air dan bahan baku yang aman
• Gunakan air yang aman atau beri perlakuan agar air aman
untuk digunakan
• Pilihlah pangan yang segar dan bermutu
• Pilihlah cara pengolahan yang menghasilkan pangan aman,
seperti susu yang sudah dipasteurisasi
• Cucilah buah-buahan atau sayuran, terutama yang dimakan
mentah
• Jangan mengkonsumsi pangan yang sudah kadaluwarsa

Bahan baku termasuk air dan es dapat terkontaminasi oleh
mikroba pathogen dan bahan kimia berbahaya.
Racun dapat terbentuk dari pangan yang rusak dan
berjamur.
Memilih bahan baku dan perlakuan sederhana seperti
mencuci dan mengupas kulitnya dapat megurangi risiko.

Dengan penerapan hygiene dan sanitasi makanan maka makanan yang kita konsumsi tidak
membahayakan kesehatan diri kita pribadi atau orang lain dan jika hal ini diterapkan di lingkungan
perusahaan diharapkan para pekerja terhindar dari penyakit/keracunan akibat mengkonsumsi
makanan yang disediakan perusahaan.•
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Program Marketing and Operation Excellence dilatarbelakangi oleh aspirasi manajemen,
khususnya Direktur Pemasaran, dalam menyikapi performance finansial maupun operasional
Direktorat Pemasaran serta iklim bisnis yang semakin menantang sehingga dibutuhkan langkah
strategis melalui pencanangan kembali program transformasi Direktorat Pemasaran. Pada akhir
nya, di awal tahun 2015 disepakati untuk dibentuk Champion yang diberi nama tim Marketing
Operation Excellence (MOrE) dengan melibatkan seluruh jajaran Management Direktorat Pema
saran secara langsung dengan pendekatan tema (theme) yang menggambarkan tujuan yang
akan dicapai dengan target utama adalah memenuhi tantangan management untuk memperoleh
US$ 2.5 miliar profit pada tahun 2015 dengan 5 (lima) tema mendasar dan dilanjutkan dengan
6 (enam) tema pada tahun 2016. Project Leader MOrE yang ditunjuk adalah Dani Adriananta,
VP Aviasi dengan Co-Leader Giri Santoso dan Toharso serta dikawal sepenuhnya oleh Steering
Committee yang terdiri dari M. Iskandar, Mulyono, dan Nina Sulistyowati.
Program MOrE selain berfokus pada tujuan profit dan efisiensi juga merupakan tempat
untuk menyiapkan kader kepemimpinan secara langsung dan mempraktikkan koordinasi lintas
fungsi secara efektif serta menghilangkan silo-silo serta kebanggaan fungsinya masing-masing.
Khusus untuk tahun 2016, capaian program Marketing Operation Excellence dapat dijelas
kan sebagai berikut.
1. Sales and Marketing Excellence dengan tujuan utama untuk peningkatan profitabilitas B2C
Pertamina dengan memperkenalkan brand SPBU dan varian produk baru selain brand
Pertamina saat ini, realisasi program-program inovasi penjualan serta roll out peluncuran
produk baru. Untuk tahun 2016, theme yang dipimpin oleh Basuki Trikora Putra, VP Domestic
Gas memiliki fokus kegiatan yaitu Roll Out Pertalite menjadi 4 juta KL serta diversifikasi
varian baru Solar.
2. Supply Chain Excellence yang bertujuan untuk penyusunan dan pengembangan supply chain
strategy, optimalisasi pola suplai dan distribusi serta efisiensi biaya operasi. Theme yang
dipimpin oleh Faris Aziz, VP Supply and Ditribution memiliki fokus utama pada beberapa
aktivitas seperti pengalihan angkutan pola tarif ke pola sewa, evaluasi tarif angkutan BBM
ke APMS dengan moda transportasi laut dan kombinasi, Evaluasi tarif angkutan BBM ke
APMS dengan mobil tanki ke agen BBM, perubahan pola supply Avtur di Rewulu, serta
efisiensi biaya travel expense seperti untuk pembelian tiket langsung dan efisiensi untuk
cost centre management consultant expense.
3. Losses Control dengan tujuan utama untuk menekan dan mengendalikan losses baik untuk
supply losses maupun working losses. Sejalan dengan upaya yang dilakukan di seluruh area
operasional Dit. Pemasaran, upaya yang dipimpin oleh Godam Pariyanto, Performance &
Evaluation Manager ini merupakan aktivitas yang juga tidak terpisahkan dari kegiatan Pem
benahan Tata Kelola Arus Minyak. Dari target total losses 0.2% yang diinginkan, Direktorat
Pemasaran dapat menekan losses menjadi 0.13% dengan 0.18% dari kontribusi supply losses
dan 0.02% untuk working losses serta efisiensi yang dapat dihitung dari adanya penurunan
losses sebesar US$ 60.56 Juta.
4. Shipping Excellence dengan tujuan untuk penyusunan dan pengembangan shipping strategy,
optimalisasi operasional sShipping serta penerapan low cost strategy. Theme yang dipimpin
oleh Erry Widiastono, VP Commercial memiliki beberapa program unggulan seperti optimasi
tonase / emergency pooling system, optimalisasi jadwal docking, perubahan pola supply,
tipe kapal dan tipe kontrak, penurunan demurrage, bunker saving, optimalisasi angkutan
FOB dan renegosiasi kapal charter.
5. Infrastructure Excellence, theme yang dipimpin oleh Sofyan Yusuf, VP Technical Service
ini memiliki target utama untuk mengakselerasi progress pelaksanaan proyek-proyek
infrastruktur beserta efisiensi yang terus dilakukan pada kegiatan procurement. Efisiensi
dari procurement yang dilakukan antara lain berupa renegosiasi kontrak pada pengadaan
Strategic Sourcing serta sentralisasi procurement.
6. HSSE Excellence, dengan tujuan untuk meningkatkan commitment dan awareness dari Top
Management dan pekerja terhadap aspek HSSE. Khusus untuk theme yang dipimpin oleh
Gama Widyaputra ini tidak ada target financial impact yang diberikan, namun berupa target
zero NOA di lingkungan Direktorat Pemasaran. Memang diakui masih banyak yang perlu
dilakukan dan dibenahi terkait dengan theme ini karena realisasi sampai dengan bulan
Oktober 2016 telah tercatat 5 (lima) NOA di lingkungan Direktorat Pemasaran.
Tentunya itu tidak lepas dari
kerja keras seluruh team yang
bergabung dalam team MOrE
dengan monitoring dan koor
dinasi dari tim Nerve Centre
yang menjadi jantung infor
masi dan denyut kegiatan
berlangsungnya MOrE. Tim
Nerve Centre yang dipimpin
oleh Waljiyanto, Quality Management Manager tidak hanya melakukan fungsi Project Manage
ment Office namun juga mengeskalasi permasalahan dari setiap theme yang membutuhkan
perhatian dari Project Leader dan atau dukungan lebih lanjut dari Project Sponsor sehingga
seluruh theme yang mendukung MOrE dapat berjalan dengan baik dan lancar.
•Tim PMO BTP MORE

Beberapa program unggulan atau stream yang merupakan bagian dari MOrE , seperti
pengendalian losses di lingkungan Direktorat Pemasaran menjadi program yang cukup bagus
bila dibandingkan dengan perusahaan yang mengelola bisnis yang sejenis.
Pada awal Januari 2016, tim MOrE berkesempatan untuk berkunjung ke Jakarta
Tank Terminal milik VOPAK untuk mengetahui pengendalian operasional terminal serta
pengendalian losses. Jika angka losses VOPAK sebesar 0.3% yang dimaintain sepanjang tahun,
maka Pertamina dapat menekan losses total menjadi 0.13% dengan mekanisme perhitungan
yang lebih lengkap di seluruh titik serah.
Dari sisi product
develpment sektor retail,
perusahaan pesaing se
perti Shell juga cukup
agresif dalam melakukan
pengembangna produk
ba
ru. Dikutip dari In
vestment
Handbook
Shell,
pengembangan
varian produk dengan
menggunakan
for
mulasi tertentu untuk
meningkatkan
perfor
mance mesin seperti
grup
Shell V-Power
brand menjadi andalan
dalam menguatkan sek
tor retail. Setidaknya
Shell telah meluncurkan
Shell Fuel Economy dan Sheel FuelSave. Sementara Pertamina telah meluncurkan Pertalite,
Dexlite, dan Pertamax Turbo untuk beragam kebutuhan konsumen. Kini, produk-produk
tersebut menjadi andalan bisnis ritel BBM di Indonesia.
Inovasi lain yang dilakukan untuk pengelolaan investasi infrastruktur disebutkan
bahwa Shell selalu berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Salah
satu terobosan yang dilakukan adalah dengan menjalankan “sweeping improvement
program” dengan 4 (empat) tema yang dilakukan berupa competitive scoping, technology
and innovation, efficient execution and supply chain transformation. Proyek Appomatox di
Meksiko bisa menjadi contoh bagaimana seluruh tema yang terintegrasi diimplementasikan
sampai sedemikian rupa sehingga biaya project dapat ditekan sebesar kurang lebih 20% dari
project estimate di awal. Hal ini membuat proses Final Investment Decision (FID) menjadi
lebih secure untuk diputuskan.
Senada pada aktifitas MOrE, efisiensi dalam proses procurement sudah mulai dilakukan
oleh tim Infrastructure Excellence dengan melakukan efisiensi di suplai chain atau procurement,

dan diharapkan ke depan akan ada terobosan-terobosan lain yang dilakukan dalam proses
investasi infastruktur di Pertamina, tidak hanya di lingkungan Direktorat Pemasaran namun
Pertamina secara keseluruhan.
•Trisni Sophiawati
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Simulasi Keadaan
Darurat Bencana
di TBBM Krueng Raya
banda aceh – Bencana alam gempa bumi di Aceh dengan

kekuatan 8 skala richter menyebabkan aktivitas di Terminal
Bahan Bakar Minyak (TBBM) Krueng Raya yang dikelola
PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR)
I terhenti operasionalnya. Penghentian operasional TBBM
Krueng Raya sesuai perintah dari Operation Head (OH)
TBBM Krueng Raya Arjuna, yang selanjutnya menyalakan
alarm tanda bahaya. Prosedur penyelamatan dan evakuasi
terhadap bencana dengan segera diterapkan oleh bagian
Health, Safety, Security & Environment (HSSE). Para pekerja
TBBM Krueng Raya mencari tempat perlindungan aman
sementara, yaitu di bawah meja dan di sudut ruangan.
Beberapa saat kemudian bencana gempa bumi mereda
dan pernyataan keadaan aman disampaikan oleh bagian
HSSE TBBM Krueng Raya. Prosedur pengumpulan para
pekerja di titik berkumpul aman dijalankan. Bagian HSSE
mencatat dan menghitung jumlah pekerja yang selamat dari
bencana. Di saat yang bersamaan, OH TBBM Krueng Raya
mengaktifkan Pusat Komando Pengendalian (Puskodal) dan
langsung menghubungi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) karena gempa yang dirasakan sangat kuat
di Krueng Raya.
Tidak berapa lama kemudian, OH TBBM Krueng Raya
mendapatkan informasi bahwa ada peringatan dini pertama
yang telah dikeluarkan oleh BMKG, yaitu “Awas Tsunami
Banda Aceh, Sabang dan Aceh Besar akibat Gempa Mag
8 SR 16 November 2016 09.00 WIB Lok: 3,4 LS/95,7 BT
Kedalaman 30 Km”. Prosedur evakuasi selanjutnya pun
segera dilakukan oleh bagian HSSE dengan membawa
para pekerja ke tempat evakuasi akhir (TEA) yang berada
di Lapangan Bola Menasah Mon. Setelah para pekerja
dikumpulkan di tempat evakuasi akhir, OH menyatakan
keadaan telah aman dan menenangkan para pekerja.
Kejadian tersebut merupakan rangkaian simulasi yang
dilakukan oleh TBBM Krueng Raya dalam menghadapi
dan mengantisipasi bila terjadi bencana gempa bumi dan
tsunami. “Simulasi Operasi Keadaan Darurat (OKD) ini kami
laksanakan bekerja sama dengan BPBD Aceh sehingga
ke depannya bila sewaktu-waktu terjadi bencana kami
dapat mengantisipasi dengan lebih baik,” ujar Arjuna. Ia
menambahkan, TBBM Krueng Raya berjarak 800 meter
dari bibir pantai sehingga bila terjadi gempa bumi dan
tsunami, operasional TBBM Krueng Raya bisa dipastikan
dapat terganggu sehingga upaya antisipasi bencana harus
dilakukan.•MOR I
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KPKU BUMN 2016:
Partisipasi Pertamina untuk Kinerja Bersama
Sesuai dengan Surat Kementerian BUMN Republik Indonesia no.445/D7.MBU/10/2016
perihal pelaksanaan asesmen implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN
tahun 2016, Pertamina menjadi salah satu dari ratusan BUMN yang mengikuti asesmen
tersebut.
Butuh persiapan dari kegiatan asesmen ini, salah satunya adalah penyiapan tenaga
assessor serta penyusun dokumen aplikasi sebagai wakil dari perusahaan. Dalam rangka
mempersiapkan hal ini, Forum Ekselen BUMN (FEB) menyelenggarakan kegiatan pelatihan
bagi para perwakilan Peserta KPKU 2016.
FEB telah mengadakan pelatihan assessor preparation course ini hingga 5 batch, juga
bekerja sama dengan BUMN lain. Namun kegiatan yang diadakan pada 22-23 Nopember
2016 lalu ini memiliki kepesertaan yang paling banyak, 71 orang dari 26 BUMN. Dengan
total kepesertaan di 238 orang untuk keseluruhan 5 batch, maka menjadi suatu kehormatan
bagi Pertamina dalam mendukung program pemerintah ini.
Dukungan ini merupakan salah satu upaya Pertamina dalam menjamin proses dan
keluaran yang baik dalam kegiatan operasional-strategis-hasil Pertamina dalam penilaian
sesuai dengan kategori seragam di seluruh BUMN.
Tujuan kegiatan pelatihan yang diadakan kali ini adalah untuk sosialisasi kebijakan
penilaian dan problematika penilaian tahun sebelumnya dalam melihat kinerja BUMN.
Menjamin kualitas penilaian dan mempersempit gap penilaian antar asesor. Dalam pelatihan
ini juga dipastikan seluruh asesor dapat memperluas kapasitas dan kapabilitas mereka
dalam menjamin asesmen yang lebih berkualitas.
Pelatihan yang dimotori oleh pengajar dari FEB ini memiliki respon yang baik dari
Peserta dan diisi dalam bentuk praktik yang mampu di aplikasikan dalam seluruh proses
asesmen tersebut.
Seperti yang pernah disampaikan sebelumnya, semua pelatihan dalam kegiatan mutu,
termasuk kegiatan KPKU ini diadakan atas dasar penugasan. Tidak terkecuali bagi para
9 orang perwakilan Perusahaan yang segera ditugaskan menjadi tim penyusun Dokumen

