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MarketUpdate

Baru-baru ini, Vincent Rajiv Louis, mantan Managing
Director UBS Indonesia, tersangkut kasus insider trading
dalam akuisisi DBS Singapore terhadap Bank Danamon
tahun 2012. Insider trading adalah penyalahgunaan
informasi internal/rahasia yang belum dipublikasikan,
misalnya rencana ekspansi bisnis, untuk mencari ke
untungan di pasar keuangan. Rajiv saat itu menjadi advisor
dalam transaksi tersebut. Ia memanfaatkan informasi
yang diketahuinya untuk membeli 1 juta lembar saham
Bank Danamon, sebelum rencana akuisisi diumumkan ke
publik. Paska pengumuman, Rajiv meraih untung lebih dari
US$170 ribu (setara Rp1,7 miliar) karena kenaikan harga
saham Danamon. Akibat insider trading ini, Rajiv didenda
sekitar US$312 ribu.
Bagi dunia keuangan investasi, penyampaian dan
pemanfaatan data informasi dipandang sakral karena
informasi merupakan dasar utama investor dalam meng
ambil keputusan investasinya. Karena itu, insider trading
menjadi pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi. Ter
cermin pada grafik, komitmen penegakan insider trading
dari Regulator Pasar Modal AS.

Pelanggaran informasi juga diduga dilakukan oleh
Rohit Bansal, Bankir Goldman Sachs AS. Minggu lalu,
Bansal dituntut atas tuduhan membocorkan informasi
rahasia milik Federal Reserve Bank of New York (NY Fed).
Sebelum bergabung dengan Goldman Sachs pada Juli
2014, Bansal merupakan Regulator NY Fed selama 7
tahun. Ia memanfaatkan posisi lamanya untuk mengakses
data rahasia terkait aturan perbankan. Selain Bansal,
Goldman Sachs dinilai gagal mengawasi karyawannya
dan didenda hingga US$50 juta.
Sementara itu, pada Oktober 2015, 10 analis JP
Morgan Chase & Co New York kedapatan mencontek
ketika mengikuti ujian internal. Para analis itu langsung
dipecat saat aksinya diketahui, karena tindakan tersebut
dipandang tidak sesuai dengan nilai korporasi.
Sebagai tiga pemain besar di industri keuangan dan
investasi global, UBS, Goldman Sachs, dan JP Morgan
tidak lepas dari aturan sektor keuangan yang ketat.
Inilah bukti bahwa Regulator tidak menutup mata atas
penyalahgunaan kepercayaan, bahkan bagi pemain besar
sekalipun.
Without governance, you are never too big to fall.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Three Stories

Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang dan Direktur Micro & Business Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tardi
berjabat tangan usai menandatangani nota kesepahamanan implementai cashless payment system untuk aden dan pangkalan LPG Pertamina.
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Sorot :
Kiprah Anak Perusahaan :
Mengenal Lebih Dekat
Sosok
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretarypt perta arun gas kerja sama dengan
Yenni Andayani
politeknik negeri lhokseumawe
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karena semua transaksi da
pat dioperasikan dengan
handphone melalui Mandiri
Supply Chain (MSC).
Direktur Pemasaran Per
tamina Ahmad Bambang
mengatakan, seiring de
ngan peningkatan volume
penyaluran PSO berupa
LPG 3 Kg yang hingga ta
hun depan mencapai 6,6
ton per tahun, perlu adanya
perbaikan pencatatan data
transaksi yang lebih akurat
dan akuntabel untuk agen
ke pangkalan yang jum
lahn ya menyentuh angka
130.000 pangkalan di
seluruh Indonesia. “Kami
Bersambung ke halaman 3

Utama :
pengembangan pltgu
di sumatera utara ditandatangani
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MISI

tim komunikasi harus proaktif
dan mampu menjawab berbagai
tantangan untuk dukung
kinerja perusahaan

