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Seiring dengan pergantian pucuk pimpinan, semangat
Pertamina mewujudkan cita-cita menjadi World Class Energy
Company kembali dikobarkan. Kali ini, CEO Pertamina mendorong
jajaran manajemen dan pekerja untuk mencapai sasaran kerja yang
sesuai dengan parameter internasional.
Lalu, apa sebenarnya parameter perusahaan kelas dunia
menurut kacamata publik?
Beberapa insititusi global telah menetapkan parameter kelas
dunia dan mempublikasikannya secara tahunan. Misalnya adalah
majalah Fortune dengan daftar Fortune Global 500-nya. Daftar ini
memeringkat perusahaan dunia berdasarkan parameter utama
“Pendapatan tahun berjalan” (revenue).
Fortune pun menerbitkan daftar World’s Most Admired
Companies. Peringkat ini menilai reputasi global perusahaan
dengan menggunakan 9 parameter yaitu Inovasi, Manajemen
Sumber Daya, Penggunaan Aset, Tanggung Jawab Sosial, Kualitas
Manajemen, Kinerja Keuangan, Nilai Investasi Jangka Panjang,

> ke Halaman 3
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THE PARAMETERS

Direktur Utama Pertamina Massa Manik didampingi Direktur SDM, TI & Umum Dwi Wahyu Daryoto berdialog dengan pekerja Kantor Pusat yang
tergabung dalam Culture Change Agent (CCA) Monas, di Bright Cafe Kantor Pusat Pertamina, pada (30/3). Dalam kesempatan tersebut Massa
menegaskan pentingnya penguatan kultur positif SDM Pertamina berdasarkan prinsip jujur, tulus, dan amanah. Berita terkait di halaman 5

Massa Manik :

Wujudkan Leader
dengan Kompetensi dan
Integritas Tinggi
Direktur Utama Pertamina,
Massa Manik memberikan
arahan kepada jajaran SVP,
Direksi Anak Perusahaan,
JV dan Cucu Perusahaan
seluruh unit bisnis dan usaha
Pertamina terkait bagaimana
merealisasikan Visi World
Class Energy Company
(Transformasi) Pertamina.
JAKARTA - “Apa yang akan
kita lakukan dan bagaimana
melakukannya, apa yang se
harusnya menjadi fokus kita
sebagai leader di Pertam ina.
Karena para leader lah yang

menentukan Pertamina hari ini dan
ke depannya,” ungkap Massa Manik
di Lantai M Kantor Pusat Pertamina,
Rabu (29/3).
Dirinya berharap agar para leader
Pertamina bersama timnya dalam
waktu dua minggu melakukan pe
metaan kriteria dan ukuran-ukuran
world class di perus ahaan dan
fungsinya masing masing dengan
membuat delapan prioritas utama
dan target leader dalam melakukan
transformasi sesuai dengan kriteria
dan ukuran-ukuran untuk tahun
2017.
Dalam kesempatan ters ebut,
Massa Manik mengulas tentang
Pertamina 2025 menjadi World Class

Energy Company dengan prinsip
‘Not Reinventing the Wheel’. Yaitu,
reshaping den gan membangun
indikator yang lebih jelas sebagai
kriteria World Class Company, mereview dan memasukkan indikatorindikator ke dalam roadmap dengan
target waktu penc apaian yang
feasible dan memperkuat pos
tur finansial dan cost structure
(Benchmark).
Selain itu, pembangunan human
capital yang memiliki holistic view
dan pemahaman bisnis yang baik,
memperkuat implementasi tata
nilai Pertamina Clean, Capable,
> ke Halaman 4

Tambah PLTS,
Refinery Unit III
Hemat Energi 34%
PLAJU - Direktur Pengo
lahan Pertamina Toharso
meresmikan instalasi Pem
b a n g k i t L i s t r i k Te n a g a
Surya (PLTS) On-Grid de
ngan kapasitas 9.000 WP
(Watt-Peak) di RU III, pada
Rabu (22/3). PLTS yang
akan mengalirkan listrik
untuk operasional Gedung
Perkantoran RU III ini mampu
menghemat pemakaian
energi hingga 34%.

Quote

“Berdasarkan uji coba
sudah terlihat hasilnya ba
gus, jadi untuk tahap awal
akan digunakan di Gedung
Perkantoran GM dulu,” ujar
Toharso.
Peresmian operasi PLTS
ini ditandai dengan pe
nand atanganan prasasti
oleh Direktur Pengolahan
P e r t a m i n a To h a r s o d i 
> ke Halaman 4

of the week

Fungsi utama seorang pemimpin
adalah menciptakan sebanyak mungkin
pemimpin, bukan pengikut.

				

Tom Peters
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sekali dari yang sudah kita rencanakan
relatif berjalan dengan baik sesuai dengan
target yang kita canangkan, walaupun
capaian produksi masih di bawah 1% dari
target akan tetapi Laba kita melebihi target
RKAP.
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PojokManajemen

Berapa total efisiensi yang sudah
berhasil diperoleh PGE selama 2016?
Kita bisa menekan biaya operasi kita
sehingga sampai akhir tahun 2016 realisasi
ABO PGE tahun 2016 sebesar US$ 43,81
juta dari target RKAP revisi US$ 52,83
juta. sehingga total

nilai efisiensi
yang berhasil dicapai
sebesar US$9,17 juta

(realisasi 82,9%) dari RKAP Revisi versi KPI
2016. Dari pencapaian efisiensi tersebut,
maka pencapaian laba kita bisa menjadi
maksimal, kita harus bisa menjaga agar
laba kita meningkat.
Apakah ada capaian lainnya yang
berhasil diraih PGE sepanjang
tahun 2016 ?

Pada tahun
2016 kita berhasil
menyelesaikan tiga
proyek PLTP lebih
cepat dari yang
direncanakan. Yaitu, proyek

Direktur Utama PT PGE
Irfan Zainuddin

Capai Target dengan
Percepatan Proyek
dan Efisiensi
Pengantar Redaksi :

Potensi panas bumi (geothermal) di Indonesia mencapai 29.000 MW. PT Pertamina

Geothermal Energy (PGE) sebagai anak perusahaan Pertamina yang bergerak di bidang
panas bumi optimis dengan prospek usaha panas bumi di Indonesia dan hal tersebut
telah dibuktikan dengan kinerja PGE yang berhasil mencapai target bahkan melebih dari
RKAP yang dicanangkan. Berikut hasil wawancara tim Energia dengan Direktur Utama
PT Pertamina Geothermal Energy, Irfan Zainuddin di Kantor Pusat PGE, Menara
Cakrawala Jakarta.

P

encapaian apa yang telah
berhasil dicatatkan oleh PGE
sepanjang tahun 2016 terkait
revenue dan laba bersih dari target yang
dicanangkan? Alhamdulillah di tahun 2016,
PGE berhasil mencatatkan

revenue
sebesar US$ 211,24
juta dan ini lebih tinggi dari target RKAP
revisi yang ditetapkan yaitu US$ 209,45
juta. Sedangkan untuk

laba bersih
sebesar US$ 75,156
juta atau 108% dari target RKAP revisi
versi KPI sebesar US$ 70,01 juta.

Berapa capaian produksi PGE di tahun

Total produksi PGE
di tahun 2016 sebesar
3.043 GWh, 99% dari RKAP

2016 ?

revisi versi KPI 2016 sebesar 3.084 GWh.
Realisasi produksi tersebut terdiri dari 1.649
GWh di AG Kamojang, 435 GWh di AG
Lahendong, dan 959 GWh di AG Ulubelu.
Dari sisi produksi, pencapaian kita
juga cukup bagus walaupun ada bebe
rapa kendala yang kita alami di beberapa
lapangan khususnya di Ulubelu dimana
PLTP yang dioperasikan oleh PLN, dimana
kita tidak bisa menyuplai uap karena
adanya pengaturan beban terkait dengan
operasional. Namun yang paling penting

Ulubelu Unit 3, Lahendong Unit 5 dan 6.
COD Ulubelu Unit 3 pada tanggal 25 Juli
2016, dari semula direncanakan 6 Agustus
2016. Sedangkan COD Lahendong Unit
5 dan 6 masing-masing pada tanggal 16
September 2016 dan 6 Desember 2016
dari semula direncanakan masing-masing
pada tanggal 26 Desember 2016 dan 1
Februari 2017. Keberhasilan ini dapat megenerate produksi dan revenue lebih awal.
Hal yang sangat membanggakan sekali
ketiga proyek tersebut diresmikan oleh
Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko
Widodo. Karena memang sudah menjadi
bagian dari proyek Pemerintah untuk me
nambah energi bersih dan mencapai target
jangka panjang kita untuk mencapai 23%
bauran energi di Indonesia.
Di samping itu, tahun 2016 PGE meraih
piala PROPER Emas keenam kalinya
secara berturut untuk wilayah kerja Area
Kamojang. Targetnya ke depan bukan
hanya Kamojang saja namun juga wilayah
kerja lainnya bisa meraih PROPER Emas.
Penghargaan lainnya adalah :
• Indonesia Green Award 2016
• The Best Green CEO Award 2016
• Penghargaan Pengelolaan Bidang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
serta Lindungan Lingkungan (K3LL)
dari Direktorat Jenderal Energi Baru,
Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE)
Kementerian ESDM. PGE meraih 6 (enam)
piagam penghargaan untuk wilayah kerja
Kamojang, Lahendong dan Ulubelu.
• Penghargaan lain lainnya dari Pemkot
Bandiung dan Gubernur Lampung yang
terkait dengan lingkungan.
Sudah berapa total proyek yang
telah dikerjakan dan yang sudah
diselesaikan oleh PGE ? Secara pararel

ada tujuh proyek panas
bumi yang sedang
berjalan yaitu Sungai Penuh di
Kerinci-Jambi, Hululais di Bengkulu,
Lahendong unit 5&6 dengan total project
40 MW, Lumut Balai unit 1&2, Lumut Balai
unit 3&4 yang masih tahap awal, Ulubelu
unit 3&4 dan Karaha yang diharapkan akan
selesai di bulan Juni 2017.
Di samping tiga proyek yang sudah
diresmikan tersebut yaitu sebesar 90 MW,
maka tahun ini 2017 kita akan menambah
85 MW dari Ulubelu unit 4 sebesar 55
MW dan Karaha unit 1 sebesar 30 MW,
jadi total kapasitas terpasang kita sebesar
617 MW. Sebelum tahun 2016, PGE
juga melaksanakan proyek di Kamojang
(IPP), yaitu PLTP Unit 4 dan 5, dan di UBL
(Upstream) yaitu steamfield untuk Ulubelu
unit 1&2.

Lantas apa yang akan ditargetkan PGE
untuk tahun 2017 ini ? Tahun ini kita akan
menyelesaikan dari proyek yang sedang
berjalan yaitu Ulubelu unit 4 sebesar 55
MW, Karaha akan selesai dibulan Juni 2017
sehingga total 85 MW yang akan dicapai
ditahun 2017. Sehingga diharapkan akan
berkontribusi menambah laba tahun 2017
sekitar US$ 85 juta.
Bagaimana dengan investasi proyek
baru di 2017? Khusus

di tahun
2017 PGE sudah
mengalokasikan
Anggaran Biaya
Investasi total senilai
US$ 398,9 juta yang terdiri

dari US$ 294,9 juta Business Development
(74% dari total ABI) dan sisanya US$ 104
juta Non-Business Development (26% dari
total ABI).
Komitmen apa yang diberikan oleh
PGE dalam rangka pengembangan
energi panas bumi ? Seperti yang sudah
ditetapkan dalam kebijakan energi nasional,
dimana 23 persen pertumbuhan energi baru
terbarukan itu bisa dilakukan secara nasional
dimana khusus panas bumi itu kontribusinya
sebesar 7,2 GW ditahun 2025. Dari total
target 7,2 GW tersebut, PGE diproyeksikan
akan berkontribusi sebesar sekitar 2,3 GW
(32%).
Saat ini (ref. data EBTKE, ESDM) dari
total potensi panas bumi di Indonesia
sebesar kurang lebih 29 GW, sebesar
1.534,5 MW (5%) sudah berproduksi,
sebesar 3.150 MW (11%) potensi area yang
sudah dilelang masih belum berproduksi
(dalam tahap survei dan eksplorasi), dan
sebesar 1.690 MW (6%) potensi area
dalam tahap persiapan lelang oleh EBTKE.
Sedangkan sisanya sebesar 23.190,5
MW (78%) masih belum berupa WKP atau
masih dalam status pendataan. Dari total
WKP panas bumi yang sudah berproduksi
(1.534,5 MW), PGE berkontribusi sebesar
35% (532 MW). Ini menjadi tantangan besar
bagi kita semua. Insyallah kita mampu.•IRLI
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Tema Edisi 10 April 2017 : Bagaimana Anda Menjaga Rahasia Perusahaan?
Kirimkan pendapat Anda ke email bulletin@pertamina.com dengan subjek : SUARA PEKERJA
Paling lambat Rabu, 5 April 2017. Tersedia souvenir menarik bagi empat pendapat terpilih.

Menurut saya, Role Model adalah....

Bagi saya, role model adalah
adalah
seorang yang dapat menjadi
panutan, baik secara tingkah laku
personal maupun profesional, yang
memiliki integritas tinggi terhadap perusahaan.
Role model bukan berarti seorang pimpinan
tertinggi, tetapi pimpinan seharusnya menjadi
role model. Role Model harus menggambarkan
sosok yang sesuai dengan budaya perusahaan 6C
(Clean, Competitive, Confident, Customer Focus,
Connercial dan Capable).

Menurut saya role model adalah
sosok yang menjadi inspirasi dalam
hidup kita, baik itu dalam aspek perilaku
dalam kehidupan sehari-hari maupun dilihat
dari prestasi yang telah dicapai. Role model
yang kita panuti harusnya memberikan
motivasi dalam hidup ini untuk dapat meraih
peningkatan dalam kehidupan kita.

Erri Luki A
Pemasaran, S&D Region V, TBBM Surabaya Group

William Handoko G
MOR VIII Maluku Papua
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Integritas
Clean, adalah “C” pertama dalam nilai-nilai
budaya Pertamina. Bukan tanpa alasan Clean
diletakkan di awal, karena mungkin ini adalah nilai
yang paling sulit diterapkan.
Namun sebelum berpikir tentang “Clean”
dalam konteks yang luas, mari kita tengok “Clean”
dalam keseharian kita sebagai pekerja Pertamina.
“Clean” dalam nilai budaya Pertamina mengacu
pada sistem pengelolaan perusahaan yang
profesional, menghindari benturan kepentingan,
tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi
kepercayaan dan integritas.
Dalam dialog antara Direktur Utama Pertamina

Seorang role model haruslah seseorang yang
memiliki pribadi yang dapat memberikan
contoh dalam berpikir, berkata dan bertindak
benar. Menjadi pemimpin bagi dirinya dan
orang di sekitarnya. Malu ketika berbuat
salah dan terbuka atas segala masukan yang
membangun.

Menurut saya, seseorang dapat
dijadikan role model jika memenuhi
tiga kriteria.
1. Loyalitas yang tinggi dan
rela berkorban
2. Sama ucapan dan
tindakan
3. Konsisten dan
Konsekuen

Yusuf Iskandar
RU VI Balongan

Febriardy
PT Pertamina Geothermal Energy

			

dengan pekerja muda Pertamina, integritas
menjadi salah satu hal yang digarisbawahi dan
mutlak harus dimiliki pekerja. Integritas juga
berarti harus jujur terhadap diri sendiri.
Dengan kata lain, integritas erat kaitannya
dengan konsistensi kita terhadap penerapan
nilai dan kode etik dalam berbagai hal. Karena
itu, motivator Paul J Meyer merangkum makna
integritas mencakup sikap bertanggung jawab,
jujur, menepati kata-kata, berani berkata benar
dan setia.
Kata kunci dari hal tersebut adalah profesional.
Sudahkah kita, sebagai pekerja Pertamina

< dari Halaman 1

bekerja secara profesional? Kalau kita belum bisa

THE PARAMETERS

Kualitas Produk/Jasa dan Kemampuan Bersaing secara Global.
Selain itu lembaga konsultan global, Reputation Institute juga
menerbitkan daftar World’s Most Reputable Company. Peringkat ini
menunjukkan perusahaan-perusahaan yang memiliki reputasi global
terbaik berdasarkan hasil riset kepada lebih dari 240.000 responden
dari 15 negara. Adapun parameter yang digunakan adalah: Produk
& Layanan, Inovasi, Lingkungan Kerja, Tata Kelola, Citizenship,
Kepempimpinan dan Kinerja.
Tak hanya itu, Majalah Forbes turut me-rangking perusahaan
secara lebih spesifik. Misalnya daftar World’s Most Valuable Brands
yang menjadikan aspek merek sebagai parameter utama, serta World’s
Most Innovative Companies yang menilai tingkat inovasi perusahaan.
Forbes juga memeringkat perusahaan terbesar dunia melalui daftar
Forbes Global 2000, dengan acuan parameter, yaitu Pendapatan,
Laba, Aset dan Kapitalisasi Pasar.
Berikut adalah berbagai perusahaan yang menempati posisi 5
teratas dalam daftar world-class menurut lembaga-lembaga di atas.

menyelesaikan pekerjaan tepat waktu atau hanya
sibuk dengan pekerjaan lain yang tidak penting,
mungkin kita perlu menelaah lagi profesionalisme
kita.
Jika ada sesuatu yang salah di perusahaan,
dan kita lebih memilih menyebarkan ke pihak
eksternal tanpa terlebih dahulu mencari solusi
di internal, perlu dipertanyakan lagi kesetiaan
kita. Banyak saluran yang disiapkan perusahaan

Dari daftar tersebut, terlihat jelas bahwa tiap lembaga memiliki
interpretasi dan parameter tersendiri untuk mengukur perusahaan
kelas dunia. Karenanya, suatu perusahaan yang memiliki aspirasi
untuk menjadi world-class company perlu terlebih dahulu menetapkan
parameter yang ingin dicapai. Tentunya, parameter tersebut harus
relevan dengan bisnisnya dan mampu memenuhi aspirasi stakeholder.•
Untuk komentar, pertanyaan dan permintaan pengiriman artikel Market Update via
email, email ke pertamina_IR@pertamina.com

6C

VISI

Menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia

TATANILAI

perusahaan, sehingga dipetakan mana yang bisa
diselesaikan secara internal untuk perbaikan ke
depan, dan mana yang memang harus dilanjutkan
dengan tindakan tegas.
Jadi, masalah “Clean”, khususnya menyangkut
integritas ini memang harus dimulai dari diri kita
sendiri, dari hal-hal sederhana yang kita lakukan
sehari-hari, dan dari saat ini juga.•

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary



untuk menyampaikan hal yang tidak benar di

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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Sorot

Di hadapan direksi Anak Perusahaan, Direktur Utama Pertamina Massa Manik menegaskan perlunya pembangunan human capital yang memiliki
holistic view dan pemahaman bisnis yang baik dengan berlandaskan pada sikap jujur, tulus dan amanah.

