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Lembaga Pemeringkat Kredit Moody’s pekan lalu menaikkan
peringkat Pertamina dari level Ba1 ke Baa3. Kenaikan peringkat
ini menegaskan posisi Pertamina dalam jajaran perusahaan layak
investasi (investment grade). Diharapkan, kepercayaan investor
akan meningkat dan memudahkan Pertamina memperoleh
pendanaan eksternal untuk proyek-proyek ke depan jika diperlukan.
Peningkatan peringkat ini dilatari oleh kinerja Pertamina
yang sangat baik pada 2016. Selain karena produksi hulu migas
yang bertumbuh, Moody’s juga mengamati performa bisnis hilir
Pertamina yang kian tangguh.
Kilang Pertamina dipandang makin efisien. Sementara sektor
pemasaran meraih margin yang sangat optimal. Dampaknya,
kontribusi bisnis hilir pada laba Pertamina kini kian dominan,
terutama saat laba bisnis hulu tergerus penurunan harga minyak
dunia. Imbasnya, pada 2016 sekitar 55% EBITDA (Laba sebelum

Ketua DPRD Subang Beni Rudiono bersama Dirjen Migas IGN Wiratmaja Puja, Bupati Subang Imas Aryumningsih, serta Direksi Pertamina EP
menggoreng telur dengan menggunakan bahan bakar gas yang dialirkan melalui jaringan gas bumi untuk rumah tangga, di Subang, pada Jumat (7/4).

Kilang Pertamina Genjot

Produksi Avtur dan BBK
Seiring dengan perubahan
bisnis saat ini, Pertamina
akan menggeser struktur
produksi kilang-kilangnya. Hal
ini dilakukan untuk menjawab
permintaan Avtur dan BBM Non
Subsidi (BBK / Bahan Bakar
Khusus) yang semakin tinggi.
DUMAI - Hal ini disampaikan oleh
Direktur Pengolahan PT Pertamina
(Persero) Toharso saat mengunjungi
beberapa kilang di Sumatera, yaitu
Kilang Dumai, Kilang Sei Pakning dan
Kilang Patra SK, Jumat (6/4).
“Ke depan kilang-kilang
Pertamina perlu memperbanyak
produksi Avtur karena melihat tren
kebutuhan Avtur yang semakin
meningkat, begitu juga dengan
memperbanyak produksi Pertalite
dan Pertamax Turbo,” ujar Toharso.
Toharso mengatakan saat ini
kebutuhan minyak tanah (Kerosene)
Indonesia memang menurun seiring

dengan kebijakan Pemerintah terkait
konversi minyak tanah ke LPG. De
mikian juga dengan BBM bersubsidi
yang semakin berkurang tingkat
kebutuhannya karena masyarakat kini
banyak yang beralih ke produk BBM
non subsidi.
Perubahan produksi ini tentunya
menjadi tantangan tersendiri bagi
Direktorat Pengolahan karena harus
memodifikasi mesin produksi agar bisa
mengolah lebih banyak crude menjadi
Avtur dan BBM non subsidi.
General Manager RU II-Dumai,
Mahendrata Sudibja, menyambut
baik tantangan tersebut. “Kami siap
untuk melakukannya, yang mana
untuk saat ini produksi Kerosene yang
ada di Kilang Sei Pakning sudah kami
blending menjadi Solar dan kami juga
siap untuk menghasilkan Pertamina
Dex,” ujar Mahendrata.
Pihaknya juga menegaskan
dalam rangka menunjang opti
malisasi pengoperasian kilang

mak a akan melakukan beberapa
pembenahan infrastruktur dan tetap
menomorsatukan aspek HSE sebagai
pilar utama dalam pengoperasian
kilang.
“Keunggulan kami di samping
adanya unit DCU (Delayed Coker
Unit) satu-satunya di Pertamina
yang mampu memproduksi Coke
yang dibutuhkan industri elektroda,
saat ini kami memiliki keunggulan,
yaitu loading simultan sudah mulai
berjalan yang awalnya hanya 200 MB
sudah ditingkatkan sekitar 360 MB.
Diharapkan sekitar Agustus nanti bisa
meningkat menjadi 680 MB,” ungkap
Mahendrata.
Lebih lanjut Mahendrata men
jelaskan, tantangan lain yang harus
dih adapi adalah loading simultan
dengan kapasitas yang lebih tinggi
sehingga menuntut dermaga juga
harus mampu disandarkan dalam

Warga Subang Mulai
Manfaatkan Gas
Alam untuk Masak
dan Transportasi
SUBANG - Sejak dua pe
kan lalu 22 Maret 2017
warga Kelurahan Cidahu
dan Kelurahan Dangdeur,
Kecamatan Pegaden Barat,
Kabupaten Subang, Jawa
Barat telah menggunakan
jaringan gas untuk rumah
tangga (jargas) program Ditjen
Migas, Kementerian ESDM.
Sebanyak 4.000 sam
bungan Rumah tangga (SR)

Quote

jaringan gas untuk rumah
tangga dialiri gas secara
bertahap melalui proses
konversi kompor warga.
Jumat (7/4) Dirjen Migas,
IGN Wiratmaja Puja, Komisi
VII DPR, dan PT Pertamina
(Persero) selaku pengelola
Jargas meresmikan instalasi
jargas di rumah warga yang
> ke Halaman 4
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Don't let the fear of losing be greater
than the excitement of winning.
Robert Kiyosaki
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2017, FOkus
capai target 200 ribu
barel per hari
PojokManajemen
ADRIANSYAH
Direktur Utama Pertamina EP CEPU
Pengantar Redaksi :

PT Pertamina EP Cepu (PEPC) sebagai anak perusahaan Pertamina
di bidang hulu terus menunjukkan peningkatan kinerja dari tahun ke tahun. Hal tersebut
telah dibuktikan dengan kinerja PEPC yang berhasil melebihi target RKAP yang
dicanangkan. Berikut hasil wawancara tertulis tim Energia dengan Direktur Utama PT
Pertamina EP Cepu (PEPC) Adriansyah.

P

encapaian apa yang telah
berhasil dicatatkan oleh
PEPC sepanjang tahun 2016
terkait revenue dan laba bersih dari
target yang dicanangkan? Di tahun

2016 PEPC berhasil
mencatatkan revenue
sebesar US$ 882,36
juta dari target sebesar US$ 825,96

juta atau 106,8% dari target yang telah
ditetapkan. Pencapaian revenue ini
meningkat sebesar 84,63% dari tahun 2015.
Sedangkan

untuk laba
bersih, PEPC berhasil
mencatatkan sebesar
US$ 222,67 juta dari target

sebesar US$ 174,85 juta atau 127,4% dari
target yang telah ditetapkan. Pencapaian
laba bersih ini meningkat sebesar 39,58%
dari tahun 2015. Nilai laba bersih ini
merupakan pencapaian terbesar bagi PEPC
dan menjadi penyumbang laba bersih nomor
2 di APH (Anak Perusahaan Hulu).
Berapa capaian produksi PEPC di
tahun 2016 dan berapa perbandingan
dengan tahun sebelumnya?

Pencapaian produksi
PEPC di tahun 2016
adalah sebesar 76.998
BOPD (PEPC Share 45%) dari
target 72.317 BOPD (PEPC Share 45%)
atau 106,5% dari target yang telah
ditetapkan. Pencapaian produksi ini
meningkat sebesar 237% dari tahun 2015.

Pencapaian produksi
2016 merupakan
pencapaian produksi
terbesar yang pernah

dicapai oleh PEPC.
Berapa total efisiensi yang sudah
berhasil diperoleh PEPC selama 2016?

Total penghematan
biaya operasi selama
2016 adalah sebesar
US$103,84 juta atau sekitar

42%. Penghematan biaya operasi ini
dapat tercapai karena realisasi cost/Bbl
lebih rendah dari target, adanya penurunan
personal expenses, serta adanya efisiensi
biaya home office di PEPC.
Selain capaian produksi dan
pendapatan usaha, apakah ada
capaian lainnya yang berhasil diraih
PEPC sepanjang tahun 2016 ? Capaian
lainnya yang berhasil diraih PEPC
sepanjang tahun 2016 di antaranya adalah
sebagai berikut:
• Pelaksanaan kegiatan operasi tanpa
kecelakaan kerja (TRIR & NOA = 0)
• Continous Improvement Program (CIP)
mendapatkan 3 star (tertinggi) di APQC
(Asia Pacific Quality Conference) di
Rotorua, New Zealand.
• 1st Winner kategori The Best Annual
Report tahun buku 2015 di ajang APSA
2016.
• 1st Winner kategori The Best
Shareholder Aspiration Achiever 2015 di
ajang APSA 2016.
• 2nd Runner Up kategori The Best
Implementation of Enterprise Risk
Management (ERM) 2015 di ajang APSA
2016.
• 2nd Runner Up Sustainability Report
Award (SRA) 2015 kategori Oil & Gas
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Proyek
PEPC

• Proyek Banyu Urip yang
merupakan proyek lapangan
minyak terbesar di Indonesia
(status : selesai)
• Proyek Unitisasi Jambaran
Tiung Biru yang merupakan
proyek gas terbesar di Pulau Jawa
(status : on progress)

Company di ajang SRA 2016.
• Peringkat 7 di Ajang “Annual Report
Award (ARA)” pada kategori Private Non
Keuangan.
• Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur
atas program CSR PEPC di Bidang
Pemberdayaan Ekonomi 2016.

Lapangan Kedung Keris. Proyek minyak ini
mulai dikerjakan di tahun 2017 setelah POD
(Plan of Development)-nya telah disetujui
oleh SKKMigas pada 8 Juni 2016. Proyek
Kedung Keris ini diproyeksikan sebagai
penyokong tambahan produksi minyak
Nasional setelah Banyu Urip.

Sudah berapa total proyek
yang dikerjakan dan yang sudah
diselesaikan oleh PEPC? Saat ini PEPC
telah menyelesaikan Proyek Banyu Urip,
dimana proyek tersebut merupakan proyek
lapangan minyak terbesar di Indonesia.
Selain Banyu Urip, PEPC juga sedang
mengerjakan proyek Unitisasi Jambaran
Tiung Biru yang merupakan proyek gas
terbesar di Pulau Jawa.

Komitmen apa yang diberikan
oleh PEPC dalam rangka memberikan
kontribusi bagi peningkatan produksi
minyak dan gas bumi nasional? PEPC
akan terus berusaha melakukan pengem
bangan di Blok Cepu dengan tidak hanya
fokus pada produksi minyak namun juga
gas bumi dalam mendukung upaya menjaga
ketahanan energi nasional dan mengangkat
Indonesia kembali menjadi produsen migas
yang diperhitungkan di Dunia.
PEPC bersinergi dengan ExxonMobil
yang merupakan perusahaan kelas
dunia yang (menduduki posisi 10 besar
perusahaan migas terbesar di dunia) dalam
penerapan teknologi terkini sehingga
PEPC akan mengadopsi seluruh sistem
yang terbaik dari kemitraan ini dan terus
menjaga hubungan baik dengan para
partner sehingga komitmen PEPC dalam
mengelola proyek seperti contohnya proyek
Jambaran-Tiung Biru akan dilakukan dengan
ExxonMobil dan menghasilkan produksi
yang optimal“.•PEPC/IRLI

Lantas apa yang akan ditargetkan
PEPC untuk tahun 2017 ini ? Di
tahun

2017, PEPC akan
fokus pada pencapaian
target produksi hingga
200.000 barel per hari

dan juga dimulainya proyek Jambaran Tiung Biru.

Bagaimana dengan investasi
proyek baru di 2017? Di tahun 2017,
PEPC akan meneruskan proyek Jambaran
Tiung Biru dan memulai pekerjaan proyek

Suara Pekerja
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EBT & CEO Millenia
“Pertamina, lokomotif perubahan Indonesia”. Ide untuk
Indonesia yang lebih baik yang “dilokomotifi” oleh Pertamina
harus diakui merupakan sebuah keniscayaan. Slogan tersebut
dulu didengungkan Karen Agustiawan. Untuk mewujudkannya,
Pertamina membutuhkan kepemimpinan yang punya niat kuat
untuk melakukan perubahan.
Sejarah mencatat, pemimpin Pertamina selalu orang
dengan usia di atas 40 tahun. Praduga bahwa usia tua selalu
cerminan pengalaman dan kematangan untuk memimpin mung
kin alasan pertama yang dipakai untuk memilih. Ibnu Sutowo,
pemimpin pertama Permina (cikal – bakal Pertamina) menjabat
di usia 43 tahun; Ari Soemarno menjadi pemimpin Pertamina di
usia 58 tahun; Karen Agustiawan menjadi pemimpin Pertamina
di usia 51 tahun; Dwi Soetjipto menjadi pemimpin Pertamina
di 59 tahun dan sekarang dipimpin Elia Massa Manik di usia
52 tahun.
Sejatinya, dalam sejarah dunia ada catatan kepemimpinan
di usia yang relatif muda atau bahkan sangat muda. Martin
Luther King Jr memberikan pidato “I Have a Dream” di usia
34 tahun; Joan of Arc memimpin kampanyenya di Prancis
untuk melawan Inggris di usia 19 tahun; Amelia Earhart
adalah penerbang wanita pertama yang terbang solo melintasi
Samudra Atlantik pada usia 32 tahun; dan Mark Zuckenberg
dengan Facebook – nya menikmati kedigdayaannya di usia 32
tahun.
Fakta tersebut tentunya dapat menjadi masukan bagi
pe
megang saham Pertamina dalam membuat terobosan
dengan memberikan kesempatan pada calon muda untuk
menakhodai Pertamina. Seorang calon dari generasi millenia.
Generasi de
ngan keinginan perbaikan dan kemandirian
kuat dengan dukungan energi dan kreativitas yang besar.
Ketergantungan pada energi fosil (minyak, gas, batubara)

< dari Halaman 1

harus diminimalkan dengan pengawasan ketat dengan
memperhatikan perlindungan lingkungan. Pertamina harus
beradaptasi dengan transformasi pemanfaatan sumber energi
dan pola konsumsi. DEN (Dewan Energi Nasional) mencatat
konsumsi minyak pada tahun 2014 adalah 41,0% dari total
konsumsi energi nasional. Transformasi dari energi fosil ke
energi bersih, energi baru dan terbarukan (EBT) adalah suatu
keharusan. Indonesia memiliki sumber panas bumi yang
tercatat sebagai yang terbesar di dunia. Ironisnya Pertamina
sebagai perusahaan energi tidak mampu mengoptimalkan
sumber energi terbarukan ini. Konsumen pasar untuk EBT di
bawah 7% dari total konsumsi energi. Acuan bagi Pertamina
untuk mengoptimalkan biaya investasi energi terbarukan yang
dibutuhkan adalah US$ 339.320.000.000,- seperti catatan
DEN. Pasar untuk EBT akan meningkat dari 7% pada tahun
2014 menjadi 11% pada tahun 2025 dan 12% pada tahun
2050. Ada banyak sumber yang baik untuk menggantikan
energi fosil, seperti energi surya, nuklir, biofuel, air, angin,
biogas, dll. Ide pemanfaatan dan optimalisasi EBT sekaligus
bentuk perlindungan alam dari pemanasan global.
Machiavelli pernah menyampaikan: “A wise man ought
always to follow the paths beaten by great men and to imitate
those who have been supreme, so that if his ability does not
equal theirs, at least it will savour of it”.
Sampai saat ini, Pertamina masih “terjebak” dalam energi
fosil. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang dimiliki
oleh generasi millenia berpotensi positif untuk mengakhiri
ketergantungan terhadap energi fosil dengan mengoptimalkan
sumber EBT. Generasi ini juga tentunya memiliki keyakinan
penuh dan idealisme kuat untuk bijak dalam menerapkan
tata kelola perusahaan yang baik, seperti yang digariskan
pendahulunya, persis seperti ucapan Machiavelli.•

SAFEGUARDING THE DOWNSTREAM

Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi) Perseroan disumbang dari
sisi hilir. Proporsi ini berbeda jauh dibanding kondisi sebelum harga
minyak dunia turun, sebagaimana dalam grafik.

Meski demikian, Moody’s tidak menutup mata bahwa masih ada
sejumlah risiko yang menggelayuti performa bisnis hilir.
Pertama adalah risiko seandainya harga minyak dunia naik
pesat, namun tidak dibarengi dengan penyesuaian harga BBM oleh
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Oleh : Alwin Andeo Harahap - Legal Counsel RU II

pemerintah. Hal ini dinilai akan menggerus laba hilir secara signifikan.
Yang kedua, terkait besarnya biaya investasi untuk pembangunan
dan peremajaan kilang, namun di sisi lain proyek tersebut memiliki
periode pengembalian yang cukup lama. Menurut Moody’s, besarnya
kebutuhan dana investasi berpotensi mempebesar utang Pertamina
dan mempengaruhi profil keuangan secara keseluruhan.
Dengan risiko-risiko di atas, Moody’s memproyeksikan bahwa
dalam 12-18 bulan ke depan, EBITDA hilir dapat turun hingga ~40%.
Namun, proyeksi ini tidaklah mutlak, Pertamina masih punya peluang
meningkatkan kinerja bisnis hilir. Dari sisi investasi kilang, Pertamina
harus memastikan bahwa proyek-proyek terlaksana secara onspec, on-time dan on-budget. Di sisi pemasaran, Pertamina memiliki
tantangan untuk meluncurkan produk BBM yang inovatif dan tidak
rentan terhadap risiko-risiko di atas. Apapun upayanya, kinerja hilir ini
harus dijaga bersama-sama.•
Untuk komentar, pertanyaan dan permintaan pengiriman artikel Market Update via
email, email ke pertamina_IR@pertamina.com
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary

VISI

Menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia

TATANILAI

Editorial
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Bersinar di Bawah
Lampu Sorot
Pertamina baru saja mendapat peningkatan
rating dari Moody's sehingga makin
memantapkan posisi Pertamina di klasemen
Investment Grade. Ini berarti Pertamina kini
sudah masuk kategori perusahaan yang
direkomendasikan sebagai target investasi
internasional.
Suatu pencapaian yang bagus.
Pertanyaannya, siapkah kita? Mampukah?
Dengan adanya rating ini, maka bukan tidak
mungkin Pertamina akan banyak dilirik oleh
calon-calon investor mancanegara. Kinerja
Pertamina akan jadi perbincangan dan proyek
Pertamina akan jadi incaran.
Siapkah kita berada di bawah lampu sorot
seperti itu?
Di titik inilah, kita sebagai pekerja Pertamina
dituntut untuk menjadi pekerja yang capable di
bidangnya masing-masing. Pekerja yang dapat
menguasai bidangnya, dan dapat memenuhi
tuntutan perusahaan.
Dengan menjadi capable di bidangnya
masing-masing, maka secara bersama-sama
kita akan menjadi pondasi yang kuat bagi
perusahaan untuk menjawab tantangan ke
depannya. Ingat, satu hal yang pasti adalah
perubahan. Senjata menghadapi perubahan itu
adalah kemampuan (skill) untuk menerapkan
strategi agar kita bisa bertahan dan melangkah
maju.
Dampak dari adanya rating tersebut adalah
tantangan yang semakin tinggi. Tidak ada titik
balik untuk kembali ke posisi sebelumnya.
Yang ada adalah pilihan untuk terus maju. Jika
terbentur, maka belajarlah lagi, lagi dan lagi agar
bisa menjadi insan yang mumpuni.
Ini adalah tugas kita bersama. Kita sudah
berhasil membawa Pertamina hingga ke titik ini,
maka kita juga harus optimistis bisa membawa
Pertamina ke titik selanjutnya.•