Foto : KUNTORO

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

Pengantar Redaksi :
Pertamina sebagai BUMN terbesar di Indonesia tidak pernah
sepi dari isu. Hampir setiap hari selalu ada berita tentang Pertamina
yang muncul di media cetak dan elektronik nasional maupun
daerah. Energia Weekly pun berbincang dengan VP Corporate
Communication Pertamina Wianda Pusponegoro di ruang
kerjanya di Perwira 6. Berikut petikannya.
Bagaimana filosofi Corporate Communication Pertamina
setelah restrukturisasi? Baik, saya perlu jelaskan dahulu bahwa
yang paling penting untuk fungsi Corporate Communication adalah
kita harus mempunyai tim yang kuat. Dan kedua, strategi yang bisa
diimplementasikan dengan baik. Ketiga, content atau isi yang akan
kita jadikan sebagai bagian dari eksekusi strategi.
Nah, yang pertama, kita harus bergerak ke timnya dulu. Tim
ini tidak bisa dijalankan sendirian tanpa diberikan amunisi. Amunisi
itu adalah kemampuan dan keahlian, termasuk di situ adalah
pengalaman dan jam terbang.
Tentunya jam terbang itu datang dari exposure, dari bagaimana
kita terpapar segala macam bentuk tugas yang ada. Makanya sesuai
dengan organisasi Corporate Secretary yang baru, dibawah Sekper
Pertamina ada tiga VP.
Dibawah VP Corporate Communication, timnya harus andal,
mampu menangani berbagai jenis tugas, berperan multifungsi dan
menjalankan berbagai tugas berbeda. Setiap fungsi harus cair dan
tidak boleh terkotak-kotak.
Bagaimana dengan kesiapan tim komunikasi? Menurut
saya, kita bekerja tidak boleh menunggu ada masalah. Saya tidak
pernah bekerja menunggu ditanya. Saya harus punya rencana kerja
setahun sampai 5 tahun ke depan, sesuai RJPP dan RKAP.
Tugas VP Corporate Communication harus bisa mendorong
berbagai kegiatan Pertamina untuk terus dapat terpublikasi secara
kontinyu dan konsisten di berbagai kanal publik yang ada. Terutama
media massa dan media komunikasi lainnya.
Saat ini lanskap media telah berubah menjadi lebih dinamis
dan cair, dimana media sosial sudah menjadi salah satu preferensi
kanal komunikasi masyarakat luas. Untuk itu, Pertamina harus
dapat menjawab tantangan ini dengan memperkuat tim yang ada
dengan meningkatkan kemampuan dan daya saing para pekerja
humas Pertamina.
Maka program-program cross posting dan peningkatan ke
mampuan para pekerja humas mutlak harus dilakukan. Di saat yang
sama pekerja humas juga harus menjadi strategis bisnis partner
bagi unit bisnis terkait untuk membantu manajemen mencapai hasil
kinerja yang maksimal.
Artinya harus lebih proaktif? Betul. Kalau kita menunggu
ditanya karena ada masalah, artinya kita reaktif. Kalau kita proaktif,
maka kita sudah tahu rencana kerja yang mau dilakukan dan apa
yang mau kita deliver.
Kita sudah mempunyai hal itu di Corporate Communication,
selama setahun ke depan action plan-nya seperti apa, mengacu
kepada RJPP dan RKAP. Jadi tahun ini publikasi kita akan lebih
banyak fokus kepada apa yang sudah di-deliver dari Lima Pilar
Strategis Pertamina. Dari Lima Pilar itu, kita breakdown lagi menjadi
kinerja operasional dan kinerja finansial.
Semua kita jalankan, dan kita sudah tahu content-nya ini, tinggal
kita mengatur strateginya agar pemberitaan yang positif ini bisa
keluar setiap hari. Jadi bentuknya ada yang berbentuk berita foto,