PT Pertamina
International Shipping
Kerja Sama dengan
NYK Group


jakarta - Semenjak ditunjuk sebagai anak perusahan baru,
untuk pertama kalinya PT Pertamina International Shipping (PIS)
melakukan kerja sama strategis dengan NYK Group. Kerja sama
tersebut dimaksudkan untuk memperlancar bisnis LNG yang

Tambah PLTS, RU III Hemat Energi 34%... dari halaman 1
baru terbarukan. Di sam
p i n g P LT S y a n g b a r u
diresmikan, saat ini RU III
telah mengoperasikan 28
unit PLTS Off-Grid System,
yakni menggunakan baterai
untuk listrik penerangan
jalan yang terpasang di jalan
umum komplek perumahan

dan perkantoran RU III.
“Penambahan operasi
PLTS ini adalah bentuk
dukungan kami terhadap
penggunaan green energy
atau energi bersih dan ramah
lingkungan di Pertamina.
Dengan penggunaan ener
gi terbarukan yang me

Foto : MOR II

dampingi Manager Process
Technology Joko Widi Wija
yanto, General Manager RU
III Eman Salman Arief dan
tim manajemen RU III.
Toharso mengatakan
PLTS tersebut sebagai ba
gian dari pengembangan
dan pemanfaatan energi

Direktur Pengolahan Pertamina Toharso mendengarkan penjelasan tentang instalasi Pembangkit Listrik
Tenaga Surya (PLTS) On-Grid dengan kapasitas 9.000 WP (Watt-Peak) di Gedung Perkantoran RU III. Di
samping PLTS yang baru diresmikan, saat ini RU III telah mengoperasikan 28 unit PLTS Off-Grid System,
yakni menggunakan baterai untuk listrik penerangan jalan yang terpasang di jalan umum komplek perumahan
dan perkantoran RU III.

manfaatkan sinar matahari,
PLTS ini juga berkontribusi
dalam mengurangi emisi
CO2 dan efek rumah kaca
atau pem anasan global,”
jelas Toharso.
Toharso melanjutkan,
untuk mengoptimalkan pe
nyerapan energi matahari,
PLTS ini menggunakan
Solar Tracking System dan
On-Grid yang mampu
meningkatkan kinerja serta
efisiensi PLTS sekitar 10%30%.
Ke depan, Pertamina
akan menambah instalasi
dan kapasitas PLTS untuk
dapat dipergunakan di
seluruh area perkantoran
dan perumahan RU III.
Selain pemanfaatan te
naga surya, tutur Toharso,
Pertamina sebagai produsen
energi panas bumi nasional
juga telah mengembangkan
dan mengoperasikan energi
angin serta energi mikro
hidro.•RU III

sudah lebih dari 30 tahun dijalani Pertamina.
Menurut Direktur Utama PT Pertamina International
Shipping Subagjo Hari Moejanto, hal inilah yang melatar
belakangi kerja sama dengan perusahaan asal negeri
matahari tersebut. “Hingga saat ini Pertamina belum
mempunyai kepemilikan atas kapal LNG. Ini menjadi
concern Pertam ina terutama yang berada di LNG
Direktorat Gas yang membutuhkan keamanan dalam
transportasi laut LNG,” jelasnya.
NYK Group merupakan perusahaan perkapalan asal
Jepang yang mempunyai kompetensi transportasi LNG.
Selain pengalaman, tentunya NYK Group mempunyai
modal dan pasar luar negeri. Dan yang lebih utamanya,
perusahaan tersebut mempunyai sekitar 70 kapal.
“Hal demikian yang membuat Pertamina confident
bersinergi dengan NYK. Karena nantinya kebutuhan LNG
akan bergeser dari ekspor kepada kebutuhan dalam
negeri yang akan disuplai dari produsen dalam negeri
sendiri juga,” ujar Subagjo.
Seperti diketahui, bisnis LNG pada umumnya close
circle, dimana sebelum trade dikembangkan harus sudah
ada kepastian buyer dan keyakinan transportasinya. Untuk
itu, semua pihak yang terkait dengan LNG ini memerlukan
kepastian alat angkut.
Dengan demikian, NYK Group juga mempunyai
concern untuk berpartisipasi dalam angkutan laut
domestik. Ini merupakan persyaratan yang harus dimiliki
oleh perusahaan pelayaran yang beroperasi di Indonesia.
“Pengembangan di sektor angkutan laut LNG tersebut
sejalan dengan keinginan Pertamina untuk involve di dalam
bisnis di LNG. Dari sisi pasar dan partner terpenuhi,
sehingga harapanyang berkaitan dengan industri tersebut,
terutama dari Pertamina grup, kita akan akomodasi,”
pungkasnya.•HARI

Foto : TRISNO

Costumer Focus, Competitive, Commercial, Confident
serta membentuk sikap jujur, tulus dan amanah. Selain
itu, melakukan edukasi kepada stakeholder mengenai
perkembangan bisnis Pertamina serta konsolidasi internal
untuk mendorong keterbukaan sehingga memb entuk
teamwork yang kuat dan solid.
“Fungsi utama seorang pemimpin adalah menciptakan
sebanyak mungkin pemimpin bukan pengikut. Kita
sebagai leader tentunya memiliki komitmen, namun kita
harus memastikan seluruh jajaran di bawah mengerti apa
komitmen kita tahun ini dan tahun depan. Dua hal yang
penting posisi kita sebagai leader adalah integritas dan
kompetensi menjadi satu kesatuan ibarat dua sisi mata uang
koin,” tegas Massa.
Lebih lanjut Massa mengatakan, dalam melanjutkan
transformasi, fokus pada penguatan kultur positif SDM
Pertamina, yaitu kemauan untuk mengubah pola pikir dan
sikap, melalui enam prioritas konsolidasi internal. Yaitu,
memimpin sesuai prinsip core of leadership ‘jujur, tulus,
amanah’, menjaga budaya efisiensi perusahaan yang telah
berjalan dua tahun terakhir, memperkuat implementasi
enam tata nilai Pertamina, meningkatkan soliditas internal
Pertamina, meningkatkan transparansi perusahaan dan
memperkuat postur finansial.
“Kita harus segera berubah mengejar ketertinggalan
untuk mewujudkan Pertam ina menjadi World Class
Company,” pungkasnya.•IRLI

Foto : PRIYO

Massa Manik :
Wujudkan Leader dengan Kompetensi dan
Integritas Tinggi...dari halaman 1

PT Pertamina International Shipping (PIS) sepakat bersinergi dengan NYK
Group untuk amankan transportasi laut LNG.



Vetting Kapal Lebih Mudah
dan Transparan dengan
PertaVOS
Pemukulan gong oleh Direktur Keuangan & Strategi Perusahaan Pertamina Arief
Budiman menjadi tanda Go Live Bank Loan Monitoring System (BLMS) di Lantai
Ground kantor Pertamina Pusat, Rabu (22/3)

Selain itu, adanya sen
tralisasi dalam data bank
system diharapkan bisa
mendukung proses efisiensi
dan efektivitas perusahaan
dalam memaksimalkan pro
ses bisnis dan internal control,
serta menghindari potensi
keterlambatan dan kesalahan
proses pembayaran pokok
dan bunga atas pinjaman
perusahaan.
Arief mengatakan, Per
tamina akan terus mendu
kung segala bentuk otomisasi
yang bertujuan memudahkan
kinerja operasi bisnis. Tahun
ini semakin banyak inisiatif
otomisasi lainnya, tak terbatas
di Direktorat Keuangan saja.
“Kalau bisa tahun ini
banyak yang manual di
otomisasi. Ini menjadi tan
tangan kita bersama untuk
melakukan otomisasi. InisiatifInisiatif seperti ini yang perlu
terus dik embangkan, dan
saya sangat senang dengan
ini,” ujarnya.
“Untuk BLMS, saat ini

masih dikerjakan secara pa
ralel online dan print out.
Semoga rencana sepenuhnya
untuk pindah ke sistem
segera terlaksana. Sistemnya
sudah ada, sud ah bagus,
dan tinggal proses transisi ke
sistem ini,” tambahnya.
Sementara itu, VP Fi
nancing Aris Mulia Azof
menjelaskan, BLMS te
lah terintegrasi dengan
pemb ukuan akunt ansi di
sistem MySAP sehingga
memungkinkan pekerjaan
secara paperless, pem e
nuhan data secara realtime,
cepat, dan tepat dalam proses
verifikasi dan pembayaran
tanpa menduplikasi kegiatan
yang sama.
Fitur sistem BLMS
sendiri telah melalui dua
fase pengembangan di ta
hun 2015 dan 2016. Ren
cananya, sistem ini akan terus
dikemb angkan bagi para
pengguna atau fungsi-fungsi
yang berkaitan melalui intra
Pertamina.•Starfy

CCA Monas “Ngariung” Bareng
Direktur Utama Pertamina
jakarta - Suasana ak
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JAKARTA – Pertamina Shipping se
bagai salah satu unit bisnis Pertamina
di bidang perkapalan, bertugas untuk
mengatur dan mendistribusikan pe
layanan logistik yang profesional dalam
hal penyediaan minyak, gas bumi,
petrokimia dan produk kilang yang
lainnya melalui transportasi laut.
Industri transportasi kapal secara
umum dan tanker khususnya telah
banyak berkembang mengikuti ke
butuhan pasar yang menuntut per
syaratan keselamatan yang tinggi, di
samping ketatnya regulasi pelayaran
yang ditetapkan oleh Badan Maritim
International (IMO). Salah satu regulasi
yang harus dilalui yakni proses vetting
yang bertujuan untuk meningkatkan
keselamatan, menciptakan dan me
melihara keamanan, lingkungan yang
sehat, bersih dan bebas polusi.
Untuk itulah, Pertamina melalui
Safety Management Representative
(SMR) Pertamina Shipping sebagai
garda terdepan untuk melakukan
proses vetting meluncurkan Pertamina
Vetting Online System (PertaVOS),
pada Selasa (21/3). Secara resmi
peluncuran PertaVOS dilakukan oleh
SVP Shipping Mulyono.
Dengan adanya PertaVOS akan
memudahkan akses filing data, dan
lebih transparan. Hal tersebut didasari
karena proses vetting yang dilakukan
Pertamina Shipping meningkat dari
tahun ke tahun. Pada tahun 2015,
Pertamina Shipping membukukan
lebih dari 1.400 proses vetting dan
naik pada 2016 menjadi 1.658 proses
vetting.
“Vetting Online System terbentuk
karena load pekerjaan yang cukup
tinggi. Dengan berkas sebanyak itu,
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jika dilakukan secara manual sudah
pasti akan memakan waktu lebih lama
yang akan berdampak pada operasional
kapal secara keseluruhan,” jelas Joko
Eko Purwanto selaku SMR Pertamina
Shipping Manager.
Menurut Joko, penerapan PertaVOS
akan mencegah kerawanan dalam
sistem filing dan databasenya, sehingga
proses vetting menjadi jauh lebih mudah.
Aksesnya akan lebih mudah dan tingkat
transparansinya lebih terbuka.
“Kita dapat mengantisipasi hal yang
tidak kita inginkan. Interaksi dengan ship
owner pun akan berkurang, karena ship
owner dapat langsung mengakses dari
kantornya.Tinggal download, jadi tanpa
harus mondar mandir untuk mengambil
berkas, sehingga ship owner mempunyai
waktu lebih untuk mengurusi hal yang
lainnya,” paparnya.
“Ke depannya PertaVOS akan kita
enhance ke dalam mobile application,
sehingga dimana saja dan kapan saja kita
dapat melihatnya dari alat komunikasi,
sehingga tidak mengharuskan pekerja
harus ke kantor terlebih dahulu untuk
mngecek berkas vetting. Jadi, pekerja
yang sedang berdinas pun bisa langsung
buka PertaVOS tersebut,” lanjut Joko.
Acuan utama pelaksanaan vetting di
Pertamina adalah Ship Inspection Report
(SIRE), Vessel Inspection Questionnaire
(VIQ) yang diterbitkan oleh OCIMF,
yang diadopsi oleh Pertamina menjadi
Pertamina Vetting Criteria (PERVEC)
beserta questionnaire-nya, sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dalam pe
doman vetting kapal di Pertamina.
Dengan adanya kegiatan vetting kapal
ini diharapkan semua kapal-kapal yang
beroperasi di seluruh Pertamina dapat
beroperasi dengan aman dan lancar.•HARI

Foto : TRISNO

jakarta - P e r t a m i n a
melunc urkan sistem moni
toring peminjaman Bank
melalui acara Go Live Bank
Loan Monitoring System
(BLMS), di Kantor Pusat Per
tamina, pada (22/3).
Go Live dilakukan oleh
Direktur Keuangan & Strategi
Perusahaan Pertamina Arief
Budiman, didampingi oleh VP
Financing Aris Mulia Azof, VP
Treasury Edwardi, dan VP IT
Solution CSS Lukito.
BLMS merupakan
strat egic initiatives Fungsi
Financing Direktorat Ke
uangan & Strategy Perusa
haan bekerja sama dengan
fungsi lain, seperti Treasury,
C S S , Ta x , d a n G e n e r a l
Accounting.
Sistem yang berbasis
website pada jaringan in
tranet Pertamina ini me
mungkinkan perusahaan
untuk mengurangi potensi
keterlambatan pembayaran
pinjaman, baik pokok mau
pun bunga untuk pinjaman
jangka panjang (long term
loan) serta pinjaman jangka
pendek (short term loan)
melalui integrasi end to end
business process pinjaman
di Pertamina di sistem BLMS.
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Go Live
Bank Loan
Monitoring
System
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Sorot

SVP Shipping Mulyono didampingi tim manajemen Shipping meluncurkan program PertaVOS sebagai upaya
memberikan kemudahan dan meningkatkan transparansi dalam proses vetting yang dilakukan oleh Pertamina
Shipping.
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Social Responsibility

Warga komplek perumahan pertamina Tegal Kamulyan sedang menanam
pohon dalam acara gathering warga RW 12 kelurahan Tegal Kamulyan
pada (19/3).

Warga Komperta Tegal
Kamulyan Cilacap Tanam
Ratusan Pohon
cilacap - Warga Komplek Perumahan Pertamina
(Komperta) Tegal Kamulyan Refinery Unit (RU) IV Cilacap
menggelar gathering Warga RW 12 Kelurahan Tegal
Kamulyan, pada (18/3). Acara tersebut diisi dengan
penanaman ratusan pohon di sekitar Komperta Tegal
Kamulyan, yang secara simbolis diawali oleh Lurah Tegal
Kamulyan Maini dan diikuti oleh seluruh warga.
Lurah Maini ini menyambut baik dilaksanakannya
penanaman pohon sebagai wujud kecintaan kepada
lingkungan. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua RW
12 Edwin Nugroho. Kegiatan ini bekerja sama dengan
HSE RU IV sebagai bentuk komitmen Pertamina dalam
menjaga dan melestarikan lingkungan.
Kegiatan juga diisi dengan senam bersama, jalan
sehat, berbagai perlombaan dan pisah sambut sejumlah
pengurus RT dan RW 12.•RU IV

Mitra Binaan PHE ONWJ Terima
Penghargaan Gubernur Jawa Barat
BANDUNG – PT Pertamina
HUlu Energi Offshore North
West Java (PHE ONWJ)
ikut serta dalam acara Gelar
Produk Wira Usaha Baru
(WUB) Jawa Barat di Gedung
Sate, Bandung, Minggu
(12/3). Hadir dalam acara
tersebut Wakil Gubernur
Jawa Barat Deddy Mizwar,
Perwakilan Kementerian
Koperasi & UKM, serta Duta
Koperasi sekaligus Anggota
DPR RI Dedi “Miing” Gumelar.
Acara yang diseleng
garakan oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Barat ini ber
tujuan untuk mengangkat
wirausaha baru yang ada di

PEP Limau Field Dukung Inisiasi
Pekerja Menuju Gaya Hidup Hijau

Foto bersama para peserta pelatihan bimbingan teknis tanaman hidroponik

Menurut Koordinator
acara Simson Purnomo,
pelatihan ini dimaksudkan
menyebarkan aktivitas po
sitif, dimulai dengan tetangga
dekat. Pertamina EP (PEP)
Limau Field turut mendukung
konsep ters ebut dengan
pelatihan yang dilaksanakan
di dalam kawasan perkan
toran. Materi yang dibe
rikan meliputi teknik awal
budidaya hidroponik hingga

Jawa Barat terutama dalam
melakukan promosi produk
dan meningkatkan daya
saing baik di tingkat lokal,
nasional & internasional.
Tiga mitra binaan PHE
ONWJ ikut serta dalam
keg iatan tersebut, antara
lain Kelompok Tani Green
Think dari Cilamaya Girang,
Subang, Bank Sampah
Tunas Bahari dari Eretan,
Indramayu dan UKM Hersih
Berkah dari Paman ukan,
Subang. Hadir mendampingi
mitra binaan PHE ONWJ
pada acara tersebut, Media
& Relations Manager Ifki
Sukarya.

Keikutsertaan ketiga
mitra binaan tersebut me
rupakan kerja sama antara
PHE ONWJ dengan Dinas
Energi & Sumber Daya
Mineral (ESDM) Provinsi Jawa
Barat. Dalam kesempatan
tersebut, Kelompok Tani
Green Think menerima peng
hargaan Wira Usaha Baru
Terbaik dari Gubernur Jawa
Barat.
Kepala Dinas ESDM Pro
vinsi Jabar Eddy Nasution
di sela-sela kunjungannya
ke stand mitra binaan PHE
ONWJ mengatakan, “Pro
duk mitra binaan PHE ONWJ
memiliki kualitas yang baik

dan merupakan produk yang
khas dari daerah pesisir Jawa
Barat. Dengan dukungan
dari PHE ONWJ dan Pemda
J a b a r, k a m i h a r a p k a n
pemasaran produk dan jasa
mitra binaan ini dapat terus
berkembang dan mampu
bers aing dengan produkproduk lain”.
Dukungan PHE ONWJ
pada mitra binaan diha
rapkan mampu membantu
dalam menumb uhkan se
mangat wirausaha untuk
dapat berkreasi lebih baik
sehingga men ingk atkan
kes ejahteraan masy arakat
pesisir Jawa Barat.•PHE ONWJ

Pelatihan untuk Kader Posyandu Semarang

Foto : PEP LIMAU FIELD

PRABUMULIH – Berangkat
dari konsep Urban Farming,
komunitas Oase Farm yang
b e ra n g g o t a k a n p e k e r j a
Pertamina, guru dan pekerja
lainnya mencoba meng
aplikasikan ide alternatif
peningkatan kualitas hidup.
Yaitu dengan bertani dengan
sistem hidroponik yang
menghasilkan tanaman
bebas pestisida.
Minggu, (12/3), sekitar
120 warga dari seputar ling
kungan komperta Prabumulih
mengikuti pelatihan bim
bingan teknis tanaman
hidroponik. Acara yang
diprakarsai oleh komunitas
hidroponik Prabumulih Oase
Farm ini dilaksanakan di
halaman kantor Limau Field
dari pagi hingga sore hari.