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

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

Clean

Competitive

Confident

Customer Focus

Commercial

Capable

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

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

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

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

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

Dikelola oleh pemimpin dan
pekerja yang profesional
dan memiliki talenta dan
penguasaan teknis tinggi,
berkomitmen dalam
membangun riset dan
pengembangan.
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Kinerja 2016 Cemerlang,
Pertamina Raih Kenaikan
Peringkat dari Moody’s
JAKARTA - Lembaga pe
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Corporate Communication
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Kilang Pertamina Genjot Produksi Avtur dan BBK... dari halaman 1
periode 24 jam.
RU II memiliki dua kilang
dan fas ilitas pendukung
yaitu Kilang Dumai dengan
kapasitas Crude Distillation
Unit (CDU) terpasang 120

MBSD dan Kilang Sei Pakning
dengan kapasitas CDU ter
pasang 50 MBSD. Saat ini
RU II berkontribusi terhadap
suplai BBM Nasional dengan
area distribusi yaitu Riau

(BBM, Avtur, LPG), Kepulauan
Riau (BBM), Sumatera Utara
(BBM, Avtur, LPG), Sumatera
Barat (BBM, Avtur, LPG),
Aceh (BBM) dan Jakarta
khusus untuk Avtur.•IRLI

Warga Subang Mulai Manfaatkan Gas Alam ... dari halaman 1
telah dipasang instalasi jargas.
Program gas kota ini
merupakan bagian dari ke
bijakan pemerintah dalam
program diversifikasi Bahan
Bakar Minyak ke Gas serta
pemanfaatan gas bumi un
tuk kebutuhan dalam ne
geri. “Pemerintah terus
mengupayakan untuk pem
bangunan 300.000 jaringan
gas untuk rumah tangga di
seluruh indonesia pada tahun
2019, untuk memberikan
energ i berkeadilan,” jelas
Wiratmaja.
Menurutnya, salah satu
keunggulan jargas adalah
mengalir kontinyu 24 jam.
Tekanan serta berat je

nisnya kecil jadi warga tak
perlu khawatir dengan ke
amanannya,” tambah Wirat.
Pembangunan Jargas
Subang dibiayai melalui dana
APBN yang pengelolaannya
diserahkan kepada Pertamina.
Untuk pengelolaan Jargas
Subang tersebut, Pertamina
menunjuk afiliasinya, yakni
PT Pertagas Niaga (PTGN)
untuk mengoperasikan jar
gas. Jargas Subang men
dapatkan pasokan gas da
ri PT Pertamina EP Field
Subang dengan alokasi 0,2
MMSCFD.
“Pertamina berkomitmen
dalam mengelola gas bu
mi untuk masyarakat mem

berikan pelayanan terbaik
mulai dari penyediaan pa
sokan gasnya di hulu hingga
mendukung pengembangan
infrastruktur gas bumi di
Indonesia, termasuk untuk
masyarakat konsumen rumah
tangga maupun transportasi,”
kata Vice President Corporate
Communication Pertamina
Adiatma Sardjito.
Pertamina menargetkan
hingga tahun 2017 dap at
membangun dan meng
operasikan jargas penugasan
dari Kementerian ESDM
dan pengembangan dari
Pertamina hingga 130.880 SR
di berbagai kota/kabupaten.
Selain meninjau instalasi

Pertamina Raih
Penghargaan
TOP CSR 2017
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) meraih
penghargaan TOP CSR 2017 kategori
Holding Company dalam ajang TOP CSR
Award 2017 yang berlangsung di Grand
Ballroom Rafflesia Balai Kartini Jakarta,
Rabu (5/4). Penghargaan ini secara resmi
diterima oleh Manager CSR & SMEPP
Planning & Quality Assurance Pertamina
Chandra J Pangastu.
Selain itu, Anak Perusahaan Pertamina,
PT Pertamina Hulu Energy (PHE) juga
berhasil mendapat penghargaan TOP CSR
2017 dalam kategori sektor energi yang
diterima secara langsung oleh Direktur
Utama PT PHE R. Gunung Sardjono Hadi.
Penghargaan TOP CSR 2017 meru
pakan penghargaan tertinggi kepada
perusahaan yang dinilai telah menjalankan
program CSR/PKBL/Community De
velopment terbaik dalam kaitannya pada
tiga aspek utama yakni ISO 26000, ke
sesuaian dengan strategi bisnis, dan praktik
Good Corporate Governance (GCG).
Tak hanya penghargaan untuk korporat,
Pertamina juga menerima penghargaan
untuk individu. Untuk kategori ini, Direktur
Utama PT. Pertamina (Persero) dan Direktur
Utama PT. Pertamina Hulu Energy (PHE)
menerima penghargaan TOP Leaders on
CSR Commitment 2017.
Penghargaan yang mengusung te
ma besar “Aligning CSR to Business
Strategy” ini diselenggarakan oleh majalah
BusinesNews Indonesia bekerja sama
dengan berbagai lembaga kredibel seperti
Komite Nasional Kebijakan Governance
(KNKG), Masyarakat CSR Indonesia, SGL
Management, Asia Business Research
Center, PPM Manajemen, dan lain se
bagainya.
Acara penghargaan ini turut dihadiri
oleh Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangungan Manusia dan
Kebudayaan RI Ir. YB Satya Sananugraha,
M.Eng, dan Direktorat Jenderal Perhutanan
Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup
dan Kehutanan RI Dr. Ing Ir. Hadi Daryanto,
DEA.
Manager CSR & SMEPP Planning &
Quality Assurance Pertamina Chandra
J. Pangastu berharap penghargaan ini
dapat menjadi tolak ukur pencapaian

jaringan gas kota, Dirjen Migas
dan Komisi VII DPR juga
meresmikan Stasiun Pengisian
Bahan Bakar Gas (SPBG)
Subang yang juga dibangun
dengan menggunakan dana
APBN. Untuk menarik minat
masyarakat agar beralih
menggunakan Bahan Bakar
Gas jenis CNG, pemerintah
telah mendistribusikan 82
unit converter kit kepada
mobil-mobil dinas Pemerintah

Foto : ADITYO
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CSR Pertamina karena masing-masing
penerima penghargaan akan diberikan
feedback oleh dewan juri TOP CSR 2017.
“Kita harapkan nanti ini bisa menjadi
semacam tolak ukur kita dalam melihat
CSR kita, nanti ada feedback yang di
berikan oleh dewan juri mengenai apaapa saja yang bisa kita improve, terutama
mengenai acuan yang digunakan, seperti
ISO 26000 dan GCG. Intinya, kita ingin
improve menjadi CSR yang terbaik yang
mendukung proses bisnis kita,” ucap
Chandra.
“Tentu kita ingin menuju CSR yang
profesional. Saat ini, Direktur Utama kita
sedang mencanangkan bahwa segala
sesuatu itu harus profesional dan World
Class. Termasuk juga CSR kita diharapkan
menjadi CSR yang World Class, dengan
dikaitkan pula dengan aspirasi tulus,
ikhlas, dan amanah sesuai dengan pesan
Direktur Utama,” tambahnya.
Sementara ketua penyelenggara TOP
CSR Award 2017, M. Lutfi Handayani, MM,
MBA, dalam sambutannya menjelaskan
beberapa pembeda antara TOP CSR
2017 award dengan penghargaan sejenis
yang pernah berlangsung. Di antaranya
adalah fokus penilaian pada pemenuhan
ketentuan ISO 26000, Keselarasan CSR
dengan Strategi Perusahaan, Good
Corporate Governance, serta Daya saing
perusahaan.
“Program CSR yang efektif dan
berkualitas harus bisa selaras dengan
strategi perusahaan dalam memperkuat
nilai dan daya saing perusahaan. Juga,
merupakan upaya kolektif perusahaan
untuk memperbaiki kondisi bisnis dan
sosial-ekonomi, yang memungkinkan se
mua pihak berkembang secara optimal,”
ujar Luthfi.•Starfy

Kabupaten Subang dan
rencana pada tahun 2017
akan mendistribusikan sekitar
100 unit konverter kit .
Menurut Wiratmaja,
dipilihnya mobil pemerintah
Kabupaten Sub ang ini tu
juann ya tidak lain adalah
seb agai contoh bagi ma
syarakat lainnya dan ken
daraan umum yang ada di
Kabupaten Subang untuk
beralih menggunakan BBG

jenis CNG yang memiliki
keunggulan lebih murah, lebih
bersih, dan ramah lingkungan.
“Pemerintah sudah mem
fasilitasi SPBG sehingga su
dah mudah untuk mengisi En
vogas-nya,” kata Wiratmaja.
Dengan adanya infra
struktur gas yang dibangun
oleh Pemerintah, diharapkan
memberikan manfaat energi
berk eadilan bagi masya
rakat.•RILIS
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Mesin Jahit

Direktur Keuangan & Strategi Perusahaan Pertamina Arief Budiman berbagi pengalaman kepada jajarannya dalam acara
Ngopi Sore Bersama Direktur Keuangan di Kafe Tjikini, Jakarta, (16/3).

Jangan Takut Tinggalkan Comfort Zone

Cerminan Amanah

Menjaga rahasia bahkan
dari keluarga sendiri

Bung Hatta
Wakil Presiden RI

MOR V Kompak Zero Fatality

SURABAYA - Sejumlah TBBM dan Depot
LPG di wilayah Marketing Operation Region
(MOR) V kompak berk omitmen “Zero
Fatality” di bulan Maret 2017. Tidak kurang
dari 9 TBBM dan 2 Depot LPG mengikuti
jejak manajemen MOR V yang sudah lebih
dulu menyuarakan komitmennya.
“Ini adalah bukti penetrasi komitmen
HSSE “Zero Fatality” tidak hanya di tataran
manajemen, namun juga sampai ke lokasi
operasi,” ujar General Manager MOR V,
Ageng Giriyono.
Kesembilan TBBM tersebut adalah
TBBM Surabaya Group, TBBM Atapupu,
TBBM Waingapu, TBBM Sangg aran,
TBBM Malang, TBBM Bima, TBBM
Badas, TBBM Tuban, dan TBBM Manggis.
Sedangkan Depot LPG yang terlibat

adalah Depot LPG Manggis dan Depot
LPG perak.
Lebih lanjut Ageng men uturkan,
meskipun sudah melakukan komitmen
Zero Fatality, namun yang terpenting
adalah aksi selanjutnya. Baginya,
tanggung jawab untuk menjaga Zero
Fatality bukanlah tugas tim HSSE semata,
melainkan tugas semua insan Pertamina.
“Makanya, selain kom itm en yang
dipegang oleh manajemen semua fungsi,
semua elemen harus mau terlibat, peduli
dan intervensi jika ada kondisi yang
unsafe,” pungkasnya.
Komitmen Zero Fatality ini akan
terus dilakukan di semua lokasi operasi
di wilayah MOR V dan terus dipantau
bersama.•MOR V

Foto : MOR V

periode 18 Agustus 1945 – 1 Desember 1956

JAKARTA – ”Jangan takut untuk me
ninggalkan Comfort Zone,” demikian dite
gaskan oleh Direktur Keuangan & Strategi
Perusahaan PT Pertamina (Persero) Arief
Budiman di hadapan jajarannya dalam acara
“Ngopi Sore dan Upclose Personal”, di Kafe
Tjikini Jakarta Pusat, pada Kamis (16/3).
Dalam kesempatan tersebut, Arief
Budiman menceritakan perjalanan kariernya
ketika masih bergelut di perusahaan konsultan
internasional dan menempati jabatan
strategis, ditawari untuk ikut asessment
untuk mengabdi untuk negara. Akhirnya,
Arif dipercaya sebagai Direktur Keuangan
& Strategi Perusahaan BUMN terbesar di
Indonesia ini.
Arief mengakui, walaupun awalnya ada
kekhawatiran, tapi harus punya keyakinan
untuk menghadapi tantangan ke depan.
“Karena itu, jangan terlena dengan posisi
nyaman atau comfort zone yang dirasakan
selama ini,” pesan Arief.
Ia juga mengingatkan pentingnya ber
interaksi dan menjalin hubungan baik dengan
orang lain. “Saat kita baik kepada orang lain
pasti orang lain akan baik terhadap kita,”
ujarnya.

Selain Arief Budiman, acara yang di
prakarsai oleh fungsi Finance Business
Suport (FBS) ini juga diisi oleh Dirjen
Pen gelolaan Ruang Laut Kementerian
Kelautan dan Perikanan Brahmantya
Satyamurti Poerwadi, yang dulu berkarier
di Pertamina.
Brahmantya juga mengamini per
nyataan Arief. Ia menceritakan tantangan
kariernya saat harus berpindah haluan dari
bisnis Aviasi dilanjutkan mengurusi bidang
kelautan. “Karena kebutuhan pemerintah,
dan untungnya sudah banyak pengalaman
di Pertamina yang mengajarkan untuk
membina hubungan baik dengan ber
bagai pihak, saya bisa menjalaninya
hingga sekarang,” ujarnya. “Untuk itulah,
dalam bekerja, sangat penting membina
hubungan dengan orang lain,” tambahnya.
Kegiatan ini bertujuan membangun
culture untuk membina keakraban, karena
pekerja Direktorat Keuangan & Strategi
Perusahaan identik pekerjaan yang serius,
penuh tekanan. Diharapkan dengan aca
ra ini, pekerja Direktorat Keuangan dan
Strategi Perusahaan bisa saling mengenal
satu sama lain.•Kuntoro

Sosialisasi Pengisian SPT Tahunan dan Tax Amnesty
JAKARTA – Pertamina bekerja sama dengan

Direktorat Jenderal Pajak mengad akan
sosialiasi sekaligus pengisian SPT Pajak
Perorangan hingga pelaporan tax amnesty,
di Lantai Ground, Kantor Pusat Pertamina,
pada senin (20/3).

Foto : ADITYO

Rahmi masih menjadi istri
seorang pejabat di negeri ini, ketika
ia mengidamkan sebuah mesin jahit.
Ia pun menabung sedikit demi sedikit
untuk membeli mesin tersebut. Namun
siapa menyangka, ketika uang sudah
terkumpul dan ia hendak membeli mesin
jahit, ternyata pemerintah mengeluarkan
kebijakan pemotongan nilai mata uang.
Akibatnya, nilai tabungan yang
sudah ia kumpulkan menjadi turun dan
tidak mampu membeli mesin jahit yang
diimpikannya. Ia bertanya pada sang
suami, yang menurutnya pasti tahu
kalau pemerintah akan mengeluarkan
kebijakan itu. “Mengapa tak kau beri tahu
aku soal kebijakan itu?” ujarnya.
Suaminya pun menjawab "Saya bisa
percaya kepadamu, tetapi rahasia ini
tidak patut dibocorkan kepada siapa
pun. Biarlah kita rugi sedikit, demi
kepentingan seluruh negara. Kita coba
menabung lagi, ya?” jawab sang suami,
Wakil Presiden Republik Indonesia saat
itu, Bung Hatta.•

Foto : KUNTORO

Impian Istri

Vice President Tax Pertamina Adi
Prasetyana Mahendra Dani mengatakan,
sosialisasi ini merupakan layanan dari fungsi
Tax Korporat bekerja sama dengan Direktorat

Coaching clinic pengisian SPT dan tax amnesty di Lantai
Ground, Kantor Pusat Pertamina.

Jendral Pajak untuk memberikan pelayanan

pekerja bisa bertanya sepuasnya hingga paham

kepada seluruh pekerja Pertamina . “Jadi,

sekaligus memberikan kesempatan kepada para

masing-masing pekerja pajaknya sudah

pekerja untuk mengikuti tax amnesty,” jelas Adi.

dipotong oleh perusahaan, tetapi SPT-nya
wajib diisi sendiri,” jelas Adi.

Seperti diketahui, aset yang tidak dilaporkan
sejak tahun 1995, akan dihitung sebagai

“Terkait dengan tax amnesty, mungkin

tambahan penghasilan kena pajaknya 25% x

masih ada pekerja yang bingung bagaimana

dendanya 48% jadi kenanya 148% x 25% x

melaporkannya di SPT. Sebetulnya itu

harta yang tidak dilaporkan. “Makanya, ikut tax

sesuatu yang standar. Untuk itulah, kami

amnesty untuk menghilangkan itu semua,” imbau

membuka coaching clinic ini agar para

Adi.•ADITYO
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MEDAN – Sebagai wujud
kep edulian terhadap se
sama, Marketing Operation
Region (MOR) I Sumbagut
bersama dengan Karang
Ta 
runa Kota Medan
melak ukan bakti sosial
dengan memberikan
paket sembako kepada
masyarakat tidak mampu
di Kantor Sekretariat Karang
Taruna Kota Medan, pada
(27/3). Turut hadir pada
acara Walik ota Medan,
Dzulmi Eldin, Pengurus
Karang Taruna Kota Medan
serta jajaran Camat di Kota
Medan selaku pendamping
penerima bantuan.
CSR & Small Medium
Enterprise Partnership
Program (SMEPP) Officer,
Silvani Maiyestuhariani
m en y e r a h k a n b a n t u a n
sebanyak 210 paket sem
bako dengan total bantuan
senilai Rp 40 juta yang
didistribusikan ke-21 keca
matan di Kota Medan.
Bantuan terdiri dari beras,
minyak goreng, dan gula.
“Kegiatan bakti so

Foto : MOR I

Bantuan Sembako untuk Warga Medan

Penyerahan bantuan sembako kepada masyarakat tidak mampu di kantor
Sekretariat Karang Taruna Kota Medan pada Senin (27/3).

sial ini bertujuan untuk
memberikan dukungan
kepada anak-anak dan
keluarga kurang mampu.
Semoga bantuan ini dapat
bermanfaat bagi mereka
yang membutuhkan,” ung
kap Silvani.
Sementara itu, usai me
nerima bantuan, Walikota
Medan Dzulmi Eldin, Pengu
rus Karang Taruna, dan
Camat penerima bantuan
mengungkapkan apresiasi
atas bantuan sembako
yang telah diberikan.
“Terima kasih kepada
Pertamina yang telah pe
duli kepada masyarakat

Kota Medan. Kami
harap bantuan ini dapat
membantu keluarga kurang
mampu di lingkungan sosial
kami,” ungkap Dzulmi Eldin.
Sebelumnya, pada
Kamis, (23/3) juga telah
dilaksanakan pelantikan
pengurus baru karang
taruna disertai pemberian
sembako yang secara
s i mb o l i s d i s e r a h k a n
o l e h Wa l i k o t a M e d a n ,
Dzulmi Eldin. Beberapa
perusahaan dan instansi
daerah di Sumatera Utara
turut berpartisipasi dalam
kegiatan bakti sosial ter
sebut.•MOR I

Tarakan – Marketing Operation Region
(MOR) VI melalui program Pertamina
peduli dan sebagai wujud BUMN Hadir
untuk Negeri menyalurkan bantuan
kep ada korban banjir di Kecamatan
Lumbis, Lumbis Ogong, Sembakung dan
Sembakung Atulai, Kabupaten Nunukan,
Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang
terjadi sejak Sabtu (1/4) lalu.
Bantuan berupa 100 karung beras,
120 dus mie instan, 8 karung gula, 10
dus minyak goreng, 100 dus air mineral,
2 dus susu kaleng, 8 dus popok bayi, 4
dus pembalut , dan berbagai obat-obatan
diserahkan kepada Camat Sembakung,
Zulkifli dan Kasi Kecamatan Lumbis,
Hariyanto, pada 4 April 2017.
Area Manager Communication &
Relations Kalimantan Alicia Irzanova
mengatakan, respon cepat dalam bentuk

bantuan kebutuhan pokok ini merupakan
komitmen Pertamina sebagai BUMN
untuk senantiasa hadir di tengah-tengah
masyarakat. Letak wilayah yang jauh dan
medan yang berat cukup merepotkan tim
untuk bisa segera masuk mendistribusikan
bantuan. “Musibah banjir yang melanda
beberapa kecamatan di Nunukan perlu
direspon cepat. Kami sudah masuk ke
wilayah bencana tersebut”, ungkap Alicia.
Program Pertamina Peduli sebagai
bagian dari BUMN Hadir Untuk Negeri
merupakan bagian dari program Corporate
Social Responsibility Pertamina dalam
memberikan bantuan tanggap darurat bagi
korban bencana. Program ini dilaksanakan
untuk masyarakat di wilayah bencana
dengan memberikan bantuan dalam
bentuk makanan serta kebutuhan primer
lainnya.•MOR VI

Foto : MOR VI
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Penyerahan bantuan sembako kepada masyarakat tidak mampu di kantor Sekretariat Karang Taruna Kota Medan
pada Senin (27/3).