ada yang berupa content. Ada juga yang berupa endorser-endorser
atau pemberitaan positif yang berasal dari endorser-nya Pertamina.
Ketiga, kita tidak bisa melakukan pemberitaan positif ini semua
kalau kegiatan perusahaan tidak berjalan sesuai dengan yang kita
rencanakan. Kami tidak mungkin membawa wartawan ke satu area
untuk menunjukkan peningkatan produksi Pertamina kalau memang
area tersebut tidak menunjukkan peningkatan produksi.
Itulah mengapa kita juga butuh kerjasama dengan berbagai
direktorat yang ada di Pertamina supaya kita bisa terus menghasilkan
amunisi untuk berita-berita positif. Dan yang paling pneting juga
adalah membina relationship dengan wartawan.
Bagaimana idealnya hubungan dengan media? Menurut
saya harus ada hubungan yang saling support dan produktif.
Hubungan yang produktif harus dimulai dari kita sebagai penyedia
content. Kita sebagai Pertamina harus membuka akses kepada
media, memberikan informasi yang kontinyu, memberikan jadwal
yang kontinyu. Kalau sekarang kita setiap triwulan akan memberikan
press conference, kita lakukan dengan kontinyu. Memberikan akses
masuk kepada wartawan untuk meliput operasinya Pertamina.
Memberikan penjelasan kalau ada informasi dari Pertamina yang
kurang dimengerti atau kurang jelas. Memberikan klarifikasi atas
isu-isu yang beredar. Selama itu bisa dilakukan secara professional,
tentu dengan sendirinya akan tercipta hubungan yang baik dan
produktif dengan wartawan. Tentu selama kita mengacu kepada
rambu-rambu yang sudah ditentukan perusahaan.
Apa harapan Ibu ke depannya? Kita juga harus punya konteks
pandangan yang lebih luas. Pertamina bukan satu-satunya BUMN.
Masih ada BUMN yang lain. Jadi kita fokus pada porsi tugas
Pertamina sebagai penyedia energi. Itu yang kita lakukan sebaik
mungkin.
Jangan pernah juga memandang Pertamina seperti akan
terjepit, kemudian tertekan, dan sebagainya. Saya selalu melihat
sesuatu hal itu dari sisi positif, dari value dan dari opportunity yang
kita bisa kembangkan.
Oh, ya, dalam struktur organisasi baru, ada yang disebut
Area Manager. Bisa dijelaskan? Ya, dibawah saya akan ada 8
Area Manager yang dibagi mengikuti pola Direktorat Pemasaran.
Makanya nanti ada Area Manager Sumbagut, Sumbagsel, JBB,
Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Timur, dll.
Tugasnya Area Manager adalah mengkoordinasikan komunikasi
antara Pengolahan dengan Pemasaran di daerah. Nanti di RU dan
di MOR tetap ada humas. Nah, Area Manager itu diatas mereka.
Dia tidak lagi bekerja untuk Pengolahan atau Pemasaran, tetapi dia
bekerja untuk Region itu. Area Manager itu kedudukannya harus
di ibukota provinsi. Area Manager ini menjadi wakil communication
dan relations-nya perusahaan. Tegasnya, menjadi wakil atau
ambassador Pertamina.
Intinya kita berharap Area Manager ini selain sebagai
ambassador, dia juga berfungsi sebagai career path atau jenjang
karier. Jadi teman-teman yang ada di Junior Relations, Senior
Relations, terus menjadi Area Manager, terus bisa menjadi manager di
lokasi dia bekerja. Atau menjadi manager di Kantor Pusat Pertamina.
Saya juga mengharapkan dengan adanya Area Manager ini,
networking kita ke pemprov atau pemda akan bagus, karena
pemprov/pemda akan punya satu orang AM yang bisa mereka
telepon kapan saja tentang Pertamina, khusus di wilayah
tersebut.•URIP