Foto : PHE

Kelompok Tani Green Think, mitra binaan PHE ONWJ, menerima penghargaan Wira Usaha Baru Terbaik dari Gubernur Jawa Barat yang diserahkan oleh Wakil
Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.

narasumber ahli kesehatan
yang menerangkan kelebihan
tanaman hidroponik bagi
keseh atan yang ditanam
tanpa proses penyemprotan
pestisida itu.
Limau Field Man ag er
Abdul Muhar menyam
paikan,” Menjaga bumi tetap
hijau itu tak perlu jauh-jauh.
Bisa kita mulai dari rumah,
dengan menyebarkan kebia
saan baik secara positif.”•ARK

SEMARANg – Bertempat di Hotel Patra
Jasa, PT Pertamina Retail bekerja sama
dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota
Semarang menggelar program Pelatihan
dan Up skill Kader Posyandu, pada 1-2
Maret 2017. Acara ini melibatkan 50 kader
Posyandu yang merupakan perwakilan
dari pengurus posyandu di sekitar wilayah
operasi SPBU COCO PT Pertamina Retail.
Corporate Secretary PT Pertamina
Retail, M. Ivan Asmara mengungkapkan,
program ini digelar untuk keenam kalinya
dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia.
Kgiatan tersebut diharapkan dapat mem
berikan manfaat bagi kesehatan ibu
dan anak. “Program ini diharapkan bisa
memberikan dampak positif pada ke
sehatan ibu dan anak di sekitar lingkungan
SPBU COCO Pertamina. Semoga bisa
menambah ilmu, dan wawasan, sehingga
bisa dipraktikkan dengan baik,” kata Ivan
pada saat pembukaan acara.
Ivan berharap, pelatihan bisa lebih
optimal dengan meningkatkan tingkat
kesehatan di wilayah sekitar SPBU COCO.

Foto : PT PErtamina Retail

Foto : RU IV



Secara simbolis, peserta pelatihan mendapatkan alat
praktik lapadangan dari PT Pertamina Retail.

Para peserta diberikan materi yang
bentuknya tidak hanya fisik, melainkan juga
penyuluhan serta praktik langsung. Para
peserta juga diberikan alat praktik lapangan
secara cuma-cuma. Hari pertama, diulas
tentang “Kesehatan pada Ibu Hamil” dan
praktik berbagai teknik pijat pada bayi,
serta pengetahuan tentang ASI ekslusif.
Untuk masalah nutrisi, dibahas tentang
materi pembuatan bubur susu.•PERTAMINA
RETAIL

BTP Corner
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Sosialisasi Breakthrough
Project di Pertagas
JAKARTA - Pendatanganan komitmen
Breakthrough Project (BTP) maupun
proyek prioritas investasi tahun 2017 yang
telah dilaksanakan 22 Februari 2017 lalu
rupanya memberikan efek domino yang
besar pada seluruh insan Pertamina
termasuk Anak Perusahaan, salah satunya
adalah PT Pertamina Gas. Pada Jumat
17 maret 2017 yang lalu , telah diadakan
sosialisasi Breaktrough Project oleh PMO
Korporat BTP yang dalam hal ini adalah
fungsi Corporate Performance Initiative
Management (CPIM) Direktorat Keuangan
bertempat di Kantor Pertamina Gas Lantai
2 Gd. Oil Center. Acara tersebut dibuka
oleh President Director PT Pertagas
Toto Nugroho dan dihadiri oleh segenap

jajaran manajemen PT Pertamina Gas.
Pada kesempatan tersebut Toto Nugroho
menyampaikan pentingnya melakukan
ide-ide terobosan yang out of the box dan
impactnya dapat dilihat dalam waktu yang
singkat (quick win). Toto juga menyampaikan
bahwa saat ini telah dipilih insan-insan muda
Pertagas yang memiliki potensi sebagai
change agent atau yang diberi nama Pertagas
“NG” Next Generation. Ke depannya mereka
diharapkan dapat menggulirkan semangat
transformasi Pertamina maupun secara aktif
menjalankan peran sebagai PMO (project
management officer) untuk mengawal ter
capai nya program-program BTP yang akan
dijalankan di Pertagas.
Materi pertama sosialisasi ini dibawakan
oleh VP CPIM Ernie D. Ginting. Pada kesem
patan ini Ernie menjelaskan filosofi BTP, kriteriakriteria yang masuk ke dalam Breakthrough
Project dan bagaimana perkembangan
breakthrough project dari masa ke masa.
Ernie juga menjelaskan dampak BTP bagi
kelangsungan bisnis Perusahaan bagaimana
impact dari BTP dapat dirasakan oleh seluruh
insan Pertamina dalam tiga hal yaitu financial
impact, competitiveness maupun company
health.
Selain itu, PMO Korporat yang diwakili oleh
Manager Corporate Initiative Management
Litta Ariesca menjelaskan kepada Pertagas
“NG” dan direksi yang hadir mengenai proses
pelaksanaan BTP mulai dari initiation stage,
planning stage, monitoring & execution stage
sampai dengan closing stage dan potensi
challenge dan risiko yang muncul dalam pro
ses perjalanan BTP tersebut.•ALI AZMY
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Penyusunan & Challenge
Session BTP Pertagas
A

cara sosialisasi BTP yang telah dilakukan beberapa waktu lalu di Kantor Pertamina
Gas Gd. Oil Center, langsung ditindaklanjuti dengan cepat oleh Pertamina Gas

dimana pada 23 – 25 Maret 2017 telah diadakan konsiyering penyusunan BTP yang
diakhiri dengan sessi challenge session oleh team Manajemen yang dihadiri oleh
perwakilan Direksi

dan PMO BTP Pertagas.

Acara penyusunan BTP dibuka oleh

Direktur Operasi Pertagas Achmad Herry Syarifuddin yang menyampaikan challenge
dan target yang dihadapi Pertagas untuk mencapai target RKAP 2017. Setelah itu acara

dilanjutkan dengan penjelasan tentang materi proses detail BTP maupun lesson learned

BTP 2015 dan 2016 yang dibawakan oleh fungsi Corporate Initiatives Management
(CIM) Dit. Keuangan Pertamina selaku PMO BTP Korporat.

Pertagas telah menetapkan tiga tema fokus pada Revenue Generator, Cost

Efficiency dan Operational Excellence & HSSE. Berangkat dari 3 tema tersebut, pe

nyusunan BTP Pertagas dimulai dengan sesi long-list identification dengan melakukan

brainstorming dan pengusulan ide-ide terobosan oleh tiga tim besar yang mewakili
masing-masing tema. Pada sesi tersebut, dihasilkan lebih dari 100 buah ide-ide

terobosan yang kemudian berhasil dilakukan funneling berdasarkan kriteria SMART

(specific, measurable, achieveable, Realistic & timebound) sehingga didapatkan longlist sebanyak 17 inisiatif terobosan yang akan didefinisikan tujuan, target impact yang

diharapkan, maupun usulan project leader-nya. Sesi tersebut berlangsung cukup lama

karena masing-masing tim yang mewakili tema kesulitan dalam menentukan asumsi
perhitungan target financial impact. Setelah mendapatkan detail di atas, sesi dilanjutkan
dengan scoring session menggunakan 6 kriteria utama antara lain financial impact, Time

to impact (quick win), Keterlibatan fungsi/Direktorat, Out of The Box, Transformasi, dan
Risiko. Scoring process diselesaikan pukul 23.30 WIB dan melalui proses tersebut telah
dihasilkan short-listed BTP sebanyak 6 project.

Hari kedua dilanjutkan dengan proses penyusunan project charter secara serempak

untuk 6 shortlisted BTP yang difasilitasi oleh PMO BTP Korporat. Dimulai dari

mengarahkan pola pikir dan tata cara pengisian project charter yang terdiri dari dari
latar belakang BTP, tujuan BTP, before after condition, KPI dan target yang akan dicapai,
potensi risiko yang akan muncul, organisasi BTP maupun top management support.

Challenge session oleh manajemen Pertagas yang dilakukan pada Sabtu 25 Maret

2017, dihadiri President Director Pertagas Toto Nugroho, Direktur Commercial and

Business Development Indra Setyawati, dan jajaran Direksi serta manajemen. Pada
acara ini, banyak masukan dan arahan yang didapatkan dari manajemen Pertagas

terutama dari target efisiensi dan keandalan operasi. Toto Nugroho mengimbau agar

program efisiensi yang dijalankan harus sejalan dan tidak boleh mengurangi kehandalan
operasi Pertagas. Masukan dan arahan jajaran manajemen Pertagas akan ditindaklanjuti
dengan finalisasi project charter dan rencana kick-off BTP Pertagas yang direncanakan

pada minggu kedua April 2017. •ALI AZMY

Challenge Session 20 Inisiatif BTP Pelita Air Services
PT. Pelita Air Services pada tahun 2017 ini mulai aktif
menggerakkan seluruh pekerja dan bahkan anak peru
sahaannya, Indopelita Air Services (IAS) dengan mengusulkan
sebanyak 20 inisiatif BTP. Pada tanggal 23- 24 Maret
2017, tim PMO Pelita Air Services mengadakan challenge
session Corporate Initiative Management sebagai pengelola
breakthrough project (BTP) Korporat. Agenda yang berlang
sung selama 2 hari ini dimaksudkan untuk melakukan
penajaman target BTP baik yang berupa finansial maupun non
finansial serta deep dive kembali terhadap milestone, rencana
kerja serta potensi-potensi risiko yang mungkin timbul di
kemudian hari, serta potensi overlapping aktivitas dari inisiatif

yang muncul.
Challenge session yang dilaksanakan bergantian untuk
masing-masing inisiatif BTP ini dihadiri oleh Project Leader dan
PMO. Selain itu tim keuangan Pelita juga hadir untuk mengecek
dan men-sinkronkan usulan dengan data RKAP 2017. Terlihat
bahwa inisiatif yang muncul dari Pelita Air Service banyak yang
berupa top up untuk revenue, efisiensi serta beberapa value
creation yang berpotensi untuk memberikan revenue kepada
Pelita di tahun depan.
Semoga target stretch revenue Pelita Air tercapai dengan
dilaksanakannya inisiatif-inisiatif tersebut dan sinergi antar fung
si semakin berjalan baik.•TRISNI SOPHIAWATI
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SHIPPING

Menciptakan Awak Kapal Berkelas Dunia
JAKARTA - Dalam ilmu manajemen, untuk dapat
mendukung kinerja terbaik dari sebuah perusahaan, seorang
pekerja harus menguasai baik technical competence
maupun managerial competence. Proporsi penguasaan
kompetensi ini bervariasi tergantung pada level pekerja
tersebut apakah hanya sebagai staf atau seorang leader.
Untuk level staf, penguasaan technical competence lebih
dominan daripada managerial competence karena pekerja
tersebut mengerjakan proses bisnis secara langsung dan
melibatkan proses pengambilan keputusan yang bersifat
teknis. Sementara itu, seorang leader bertanggung jawab
menentukan arah perusahaan ke depannya, mengarahkan
staf-staf dibawahnya untuk mencapai visi misi perusahaan
tersebut, serta melibatkan pengambilan keputusan yang
bersifat strategis. Oleh karena itu, berbeda halnya dengan
level staf, penguasaan managerial competence menjadi
focus utama pada level leader.

Hal ini juga berlaku bagi organisasi di kapal milik
Pertamina. Organisasi kapal milik Pertamina secara umum
terbagi dari dua departemen, yaitu departemen deck dan
engine. Level leader pada organisasi kapal disebut Perwira
terdiri dari level perwira senior deck (Master, Chief Officer),
level perwira junior deck (Second Officer, Third Officer,
Fourth Officer), level perwira senior engine (Chief Engineer,
Second Engineer, Gas Engineer), dan level perwira junior
engine (Third Engineer, Fourth Engineer, Electrician).

Mengingat urgensi penguasaan managerial competence
untuk level leader, fungsi Crewing sebagai fungsi yang
bertanggung jawab untuk mengelola awak kapal tentunya
menaruh perhatian yang besar terhadap hal ini. Oleh karena
itu, untuk menciptakan awak kapal yang memiliki managerial
competence yang baik, fungsi Crewing bekerjasama dengan
fungsi HR melaksanakan program-program berikut:
1. Pendaftaran Awak Kapal Perwira yang sedang sign
off untuk mengikuti program JMDP dan SMDP. Saat
ini sudah dilaksanakan pendaftaran awak kapal sign off
untuk program SMDP pada tahun 2017. Pada batch I
tahun 2017, fungsi Crewing telah mendaftarkan 8 orang
awak kapal yang mengikuti program tersebut terdiri
dari 3 orang Master dan 5 orang Chief Engineer. Dalam
pelaksanaan SMDP tersebut, awak kapal belajar mengenai
materi-materi yang mendukung managerial competence
seperti Pertamina towards World Class National Energy
Company 2025 WCNEC, business games, managing
change, project management, risk management advanced,
business decision making, entrepreneurship, influencing
other, dan coaching. Dalam pelaksanaannya, awak kapal
bergabung dengan pekerja-pekerja lainnya dari fungsi
dan direktorat lain sehingga awak kapal mendapatkan
gambaran yang lebih utuh mengenai Pertamina melalui
sharing sesama pekerja. Ke depannya, direncanakan

secara bertahap, perwira junior juga akan didaftarkan
dalam program JMDP.
2. Pemberian materi mengenai wawasan korporasi
dan value perusahaan pada Before Join Ship
Training (BJST). Before join ship training merupakan
salah satu proses bisnis di fungsi Crewing yang bertujuan
memberikan pembekalan bagi awak kapal sebelum
menjalankan tugasnya di atas kapal. Saat ini, materi
yang diberikan seputar proses bisnis yang ada di kapal
maupun shorebased yang diberikan oleh fungsi-fungsi
yang berkaitan. Ke depannya, akan diberikan pula materi
mengenai wawasan korporasi dan value perusahaan
(6C) dalam bentuk video sehingga dapat lebih mudah
dipahami oleh awak kapal.
3. Leadership Assessment untuk awak kapal. Saat ini,
sedang diusulkan program leadership assessment untuk
awak kapal, khususnya untuk jabatan Master dan Chief
Engineer. Program ini dianggap perlu dilaksanakan untuk
menguji kesesuaian kompetensi awak kapal dengan
tanggung jawab jabatannya khususnya Master dan Chief
Engineer sebagai kepala departemen deck dan engine.
Dengan program-program ini, diharapkan dapat
meningkatkan kemampuan managerial dari awak kapal
Pertamina sehingga dapat membantu kemajuan per
usahaan. Pertamina Jaya! Shipping Mendunia!•shipping

Sorot

medan - Menindaklanjuti

CEO arah.com Nurjaman

serta lingkungan kerja yang

Nota Kesepahaman Kerja

M o c h t a r, K e t u a D e w a n

kondusif.

sama antara PT Pertamina

Kehormatan PWI Sumatera

Dalam sambutannya, Vice

(Persero) dengan Pengurus

Utara Sofyan Harahap, dan

President Corporate Commu

Pusat Persatuan Wartawan

Trainer Lecturer & Consultant

nication Pertamina Wianda

Indonesia yang disepakati

Harry Sutanto, dengan materi

Pusponegoro (saat menjabat)

pada 9 Februari 2017 di

meliputi Konsekuensi Hoax

mengatakan, pelatihan kali ini

Ambon, Pertamina menga

bagi Media Jurnalistik, Citra &

merupakan yang ketiga, se

dakan Pelatihan Peningkatan

Media, Profesionalisme War

telah dilaksanakan di Wilayah

Proafesionalisme Wartawan.

tawan dan Business Ethic.