Patrapala RU II Bantu Buka Akses
Longsor Pangkalan
Peserta d'Gil Competition Bantu
Yatim Piatu di TBBM Ujung Berung
BANDUNG – Dalam rangka

D’Gil dan Operation Head

coaching clinic ke TBBM

TBBM Bandung Grup Hari

Ujung Berung, Bandung,

Purnomo.

peserta Pertamina Ide Gila

“Ini merupakan se

(d’Gil) Energy Competition

buah rangkaian acara dari

2017 memberikan bantuan

perjalanan Pertamina Ide

kepada anak-anak yatim

Gila Energy Competition

piatu yang tinggal di se

2017. Kami penyelenggara

kitar TBBM. Bantuan se

melakukan kegiatan Cor

nilai Rp11 juta tersebut

porate Social Responsibility

menjadi bentuk kontribusi

(CSR) guna memb antu

Pertamina D’Gil kepada

saudara kita yang kurang

masyarakat. Bantuan di

beruntung, kali ini kepada

serahkan di ruang rapat

adik-adik kita yang yatim

utama TBBM Ujung Berung

piatu,” ujar Cecil, panitia

yang disaksikan oleh se

Pertamina d’Gil Energy

luruh peserta Pertamina

Competition 2017.•HARI

DUMAI – Tingginya curah hujan memicu banjir dan
longsor di kawasan Pangkalan, Kabupaten Limapuluh
Kota, Sumatra Barat (Sumbar). Selain kerugian materi dan
korban jiwa, kerusakan yang ditimbulkan akibat banjir dan
longsor tersebut mengakibatkan terputusnya akses jalan
Riau – sumbar dan banyak daerah menjadi terisolir.
Melalui Program Pertamina Peduli, RU II Dumai melalui
Patrapala, sebagai bagian dari organisasi komunitas pecinta
alam di lingkungan Pertamina, membantu meringankan
penderitaan masyarakat yang tertimpa musibah tersebut.
Melalui bantuan sosial perusahaan dan aksi penggalangan
dana, bantuan dari keluarga besar RU II dan masyarakat
di Komplek Pertamina Bukit Datuk, Patrapala berhasil
mengumpulkan bantuan yang kemudian disalurkan
langsung ke lokasi bencana.
Penggalangan bantuan juga dilakukan dengan
membuka posko di depan Lapangan Bola Bapor pada 5-9
Maret 2017. Bantuan yang disumbangkan berupa uang
dan barang yang dibutuhkan oleh korban bencana, seperti
sembako, pakaian layak pakai, obat-obatan, dan lain-lain.
Penyaluran bantuan dilakukan pada 10 Maret 2017.
Pjs. GM RU II Nur Qodim berharap Patrapala RU II sebagai
bagian dari identitas RU II, tetap konsisten menjadi
motor penggerak dalam pelaksanaan misi kemanusiaan

Tim Patrapala RU II bergotong royong membuka akses jalan yang terkena
banjir dan tanah longsor di Kawasan Pangkalan.

membantu korban musibah atau bencana”, ungkapnya.
Selama berada di daerah bencana, tim Patrapala RU
II berkoordinasi dengan tim penanggulangan bencana
setempat untuk memastikan pendistribusian bantuan tepat
sasaran. Selain menyalurkan bantuan, tim Patrapala juga
terjun langsung memberikan sumbangsih tenaga bersama
tim-tim bantuan dari organisasi sosial dan pemerintah yang
berada di lokasi bencana untuk membuka akses-akses jalan
serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan
akibat banjir dan longsor.•RU II
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Gubernur Jawa Barat
Resmikan Arboretum
Mangrove Indramayu

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dan GM RU VI Balongan Afdal Martha
menandatangi prasasti sebagai tanda program CSR Pertamina.

rakat dan lingkungan. Se
moga program ini dapat ber
kelanjutan dengan apresiasi
dan dukungan optimal dari
Gubernur dan jajaran Provinsi
Jawa Barat,” kata Syahrial
Mukhtar, Corporate Secretary
Pertamina pada acara yang
sama.
Melalui program kola
borasi antara Pertamina
dengan pemerintah daerah
diharapkan dapat men

ciptakan kondisi lingkungan
yang bersih, nyaman dan
tenteram. Program CSR
Pertamina ini diharapkan
dapat bermanfaat penuh
bagi masyarakat serta dapat
men ingkatkan kepedulian
lingkungan melalui edukasi
sehingga tercipta harmonisasi
antara industri, pemerintah
daerah dan komunitas mas
yarakat.•RU VI

kepedulian sosial khususnya

WIB pada saat sekolah me

terhadap dunia pendidikan,

lakukan Upacara Bendera.

Joint Operating Body Perta

Selanjutnya melak ukan

mina Petrochina East Java

kegiatan outbond sebelum

(JOB PPEJ) memberikan

proses pemberian materi di

p em a h a m a n m e n g e n a i

dalam ruang kelas dengan

industri hulu migas kepada

berbagai mat eri sep utar

siswa Sekolah Dasar yang

kegiatan hulu migas.

berada di wilayah sekitar
perusahaan, Senin (20/3).
Kegiatan mengajar terse

mulai dari kelas 1 sampai

but dilakukan JOB PPEJ di

kelas 6. Tantangan dalam

Sekolah Dasar Negeri (SDN)

pemberian materi untuk anak

Desa Rahayu, Kecamatan

tingkat SD adalah mengolah

Soko, Kabupaten Tuban.

bahasa penyampaian yang

Materi yang diberikan kepada

harus mudah dimengerti.

para pelajar, di antaranya

Karena itu, tim JOB PPEJ

tentang proses terbentuknya

memberikan beberapa visual

minyak dan gas bumi, ke

dalam bentuk animasi kartun

giatan produksi hulu migas,

untuk mempermudah pema

serta pengenalan mengenai

haman.

keselamatan dan kesehatan

Dengan adanya program

baik di lingkungan hulu

JOB PPEJ mengajar ini,

migas maupun di lingkungan

279 siswa yang ada di SDN

sekitar mereka sendiri yang

Rahayu sangat antusias

menjadi salah satu rangkaian

mengikuti proses pem

kegiatan Safety Campaign

belajaran dengan para

JOB PPEJ.

guru dari JOB PPEJ. Me

Pelaksanaan keg iatan

re k a me n g a k u me nd a 

JOB PPEJ mengajar itu

patk an pengalaman dan

MAKASSAr – Fungsi CSR & SMEPP Sulawesi
turut berpartisipasi dalam “Celebes Beauty Fashion

Week 2017” yang diselenggarakan oleh Femme,
bertempat di Four Points by Sheraton Makassar,
(29/3). Celebes Beauty Fashion Week merupakan

dan Priyo Octaviano. Dari Pertamina, kegiatan yang
diselenggarakan hingga 2 April 2017 ini didukung
oleh mitra binaan yang berasal dari 6 region, yaitu
dari MOR VII Sulawesi, MOR VI Balikpapan, MOR
VIII Papua, MOR V Surabaya, MOR IV Jawa Tengah,
dan MOR I Medan.
Melalui kegiatan “Celebes Beauty Fashion Week
2017”, Pertamina ingin menunjukkan kerajinan daerah
yang juga menjadi inspirasi mode asli Indonesia.

Pemberian materi dibagi
per masing-masing kelas

CSR & SMEPP Sulawesi
Dukung Celebes Beauty
Fashion Week 2017

designer lokal dan nasional seperti Ida Noer Haris

Foto : JOB PPEJ

dimulai dari pukul 07.00

Jajaran aksesoris cantik hasil dari kerajinan daerah salah satu mitra binaan
yang mengisi Celebes Beauty Fashion Week 2017.

acara Fashion terbesar se-Sulawesi yang diikuti oleh

Dari JOB PPEJ untuk SDN Rahayu Tuban
tuban – Sebagai bentuk

Foto : MOR VII

Avicennia. Arboretum tersebut
menjadi laboratorium KEHATI
bagi sekolah & institusi
pendidikan di Indramayu.
“Tujuan program ini adalah
memberdayakan masyarakat
dan lingkungan dengan fokus
pada pengelolaan mangrove
di Pantai Karangsong yang
juga menjadi ikon wisata
Indramayu. Alhamdulillah
program Arboretum Mangrove
di Indramayu ini juga men
dap atkan apresiasi positif
dari Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dan
mengantarkan RU VI Ba
longan berhasil meraih
PROPER EMAS,” ujar Afdal
Martha.
Selain Arboretum Mang
rove di Indramayu, Pertamina
juga terus mengembangkan
gagasan CSR yang fokus
pada pemberdayaan masya
rakat dan lingkungan.
“Pertamina selalu ber
komitmen penuh dalam pro
gram pemberdayaan masya

Foto : RU VI

jawa barat – Gubernur
Jawa Barat, Ahmad Her
yawan secara simbolis
meresmikan progr am Cor
porate Social Responsibility
(CSR) RU VI Balongan beru
pa pusat pembelajaran ke
anekaragaman hayati dan
budidaya mangrove di ka
wasan pantai Indramayu
yang diberi nama Arboretum
Mangrove. Peresmian ini
menjadi salah satu bagian
dari peresmian program
CSR & SMEPP Pertamina
JBB yang ditujukan untuk
memberdayakan masyarakat
dan lingkungan Jawa Barat.
Dalam kesempatan
tersebut, GM RU VI Balongan
Afdal Martha menjelaskan,
program yang digagas sejak
tahun 2016 ini memiliki luas
kawasan 5,6 Ha dan menjadi
pusat pembibitan sejumlah
1023 bibit mangrove yang
terdiri dari 23 jenis mangrove
dan asosiasinya seperti
Rizophora, Bruguiera, dan



Pekerja Pertamina sedang mengajarkan mengenai proses terbentuknya minyak
dan gas bumi serta pengenalan mengenai keselamatan & kesehatan lingkungan
kepada siswa-siswi di SDN Desa Rahayu, Kec. Soko, Kab. Tuban pada (20/3).

pengetahuan baru tentang

seputar dunia perminyakan

kesehatan dan perminyakan.

itu dinilai akan menjadi

“Senang sekali. Tadi

motivasi bagi para pelajar

diajarkan tentang pemilihan

untuk memiliki cita-cita

makanan yang bergizi,”

yang lebih tinggi dan terus

kata Novriza Elicha Octavia,

bersekolah ke jenjang yang

siswa kelas 2 yang bercita-

lebih tinggi.

cita ingin menjadi dokter
tersebut.

“Kita sangat senang se
kali, karena kegiatan seperti

Kepala Sekolah Dasar

ini bisa memberikan dampak

Negeri (SDN), Desa Rahayu,

positif dengan memberikan

Kecamatan Soko, Tuban Sri

motivasi kepada anak-

Rahayu sangat berterima

anak. Mudah-mudahan

kasih atas kontribusi JOB

dengan kegiatan ini men

PPEJ dalam memberikan

jadikan anak-anak lebih ber

pengetahuan kepada anak

semangat dalam mengejar

didiknya. Dengan adanya

cita-citanya,” ungkap Sri

pembelajaran terkait K3 dan

Rahayu.•JOB PPEJ

Koleksi yang ditunjukkan beragam mulai dari kerajinan
serat lontar, kain tenun khas Kendari, dan tenun sutera
Makassar. Pertamina sendiri menargetkan 3.000
pengunjung selama 5 hari kegiatan ini berlangsung.
Sebagai pelengkap dari kegiatan ini, Pertamina juga
menyediakan fasilitas pemesanan Bright Gas 5,5
kg dengan promo free delivery bagi pembeli yang
menukarkan tabung LPG 3 kg dengan Bright Gas
5,5 kg.
“Kami melihat animo masyarakat terhadap
kegiatan ini terus meningkat dari tahun ke tahun,
sehingga kami menghadirkan mitra binaan terbaik
yang tidak hanya berasal dari Sulwesi, namun dari
seluruh region Pertamina di Indonesia. Ini bukti
bahwa Pertamina sangat concern dalam program
kemitraan, mulai dari proses pendampingan hingga
mengikutsertakan para mitra ke dalam pameran
berskala nasional dan internasional,” ujar Area
Manager CSR & SMEPP Sulawesi Syarifuddin yang
ditemui dalam acara opening ceremony Celebes
Beauty Fashion Week 2017.•MOR VII
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SHIPPING

Kapal Pertamina
Jadi Pionir Regulasi
IMO di Indonesia
JAKARTA - Shipping Pertamina menjadi pionir sekaligus pilot project untuk galangan
Indonesia karena kapal Pertamina menjadi proyek perdana galangan nasional yang
mengadopsi aturan International Maritime Organization (IMO). Komitmen tersebut
ditunjukkan dalam membangun dan mengembangkan sumber daya & teknologi poros
maritim Indonesia dengan menerapkan regulasi IMO-PSPC pada area cargo tank jenis
kapal crude oil tanker. Hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi New Ships Project
Coordinator (NSPC) - Shipping untuk melakukan “transfer knowledge” kepada galangan
nasional, begitu juga mempersiapkan dokumen pendukung, pemilihan material cat
corrosion protection yang digunakan, serta pengawasan di lapangan oleh coating
inspector yang telah mendapatkan sertifikasi international.
Sebelumnya Shipping telah sukses menerapkan aturan IMO-PSPC pada area
ballast tank kapal tanker baru sejak tahun 2009. IMO-PSPC merupakan singkatan dari
performance standard for protective coating, yang khusus diaplikasikan pada area cargo
tank kapal crude. Aturan baru ini dibuat karena banyaknya kasus internasional khususnya
kapal tanker crude yang mengalami percepatan laju korosi pada area cargo tank akibat
perubahan suhu dan proses bongkar muat berbagai jenis crude oil. Secara singkat dapat
dijelaskan area cargo tank kapal crude wajib dilapisi cat corrosion protection pada area
atas, bawah, serta konstruksi utama yang berada di area tersebut.
Hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi New Ships Project Coordinator (NSPC)
- Shipping untuk melakukan “transfer knowledge” kepada galangan nasional, begitu
juga mempersiapkan dokumen pendukung, pemilihan material cat corrosion protection
yang digunakan, serta pengawasan di lapangan oleh coating inspector yang telah
mendapatkan sertifikasi international.
Saat ini, sedang berjalan pembangunan kapal tanker crude oil dengan ukuran
17.500 LTDW di galangan kapal nasional, PT Daya Radar Utama sebanyak 3 unit yaitu
Panderman (kapal ke-1), Papandayan (kapal ke-2), dan Pangalengan (Kapal ke-3). Kapal
tersebut wajib menerapkan aturan IMO, salah satunya regulasi IMO-PSPC MSC 288
(87) yang mengatur secara khusus pemilihan dan penggunaan cat anti korosif pada
cargo tank kapal tanker jenis crude.
Panderman menjadi kapal perdana di Indonesia yang menerapkan aturan IMOPSPC crude oil cargo tank, dengan total 10 cargo tank dan 2 slop tank. Dalam proses
aplikasinya, terdapat banyak kendala yang dihadapi baik oleh team NSPC – Shipping
maupun pihak Galangan kapal. Namun, dengan semangat tinggi serta dukungan marine
paint manufacture, persyaratan internasional dapat dipenuhi. Beberapa persyaratan
teknis yang telah dilaksanakan yaitu:
1. Standar persiapan permukaan area plat kapal cargo tank
2. Standar pemilihan cat epoxy yang telah mendapatkan approval IMO-PSPC
3. Standar aplikasi dan proses pengecatan serta kondisi lingkungan
4. Standar pelaksanaan inspeksi dan sertifikasi coating inspector

Kondisi salah satu Cargo Tank kapal
Panderman setelah aplikasi Coating
IMO-PSPC

Persiapan Launching Panderman

Inspeksi ketebalan Cat (DFT) setelah aplikasi, minimal 320 micron

5.