Aplikasi Pertamina dan menjadi Assessor Perusahaan untuk ditugaskan ke luar BUMN lain.
Semoga kegiatan ini dapat menjadi bekal bagi seluruh proses asesmen. Serta dalam
menjamin hasil asesmen yang tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas kinerja dan
performa seluruh BUMN di Pertamina. Terima kasih para Aplikan dan Examiner yang telah
bergabung.• QMA Bisa

Oleh: Senna Gumilar - Tim QMC

DMIP RU V Balikpapan :
Menuju Kearsipan Kelas Dunia
Semarak bulan arsip berjalan dengan keisitimewaan tersendiri. Berbeda dengan bulan
arsip yang pernah dilaksanakan sebelumnya, (Document Management Improvement
Program) DMIP dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun di unit operasi sehingga dapat
menjadi tolak ukur dalam meningkatkan produktivitas pekerjaan dalam pengelolaan
kearsipan. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan
dan budaya peduli kearsipan .
Pada Oktober lalu, MOR V Surabaya telah terpilih menjadi tuan rumah yang pertama
untuk implementasi DMIP di unit operasi dan region. Kini giliran RU V Balikpapan yang
berkesempatan dipilih untuk penilaian DMIP, karena mendapatkan nilai tertinggi dari seluruh
RU berdasarkan hasil self assessment.
DMIP terlaksana karena ingin melihat pengelolaan dan budaya peduli arsip di masingmasing unit operasi. Tidak hanya itu, DMIP juga dapat memberikan pemahaman, dan
melakukan pembinaan terhadap unit operasi yang belum melakukan pengelolaan dokumen/
arsip secara benar sesuai Pengelolaan Administrasi Terpadu Pertamina (PATP). Proses
Awarding DMIP bagi leader, pekerja, sekretaris dan administrator adalah apresiasi yang
diberikan atas kinerja pengelolaan dokumen/ arsip sesuai kriteria DMIP. Hasil penilaian DMIP
digunakan sebagai bentuk realisasi pencapaian kinerja dan menjadikan DMIP sebagai Key
Performance Indicator (KPI) sekretaris VP, SVP, Direktur.
Tim juri DMIP RU V Balikpapan tersebut terdiri dari 6 orang
yaitu :
1. Mardiani		
- Fungsi SBP Kantor Pusat
2. Niken Kastubamani - Fungsi SBP Kantor Pusat
3. Neneng Chamidah - Fungsi HR Kantor Pusat
4. Eko Mardi P
- Fungsi QSKM Kantor Pusat
5. Agus Syahroni
- RU V Balikpapan
6. Ibramsyah
- RU V Balikpapan
Hasil penilaian DMIP tersebut adalah sebagai berikut:
B. Kategori Fungsi/Tim
A. Kategori Sekertaris/ Admin			
Juara 1 : Fungsi Procuremenet
Juara 1 : Sekertaris SMOM			
Juara 2 : Fungsi Finance
Juara 2 : Sekertaris Reliability			
Juara 3 : Fungsi HR
Juara 3 : Sekertaris Engineering
& Development

B. Kategori Best Leader
Juara 1 : Procurement Manager
Juara 2 : HSE Manager
Juara 3 : RPO Manager

Gambar: Apresiasi kepada para Pemenang DMIP RU V Balikpapan

Secara keseluruhan, pengelolaan kearsipan fungsi-fungsi di RU V Balikpapan sudah
baik, namun masih dapat melakukan improvement selanjutnya sehingga lebih optimal dan
menjangkau seluruh pekerja. RU V Balikpapan optimis dapat mengoptimalkan pengelolaan
kearsipan dan menciptakan budaya peduli arsip untuk kedepannya. Sehingga dapat
meningkatkan pemahaman secara merata oleh para pekerja, sekretaris/ admin di RU V
terhadap proses korespondensi, dan PATP.
Mendorong lahirnya budaya peduli kearsipan tidak semudah membalikan telapak tangan.
Ada faktor utama yang memepengaruhi keberhasilan pengelolaan dan budaya peduli
kearsipan yaitu SDM. Kualitas SDM kearsipan salah satunya adalah kompetensi dalam
penguasaan Teknologi Informasi demi menghadapi era papperless office. Budaya peduli
arsip ini dapat ditularkan ke unit operasi lain sehingga arsip dapat terlindungi, terawasi dan
terawat agar arsip tetap terjamin. Untuk selanjutnya DMIP akan dilaksanakan di Kantor
Pusat. Nantikan kabar baik selanjutnya dari unit operasi dan region lainnya. Sampai jumpa
di DMIP selanjutnya !
Changing Filling into Smiling !!!
Oleh : Tim SBP

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com
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Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak
Proses Serah Terima Dibenahi – Supply Loss Dimitigasi – Perilaku Menyimpang DIbasmi – Keberhasilan Diapresiasi – Efisiensi Semakin Tinggi – Kinerja Perusahaan Sesuai Visi Misi

PTKAM 0.2 : Bukan Program Efisiensi Tetapi Penciptaan Standar Kerja Baru
Perbaikan sebuah sistem harus dimulai dengan memberikan pemahaman perlunya
peningkatan kepedulian (awareness) oleh setiap Insan Perusahaan yang terlibat. Itulah yang
menjadi paham yang menjadi dasar pelaksanaan operasional maupun strategis dari kegiatan
Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak Pertamina (PTKAM) pada tahun 2015 lalu.
Hal ini dengan didukung oleh Implementasi program-program kerja yang bersifat taskforce
dan multi direktorat yang dilakukan dalam rangka menghapus sekat-sekat dan ego sektoral.
Hasilnya ternyata tidak hanya berhasil menciptakan kinerja, namun juga tatanan baris baru dalam
kegiatan serah terima minyak di Perusahaan.
Kita sadar bahwa efisiensi bukanlah menjadi orientasi akhir suatu proses, melainkan
dampak dan keharusan. Maka program-program peningkatan kinerja bukan berorientasi kepada
penciptaan value creatian termasuk efisiensi, akan tetapi ditekankan kepada penetapan standar
kerja yang baru sebagai objektif dalam hal ini dalam proses serah terima minyak.
Maka dari itu, PTKAM 0.2 sepanjang tahun 2016 ini menerapkan target pekerjaan yang
melebihi standar yang ditetapkan. Program yang mendukung target tersebut disusun bersifat
quantum leap serta ditangani oleh orang-orang yang diakui dan dapat dipercaya.
Dalam pelaksanaannya, sistem komunikasi dan koordinasi kegiatan lintas fungsi, strata jabatan
dan tim harus dapat berjalan dengan sangat terbuka, responsive dan fokus pada penyelesaian
masalah. Media yang digunakan disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, aksesibilitas tanpa
terkecuali aplikasi messenger seperti whatsapp.
Pengakuan capaian dari suatu kegiatan adalah harus diukur oleh fungsi lain yang independen,
serta apabila terdapat pengakuan maka harus berasal dari pihak eksternal Perusahaan. Hal ini
dilakukan dalam menjamin kinerja yang tetap fokus dalam rencana kerja serta menghindari bias
pada saat pengukuran dilakukan. Bahkan dalam kegiatan serah terima minyakpun, terdapat
inisiatif untuk mengukur bersama-sama dan menghitung masing-masing. Hal ini juga menjamin
split of responsibility yang jelas bagi fungsi pelaksana dalam melaksanakan implementasi strategi
dan target operasional.
Dibalik itu, yang menjadi arahan penting lain adalah, suatu taskforce dilakukan untuk
menelevasi/quantum leap/meningkatkan standar baru atas suatu proses eksisting di Perusahaan.
Adanya tim taskforce dibentuk semata-mata untuk “raise the bar” proses-proses utama
Perusahaan dalam menghasilkan nilai tambah.
Di sisi lain, Pekerjaan/kegiatan taskforce strategis harusnya bukan untuk kegiatan utama suatu

fungsi, dan bila merupakan kegiatan dominan dari suatu fungsi maka project leader kegiatan
tersebut tidak berasal dari Fungsi tersebut. Pemilihan figure pengelola yang dapat diterima oleh
komunitas juga nampaknya menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh pada perubahan
ini. Maka dari itu, sebagai pengelola perlu menjalin hubungan baik dan tanpa tendensi dalam
rangka memecahkan permasalahan yang terjadi di lapangan nanti.
Itulah sekelumit catatan singkat atas taskforce PTKAM 0.2 tahun 2016. Dengan sedikit
berkaca pada tahun 2015 dan hasil samping yang nampak dari tahun 2014, memperlihatkan
bahwa PTKAM 0.2 tidak semata-mata mengejar efisiensi kerja namun membentuk standar baru
dalam pengendalian angka serah terima minyak.•PTKAM 0.2
***PTKAM 0.2 Bisa Tidak Lagi Jadi Jargon Saja
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RDP Kapal Bermasalah : Seberapa Efektif?
Rapat Dengar Pendapat (RDP) telah dimulai dari Awal September 2016 lalu. Kegiatan
tersebut merupakan kegiatan yang mempertemukan Ship Owner selaku pemilik kapal; Fungsi
Shipping Pertamina (BOC, SMR, Shipping Operation I/II); Fungsi pengguna kapal (S & D dan
ISC); serta Fungsi investigasi dari Security Maritime. Pertemuan antar fungsi tersebut adalah
untuk menelisik kapal-kapal yang memiliki indikasi masalah dalam hal kinerja dan kondisi
operasional kapal.
RDP dilakukan atas asas kesetaraan para pihak yang terlibat dalam proses sewa menyewa
alat angkut berbentuk “bisnis jasa angkutan laut”. Dengan dilakukan secara bergantian, RDP
telah dilaksanakan untuk 10 Perusahaan: PT WNS, PT BLT, PT AJ, PT BIT, PT OSL, PT NBI,
PT AIS, PT BPB, PT CTP, dan PT AS. Kesepuluh perusahaan tersebut kemudian diminta
untuk menindaklanjuti temuan-temuan atas kapal yang terindikasi melakukan penurunan
kinerja tersebut.
RDP merupakan wadah bagi Pertamina untuk berbagi informasi dengan ship owner
mengenai kinerja operasional kapal-kapal carter terutama yang terdapat dalam charter party.
Beberapa permasalahan kinerja dan hal-hal teknis yang umum terjadi pada kapal carter
antara lain: slow speed, slow pumping rate, tank table belum diverifikasi, belum dilengkapi
vessel tracking, CCTV belum terpasang maupun yang mengindikasikan kasus fraud perlu
ditindaklanjuti dalam rapat ini
Namun apakah pelaksanaan kegiatan ini sudah efektif?
Untuk menindaklanjuti semua temuan yang diungkapkan saat RDP, ship owner diberi
waktu dua bulan untuk melengkapi dan memperbaiki hal-hal teknis, termasuk melakukan
penggantian crew kapal bila terdapat indikasi fraud. Tindakan preventif dari ship owner untuk
memperbaiki kinerja kapal dan integritas crew sangat dinanti agar jatuhnya sanksi dapat
dihindari. Maka pemantauan pada waktu tersebut dilakukan dengan cara menilik kinerja kapal
yang terindikasi tersebut.
Dari hasil penelitian terhadap PT WNS yang pertama kali “pecah telor” dalam mengikuti
kebijakan Pertamina untuk menghadiri RDP, didapat masukan bahwa perusahaan ini sudah
cukup maksimal menerapkan “ketat manajemen” terhadap crew kapal yang akan bekerja di
kapal-kapal miliknya (19 unit) yang disewa Pertamina. Dalam perbaikan ke dalam perusahaannya,
WNS telah memberhentikan pekerja darat yang terindikasi (dari hasil laporan Sekuriti Maritim
Pertamina) terlibat fraud. Seluruh crew kapal (baik Perwira maupun ABK) yang terlibat fraud di
MT MO telah dipecat dan tidak akan bisa bekerja lagi di kapal-kapal milik PT WNS.
Perangkat CCTV yang termasuk perlengkapan di kapal yang tercantum dalam pasal
Time Charter Party, pasca RDP (sekarang ini) sistemnya sudah dapat dipantau dari darat.
Sedangkan menyangkut “track record” kapal-kapal milik PT WNS yang selalu membukukan
losses tinggi, dalam catatan fungsi S&D pada beberapa kapal sudah terjadi trend menurun.
Meski angka ideal yang disepakati dalam “Deklarasi Bali 2016” belum dengan sempurna
diwujudkan keseluruhan kapalnya.
Pakta integritas ---yang selama ini sebentuk “makhluk asing” pada manajemen WNS--- di
dua bulan terakhir (pasca RDP) sudah diberlakukan. Semua awak kapal yang akan bertugas
di armada WNS, harus menandatangani “pakta integritas” bersegel oleh kedua belah
pihak (awak kapal dengan ship owner). Dan, yang menjadi indikasi adanya keinginan
WNS untuk ikut program PTKAM membasmi fraud di kapal, bagi crew yang jadi Whistle
Blowing System (WBS), ketika melaporkan tindakan fraud di kapalnya langsung dapat
hadiah dari Manajemen WNS.