JBB tanggal 28 Januari 2017

Foto : MOR I

Pertamina Adakan Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Wartawan

Pelatihan yang berlang

Ketua PWI Sumatera Utara

(Jakarta, Jawa Barat Banten),

sung satu hari ini, meng

Hemansyah menuturkan, da

dan Wilayah Timur tanggal

hadirkan beberapa pembicara

lam rangka meningkatkan

5 Februari 2017 (Ambon,

andal di bidang jurnalistik,

profesionalisme jurnalis selain

Maluku, Papua).

meningkatkan kemampuan

Menurutnya, program ini

informasi tentang energi serta

mem erlukan kemauan dari

terampilan guna mendukung

sep erti Direktur Indonesia

analisa berita insan media

dilaksanakan sebagai wujud

memb erikan manf aat dan

New Media Watch sekaligus

jurnalis itu sendiri, juga perlu

profesionalisme wartawan.

cetak maupun elektronik dan

adanya dukungan dari peru

dari upaya bersama antara

“Dengan demikian, in

Direktur Riset & Komunikasi

media online, sekaligus me

PWI Pusat Agus Sudibyo,

sahaan dan organisasi pers,

Pertamina dan PWI untuk

san pers dapat berperan

ningkatkan kompetensi ke

maksimal sebagai penerus

Wartawan yang bertugas di wilayah Sumatera Utara mendapat kesempatan mengikuti pelatihan peningkatan profesionalisme
yang diadakan Pertamina.

nilai tambah kepada masya
rakat,” ucap Wianda.•MOR I

INFO MEGAproyek KILANG

Rubrik ini berisi tentang info perkembangan revitalisasi dan
pembangunan kilang baru menuju kemandirian energi.
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Mega Proyek Kilang Minyak:
Perlu Strategi Khusus

P

engembangan dan pembangunan
kilang minyak sudah dicanangkan

untuk mencapai target swasembada
bahan bakar minyak. Tidak tanggung
tanggung, 6 proyek yang terdiri dari
4 proyek pengembangan kilang yang
sudah ada dan 2 proyek pembangunan
kilang baru, dikerjakan sekaligus dengan
target pada 2023 sudah rampung.
Jika dihitung dari tahun ini, 2017, PT
Pertamina (Persero) hanya punya waktu
6 tahun menyelesaikan keenam proyek
tersebut.
Rachmad Hardadi, Direktur Mega
Proyek Pengolahan dan Petrokimia PT
Pertamina (Persero) mengatakan, “Peker
jaan mulai dari FS (Feasibility Studies),
BED (Basic Engineering Design), FEED
(Front End Engineering Design) dan
EPC (Engineering

Procurement dan

Construction) dilakukan secara paralel.
Strategi ini ditempuh agar terjadi perce
patan pembangunan di keenam proyek
tersebut”.
Foto : MAM

Biasanya, waktu yang dibutuhkan
untuk mengerjakan seluruh tahapan
ini, berkisar 5 sampai dengan 6 tahun.
Dijelaskan Rachmad Hardadi, tahapan
yang dipercepat misalnya dalam proses
BED dan FEED. “Proses ini dilakukan
selama 2 tahun. Namun, untuk men
capai target, kami percepat

menjadi

PeRTAMINA GeRAk CePAT ReAlISASIkAN PRoyek RDMP RU V BAlIkPAPAN. Tim Bechtel International sebagai pelaksana FEED (Front End
Engineering Design) RDMP RU V Balikpapan melakukan Kick Off Survey ISBL Licensed Unit ke area kilang Pertamina Balikpapan, pada 9 September
2016. Sebelum dilakukan Kick Off Survey di Balikpapan, telah dilakukan Kick Off Meeting di Jakarta yang dipimpin oleh Direktur Pengolahan Pertamina
Rachmad Hardadi. Setelah pada Juli 2016 Pertamina memulai pekerjaan Basic Engineering Design (BED) dengan target tuntas pada Januari 2017,
kini FEED dimulai secara paralel. Untuk pelaksanaan BED dan FEED RDMP RU V Balikpapan, Pertamina akan mengirimkan total insinyur sebanyak
200 orang. Ini bagian dari upaya Pertamina mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan kapasitas insinyur tidak hanya untuk RDMP RU V
Balikpapan, tetapi juga proyek-proyek kilang lainnya.

satu tahun," ujar Hardadi. Begitu juga
untuk proses-proses selanjutnya, seperti

FEED sudah mencapai 60 persen, pra-

membutuhan waktu yang relatif lama,

FEED,

kualifikasi dan kualifikasi EPC sudah bisa

PT Pertamina (Persero) akan melakukan

dimulai," tambahnya.

pembelian secara langsung kepada ma

pra-kualifikasi

dan

kualifikasi

EPC. “Tidak perlu menunggu sampai
100 persen selesai. Pada saat proses

Untuk pengadaaan material yang

nufaktur melalui proses tender terbatas.

“Semua pekerjaan ini akan diawasi de
ngan ketat dan harus tercipta koordinasi
yang solid antara bagian," tegas Rachmad
Hardadi.•DIT. MP3

Sorot

Dukungan Pemerintah Kabupaten Minahasa
untuk Gunakan Bright Gas 5,5 Kg
Minahasa dan Pertamina di

sono, sangat terjangkau

tindak lanjut dari pertemuan

Kantor Bupati Minah asa,

bagi para Aparatur Sipil

GM MOR VII dengan peme

pada (21/3). Hadir dalam

Neg ara, terutama karena

rintah daerah Provinsi Sula

kegiatan ini Jantje Wowiling

daya beli yang jauh lebih

wesi Utara, Pemerintah

Sajow selaku Bupati Mina

tinggi dibandingkan dengan

Kabupaten Minahasa juga

hasa beserta segenap ASN

masyarakat kelas bawah.

menyatakan dukungannya

Pemkab Minahasa dan

Begitupun pelaku usaha lokal

untuk penggunaan Bright

Gunawan Wibisono selaku

dan pengusaha kuliner skala

Gas 5,5 kg di lingkungan

Marketing Branch Manager

menengah juga diimbau

Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sulutenggo (Sulawesi Utara,

untuk menggunakan Bright

Dukunga n ini diwujudkan

Tengah, dan Gorontalo).

Gas 5,5 kg.

dalam penandatanganan

Harga Bright Gas 5,5

Bupati Minahasa Jantje

MoU Pemerintah Kabupaten

kg, menurut Gunawan Wibi

Wowiling Sajow men e

gaskan, tidak ada alasan
bagi ASN untuk tidak meng
gunakan produk Bright Gas
5,5 kg, apalagi karena kema
sannya yang aman, nyaman,
dan tampilan yang cantik.
Dengan demikian, warga
yang lebih berhak menda
patkan LPG bersubsidi men

Sinergi Pertamina dan Pemerintah Kabupaten Minahasa merupakan salah satu upaya
menyukseskan pendistribusian LPG tepat sasaran.

dapat kesempatan lebih.

segan untuk memberlakukan

“Bila masih ditemui ada
ASN yang menggunakan
LPG bersubsidi, kami tak

sanksi admin ist rasi. Ten
tunya MiU ini akan terus
kita evaluasi. Besar harapan

Foto : MOR VII

M i n ahasa - S e b a g a i

saya semua ASN dapat
menyukseskan program ini,”
ujar Jantje.•MOR VII
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APQ Awards 2017 : Edisi di Balik Layar
Kesuksesan Penghargaan Insan Mutu Pertamina

Kemeriahan acara Annual Pertamina Quality (APQ) Awards 2017 pada 13 - 15 Maret 2017 lalu tentu
meninggalkan kenangan indah yang membekas di ingatan Insan Mutu dan Tim Manajemen, tak sedikit
yang masih membicarakan gegap-gempita acara tahunan Pertamina tersebut meski sudah hampir 2 (dua)
minggu lalu usai terlaksana. Bahkan beberapa PIC UO/Region/AP sudah tancap gas telah menentukan
strategi dan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan di tahun 2017 ini untuk perolehan hasil yang
lebih baik di APQ Awards 2018.
Bukan hanya meriah, namun acara ini nyatanya juga sukses menciptakan momen-momen penting
tak terlupakan yang sayang jika dibuang begitu saja. Mau tahu apa saja momen-momen “di balik layar”
APQ Awards 2017? Berikut Tim QSKM telah merangkumnya untuk anda.
1. Innovation Expo Bertemakan Futuristic
Innovation Expo
tahun ini bernuansakan
biru glow in the dark
– futuristic yang
kental akan nuansa
technology disebutsebut sebagai booth
“terindah” di Lobby
Gd. Utama. Tidak hanya itu, penilaian expo untuk tahun
ini juga 100% fokus pada hasil inovasi yang merupakan
good representative dari seluruh unit bisnis dan anak
perusahaan. Hal ini membuat peserta expo menjadi lebih
fokus menampilkan hasil inovasi, tidak lagi berlomba-lomba
dalam “menghias” namun fokus ke content penyajian materi
dan attractive dalam berinteraksi dengan pengunjung. Setiap peserta innovation expo dari 27 booth
wajib menerangkan 3 (tiga) poster inovasi dan satu alat peraga yang ditampilkan dalam booth masingmasing. Bahkan Menteri BUMN – Rini Soemarno juga ikut mengunjungi booth inovasi ini.
2. Barcode Sebagai Absensi Peserta
Berbeda dari tahun sebelumnya, kali ini panitia APQ Awards 2017
sepakat memanfaatkan teknologi informasi dalam proses-proses Forum
presentasi CIP.
Pencatatan kehadiran peserta di setiap stream dilakukan dengan
menggunakan barcode yang menempel di kartu tanda Peserta. Hal
ini tentunya semakin memudahkan serta mempercepat proses dan
analisa penilaian terkait kehadiran peserta saat sesi presentasi yang
penilaiannya memiliki bobot yang cukup signifikan dalam APQ Awards 2017 karena fokus Utama
dalam sebuah Forum Presentasi CIP Korporat berada pada sesi sharing session dan keantusiasan
peserta menerima materi sharing dari gugus lain karena pengukuran PDCA sudah dinilai dengan
baik di UO/ Region/AP.
3. Dimeriahkan oleh Artis Papan Atas Yang Sedang Naik Daun
Sederet artis sukses memeriahkan
APQ Awards tahun ini. Para pengisi acara
tersebut merupakan pekerja seni terpilih
sebagai persembahan bagi para Peserta
APQ Awards 2017 kali ini. Gigi yang
merupakan Band ternama Indonesia, Yura
Yunita seorang prodigy jazz, Cak Lontong
sang Stand Up Comedian kawakan serta
Ronal Surapradja & Tike Priatnakusumah
sebagai MC dari pengalamannya Penyiar
Radio terkenal menambah
kemeriahan APQ Awards
2017 demi menghibur
seluruh Insan mutu
Pertamina yang sudah
memberikan effort yang
terbaik selama APQ
Awards 2017.
4. Kehadiran Direksi Sampai Akhir Acara
Salah satu yang paling menarik dari APQ Awards 2017 adalah kehadiran dari Direksi dan Tim
Management lini bisnis hingga akhir acara penyerahan penghargaan Forum Presentasi CIP. Dalam
kesempatan tersebut,
tim direksi juga turut
memberikan penghargaan
bagi para Peserta APQ
Awards 2017. Hal ini
menunjukkan komitmen
direksi untuk memberikan

apresiasi atas inovasi yang dilakukan oleh para Pekerja dalam konsisten melakukan perbaikan
berkelanjutan dan menciptakan value creation bagi perusahaan.
5. Juri CIP yang Lebih “Fun” selama Forum Presentasi
Jika tahun-tahun sebelumnya para juri selalu
menggunakan laptop saat menilai presentasi dilaksanakan,
tahun ini diberlakukanlah aturan untuk tidak membawa
laptop dan gadget apapun selama presentasi berlangsung.
Aturan ini dibuat agar para juri utama STREAM dan Juri
dari Tim Manajemen Penilai dapat fokus menyaksikan
dan menilai presentasi. Selain itu, tahun ini panitia juga
menyediakan sofa yang nyaman untuk para juri duduk sehingga suasanya menjadi lebih santai
dan tidak tegang, serta memfokuskan inovasi sebagai ajang berbagi pengetahuan ketimbang
kompetisi mencari pemenang.
6. Keterlibatan Peserta dalam Memberikan Penilaian Presentasi
Tahun ini penilaian bukan hanya datang dari Tim
Juri, namun juga dari para peserta yang menyaksikan
presentasi dari gugus lain. Cara menilainya cukup unik,
Moderator memilih 5 (lima) peserta yang dinilai paling aktif
bertanya dan antusias mendengarkan setiap sesi/ selama
jalannya presentasi sehingga mereka berhak memberikan
penilaiannya dengan cara mengangkat bendera dengan
tiga pilihan warna (Biru = 10 poin, Hijau = 7 poin, & Merah = 5 poin). Metode penilaian baru ini
bertujuan agar peserta dapat saling menghargai peserta lain secara objective.
7. Pelestarian Budaya Indonesia Melalui Kostum Presentasi
Kostum yang dikenakan para peserta saat presentasi juga menjadi daya tarik tersendiri di
APQ Awards setiap tahunnya dan dapat menjadi upaya tersendiri untuk melestarikan busaya
Indonesia. Mulai dari kostum budaya seperti Melayu, Dayak, Jawa, hingga Papua bertebaran di
seluruh STREAM Forum Presentasi APQ Awards 2017.

Hal ini tentunya membuat semarak presentasi di tiap stream menjadi lebih fun dan berkesan
namun harus tetap relevan dengan materi yang disampaikan, karena item keunikan di dalam kriteria
penilaian Forum Presentasi lebih fokus pada keunikan penyampaian, bukan hanya kostum. Hal
tersebut terkadang yang terlupa karena pada dasarnya yang terpenting adalah transfer knowledge
yang berhasil dilakukan kepada peserta yang lain.
Kesuksesan APQ Awards 2017 ini tidak lepas dari keterlibatan seluruh pihak terkait. Fungsi
HSSE, CSS, Asset Management, Procurement Excellent Group, Corporate Secretary seluruh Person
In Charge (PIC) QM di UO/ Region dan AP, dan dukungan dari QM Direktorat menjadi suatu bukti
bahwa dengan kerja sama, kinerja ekselen dapat dicapai.

Tidak hanya mempersiapkan konsep, namun masalah teknis pun juga digarap dengan baik
oleh panitia. Tidak ada kata “selesai” dari kegiatan mutu di Pertamina, Fungsi Quality, System and
Knowledge Management (QSKM) akan yang terus melakukan perbaikan berkelanjutan dari hasil
evaluasi penyelenggarana APQ Awards 2017 lalu, panitia siap mengemas APQ Awards 2018 dengan
lebih baik dan lebih cemerlang!
Insan Mutu !!! Semangat … Hebat !!!
Pertamina !!! Jaya … Jaya !!!

Oleh : Panitia APQ Awards 2017
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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

Stock Online Monitoring:
Upaya PERTAGAS Menurunkan
Diskrepansi

Dalam rangka terus mewujudkan Proses Operasi yang
ekselen dalam menjaga proses serah terima minyak yang
kompetitif bagi Perusahaan, dukungan para Pekerja di masingmasing fungsi memberikan kontribusi yang sangat penting.
Hal ini juga berlaku tidak hanya di lingkungan kantor pusat
dan unit bisnis, namun juga di Anak Perusahaan.
Pertamina Gas Eastern Java Area (EJA) adalah contoh
untuk hal tersebut. Pertagas EJA adalah salah satu area
operasi dari PT Pertamina Gas (Pertagas) yang mengalirkan
±300 MMSCFD gas dari lepas pantai Madura (Pagerungan,
Maleo&Peluang, dan TSB) ke beberapa offtaker dari Sidoarjo,
Surabaya, hingga area Gresik.
Bisnis transportasi gas dijalankan dengan sistem open
access yang memungkinkan satu sistem perpipaan digunakan
oleh beberapa shipper, sehingga terdapat sistem stock
account dari masing-masing shipper. Sistem ini dibuat untuk
mengantisipasi kerancuan kepemilikian gas tiap shipper dalam
sistem Pipa. Dalam perhitungan stock account masing-masing
shipper, terdapat selisih antara penerimaan dan penyaluran
aktual dibandingkan dengan perhitungan calculated gas stock
(linepack) yang disebut discrepancy.
Discrepancy ini telah disepakati dalam suatu ketentuan
Access Arangement (AA) yang telah ditetapkan oleh
pemerintah dalam hal ini BPH Migas yakni tidak melebihi
batas yang diijinkan yaitu sebesar ± 0.85%. Angka ini juga
merupakan target KPI dari Pertagas EJA.
Adapun permasalahan yang dihadapi dalam operasional

Pertagas EJA adalah tingginya angka discrepancy
yang melebihi batas yang diijinkan. Dari data empiris
memperlihatkan rata-rata discrepancy bulan JuniNovember 2015 sebesar -1.02% atau melebihi
batasan yang diijinkan yaitu ± 0.85%. Jika dihitung
berdasarkan Toll fee penyaluran gas, Pertagas EJA
kehilangan revenue penyaluran gas sebesar USD
129,547.45/bulan atau USD 1,554,569/tahun.
Sesuai ketentuan dalam AA, transporter wajib
melakukan upaya terbaik untuk menurunkan discrepancy
sampai di bawah batas yang diijinkan. Oleh karena itu,
sekelompok pekerja Pertagas EJA yang tergabung dalam
kelompok inovasi melakukan inovasi dan terobosan dengan
mengembangkan program real time stock online monitoring
untuk menjaga stabilitas dan balancing pasokan dan
penyaluran gas di Pertagas EJA.
Dari hasil inovasi yang dilakukan, FTProve OPEX (nama
kelompok Pertagas EJA) telah berhasil menurununkan
angka discrepancy pada penyaluran gas pada bulan
April-September 2016 menjadi -0.71% sehingga mampu
menurunkan kerugian perusahaan akibat kehilangan revenue
sebesar USD 55,000/bulan.
VALUE CREATION selama bulan April-September 2016
sebesar USD 330.000,- atau setara dengan 4,29 Miliar
Rupiah. Penyelesaian masalah pekerjaan yang dilakukan
langsung di lapangan banyak dilakukan oleh insan serah
terima minyak yang juga sebagai insan mutu. Metoda

Continuous Improvement Program (CIP) dilakukan dalam rangka
menemukan sumber masalah dan implementasi penyelesaiannya.
Dalam proses pemenuhan rantai Pasok minyak mentah, tidak ayal
pendekatan yang sama dilakukan.
Demikianlah salah satu perbaikan yang disusun dalam konsep
CIP. Semoga kisah suksesnya dapat segera direplikasi. Karena
semua losses harus tuntas dimitigasi, dalam tataran pengambil
keputusan hingga level lapangan ikut berkontribusi. Dalam
memastikan distribusi ke seluruh pelosok negeri.•SG
PTKAM 0.2 Lanjutkan!