Standar dokumentasi laporan sesuai coating technical file (CTF), yang
selanjutnya sebagai dasar pihak Classification Society untuk menerbikan
sertifikat kapal.
Guna memenuhi persyaratan internasional tersebut, pihak galangan kapal harus
menyiapkan sumber daya manusia yg terlatih dan memiliki sertifikat kompetensi
khusus marine coating application. Selain itu, juga diperlukan peralatan pendukung
persiapan dan aplikasi cat protective yaitu peralatan dehumidifier guna tetap
menjaga kondisi cargo tank tetap kering dengan Relative Humidity (RH) di bawah
85%, vacuum dan kompresor untuk menjaga kondisi permukaan plat kapal harus
memiliki kebersihan bebas debu dan kadar garam di bawah 50mg/m2, serta
peralatan pengukur ketebalan cat (Dry Film Thickness) yang tidak boleh kurang
dari 320 micron, dan masih banyak lagi peralatan maupun sertifikasi baik material,
equipment serta personal surveyor yang harus dipenuhi guna menerapkan aturan
IMO PSPC.
Aplikasi special coating sesuai standard IMO-PSPC cargo tank area yang telah
dilaksanakan di kapal baru tanker Panderman adalah total sebanyak 10 tangki
cargo dan 2 tangki Slop dengan total luasan mencapai ± 24.300 M2, yang mana
jika disetarakan kurang lebih sebanding dengan luas areal 3 kali lapangan Bola
international. Dan untuk ketebalan coating yang diaplikasikan memiliki syarat
minimum sebesar 320 mikron, dengan jenis Pure Epoxy yang telah mendapatkan
Type Approval Certificate International dan IMO. Aplikasi utama coating di area
cargo tank terbagi menjadi 2 bagian yaitu pada area atas sampai pada tangga
akses PMA (Permanent Means of Access) di tangki (± 5m) dan pada bagian dasar
tangki sampai pada ketinggian 1.5m dari dasar tangki. Dengan diterapkannya
aturan ini maka diharapkan coating yang melindungi tangki kargo kapal dapat
bertahan sampai dengan 15 tahun pertama serta dapat direkondisi kembali
sesuai aturan yang berlaku dan mengurangi laju korosi yang terjadi di tangki
kargo kapal tanker jenis crude ini, karena memiliki sifat muatan yang korosif dan
perlakuan khusus yaitu pemanasan menggunakan heating coil didalam tangki
guna mencegah crude oil yang diangkut tidak membeku dan padat.
Sejak proses awal persiapan permukaan pengecatan argo tank sampai
pada final pengukuran ketebalan cat sesuai spesifikasi dan regulasi, kurang
lebih dibutuhkan waktu selama 5 bulan, dan selanjutnya diharapkan untuk kapal
kedua dan kapal ketiga dapat dilakukan percepatan penyelesaian seiring dengan
bertambah pengalaman dan meningkatnya kompetensi pekerja galangan terkait
aturan dan standar yang diminta oleh IMO-PSPC.
Selanjutnya kapal baru tanker Panderman ini diharapkan dapat diselesaikan
oleh pihak galangan nasional di bulan Mei 2017 untuk segera bisa memberikan
sumbangsih kepada Pertamina sebagai bagian dari urat nadi transportasi laut
nusantara yang tidak boleh putus.•Ngurah/Shipping

INFO MEGAproyek KILANG

Rubrik ini berisi tentang info perkembangan revitalisasi dan
pembangunan kilang baru menuju kemandirian energi.
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Pembangunan Kilang NGRR Tuban Akan Serap
Ribuan Tenaga Kerja

9

JAKARTA - Rencana pembangunan kilang NGRR
Tuban merupakan bagian dari rencana nasional

menuju kemandirian energi pada tahun 2025. Dalam
pembangunan tersebut, diperkirakan akan menyerap
ribuan tenaga kerja lokal. Hal itu disampaikan Vice
President Strategic Planning, Business Development
& Operational

Risk Achmad Fathoni Machmud

di hadapan anggota Komisi B DPRD Tuban yang
berkunjung ke Kantor Pusat Pertamina, ada (30/3).
Dalam kesempatan tersebut, rombongan yang
dipimpin Ketua Komisi B Rudi Haryanto beranggotakan
12 orang dan 3 staf, diterima oleh Project Coordinator
NGRR Tuban Amir H. Siagian, VP Strategic Planning,
Business Development & Operational Risk Achmad
Fathoni Machmud, dan VP Grassroots Refinery Djaka
Achmad Fathoni Machmud

Foto :KUNTORO

Djatnika.
menjelaskan

pembangunan kilang NGRR Tuban akan membawa
dampak positif bagi seluruh masyarakat Tuban, salah

Anggota Komisi B DPRD Tuban mendengarkan pemaparan dari Project Coordinator NGRR Tuban Amir H. Siagian tentang pembangunan kilang NGRR Tuban
saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat Pertamina.

satunya meningkatnya kesejahtaeraan ekonomi.
“Kami berharap, kita bisa saling melihat peluang yang

sedangkan setelah selesai pembangunan, kilang NGRR

Pertama, agar kehadiran Pertamina bisa menaikkan

baik dan tidak menutup mata terhadap kemungkinan

Tuban membutuhkan 1.600 – 2.000 tenaga kerja dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tuban.

risiko yang mungkin muncul. Untuk itu, diperlukan

berbagai strata pendidikan. “Inilah yang harus dipahami

Kedua, serapan tenaga kerja lokal atau putra daerah.

antisipasi bersama demi suksesnya program pe

sejak awal bahwa ada proses yang harus disiapkan

Ketiga, berkembangnya industri dan jasa penunjang

merintah ini,” ujarnya.

untuk menyesuaikan situasi tersebut dan bagaimana

berkat kehadiran kilang NGRR Tuban. Keempat,

memitigasinya,” tutur Fathoni.

harapan agar BUMD Tuban, PT Ronggolawe

Hal penting lainnya, adalah banyaknya serapan
tenaga kerja di fase konstruksi dan fase operasi.

Dalam pertemuan tersebut, rombongan DPRD

Pada fase konstruksi bisa menyerap 40.000 orang,

menyampaikan beberapa masukan untuk Pertamina.

Sukses Mandiri (RSM) , dapat berperan serta dalam
pembangunan kilang NGRR Tuban.•URIP

Sorot

Layani Konsumen Gas Rumah Tangga,
Pertamina Banjiri Bright Gas di 204 Wilayah
JAKARTA – Untuk me

kota atau menghubungi

share Bright Gas sudah

mendistribusikan produk

yang membuatnya 2 kali

karena seluruh tabungnya

menuhi kebutuhan kon

Contact Pertamina 1 500

mencapai 15% dari total

Bright Gas ke agen-

lebih aman dari kebocoran.

dilengkapi den gan stiker

sumen gas rumah tangga

000.

penjualan produk LPG

agen penjualan. “Menjadi

Bright Gas 12kg hadir

petunjuk penggunaan

untuk kelas menengah

Terobosan yang dila

Non subsidi atau lebih

komitmen Pertamina untuk

dengan tabung dua pilihan

Bright Gas sehingga pasti

ke atas, PT Pertamina

kukan Pertamina ini adalah

tinggi 5 basis poin dari

terus memenuhi kebutuhan

war na, yaitu ungu dan

lebih mempermudah

(Persero) siap membanjiri

untuk memenuhi tingginya

realisasi tahun lalu sekitar

gas bagi keperluan rumah

merah muda, sehingga

konsumen.

Bright Gas dalam berbagai

minat konsumen terhadap

10%. Kalau sekarang kita

tangga,” lanjut Adiatma.

k eh a d i r a n n y a

kemasan di 28 Provinsi.

akan

Selain kemasan 12kg

produk baru Pertamina

distribusikan secara masif

Adiatma menilai, terus

mempercantik suasana

dan 5,5kg, Pertamina juga

kemasan

Bright Gas. Berdasarkan

tentu akan lebih banyak

m e n i n g k a t n y a a n im o

dapur rumah tangga, dan

telah menghadirkan varian

Bright Gas 12 Kg, produk

data tahun 2016, penjualan

diserap oleh konsumen”

konsumen pada Bright

menjadikan memasak lebih

baru Bright Gas dengan

tersebut sudah tersedia

Liquit Petroleum Gas (LPG)

tegas Adiatma Sardjito, VP

Gas salah satunya dido

ceria dan menyenangkan,

kemasan 220 gram untuk

di 204 Kabupaten/Kota,

Non Subsidi mencapai

Corporate Communication

ro n g o l e h k e u n g g u l a n

sedangkan Bright Gas

memenuhi kebutuhan LPG

sementara 5,5 Kg terdapat

1,42 Juta KL, termasuk

Pertamina di Jakarta.

produk tersebut dari LPG

5,5kg telah dikenal kon

Rumah Tangga & Industri.

di 161 Kabupaten/Kota.

p ro d u k i n o v a s i B r i g h t

Saat ini, di Kabupaten/

Pertamina lainnya. Seluruh

sumen dengan sebutan si

Produk yang sangat cocok

Agar mudah menda

Gas yang tersedia dalam

Kota yang ada provinsi

tabung Bright Gas telah

Pinky. Untuk memahami

untuk mendukung segala

patkan, konsumen dapat

kemasan 12kg, 5,5kg dan

Sumatera, Jawa, Bali,

dilengkapi dengan katup

tata cara menggunakan

aktivitas memasak baik di

menghubungi agen ter

220 gram.

NTB, Kalimantan dan

pengaman ganda (Double

dan memasang Bright

dalam ruangan maupun di

Sulawesi Pertamina telah

Sp ind le Valve System)

Gas tidak terlalu sulit,

luar ruangan.•RILIS

Dalam

dekat di masing-masing

“Saat ini, market
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Pengelolaan Arsip Yang Ekselen :
RU II Siap Lakukan Perbaikan Berkelanjutan
Site visit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengelolaan Administrasi Terpadu Pertamina
(PATP) Korporat dilakukan secara rutin untuk melihat sejauh mana kinerja pengelolaan administrasi dan
kearsipan disetiap Unit Operasi/ Region dan Anak Perusahaan agar sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan. Tujuan site visit yang kedua pada tahun 2017 adalah RU II Dumai, Management RU II Dumai
siap lakukan perbaikan berkelanjutan untuk pengelolaan arsip yang ekselen. Site visit yang diadakan
pada 28-31 Maret 2017 tersebut dimonitor langsung oleh fungsi System and Business Process.
Site visit dimulai dengan sosialisasi PATP untuk mewujudkan keseragaman dalam implementasi
kegiatan administrasi perusahaan. Kegiatan tersebut meliputi korespondensi dan pengelolaan arsip
seperti ketentuan dalam pembuatan surat menyurat dinas perusahaan yang tercantum dalam UU
No.43 tahun 2009 sehingga dapat mendukung visi Pertamina sebagai perusahaan Energi Nasional
Kelas Dunia khususnya yang terkait dengan tata kelola administrasi dan kearsipan yang baik.
Mahendrata Sudibja selaku General Manager RU II Dumai memberikan arahan ketika opening
site visit untuk selalu menjaga ketertiban administrasi dan mengelola dokumen/arsip khususnya di
wilayah RU II Dumai.
Selanjutnya Tim PATP Kantor Pusat
memberikan Sosialisasi Manajemen
Korespondensi yang dihadiri oleh tim Manajemen
RU II Dumai beserta tim PIC PATP dan para
pengelola administrasi. Keaktifan peserta
sangat terlihat pada saat acara berlangsung
hal ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan
yang muncul selama sosialisasi. Permasalahan
bersifat teknis, permasalahan sistem dan
Juara Post Tes Kearsipan
beberapa studi kasus yang dihadapi menjadi topik
yang menarik untuk di perbincangkan dan menemukan jalan keluar yang terbaik.
Materi Manajemen Kearsipan Pertamina diberikan di hari kedua. Topik ini ternyata memiliki daya
tarik yang lebih di mata peserta yang hadir terlihat dari komunikasi yang aktif. Pada akhir kegiatan
site visit, seluruh peserta mendapatkan post test yang dikemas dalam bentuk permainan interaktif
membuat tim manajemen yang hadir juga ikut serta. Apresiasi diberikan oleh management RU II Dumai
kepada pemenang post test tersebut.

Upskilling Examiner 2017:
Upaya Peningkatan Kualitas
Hasil Asesmen
Dalam melaksanakan siklus QMA sesuai dengan implementasi Code Of Quality Management
System (QMS) Pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi “Fungsi Quality Management Korporat
menyusun tim examiner dalam surat perintah Direksi. Examiner tersebut haruslah memiliki
pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan telah mengikuti pelatihan examiner
berbasis kriteria kinerja ekselen”, fungsi QMA dalam Quality Management Corporate melaksanakan
kegiatan upskilling examiner berdasarkan KKEP.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam dua batch dan bertujuan untuk peningkatan kualitas hasil
asesmen ini mengikutsertakan lebih dari 50 peserta yang akan diseleksi kembali untuk menjadi
examiner dalam kegiatan Quality Management Assessment pada tahun 2017 ini. Batch pertama
dilaksanakan pada tanggal 29-31 Maret 2017 sementara batch kedua diselenggarakan pada
minggu ini, 11 – 13 April 2017.
Materi dasar di kegiatan upskilling ini melingkupi fokus utama perusahaan pada:
Kepemimpinan, Operasi, Tenaga Kerja dan Pelanggan yang terintegrasi dalam segitiga KKEP yang
mencerminkan keselarasan Good Challenge-Good Process-Good Result. Dasar ini diberikan dan
dijadikan acuan bagi para examiner dalam menilai realisasi proses bisnis dan kinerja dari Aplikan.
Realisasi kinerja serta proses bisnis Aplikan terlihat dari seluruh informasi dalam Dokumen
Kinerja Ekselen yang akan diserahkan juga pada minggu ini, setelah pembekalan sebelumnya
diberikan pada awal maret lalu.
Sebagaimana halnya semua pelatihan dari kegiatan mutu, yang sesuai dengan Code of
QMS pasal 5 ayat 2, dimana Perusahaan bertanggung jawab SDM yang memiliki kualifkasi
sesuai dengan kegiatan mutu, tujuan dari upskilling ini dilakukan atas dasar penugasan examiner
dalam asesmen KKEP 2017.

Kegiatan Site Visit ini dimanfaatkan oleh
peserta untuk menanyakan beberapa studi
kasus yang baru/belum dapat terselesaikan
di area kerja masing-masing. Hasil diskusi
tersebut menjadi masukan tim Assessment
untuk menyempurnakan Sistem Manajemen
E-Correspondence Pertamina yang memang
sedang dalam tahap evaluasi untuk
Tim Peserta Sosialisasi
penyempurnaan sistem di tahun 2017 ini.
Pada hari ketiga tim PATP Korporat melakukan kunjungan assessment kearsipan di beberapa
fungsi di RU II Dumai, antara lain :
1. Sekretariat GM RU II
2. Sekretariat Fungsi Finance RU II
3. Gedung Arsip Fungsi Finance RU II
4. Gedung Sentral Arsip Utama RU II
Pertemuan hari ketiga ditutup dengan penyampaian overview hasil site Visit kepada GM RU
II Dumai, pada dasarnya RU II Dumai sudah
memiliki pengelolaan arsip yang baik. Namun
memang perlu diperhatikan terkait dengan
penyimpanan, penataan dan pemeliharaan
dokumen yang tersimpan agar lebih diperhatikan
sehingga pengelolaan arsip di RU II Dumai akan
lebih terjaga dari sisi keamanan dan kerahasiaan
arsip serta dalam proses temu kembali arsip
akan lebih mudah.
Tim QM dan GM RU II beserta Tim Assessment
Beliau menegaskan komitmennya kembali
untuk mengelola arsip di RU II Dumai. Hal tersebut terlihat dengan rencana RU II Dumai untuk memenuhi
peralatan pengelolaan kearsipan dan juga menggunakan bangunan-bangunan yang memiliki idle
ketersediaan lahan ada agar lebih tepat guna dimanfaatkan sebagai gedung arsip.
Kita tunggu saja.•
Oleh : Dhaneswara Santya W - System & Business Process – QSKM

Pelaksanaan pelatihan yang dilakukan di Patra Jasa Semarang ini, dilaksanakan sesuai denga CoE yang
telah disepakati dalam Quality Management Forum 2016 lalu. Dalam mencapai tujuan tersebut, Peserta
menunjukkan antusiasmenya dalam tujuan yang sama, Memberikan penilaian seobjektif mungkin serta
memberikan Opportunity for Improvement yang mampu mendongkrak kinerja Aplikan tersebut.
Pertanyaan-pertanyaan yang muncul bersifat strategis menjadi diskusi menarik di kelas tersebut.
Meskipun seluruh Pengajar memiliki ilmunya masing-masing namun kesamaan proses tetap terjaga dengan
adanya integrasi pada seluruh materi ajar dan kertas kerja yang didistribusikan maupun yang diajarkan. Hal
ini dilakukan dalam meminimasi multi-tafsir dari proses asesmen secara keseluruhan.
Persiapkan examiner, tingkatkan kualitas asesmen!
***Insan Mutu Bisa!
Oleh: Senna Gumilar – Quality, System & Knowledge Management
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AKSI PTKAM

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

Rakor Losses - Menjaga “Spirit” Deklarasi Bali
BANDUNG - PT Pertamina (Persero) sukses menekan
angka kehilangan pasokan (supply loss) hingga mencapai
0,18%. Hal ini melampaui target sepanjang tahun 2016
sebesar 0,20%. Bahkan pencapaian tersebut, jauh di
atas losses tahun 2015 yang sebesar 0,35% dan 2014
sebesar 0,41%.
Pencapaian target tersebut merupakan hasil revolusi
mental PTKAM yang menitik beratkan kepada aspek
integritas, disiplin, komitmen, dan keberanian. Semua
aspek itu telah menjadi janji Pekerja Peduli Serah Terima
Minyak Pertamina dalam Deklarasi Bali pada 16 Februari
2016 yang akhirnya telah dicapai bersama.
Dalam menjaga “spirit” Deklarasi tersebut, fungsi
ISC mengadakan Rapat Koordinasi yang bertemakan
COLORBORATION (Collaboration on Losses Control
For A Beautiful Teamwork). Tema ini diangkat dengan
mengedepankan pihak pihak terkait proses control yakni
Pengolahan, Pemasaran, Keuangan dan ISC.
Rapat koordinasi yang diadakan pada (16/3)
diadakan guna menjaga spirit Deklarasi Bali guna
menurunkan supply loss, PTKAM ingin tetap memberikan
spirit dan semangat dari kegiatan ini, sehingga bukan
hanya performance, melainkan juga terhadap kompetensi
dari masing-masing personil yang menanganinya.
“Kami ingin tetap menjaga spirit dan semangat
para insan serah terima minyak yang telah bekerja
dengan ekstra dan usahanya dalam satu tahun ini.
Menjaga Deklarasi Bali yang sudah disepakati bersama
untuk berkomitmen dari aspek integritas, kedisiplinan,

performance dan lingkungan,” jelas Lyrana Sosro Husodo
selaku Operation Support Manager Integrated Supply
Chain.
Pada Rakor kali ini masing-masing Refinery
Unit (RU) dan Marketing Operation Region (MOR)
memaparkan seluruh kendala dan temuan di lapangan
yang menyebabkan supply loss. Setelahnya melakukan
rekomendasi-rekomendasi pembenahan guna
menanggulangi temuan tersebut dan memaparkan
rencana kerja serta time table dari masing-masing RU
dan MOR. Selanjutnya segera direalisasikan bersamasama dan terkoordinasi secara baik dan tepat. Tidak
menutup kemungkinan dari RU dan MOR yang ada di
seluruh Indonesia saling bahu-membahu guna menekan
supply loss tersebut.
Angka 0,18% ini jauh lebih rendah dari batas toleransi
internasional untuk angka kehilangan minyak tahun ini
sebesar 0,5% sesuai data International Commercial
Terms (Incoterm) yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang
Internasional atau International Chamber of Commerce
(ICC).
Melihat kinerja yang sangat baik dalam menekan
angka kehilangan pasokan tersebut, PTKAM menggelar
awarding yang dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada
unit, fungsi, ataupun perorangan yang telah berupaya
keras dalam mewujudkan komitmen revolusi mental
PTKAM 0,2.
“Kami memberikan apresiasi kepada insan serah
terima minyak yang telah melakukan upayanya selama

satu tahun ini guna mewujudkan komitmen revolusi mental PTKAM
0,2.“ ujar Lyrana Sosro Husodo kembali.
Supply loss akan berdampak kepada company image,
kepercayaan, bahwa dengan supply loss yang sedikit dapat
diartikan bahwa perusahaan tersebut terpercaya, sistem yang
teratur, dikontrol, diawasi, hal ini berkaitan dengan pekerja yang
memiliki integritas, prosedur (tata kerja) yang baik, performance
yang prima, kompetensi dan awareness terhadap lingkungan
(environment).
Tugas tim PTKAM adalah melaksanakan pengawasan dan
evaluasi terhadap kegiatan pendistribusian minyak mentah dan
produk BBM sesuai tugas dan tanggung jawab agar tepat sasaran,
waktu dan biaya. Maka dari itu, PTKAM juga melakukan koordinasi
dengan tim kerja yang dibentuk di direktorat/fungsi sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari tim PTKAM Korporat.•HARI
***PTKAM 0.2 Lanjutkan!