Bagi PT BLT, selaku perusahaan (yang kapal miliknya ada 6 unit disewa Pertamina) yang dapat
giliran ke dua mengadakan RDP pun tidak mau kalah membuktikan keinginan untuk berubah.
Meski belum melaporkan progress mutakhirnya, namun dari data di lapangan yang di-record
fungsi operasi Perkapalan, perilaku awak kapalnya tidak lagi macam-macam.
Laporan kehilangan minyak dari kapal-kapal milik BLT dari pelabuhan bongkar mulai
berkurang. Kasus pajak yang belum beres dengan Ditjen B&C adalah masalah internal dari PT
BLT dengan negara.
PT AJ (yang kapal miliknya ada 5 unit disewa Pertamina) juga sudah melakukan perbaikan
total terhadap SDM yang makan gaji di perusahaannya. Menyangkut temuan “tangki di dalam
tangki” yang menggemparkan “dunia kemartiman sewa menyewa kapal di Pertamina” beberapa
waktu yang lalu, secara pasti menjadi tujuan utama bagi manajemen AJ untuk dibenahi.
Untuk segera memeriksa ulang seluruh kapal milik PT AJ yang disewa Pertamina memang
membutuhkan waktu. Sebuah kapal bisa diperiksa ulang kondisi tangki-tangki muatannya adalah
ketika kapal itu naik dok. Sudah tentu kapal-kapal tersebut naik dok ada jadwalnya.
Yang jelas, sekecil apa pun bentuk kontribusi mitra Pertamina yang bernama Ship Owner
tersebut, tokh niat baik mereka untuk mendukung program PTKAM untuk memerangi kanker
losses dalam serah terima minyak dari L/P ke D/P sudah nampak putiknya. Perbaikan menyeluruh
dalam intern mereka dalam mencekik simpul-simpul fraud telah mereka benahi. Meski belum
terwujud ideal sebagaimana ancaman Pertamina dalam SK-043/2015, paling tidak di dua bulan
terakhir ini trend losses dari L/P ke D/P semakin menurun.
RDP telah terlihat cukup efektif dalam menurunkan losses dalam kegiatan serah terima
minyak. Ternyata dengan kebersamaan bertindak antara cargo owner (Pertamina) dengan ship
owner (Perusahaan Jasa Angkutan Laut) target 0,2% itu bukanlah sebuah impian…!!!.•PTKAM

Bagi Pekerja yang memiliki Pengetahuan, Pengalaman & Informasi terkait dengan tata kelola dan serah terima minyak, dapat menyerahkannya dalam bentuk
tulisan maksimal 2 lembar halaman A4 melalui email ptkam@pertamina.com yang akan dimuat di kolom ini.
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Kajian Islam Bulanan
di Kantor Pusat Pertamina

Pertamina
Fasilitasi
Sosialisasi
Penerimaan
Anggota Polri

Jakarta - Pada 8 Desember lalu, Badan Dakwah Islam
Pertamina mengadakan kajian Islam untuk pekerja muslim
di Mushalla Al Kautsar, Kantor Pusat Pertamina. Kajian diisi
oleh Felix Y Siauw yang menyampaikan tausyiah mengenai
“Wahyu dan Nafsu”. Dalam kesempatan tersebut, Felix
menekankan, untuk selamat dunia dan akhirat, kita harus
taat dalam beribadah.•PRIYO

Upacara Hari Pahlawan
di RU VI Balongan

balongan – Dalam rangka memperingati Hari Pah
lawan, RU VI Balongan melaksanakan upacara yang
digelar di Lapangan Field Office, Kamis (10/11). Upacara
ini diikuti oleh seluruh pekerja RU VI Balongan. GM RU
VI Balongan Afdal Martha bertindak sebagai Pembina
upacara. Dalam peringatan Hari Pahlawan tahun 2016
yang bertema “Satukan Langkah Untuk Negeri”, Afdal
Martha juga membacakan sambutan Direktur Utama
Pertamina dan menyampaikan pesan kepada seluruh
pekerja RU VI untuk senantiasa mengimplementasikan
tata nilai 6C. “Jadilah pejuang bangsa dengan bekerja
optimal,” pungkas Afdal Martha.•Riki Hamdani

RU IV Gelar Nobar VBDP M30

cilacap – Refinery Unit (RU) IV Cilacap bersama Tim

Culture Change Agent (CCA) baru baru ini menggelar
nonton bareng Values Based Development Program
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(VBDP) M30 bagi Tim Manajemen dan Section Head di
Griya Patra Cilacap (4/11). GM RU IV Nyoman Sukadana
menyampaikan, sejak 2014 RU IV telah melaksanakan
nonton bareng (nobar) VBDP bagi seluruh pekerja yang
dilakukan secara bertahap. “Setelah mengikuti pelatihan
ini pekerja diharapkan dapat memahami peran yang
diemban level L3-L4 di dalam tata nilai 6C, memahami
perilaku yang telah ditetapkan di dalam Pedoman Perilaku
M30, dan mampu mempraktikkan di dalam situasi kerja
sehari-hari.
Hadir sebagai narasumber Culture & Transformation
Manager Sumanto yang memandu peserta untuk melihat
seluruh modul VBDP berupa tayangan video. Dalam
video yang ditampilkan Direktur Utama
Pertamina Dwi Soetjipto menjelaskan
bagaimana penerapan yang benar dan
jelas dalam mentaati tata nilai 6C tersebut.
Menurutnya, insan Pertamina harus
mempunyai mindset “One Pertamina”
dimana kepentingan korporat di atas
kepentingan sektoral. Untuk menilai
pemahaman peserta terhadap aspek tata
nilai, terdapat sesi pre test dan post test.
Di akhir acara, peserta memperoleh nilai
hasil evaluasi tes VBDP serta sertifikat
bukti keikutsertaan peserta dalam nobar
VBDP. Pembelajaran mengenai VBDP juga
dapat dilakukan secara mandiri melalui
intranet Pertamina atau yang dikenal dengan proses
e-learning, apabila pekerja tidak memiliki waktu untuk
tatap muka.•RU IV

jakarta – Bertempat di Lantai
M Kantor Pusat Pertamina, Rabu
(9/11), telah berlangsung sosialisasi
penerimaan anggota Polri T.A.
2017. Sosialisasi dihadiri oleh
Kepala Biro SDM Polda Metro Jaya
Kombes Pol. Yudawan Roswinarso,
Kapolres Jakarta Pusat Kombes
Dwiyon , Kepala Sudin Pendidikan Jakarta Pusat Waluyo
Hadi, dan diikuti siswa SMU/MA/SMK yang terletak di
Kotamadya Jakarta Pusat. Sosialisasi diberikan oleh Tim
Sosialisasi Penerimaan Anggota Polri TA 2017 dari Polda
Metro Jaya.•URIP

PEPC Meriahkan Festival
Belimbing di Bojonegoro

bojonegoro – Pertamina EP Cepu (PEPC) ikut
berpartisipasi memeriahkan Festival Belimbing yang
diadakan di Bumi Anglingdarma Bojonegoro, pada
(3/11). Acara yang dibuka oleh Wakil Bupati Bojonegoro,
Setyo Hartono ini juga diwarnai dengan kontes belimbing
dimana petani belimbing berkompetisi dalam aspek berat,
ukuran, juga rasa, serta warna, citarasa, dan penampilan
dari belimbing yang dihasilkan kebun masing-masing.
Tujuan kompetisi ini adalah mendorong petani untuk
memiliki kemampuan merawat kebunnya lebih baik lagi
sehingga produksi meningkat. Dalam kesempatan yang
meriah itu, hadir pula Kepala Badan Lingkungan Hidup
Bojonegoro, Kepala Desa Mojo, perwakilan dari industri
migas yang beroperasi di Kabupaten Bojonegoro, seperti
Pandu Subiyanto dari PT Pertamina EP Cepu, dan juga
dari ExxonMobil Cepu Limited yang telah bersama-sama
mendukung kegiatan Festival Belimbing Bojonegoro 2016
ini.•WP

SOROT
TULUNG AGUNG - Produk baru Pertamina, Pertamax Turbo
menjadi BBM resmi (official fuel) dalam Yamaha Cup Race (YCR)
Serie 2 yang gelar di Sirkuit Balap GOR Lembu Peteng, Tulung
Agung, Jawa Timur, pada (19-20/11).
Dalam event yang pertama kali digelar di wilayah Tulung
Agung tersebut, 213 peserta berkesempatan untuk menjajal
performa Pertamax Turbo yang memiliki kandungan oktan
mencapai 98. Dengan kandungan oktan yang tinggi, Pertamax
Turbo menjadi bahan bakar tepat untuk balapan karena sesuai
untuk kendaraan dengan rasio kompresi besar, termasuk
kendaraan balap.Pertamina menyediakan pasokan Pertamax
Turbo yang digunakan sebagai bahan bakar untuk seluruh
kendaraan peserta racing.
“Dalam YCR ini, kami menyediakan total 10.000 liter
Pertamax Turbo untuk seluruh kendaraan peserta yang diisi se
belum balapan dimulai,” ujar Fernando Ginting, Sales Executive
Retail VI MOR V Wilayah Kediri dan sekitarnya.
Fernando menyatakan, dengan jumlah peserta balap yang
mencapai 213 dan jumlah penonton yang mencapai ribuan

yang tidak hanya datang dari Tulung Agung, tapi juga Kediri,
Blitar, Nganjuk, dan kota-kota di sekitarnya, event ini menjadi
menarik untuk melakukan pengenalan Pertamax Turbo yang
baru di-launching. “Dengan menjadi BBM resmi YCR, semoga
Pertamax Turbo dapat dikenal masyarakat secara luas,” ujar
Fernando.
Faisal Baharudin atau sering dipanggil Faisal Sidoel,
pembalap lokal Tulung Agung yang berhasil finish P1
memberikan testimoninya dalam menggunakan Pertamax
Turbo. “Terima kasih Pertamax Turbo telah mendukung kami di
event YCR. Yang saya rasakan ketika menggunakan Pertamax
Turbo, power motor pacuan saya menjadi lebih besar dan lebih
agresif disbanding sebelumnya. Untuk putaran mesin juga terasa
lebih halus daripada bahan bakar sebelumnya. Hal tersebut
saya buktikan dengan meraih hasil maksimal di event ini. Jadi
terbukti kalau Pertamax Turbo memang bahan bakar dengan
kualitas tinggi dan bisa diandalkan,” ujar Faisal. Ke depannya,
Faisal berharap, Pertamax Turbo akan terus mendukung pem
balap tanah air.