Eksistensi PTKAM: Bertindak Tak Lagi Silo-silo
Pada saat PTKAM awal terbentuk, terlihat nyata bahwa
dalam setiap permasalahan yang timbul terkait dengan serah
terima minyak, penyelesaiannya menjadi semakin rumit, bahkan
terkesan pelik dan sulit. Dari mulai saling mempertahankan
argumentasi, prosedur yang tidak nyambung, interpretasi yang
berbeda, bahkan mungkin kewenangan yang mengambang.
Akhirnya permasalah menjadi tidak tuntas dan mandeg tanpa
putusan.
Itulah sedikit gambaran awal yang membuat performa supply
loss mencapai diatas target yang telah ditentukan. Setiap kali
meeting masing-masing kubu berusaha untuk saling mencapai
keinginannya, mencari sudut kelemahan dan meneriakan sudut
kekuatan. Tidak putus didalam rapat “perang memo”pun tak
terelakkan.
PTKAM yang beranggotakan beberapa petinggi Fungsi
(Level VP) menginginkan agar berfikir silo-silo harus dihentikan.
Karena dianggap mempunyai dampak yang lebih luas, baik
secara operasional maupun finansial.
Dengan program awareness disemua tingkat pengambil
keputusan, maka sinergi dalam menyelesaikan solusi masalah
terjadi. Tidak terjadi lagi kendala tarik menarik antara Fungsi
akibat kebijakan Key Performance Indicator (KPI) kadangkadang menjadi alasan kuat masing-masing sektor untuk saling
bertahan. OB Easter 333 yang mangkrak berbulan-bulan dalam
1 kali rapat dan monitoring akhirnya selesai.
Dalam kualitas, minyak mentah kadang mengalami
perubahan, baik S&W maupun kandungan free water.
Perubahan inilah yang tampaknya selalu menimbulkan
perdebatan dan dapat menjadi kendala operasi yang
berarti. Kapal tak bergerak berlama-lama, stok crude

berkurang, schedule berikut yang tertunda. Namun tampaknya
saat ini sudah banyak dipagari dengan berbagai pengetatan
proses loading dan pengapalan, sehingga menjadi adil, serta
mudah menentukan siapa yang terbebani.
Memang masuk akal, karena beban supply loss R4, lebih
banyak tercatat sebagai beban discharge port akhir. Maka
berapapun angka yang didapat di loading port dan selama
pengapalan, tidak semua pihak terkait merasa terbebani.
Disinilah yang masih menjadi kendala, meskipun pencatatan
sudah teraplikasi melalui teknologi ERP, tetapi koreksi
pembebanan terhadap masing-masing Fungsi masih menjadi
impian, sehingga kadang-kadang menjadi pertanyaan disetiap
kesempatan.
Rumor (RU & MOR ) merupakan bentuk agenda rapat
koordinasi yang menjadi ajang diskusi masalah-masalah
operasional terkait suplai antar Pengolahan dan Pemasaran
agar kendala yang timbul dapat diselesaikan secara tuntas.
Semua aspek operasional menjadi perdebatan, tidak ada
pagar atau tembok antara peserta dalam mengemukakan
pendapat, karena semua ingin setiap masalah diselesaikan.
Selanjutnya Rumor inilah akan menjadi kolaborasi tetap dan
terus berjalan.
Tim Witness Bersama juga telah menjadi bentuk tim
pencari fakta secara bersama dan beranggautan dari pihak
pengirim, pengangkut dan penerima serta pihak independen,
ternyata menjadi solusi akhir agar masalah supply loss yang
terjadi berulang-ulang dapat diselesaikan secara tuntas
dari mulai hulu hingga hilir. Masing-masing Fungsi dapat
mengamati, mengikuti dan bahkan mengkoreksi agar proses
suplai tanpa timbul diskrepensi. Meskipun Tim Witness tidak

selalu turun, tapi langkahnya selalu menjadikan masing-masing
pihak akan lebih peduli terhadap proses serah terima secara
holistik.
Investigasi tindakan fraud yang independen dan professional
nampaknya juga dapat mengeliminir masing-masing Fungsi
menutupi. Keterbukaan dan bahkan saling melengkapi
telah menjadi semangat yang terpatri oleh setiap fungsi
yang menyadari bahwa tindakan fraud memang menyakiti.
Sehingga tidak heran setiap hasil investigasi, selalu lengkap
dan terintegrasi sehingga sulit dibantah bahkan kadang dengan
bukti yang sulit dipungkiri.
Silo-silo memang bisa menjadi sumber yang menyebabkan
masalah menjadi buntu, termasuk dalam menangani terjadinya
supply loss dalam serah terima minyak. PTKAM sudah mampu
menembus silo-silo itu, bahkan menjadikan satu hati dan
menghilangkan “rigid” agar tujuan mencapai target supply loss
tercapai. Silo-silo tiada, target supply loss Berjaya.•AD
PTKAM 0.2 Lanjutkan!
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MENGENAL ALAT PELINDUNG DIRI – APD
(seri 2 - Tamat)

Pada Energia edisi 13 terbit tanggal 27 Maret 2017, telah dibahas
tentang Mengenal Alat Pelindung Diri – APD (Seri 1). Sekarang mari kita
lanjutkan membahas Alat Pelindung Diri.
Harus diingat bahwa, kendali (kontrol) terhadap bahaya di lingkungan
kerja adalah tindakan-tindakan yang diambil untuk meminimalisir atau
mengeliminasi resiko kecelakaan kerja. Hirarki pengednalian bisa dilakukan
melalui substitusi, kendali perekayasaan (engineering control) yang meliputi
pemisahan, rintangan/penghalang, perubahan proses, metode-metode
basah, ventilasi, prosedur kerja, pelatihan, supervisi dan pengawasan,
administrative control dan Alat Pelindung Diri (APD).
Penggunaan APD merupakan alat perlindungan terhadap pekerja dari
lingkungan kerja dan atau bahaya dari suatu pekerjaan. Penggunaannya
menjadi penting atau bermanfaat ketika tindakan-tindakan pengendalian
lainnya yang tersebut di atas tidak memadai atau menemui kegagalan.
Pemilihan dan penggunaan APD yang tepat dan pemeliharaan berkala
serta perawatan alat pelindung diri merupakan faktor-faktor penting untuk
memastikan bahwa perlindungan yang efisien dan maksimal dapat dicapai.
Pemilihan APD yang tepat memerlukan pengetahuan tentang tipe risiko
bagaimana pekerja dapat terpapar oleh bahaya fisik dan batas-batas alat
pelindung diri terhadap bahaya atau risiko tersebut.
JENIS APD
Berbagai jenis APD yang tersedia diklasifikasikan berdasarkan anggota
tubuh yang dilindungi, yaitu sebagai berikut :
• Perlindungan terhadap kepala
• Perlindungan terhadap wajah dan mata
• Perlindungan terhadap telinga
• Perlindungan terhadap tangan dan lengan
• Perlindungan tungkai kaki dan badan
• Perlindungan kaki bagian bawah
• Perlindungan dari potensi jatuh
• Perlindungan terhadap pernapasan
ALAT PELINDUNG DIRI
Semua personil harus mengenakan pakaian pelindung yang sesuai
untuk tugas yang mereka lakukan, yaitu :
1. Pakaian Kerja, dengan model dan warna yang telah ditentukan
di lokasi kerja. Terbuat dari bahan tahan api yang mempunyai
pori-pori yang memungkinkan lewatnya prespirasi dan tidak
menimbulkan arus listrik statis
2. Topi Keselamatan, yang sesuai dengan aturan yang berlaku di
lokasi atau sesuai dengan standar ANSI Z89.I atau standar EN
yang terbaru.
3. Sepatu Kerja, yang sesuai (dengan pelindung pada pergelangan
kaki dan ujung yang keras di bagian jari kaki) yang sesuai dengan
aturan yang berlaku di lokasi atau sesuai dengan ANSI 241 atau
standar EN yang terbaru. Tidak dibenarkan adanya pelindung jari
kaki dari logam, ladam, atau pelat yang terbuka.
4. Sarung Tangan Kerja, digunakan terkecuali bila menggunakan
mesin bertenaga listrik seperti mesin bubut (lathers), mesin giling
(milling machines), bor yang terpasang di tiangnya (pedestal
drills), gergaji listrik (electric saws), gerinda (grinders). Jika personil
kiranya akan bersentuhan dengan bahan-bahan berbahaya yang
mungkin menyebabkan iritasi atau terbakarnya kulit, seperti minyak
pelumas, gemuk, minyak solar, diesel, Avtur, salep, bubuk, cat,
lem, "cutting oil", produk obat yang dikemas dalam dua wadah,
gas seperti nitrogen, freon, dsb maka perlu sekali disediakan
pelindung tangan yang lebih baik, berupa sarung tangan karet
yang tidak bisa tembus atau sarung tangan panjang PVC.
5. Kacamata Pengaman, Pelindung mata HARUS dikenakan di
setiap saat bila berada di tempat-tempat yang ditentukan, seperti:
bengkel, ruang sakelar, ruang baterai, penyimpanan bahan
kimia, dsb., kecuali bila tidak aman untuk memakainya(ketika
menggunakan mesin bertenaga listrik seperti mesin bubut

6.
7.

8.
9.

(lathers), mesin giling (milling machines), bor yang terpasang di tiangnya (pedestal
drills), gergaji listrik (electric saws), gerinda (grinders), mesin pembuat ulir pipa (pipethreader), pengisian air aki, menangani bahan kimia, dsb., yang memerlukan standar
proteksi yang lebih tinggi seperti kacamata pengaman atau pelindung wajah (goggles
atau face shield). Kacamata pengaman yang digunakan sesuai dengan aturan yang
berlaku di lokasi atau sesuai dengan ANSI Z87.1 atau standar EN yang terbaru.
Welding Mask, harus dikenakan di setiap saat ketika mengelas.
Tabir Pengelasan (Welding screen) harus didirikan di lokasi untuk keselamatan
orang-orang yang lewat. Di tempat dimana personil bisa mengalami kontak dengan
bahan - bahan yang berbahaya bagi kesehatan seperti bahan-bahan kimia, bahan
yang korosif, dsb.,
Pelindung Muka (face shield) harus dikenakan untuk tujuan perlindungan mata.
Penutup atau Pelindung Telinga harus dikenakan bila bekerja di tempat bising
yang sudah dikenali, dimana tingkat kebisingan melebihi 85 DbA seperti (tapi tidak
terbatas pada) bengkel, helidecks, lapangan udara di darat, kompresor, turbin,
sistem pendingin udara, tempat yang berdekatan dengan cranedan mesin penggerak
utama (prime mover) atau dimana saja kebisingan menjadi suatu gangguan yang
menyebabkan iritasi (irritable intrusion). Di daerah yang sangat bising diharuskan
mengenakan pelindung telinga ganda (earplugs dan muffs).

CONTOH PERLINDUNGAN BEKERJA DI KETINGGIAN
Risiko bekerja dengan ketinggian adalah cedera yang serius atau bahkan kematian karena
jatuh dari ketinggian. APD yang dipersyaratkan OSHA untuk bekerja di ketinggian adalah
Safety Harness.
Perlu diketahui Safety Harness ini tidak mencegah seseorang terjatuh tetapi alat pelindung
ini akan menahan korban bergantung di atas ketika ia jatuh dari ketinggian sehingga tidak
sampai atau menyentuh permukaan tanah atau lantai. Dengan demikian tidak ada dampak
bagi pekerja yang jatuh dari ketinggian.•

Contoh APD Bekerja di Ketinggian yang dipakai oleh Kontraktor di RU IV Cilacap. Karya
Dwi Setyawan, Mitra Kerja RU IV Cilacap. Juara 1 Lomba Meme HSSE Tahun 2017.
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Kiprah Anak Perusahaan

GM PHE WMO Sri Budiyani menyampaikan sambutan saat townhall PHE WMO pada (23/3).

Direktur Utama PHE Gunung Sardjono Hadi memaparkan kinerja PHE tahun
2016 pada Media Briefing, Rabu (15/3).

menjaga jumlah produksi
harian tercapai selama tahun
2016 sebesar 63 MBOPD
atau lebih dari 95% dari RKAP
produksi minyak dan 733
MMCFD atau 110% dari RKAP
2016 produksi Gas.
Selain itu, PHE berhasil
membukukan laba bersih se
besar US$191 juta atau 186%
dari target RKAP 2016 di
tengah harga minyak yang
rendah. Laba tersebut tidak
jauh berbeda dibanding laba
bers ih tahun 2015 sebesar
US$204,1 juta dimana harga
minyak masih lebih baik.
Karena itu, PHE akan me
ningkatkan produksi di tahun
2017, sehingga investasi juga
harus ditingkatkan, karena
akan ada tambahan kegiatan
operasional di wilayah kerja.
ONWJ menjadi perhatian
serius PHE, karena blok ini
merupakan salah satu blok

yang diperpanjang dengan
kontrak Gross Split, yang
tidak mendapatkan lagi cost
recovery.
Hingga akhir tahun 2016,
men urut Gunung, produksi
PHE ONWJ mencapai tingkat
produksi minyak 20,851 BPH
dan produksi gas sebesar 98
MMSCFD. “Produksi migas
ONWJ seluruhnya disalurkan
untuk kebutuhan dalam ne
geri,” tuturnya.
Gunung menjelaskan,
tahun ini menjadi tahun yang
cukup men ant ang karena
rencana survei seismik akan
meningkat secara signifikan.
Adanya delapan pengeboran
eksplorasi dan 16 penge
boran pengembangan men
jadi tantangan di tahun ini
di samping berbagai target
prestasi lingkungan mau
pun keselamatan kerja lain
nya.•RILIS/Starfy

Exploration Study Workshop :
Membuka Potensi Ekplorasi Baru
JAKARTA - Turunnya harga
minyak sejak akhir tahun 2014
mendorong seluruh operator
ind ustri hulu migas untuk
melakukan efisiensi dan me
nahan investasi. Hal ini meng
akibatkan lesunya keg iatan
eksplorasi seperti pemboran
dan akuisisi seism ik, tid ak
terkecuali di PT Pertamina
Hulu Energi (PHE). Namun hal
tersebut bukanlah kendala bagi
Explorationist PHE untuk tetap
giat berinovasi dan melakukan
berbagai upaya untuk mencari
“giant hydrocarbon pool”.
Dalam menghadapi masa
krisis tersebut, Rudy Ryacudu
selaku Direktur Eksplorasi PHE
memberikan encourage dan
instruksi untuk melaksanakan

studi Eksplorasi di internal
PHE dan seluruh AP PHE
untuk men emukan: (1) new
exploration play concept
yang dapat ditindak lanjuti
dengan survey seismik; dan (2)
prospect-prospect baru yang
diharapkan dapat dibor pada
tahun berikutnya.
Workshop Study Eksplo
rasi yang dilaksanakan pada
tanggal 9-10 Maret 2017
merupakan ajang silaturahmi,
sharing knowledge, serta kola
borasi para explorationist di
lingkungan Pertamina. Acara
tersebut turut dihadiri oleh
Dody Priambodo selaku
SVP Eksplorasi Hulu PT
Pertamina (Persero), VP Eks
plorasi Pertamina EP beserta

jajarannya, serta para GM di
lingkungan PHE.
Pada workshop ini diha
silkan sebanyak 51 studi inhouse dengan 66% di an
taranya merupakan “new po
tential”, konsep baru eksplorasi
yang diharapkan dapat me
nambah kekayaan cadangan
migas Perusahaan. Selain
menampilkan hasil studi, pada
momen ini Direktorat Eks
plorasi PHE juga memb eri
kan penghargaan berupa
Exploration-Operation Award
kepada PHE Abar-Anggursi
(seismik 2D), PHE Nunukan,
PHE Randugunting dan PHE
UH (exploration drilling), yang
sudah melakukan operasi lebih
cep at, zero NPT, dan zero

Tata Nilai 6C Harus Diimplementasikan
oleh Seluruh Pekerja
jakarta - PT Pertamina Hulu Energi

kepada seluruh pekerjanya bahwa segala

West Madura Offshore (PHE WMO)

tindakan yang melanggar peraturan dan

melaksanakan townhall yang bertemakan

perundangan yang berlaku di perusahaan

“Sosialisasi Penataan Kegiatan Hulu Migas”,

atau di negara tidak akan ditolerir.

Kamis (23/3). Acara dihadiri oleh semua

GM PHE WMO Sri Budiyani dalam

pekerja PHE WMO di Jakarta dan video

samb utannya menyampaikan, Perta

conference dengan tim di lapangan, yaitu

mina sudah memiliki tata nilai 6C yang

ORF Gresik, Lamongan Shorebase dan

harus diimplementasikan oleh seluruh

Offshore platforms.

Pekerja. Dalam townhall ini ditegaskan

Townhall kali ini adalah inisiasi PHE

kembali mengenai pentingnya Clean yang

WMO setelah disampaikannya paparan

dihubungkan dengan integritas pekerja,

terkait subyek sebelumnya pada Rabu

akuntabilitas, dan perencanaan pekerjaan

(15/3) di Bandung yang merupakan kegiatan

serta didukung oleh tertib administrasi.

kerja sama antara Kementerian ESDM,

Sri Budiyani berharap agar para

SKK Migas dan KPK untuk meningkatkan

Pekerja PHE WMO dapat mengambil

kepatuhan (compliance) pada kegiatan

pelajaran dari temuan-temuan audit

Hulu Migas di lingkungan SKK Migas dan

eksternal/internal sehingga kedepannya

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S).

proses administrasi dapat dilakukan

Dalam acara ini Juanto Sitorus me

lebih baik dan wajib memenuhi (comply)

mapark an sosialisasi terkait gratifikasi

sesuai undang-undang/peraturan/

yang merupakan praktik yang melanggar

aturan Pemerintah dan aturan PTK SKK

Pasal 12B UU No. 20 tahun 2001 tentang

Migas agar tidak terjadi temuan yang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

menyebabkan Non Cost Recovery atau

Di samping itu, PHE WMO menegaskan

merugikan perusahaan.•PHE

accident. Selain itu, PHE UH
dan PHE Abar-Anggursi juga
diberikan Study Award atas
keb erhasilan mereka dal am
pemenuhan Komitmen Pasti
berupa studi G&G yang dila
kukan secara in-house.
Selain studi G&G yang
dilakukan di AP PHE, di inter
nal Direktorat Eksplorasi PHE
juga dilakukan study mengenai
potensi Shallow Gas di area
BOB CPP, PHE Siak dan PHE
Kampar. Studi tersebut ber
tujuan untuk mengevaluasi po
tensi biogenic gas untuk own
use dan kelistrikan, sehingga
dapat menekan OPEX untuk
fuel di blok-blok tersebut yang
mencapai US$ 40 Juta/tahun.
Shallow gas tersebut sudah

Foto : PHE

Foto : STARFY

jakarta - Untuk meng
genjot produksi, PT Pertamina
Hulu Energi (PHE) bertekad
meningkatkan belanja mo
dal (Capex) secara signifikan
pada 2017. Investasi itu di
prioritaskan untuk meningkat
kan produksi ONWJ dan WMO
yang menjadi andalan PHE.
PHE menganggarkan
Capex US$507,7 juta atau
setara Rp6,7 triliun meningkat
60,6% dibanding tahun 2016
sebesar US$300,3 juta. Inves
tasi itu untuk membiayai 53
wilayah kerja dengan prioritas
pada ONWJ di Laut utara Ja
karta dan WMO di perairan laut
Madura.
“Investasi tahun 2017
kita tingkatkan men
jadi
US$507,7 juta karena ada
pen ambahan pengeb oran
sumur, delapan sumur eks
plorasi, dan 16 sumur penge
boran pengembangan,” ucap
Direktur Utama PHE Gunung
Sardjono Hadi pada Med ia
Briefing, Rabu (15/3) di Kantor
Pusat Pertamina.
Dalam pemaparan kinerja
PHE 2016, Direktur Utama
PHE Gunung Sardjono Hadi
menjelaskan secara kese
luruhan kinerja PHE tahun
2016 cukup gemilang. PHE
berhasil menghemat biaya
operasi seb esar US$431,2
juta atau setara dengan 40%
dari RKAP 2016 dengan tetap

Foto : PHE

Sukses di 2016,
PHE Genjot Investasi Tahun 2017

Direktur Eksplorasi PHE Rudy Ryacudu memberikan penjelasan saat Workshop
Study Eksplorasi pada 9-10 Maret 2017.

terbukti diproduksikan di PHE
Kampar.
Secara keseluruhan, studi
G&G yang telah dilakukan di
PHE dan Anak Perusahaan
telah menghasilkan 22 lead
& prospect new play dengan
perkiraan total sumber daya
lebih dari 1,20 BBOE. Sebagai
tindak lanjut dari studi tersebut,

akan diprioritaskan beberapa
prospek seperti Boyo (PHE
WMO) dan South-East Sem
bak ung (PHE Simenggaris)
yang diusulkan untuk dibor
pada tahun berikutnya, untuk
memenuhi target pemenuhan
RRR (Resources Replacement
Ratio) demi keberlanjutan bisnis
perusahaan.•PHE
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Direktur Utama PTC Taryono memaparkan kinerja PTC dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PTC
Tahun Buku 2016.