Setelah Losses, Mari Bicara Demurrage
Dari sekian banyak permasalahan losses dari L/P ke
D/P via Kapal yang sukses dibenahi PTKAM, ada satu
persoalan klasik yang tampaknya masih juga mendera
pekerja Pertamina yang beraktivitas di serah terima minyak
mentah. Persoalan tersebut adalah waktu tunggu (berlabuh)
kapal yang terjadi akibat “Ketidaksiapan Pelabuhan Menerima
Kapal yang Membawa Minyak”
Permasalahan yang “sempat terkubur” dari perhatian
aktivis PTKAM karena kesibukan mengurus supply losses
di mana-mana, baru-baru ini mencuat kembali. Manajer
BOC Pertamina Shipping (Dwi M. Abdu) mengingatkan
peserta rapat “Rapat Koordinasi Pembenahan Tata Kelola
Arus Minyak 2017” di Puskodal Kantor Pusat (31/3/17),
bahwa masalah demurrage (biaya kelebihan waktu berlabuh)
adalah kanker yang tak kalah ganasnya menggerogoti
Pertamina. Setiap tahun perusahaan mengalami kerugian
akibat terjadinya demurrage yang besarannya mencapai
miliaran rupiah.
Konkretnya soal demurrage dapat dilihat ketika per
masalahan muatan minyak mentah SLC yang dibawa MT
KP beberapa waktu yang lalu di salah satu pelabuhan RU.
Kapal yang membawa minyak mentah dari K3S Kawasan
Barat Indonesia (KBI) ini mencatat record yang lumayan.
Berhari-hari tidak bisa sandar di dermaga karena minyak
mentah yang dibawanya bermasalah dalam mutu.
Kalau sebuah kapal, karena cuaca atau ombak,
meleset sehari atau dua hari round trip day (RTD)-nya dalam
dunia bisnis jasa angkutan laut mungkin masih dapat
dimaklumi. Tapi kalau sebuah kapal yang sudah dicarter pertamina dengan harga pasar, sampai 20
hari nongkrong membawa minyak, tapi kapalnya

tidak kunjung bisa disandarkan karena mutu minyak
yang dibawanya di bawah standar “kesepakatan antara
Pertamina dengan K3S” kiranya perlu digaris bawahi.
Apakah hal ini akan terus dianggap biasa?
Filosofi dibentuknya PTKAM oleh Direksi pada Maret
2015 adalah untuk meminimalisasi losses dari L/P ke
D/P via Kapal. Ketika supply losses berhasil dengan ketat
diperkecil (di bawah ambang toleransi) oleh aktivis PTKAM
secara solid, namun kemudian besaran nilai rupiah yang
ditimbulkan oleh kapal-kapal yang nongkrong karena
muatan dalam lambungnya ditenggarai pihak kilang
banyak kandungan airnya, dibiarkan sebagai hal yang
biasa, maka perlu dicermati.
Adalah sangat ironi, bila pelaku serah terima minyak
di L/P ke D/P dengan susah payah membukukan R-3
dan R4 < 0,20%, tapi dalam moment yang bersamaan
keberhasilan menekan supply losses tersebut malah
membukukan demurrage >15 hari. Dengan kata lain, kapal
yang normalnya dari L/P sampai ke D/P membawa minyak
mentah sekitar 3 hari pelayaran (RTD) kemudian bongkar
muatan (Port Time) sekitar 2 hari, setelah tiba di pelabuhan
D/P, karena minyak yang dibawanya dari L/P sarat dengan
sediment and water (S&W), “dibiarkan” berhari-hari tidak
kunjung membongkar muatan. Bukankah argometer kapal
yang sudah disewa oleh Pertamina Shipping tersebut tetap
jalan day to day?
Guna menghindari berulangnya kasus yang sama
di tempat yang sama (dalam pepatah kuno diibaratkan
“keledai yang tersandung di tempat yang sama”, kiranya
sangat dibutuhkan pemahaman para pihak untuk tidak
silo-silo.

Adanya kewibawaan surveyor selaku perwakilan Pertamina
yang independen di L/P dalam memeriksa dan mengawasi
minyak mentah di K3S adalah salah satu kunci keberhasilan
kita memperkecil adanya unsur S&W pada minyak yang dibeli
Pertamina. Di samping itu, karena pengalaman adalah guru yang
baik, bagi pelaku serah terima minyak Pertamina yang sudah
punya record minyak dari K3S mana saja yang “sering buruk” mutu
minyaknya, agar ekstra hati-hati dan super teliti dalam memeriksa
minyak sebelum masuk lambung kapal di L/P.
Meski semua pelaku serah terima minyak sudah paham bahwa
Pertamina ketika membeli minyak mentah bukanlah membeli
air, namun dalam menggunakan “hak memeriksa mutu minyak”
tersebut jangan pula sampai melahirkan demurrage yang dahsyat.
Sepajang koordinasi dan komunikasi yang baik disertai pola
pikir korporasi selalu dikedepankan, tentu pencapaian target
supply losses di bawah ambang toleransi tidak perlu melahirkan
demurrage yang tidak normal.•MM
***PTKAM 0.2 Lanjutkan!

HSSE
CARA ‘WOW PLUS’
TEKAN RISIKO PENYAKIT JANTUNG
•
•

•

Pendahuluan
WOW (Wellness Our Way) Plus adalah sebuah program kesehatan
yang bertujuan untuk meningkatan proses kesadaran tentang pentingnya
kesehatan dan kebugaran bagi pekerja dan perusahaan melalui program
kegiatan pola hidup yang sehat dan bugar. Program ini diproyeksikan mampu
untuk mengurangi kejadian serangan Penyakit Jantung Koroner (PJK) pada
pekerja melalui pengukuran dan pemantauan faktor-faktor risiko PJK secara
sederhana dan berkala sehingga pekerja mendapatkan informasi terkini
untuk kesehatannya serta dapat melaksanakan pekerjaannya dengan lebih
baik dan mampu meningkatan produktivitas perusahaan.
Latar Belakang
Dari hasil rekapitulasi dan analisa medical check up tahun 2014-2015
serta hasil konsultasi pekerja kepada Medical Specialist dan atau OH-IH
Specialist di PEPC yang disertai peningkatan berat badan beberapa pekerja
PEPC yang cukup signifikan (5-7 Kg dalam 3 bulan) setelah diterima bekerja
di PEPC, maka pada tahun 2015 dibuatlah progran Wellness Our Way
(WOW), kemudian dilanjutan pada tahun 2016 dengan pengembangan dan
pendalaman materi serta cakupan sasarannya, sehingga menjadi program
WOW Plus.
Proses
Secara umum; proses pelaksanaan program WOW Plus adalah melakukan
adalah:
• Identifikasi masalah,
• Menentukan parameter yang dipantau,
• Menentukan jenis program WOW Plus,
• Mensosialisasikan
program WOW Plus,
• Melakukan pemantauan
awal pekerja secara
umum,
• Melakukan komunikasi,
informasi dan edukasi
(KIE) kepada seluruh
pekerja,
• Melakukan tabulasi dan
analisa data yang sudah
diperiksa,
• Melakukan
pengelompokan data,
• Menentukan batasan dan
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target follow up,
Melakukan follow up kesehatan dan merekapitulasi dan
Memberikan simpulan hasil pemantauan, bila hasilnya membaik dan
faktor risikonya kurang dari 5 maka pemantauan kesehatannya dilakukan
setiap 6 bulan, sedangkan bila hasilnya tetap bahkan memburuk
maka proses pemantauan kesehatannya dan pemberian laporan
perkembangan kesehatannya (“hasil pemantauan”), dilakukan setiap 2
bulan sekali,
Kemudian dilakukan KIE kembali begitu seterusnya.

Sekilas Data
• Pada awal tahun 2016 didapatkan hasil pemantauan tahun 2015 yang
cukup mengkhawatirkan antara terdapat 4 pekerja yang dipasang stent
oleh karena penyempitan pembuluh darah jantung, 1 pekerja dirawat
dengan stroke, dan pekerja yang kelebihan berat badan (over weight
dan obesitas sebesar 80, 4 % (267 pekerja), bahkan 3,3 % (11 pekerja)
dengan obesitas eksesif (IMT > 35 Kg/M2 dari total 382 pekerja.
• Terdapat 228 (68,67%) pekerja PEPC memiliki ≥ 5 faktor risiko positif dari
10 faktor resiko yang diperiksa (umur tubuh, umur jantung, gula darah,
hipertensi, kegemukan, lingkar perut, lemak tubuh, lemak perut, BMI dan
merokok).
• Didapati 182 pekerja (54,82%) PEPC memiliki umur jantung lebih dari
umur aktualnya (Data WOWPLUS Program 2016). Data Pendukung,
hasil treadmill 12 pekerja (10% dari ) dicurigai mengalami penyempitan
pembuluh darah jantungnya (Analisa Data Hasil MCU 2014-2015).
• Didapatkan hasil positif pada kesehatan pekerja (Data Info Medis, Human
Capital hingga tanggal 25 November 2016).
Pencapaian
Pencapaian dari
pelaksanaan WOW Plus
sampai saat ini:
1. Pada tahun 2016
tidak didapati kasus
pemasangan stent
dan kejadian stoke
menjadi nol,
2. Menurunnya biaya
pengobatan kasus
PJK menjadi kurang dari 500 juta rupiah dari 1.35 miliar rupiah,
3. Menurunnya non productive time menjadi 1230 jam dari 2100 jam,
4. Menurunkan 15 % yang memiliki faktor risiko tinggi ( > 5 faktor risiko),
5. Meningkatkan partisipasi pekerja untuk mengikuti program WOW Plus
2016 sebesar 87,14 % dari sebelumnya 31 % total pekerja 2015,
6. value creation dengan adanya program ini adalah Rp. 3,668,606,735.30,7. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pada tahun 2015 mendapatkan
medali Perak di tingkat PEPC, tahun 2016 mendapatkan medali Emas di
tingkat PEPC, mendapatkan medali Platinum dan Best Presentation di
tingkat IIUA 2016, mendapatkan medali Platimum di tingkat APQA 2017.
Sebagai suatu program yang sarat dengan proses kesadaran, perubahan
kultur/paradigma hidup sehat dan partisipasi aktif dari semua pihak, maka
program ini membutuhkan dukungan dari manajemen dan para manager
agar sustainibilitas/ keberlangsungan dari program WOW Plus ini tetap terjaga
dengan baik.
Bravo PEPC, .................
Bravo WOW Plus, ..................

TPI Raih Dua Penghargaan dalam
PR Indonesia Awards 2017
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Foto : PDSI

Kiprah Anak Perusahaan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2016 PT PDSI antara lain dihadiri oleh komisaris utama PDSI Dwi Wahyu Daryoto,
Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam, President Director PHE R. Gunung Sardjono Hadi dan lain-lain.

RUPS Tahunan 2016,
PDSI Ungkap Kinerja Gemilang
jakarta - Pencapaian
kinerja luar biasa yang ber
hasil diraih PDSI dengan
bangga diungkapkan Direktur
Utama PDSI Lelin Eprianto
di Jakarta, Rabu (29/03).
Di hadapan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS)
Tahunan PT PDSI Tahun Buku
2016, Lelin mengatakan
banyak pencapaian PDSI
yang tercatat jauh lebih baik
dari tahun sebelumnya, bah
kan dalam kurun waktu lima
tahun terakhir.
Satu hal yang membang
gakan adalah PDSI mampu
me ngo pera si ka n 42 rig
dengan jam kerja 8,8 juta
safe manhours. PDSI mampu
mencatatkan tingkat Total
Rec ordable Incident Rate
(TRIR) sebesar 0,53 yang
notabene jauh lebih baik dari
target yang telah ditetapkan
sebesar 2,05. “Capaian
tersebut merupakan capaian
terbaik untuk skor TRIR PDSI
selama perusahaan berdiri
sejak tahun 2008,” ungkap
Lelin.
Perf ormance operasi
sepanjang tahun 2016, PDSI
berhasil menyelesaikan 242
sumur dengan perincian 4
project pengeboran eks
plorasi, 55 project penge
boran eksploitasi (pengem
bangan) dan 183 sum ur
workover. Pencapaian kinerja
operasi ini juga diukur dari
availability rig PDSI sebesar
99,2 0%, di a ta s target
RKAP 2016 yang dip atok
sebesar 98,50%. Sedangkan
utilization rig tercapai 59,53%
atau melampaui target RKAP
2016 yang dipatok 56,43%.
Te r k a i t s i n e r g i P D S I
dengan Anak Perusahaan
Pertamina tahun 2016, Lelin

menjelaskan, PDSI sudah
melakukan sinergi dengan 13
Anak Perusahaan Pertamina
lainnya dengan total pen
dapatan sebesar US$ 210,6
juta. “Untuk cost yang keluar
dari PDSI dalam rangka
sinergi tersebut sebesar US$
10,2 juta,” ujarnya.
Dari sisi revenue usaha,
sepanjang 2016 PDSI berhasil
membukukan US$ 214,13
juta, naik 12% dibanding
target RKAP dikarenakan
adanya penambahan prog
ram kemitraan dan semi
IPM di PT PGE maupun
penambahan revenue dari
pengembangan usaha PDSI
lainnya. Hal tersebut men
dapat catatan dari Proxy
Pemegang Saham Minoritas
bahwa PDSI melakukan
pemb oran den gan jumlah
sumur yang lebih sedikit
namun dapat meningkatkan
revenue lebih besar dari
tahun 2016.
Sedangkan laba bersih
yang diraih PDSI pada tahun
2016 PDSI sebesar US$
8,71 juta. Nilai tersebut jauh
meningkat dibandingkan
dengan laba bersih 2015
sebesar US$ 2,56 juta atau
setara 340%.
“Alhamdulillah, tang
gapan Pemegang Saham
sangat positif bagi PDSI
guna lebih mempertahankan
kinerja maup un labanya
di tahun 2017,” ujar Lelin
bangga.
RUPS Tahunan PDSI
ini dipimpin oleh Komisaris
Utama PDSI Dwi Wahyu
Daryoto dan dihadiri oleh
Direktur Hulu Pertamina
Syamsu Alam selaku Proxy
Pemegang Saham mayoritas
dan President Director PT

Pertamina Hulu Energi R.
Gunung Sardjono Hadi yang
bertindak selaku Kuasa Pe
megang Saham Minoritas,
juga jajaran Komisaris dan
Direksi PDSI.
Pemegang saham mem
b e r i k a n a p re s i a s i y a n g
tinggi terhadap pencapaian
yang diraih PDSI, sembari
berharap untuk lebih
meningkatkan performance,
meningkatkan sinergi dengan
AP Pertamina lainnya, dan
melakukan diferensiasi bisnis
serta perluasan pasar.
Sebelum RUPS ters e
but, digelar Rapat Umum
Pem egang Saham Luar
Biasa PDSI yang membahas
mengenai Revisi ABI Tahun
2016 dan Resetting KPI
Tahun 2016 Serta Penetapan
Keanggotaan Dewan Komi
saris Perseroan. Dalam
RUPS LB, ditetapkan Ba
gus Sudaryanto sebagai
Komisaris Independen meng
gantikan (Alm) Naryanto Wa
gimin yang meninggal dunia
pada 10 Mei 2016.•bk032017

bali - PT Tugu Pratama Indonesia
(TPI) berhasil meraih dua trofi untuk
peringkat Silver kategori Departemen
Public Relations (PR) dan Bronze kategori
Majalah Cetak Internal dalam PR Indonesia
Awards 2017. Apresiasi tertinggi ini
diberikan oleh PR INDONESIA kepada
lembaga negara/kementerian/BUMN/
korporasi swasta yang telah menghimpun
penghargaan terbanyak di hampir semua
lini kategori PRIA 2017. Penghargaan
diberikan pada puncak acara bertema
“Karya PR INDONESIA untuk Bangsa”
dan disaksikan oleh lebih dari 300 insan
PR lintas sektor, di Bali, (24/3).
PRIA adalah apresiasi yang diberikan
oleh PR INDON ESIA untuk mengukur
kinerja dan kredibilitas insan PR selama
setahun. Proses penjurian berlangsung
sepanjang awal Februari 2017 hingga
pertengahan Maret 2017, yang melibatkan

Foto : TPI
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Penyerahan penghargaan kepada perwakilan PT Tugu
Pratama Indonesia dalam acara PR Indonesia Awards
2017,pada Jumat (24/3).