Foto : MOR V

Pertamax Turbo Jadi BBM Resmi Yamaha Cup Race Serie 2 di Tulung Agung

Sebelumnya, MOR V Jatim Balinus telah mengenalkan
Pertamax Turbo di Surabaya pada akhir September dan
di Bali pada pertengahan November, dan terus mengalami
peningkatan permintaan di pasaran.•MOR V

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN


No. 47

Tahun LII, 28 November 2016

14

Pelabuhan PT Badak NGL Dinobatkan
sebagai Pelabuhan Sehat
Jakarta - PT Badak NGL

men
 e r i m a Ta n d a P e n g
hargaan Institusi Berprestasi

PDSI Gelar
Town Hall Meeting

Republik Indon esia. Pada
penganugerahan yang digelar
dalam rangka Hari Kese
hatan Nasional tersebut,
Pelabuhan PT Badak NGL

jakarta - Kinerja PDSI Triwulan III terpapar dalam Town

dinobatkan sebagai Peringkat

Direktur Utama PDSI Lelin Eprianto mengungkapkan,

Sehat T ingkat Nasional

Hall Meeting yang berlangsung, pada Jumat (11/11).
dinamika perkembangan PDSI masih berlanjut memasuki
triwulan IV. Kinerja PDSI dapat dilihat antara lain dari
catatan HSE menggembirakan, di mana angka TRIR
hingga September 2016 tercatat 0,50 dari target 2,05.
Perolehan tersebut mengiringi angka safety manhour

sebesar 5,7 juta. “Yang juga menggembirakan adalah
semua catatan mengenai angka fatality, lost time accident,
restricted work day case, medical treatment case, first aid
case semuanya nol,” ujar Lelin. Ia juga mengajak semua
pihak untuk mengubah mindset dengan menempatkan
diri sejatinya bisnis services sejalan dengan karakter
bisnis PDSI.
Sementara itu, pada sisi operasional sebagaimana
dipaparkan Direktur Operasi PDSI Gandot Werdiantoro
bahwa sepanjang triwulan III tingkat keandalan rig tercatat
99,10. Sedangkan produktivitas diraih pada titik 57,31

II Pelabuhan dan Bandara
Tahun 2016 (Kategori Pela

Foto : PT BADAK NGL

Foto : PDSI

dari Menteri Kesehatan

buhan/Terminal Khusus).
Penghargaan diterima oleh
President Director & CEO
Badak LNG Salis S. Aprilian di
Jakarta, Senin (14/11).
Penghargaan ini meru
pakan yang kedua kalinya
diterima PT Badak NGL.
Sebelumnya di tahun 2014,
PT Badak NGL mendapat
predikat sebagai Pelabuhan
Sehat kategori Pelabuhan
Khusus (Pelsus)/Terminal
untuk Kepentingan Sendiri
(TUKS). Di tahun ini, PT

Badak NGL mendapat dua

mitmen Perusahaan dalam

lingkungan pelabuhan, ke

penghargaan sekaligus, yaitu

mend ukung pembangunan

giatan forum dengan stake

mempertahankan predikat

kesehatan yang menjadi pro

holders, serta menc egah

Pel ab uhan Sehat tingkat

gram Kementerian Kesehatan

potensi penyakit menular.

Nasional sekaligus meraih

RI. Sesuai Peraturan Menteri

Sebagai perusahaan

Peringkat I Pelabuhan/Ban

Kesehatan No. 44 Tahun 2014

penghasil gas alam cair, PT

dara Sehat untuk TUKS PT

tentang Penyelenggaraan

Badak NGL mengelola TUKS

Badak NGL Bontang dari

Pelabuhan dan Bandara

LNG dan LPG dengan satu

Kepala Dinas Kesehatan

Sehat, secara umum ada tiga

cargo dock dan tiga loading

Provinsi Kalimantan Timur.

hal yang dilakukan PT Badak

dock yang sudah bersertifikat

Pelabuhan sehat meru

NGL untuk mewujudkan pela

ISPS Code sejak 2004.• PT

pakan salah satu wujud ko

buhan sehat, yaitu menjaga

BADAK NGL

dan utilisasi sebesar 68,8. Adapun angka NPT hingga
September 2016 sebesar 1,9%. “Semua catatan ini
juga membanggakan adalah terdapat 11 rig PDSI yang
berhasil membukukan zero down time. Gandot berharap
semua catatan positif ini dapat tetap dipertahankan hingga
akhir triwulan IV.
Pada aspek finansial, Direktur Keuangan dan
Administrasi PDSI Desandri mengungkapkan pencapaian
pendapatan hingga triwulan III baru tercatat US$ 141,959
juta atau 74% dari target RKAP 2016. Menurut Desandri,
hal yang masih membutuhkan perhatian adalah angka
collection period yang masih berada pada angka 165 hari.

Forum Presentasi Continuous Improvement
Program PT Pertamina Geothermal Energy
jakarta - Upaya mening

katkan daya saing inovasi
dan improvement dalam ling
kungan kerja di PT Pertamina
Geothermal Energy (PGE),
pada Senin (7/11), resmi

“Angka ini harus bisa kita perkecil dengan memperhatikan

dibuka Forum Presentation

perbaikan administrasi. Kita tidak boleh terlena agar

Cont inue s I mprov em e nt

perolehan laba dapat terus terkoreksi,” ujarnya lebih lanjut.
Direktur Marketing & Development PDSI Satoto
Agustono mengajak semua pihak untuk berubah mem
perbaiki kinerja, khususnya administrasi, karena nama
perusahaan bisa menjadi taruhan. Akan lebih banyak
lagi harapan perusahaan untuk melakukan proy ek
pengeboran di tahun 2017. “Mari kita tertib administrasi
mulai dari diri sendiri. Interdependensi tak akan terlaksana
tanpa independensi,”pungkasnya.
Town Hall Meeting ini dihadiri oleh semua jajaran
Direksi, VP dan para pekerja PDSI, yang juga di-relay
melalui teleconference ke project area PDSI.
Dalam kesempatan tersebut, perusahaan juga
memberikan apresiasi kepada pekerja PDSI yang berhasil
berkiprah dalam penyelamatan truk tangki LPG yang
terguling di Ciawi, tim pemadaman blow out sumur PPJ46 Pulau Panjang, Pangkalan Susu Field, serta Tim Annual
Report yang berhasil menjadi Juara 2 di level Annual
Report Award.•bk19122015

Program (CIP) PT Pertamina
Geothermal Energy oleh
Direktur Utama PT PGE Irfan
Zainuddin. Forum CIP PGE

Foto : TRISNO

melampaui target RKAP 2016,” ujar Gandot. Satu hal yang

merupakan gelaran ke-7 sejak
awal dilaksanakan forum
tahun ini adalah Integrating

bentuk CIP. Jangan tunda

Dalam forum Presentasi

Geothermal Performance for

lagi, dan mohon kep ad a

CIP PT PGE tercatat 43 karya

Sustainable Energy Through

manajemen untuk mendorong

inovasi. Selanjutnya akan di

CIP dengan maksud agar se

pertumbuhannya,” ujar Irfan.

seleksi 15 gugus terbaik yang

luruh pekerja dan manajemen

CIP merupakan salah

akan mewakili PT PGE dalam

untuk mencapai performance

satu pilar Quality Mana

Upstream Innovation and

PT PGE yang diterjemahkan

gement, mampu memb e

Improvement (UII) di tingkat

dalam sasaran kinerja untuk

rikan kontribusi nyata agar

Direktorat Hulu. Dari ajang

mencapai visi PGE dimana

kin erja perusahaan sesuai

tersebut, tim terbaik akan

tahun ini harus mampu mem

dengan yang diharapkan.

melanjutkan ke ajang Annual

bangkitkan 542 MWe.

“Semoga hasil inovasi yang

serupa pada 2010.

Pertamina Quality (APQ) pada
2017.
Tema Forum CIP PT PGE

“Wujudkanlah ide inovasi

sudah diimplementasikan

dan improvement untuk pen

oleh insan PGE dapat terus

capaian performance dalam

dipelihara, direplikasi di

area maupun proyek lain
dan dikembangkan lagi agar
memperoleh value creation,
baik dari sisi peningkatan
efisiensi, keandalan operasi,
maupun mendorong pe
ningkatan revenue dan pro
fitabilitas perusahaan.
“Dengan semangat ber
inovasi, saya harapkan visi
PT PGE untuk menjadi World
Class Geothermal Company
dapat segera direalisasikan,”
tutup Irfan.•PGE
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Jakarta - Presiden Direktur
Pertamina EP (PEP) Rony
Gunawan resmi menu
tup gelaran Innovation and
Improvement Award (IIA) 2016
pada Kamis (17/11). Acara
yang berlangsung selama
empat hari tersebut juga diisi
dengan kompetisi olahraga
yang bertajuk Olimpiade Insan
Mutu Pertamina EP dengan
m o t o D a t a n g , Ta n d i n g ,
Senang pada hari terakhir.
Olimpiade tersebut
diadakan sebagai ajang
refreshing para insan mutu
PEP yang sebelumnya telah
mengerahkan kemampuan

terbaiknya untuk mengikuti
forum presentasi Continuous
Improvement Program (CIP),
diikuti oleh sekitar 1.300 pe
serta dari seluruh wilayah
kerja PEP.
Sebanyak 96 gugus
berprestasi dalam IIA 2016,
dengan torehan gold se
banyak 56 gugus, silver 38
gugus dan 3 gugus mem
peroleh bronze.
Forum presentasi CIP
P e r t a mi n a E P t a h u n ini
mengumpulkan real value
creation sebesar US$ 441,8
j u t a a t a u R p 5 , 7 t r i li u n .
Sedangkan potensi riil temuan

cadangan baru senilai US$
4,05 miliar atau Ro 52,7 triliun.
Dengan mengangkat
tema “Kekayaan Intelektual
Berbasis Perbaikan Berke
lanjutan dan Inovasi Oleh
Insan Mutu Menuju Keman
dirian Energi Untuk Negeri”,
Presiden Direktur PEP Rony
Gunawan mengharapkan,
para penggiat mutu PEP
terus mengembangkan
temuan masalah di lapangan
untuk dipecahkan dengan
semangat kreativitas,
inovasi dan improvement
dapat menemukan solusi,
meningkatkan aspek moral,

HSSE, dan value creation bagi
perusahaan. “Selanjutnya
dapat didaftarkan sebagai
Hak Paten perusahan,”
uajrnya.
Rony juga mengingatkan,
hasil CIP harus diimple
mentasikan bahkan di
replikasikan.“Semoga temuan
insan mutu PEP secara legacy
dapat digunakan ke seluruh
anak perusahaan Pertamina
yang berkaitan dengan in
dustri hulu migas. Bahkan
menurutnya, manajemen PEP
juga sedang berjuang untuk
mendapatkan hak paten.
“Cita-cita kita semua untuk

Foto : PRIYO

Kreativitas dan Kegigihan Hadirkan Satu Pertamina EP
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Presiden Direktur PEP Rony Gunawan menyerahkan piala kepada salah satu
pemenang Innovation and Improvement Award (IIA) 2016.

mewujudkan satu Pertamina
EP, guyub dan solid. Inovasi
dan implementasi dari insan
muda PEP yang berprestasi
membuat jajaran manajemen

bangga karena masa depan
PEP lebih cerah dengan du
kungan insan muda lebih
kreatif, dinamis dan lebih
gigih,” pungkas Rony.•PEP



Control of Work Training Kru FSO Abherka & Kapal Pendukung
secara aktif pada diskusi dan simulasi yang dilakukan agar
memiliki pemahaman yang mumpuni atas penerapan Control
of Work secara keseluruhan.
“Dengan pengetahuan Control of Work yang saya
terima di pelatihan ini, saya dapat merencanakan pekerjaan
dengan terorganisir sehingga dapat dilakukan dengan aman
dan efisien serta untuk mencegah kecelakaan kerja dan
meningkatkan produktivitas kerja. Control of Work harus
menjadi budaya dan diterapkan secara konsisten,” komentar
salah satu peserta pelatihan.
Pelaksanaan Control of Work Training adalah salah
satu aspek terpenting dalam penerapan Control of Work.
Konsistensi pelaksanaannya diyakini berkontribusi besar atas
peningkatan PHE WMO Control of Work Compliance Level
pada tahun 2016, yakni 66,6% dari tahun sebelumnya, yakni
57,7%. Diharapkan penerapan Control of Work yang membaik