Pertama Kali,
Pendapatan PTC Tembus
Rp 1 Triliun

Suasana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PEPC Tahun Buku 2016 yang berlangsung di ruang rapat Banyu
Urip di Patra Jasa Tower Building, Kamis (24/3).

2016, PEPC Bukukan Laba
Bersih US$ 222 Juta
JAKARTA - Anak Perusahaan Per

dibanding tahun sebelumnya.

tamina, PT Pertamina EP Cepu (PEPC)

“Alhamdulillah, tanggapan pemegang

berhasil membukukan laba bersih

saham cukup positif mengenai kinerja

tahun 2016 sebesar US$ 222 Juta atau

PEPC dimana produksi tahun 2016 bisa

meningkat 38,7% dibandingkan dengan

meningkat dua kali dari tahun 2015. Mu

laba tahun 2015, US$ 159,6 Juta.

dah-mudahan kinerja yang baik di 2016

yang berlangsung di Kan

“Beban bunga di tahun

tama kalinya, PT Perta

tor PTC, Jl Abdul Muis

2016 sebesar Rp 12,5

Hal tersebut disampaikan oleh

mina Training & Con

Jakarta Pusat, pada Ka

miliar. Tahun ini kami

Direktur Utama PEPC Adriansyah dalam

sulting (PTC) berhasil

mis (23/3).

optimistis beban utang

kesempatan Rapat Umum Pemegang

Adriansyah menjelaskan fokus peru

Saham (RUPS) PEPC Tahun Buku 2016

sahaan tahun 2017 sendiri akan berada

yang berlangsung di ruang rapat Banyu

pada dua hal utama, yaitu pencapaian

Urip di Patra Jasa Tower Building, Kamis

target produksi hingga 200.000 barel

(24/3). Selain RUPS tahun buku 2016,

per hari dan juga dimulainya proyek Jam

acara juga diisi dengan RUPS luar biasa

baran - Tiung Biru.

jakarta - Untuk per

ini bisa kita naikkan di 2017 dan bisa lebih
bagus lagi,” ujar Adriansyah.

membukukan pendapatan

Pendapatan usaha

akan turun minimal 50%

usaha sebesar Rp 1,135

tersebut diperoleh dari

menjadi di bawah Rp 6

triliun pada tahun 2016.

lima pilar bisnis yaitu

miliar dan sisa nya menjadi

Realisasi pendapatan

Consulting, Manpower

tambahan laba usaha

ini meningkat 21% dari

Supply, Security Services,

PTC,” lanjut Taryono.

pendapatan 2015 yang

Event Organizer dan

Lebih lanjut Taryono

sebesar Rp 938 miliar.

A s s e s s m e n t C e n t e r.

menyampaikan pada

Selain mendulang

Pendapatan terbesar

2017 ini PTC menargetkan

“Untuk laba bersih tahun 2016 itu

200.000 barel per hari di tahun 2017. Ini

sukses dalam peraihan

diperoleh dari Manpower

laba usaha sesuai RKAP

US$ 222 Juta. Aktualnya, sebetulnya

bukan hanya masalah produksinya saja,

hampir US$ 280 Juta, akan tetapi di

tetapi juga masalah lifting-nya, karena

tahun 2016 ini kita ada provisi karena

kita cuma punya satu lifting point di

delay proyek Jambaran - Tiung Biru dan

Gagak Rimang. Tentu jika tingkat lifting

ada beban-beban tahun 2017 itu yang

activities-nya meningkat, risikonya juga

kita bebankan direct ke tahun 2016,”

semakin meningkat misal adanya cuaca

ujar Adriansyah usai RUPS.

buruk,” jelas Adriansyah.

pendapatan, PTC juga

Supply dan Security

2017 yaitu sebesar Rp

mencatat laba bersih

Services dimana kedua

36 miliar. Namun se

tahun 2016 yang leb ih

bisnis ini berkontribusi

cara inter nal Taryono

tinggi dari tahun se

sebesar 67% dari total

mengatakan bahwa pi

belumnya. Pada 2016,

pendapatan.

haknya menargetkan la

PTC mendapat laba bersih

Menurutnya tahun

ba usaha di atas Rp. 40

sebanyak Rp 35,552 miliar

2016 adalah tahun

miliar. “Kami optimistis

atau meningkat sekitar 7%

p e mb e n a h a n d i m a n a

bisa mendapatkannya,

dari realisasi 2015 yang

pihaknya melengkapi

karena target internal ini

sebesar Rp 33,230 miliar.

struktur organisasi dan

“Di samping laba yang

pemb enahan posisi-po

cukup menggembirakan

sisi penting yang masih

Salah satu strategi

tersebut, untuk pertama

kosong dan harus di

untuk mencapai target

kalinya juga PTC mem

lengkapi. Sehingga de

tersebut adalah dengan

peroleh pendapatan di

ngan struktur organisasi

meluncurkan unit bisnis

atas Rp 1 triliun,” ungkap

yang sudah lengkap,

baru yaitu sebagai ja

Direktur Utama PTC, Tar

maka diharapkan kinerja

sa penyedia tempat uji

yono usai pelaksanaan

PTC di tahun 2017 nanti

kompetensi dan pela

Rapat Umum Pemegang

akan lebih baik sehingga

tihan dengan margin pen

Saham (RUPS) Tahunan

utang mod al kerja akan

dapatan usaha yang dinilai

PTC Tahun Buku 2016

turun lebih signifikan lagi.

cukup besar.•IRLI

mengenai persetujuan RKAP ABI Tahun

“Ada dua hal tantangan 2017, yang

2016 – Revisi dan resetting KPI Tahun

pertama adalah target bagaimana kita

2016.

bisa menjaga target produksi di rata-rata

RUPS tahun buku 2016 ini dihadiri

“Tantangan kedua adalah proyek

oleh Direktur SDM, TI, dan Umum

Jamb aran - Tiung Biru (JTB), kami

PT Pertamina (Persero) Dwi Wahyu

berharap waktu mulai proyek adalah

Daryoto selaku proxy/pemegang saham

tahun ini, mudah-mudahan jika kita

lebih men antang,” kata

mayoritas PEPC, Direktur Keuangan

bisa mulai dengan semua persiapannya

Taryono.

dan Investasi PT Pertamina Dana

proyek ini bisa on stream tahun 2020

Ventura Muhammad Suryohadi selaku

untuk menjaga nilai keekonomiannya.

pemegang saham minoritas, Doddy

Jadi dua hal itu, di tahun 2017 yang betul-

Priambodo dan Iwan Faidi selaku ko

betul harus kita lakukan,” ujar Adriansyah.

misaris PEPC, para notaris, serta jajaran
Direksi PEPC.

“Jadi, utamanya target yang harus
kita raih untuk tahun 2017 adalah proyek

Selain pencapaian kinerja keuangan,

Jambaran - Tiung Biru. Ini harus jalan

Direktur Utama PEPC Adriansyah me

tahun 2017. Untuk para pekerja, mari kita

maparkan bahwa dari aspek prestasi

mulai proyek Jambaran - Tiung Biru, dan

kinerja produksi, PEPC berhasil me

ayo kita jaga produksi 200.000,” tutup

ningkatkan produksi hingga dua kali lipat

Adriansyah.•Starfy
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Values Day LCC:
Dorong Kinerja Perusahaan
dengan Tata Nilai 6C

Penyaluran Perdana Avtur dari
Jobber Berau ke DPPU Kalimarau

BERAU - Jobber Berau
melakukan penyaluran
perdana Avtur ke DPPU
(Depot Pengisian Pesawat
Udara) Kalimarau, Berau,
Kalimatan Timur dengan
disaksikan oleh GM Mar
keting Operation Region
(MOR) VI Mohammad Irfan,
pada (27/3). Sebelumnya,
Avtur di DPPU Kalimarau
disuplai dari Terminal BBM
Balikpapan. Pemindahan
supply point ini dilakukan
untuk meningkatkan efi
siensi pendistribusian Av
tur seiring meningkatnya
jumlah pelayanan dan vo
lume penjualan di DPPU
Kalimarau.
Sejak dimulainya pe
layanan pengisian pesawat
udara di Bandara Kalimarau
pada Tahun 2013, jumlah
pesawat yang yang dilayani
meningkat dua kali lipat
dari 1.286 menjadi 2.410
pesawat pada tahun 2016.
Demikian juga volume pen
jualan pada tahun 2013
seb esar 2189 KL/tahun

meningkat menjadi 3.911
KL/ tahun pada Tahun 2016.
Area
Manager
Communiation and Relations
Kalimantan Alicia Irzanova,
mengatakan, “Pemindahan
supply point ke Jobber Berau
membuat pendistribusian
Avtur menjadi lebih efisien,
seiring dengan meningkatnya
volume pernjualan avtur di
DPPU Kalimarau,”
DPPU Kalimarau semula
disuplai dari Terminal BBM
Balikpapan, Kalimantan
Timur, yang berjarak 658
km dengan waktu tempuh
perjalanan brigder sampai
dengan 3 hari. Dengan
penyaluran Avtur dari Jobber
Berau, jarak yang ditempuh
hanya mencapai 16 km
dengan waktu sekitar 30
menit.
“Jarak tempuh yang
lebih pendek tersebut selain
berdampak positif terhadap
kehandalan suplai di DPPU
Kalimarau juga menurunkan
potensi kecelakan dalam
perjalanan,” sambungnya.

Pertamina memprediksi
ke depan permintaan Avtur di
DPPU Kalimarau akan lebih
meningkat dengan adanya
rute dan jumlah pesawat
komersial dan pembukaan
skuadron heli Serbu 13
TNI – AD serta menjadi titik
supply penambahan rute ke
Bandara Maratua, Tanjung
Harapan.
Saat ini DPPU Kapastas
memiliki fasilitas timbun
sebesar 90 KL dan didukung
oleh 2 buah refueler dengan
kapasitas masing-masing
16 KL.
Jobber Berau didukung
oleh fasilitas tangki timbun
avtur sebesar 500 KL dan
dermaga dengan kapasitas
1200 DWT untuk sebagai
faslitas pengangkutan avtur
melalui jalur laut dengan
menggunakan kapal tanker
Small 1 (Dawi Tanker).
Dengan kapasitas timbun
yang cukup besar, Jobber
Berau juga dapat menjadi
alternativf supply point untuk
DPPU di sekitarnya.•MOR VI

BOGOR - Dalam rangka mendorong
kinerja perusahaan yang unggul, Fungsi
Legal Counsel & Compliance (LCC) PT
Pertamina (Persero) melaksanakan Values
Day pada 11 Februari 2017 di Aston Sentul.
Beragam aktivitas dilakukan pada
kegiatan Values Day yang mengangkat
tema “Be Confident, Be Yourself” ini.
Salah satunya adalah ‘Amazing Journey’,
di mana para peserta dibagi beberapa
kelompok. Masing-masing kelompok
dituntut untuk menyelesaikan tugas yang
diberikan dengan strategi dan kemampuan
kinerja tim yang terbaik. Kegiatan tersebut
akan meningkatkan kesadaran dan pe
mahaman atas tata nilai 6C, membangun
komunikasi yang efektif dalam sebuah tim
kerja, serta mengembangkan rasa saling
menghargai dalam mengambil keputusan
dan memecahkan masalah.
Setelah pelaksanaan ‘Amazing
Journey’, dilanjutkan dengan kegiatan So
sialisasi Implementasi Tata Nilai 6C yang
dipaparkan oleh perwakilan Fungsi Culture
& Transformation PT Pertamina (Persero).
Dalam kegiatan tersebut dipaparkan
“Report Theme O Meter Survey Periode
2016” yaitu sejauh mana persepsi pekerja
terhadap tema-tema perubahan budaya
dan mengetahui sustainability penerapan
praktik budaya kinerja.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa ada tiga
parameter budaya yang diukur dalam survei
tersebut, antara lain employee engagement
yaitu keterikatan pekerja terhadap
perusahaan, practices pulse check dan
cultural entropy. Harapannya kita semua
dapat semakin meningkatkan employee
engagement-nya dan menurunkan budaya
entropinya.
Karena ketika entropi rendah, energi

yang tersedia untuk melakukan pekerjaan
produktif menjadi tinggi, sehingga perfor
mance perusahaan menjadi optimal.
Sebaliknya, ketika entropi budaya tinggi,
energi yang tersedia untuk melakukan
pekerjaan menjadi rendah, sehingga kinerja
organisasi pun rendah karena dinilai sangat
merugikan dengan adanya penurunan
performa sebuah organisasi.
Beberapa rekomendasi yang dapat
dilakukan adalah (1) role modelling antara
lain sharing Pertamina Values, pengukuran
6C assessment online, dan melakukan
VBDP K24, (2) program kerja antara lain
membangun budaya HSSE: Zero Fatality,
membangun kesadaran integritas, dan
membangun budaya khas terkait pen
capaian KPI, (3) pembangunan Culture
Change Agent (CCA) antara lain membuat
struktur CCA dan upskilling CCA, dan
(4) formal process antara lain membuat
poster dan banner sebagai sosialisasi dan
internalisasi tata nilai 6C serta membuat
laporan kegiatan.
Usai sosialisasi tata nilai, dilangsungkan
pergelaran malam seni dan budaya oleh
para karyawan LCC. Masing-masing tim
tampil menunjukkan aksi kreativitasnya
dengan tema “Be Confident, Be Yourself”
di panggung.
Dalam kesempatan tersebut, Chief
Legal Counsel & Compliance PT Pertamina
(Persero), Genades Panjaitan berpesan
kepada seluruh peserta Values Day
agar Values Day semakin memotivasi
kita semua untuk terus menghayati dan
melaksanakan tata nilai 6C dalam setiap
gerak langkah kita dalam kehidupan seharihari terutama dalam menjalankan tugas di
perusahaan demi terwujudnya visi dan misi
perusahaan.•IRLI

Foto : KUNTORO

Sorot

Foto : MOR VI
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Cilacap - Berbagai upaya

Walkthrough pulse check

bila dilakukan perubahan,

RU IV untuk terus menerus

untuk mengh emat energi

Furnace dan Boiler, pada

apakah sud ah dilakukan

berkomitmen menjalankan

telah dilakukan RU IV. Salah

(8/3).

man ag ement of change,

setiap program yang sudah

satunya dengan meng

Dalam Manag ement

b a g a im a n a o p er a t i n g

dibuat, khususnya dalam

optimalkan pengg unaan

Walkthrough ini, tim ma

w i n d o w d a n p ro s e d u r

menjaga keandalan dan

energi pada Furnace dan

najemen melakukan pe

BOC/BEC-nya.

safety kilang. Termasuk

Boiler. Terkait dengan hal

n g e c e k a n k a p as i t a s

Dalam kesempatan

penghematan energi,

tersebut, Tim Manajemen

Furnace/Boiler dan ba

tersebut, GM RU IV Cila

seperti Furnace & Boiler

dan Section Head RU IV

gaimana safe guarding

cap Nyom an Sukadana

Readiness.• Aji-RU IV

mel akukan Manag ement

system-nya. Selain itu, apa

mengajak seluruh pekerja

Foto : RU IV

Management Walkthrough “Furnace & Boiler” di RU IV

GM RU IV Nyoman Sukadana dan tim manajemen & section head melakukan
MWT Furnance & Boiler, pada (8/3).
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Sorot

Tim Koordinasi dan Supervisi Energi
KPK Kunjungi RU IV

Ia mengajak seluruh
jajarannya mendukung ke
giatan ini sebagai bentuk untuk
mew ujudkan kedaulatan
di sektor energi sehingga
apa yang menjadi tujuan/
fokus dari Korsup Energi ini
benar-benar terlaksana dan
tercapai.
“Semoga kegiatan kali
ini dapat menjadi sarana
bagi kita untuk memperbaiki
diri dan membenahi aspekaspek yang masih kurang
agar menjadi lebih baik,”
pungkasnya.•RU IV

seb agai pembalap muda
berbakat yang tergabung

dalam program Pertamax
Motorsport Academy berhasil
menunjukkan prestasi ge
milangnya dengan keluar
sebagai juara satu di kelas
E u r o p e a n To u r i n g C a r
Foto : MOR IV

Championship (ETCC) 2000
Master pada perlombaan

2017 putaran pertama yang

Aldio Oekon berhasil keluar sebagai juara satu di kelas European Touring Car
Championship (ETCC) 2000 Master pada perlombaan International Sentul Series
of Motorsport (ISSOM) 2017 putaran pertama di Sirkuit Sentul, (27/3).

berlangsung di Sirkuit Sentul,

Sirkuit Sentul dan sekitar.

Jawa Barat pada Minggu

“Hujan deras yang turun

(26/3) kemarin.

tadi menyebabkan karakter

disampaikan Direktur

“Bangga rasanya bisa

lintasan menjadi licin. Namun

Pertamax Motorsport, Rifat

finish di peringkat satu kelas

semua bisa dikontrol dengan

Sungkar. “Semoga Aldio

ETCC 2000 Master sekaligus

sangat baik,” ujarnya.

bisa tampil baik seperti ini

selanjutnya,” tambah Aldio.
Hal

senada

juga

juga saya meraih posisi satu

Ia pun berharap hasil

secara terus menerus, karena

ETCC overall. Apa yang saya

positif di putaran pertama

Pertamax Motorsport juga

targetkan bisa terpenuhi,”

ISSOM 2017 dapat terus

perlu melihat bagaimana

ungkap Aldio.

dipertahankan sehingga bisa

konsistensi dari pebalap-

Ia mengutarakan, dirinya

terus berhasil hingga akhir

pebalap muda seperti Aldio

tak mengalami kendala yang

musim kompetisi. “Semoga

yang merupakan bagian

berarti selama perlombaan

saya terus konsisten dan

dari Pertamax Motorsport

berlangsung, meskipun

mengulang kesuksesan

Academy,” pungkasnya.•MOR

cuaca buruk sempat melanda

seperti ini di putaran-putaran
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Peluncuran Mandiri Distribution Card Non-Recourse (MDC) dimaksudkan agar agen pemilik SPBU dapat
melakukan pembelian BBM ke Pertamina tanpa menggunakan uang tunai, tapi menggunakan MDC selayaknya
menggunakan kartu kredit pribadi.