13 juri, dan diikuti oleh 237 entri yang
memperebutkan kursi terbaik di mata juri.
Penghargaan ini merupakan prestasi
TPI di awal tahun 2017 terutama bagi
Corporate Communication atas dedikasi
dan kerja keras tim. Diharapkan prestasi
tersebut tetap dipertahankan dan meningkat
setiap tahunnya, agar TPI lebih inovatif
dalam berkarya serta tetap semangat untuk
berkompetisi positif.•TPI

Triwulan Pertama 2017, Produksi PEP
Rantau Field Capai 115,4%
RANTAU - Melewati Tri
wulan pertama (TW I) tahun
2017, kinerja Rantau Field
menunjukkan tren yang positif.
Tingkat produksi Rantau Field
mencapai 2.456,78 BOPD YTD
05 April 2017, atau 115,4%
lebih tinggi dari target RKAP
2017 sebesar 2.322 BOPD.
”Peningkatan produksi
ini didapatkan dari berbagai
upaya tim Rantau untuk
meningkatkan produksi se
kaligus menahan laju pe
nurunan produksi alamiah.
Salah satunya dengan penge
boran dua sumur baru,” ujar
Rantau Field Manager, Richard
Muthalib, pada (5/4).
Lebih lanjut, Richard men
jelaskan, pada tahun 2017
Rantau Field ditargetkan
untuk melaksanakan penge
boran 2 sumur. Dan terhitung
TW 1 2017 telah terlaksana
pengeboran satu sumur RNT-

AA, sedangkan untuk satu su
mur lainnya RNT-SZ19 sedang
dalam proses untuk tajak.
Sebelumnya, pada
(30/3), Rantau Field telah
melaks anakan sosialisasi
dan syuk uran tajak Sumur
RNT- SZ19 di Desa Kebun
Rantau, Kecamatan Rantau,
Kabupaten Aceh Tamiang.
Sumur RNT- SZ19 ditajak
dengan menggunakan Rig
CWKT-210M yang berka
pasitas 400 HP. Sumur ini
rencananya dibor hingga
mencapai kedalaman akhir
431 mTVD (meter True Ver
tical Deep), dengan waktu
pelaksanaan pengeboran
selama 12 hari kerja operasi.
”Tujuan utama pengeboran
ini adalah untuk mem aksi
malkan produksi Z-400 Blok
A Struktur Rantau serta pada
lapisan prospek lainnya, seperti
Z-420, Z-430, dan Z-380,”

jelas Pjs. Rantau Field Manager,
Irwan Rizaldi Djaafar.
Sumur RNT- SZ19 diper
kirakan berproduksi dengan
rate produksi puncak (Qpeak)
sebesar 150 bopd dari lapisan
Z.400. Setelah berproduksi,
sumur ini dinyatakan sebagai
sumur P-451.
”Tambahan produksi ini,
diharapkan akan meningkatkan
produksi Field Rantau yang
saat ini realisasinya mencapai
115.4 % dari Target YTD (Year
To Day) RKAP”, ujar Irwan.
Sebagai bentuk kepedulian
kepada masyarakat, PEP Asset
1 Rantau Field memberikan
santunan kepada 150 anak
yatim piatu dan kaum dhuafa
di sekitar lokasi pengeboran
RNT- SZ19 serta tiga ekor
sapi untuk disembelih dan
dibagikan kepada masyarakat
Desa Kebun Rantau, Desa Alur
Manis dan Desa Alur Cucur.•HS

Insan PDSI Adalah Marketer
JAKARTA - Sebagai perusahaan services, sangat penting
bagi PDSI untuk terus membangun sikap dan budaya
marketing. Di antaranya, dengan kesadaran bahwa setiap
personil PDSI adalah seorang marketer, yang selalu siap
membantu perusahaan dalam menangkap peluang pasar,
memberikan value pada setiap pekerjaan yang di-deliver dan
memberikan layanan terbaik dalam membangun loyalitas
semua customer.
Karenanya manajemen menganggap penting segenap
personil di PDSI untuk memahami pengetahuan tentang
marketing, relationship dan upaya-upaya menjaga pangsa
pasar yang ada. Bekerja sama dengan lembaga Markplus
Institute, PDSI mengadakan Seminar Series Marketing
Basics, di Jakarta (29-31/3).
Direktur Utama PDSI Lelin Eprianto mengatakan, untuk

bisa terus tumbuh, PDSI tidak hanya berupaya bermain di
Hulu namun juga Hilir. “Ini adalah challenge. Karenanya,
apa yang dapat diserap dari seminar ini hendaknya dapat
diterapkan dalam operasioanal PDSI,”ujarnya.
Sementara itu, Direktur Marketing & Development
PDSI Satoto Agustono mengatakan, tujuan diadakannya
seminar ini adalah agar insan PDSI dapat menjadi marketer.
“Diharapkan insan PDSI bisa membuat sesuatu untuk dapat
dijual dan mendapatkan revenue bagi perusahaan. Karena,
jika tidak berubah, maka kita akan mati pelan-pelan. Mari
kita doing something different,” tukas Satoto.
Seminar selama tiga hari ini diikuti oleh para Asistant
Manager, Manager dan para Vice President. Selain diisi oleh
narasumber dari Markplus Institute, juga diisi pengayaan
oleh Head of Marketing Communication Pertamina.•bk032017
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Penandatanganan serah terima asset BOT oleh Pribadi Mahagunabangsa, Direktur Produksi dan Operasi PEP (kiri),
Meidawati, SVP USPOE (tengah), Cokorda Adnyana, Managing Director PT Titis Sampurna (kanan).

Optimalkan Fasilitas untuk
Tambah Revenue
pemenuhan keinginan kon
sumen. Selain itu, dari sisi
produksi, akan adanya pe
ningkatan produksi gas dari
lapangan Beringin yang se
dang dikembangkan kem
bali setelah sempat tertunda
akibat kandungan CO2 tinggi.
“Pemanfaatan gas flare dari
CO2 removal ini akan dicari
buyer agar dimonetisasi se
perti yang telah dilakukan
di Subang Field,” tambah
Pribadi.
Sementara itu, Ekariza
menjelaskan sebelumnya
adanya CO2 removal untuk
memenuhi keinginan konsu
men, gas memiliki kandungan
CO2 tinggi yang terproduksi
digab ung dengan gas dari
lapangan Musi yang rendah
kandungan CO2 nya.
Dalam kesempatan yang
sama Meid awati menyam
paikan kendala laman ya
p e n y er a h a n B O T d i s e 
babkan oleh perub ah an
kepengurusan Pertam ina.
“Kami mengh arapk an pe
manfaatan fasilitas secara
optimal sehingga dapat me
nambah revenue perusa
haan,” ucap Meidawati. Saat
ini hampir 60% revenue Perta
mina EP berasal dari produksi
gas.
Pertamina telah melaku
k a n p ro y e k t e r in t e g r a s i
pemanfaatan gas flare dari
Lapangan Air serdang dan
Beringin dengan pola kerja
sama Build Operate Own
(BOO) dan Built Operate
Transfer (BOT) dengan mitra
PT Titis Sampurna sejak
29 Desember 2000 sampai
dengan 31 Desember 2011.
Hasil dari pemanfaatan
gas flare berupa Liquefied

Petroleum Gas (LPG),
Kondensat, dan Lean Gas.
Periode April 2013 – Maret
2018 Pertamina Cq PEP telah
mendapatkan asset ex kon
trak BOT dan saat ini telah
melakukan kontrak Operation
& Maintenance (O&M) dengan
Titis Sampurna.
S e l a i n S e r a h Te r i m a
Kontrak BOT, pada kesem
patan yang sama Direktorat
Hulu menyerahkan piagam
penghargaan atas penc a
paian kinerja terbaik penge
boran tahun 2016 dari
Direktorat Hulu kepada PT
Pertamina EP.•DIT. HULU

Jajaran top management PHE dan AP PHE semangat
mewujudkan target tiga PROPER emas tahun ini.

kapkan, PHE telah mencapai era proper
emas, yang telah ditembus pada tahun lalu.
“Semoga capaian ini dapat ditingkatkan
dengan tiga emas dan menyebar ke AP
lainnya,” harapnya.
Kepada GM dan Manager CSR AP
PHE, Iwan Jatmika juga mengingatkan
agar melangkah lebih jauh lagi dan dalam
berkontribusi mewujudkan Pertamina
menjadi World Class Company. “Tahun
ini, ada pada enam fokus. Yakni, tiga
emas untuk PHE WMO, JOB PertaminaTalisman Jambi Merang dan PHE ONWJ.
yang sebelumnya meraih PROPER hijau,”
ujar Iwan.
Selain itu, PHE juga menargetkan tiga
proper hijau untuk JOB PertaminaMedco E&P Tomori Sulawesi, JOB PTOK
serta JOB PPEJ. Dan tidak menutup
kemungkinan untuk AP PHE lainnya.
Tahun 2016 PHE meraih dua Proper
Emas PHE WMO dan JOB PertaminaTalisman Jambi Merang serta tiga Proper
Hijau PHE ONWJ, JOB Pertamina-Medco
E&P Tomori Sulawesi dan JOB PTOK.•PHE

Sharing Tax Knowledge
untuk Pekerja PEPC
jakarta - Jelang batas waktu pengisian Surat Pem
beritahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT
Tahunan WP OP) 2016 yang akan berakhir pada 21
April 2017, PT Pertamina EP Cepu (PEPC) mengadakan
sharing tax knowledge di ruang Kedung Keris & Alas Dara
gedung Patra Jasa, pada (22/3). Sharing dilakukan guna
mengingatkan kembali kewajiban para pekerja untuk
mengisi dan membuat laporan SPT Tahunan WP OP
atas penghasilan yang diperoleh selama periode 2016.
Rintar Haposan E. Napitupulu dari fungsi Finance
PEPC menjelaskan tentang obyek PPh 21, jenis
PPh 21 (final dan non final), dasar pengenaan PPh
21, penghasilan yang kena pajak, tax rate PPh 21
(dengan NPWP atau tanpa NPWP), serta penghitungan
penyetahunan (seperti untuk expatriate atau orang yang
sudah meninggal). Kemudian dilanjutkan dengan cara
pengisian SPT Tahunan WP OP. Cara pelaporan dan
pengisian SPT Tahunan WP OP dapat dilakukan dengan
3 (tiga) cara, yaitu manual (namun tidak semua Kantor
Pelayanan Pajak menerima pelaporan SPT Tahunan WP
OP manual), eForm, dan eFilling melalui website yang
sudah tersedia.
Acara ditutup dengan tanya jawab dan simulasi
bagaimana pengisian SPT Tahunan WP OP dengan
benar.•RY

Foto : PEPC

bali - PT Pertamina EP (PEP)
Asset 2 bersama PT Titis
Sampurna yang merupakan
salah satu Kerja Sama Operasi
(KSO) PEP melakukan serah
terima kontrak Build, Operate
& Transfer (BOT) asset fasilitas
Produksi Gas pada Jum’at
(17/3) lalu di Seminyak – Bali.
Serah Terima ditanda tangani
oleh Senior Vice President
Upstream Strategic Planning
& Operation Evaluation (SVP
USPOE) Meidawati per
wakilan PT Pertamina (Per
sero), Direktur Produksi dan
Operasi PEP Pribadi Maha
gunabangsa, dan Managing
Director PT Titis Sampurna
Cokorda Adnyana. Acara
tersebut dimaksudkan untuk
meningkatkan kualitas pro
duksi gas PEP Asset 2 yang
akan dikirim ke konsumen
di Sumatera Selatan serta
memanfaatkan gas suar (gas
flare) dari associated gas
Lapangan Air Serdang dan
Beringin.
Acara ini dihadiri oleh
Vice President (VP) Ope
ration Evaluation Ambar
Rachmanto, VP Upstream
Technology Center (UTC) Sigit
Slamet Rahardjo, VP Legal
Counsel Upstream & Gas Aji
Prayudi, VP Surface Facilities
Taufik Aditiyawarman, General
Manager Asset 2 PEP Ekariza,
Operations Director PT Titis
Sampurna Thomas Aquino,
dan para pekerja yang terlibat
dalam penyerahan asset dari
Direktorat Hulu, PEP dan Titis
Sampurna.
Dalam sambutannya,
Pribadi Mahag unab angsa
mengatakan penyerahan
BOT khususnya CO2
removal sangat membantu

JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi
(PHE) menargetkan raih tiga proper emas
di tahun 2017. Target ini meningkat dari
capaian pada tahun sebelumnya, yaitu dua
emas. Harapan ini diungkapkan Direktur
Pengembangan PHE Bambang Man u
mayoso dalam “Monitoring I Program Pro
per PHE 2017”, Selasa (4/4) di PHE Tower.
Dalam acara yang dihadiri oleh para
manager CSR PHE-APHE, GM Anak
Perusahaan (AP) PHE, VP QHSSE PHE
dan Corporate Secretary PHE, Bambang
Manumayoso mengungkapkan dukungan
seluruh direksi PHE terhadap target
Proper PHE di tahun 2017.
“Bapak-ibu GM tidak perlu khawatir.
Dukungan penuh kami berikan untuk me
wujudkannya. Kita adalah partner yang bisa
diminta bantuannya oleh teman-teman para
GM. Kami siap melayani,” ujarnya.
Bambang Manumayoso juga meng
apresiasi kinerja seluruh AP PHE. “Kinerja
operasi-produksi maupun capaian lainnya
sangat memuaskan kami para Direksi,”
ujarnya.
“Perolehan Proper menjadi salah
satu bukti bahwa kita bertanggung jawab
terhadap lingkungan dimana kita bekerja,
termasuk juga kita memberdayakan
masyarakat sekitar. Saya berharap, tahun
ini yang targetnya biru menjadi hijau semua.
Semua ini merupakan bagian dari dukungan
PHE kepada Pertamina menjadi World
Class Company,”imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, VP
QHSSE PHE Iwan Jatmika mengung

Foto :PHE

PHE Incar Tiga Proper Emas di 2017

Salah satu tim PEPC presentasi di hadapan juri Annual Pertamina Quality
Awards (APQA) 2017.

Partisipasi PEPC dalam
APQA 2017
jakarta - Bersama dengan unit operasi dan anak
perusahaan Pertamina lainnya, PT Pertamina EP Cepu
(PEPC) berpartisipasi dalam Annual Pertamina Quality
Awards (APQA), pada 11-15 Maret 2017 di Kantor Pusat
Pertamina. Dalam forum ini, PEPC mengirimkan empat
gugus untuk berkompetisi di ajang ini. Yaitu, PC-Prove
Provata, PC-Prove Optimum, PC-Prove WOWplus, dan
PC-Prove Tagor. Dengan dukungan manajemen PEPC,
para peserta berupaya maksimal dengan presentasi materi
menarik, script, bahkan kostum beragam.
Hasilnya, PEPC meraih dua penghargaan Platinum,
satu Gold, dan satu Silver. Untuk itu, Direktur Utama PEPC
Adriansyah memberikan apresiasi dan berpesan agar
inovasi di PEPC harus terus dibudayakan.•NK
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Kurangi Impor Plastik US$ 6,9 Miliar,

Pertamina Luncurkan
Polytam High Grade

Foto : KUNTORO
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Sinergi Pertamina dan Pelni diharapkan dapat meningkatkan pencapaian target kunjungan wisatawan di Indonesia.

Hotel Terapung Patra Jasa dan Pelni,
Solusi Menuju Destinasi Wisata Indonesia
Jakarta - PT Patra Ja
sa dan PT Pelni (Pers ero)
menandatangani ke
sepakatan kerja sama atas
pengoperasian Kapal Pesiar
yang merupakan sebuah
hotel terapung, sebagai
jawaban dari tantangan terkait
keterbatasan infrastruktur
di beberapa destinasi wisa
ta di Indonesia. Acara
penand atanganan dihadiri
oleh Direktur Utama PT
Patra Jasa yaitu M. Haryo
Yunianto, Direktur Operasi
Benny Ishanda dan Direktur
Keuangan dan SDM Rizki
P. Hasan. Dari Pelni selaku
tuan r u m a h , ju ga h a d i r
jajaran direksi yang dipimpin
oleh Elfien Goentoro selaku

Direktur Utama PT Pelni.
Sinergi BUMN antara Patra
Jasa dan Pelni ini rencananya
akan menyediakan 150-200
kabin di hotel terapungnya.
Pengoprasiannya pun akan
menjangkau destinasi prioritas
wisata bahari yang telah
ditetapkan pemerintah, yaitu
Labuan Bajo, Morotai, Raja
Ampat, Tanjung Kelayang,
Kepulauan Seribu, Mandalika
dan Wakatobi. Mengingat
ketersediaan hotel atau
infrastruktur lainnya yang
masih terbatas di destinasidestinasi tersebut, maka ho
tel terapung ini akan menjadi
pilihan yang menarik bagi
wisatawan. Rencananya kapal
pesiar ini akan beroperasi pa

da awal 2018.
Sebelumnya, Menteri
BUMN Rini M. Soemarno
memberikan arahan mengenai
percepatan peningkatan
kunjungan wisatawan
mancanegara melalui Sinergi
BUMN, yang ditargetkan dapat
menambah 3 juta kunjungan
wisatawan mancanegara
hingga tahun 2019. Maka,
melalui sinergi Patra Jasa dan
Pelni dalam penyediaan dan
pengoperasian hotel terapung
ini, diharapkan daya tarik
wisata bahari Indonesia dapat
meningkat dan memb an
tu upaya pencapaian target
kunjungan wisatawan man
canegara pada 2019.•RILIS

Foto :SISWANTO

Management Walkthrough Direktorat Gas
ke PT Nusantara Regas
MUARA KARANG - Ma
najemen Direktorat Gas PT
Pertamina (Persero) me
laksanakan Management
Walkthrough (MWT) ke PT
Nusantara Regas - ORF
(Onshore Receiving Facility)
Muara Karang, pada 16 Maret
2017. Kegiatan tersebut
diikuti oleh SVP Engineering
Operation & Technology
Development Direktorat Gas,
VP Operation Asset & Sub
sidiary Management Di
rektorat Gas, serta Manager
dan perwakilan manager Dit.
Gas dan perwakilan dari APJV & afiliasi Direktorat Gas.
Kegiatan ini dimaksudkan
untuk menumbuhkan kembali
dan meningkatkan kesadaran
atas pentingnya aspek HSSE
dalam mendukung ope

Manajemen Direktorat Gas Pertamina berdiskusi tentang prosedur pekerjaan
perbaikan kompressor dengan pengawas lapangan dan pekerja dari pihak
ketiga (termasuk pengecekan Sistem Ijin Kerja Aman/Work Permit dan Job
Safety Analysis).

rasi perusahaan dengan
berinteraksi langsung dengan
pekerja di lapangan. Secara
khusus MWT ke area operasi
ORF Muara Karang juga
merupakan dukungan atas
upay a pencapaian target
kin erja terkait HSSE yang

Sorot

cukup menantang di tahun
2017 yaitu ISRS level 7.
Ada 16 temuan, baik po
sitif maupun temuan dengan
rekomendasi untuk dilakukan
perbaikan sebagai upaya
meningkatkan budaya HSSE
excellent di lapangan.•SISWANTO

JAKARTA - Pertamina meluncurkan
produk polypropilene Pertamina dengan
merek Polytam High Grade di Kilang
Refinery Unit (RU) III Plaju, pada (22/03).
Produk ini diharapkan dapat memenuhi
kebutuhan polypropilene berkualitas tinggi
sehingga bisa mengurangi impor plastik
senilai US$ 6,9 miliar.
Polypropilene merupakan bahan baku
pembuatan plastik yang kebanyakan
digunakan pada industri kemasan
makanan dan minuman. “Polytam High
Grade merupakan produk polypropilene
berkualitas tinggi yang lebih tahan panas
& oksidasi, serta memiliki warna yang lebih
putih,” ujar Direktur Pengolahan Pertamina
Toharso saat peluncuran produk tersebut.
Toharso berharap, Polytam High Grade
dapat mengurangi impor bah an baku
plastik Indonesia dan memenuhi kebutuhan
akan produk polypropilene berkualitas
tinggi. “Data dari Kementerian Perdagangan
menyebutkan, tahun 2015 nilai impor plastik
senilai US$ 6,9 miliar,” jelas Toharso.
Polytam High Grade diproduksi oleh
kilang RU III Plaju sebanyak 4.000 ton
per bulan untuk memenuhi kebutuhan
industri pengolahan berbahan baku plastik.