Foto : PHE WMO

surabaya - Sebagai bentuk komitmen perusahaan atas
penerapan Control of Work, PHE WMO membekali para
kru FSO Abherka dan Kapal Pendukung dengan Control of
Work Training – Performing Authority Level 2. Hal ini sejalan
dengan strategi penerapan Control of Work yang digunakan
dalam aktivitas kerja, terutama di FSO Abherka.
Kegiatan yang difasilitasi oleh Analyst Offshore
Production Bambang Kesumajaya dan Superintendent
Production (East Area) Basuki Reksonugroho ini diikuti
oleh 13 kru FSO Abherka (Pertamina Shipping) dan 8 Kru
Kapal Pendukung. Pelatihan dilaksanakan dalam bentuk
penyampaian materi, diskusi, dan simulasi selama tiga
hari, pada 22-24 September 2016) di atas FSO Abherka.
Materi yang disampaikan meliputi pengenalan terhadap
Control of Work, peran & tanggung jawab, izin kerja, kajian
risiko, dan isolasi energi. Peserta diminta untuk berpartisipasi

dari tahun ke tahun dapat secara konsisten mencegah
terjadinya kecelakaan kerja, meningkatkan produktivitas
kerja, serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan
perusahaan.•WMO COMM

JOB Pertamina-Petrochina Salawati Gandeng Stakeholders
Rumuskan Visi Misi Community Development Perusahaan
spesifik. Workshop ini adalah
salah satu bentuk upaya pe
libatan masyarakat dalam
perum usan Visi dan Misi
Commun ity Development
JOB PPS.
Hadir sebagai pembicara
dalam workshop ini adalah
Kep
 ala Bidang Litbang
Bappeda Kabupaten Sorong
Markus Karath dan Head of
General Services JOB PPS
Riza Primahendra.
Sebanyak 70 peserta
turut berpartisipasi dalam
kegiatan ini, di antaranya
dari SKK Migas (Papua
Maluku), JOB PPS, Badan
Perencanaan Pembangunan
dan Penanaman Modal
Kab. Sorong, Badan Pem
berdayaan Masyarakat dan
Pemerintah Kampung Kab.
Sorong, Organisasi Masya
rakat Sipil, mahasiswa dan
pers lokal Sorong.
Markus Karath me

Foto : JoB PPS

papua – Guna mendapatkan
berbagai masukan dan
saran dari para pemangku
kepentingan (stakeholders)
di wilayah Sorong dalam
perumusan visi dan misi
Community Development
perusahaan, JOB P-PS me
nyelenggarakan workshop
dengan tema “Pengembangan
Visi Misi ; Rencana Strategis
dan Indikator Community
Development Perusahaan”,
di Aula Politeknik Saint Paul
Sorong, (22/9).
Kegiatan ini bertujuan
untuk menyusun visi dan
misi yang terkandung dalam
rencana strategis tanggung
jawab sosial perus ahaan.
Selain itu, untukmerumuskan
strategi perusahaan dalam
menjalankan mandatnya di
bidang tanggung jawab sosial
serta menetapkan indikator
capaian program community
development yang jelas dan

Kegiatan AMT TBBM
Plumpang Kembali Normal

nyat akan, program com
munity development peru
sahaan hendaknya dapat
diarahkan untuk peningkatan
kualitas SDM di Kabupaten
Sorong dan Papua Barat.
Salah satunya dengan
meningkatkan mutu pendidik
d a n p ro s e s p e n d i d i k a n
yang dijalankan di berbagai
lembaga pendidikan.
Sementara itu Riza
Primahendra menyatakan,
dalam pengembangan

masyarakat, perlu dikem
bangkan pula aspek ekonomi
lokal masyarakatnya. Mi
salnya, mengembangkan
kewirausahaan blue eco
nomy yang berbasis pada
potensi sumber daya laut
dan green economy yang
berbasis pada pengelolaan
ekologis dan lingkungan alam.
Sedangkan dimensi lain yang
perlu dikembangkan adalah
pendidikan berbasis kejuruan
maupun keterampilan.•KLP

Jakarta – Awak Mobil Tangki (AMT) TBBM Plumpang
yang mogok kerja sejak sejak 1 November 2016, mulai
bekerja kembali pada 19 November 2016. Aktivitas
tersebut merupakan salah satu hasil mediasi yang
ditandatangani oleh Direksi PT Sapta Sarana Sejahtera
selaku perusahaan penerimaan pemborongan pekerjaan
dengan Ketua Pengurus Komisariat Serikat Buruh Trans
portasi Perjuangan Indonesia (PK SBTPI), di Kementerian
Ket enagakerjaan RI, Jakarta, pada Jumat (18/11).
Penandatanganan disaksikan oleh PT Pertamina Patra
Niaga, Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia
(FBTPI), Disnaker Jakarta Utara, Direktur Jenderal PHI &
Jamsos, serta perwakilan Ditjen Binwasnaker & K3.
Selain kembali bekerja, hasil mediasi juga menetapkan
PT Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengawasan
dalam proses kajian terhadap Upah Lembur dan Upah
Performansi oleh PT Sapta Sarana Sejahtera yang akan
disosialisasikan selambatnya 1 Januari 2017.
Mediasi ini merupakan salah satu dari rangkaian
langkah yang diambil PT Pertamina Patra Niaga dalam
menyikapi aksi mogok kerja oleh sejumlah AMT di TBBM
Plumpang. Selama berlangsungnya aksi mogok, PT
Pertamina Patra Niaga tetap memastikan kelancaran
dan keamanan layanan distribusi BBM dibantu oleh TNI
dan Polri.•PPN
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cilacap – Transformasi
didalam sebuah perusahaan
pada dasarnya bukanlah
sekadar men erapkan tek
nol ogi, metode, struktur,
atau manajer-manajer baru.
Transformasi pada dasarnya
adalah mengubah cara ma
nusia dalam berpikir (mindset)
dan berperilaku (behavior).
Untuk mengubah mindset
pekerja diperlukan program
perubahan, baik secara top
down maupun bottom up.
Terkait dengan hal tersebut
untuk mempercepat dan
menyu k s es k a n p ro g r a m
Transformasi Pertamina serta
untuk menyosialisasikan
tatanilai Pertamina 6C di
bentuklah agen perubahan
yang disebut dengan Culture
Change Agent (CCA) yang

terdiri dari para pekerja muda
Pertamina.
Hal tersebut disampaikan
oleh Ketua CCA Refinery
Unit (RU) IV Cilacap dr. Datuk
Fachrul Razi di hadapan para
agent CCA yang baru direkrut
pada acara New Member
Induction CCA RU IV di Griya
Patra Cilacap (4/11).
Lebih jauh dr. Datuk
Fachrul Razi menyampaikan
Tim CCA RU IV akan mela
kukan berbagai macam prog
ram, di antaranya promote
V B D P, P r o m o t e v a l u e s
inter nalization, Promote
Leaders in Action, Change
Agent empowerment (recruit
& activation), Implementasi
KOMPAS BUDAYA: Program
Budaya Serentak dan KHAS
dan Promote surveys. Selain

itu, tim CCA juga melakukan
sharing for care melalui
media film, Pojok Kertas &
Eco Refinery, 6C Signs dan
CCA Inside di samping juga
berpartisipasi dalam program
perusahaan lainnya, seperti
bike to work, HSE program,
employee annual award,
bakti sosial dan Pertamina
mengajar.
Sementara itu, Culture
& Transformation Manager
Sumanto menegaskan, se
orang CCA harus memiliki
semangat yang terus
dijaga karena akan menjadi
penggerak setiap program
perusahaan. Men ur utnya,
program budaya melekat di
dalam program bisnis.
Hal senada juga disam
paikan oleh HR Area Manager

Foto :RU IV

Pembinaan Culture Change Agent RU IV
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Didin Mujahidin. “CCA harus
dapat mengajak dan memberi
contoh kepada pekerja di
lingkungannya untuk mene
rapkan tatanilai 6C dalam se
tiap kegiatan bisnis,” ujarnya.

Kegiatan ini ditutup dengan
penandatanganan komitmen
untuk mengimplementasikan
tatanilai 6C dalam tugasnya
sehari-hari dan komitmen
untuk menjadi agen peng

gerak perubahan yang me
ngacu pada tatanilai 6C guna
memajukan perusahaan me
nuju world class energy com
pany.•Aji-RUIV

					

Kompetisi Mengolah Masakan Rumah dengan Bright Gas


Jakarta - Pertamina melalui produk Bright Gas

akan dimasak langsung oleh para peserta sekaligus

Competition” di tiga kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta,

dari Bright Gas.

mendapatkan uang tunai sebesar Rp 5 juta beserta produk

menyelenggarakan acara bertajuk “Homemade Cooking

Sedangkan untuk kategori live cooking competition,

Medan, dan Yogyakarta. Di Jakarta, acara diselenggarakan

Pertamina mengajak masyarakat umum untuk memasak

pada 12 November 2016 di The Breeze, Serpong, di Medan

menu yang merupakan pemenang dari kategori unduh

diadakan di Plaza Medan Fair pada (20/11), sedangkan di

foto dan resep di Instagram @brightgas. Kompetisi ini

Jogja City Mall diadakan pada (27/11).

menghadirkan Chef Edwin Lau sebagai juri utama. Para

Homemade cooking competition mengusung konsep

pemenang live cooking competition mendapatkan produk

“kangen masakan rumah” yang menjadi salah satu stra
Foto : TRISNO

tegi untuk menarik antusiasme masyarakat sekaligus
mengingatkan kembali pada kenangan masa kecil tentang
masakan ibu.
nyertakan hastag #Thinkpink dan #Brightgas ketika

mengunduh foto masakan di akun Instagram@brightgas.

sakan beserta resepnya di akun Instagram@brightgas dan

Bagi peserta yang memenuhi likes terbanyak dan sesuai

live cooking competition.

kriteria panitia, berhak menjadi juri di live cooking competition

Untuk kategori pertama, setiap peserta wajib me

Foto : MOR V

Ada dua kategori dalam kompetisi ini, yaitu kompetisi
foto makanan dengan mekanisme mengunduh foto ma

dari Bright Gas serta membawa pulang uang tunai jutaan
rupiah.
Dalam acara tersebut juga terdapat berbagai hiburan
seperti bazaar makanan, demo masak dari Chef Edwin
Lau, kids corner, lomba foto selfie, serta lomba Zumba.
Pengunjung yang beruntung pun juga diberikan hadiah
menarik.• RILIS/STARFY

dan resep masakannya akan dijadikan sebagai menu yang

balongan – Safety Section
yang merupakan bagian dari
fungsi HSE RU VI Balongan
menyelenggarakan kegiatan
pelatihan Defensive Driving
yang dikuti 24 pengendara.
Seluruh pengendara yang ikut
serta dalam pelatihan ini terdiri
atas para pengendara yang
ditugaskan untuk manajemen
RU VI dan pengendara bus
shift.
Safety Section Head
RU VI Balongan Sri Indra
Bodi mengatakan, pelatihan
Defensive Driving digelar de
ngan tujuan untuk meningkat
kan kompetensi pengendara

untuk perusahaan berkelas
dunia. Apalagi aspek safety
driving juga menjadi bagian
dari assessment ISRS yang
dipersyaratkan oleh DNV
GL yang saat ini sedang di
upayakan oleh RU VI untuk
bisa mencapai di Level 7.
“Saya yakin Bapak-bapak
sudah ahli dalam membawa
berkendaraan, namun seperti
apa aspek safety secara
internasional perlu Bapakbapak ketahui. Terlebih ba
pak-bapak membawa ken
daraan yang berisi aset peru
sahaan yang sangat mahal,
yakni Sumber Daya Manusia,”

tegas Indra Bodi.
Sri Indra Bodi juga me
n y am p a i k a n , p e s e r t a
yang mengikuti pelatihan
Defensive Driving merupakan
pengendara yang beruntung
sebab diperlukan biaya
yang cukup mahal untuk
bisa mendapatkan pelatihan
bersertifikat ini.
Pelatihan digelar selama
dua hari, pada 28 – 29
Oktober 2016. Pada hari
pertama pelatihan, peserta
menjalani tes mata diantaranya
tes warna dan tes minus
guna mengetahui kondisi
kesehatan mata apakah perlu

menggunakan kaca mata
atau tidak.
Pada hari yang sama, para
driver tersebut juga diberikan
penjelasan tentang Standard
Operating Procedure (SOP)
menjalankan kendaraan
secara dengan standard
internasional oleh instruktur
dari Indonesia Road Safety
(IRSA). Mesk ipun peserta
pelatihan sudah cukup lama
menjadi pengemudi ken
daraan roda empat, namun
pelatihan ini perlu diadakan
agar pengendara lebih me
mahami mengendarai kenda
raan secara aman dan tepat.