MOR VII dan Bank Mandiri
Luncurkan Mandiri Distribution Card
makassar - Marketing Operation
Region (MOR) VII yang beroperasi di
wilayah Sulawesi bekerja sama dengan
Bank Mandiri meluncurkan “Mandiri Distri
bution Card Non-Recourse”. Peluncuran
kartu MDC ini diresmikan oleh General
Manager MOR VII Joko Pitoyo dan
Regional CEO Sulawesi Maluku Bank
Mandiri Herry Rukmana, serta Muham
mad Hasbidin HS selaku Ketua DPD VII
dari HISWANA Migas Sulawesi, di Kantor
Bank Mandiri Region X, Makassar (22/3).
Mandiri Distribution Card NonRecourse merupakan kartu kredit dari
Bank Mandiri yang diperuntukkan bagi
agen pemilik SPBU untuk pembelian BBM
ke Pertamina tanpa menggunakan uang
tunai selayaknya menggunakan kartu
kredit pribadi. Limit tunai MDC berkisar
dari 40 juta hingga 1 miliar rupiah. Bagi
Pertamina, dengan adanya MDC NonRecourse ini menjadikan operasional
penagihan kepada Agen SPBU menjadi
lebih efisien dan aman. Para pengusaha
SPBU juga dapat melakukan penebusan

BBM dengan berbagai keuntungan.
Yaitu, kelonggaran pembayaran hingga
45 hari tanpa bunga, histori pembelian
dan pembayaran yang akurat, dan
layanan perbankan yang lebih lengkap
karena Bank Mandiri menyediakan pem
bayaran secara autodebet apabila agen
SPBU memb uka rek ening tabungan
bisnis, yang tentunya dilengkapi layanan
mobile banking dan kartu ATM Platinum.
Hal ini sejalan dengan program peme
rintah yaitu Gerakan Nasional Non Tunai
dan instrument Less Cash Society.
Sebagai tahap awal, Mandiri
Distribution Card digunakan di 5 SPBU
di wilayah MOR VII (Sulawesi) sebagai
pilot project. Yaitu, SPBU Alauddin,
SPBU Pintu 1 Universitas Hasanuddin,
SPBU Bawakaraeng, SPBU Pintu 2
Univ ersitas Hasan uddin, dan SPBU
Camba (Kabupaten Maros). Nantinya,
penggunaan MDC diharapkan bisa di
terapkan ke seluruh wilayah Sulawesi
dan seluruh wilayah Indonesia.•MOR VII

MOR VII dan KPK Adakan Sosialisasi GCG

makassar - MOR VII bekerjasama dengan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) me
nyelenggarakan Sosialisasi Good Corporate
Governance (GCG), di Kantor MOR VII Ma
kassar (23/3). Sebagai narasumber dalam
acara ini Asep Rahmat selaku Ketua Tim
Pemeriksa Gratifikasi Komisi Pemberantasan
Korupsi, Widiati selaku Policy & Good Cor
porate Governance Man ag er Pertamina,
dan Dyah Retno Kusumawardhani selaku
Jr Officer Education & Evaluation Pertamina.
Hadir dalam kesempatan tersebut, GM
MOR VII Joko Pitoyo serta segenap tim
manajemen, pekerja, Ten ag a Kerja Jasa
Penunjang (TKJP), dan mitra bisnis MOR VII.
Sosialisasi GCG ditujukan sebagai
reminder bagi seg enap manajemen dan
pekerja MOR VII untuk terus menanamkan
integritas dan menghindari segala bentuk
tindak korupsi ataupun penerimaan gra
tifikasi. Karena gratifikasi dan tindak korupsi

Foto : MOR VII

diakan data, informasi, serta
segala kebutuhan yang di
perlukan oleh Tim Korsup
Energi KPK di lapangan.
“Sebagai Unit Pengolahan
terbesar di Pertamina yang
selalu mengedepankan
aspek HSE, diharapkan agar
kita selalu memperhatikan
dan mengutamakan aspek
HSE tersebut dalam melak
sanakan setiap pekerjaan
dimanapun dan kapanpun
berada, teru tama selama
pelaksanaan kegiatan kun
jungan lapangan ini,” ujarnya.

SENTUL – Aldio Oekon

of Motorsport (ISSOM)
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Foto : ru Vi

GM RU IV Nyoman Sukadana menyerahkan cendera mata kepada perwakilan
tim Kordinasi & Supervisi Energi KPK saat kunjungan kerja ke RU IV pada (9/3).

Aldio Oekon Juara Satu
di ISSOM 2017 Putaran Pertama

International Sentul Series
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Foto : ru IV

cilacap - Pada 9 Maret
2017, Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) melakukan
kunjungan kerja Tim Koor
dinasi & Supervisi (Korsup)
dalam rangka untuk mela
kukan perbaikan sistem data
dan informasi, perbaikan tata
kelola, serta pencegahan ke
bocoran di sektor hulu dan
hilir. Rombongan diterima oleh
GM RU IV Nyoman Sukadana
di ruang rapat II, Head Office.
“Kami menyambut baik
maks ud kedatangan Tim
Korsup Energi KPK untuk
melaksanakan kegiatan yang
merupakan wujud kerja sama
antara Kementerian ESDM
dan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). Kegiatan ini
merupakan tindak lanjut dari
keg iatan Koordinasi dan
Superv isi (Korsup) Energi
yang telah dicanangkan pada
Februari 2016,” ujar Nyoman.
Untuk itu, ia meminta
jajarannya untuk men
dampingi Tim Korsup Energi
KPK selama kunjungan ber
langsung, termasuk menye



GM MOR VII Joko Pitoyo beserta jajaran tim manajemen dan
tim KPK berfoto bersama usai kegiatan sosialisasi GCG di
kantor MOR VII Makassar pada (23/3).

yang membudaya akan sangat merugikan
instansi hingga masyarakat luas.
“Dengan adanya sosialisasi seperti ini,
diharapkan segenap pekerja dan mitra bisnis
Pertamina menjadi lebih aware akan aspek
Good Corporate Governance. Kami ingin
agar kegiatan ini bukan hanya menjadi hal
yang normatif, tapi benar-benar tertanam
di benak para pekerja MOR VII,“ ujar Heri
Fandra selaku Area Manager Legal Counsel
MOR VII.•MOR VII
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MOR I Adakan Donor Darah

Persatuan Wanita Patra

medan - Persatuan Wanita Patra (PWP)
Tingkat Wilayah Marketing Operation
Region (MOR) I melaksanakan serah
terima jabatan Ketua Pengurus Tingkat
Wilayah MOR I dari Lisbeth Romulo ke
pada Hamsia Eldi Hendry oleh Ketua PWP
Tingkat Pusat Direktorat Pemasaran,
Yanti M. Iskandar, (10/03) di Gedung
Serbaguna Kantor MOR I Medan.
Acara ini dihadiri dari para pengurus
PWP Tingkat Pusat Direktorat Pemasaran,
GM MOR I Eldi Hendry dan seluruh
pengurus dan anggota PWP MOR I.
Ketua PWP Tingkat Pusat Direktorat
Pem asaran Yanti. M. Iskandar me
ngatakan, sebagai seorang istri pekerja

Foto : MOR I

Hamsia Eldi Hendry Dilantik Jadi Ketua PWP MOR I

hendaknya anggota PWP mendukung suami
dimana saja ditugaskan. “Dukungan untuk
seorang suami, tentunya bisa memberikan
motivasi,” ungkap Yanti M. Iskandar.
Yanti M.Iskandar juga mengharapkan
adanya kerja sama setiap anggota dalam
menjalankan organisasi PWP sehingga men
dapatkan hasil yang maksimal.•wali

sorong - Dalam rangka meningkatkan
keterampilan dan kesiapsiagaan meng
hadapi kebakaran, PT Pertamina EP
Asset 5 Papua Field (PEP Papua Field)
menggelar pelatihan memadamkan api
menggunakan Alat Pemadam Api Ringan
(APAR) dan fire blanket kepada 25 PWP
Papua Field, di halaman kantor PWP
Papua Field, pada (16/3).
Pelatihan diawali dengan sambutan
dari Ketua PWP Papua Field, Rospita
Sinaga, dilanjutkan dengan pemaparan
teori segitiga api, penggunaan APAR,
dan fire blanket oleh Safety Officer,
Mulyono Hadi, praktik pemadaman api
menggunakan APAR oleh TKJP fungsi
HSSE, dan ditutup dengan evaluasi dan
diskusi.
Safety Officer Mulyono Hadi menye
butkan tentang 3 elemen yang mem
bentuk api. “Tiga elemen itu adalah
oksigen, energi panas, dan bahan ba
kar, yang disebut segitiga api. Apabila 3

Foto : PEP

PEP Papua Field Tingkatkan
Kesiapsiagaan PWP Hadapi Kebakaran

elemen tersebut bereaksi, akan membentuk
api. Reaksi yang tidak terkendali disebut
sebagai kebakaran. Prinsip memadamkan
api adalah menghilangkan minimal salah
satu elemen dari segitiga api tersebut,”
jelasnya.
Mulyono menjelaskan, kebakaran di
lingkup rumah tangga umumnya bersumber
dari dapur. Selagi kebakaran masih kecil,
dapat ditangani dengan APAR atau fire
blanket. ”Apabila tidak ada, dapat meng
gunakan karung goni atau kain yang telah
dibasahi air. Intinya adalah tidak panik dan
segera tangani kebakaran selagi api masih
kecil,” ujarnya.•PEP PAPUA

Kursus Merangkai Bunga PWP RU III
plaju - Guna menga sah sekaligus
men gemb angkan keter amp ilan dan
kreativitas bagi para anggotanya, PWP
RU III menggelar kursus merangkai bunga
yang diikuti 50 peserta yang terdiri dari
para pengurus dan anggota PWP RU III.
Kegiatan kursus dibuka oleh Ketua PWP
RU III, Wiwik Djoko Priyono, Kamis (9/3)
di Gedung Lematang Plaju.
Wiwik mengungkapkan, kegiatan
ini merup akan salah satu program
kerja PWP RU III Tahun 2017 Bidang
Pendidikan.
Dalam kursus tersebut, para peserta
diajarkan teknis dan kreasi merangkai
bunga yang dipandu oleh instruktur Toni.
Wiwik berpesan agar para peserta
kursus dapat menggunakan kesempatan
ini dengan sebaik-baiknya serta berkreasi

medan – Secara rutin tiga bulan sekali,
Marketing Operation Region (MOR) I me
lakukan aksi donor darah bertajuk “Setetes
Darah Anda Menolong Sesama”. Pada
Rabu (14/3) kegiatan itu berlangsung di
gedung Serbaguna Kantor Pertamina MOR
I Medan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Pjs General
Manager Pertamina Marketing Operation
Region (MOR) I, Agus Taufik Harahap,

Tim Manajemen serta Wakil Kepala UTD
PMI Kota Medan, Hanin Dito, S.AK dan
dr. Maulana sebagai perwakilan PMI Kota
Medan.
Dalam sambutannya, Agus Taufik Ha
rahap mengungkapkan bahwa kegiatan
donor darah merupakan kegiatan rutin
yang dilaksanakan MOR I bekerja sama
dengan PMI Kota Medan. Kegiatan yang
bertujuan membantu sesama diikuti juga
oleh keluarga besar Pertamina dan mitra
kerja.
Donor darah kali ini berhasil mengum
pulkan 92 kantong darah.•WALI

Donor Darah Triwulan Pertama
di RU III Plaju

plaju - Memasuki Triwulan I 2017, di
Aula Rumah Sakit Pertamedika Plaju, RU
III melalui fungsi Medical kembali menggelar
kegiatan donor darah rutin bekerja sama
dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota
Palembang, Rabu (15/3).
Kegiatan yang diadakan setiap tiga
bulan sekali di RU III ini selalu menarik
antusiasme dan partisipasi para pekerja
dan masyarakat sekitar wilayah RU III,
dibuktikan dengan terkumpulnya 138
kantong darah dalam kegiatan donor
darah ini.

Foto : RUIII
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semaksimal mungkin, sehingga ilmu yang
diperoleh dapat diterapkan di lingkungan
masing-masing.
Salah satu anggota PWP yang meng
ikuti keterampilan ini, Novi Iskandar, me
nyampaikan ungkapkan terima kasihnya
kepada pengurus PWP RU III yang telah
memprogramkan kegiatan kursus. “Mudahmudahan kegiatan ini dapat terus ber
langsung dan ilmu yang diperoleh dapat
bermanfaat bagi kami,” ujarnya.•Commrel
Sumbagsel

Dengan tema kegiatan “Setetes Darah
Anda, Menolong Sesama”, hasil kegiatan
donor darah akan dipergunakan dan
didistribusikan oleh PMI Kota Palem
bang.•Commrel Sumbagsel

Mahasiswa FEB Universitas
Pertamina Kunjungi Kantor
Pusat Pertamina

jakarta - Sekitar 96 Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas

Pertamina (UP) jurusan Manajemen
melakukan kunjungan ke Kantor Pusat
Pertamina, pada Senin (20/3).
Kunjungan ini selenggarakan dalam
rangka pengenalan PT Pertamina (Persero)
kepada para mahasiswa semester dua
jurusan manajemen terkait berbagai aspek
manajemen yang dipelajari di kampus
misalnya mengenai budaya perusahaan.
Rombongan mahasiswa yang dipimpin
oleh Ketua Program Studi Manajemen UP
Angga Ranggana Putra, S.A.B., MBA ini,
disambut oleh Culture & Transformation
Manager Fimelia.
Acara diisi dengan paparan mengenai
transformasi budaya Pertamina yang di
sampaikan oleh Culture & Transformation
Manager Fimelia, tips melamar kerja
di Pertamina oleh Officer BP Non Fuel
Marketing Rima Widiani Rahayu selaku
Duta BUMN 2014, dan materi pengelolaan
SDM di Pertamina oleh tim Leadership &
People Development.•Starfy

Kunjungan Mahasiswa
Universitas Islam Riau ke
Lapangan Batang PHE Siak

riau - Kepedulian Pertamina Hulu Energi
(PHE) Siak dalam memajukan bidang
pendidikan tidak hanya tercermin dari
kegiatan Edukasi PHE Siak mengajar
yang rutin dilaksanakan selama 3 tahun
di sekolah dasar dan menengah sekitar
wilayah pemboran. PHE Siak juga
menaruh peduli terhadap perkembangan
pengetahuan mengenai industri migas
untuk kalangan universitas.
Lapangan Batang PHE Siak menerima
kunjungan 40 orang mahasiswa Teknik
Perminyakan Universitas Islam Riau (UIR),
Sabtu (18/3). Kunjungan ini dalam rangka
kuliah praktek lapangan untuk mempelajari
proses pengelolaan minyak bumi.
Mahasiswa didampingi oleh 2 mentor
dari fungsi operasi yang dengan sigap
memberikan penjelasan dan menjawab
pertanyaan mengenai proses pemboran,
proses pemisahan minyak dan air yang
dilakukan di Stasiun Pengumpul Batang
serta pengenalan fasilitas produksi.
Komitmen dan dukungan terhadap
kegiatan universitas adalah tindak nyata
PHE Siak dalam mengembangkan sumber
daya manusia melalui peningkatan kualitas
pendidikan untuk indonesia yang lebih
baik.•
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Sorot

RU VI Balongan Raih Enam
Penghargaan di APQ Awards 2017

meraih predikat Gold.
PC-Prove KEREN dengan
judul inovasi “Meningkatkan
gross margin kilang melalui
subtitusi superheavy crude
oil yang tersedia sebagai
pengganti Duri Crude Oil demi
keberlangsungan proses bis
nis RU VI Balongan”, berhasil
mencari alternatif pengganti
crude Duri yang produksinya
terus turun hingga 4.8% per
tahun.
FT-Prove CD-deIB meng
ambil judul inovasi “Mengatasi
Losses LPG melalui Modi
fikasi Line C4 Cond ensate
(38-V-105) di Olefin Con
vertion Unit RU VI”, mampu
menekan ker ugian prod uk
LPG Butane sampai dengan
100% karena bisa dikem
balikan ke sistem.
F T- P r o v e C I T E R A 2
dengan inovasi “Mengatasi
kelangkaan LPG dan BBK
dengan menanggulangi delay
start up 16-K-101 WGC di

RCC RU VI Balongan” mampu
menghindari kerusakan per
alatan pada WGC dan men
jaga kesatabilan stok LPG
dan BBK.
Sedangkan I-Prove Sa
dikin & Ismail Hasan Fahmi
melalui inovasi “Peningkatan
lifetime ARHDM feed Pump
12/13-P-101 dengan up
grade balancing drum” mam
pu meningkatkan umur pakai
pompa dari 6 bulan menjadi
lebih dari 22 bulan.
I-Prove Nana & Maman
yang memiliki inovasi “Pem
buatan special tool (air/N2
Gas Reamer) untuk menga
tasi buntuan tapping point
transmitter di Reactor Ri
ser 15-R-101/ 102 & Re
generator 15-R-103/104 di
RU VI Balongan” mampu
menge fisienkan pek erj aan
yang semula 4 jam men
jadi 15 menit, dan sudah
diaplikasikan di RU IV Cila
cap.•Rustam Aji

RU IV Raih The Best KOMET Agent
dalam APQ Awards 2017
jakarta - Annual Pertamina
Quality (APQ) Awards 2017
yang bertemakan “Insan Mutu
Mendunia Mendukung Pen
cap aian sasaran Strategis
Pertamina” baru saja usai.
Sebanyak 130 gugus dari
kantor Pusat, Unit bisnis/
Unit Organisasi dan Anak
Perusahaan mengikuti ajang
tersebut. Dari RU IV Cilacap,
mengirimkan 8 gugus, yaitu
PC-Prove OMEGA, PC-Prove
RISER, FT-Prove AVTUR I,
FT_Prove PANDU, FT-Prove
KUNCI B, FT-Prove ONE
SRU, I-Prove IT, dan I-Prove
FRESH untuk unjuk gigi.
RU IV berhasil meraih
The Best KOMET Agent dari
12 kategori yang dilombakan
didalam APQ Awards 2017

ini. Selain itu PC-Prove
OMEGA berhasil meraih
predikat PLATINUM setelah
berhasil memberikan pre
sentasi yang terbaik dengan
meningkatkan produk avtur
di kilang exsisting. Selain
itu PC-Prove RISER, FTProve AVTUR I, FT-Prove
PANDU, FT-Prove KUNCI

B, FT-Prove ONE SRU &
I-Prove IT meraih predikat
GOLD disusul I-Prove Fresh
dari finance mendapatkan
predikat SILVER.
Diharapkan dengan
banyaknya inovasi ini bisa
meningkatkan motivasi
untuk bekerja lebih berse
mangat•Han-RU IV