Distribusi Polytam High Grade ke wilayahwilayah Jabodetabek, Bandung, Semarang,
Lampung dan Medan.
Data dari LIPI menyebutkan, konsumsi
plastik di Indonesia per kapita pada 2016
mencapai 17 kilogram per tahun dengan
pertumbuhan konsumsi mencapai 6-7%
per tahun. Industri makanan dan minuman
merupakan konsumen terbesar plastik
untuk kemasan. May oritas kemasan
yang digunakan oleh industri di Indonesia
adalah kemasan plastik. Porsi material
plastik fleksibel mencapai 42% dari total
bahan baku yang digunakan oleh industri
kemasan, diikuti oleh kemasan kardus 28%,
dan kemasan plastik solid 14%. Penjualan
kepada industri makanan dan minuman
menyumbangkan sekitar 68% dari total
omzet industri kemasan pada 2015.
Meskipun demikian, pengem
banga n industri plastik masih memiliki
ketergantungan terhadap bahan bak u
plastik impor. Berdasarkan data Ke
menterian Perindustrian, terbatasnya kapa
sitas produksi bahan baku seperti Poly
propilene mengakibatkan Indonesia masih
harus mengimpor 694.000 ton, dari total
kebutuhan mencapai 1,64 juta ton.•RU III

GM MOR V Raih
Marketeers of The Year Surabaya 2017
S U R A B AYA - G e n e r a l
Manager Marketing
Operation Region (MOR) V
Ageng Giriyono menerima
pengharagaan Marketeers
of The Year Surabaya 2017
bidang sumber daya alam
dan pertambangan dari
Marketeers Surabaya pada
Kamis (6/4). Penghargaan
diberikan kepada Pertamina
karena dinilai sebagai
perusahaan yang berhasil
menerapkan strategi
marketing yang inov atif
sehingga bisa mendongkrak
profit di 2016.
“Konsep marketing yang
dijalankan Pertamina, baik
secara nasional maupun lokal
terbilang inovatif. Termasuk
di dalamnya adalah konsep
spiritual marketing ‘Lil Alamin’
yang sejalan dengan konsep
marketing 4.0,” ujar founder
Marketeers Hermawan Ker
tajaya.
Beberapa konsep mar
keting spiritual yang dijalankan
oleh Pertamina di Surabaya
antara lain, Satu Juz Satu
Liter dan Donasi Bersama Idul

Foto : MOR V
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GM MOR V Ageng Giriyono menerima penghargaan Marteketrs of The Year
Surabaya 2017 dari Gubernur Jatim Soekarwo.

Adha. Program ini menyentuh
sisi religius konsumen dan
menggabungkannya dengan
kepentingan marketing untuk
meningkatkan awareness
dan citra positif produk.
Penghargaan tersebut
diserahkan oleh Gubernur
Jawa Timur Soekarwo dan
diterima oleh GG MOR V
Ageng Giriyono. Tidak kurang
dari 10 perusahaan menerima
penghargaan yang sama un
tuk bidang berbeda.
“Ini suatu kebanggaan
bagi kami, karena berarti kerja
keras kami dinilai positif. Ini
tentu juga menjadi motivasi
bagi Pertamina untuk te

rus menciptakan strategi
marketing yang inovatif ke
depannya,” kata Ageng.
Event ini juga sekaligus
menjadi tempat berkumpul
lebih dari 700 brand leader
dan penggiat marketing untuk
saling berbagi ide mengenai
kes uksesan branding dan
proyeksi selanjutnya di Indo
nesia. Konsep WOW Brand
merupakan instrumen penting
bagi para marketer untuk
memahami situasi pasar,
m e n g u k u r k e s e nj a n ga n
dengan kompetitor, dan mem
berikan saran strategi kepada
pelaku bisn is untuk men
dominasi industrinya.•MOR V
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BOGOR - Dalam upaya me
wujudkan visi menjadi Business
Strategic Partner, Corporate
Shared Service (CSS)
mengadakan Rapat Kerja CSS
2017 pada 10-11 Maret 2017
di Novotel Bogor. Kegiatan ini
merupakan forum koordinasi
dan komunikasi untuk
mengintegrasikan aspirasi dan
sumber daya ICT di Pertamina
dan Anak Perusahaan.
Rapat Kerja CSS 2017
dibuka oleh SVP CSS Jeffrey
Tjahja Indra dan dihadiri
pekerja CSS mulai level
middle management, baik dari
Korporat, IT Unit Operasi, dan
ICT Anak Perusahaan.
Dalam sambutannya Jeffrey
menyampaikan terima kasih
kepada rekan-rekan pek erja
CSS, yang telah bekerja sama
memberikan manfaat yang lebih
baik ke perusahaan. Ia juga
men yampaikan arahan dari
ICT Steering Committee yang
terdiri dari Direktur Keuangan
& Strategi Perusahaan, Direktur
Pemasaran serta Direktur SDM,
TI & Umum, yakni standarisasi
dan optimalisasi tata kelola
aplikasi; memperketat filteri
sasi kebutuhan solusi user;
standarisasi hardware; serta
pemanfaatan Big Data Analytic.
Tema yang diangkat dalam
Raker CSS 2017 adalah ‘Racing
for Digital Culture: Digital is
Us’. Tajuk tersebut diangkat

agar insan CSS semakin siap
dan bijak dalam menghadapi
perubahan digital yang pesat.
“Saya ingin mengajak rekanrekan sekalian untuk bekerja
sama, memiliki semangat,
berkolaborasi, dan bersinergi,
demi menjadikan ICT yang
dapat mendukung perusahaan
tumbuh dan berkembang,” ujar
Jeffrey.
Dalam forum tersebut
dilakukan focus group dis
cussion (FGD), untuk berdiskusi
secara aktif untuk memperoleh
solusi atas beberapa
permasalahan yang menjadi
concern di lingkup CSS. Selain
itu, diadakan pula sharing
session bersama Alamanda
Shantika Santoso (Co Founder
PT Pijar Imaji Indonesia, ex VP
People’s Journey – People &
Culture GOJEK).
Pada hari kedua dilakukan
penandatanganan komitmen
CSS tahun 2017 oleh
manajemen guna menjalankan
ICT Service Excellent dan me
ningkatkan ICT Values kepada
p e r u s a h a a n . K om i tm e n
tersebut berisikan : mendukung
realisasi strategic initiatives &
ICT projects; berkontribusi aktif
dalam pemanfaatan teknologi;
menjalankan budaya kerja
yang terbuka atas ide dari
perspektif yang beragam; dan
menindaklanjuti rancangan
solusi yang diperoleh dari

Legal Counsel & Compliance
highlighted topics.
Sedangkan poin-poin
yang masuk dalam highlighted
topics antara lain: implementasi
Internet of Things (IoT);
pengelolaan aplikasi; big data
analytics; akselerasi pekerja ICT
Pertamina Group; the road to
be business strategic partner;
cloud computing; digital culture;
serta komunikasi & koordinasi
untuk ICT Pertamina Group.
“Saat ini CSS mempunyai
peran penting yang harus
dikampanyekan. CSS jangan
lagi dikategorikan sebagai
fungsi support, sekarang posisi
kita menjadi service provider
dan strategic partn er,” ujar
Direktur SDM, TI dan Umum
Dwi Wahyu Daryoto.
Rangkaian akhir Raker
CSS 2017 ditutup dengan
pemberian penghargaan ke
pada pekerja berprestasi, di
antaranya: Abigael Angela
Pardede (IT Operation),
Andi Wibowo (IT Operation),
Diah Ayu Rizka Firmanti (IT
Solution), Muhammad Attar
(Business Demand), Safrina
Roesmalinda (Compliance
Internal Governance), dan
Septian Fajar Setyadhi (Shared
Processing Center). Sedangkan
penghargaan Project Manager
terbaik tahun 2016 diterima
oleh Dwi Prasetyo Minarto,
Agrita Laksmi, dan Ellen Fran
siska Tanida.•CSS

Peserta Rakor CSS Tahun 2017 foto bersama.

Foto : RU IV

Manajemen RU IV Pantau Kondisi
Perpipaan Kilang Cilacap

GM RU IV Nyoman Sukadana bersama tim manajemen RU IV melakukan
management walkthrough pulse check visual management piping & valve.
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Cilacap - Sistem perpipaan
dalam indutri migas sangatlah
diperlukan, tanpa adanya
pipa maka proses di dalam
kilang tidak akan terjadi. Pipa
berfungsi sebagai tempat
mengalirnya suatu fluida dari
suatu tempat ke tempat lain.
Terjaganya kondisi perpipaan
ini sangat menentukan
keberhasilan proses produksi.
Terkait dengan hal tersebut,
pada 29 Maret 2017, Ma
n a je m e n R e f i n e r y U n i t

Foto : LCC

Bekal Insan CSS Hadapi
Perubahan Digital
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Chief Legal Counsel & Compliance Genades Panjaitan menyampaikan, Legal School kali ini akan sangat bermanfaat
untuk meningkatkan pemahaman para peserta mengenai HKI, terutama dari aspek hukum HKI

Legal School:

Hukum Hak Kekayaan Intelektual

JAKARTA - Bertempat di Hotel Patra Jasa,
Legal Counsel & Compliance bersamasama dengan Pertamina Corporate
University telah menyelenggarakan Legal
School: Hukum Hak Kekayaan Intelektual
(HKI) pada 22 – 24 Februari 2017.
Hadir dalam Legal School ini sebanyak
26 peserta, yang berasal dari lawyers Legal
Counsel & Compliance, baik di kantor
pusat maupun di unit/area, lawyers di Anak
Perusahaan, dan pekerja Fungsi lain yang
memiliki ruang lingkup pekerjaan terkait
materi HKI.
Adapun para pengajar dalam Legal
School ini adalah pakar di bidang hukum
terkait HKI, yaitu: Hayyan ul Haq, S.H.,
LL.M., Ph.D., yang bekerja baik di dalam
maupun luar negeri, seperti Dosen Fakultas
Hukum Universitas Indonesia dan University
of Utrecht dan Prof. Dr. Adi Sulistiyono,
S.H., M.H., selaku Guru Besar Hukum
Ekonomi Universitas Negeri Solo. Keduanya
juga telah menerbitkan buku seputar HKI.
Materi dalam Legal School mengenai
konsep dasar dan argumen teori atas
perlindungan dan pengeksploitasian
produk-produk intelektual, hak cipta,
multimedia dan kekayaan kultural
sebagai kerangka hukum bagi penguatan
industri kreatif, paten dan desain industri,
merek dagang dan indikasi geografis,
serta perolehan hak perlindungan dan
pengeksploitasian HKI.
Dalam pembukaan pelatihan tersebut,
Chief Legal Counsel & Compliance Genades
Panjaitan menyampaikan bahwa Legal

(RU) IV Cilacap melakukan
Management Walkthrought
(MWT) pulse check visual
management piping & valve
di area battery limit dan line
product.
Menurut Suharso (OPI
RU IV), kegiatan MWT ini me
mantau kondisi marking pipa
apakah terbaca atau tidak,
melihat kondisi valve apakah
posisinya mudah terjangkau,

School kali ini akan sangat bermanfaat
untuk meningkatkan pemahaman para
peserta mengenai HKI, terutama dari aspek
hukum HKI.
Bahkan, Genades menceritakan
mengenai salah satu isu HKI di Indonesia
saat ini, yang juga dapat berimbas
kepada bisnis Pertamina, yaitu mengenai
maraknya penjual BBM eceran yang
menggunakan label Pertamini, padahal
Pertamini bukan bagian Pertamina. Hal
ini tentu saja merupakan tantangan bagi
lawyers Pertamina dalam menangani isu
dimaksud untuk menghindari kerugian
Pertamina akibat penggunaan merek yang
mempunyai kesamaan dengan Pertamina.
“Untuk dapat menyelesaikan
permasalahan tersebut, lawyers Pertamina
dituntut untuk mempunyai wawasan
terhadap berbagai permasalahan hukum
terkait HKI berikut solusi penyelesaiannya
dan menerapkan cara penanganan
sengketa HKI. Tidak hanya itu saja,
mengingat bisnis Pertamina yang terus
berkembang, saya juga berharap agar kita
juga memahami dan mampu menerapkan
prosedur dalam pelaksanaan pendaftaran
HKI,” lanjut Genades.
Terakhir, Chief Legal Counsel & Com
pliance berpesan, “Narasumber yang
terbaik telah kami hadirkan, untuk itu
Bapak/Ibu sebagai peserta pelatihan
harus mengerahkan kemampuan secara
maksimal dalam mengikuti pelatihan
ini, baik aktif dalam pembelajaran dan
menghidupkan diskusi di kelas.”•LCC

tidak ada korosi dan grease
tidak kering. Selain itu tim juga
melihat kondisi lingkungan di
sekitar pipa dan valve apakah
bersih dari ceceran minyak,
sampah dan barang tidak
terpakai.
Kegiatan MWT secara
rutin dilakukan di RU IV
Cilacap sebagai salah satu
upaya untuk menjaga kondisi
peralatan dan lingkungan di

sekitar area proses.
Pada kesempatan ini GM
RU IV Nyoman Sukadana
mengajak kepada seluruh
tim manajemen maupun
pekerja RU IV untuk terus
berkomitmen menjalankan
setiap program yang sudah
dibuat, khususnya dalam
menjaga keandalan dan
safety kilang.•Aji-RU IV
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Persatuan Wanita Patra

Balongan - Bertempat di Gedung
Patra Ayu Perumahaan Bumi Patra, pada
(8/3), PWP RU VI mengadakan acara
RAT Koperasi Wanita Patra (KWP) tutup
buku 2016. Acara dihadiri oleh GM RU
VI Balongan, Perwakilan Diskopindag
Indramayu serta pengurus, anggota dan
pengawas KWP.
GM RU VI Balongan Afdal Martha
menyampaikan, KWP harus dapat ber
fungsi mengembangkan potensi dan
kemampuan ekonomi dari anggotanya
serta dapat mempertinggi kualitas hidup
anggotanya untuk turut mend ukung
perekonomian nasional secara umum. Ia
menyarankan, divisi simpan-pinjam KWP
bisa dijalankan dengan cara syariah.
Acara tersebut diisi dengan pema
paran laporan kegiatan pengurus 2016

Foto : RU VI

RAT Koperasi Wanita Patra RU VI Balongan

dan laporan neraca dan usaha 2016, serta
pemaparan program kerja serta RAPBK
tahun 2017 yang disampaikan oleh ketua
KWP Nita Kania Didik Subagyo.
Acara ini juga ditandai dengan suatu
bentuk kerja sama antara PWP dengan
KWP berupa penawaran pinjaman dari PWP
kepada KWP untuk menambah modal. Ketua
PWP Nurhanilda Afdal Marta mengatakan
pinjaman ini tidak dikenakan bunga.•Ginting

JAKARTA - Persatuan Wanita Patra
(PWP) Tingkat Pusat Direktorat Hulu PT
Pertamina Hulu Energi (PHE) menggelar
Bakti Sosial di wilayah Tanjung Priuk,
Jakarta Utara, Rabu (22/3). Bakti Sosial
ini dilaksanakan dalam rangka Program
Kerja (Proker) PWP Pusat PHE Tahun
2017.
Ketua PWP Pusat PHE Dewi Gunung
Sardjono Hadi pada kesempatan tersebut
mengatakan, “PWP PHE memiliki
sejumlah kegiatan sosial. Baksos kali ini
merupakan Program Kerja Bidang Sosial
& Budaya Tahun 2017. Semoga bantuan
ini dapat bermanfaat.”
PWP PHE rutin melakukan kegiatan

Foto : PHE

Baksos PWP PHE di Tanjung Priuk

sosial setiap tahunnya. Ke depan kegiatan
seperti ini akan terus ditingkatkan lagi.
Penyerahan bantuan dipusatkan ke Panti
Asuhan Yayasan Bina Tanjung Priuk, berupa
paket sembako dan uang tunai sebesar
Rp.12 juta untuk renovasi toilet dan pagar.•PHE

Kursus Decoupage untuk Anggota PWP RU IV
Balongan - Mempercantik bendabenda di rumah pasti sangat disukai
wanita. Apalagi jika dapat menjadi sumber
rezeki tambahan. Salah satu cara yang
cukup popular dan mudah dipelajari
adalah Decoupage. Decoupage adalah
teknik menghias dengan menempelkan
kertas bergambar pada media tertentu.
Decoupage berasal dari bahasa Perancis
découper atau berarti memotong,
merupakan kerajinan atau bentuk seni
yang memerlukan potongan-potongan
bahan (biasanya kertas) yang ditempel
pada objek dan kemudian dilapisi dengan
pernis atau pelitur.
Pada (1/3), PWP RU IV menggelar
kursus Decoupage 3D (Suspeso) di
Gedung PWP Gunungsimping.
Wakil Ketua PWP RU IV Lia Dadi
Sugiana mengungkapkan, kursus ini
merupakan kelanjutan dari kursus
Decoupage tingkat dasar yang diadakan
pada tahun lalu. Ia berharap, kegiatan
ini dapat meningkatkan kualitas diri dan
mengasah kreativitas sehingga mampu

Foto : RU IV
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menangkap peluang usaha dan memperluas
lapangan kerja di Cilacap dan sekitarnya.
Dalam kesempatan tersebut, peserta
pelatihan mendapatkan penjelasan secara
teori dan praktik dari Farika Wahyu. Ia me
maparkan, benda yang dapat dihias dengan
teknik ini adalah piring yang sudah tidak
terpakai, vas, baki, kotak kado, hingg a
bangles maupun anting-anting dari acrylic
atau furnitur dan telur untuk hiasan Paskah.
“Jadi, kita bisa membuat kreasi cantik
dan menarik dari kertas bergambar agar
bisa diaplikasikan di barang-barang yang
sudah tidak terpakai. Istilahnya, mendaur
ulang barang bekas agar terlihat bagus dan
memukau,” ujar Farika.• Han-RU IV

Audiensi GM MOR VII dengan
Ketua DPRD dan Gubernur
Sulawesi Utara

manado – GM MOR VII Joko Pitoyo
melaksanakan roadshow ke Pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara, pada 16 –
17 Maret 2017. Dalam kunjungannya,
Joko Pitoyo melaksanakan audiensi
dengan Gubernur Sulewesi Utara Olly
Dondokambey di rumah dinas Gubernur,
(16/3) dan Ketua DPRD Sulawesi Utara
Andrei Angouw di kafe Bangi Kopitiam
Kota Manado, (17/3). Kegiatan tersebut
turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi
Utara Steven Kandouw, Sekretaris Daerah
Sulawesi Utara Edwin Silangen, dan tim
manajemen MOR VII.
Kunjungan tersebut
ditujukan untuk menda
patkan dukungan dari
pem erintah daerah atas
penggunaan bahan bakar
non-subsidi di lingkungan
kerja pemerintah. Kegiatan
seperti ini memang di
gencarkan oleh GM
MOR VII kepada seluruh
pemerintah daerah tingkat
provinsi dan kabupaten
di wilayah Sulawesi untuk
mendorong penyaluran bahan bakar non
subsidi, khususnya LPG 3 kg agar lebih
tepat sasaran. Sebagai pelengkap dari
rangkaian kunjungannya ke Sulawesi
Utara, GM MOR VII juga melaksanakan
management walkthrough ke Terminal
BBM Bitung dan DPPU Sam Ratulangi
sebagai bagian dari evaluasi berkala untuk
sarana dan fasilitas unit operasi, serta
permasalahan operasional kerja di unit
tersebut.•MOR VII

Tabligh Akbar di Masjid Al
Muhajirin RU II Dumai

DUMAI - Badan Dakwah Islam Refinery
Unit (RU) II menggelar Tabligh Akbar

dengan mengundang Ustz.
Adi Hidayat, Lc, Ma yang juga
merupakan Direktur Pusat Kajian
Islam Quantum Akhyar Institute.
Acara ini mengambil tema Fiqh
Ikhtilaf, memahami tuntunan
Islam secara komprehensif.
Acara dihadiri oleh GM
RU II, tim man ajemen dan
keluarga besar RU II Dumai.
Tampak juga hadir Walikota
Dumai Zulkifli As dan sekitar
1.000 masyarakat kota Dumai. Jamaah
turut berkesempatan untuk berdialog dan
tanya jawab.
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin
yang diselenggarakan oleh BDI RU II se
bagai bentuk komitmen untuk memberikan
nilai tambah kepada masyarakat sekitar
daerah operasi•RU II