Foto :RU VI

HSE RU VI Beri Pelatihan Defensive Driving untuk Pengendara Manajemen

Sementara itu, pada ha
ri kedua pelatihan seluruh
pes erta melakukan praktik
lapangan yang berlokasi di
helipad perumahan Bumi
Patra. Di sini instruktur

mengajarkan cara melakukan
pengereman menggunakan
system ABS dan Non ABS
pada saat terjadinya insiden
yang harus melakukan penge
reman mendadak.•Riki Hamdani
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Career Counseling Day RU III:
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plaju – RU III melalui
fungsi HR menggelar Career
Counseling Days (CCD) RU
III Tahun 2016, di Gedung
Patra Ogan, pada (31/10).
Acara dihadiri VP People
Management Yudo Irianto,
GM RU III Eman Salman
Arief serta tim manajemen
RU III, Leadership & People
Management Manager
Happy Paringhadi, Unit
Manager HR RU II Dumai M.
Fahmi El Mubarak dan se
genap pekerja RU III.
GM RU III Eman Salman
Arief mengatakan, sesuai
dengan visi perusahaan un
tuk menjadi World Class
Energy Company, mod al
utama yang perlu diting
katkan adalah pengembang
an SDM. “Untuk mencapai
target tersebut tentunya
perlu dilakukan akselerasi
pengembangan kompetensi
dan kapabilitas pekerja guna
mencapai High Performing
Organization, serta men
dorong pengembangan ka

pab ilitas pekerja dan me
ningkatkan internal equity,”
ungkapnya.
Pengelolaan karier melalui
talent yang dimiliki pekerja,
menurut Eman saat ini sudah
menjadi tren di semua sektor
industri. “Berdasarkan hasil
survei layanan HR (midyear)
tahun 2016, karier menjadi
aspek yang paling penting
yang dirasakan pekerja.
Oleh karenanya diperlukan
peran Direktorat SDM dalam
meny osialisasikan secara
intensif dan menyeluruh
serta memberikan edukasi
mengenai pengelolaan karier
di Pertamina,” jelasnya.
Eman berharap, Career
Counseling Day ini dapat
meningkatkan pemahamam
pekerja mengenai kons ep
pemb inaan karier sec ara
komprehensif agar para
pek erja dapat fokus dan
memahami apa yang penting
dan harus dilakukan untuk
tercapainya High Perf or
mance Organization.

Sementara itu, VP
People Management Yu
do Irianto menjelaskan, so
sialisasi ini bertujuan untuk
menjelaskan bagaimana
asp ek pembinaan pekerja
dik elola oleh perusahaan.
“Aspek pembinaan itu letak
nya ada di SDM dengan
Manajemen. Dalam pem
binaan karier, menurut kami,
.pengelolaannya belum ber
jalan secara ideal atau efektif.
Dan kami terus menangani
isu ini dengan sungguhsungguh,” jelasnya.
Menurut Yudo, peran
HR dapat dikembangkan
untuk lebih berperan dalam
men-support kegiatan
bisnis. “Kami mengharapkan
dukungan manajemen dan
pekerja agar tujuan dari pe
ngelolaan pembinaan karier
berjalan dengan baik. Kami
terbuka menerima ma
sukan untuk perbaikan ke
depannya,”ujarnya.
Yudo juga mengingatkan,
pembinaan karier tidak da

Foto :RU III

Pentingnya Dukungan Manajemen dalam Pengembangan Karier

pat semata-mata menjadi
tanggung jawab fungsi
HR saja. “Hal ini merup a
kan tangg ung jawab kita
semua. Karena kalau di
lapangan tidak dijalankan
oleh supervisor, para atasan
dan pekerja tidak menyikapi
dengan positif, maka tidak
akan berjalan dengan baik,”
pungkasnya.
Ia menambahkan,

HR pada prinsipnya ter
buka dan semua masuk
an akan ditampung un
tuk ditindaklanjuti. “Per
mas alahan ini tidak bisa
diselesaikan dalam waktu
singkat tapi pasti akan kami
follow up baik dalam konteks
pengendalian ataupun untuk
review kebijakan di masa
yang akan datang,” imbuh
Yudo.

Acara diisi dengan
paparan Pengembangan
Karir oleh Leadership &
People Management Ma
nager Happy Paringhadi dan
sharing session oleh Unit
Manager HR RU II Dumai M.
Fahmi El Mubarak. Selain itu,
digelar sesi diskusi dan tanya
jawab bersama para pekerja
RU III.•Comm & Relations RU III

JAKARTA – Dalam upaya
menjaga kepuasan kon
sumen terhadap kualitas
pelayanan SPBU, Pertamina
selalu mewajibkan setiap
SPBU untuk melakukan
prosedur pemeriksaan rutin
harian terhadap kualitas
pelayanan, termasuk
fasilitas pendukung yang
ada di SPBU. Seperti halnya
memastikan bahwa takaran
BBM berkualitas yang
diterima oleh konsumen
di setiap SPBU Pertamina
sudah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Mendukung kebijakan
tersebut, Pertamina juga
memiliki program sertifikasi
Pasti Pas yang terlaksana
bekerja sama dengan TUV
Rheinland dan Sucofindo.
“Setiap SPBU memang
diwajibkan untuk melakukan
pemeriksaan setiap hari
secara rutin sesuai dengan
prosedur yang berlaku.
Bersamaan dengan itu,
Pertamina juga punya
program Pasti Pas yang

bertujuan untuk memastikan
konsumen mendapatkan
kualitas pelayanan terbaik
di setiap outlet SPBU, baik
dari sisi kualitas produk dan
pelayanan serta fasilitas
pendukung,” ungkap Yudi
Nugraha, Area Manager
Communication & Relations
Pertamina Jawa Bagian
Barat, pada (22/11).
Untuk melengkapi pro
gram Pasti Pas, Marketing
Operation Region III yang
menaungi wilayah operasi
Jawa Bagian Barat, yakni
DKI Jakarta, Jawa Barat dan
Banten kembali meluncurkan
program inovasi terbaru
yang diberi nama Quality
Quantity Cleanliness
Inspection (QQCI). Program
yang diluncurkan pada awal
November 2016 ini bertujuan
untuk memastikan bahwa
proses pelayanan di SPBU
Pertamina sudah sesuai
prosedur dan memenuhi
harapan konsumen.
Yudi menambahkan
b a h w a p ro g r a m Q Q C I

Foto : MOR III

Utamakan Kualitas Pelayanan, MOR III Luncurkan Program QQCI

akan berjalan seiring
d e n g a n p ro g r a m a u d i t
Pasti Pas yang sejak lama
berlangsung bekerjasama
dengan TUV Rheinland
dan Sucofindo. Setiap hasil
QQCI akan diintegrasikan
secara simultan dengan
program audit Pasti Pas
dengan tujuan semua
SPBU Pertamina harus lolos
sertifikasi Pasti Pas dan
Pasti Prima.

Sebagai permulaan,
program QQCI baru di
laksanakan di SPBU yang
berada di wilayah Jabo
detabek. Pelaksanaan
program QQCI dimulai
dengan melakukan inspeksi
rutin ke SPBU Pertamina
yang dipilih secara acak
setiap Senin – Jumat mulai
pukul 09:00 s.d 17:00 WIB.
Dalam setiap inspeksi rutin
tersebut, para petugas QQCI

yang berseragam lengkap
selalu melaksanakan proses
sesuai prosedur. Dimulai
dengan pemeriksaan
terhadap takaran BBM
dengan menggunakan
alat ukur sekaligus menilai
langsung kondisi nozzle.
Pemeriksaan kemudian
dilanjutkan dengan pe
meriksaan terkait kondisi
kebersihan dan kelayakan
fasilitas pendukung, seperti
mushalla, toilet, toserba,
halaman depan dan dalam
SPBU serta fasilitas lainnya.
“Intinya kalau ditemukan
ada yang tidak sesuai, tim
Pertamina langsung sigap
bertindak, kalau hasilnya
memuaskan, kami bekerja
keras untuk menjaga
agar tetap memberikan
pelayanan terbaik kepada
konsumen,” tegas Yudi.
Untuk mendapatkan
feedback langsung dari
konsumen, para petugas
QQCI juga melakukan
wawancara langsung di
lokasi ketika para konsumen

selesai melakukan pengisian
BBM atau menggunakan
fasilitas yang ada di
SPBU Pertamina. Hal
ini dimaksudkan agar
konsumen juga dapat secara
bebas mengungkapkan
komentarnya terkait kua
litas pelayanan dan fa
silitas yang diberikan
oleh SPBU. Dengan ca
ra tersebut diharapkan
Pertamina dapat melakukan
pengembangan pelayanan
sesuai dengan harapan dari
para konsumen.
“Pertamina hadir untuk
memastikan konsumen
mendapatkan yang terbaik.
Kami selalu berupaya
memberikan yang terbaik
dan menjadi yang terbaik
untuk konsumen,” tutup
Yudi.
Pertamina mengajak
masyarakat unutk turut serta
melakukan pengawasan
terkait pelayanan di SPBU
d en g a n m e n g h u b u n g i
Contact Pertamina 1-500000.•MOR III
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yang seringkali terdapat
kesalahan data di dalamnya.
“Untuk mengatasi ket idak
sinkronan antara data pe
kerja lembur dengan upah
yang dibayarkan, kami me
nawarkan sebuah solusi me
lalui ORANGES,” jelas Puji
Lestari.
ORANGES merup akan
sebuah sistem yang berfokus
pada upay a memangkas
dan meningkatkan efektivitas
serta efisiensi waktu dalam
mengatur sistem lembur
melalui sebuah sistem yang
terintegrasi, namun tetap
tidak melanggar peraturan
yang berlaku di Pertamina.
“ D e n g a n a d an y a
ORANGES, diharapkan sis
tem lembur tidak lagi dibuat
secara manual, namun mela
lui sistem praktis dan mudah
digunakan, serta diaplikasikan
secara massif di MOR V,”
tegas Puji.
Sementara itu, Danang
Siswantoro Wisnu Wardan
dari fungsi RFM MOR V
menjelaskan inovasinya
mengenai upaya peningkatan
loyalitas konsumen terhadap
produk Bahan Bakar Khusus
(BBK), khususnya Pertalite
dan Pertamax. Danang meng

garisbawahi, pola perilaku
konsumen terhadap produk
BBK cenderung fluktuatif
dan tidak stabil. Oleh karena
itu diperlukan upaya untuk
meningkatkan loyalitas
konsumen melalui sistem pe
ngumpulan poin yang akan
dapat ditukar dengan reward
tertentu.
“Setiap pengisian
Rp1.000 konsumen akan
mend apatkan 1 poin. Ke
dep annya, akan dilakukan
undian terhadap poin di
peroleh konsumen. Misalnya,
dengan poin 500 berpeluang
untuk mendapatkan Galaxy
Tab, sedangkan konsumen
dengan poin 100 berpeluang
untuk mendapatkan voucher
pemb elian bahan bakar,”
papar Danang.
Sebagai pilot project
system point tersebut akan
diimplementasikan di dua
SPBU, yaitu di SPBU Sooko
Mojokerto dan SPBU di
Sidoarjo. Melalui inovasinya
tersebut, Danang berharap
akan dapat meningkatkan
loyalitas konsumen terhadap
p ro d u k B B K P e r t a m i n a
yang akan dapat membawa
kemajuan dan perkembangan
finansial bagi Pertamina.•MOR V

PERSATUAN WANITA PATRA

jakarta - Anggota komunitas blogger
WeGI (We Green Industry) sebelum
berangkat mengunjungi PLTP Kamojang
di Garut berkesempatan berdiskusi dengan
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi
Soetjipto, pada Jumat (11/11), di Bright
Cafe, Kantor Pusat Pertamina. Salah
satunya membahas mengenai Pertamina
sebagai BUMN dapat memberi contoh
kepada industri milik negeri maupun swasta
lainnya untuk menjaga ekosistem hutan
dan hewan di sekitar wilayah kerja yang
bersinggungan dengan daerah hijau.
“Pertamina memiliki kewajiban untuk
membangun industri yang hijau dan men
jadi komitmen pemerintah yang tertuang

dalam COP21 (Conference of Parties ke
21), yaitu mengurangi gas CO2,” ujar Dwi
Soetjipto.
Untuk itu, Pertamina telah menyiapkan
rencana jangka panjangnya dalam
mengonversi BBM dari euro 2 menjadi
euro 5 melalui program upgrading kilang
yang ada dan pembangunan kilang baru.
“Dengan demikian, ke depannya dapat
tercipta bahan bakar ramah lingkungan,”
jelasnya.
Pertamina juga proaktif melaksanakan
program menanam pohon dan konservasi
hewan maupun tumbuh-tumbuhan di
seluruh unit operasi dan anak perusahaan
Pertamina di Indonesia,” pungkasnya.•ADITYO

Sosialisasi Penggunaan LPG Non Subsidi
di Pemerintah Kabupaten Batubara
batubara – Pertamina dan Pemerintah
Kabupaten Batubara melakukan sosialisasi
pengg unaan LPG non subsidi Bright Gas
5,5 kg, di Aula Kantor Bupati Batubara di
Limapuluh, Kamis (10/11). Pada kesempatan
yang sama dilakukan imbauan untuk peng
gunaan Bright Gas bagi Aparatur Sipil Negara
(ASN) di Kabupaten Batubara.
Bupati Batubara OK Arya Zulk arn aen
men yambut baik program sinergi dengan
Pertamina, agar LPG 3 kg sesuai dengan per
untukannya, yakni masyarakat kurang mampu.
Untuk itu, dia mengimbau agar kalangan ASN
Pemkab Batubara beralih ke Bright Gas 5,5 kg.
Senior Sales Eksekutif LPG Rayon
II Hanggowo Wicaksono mengapresiasi
Pemerintah Kabupaten Batubara yang sudah
ikut berperan aktif menyosialisasikan Bright