BALIKPAPAN- Refinery Unit V (RU V)
ikut berpartisipasi dalam earth hour yang
dilaksanakan pada Sabtu, 25 Maret 2017
pukul 20.30 sampai dengan 21.30 WITA.
Kegiatan Earth Hour kali ini bertema
“Hemat Energi Kini dan Besok, Nyalakan
Secukupnya, Matikan Selebihnya”.
GM Refinery Unit V Yulian Dekri,
dalam sambutannya kepada pekerja RU
V mengatakan, “Earth Hour ini bukan
hanya sekadar momen memadamkan
lampu selama earth hour, namun yang
lebih pengting adalah penghematan energi
dan kepedulian terhadap lingkungan
menjadi mindset yang tertanam dan selalu
dipraktikkan dalam keseharian hidup kita, di
mana pun kita berada, termasuk di rumah
dan di kantor.”
Kegiatan pemadaman listrik pada saat
earth hour sudah menjadi tradisi tahunan
bagi RU V. Tahun lalu (2016) penghematan
yang dihasilkan dalam kegiatan earth hour
sebesar 4,2 MW atau menurunkan produksi
karbon sebesar 11,6 ton. Tahun ini (2017)
penghematan yang dihasilkan sebesar 1,4
MW atau menurunkan produksi karbon
sebesar 3,8 ton. Angka penghematan yang
lebih kecil tahun ini berhubungan dengan
kegiatan turn around kilang Balikpapan II
yang sedang dilakukan.
Selama pemadaman listrik, kompleks
perumahan Pertamina di Balikpapan gelap

Foto : RU V

Earth Hour : RU V Balikpapan
Matikan Lampu Perumahan
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Tim manajemen dan pekerja RU V menandatangani
komitmen hemat energi.

gulita. Para pekerja dan keluarganya yang
tidak sedang bertugas dalam kegiatan
kilang berkumpul di muster point di kantor
General Maintanance, Kompleks Pertamina
Gunung Dubs Balikpapan. Pada kesempatan
tersebut, semua tim manajemen dan pekerja
yang hadir menandatangi komitmen untuk
menghemat energi. Selain penandatanganan
komitmen, kegiatan earth hour juga diisi
dengan edukasi penghematan energi dan
kuis. Acara ditutup dengan perhitungan
mundur dinyalakannya kembali lampu di
area tersebut.
Earth Hour dilakukan di berbagai kota di
Indonesia dan di dunia ini adalah kegiatan
pemadaman lampu yang tidak diperlukan
di rumah dan perkantoran selama satu
jam, yaitu dari jam 20.30 sampai dengan
21.30 waktu setempat untuk meningkatkan
kesadaran akan perlunya tindakan serius
menghadapi perubahan iklim.•RU V

RU VI Sukses Capai Target ISRS 8 Level 7
balongan - Setelah ber
jibaku dengan point-point
yang diatur oleh ISRS 8, RU VI
Balongan mendapatkan hasil
nilai audit ISRS 8, pada level
7. Hasil tersebut disampaikan
oleh tim audit ISRS dari
DNV GL pada presentasi
final full assessment 2016
dan benchmark yang
berlangsung 8 Maret 2017
di Ruang Rapat 1 RU VI
Balongan, Indramayu.
Hasil ini sesuai dengan
target yang direncanakan
oleh Manajemen RU VI
Balongan sehingga dan
diharapkan bisa menunjang
pencapaian RU VI visi
Menjadi Kilang terkemuka di
Asia Tahun 2025.
Assesment ISRS di RU
VI Balongan dilaksanakan
pada 14 – 18 November
2016, dengan lokasi PCT
di workshop, chemical and
catalyst warehouse, dining
room/canteen, utilities, la
boratory, poli kilang dan
warehouse. Sedangkan un
tuk lokasi PBA berlangsung
di RCU, H2Plant, refinery

Foto : MOR VII

Plt Direktur Utama Yenni Andayani memberikan penghargaan kepada GM RU VI Afdal
Martha dalam acara Annual Pertamina Quality Awards (APQA) 2017.
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jakarta - Dalam ajang
Annual Pertamina Quality
Awards (APQA) 2017 di Kan
tor Pusat Pertamina, 11-15
Maret lalu, RU VI Balongan
membawa pul ang peng
hargaan The Best Inspiring
Leader dan lima Gold Awards.
Penghargaan diterima oleh
GM RU VI Balongan, Afdal
Martha, dan perwakilan tim
inovator yang ikut serta dalam
ajang tersebut.
Afdal Martha memberikan
apresiasi kepada semua pihak
dari RU VI Balongan yang
berp eran dalam kegiatan
Cont inuous Improvement
Program (CIP).
“Penghargaan tersebut
merupakan hasil karya nyata
seluruh insan RU VI yang
memberikan kinerja terbaik.
Semoga tahun 2017 RU VI
memb erikan kinerja yang
lebih baik dengan Operation
Execellent di semua lini,”
ungkap Afdal Martha me
nyampaikan harapannya.
The Best Inspiring Leader
adalah salah satu peng
hargaan tertinggi di APQA.
Penghargaan ini menjadi
bukti bahwa dukungan dan
komitmen Top Manajemen
RU VI sangat besar terhadap
seluruh kegiatan CIP di RU VI
sehingga menjadi role model
untuk unit operasi lainnya.
Selain itu, lima delegasi
RU VI Balongan, yang terdiri
dari satu PC-Prove, dua
FT-Prove, dan dua I-Prove,

No. 14 TAHUN LIII

GM RU VI Afdal Martha menegaskan implementasi ISRS8 Level 7 sangat penting
dilakukan untuk pembenahan secara kesisteman.

main control room, dan oil
movement (jetty, tank farm,
and OM control room).
Pada closing meeting
tersebut, Eric Ross dari DNV
GL memaparkan secara
overall total average score
yang di raih RU VI sebesar
71.1%, PCT Score 91.19%,
PBA Score 80.53%, dengan
ISRS8 berada di level 7.
GM RU VI Balongan
Afdal Martha menyampaikan
yang terpenting dari ISRS ini
adalah pembenahan secara
kesisteman. Sebab hasilnya
bukan hanya digunakan

untuk saat ini melainkan
secara berkelanjutan atau
sustain. Kepada seluruh tim
yang terlibat dalam ISRS
ini, GM juga menyampaikan
terima ka
sihnya atas
pencapaian ISRS 8 level 7.
Selain itu, pada tahun
2017, RU VI menaikkan
target pencapaian ISRS 8,
yakni dari level 7 ke level
8.GM kembali menegaskan
agar seluruh pekerja RU VI
bisa bekerja sama dan saling
berkoordinasi agar apa yang
telah direncanakan bisa ter
capai.•Riki Hamdani
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R!SK Upd@te

Memeta Adera Mengelola
Ladang Tua Supaya Bercahaya

PENGELOLAAN RISIKO PROYEK

R

Foto : DIt. HULU

Jakarta – Meski namanya jarang terdengar di
antara lapangan-lapangan yang menjadi backbone
Pertamina EP (PEP), Field Adera PEP Asset 2
membuka tahun ini dengan keberhasilan dalam
meningkatkan produksi hingga melebihi target
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)
2017 dan produksi rata-rata sepanjang 2016 lalu.
Ayunan langkah dan hentakan kiprah dalam dua
bulan pertama 2017 mewartakan produksi minyak
Adera Field sebagai berikut: Januari sejumlah 1.213
barel minyak per hari (BOPD) atau 126% dari RKAP
2017 (950.29 BOPD) dan Februari sebesar 1.523
BOPD atau 150,4% dari RKAP 2017 (1013 BOPD).
Sementara produksi gas mencapai 3,58 juta kaki
kubik gas per hari (MMSCFD) pada selama Januari,
atau 78,5% dari RKAP (4,56 MMSCFD) dan 3,56
MMSCFD pada Februari, atau 78,2%? RKAP (4,55
MMSCFD). “Pada awal 2017 kami memiliki semangat
dan komitmen mencapai target produksi 1.500
BOPD dengan motto Road To 1.500 dan pada 12
Februari 2017 Adera berhasil mencapai Peak Oil
sebesar 1.637 BOPD,” ungkap Hari Widodo, Adera
Field Manager
Jamaknya ladang tua yang reservoirnya sudah
dalam kondisi depleated maka untuk menjaga
produksi, menurut Hari perlu langkah-langkah
antisipatif yang dipikir matang dan diskusikan sejak
dini, terutama dalam upaya menekan natural decline
rate seawal mungkin. Lebih lanjut, Hari menjelaskan
bahwa keberhasilan tersebut tak terlepas dari
semangat dan komitmen seluruh pekerja Adera
Field menerapkan aneka langkah dan stra
tegi
meningkatkan produksi dan menekan laju penurunan
alami dimaksud. Kebijakan yang ditempuh Adera
Field, antara lain adalah: (1) melakukan Re-Grouping
dan Re-Engineering piping system di sumursumur pada struktur Abab, Dewa, dan Raja untuk
mengurangi back pressure dan meningkatkan laju
alir; (2) mengatasi per
masalahan penambahan air
terproduksi akibat gross up sumur dengan cara pe
nambahan sumur-sumur injeksi sebagai bagian dari
pressure maintenance dan melakukan pengasaman
puan serap sumur
guna memperbaiki kemam
tersebut; (3) melakukan preventive maintenance
terhadap surface equipment seperti genset, pompa
transfer, pompa chemical, dll. sehingga dapat
menambah run life dari peralatan-peralatan tersebut;
(4) aktif dalam mencari lapisan-lapisan produktif dan
membahasnya di dalam usulan Well By Well Review
(WBWR) dengan Fungsi Eksploitasi Asset 2; (5)
aktif dalam monitoring kinerja lifting (Gas Lift, ESP,
HPU, dan Pumping Unit) melalui pengambilan data
Sonolog, BHPT, dan dynagraph serta melakukan
optimasi berdasarkan hasil pengukuran data
Sonolog, BHPT, dan dynagraph, tersebut. “Untuk
pencapaian produksi gas, PEP Field Adera berencana
mengerjakan reparasi sumur DWA-002, DWA-048,
dan DWA-052 dengan potensi gain
2,25 MMSCFD,” tambah Hari.
Selain itu, sepanjang TriwulanIV/2016 hingga Triwulan-I/2017,
Adera Field melakukan eksekusi
program re-opening sumur DWA023 dan DWA-038 dengan hasil
gain produksi sebesar 40 BOPD.
Sedangkan
untuk
kegiatan
well intervention mendapatkan
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Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Raja Field Adera, PALI –
Sumatera Selatan.

tambahan produksi minyak sebesar 498 BOPD. Hasil
tersebut diperoleh dengan cara melakukan optimasi lifting
pada sumur ABB-029 dan ABB-131 yang menghasilkan
gain produksi sebesar 168 BOPD, serta pengasaman
sumur injeksi DWA-027 dan DWA-08 guna menambah
kemampuan serap injeksi sehingga dapat dilakukan gross
up distruktur Dewa dan Ibul Tenggara (IBT). “Dari semua itu
reparasi sumur pada IBT-06 dan DWA-010 yang terbesar
menambah produksi dengan gain produksi sebesar 290
BOPD,” ujar Hari.
Dalam upaya meningkatkan efisiensi Adera Field
melakukan pengurangan nilai persedian material serta
menekan pemakaian BBM. Lewat kebijakan pengurangan
nilai persedian material berhasil menghemat Rp. 23,6
miliar, yakni dari Rp 82,2 miliar pada 2015 menjadi Rp.
58,6 milayar dalam 2016. Sedangkan penghematan
pemakaian BBM sebesar Rp. 2,8 miliar dari Rp. 9,2
miliar menjadi Rp. 6,4 miliar. Lalu, ada penambahan
perolehan laba bersih dari cost recovery yang didapat
setelah melakukan penyelesaian PIS (Placed Into Service)
pada 2016 sebesar 120%, yaitu 12 AFE dari target 10
AFE (Authorization for Expenditure). ”Di bidang operasi,
Field Adera berencana melakukan penggantian ESP
yang tadinya sewa menjadi beli dan optimasi gas lift
pada struktur Raja untuk penghematan dalam 2017, ini,”
ungkap Hari.
Menurut Hari, pada 2017 Field Adera mendapat
tantangan untuk menaikkan produksi hingga menembus
angka 2.000 BOPD oleh BOD (Board Of Director) dan
Manajemen PEP. Untuk itu, Adera Field menempuh
kebijakan untuk melanjutkan kegiatan well intervention
yang difokuskan pada: (1) fishing job di 9 sumur (ABB050, ABB-065, RJA-018, RJA-090, ABB-060, ABB-061,
RJA-084, ABB-034, ABB-047) dengan potensi total gain
YTD= 105 BOPD; (2) reparasi 13 sumur (DWA-050, DWA059,DWA-065, DWA-067, IBT-001, IBT-002, IBT-004,
IBT-005, IBT-009, RJA-036, RJA-052, RJA-116, dan
RJA-124) dengan potensi total gain YTD = 142 BOPD; (3)
reopening 9 sumur suspended (ABB-054, ABB-108, ABB105, ABB-115, ABB-106, ABB-041, DWA-034, RJA-083,
dan RJA-113) dengan potensi total gain sebesar 143
BOPD. “Total potensi gain produksi yang kami harapkan
mendapat tambahan sebesar 390 BOPD dari akti
vitas
well intervention sepanjang 2017,” aku Hari.
PEP Asset 2 Adera Field terletak di Desa Pengabuan,
Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir (PALI), Sumatera Selatan. Wilayah Kerja Adera Field
memiliki luas sekitar 47 km2 yang mencakup tiga daerah
operasi, yaitu Lapangan Abab, Lapangan Raja, dan
Lapangan Dewa. “Pada 2015 dan 2016 Adera Field
mendapatkan Penghargaan Patra Nirbhaya Karya Utama
dari Kementerian ESDM karena berhasil mencapai Jam
Kerja Selamat di atas 10 Juta,” pungkas Hari.•DIT. HULU

isiko yang harus dihadapi dalam industri minyak dan gas sangat
beragam dan kompleks. Beberapa risiko yang harus dihadapi,
diantaranya risiko pasar (harga minyak, kurs, interest rate), regulasi,
maupun operasional. Risiko tersebut berpotensi menggerus profit dan
mengancam sustainabilitas perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan
harus terus melakukan pengembangan bisnis berbasis proyek agar
bisnis perusahaan tetap sustained. Dalam melakukan aktivitas proyek
tersebut, perusahaan perlu mempersiapkan nilai pendanaan proyek
(capital expenditure) yang sangat besar. Menurut Wood Mackenzie, nilai
investasi di sektor hulu migas tahun 2017 meningkat 11% dibandingkan
tahun sebelumnya. Total nilai investasi global di sektor hulu migas pada
2017 mencapai US$ 450 miliar. Nilai investasi yang cukup fantastis ini
harus diimbangi dengan pengelolaan risiko proyek yang komprehensif,
efisien, dan terukur.
Mengacu pada Project Management Body of Knowledge (PMBOK),
Project Risk adalah ketidakpastian yang jika terjadi dapat memberikan
pengaruh positif atau negatif pada parameter proyek, yaitu scope,
schedule, cost, dan quality. Untuk meningkatkan kemungkinan
(likelihood) dan dampak (impact) dari positive event dan menurunkan
kemungkinan dan dampak dari negative event, maka harus dilakukan
pengelolaan risiko proyek yang mencakup suatu proses dalam pe
laksanaan perencanaan manajemen risiko, identifikasi, analisis, pe
nanganan, dan pengendalian risiko pada proyek.
Dalam tahap perencanaan manajemen risiko proyek, Project
Manager harus mampu mendefinisikan dan mengkomunikasikan
aktivitas yang harus dilakukan untuk menjalankan Risk Management
dalam proyek. Tujuan dalam tahapan ini adalah untuk menyeimbangkan
dan menyelaraskan risiko yang akan dihadapi dengan signifikansi
proyek terhadap pencapaian growth perusahaan. Yang menjadi catatan
penting adalah penyusunan rencana pengelolaan risiko harus selaras
dengan Project Charter yang telah disetujui oleh para stakeholder. Selain
itu, peran dan tanggung jawab (Responsible-Accountable-SupportConsulted-Informed Matrix) dalam pengelolaan risiko proyek wajib
dinyatakan secara jelas.
Tahapan berikutnya adalah melakukan identifikasi risiko yang melekat
dan mendokumentasikannya ke dalam Risk Register. Selanjutnya,
dilakukan analisis risiko secara kualitatif maupun kuantitatif untuk
membantu project manager melakukan skala prioritas berdasarkan
tingkat risikonya sebagai acuan dalam menyusun rencana respon atas
potensi risiko berupa perencanaan mitigasi. Beberapa metode yang
dapat digunakan untuk menganalisis risiko adalah Sensitivity Analysis,
Expected Monetary Value (EMV) Analysis, dan Monte Carlo Simulation.
Pada tahap penanganan risiko, perlu diperhatikan skala prioritas
risiko, ketersediaan anggaran dan sumber daya, jadwal, dan Project
Management Plan secara keseluruhan. Hal ini akan mendorong
terlaksananya program penanganan risiko proyek yang efektif dan
efisien dalam memitigasi risiko sehingga dapat meningkatkan peluang
terjadinya positive event dan mengurangi negative event. Beberapa jenis
opsi penanganan risiko yang dapat diambil untuk mengatasi Negative
Risk, antara lain avoid, transfer, mitigate, dan accept. Sedangkan untuk
opsi penanganan Positive Risk, antara lain exploit, enhance, share,
dan accept.
Pada tahap pengendalian risiko, dilakukan beberapa aktivitas, yaitu
implementasi rencana penanganan risiko, memonitor risiko dan dampak
residualnya, identifikasi risiko baru, dan evaluasi efektifitas pengelolaan
risiko secara keseluruhan.
Mengingat pada tahun-tahun berikutnya Pertamina akan melak
sanakan beberapa proyek besar dengan pendanaan yang mencapai
miliaran US$, maka pengelolaan risiko proyek adalah suatu hal mutlak
yang harus dilakukan. Untuk itu, diperlukan komitmen dan pengawasan
yang efektif dari jajaran manajemen terkait pelaksanaan proyek,
terutama dari aspek risiko. Project Manager dan anggotanya harus
dapat menjalankan pengelolaan risiko yang baik berdasarkan Project
Charter yang komprehensif dan dilakukan mulai dari tahap Project
Initiation hingga Project Closing. Hal ini untuk memastikan bahwa tingkat
risiko proyek termonitor dan proyek dapat menghasilkan deliverable
sesuai tujuan yang telah ditetapkan (deliver the promises).•
Sumber : Strategic Planning Risk Management – Dit. Keuangan