Kompetisi Futsal JTV,
Meriah Bersama PEPC

bojonegoro - Pada bulan Maret
lalu, untuk mendukung gerakan sehat
bagi masyarakat, PEPC berpartisipasi
dalam kegiatan rutin yang diadakan oleh
Jawa Timur Televisi (JTV) Bojonegoro,
yaitu komp etisi futsal untuk kalangan
pelajar Sekolah Menengah Atas/Sekolah

Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah
di Bojonegoro. Tujuan diadak ann ya
kegiatan ini selain untuk menjaring bakat
olahragawan Bojonegoro, juga sekalian
mengajak para remaja produktif untuk
selalu terlibat dalam kegiatan positif
dengan berolahraga. Sebanyak 28 tim
mengikuti kompetisi tersebut. Malam
final berlangsung di Gelanggang Olah
Raga Dabonsia, Dander, dihadiri oleh
Kapolsek Dander, Komandan Koramil
Dander, Pimpinan Bank Jatim Bojonegoro,
perwakilan Dinas Pemuda dan Olahraga,
perwakilan DPR-RI, Kuswiyanto, Ketua
Komite Olahraga Nasional Indonesia
Bojonegoro, Lukman Wafi, perwakilan
Asosiasi Kabupaten Cabang
Futsal Indonesia, serta para
undangan lainnya.
Kompetisi ini akhirnya di
menangkan oleh Madrasah
Aliyah Negeri 2 Bojonegoro
seb agai Juara I, Sekolah
Menengah Atas Negeri
(SMAN) 3 Bojonegoro
sebagai Juara II, SMAN 1
Bojonegoro sebagai Juara
III, dan SMAN 2 Bojonegoro
sebagai Juara IV.•WP/RY
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Kontribusi si Pinky dalam
Pemecahan Rekor MURI
rekor tersebut warga juga
mendapatkan perlengkapan
masak secara cuma-cuma.
“Ini merupakan ke
sempatan yang baik ba
gi Pertamina untuk mem
perkenalkan Bright Gas
tabung 5,5 kg,” jelas Roby C.
Djasmy selaku Senior Sales
Executive LPG Jakarta.
Dalam acara tersebut,
Roby mendemonstrasikan
penggunaan tabung Bright
Gas dengan benar, sehingga
para ibu rumah tangga yang
menggunakannya tak perlu

khawatir atau takut bila terjadi
kebocoran.
Roby sangat meng
apresiasi antusiasme warga
yang ingin mengetahui lebih
jauh tetang produk LPG non
subsidi ini.
“Antusiasme warga cukup
menyita perhatian. Banyak
ibu rumah tangga yang me
nanyakan langsung kepada
kami tentang keunggulan
Bright Gas dibandingkan
dengan LPG tabung 3
kg,” ujar Roby di sela-sela
acara.•HARI

Foto : RU VI

J A K A R TA - P e r t a m i n a
dalam upayanya memasya
rakatkan Bright Gas tabung
5,5 kg turut ambil bagian
dalam pemecahan rekor
MURI memasak nasi goreng
terbanyak yang diikuti
oleh 1.100 peserta, pada
Minggu (26/3). Acara yang
berlangsung di halaman parkir
sebuah pusat perbelanjaan di
bilangan Kalideres, Jakarta
Barat ini mengundang
antusiasme warga sekitar.
Pasalnya selain menjadi
bagian dari pemecahan

GM RU VI Balongan Afdal Martha memberikan sambutan saat kegiatan Grand Safety Talk COC ARDHM unit.

RU VI Laksanakan COC ARHDM Unit 12
Balongan - Untuk men
jaga keandalan dan mengem
balikan performa kilang, RU
VI Balongan kembali melak
sanakan COC (Change Out
Catalyst) ARHDM Unit 12R-101. COC ini merupakan
rangkaian dari kegiatan TA
(Turn Around) tahun 2017
yang telah berl angs ung
dengan aman dan sesuai
target yang diinginkan.
Pada kegiatan Grand Sa
fety Talk COC ARHDM unit di
halaman kantor HSE RU VI,
Manager TA RU VI Balongan
Burhanuddin menyampaikan,

durasi pelaksanaan COC
Unit 12 selama 34 hari kerja
dengan perincian shut down
days 8 hari, mechanical days
17 hari, dan start up selama
9 hari kerja, sehingga target 1
April 2017 bisa tercapai.
Jumlah kontraktor yang
terlibat pada COC Unit 12
ini sebanyak 12 perusahaan,
dengan 271 pek erja, ter
masuk 10 pekerja asing.
“Target COC adalah tetap zero
accident, on quality, dan on
schedule,” ujar Burhanuddin.
Sementara itu, GM RU VI
Afdal Martha mengingatkan

agar seluruh pek erja yang
terlibat dapat mengutamakan
a s p e k k e s el a m a t a n ,
kesehatan kerja dan lindungan
lingkungan secara konsisten
demi keselamatan bersama.
“Tidak boleh terjadi kece
lakaan kerja di tempat kita
bekerja,” tegasnya.
Selama COC berl ang
sung, seluruh pekerjaan harus
tetap berjalan dengan safety
dan lancar. Semua pekerjaan
dilengkapi dengan JSA, SIKA,
dan dilakukan toolbox meeting
serta SWAT manajemen.•Riki
Hamdani-RU VI

2017, Jadi Tahun Ekspansi
BAZMA Pertamina
jakarta - Tahun 2017 ditargetkan menjadi
tahun ekspansi Yayasan Baituzzakah Per
tamina (BAZMA) dalam memaks imalkan
potensi sumber daya yang ada di internal
Pertamina. Di tengah pers oalan regulasi
zakat yang makin rigid, Bazma yang telah
berumur 25 tahun dan telah resmi berbadan
hukum yayasan sejak November 2016, tetap
berkomitmen memberikan kontribusi yang
terbaik bagi masyarakat dalam konteks tata
kelola zakat.
Semangat tersebut dituangkan ke dalam
tema bes ar Rapat Koordinasi Nasional
(Rakornas) BAZMA tahun 2017 yang diadakan
di Lantai Ground Kantor Pusat Pertamina,
pada 23-24 Maret 2017.
Rakornas BAZMA dibuka oleh Direktur
SDM, TI & Umum PT Pertamina (Persero) Dwi
Wahyu Daryoto yang juga menjabat sebagai
Dewan Pembina BAZMA, dan dihadiri oleh
SVP HR Development Yudo Irianto selaku
Badan Pelaks ana, Ketua Umum BAZMA
Susilo, dan seluruh pengurus BAZMA, baik
dari Kantor Pusat maupun perwakilan tujuh
unit operasi, delapan region marketing, dan
29 Anak Perusahaan lainnya.
Dalam sambutannya, Dwi Wahyu Daryoto
mengatakan, tanggung jawab BAZMA setelah
menjadi badan hukum Yayasan sangat lah
besar.
“Dengan perubahan bentuk menjadi
yayasan tentunya harus lebih terbuka. Tak
hanya mengumpulkan dan meny alurkan

zakat, infak, dan sedekah, BAZMA juga ber
peran penting dalam mengembangkan SDM
Pertamina yang jujur, tulus, dan amanah,
sesuai arahan Direktur Utama,” ujar Dwi.
Menurutnya, berkiprah di BAZMA
merupakan salah satu bukti kerja ikhlas
insan Pertamina yang terjun dalam kegiatan
keagamaan di perusahaan. “Ini namanya
dedikasi tinggi tanpa henti, seperti lagu mars
Pertamina,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum BAZMA
Susilo menjelaskan, selain membahas tata
kelola organisasi karena sudah berbentuk
yayasan, Rakor BAZMA juga membahas
rencana jangka panjang pengelolaan yayasan
BAZMA dan menyepakati program unggulan
bersama.
“Terkait tema ‘terus Menebar Manfaat’
yang digunakan BAZMA saat ini, dimaksudkan
sebagai bentuk komitmen pengurus dalam
meningkatkan manfaat BAZMA,” ujar Susilo.
Program BAZMA secara keseluruhan
(konsolidasi) telah memberikan manfaat ke
pada sekitar 46.000 penerima manfaat di
seluruh Inonesia.
“Kita berharap bisa menambah jumlah
Muzzaki. Dari Pertamina, sampai saat ini
sudah ada sekitar 6.000-an, masih banyak
yang potensi pekerja Pertamina yang bisa
kita rangkul. Tahun lalu, kita bisa meningkat
18% di seluruh Indonesia dan 30% di Kantor
Pusat. Mudah-mudahan tahun ini bisa lebih
meningkat lagi,” pungkas Susilo.•Starfy

Pemetaan Tugas dan Aktivitas HIRADC
untuk Raih ISRS8 Level 7
CILACAp - Pada tahun lalu, Refinery Unit
(RU) IV Cilacap berhasil mencapai target
untuk meraih International Sustainability Rating
System (ISRS) 8 level 6 dari DNV. Tahun ini,
target tersebut ditingkatkan menjadi level 7
dengan melakukan berbagai upaya perbaikan.
Terkait hal tersebut, RU IV melaksanakan
Workshop Mapping Task & Activity Hazard
Identification Risk Assessment Determining
Control (HIRADC) yang diikuti oleh penanggung
jawab masing-masing Fungsi, di Fave Hotel
Cilacap, pada 20-22 Maret 2017.
OPI Manager Fredy Prijasetia menyam
paikan, dilakukannya mapping task & activity
melalui workshop ini diharapkan setiap kegiatan
operasional pada kegiatan produksi dan
jasa di RU IV telah diidentifikasi, dievaluasi,
dikendalikan dan dipantau untuk meminimalkan

Foto : RU IV

Foto : TRISNO

Direktur SDM, TI & Umum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Koordinasi
Nasional (Rakornas) BAZMA tahun 2017.

Workshop Mapping Task & HIRADC merupakan salah satu upaya
RU IV Cilacap untuk meraih ISRS 8 level 7.

potensi risiko bahaya yang mencakup bisnis, ke
selamatan, kesehatan, keamanan, dan pencemaran
lingkungan.
Peserta workshop dikelompokkan berdasarkan
Fungsinya masing-masing untuk memetakan dan
menyusun tugas dan aktivitas operasional yang
mempunyai tujuan tertentu. Di akhir workshop
setiap activity dan task yang sudah tersusun
dipresentasikan di hadapan tim Manajemen.•AJI-RU IV

nyalur di wilayah Maluku,
Maluku Utara, Papua dan
Papua Barat. Alhamdulillah,
Puji Tuhan, Morotai sebagai
pulau terluar di ujung Ma
luku Utara akhirnya bisa
menikmati BBM dengan
harga yang sama seperti
di Pulau Jawa. Hal ini
berkat dukungan Pemda,
Disperindagkop, kepolisian
dan TNI serta stakeholders
yang terkait,” ujar Made
dalam sambutannya.
Sebelumnya, warga Mo
rotai membeli BBM jenis
Premium pada kisaran
Rp 8.000-Rp 15.000/liter,
sementara Solar pada ki
saran Rp 7.000-Rp 18.000/
liter.
Pertamina terus mela
kukan progress pemetaan
di 148 kabupaten yang
telah ditetapkan sebagai
lokasi sasaran BBM Satu
Harga. “Hasil pemetaan

untuk wilayah Maluku Utara
akan ada enam Kabupaten
lainnya yang akan segera
dihadirkan lembaga penyalur,
di antaranya Halmahera
Selatan, Halmahera Tengah,
Halmahera Barat, Halmahera
Timur, Kep. Sula, dan Pulau
Taliabu,” jelas Made.
Pada kesempatan yang
sama, Vice President Retail
Fuel Marketing Pertamina
Afandi menuturkan, upaya
Pert amina merealisasikan
BBM Satu Harga di be
berapa wilayah sejalan
dengan Permen ESDM
No.36 Tahun 2016, tanggal
10 November 2016 Perihal
Percepatan Pemberlakuan
Satu Harga Jenis BBM
Tertentu (JBT) & Jenis
BBM Khusus Pen ugasan
(JBKP) Secara Nas ional,
yang diberlakukan sejak 1
Januari 2017. Berdasarkan
peraturan tersebut, melalui
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BBM Satu Harga Kini Jangkau Pulau Morotai
MOROTAI - Pertamina
Marketing Operation Region
(MOR) VIII Maluku Papua
meresmikan lembaga
penyalur SPBU dengan tipe
Kompak di Desa Kenari
Barebare Kecamatan
Morotai Utara Kabupaten
Pulau Morotai, pada 24
Maret 2017.
Peresmian SPBU Kom
pak ini dihadiri oleh Vice Pre
sident Retail Fuel Marketing
Pertamina Afandi, General
Manager MOR VIII Maluku
Papua Made Adi Putra,
serta Pj. Bupati Pulau Mo
rotai Samsuddin A.Kadir,
Disperindagkop, Jajaran TNI
dan Kepolisian serta tokoh
masyarakat Kabupaten
Pulau Morotai.
“Sesuai dengan roadmap
Program Nusantara Satu
Harga BBM, Pertamina
berkomitmen untuk terus
men ambah lembaga pe
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Peresmian SPBU tipe Kompak di Desa Kenari Barebare Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai dilakukan
dengan pemotongan pita oleh VP Fuel Marketing Pertamina Afandi dan Pj. Bupati Pulau Morotai Samsuddin A. Kadir.

memerlukan waktu karena
setelah lokasi ditetapkan,
Pertamina juga harus mela
kukan survei transportasi
BBM, proaktif menggandeng
investor lokal, pembangunan
inftrastruktur hingga akhirnya
A P M S ( A g e n P re m i u m
Minyak dan Solar) di wilayah
yang menjadi sasaran BBM

SK Direktur Jenderal Nomor
09.K/10/DJM.O/2017 ada
148 Kab upaten sebagai
lokasi pendistribusian BBM
satu harga secara bertahap
dari tahun 2017 – 2020.
Afandi menambahkan
proses pemetaan hingga
terealis asinya BBM Satu
Harga di suatu wilayah,

Satu Harga beroperasi.
Sehari sebelumnya BPH
Migas didampingi Pertamina
melakukan Sosialisasi Pe
ngawasan Implementasi
Kebijakan BBM 1 Harga di
Ternate kepada Perwakilan
Pemda se-Maluku dan Ma
luku Utara.•MOR VII

HULU TRANSFORMATION CORNER

Jakarta – Pada 2015 lalu pemerintah telah resmi me
nerbitkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) yang berdurasi hingga 2019. Melalui
Peraturan Presiden No.2 tahun 2015 yang telah ditanda
tangani Presiden Joko Widodo pada 8 Januari 2015, itu
disebutkan bahwa pemerintah berkukuh mengarahkan pem
bangunan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan yang
berkelanjutan.
Salah satu program prioritas pemerintah yang tertuang
dalam RPJMN adalah membangun tol laut dengan visi menuju
poros maritim dunia pada 2045 mendatang. Dalam rangka
merealisasikan visi tersebut, pemerintah yang diwakili oleh PT
Pelindo III akan melakukan revitalisasi, berupa pelebaran dan
pengerukan alur pelayaran barat laut Surabaya. Tujuannya,
dalam jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas dan
volume kapal yang melintas menuju pelabuhan Tanjung
Perak Surabaya, sebagai pelabuhan terbesar kedua di tanah
air setelah Tanjung Priuk, Jakarta.
Namun penyelesaian program revitalisasi tersebut
terkendala oleh keberadaan pipa gas yang sudah tidak
terpakai lagi, milik PT Pertamina Hulu Energy West Madura
Offshore (PHE WMO), dan berada di dasar
kawasan alur pelayaran dimaksud. PHE
WMO adalah salah satu anak perusahaan
Pertamina yang bergerak di bidang eks
plorasi dan eksploitasi migas dengan wilayah
kerja di lepas pantai sebelah utara Kabu
paten Gresik, membentang hingga sebalah
barat laut selat Madura. Kehadiran pipa gas
tersebut menyebabkan PT Pelindo III tidak
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Angkat Pipa di Laut Surabaya,
PHE WMO Selamatkan Transaksi Rp 17 Triliun

Proses Pengangkatan pipa gas bawah laut milik PHE WMO, dengan
mengunakan clamshell barge di Selat Madura.

bisa melakukan perawatan seluruh wilayah muka pelabuhan,
serta berpotensi mengganggu alur pelayaran, baik untuk
kegiatan-kegiatan pengerukan alur pelayaran yang semula
memiliki ke dalam 9,5 meter menjadi 13 meter, maupun pe
lebarannya dari 100 meter menjadi 150 meter. Padahal se
cara strategis, setelah pendalaman dan pelebaran tersebut,
diharapkan akan meningkatkan pergerakan kapal dari 27.000
pergerakan per tahun menjadi 74.000 pergerakan per tahun
atau setara dengan nilai total nominal uang sebesar Rp 17
triliun per tahun.
“Untuk mencegah potensi kerugian negara tersebut dan
kehilangan aset pipa gas sebesar Rp 1,4 miliar, serta ditambah
penggantian yang diklaim oleh PT Pelindo III sebesar Rp 133,4

miliar, management PHE WMO membentuk tim kerja untuk
melakukan langkah yang cepat, tepat, dan efisien, serta tetap
memperhatikan aspek-aspek HSSE dalam membersihkan
pipa gas yang sudah tidak terpakai, itu” ucap Arfan Salfo,
Coordinator QA/QC Inspection PHE WMO.
Lebih lanjut Arfan menjelaskan, proyek pengangkatan ini
memakai metode Lift and Cut serta menggunakan clamshell
barge. “Kami memilih metode ini didasari pada pertimbangan
efisiensi biaya, waktu, dan tidak mengganggu alur pelayaran
Barat Surabaya,” terang Arfan. Di samping itu, proyek ini
menjadi tantangan tersendiri bagi tim PHE WMO karena baru
pertama kali dilakukan di Indonesia.
”Dengan program yang cermat dan akuisisi pelaksanaan
yang tepat sasaran, pekerjaan pengangkatan pipa gas tidak
terpakai sepanjang 3,2 km berhasil dilakukan hanya dalam
waktu 15 hari dari target 30 hari. Penghematan biaya pe
kerjaan sebesar Rp 82,6 miliar dan tambahan pemasukan
untuk perusahaan sebesar Rp 1,4 miliar dari hasil penjualan
scrap pipa bekas,” aku Arfan menyiratkan rasa syukurnya.
Lebih jauh, Arfan menambahakan bahwa dengan
dibersihkannya alur pelayaran Barat Surabaya dari pipa gas,
kapal-kapal berukuran besar sudah bisa melintas. Selain value
creation, pekerjaan pengangkatan pipa gas bawah air di area
crossing#2 APBS mendapat apresiasi tinggi dari Kementerian
Perhubungan, Dirjen Perhubungan laut, Kesyahbandaran
Tan
jung Perak Surabaya yang ditembuskan langsung ke
Dirjen Hubla dan Direktur KPLP Ditjen Hubla. “Yang paling
penting adalah kami bisa mencegah terbentuknya citra buruk
perusahaan akibat pemberitaan terkait pipa gas tersebut,”
ucap Arfan mengakhiri perbincangan.•DIT. HULU