Gas bagi ASN. Menurutnya, ini merupakan
salah satu dukungan pemerintah daerah pada
program Pemerintah Pusat dalam penggunaan
LPG non subsidi pada masyarakat tergolong
mampu.
“Apa yang dilakukan Bupati Batubara bisa
menjadi salah satu contoh bagi kabupaten/
kota lain di Sumatera Utara. Hingga kini, Kota
Binjai, Kota Sibolga dan Kabupaten Batubara
yang sudah melakukan ini,” tegasnya.•WALI

					

Sambut Hari Ibu, PWP Pusat Kunjungi Panti Sosial

Jakarta - Dalam rangka menyambut Hari Ibu, Persatuan
Wanita Patra (PWP) Pusat melaksanakan bakti sosial ke
panti social Tresna Werdha Mulia 3 Cilandak, pada (3/11).
Dalam kesempatan tersebut, Ketua PWP Pusat Dhanik
Rachmad Hardadi dan Ria Arief Budiman memberikan
bantuan berupa peralatan dan kebutuhan panti sosial
senilai Rp. 50 juta.
Dalam sambutannya Dhanik Rachmad Hardadi selaku
pendamping Bidang Sosial Budaya mengatakan, bantuan
ini sebagai bentuk kepedulian dan cinta kasih PWP
kepada orang tua lanjut usia, dan berharap bantuan dapat

memenuhi kebutuhan di panti tersebut. “Semoga Oma
dan Opa selalu bahagia dalam menjalani kehidupannya
di panti,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Panti Sosial Tresna Wredha
Marjito menjelaskan, panti sosial saat ini menampung
sekitar 240 warga binaan. “Dengan jumlah warga binaan
tersebut, tentu banyak sekali yang dibutuhkan untuk
memenuhi kebutuhan panti. Oeh karena itu, bantuan dari
para donatur seperti dari PWP Pusat ini sangat membantu
untuk keberlangsungan panti,” ujarnya sembari tak lupa
mengucapkan terima kasih kepada PWP Pusat.•Kuntoro

Foto : KUNTORO



Direktur Utama Pertamina Diskusi
dengan Komunitas Blogger WeGI

Foto : MOR I

surabaya – Mengawali
hari pertama di bulan No
vember, kegiatan Forum
Knowledge Management
Pertamina atau KOMET
kembali dilaksanakan fungsi
Quality Management (QM),
Kantor MOR V Surabaya,
pada (2/11). Topik yang
dibahas, yaitu Peningkatan
Monitoring dan Ketepatan
Pembayaran Lembur TKJP
Mengg unakan Overtime
M a n ag e m e n t S y s t e m
(ORANGES) di MOR V oleh
Puji Lestari dari HR Area
Jatim Balinus dan Mening
katkan Penjualan Pertalite
dan Pertamax dengan Sistem
Loyalty Berbasis Mesin Tiket
Printer yang Terintegrasi di
SPBU Sidoarjo Mojokerto
oleh Danang Siswantoro
Wisnu Wardan dari fungsi
RFM MOR V.
Puji Lestari memberikan
g a mb a r a n m e n g e n a i
p e nt i n g n y a p e n e r a p a n
ORANGES secara sistematis
di dalam internal Pertamina
sebagai sistem yang meng
atur mengenai kerja lembur
(overtime work).
“Salah satu tantangan
kami di fungsi HR adalah
permasalahan lembur yang
kerap dikeluhkan oleh
Tenaga Kerja Jasa Penunjang
(TKJP) di Pertamina, karena
ketidaksesuaian antara wak
tu lembur dan upah yang
diterima,” ujarnya.
Puji menjelaskan, hal
itu terjadi karena selama
ini sistem lembur hanya
diatur dan dilakukan melalui
input data secara manual
dengan mengandalkan data
laporan dari fungsi terk ait

Foto : MOR V

Forum Komet MOR V Bahas Sistem
ORANGES dan Cara Tingkatkan
Loyalitas Konsumen BBK di MOR V
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Jakarta – Kondisi kri
sis harga minyak dunia
saat ini dimanfaatkan oleh
Direktorat Hulu untuk fokus
membenahi rantai proses
bisnis di lingkungan internal,
terutama terkait dengan
peningkatan kapabilitas dan
profesionalisme SDM, langkahlangkah efisiensi, inovasi,
serta penerapan nilai-nilai
akuntabilitas dan transparansi
dalam pelaporan produksi.
Untuk itu, bekerja sama dengan
Kom isi Pemb erantasan Ko
rupsi (KPK) pada 1 – 4 No
vember 2016, Direktorat Hulu
menyelenggarakan pelatihan
Assessment Quant ity dan
Monitoring Pelaporan Operasi
Produksi di Hotel Atria Gading
Serpong, Tangerang. Workshop
ters ebut diadakan sebagai
bukti komitmen Direktorat Hulu
dalam mewujudkan visi world
class company yang terdepan
dalam hal operation excellence.
“Atas alasan tersebut,
Pertamina mengambil langkah
maju untuk menjadi pioneer,

baik dalam implementasi
Sistem Operasi Terpadu
(SOT) maupun Flow Quantity
Assurance,” ucap Meidawati,
Senior Vice President Up
stream Strategic Planning &
Operation Evaluation (USPOE)
di depan peserta workshop
tersebut.
Lebih lanjut Meida
(demikian dia karib di
sapa) menjelaskan, jajaran
manajemen Direkt or at Hulu
sangat mengapresiasi pelatihan
ini dan mengharapkan kepada
seluruh peserta, baik dari
Direktorat Hulu maupun Anak
Perusahaan Hulu (APH) supaya
selalu menjaga semangat
dan komitmen yang tinggi
dalam mewujudkan visi besar
Pertamina ke depan. Selain itu,
para peserta juga diharapkan
menjadi agen perubahan yang
berada di garda terdepan per
juangan Pertamina menjadi
perusahaan dengan reputasi
kelas dunia
Menurut Meida dalam
kondisi harga minyak yang

sedang turbulen seperti
sekarang, insan pekerja di
lingkup bisnis Hulu meng
hadapi tugas berat. Namun,
seberat apapun beban akan
terlewati ketika ditangani
dengan proper dan bersamasama. “Kita bersyukur, melalui
pelatihan ini, kita belajar
bagaimana cara menghitung
produksi dengan akurat dan
benar. Lewat workshop, juga
kita mengenal bahwa KPK
bukan suatu institusi yang
menakutkan, sejauh apa yang
kita lakukan sesuai prosedur,
transparan, dan akuntabel,”
imbuh Meida.
Sementara itu, dalam
kesempatan yang sama Di
rektur Pendaftaran dan
Pemerikasaan LHKPN KPK,
C a h y a H a rd i a n t o H a re f a
mengatakan, KPK meng
harapkan dapat menerapkan
prinsip-prinsip transparansi
dan akuntabilitas, dalam
mengelola kekayaan negara
yang diamanatkan kepada
Pertamina. Hal tersebut,

Foto :DIT. HULU

Tingkatkan Reputasi Lewat Transparansi dan Akuntabilitas
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Direktur Pendaftaran dan Pemerikasaan LHKPN KPK Cahya Hardianto Harefa memberikan arahan kepada seluruh peserta
pelatihan Assessment Quantity dan Monitoring Pelaporan Operasi Produksi di Hotel Atria Gading Serpong, Tangerang
Selatan.

menjadi semakin penting ter
utama dalam kondisi industri
migas seperti sekarang ini.
“Mengingat produksi migas kita
tidak lagi seperti dulu, hargapun
mengalami tekanan dari pasar.
Maka, setiap barel yang kita
produksikan harus dapat kita
pertanggungjawabkan,”tegas
Cahya. Lanjutnya, bersamaan
dengan itu, negara melalui SKK
Migas dan KPK berinisiatif untuk
mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas operasi produksi
hulu migas, tidak hanya di

lingkungan Pertamina, tapi di
seluruh KKKS yang beroperasi
di Indonesia.
Cahya mengatakan, pe
latihan ini merupakan suatu
langkah awal dari inisiatif besar
untuk dapat terus melakukan
perbaikan, khususnya di
area operasi produksi hulu.
Melalui materi yang diajarkan
dalam empat hari pelatihan,
selanjutnya dilaksanakan
kegiatan peer assessment di
lapangan. Tujuannya untuk
mengidentifikasi room for

improvement dan memfor
mulasikan rekomendasi yang
tepat secara efisien. Peer
Assessment dilakukan pada 13
- 30 November 2016. Aktivitas
ini, diakhiri dengan pelaporan
final hasil assessment tersebut
dari KPK kepada Pertamina.
Kemudian, rekomendasi akan
segera diimplementasikan se
cara aktual di lapangan. De
ngan demikian, manfaat dari
program ini, benar-benar nyata
memberikan kontribusi bagi
perusahaan dan negara.•DIT.HULU

sungai gerong – GM
RU III Eman Salman Arief
membuka secara resmi Grand
Safety Talk Turn Around (TA)
RU III 2016 di Lapangan CD VI
Kilang RU III, (8/11). Kegiatan
diikuti tim manajemen, pekerja
serta mitra kerja dan kon
traktor TA RU III.
Dalam sambutannya
Eman mengatakan Grand
Safety Talk bertujuan agar
semua pekerja dan mitra kerja
serta kontraktor yang terlibat
dalam kegiatan TA dapat
menaati HSE Golden Rules.
“Tidak ada pengecualian
dan harus 100% comply
pada peraturan yang ada,”
tegasnya.
Eman berharap de
ngan adanya kegiatan ini,
pelaksanaan TA RU III da
pat berjalan dengan tepat
waktu, tepat mutu, tepat
biaya tanpa ada gangguan
keamanan, kecelakaan kerja
dan pencemaran lingkungan
serta yang sangat penting
harus memperhatikan aspek
safety.
“Kami mengingatkan ke
pad a pekerja, mitra kerja

maupun kontraktor untuk
selalu melakukan intervensi
terhadap kondisi pekerjaan
dan perilaku tidak aman.
Kami berharap seluruh pi
hak yang terlibat dapat
memp unyai pemaha man
dan tujuan yang sama demi
suksesnya pelaksanaan TA
2016,” pesan Eman.
S e m e n t a r a i t u , Tu r n
Around Manager Winasis
memaparkan, pelaksanaan
Turn Around RU III 2016
dimulai pada 7 November
2016 sampai dengan 11 De
sember 2016, di unit CDU III,
CDU VI, Polypropylene, C4
Polymer, BB Distilling, HVU
II, FCCU dan UTL Sungai
Gerong.
“Pekerjaan TA ini dilak
sanakan oleh 131 kontraktor
dengan jumlah tenaga kerja
sekitar 5.056 orang yang

Foto : RU III

RU III Adakan Grand Safety Talk TA

terbagi dalam 2 shift.
Winasis mengingatkan,
Excellent phylosophy TA RU
III adalah No Unsafe Act,
No Unsafe Condition dan
No Catastrophic Failures.
“Sedangkan target TA adalah
Zero Accident, On Quality, On
Schedule, On Budget dan
Green Environment,” jelas
Winasis.
Acara diisi dengan
pembacaan Komitmen Health
Safety & Environment (HSE)
oleh mitra kerja, M. Luthfie dan
penandatanganan Komitmen
oleh TA Manager, Winasis dan
M. Luthfie. Selanjutnya, GM
RU III menyerahkan Bendera
K3 oleh GM RU III kepada TA
Manager dilanjutkan dengan
penyerahan Bendera dari
TA Manager kepada MPS
Manager Samsuddin.•Comm &
Relations RU III
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Haesy sebagai Ketua Dewan Juri
AJP 2016.
Vice President Corporate
Communication Pertamina
Wianda Pusponegoro menilai
hasil ini merupakan proses
akhir dari rangkaian seleksi dan
penilaian karya dari berbagai
kanal komunikasi media massa
yang telah didaftarkan jurnalis
sejak Agustus 2016. Jumlah
karya jurnalistik yang terkumpul
dari 11 kategori sebanyak 2.117
karya atau meningkat 102%
dari tahun 2015 (1043 karya).
Peningkatan jumlah karya yang
signifikan ini, menunjukkan
animo yang tinggi bagi wartawan
baik di media nasional maupun
daerah untuk melahirkan karya
jurnalistik di bidang energi yang
layak ikut serta dalam kompetisi
jurnalistik.
”Pertamina sangat meng
apresiasi keikutsertaan jurnalis
dalam ajang tahun ini, karena
peran wartawan dan media
sangat penting untuk terus me
numbuhkan semangat keter
bukaan dan transparansi yang
akan berdampak pada kinerja
perusahaan,”kata Wianda.
Dalam kesempatan tersebut,
Direktur Utama Pertamina Dwi
Soetjipto menyampaikan,
dalam perjalanannya memimpin
Pertamina, tulisan rekan-rekan
media menjadi salah satu inspirasi
untuk mengambil keputusan
strategis bagi perusahaan, ka
rena sesungguhnya Pertamina
bertekad membangun ke

x

daulatan Energi sesuai program
Nawacita Presiden.
“Kami memerlukan dukung
an dari teman-teman media
dan butuh ruang untuk berani
menyampaikan langkah-langkah
strategis lewat media,” ujar Dwi
Soetjipto.
Selain pemenang Best of
The Best, Anugerah Jurnalistik
Pertamina 2016, yang mengang
kat tema “Pertamina Wujudkan
Kemandirian Energi Nasional”,
juga menghasilkan pemenang
dari 10 kategori lainnya. Pada
kategori Hard News Media Cetak,
pemenang pertama diraih oleh
Haris Firdaus (Harian Kompas)
dengan artikel berjudul “KA
Gunakan Bahan Bakar Gas Pada
2018”. Sementara pada Kategori
Features Media Cetak, artikel
berjudul “Pejuang Terdepan
Ketahanan Energi Indonesia”
oleh Retno Ayuningtyas (Harian
Ekonomi Investor Daily) menjadi
pemenang pertama.
Pada Kategori Hardnews
Online, Angga Bratadharma
dari Metrotvnews.com dengan
Artikel “Mengawal Kemandirian
Energi” berhasil mengalahkan
ratusan artikel berbasis media
cyber lainnya.
Kategori Features Online,
Artikel berjudul “Desa Mandiri
Energi Bukan Lagi Mimpi” karya
Sunarti Sain (FajarOnline. Com)
menjadi pemenang pertama.
Dari kanal media elektronik,
pemenang pertama Kategori
Features Televisi disematkan

pada Amanda O Manuputty,
Reporter dari MetroTV ini mem
beri judul features-nya “BBM
di Ujung Indonesia”. Adapun
pada Kategori Features Radio,
Features berjudul “Saat Warga
Sumbawa Menanti Gas Elpiji
Bersubsidi” karya Wartawan
Radio Daerah Global FM
Lombok, Zainudin Syafari
sanggup menarik perhatian
Dewan Juri untuk din ob atkan
sebagai pemenang pertama.
Dua kategori yang mengikut
sertakan karya multi-platform
(Media Cetak, Online, Radio dan
Televisi) yakni Publikasi CSR dan
Publikasi Olahraga pemenang
pertama diperuntukkan ke
pad a Afut Syafril Nusyirwan

Inovatif Kiat Petik Laba di Tengah Krisis
Jakarta – Krisis harga minyak dunia yang hingga saat ini masih
belum menampakan tanda-tanda akan reda merupakan ujian berat
bagi seluruh korporasi yang bergerak di sektor hulu industri minyak dan
gas bumi (migas), termasuk perusahaan-perusahan bidang penunjang
operasi migas. Hal tersebut dialami juga oleh PT. Elnusa Tbk., anak
perusahaan PT. Pertamina (Persero) yang bergerak di bisnis jasa energi
terintegrasi mulai dari hulu sampai dengan sales & distribution di hilir.
Ketika turbulensi pasar crude dunia tersungkur dari sekitar US$ 100-an
per barel pada pertengahan 2014 ke level US$ 40-an, banyak program
survei seismik serta pengeboran migas baik yang bersifat eksplorasi
maupun pengembangan dan produksi dihentikan, atau dijadwal kembali
untuk waktu yang tidak ditentukan.
Menurut Tolingul Anwar, Direktur Utama PT Elnusa Tbk, saat ditemui
beberapa waktu lalu, dalam kondisi seperti itu tidak ada alternative
lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan, khususnya yang bermain
dalam bidang service hulu migas, kecuali pembenahan ke lingkup
internal, melakukan inovasi, dan peningkatan efisiensi di segala lini
secara ketat. “Hanya dengan kesadaran tinggi seluruh jajaran insan
Elnusa dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut maka Elnusa
masih mampu memetik laba sebesar Rp 3,8 triliun pada 2015, lalu,”
terang Tolingul. Pendapatan Elnusa sebesar itu pada tahun lalu, tak
lepas dari kejelian manajemen Elnusa dalam melakukan segmentasi
dan focusing peluang bisnis yang ada. Salah satu di antaranya, seperti
memperkuat penetrasi di lapangan migas yang sudah berproduksi.
Pertimbangannya, bagaimanapun rendahnya kondisi harga minyak
dunia sumur-sumur produksi harus tetap dipelihara agar terus produktif.
Atas dasar peluang tersebut Elnusa menawarkan kepada kliennya
jasa solusi perawatan sumur (well service/well maintenance), serta
operasi dan perawatan fasilitas produksi dengan harga yang lebih
kompetitif. “Kami melakukan fabrikasi peralatan secara mandiri dan juga
melakukan berbagai inovasi alat dengan tujuan
menekan biaya investasi, sehingga ujungnya
biaya service yang ditawarkan kepada klien
menjadi jauh lebih kompetitif,” kata Tolingul
mengurai strategi bisnisnya dalam menyikapi
masa-masa sulit.
Salah satu inovasi yang dilakukan oleh
jajaran insan mutu Elnusa dan patut diapresiasi
adalah memodifikasi 150K Snubbing Unit
menjadi 150K Workover Unit. Inovasi ini

(Antaranews.com) dengan karya
berjudul “Tasya Wonderkid Libero
Masa Depan Voli Indonesia”
dan Artikel “Naufal Penemu
Pohon Listrik, Inspirasi Bagi
Anak Bangsa” oleh Rio Indrawan
(Dunia-Energi.com).
Pada Kategori Foto
Jurnalistik, pemenang pertama
menjadi milik Dwi Prasetya dari
Harian Ekonomi Bisnis Indonesia
dengan topik Penyaluran LNG
di Kilang Donggi Senoro. Selain
tiga pemenang pada kategori ini,
Dewan Juri juga telah memilih 25
foto jurnalis yang masuk dalam
Kategori Foto Favorit.
Dari 70 karya jurnalistik yang
menjadi nominasi, Dewan Juri
dari berbagai profesi dan memiliki

kompetensi di bidangnya telah
menetapkan 53 karya sebagai
pemenang masing-masing
kategori. Seluruh Pemenang
kategori akan mendapatkan
trophy, piagam, serta uang
tunai. Pertamina juga akan
mengusulkan kepada Dewan
Pers untuk memberikan Sertifikat
Profesi Wartawan kepada para
juara. Khusus untuk pemenang
best of the best, Pertamina akan
memberikan hadiah Kursus
Jurnalistik di Eropa. “Kursus
Internasional ini diharapkan me
nambah pengetahuan, wawasan
dan keahlian jurnalis untuk terus
melahirkan karya yang edukatif
dan inspiratif,” tutur Wianda.•RILIS/
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tercetus karena Elnusa mendapatkan kontrak pekerjaan workover di seluruh
lapangan minyak PT Chevron Indonesia Company (CICO) di wilayah kerja
daerah Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam kontrak tersebut Elnusa harus
menyediakan 2 Workover Unit (340K dan 225K), 150K Snubbing Unit, dan
Pumping Job. Namun, karena banyaknya pekerjaan plug dan abandon well
di lapangan Chevron, serta harus segera dikerjakan, diperlukan tambahan
workover unit untuk mensuport pekerjaan plug dan abandon well tersebut.
Sementara 2 unit workover milik Elnusa yang ada di lapangan Chevron
juga sibuk beroperasi untuk service sumur sehingga tidak bisa melayani
operasi plug dan abandon well. Melihat kondisi demikian maka, pekerja
Elnusa yang tergabung dalam tim Continuous Improvement Program
(CIP) menggagas inovasi dengan memodifikasi 150K Snubbing Unit yang
jarang dipakai menjadi 150K Workover Unit. Hal itu dilakukan agar bisa
digunakan dalam memenuhi kekurangan workover unit untuk pekerjaan
plug dan abandon sumur di lapangan Chevron Kalimantan.
Proses modifikasi diawali dengan membuat design dan stimulasi.
Caranya, dengan menentukan apa saja perubahan-perubahan yang
diperlukan sehingga 150K Snubbing Unit bisa beralih fungsi menjadi unit
workover. Selanjutnya, tim itu mendata dan memilih peralatan apa saja
yang diperlukan. Setelah design pekerjaan dilanjutkan dengan pelaksanaan
modifikasi yang semuanya dikerjakan sendiri oleh tim fabrikasi Elnusa.
Pekerjaan modifikasi tersebut meliputi : (1) Membuat window basket
baru dan memodifikasi bagian dari window lama yang tidak terpakai
sehingga bisa digunakan untuk dipadukan dengan 150K Workover Unit.
Juga memasang hydraulic winch unit yang berfungsi untuk melepas
conection packer dan down hole tool lainnya. (2) Mengganti BOP (blow
out preventer) yang awalnya berukuran 4-1/16” menjadi 11” ID, 5000 Psi
WP. Hal ini dilakukan karena dalam pekerjaan workover harus mencabut
down hole equipment dan packer yang ukurannya sekitar 7” s/d 11”. (3)
Membuat adaptor untuk mengkoneksikan hydraulic jack 150K dengan
top flange window di bagian bawah, sementara pada bagian atasnya bisa
dikoneksikan dengan bottom flange 150K hydraulic jack. Dengan adaptor
tersebut maka 150K hydraulic jack dapat disambungkan dengan window
sehingga 150K workover unit bisa digunakan. (4) Memperpanjang tangga
putar karena 150K workover unit berukuran lebih tinggi dibandingkan
dengan 150K snubbing unit. Dan (5) menambah peralatan standar
workover seperti penggantian ukuran slip bowl, tong arm, power tong
dan lainnya.
Ada beberapa tantangan yang dialami Tim CIP Elnusa selama proses
pengerjaan inovasi tersebut, terutama dari segi waktu yang terbatas dan

Foto : DIT. HULU

JAKARTA - Pemenang Anu
gerah Jurnalistik Pertamina
(AJP) topiknya tidak melulu
soal migas atau energi dalam
pengertian harfiah. AJP 2016
menjadi bukti, bahwa artikel yang
memenangkan penghargaan
untuk jurnalis kali ini mengulas
karya seorang anak Sekolah
Dasar yang berhasil menemukan
energ i listrik dari pohon kayu
dan telah mendapat dukungan
dari Program Corporate Social
Responsibility Pertamina.
Dewan Juri yang terdiri dari
N. Syamsuddin CH. Haesy, Evita
Herawati Legowo, Effendi Gazali,
Riza Primadi, Ichan Leulembah,
Achm a d W i d j a y a , K o m ai d i
Notonegoro, dan Beawiharta
Belly secara bulat memilih Artikel
berjudul “Naufal Penemu Pohon
Listrik, Inspirasi Bagi Anak
Bangsa” menjadi pemenang Best
of The Best pada ajang Anugrah
Jurnalistik Pertamina 2016.
Artikel yang ditulis jurnalis
muda Rio Indrawan dari duniaenergi.com dan awalnya
bersaing pada kategori Publikasi
Corporate Social Responsibility
(CSR) Pertamina ini, diakui oleh
semua anggota Dewan Juri
sebagai karya terbaik. “Selain
o r i s i n i l d a n k o m p re h e n s i f ,
artikel ini san gat inspiratif
serta menggugah kepedulian
masyarakat bahwa seorang
anak lulusan SD tidak mengeluh
melainkan menciptakan karya
inovatif untuk mengatasi masalah
di wilayahnya,”ujar Syamsuddin
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Rio Sabet Gelar Best of the Best
dalam Anugerah Jurnalistik Pertamina 2016
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150K Workover Unit, saat dilakukan function test dan completion di yard
Elnusa Balikpapan, Kalimatan Timur.

rancangan desain yang tidak boleh mengubah konstruksi. Selain itu,
tim juga dituntut untuk mencari solusi dengan biaya minim namun
memberikan hasil maksimal, tanpa mengenyampingkan aspek
keamanan dan keselamatan. Oleh karenanya, setelah modifikasi
selesai dilakukan function test dan completion di yard Elnusa
Balikpapan untuk menjamin 150K Workover Unit berfungsi normal,
aman, dan lancar. Hasilnya, 150K Workover Unit, itu dapat digunakan
untuk mendukung pekerjaan plug dan abandon di lapangan Chevron
Kalimantan. “Lewat inovasi dimaksud, Elnusa berhasil menambah
revenue sebesar US$350.000 per bulan,” pungkas Tolingul.•DIT. HULU