EDITORIAL
Pengetahuan = Aset
Hari ini insan mutu Pertamina kembali
berkumpul di Jakarta. Mereka akan berkompetisi
berbagi pengetahuan dan inovasi ini, di Annual
Pertamina Quality Awards 2015. Sebuah forum
presentasi bagi Continuous Improvement
Program (CIP) tingkat korporat sebagai puncak
dari seleksi di tingkat Unit Operasi, Bisnis dan
Anak Perusahaan. Mereka adalah wakil-wakil
terbaik, yang berhak maju di forum bergengsi
tahunan ini.
Budaya berbagi pengetahuan dan inovasi
di Pertamina bukan lahir begitu saja. Proses
yang dilalui sangat panjang, hingga akhirnya
lahirlah Knowledge Management Pertamina
(KOMET). Kehadiran KOMET secara tidak
langsung dipicu perubahan regulasi bisnis
migas. Yakni sejak lahirnya UU Migas No.22
Tahun 2001, yang menuntut Pertamina harus
terjun dalam persaingan bisnis terbuka baik
di sektor hulu, hilir dan midstream. Pertamina
tidak lagi menjadi pemain tunggal. Disamping
itu, tuntutan dari shareholder kepada Pertamina
kian tinggi dalam memberikan kontribusi bagi
negara, lebih transaparan dan profesional. Peru
bahan-perubahan tersebut, akhirnya mendorong
pengembangan pengetahuan dan juga berbagai
inovasi di Pertamina.
Pengetahuan mulai diperhatikan sebagai aset
bagi perusahaan. Karena itu, perlunya wadah
untuk menjadikan pengetahuan dan inovasi
tersebut dikelola dengan baik, dibagikan kepada
seluruh pekerja sebagai bahan pembelajaran,
dan apabila perlu diduplikasi penerapannya di
beberapa wilayah kerja, agar bisa memberikan
nilai tambah bagi perusahaan. Dengan penge
lolaan ini, tentu saja aset pengetahuan pun tak
akan berhenti, berpindah atau bahkan hilang
begitu saja.
Dari tahun ke tahun, aset pengetahuan yang
dimiliki Pertamina terus meningkat. Karena itu
dibuat sebuah kompetisi presentasi CIP, yang
bukan semata-mata untuk dikompetisikan, tetapi
juga sebagai bagian dari upaya sosialisasi dan
sharing pengetahuan.
Tahun ini berdasarkan data yang kami pe
roleh ada 1.860 CIP yang dihasilkan atau naik
10 persend ari tahun sebelumnya, yang hanya
mencapai 1.692 risalah. Tentu saja value creation
yang dihasilkan juga meningkat. Apabila tahun
lalu mencapai lebih dari Rp 8 triliun, tahun ini
diperkirakan menembus angka Rp 10 triliun.
Dengan tema “Insan Mutu Siap Bersinergi
Menuju Prestasi Kelas Dunia Melalui Interaksi
Program Improvement & Innovation Dalam 5 Prio
ritas Strategis Perusahaan Sebagai Keunggulan
Kompetitif Pertamina” kegiatan yang memasuki
tahun ke-6 ini diharapkan dapat memperkuat
sinergi dan semangat insan mutu di antara Unit
Bisnis, Operasi dan anak perusahaan. Tentu
saja, hasil kreasi yang diciptakan merupakan
perwujudan nyata dari 5 Prioritas Strategis Peru
sahaan.
Yang menggembirakan hasil inovasi insan
mutu, bukan sekadar diakui di lingkungan
internal Pertamina. Tetapi juga di lingkup na
sional bahkan internasional. Bahkan mendapat
penghargaan Dharma Karya Kementrian ESDM,
dan Satyalancana Wira Karya dari Presiden
Republik Indonesia. Namun demikian, jangan
sampai hal ini membuat kita cepat puas. Karena
tuntutan persaingan dan perkembangan bisnis
yang kian ketat, justru mendorong kita untuk terus
melahirkan inovasi-inivasi baru.
Selamat datang Insan Mutu Pertamina! Saat
nya Anda unjuk gigi dan membuktikan kontribusi
nyata Anda bagi perusahaan ini.•
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Menentukan Target Kerja dengan Metode SMART
Ada sebuah hasil studi menarik yang pernah diungkap
oleh para periset bidang perilaku dan kinerja. Kita yang
menuliskan sasaran kinerja dengan jelas dan terukur ternyata
memiliki level produktivitas empat kali lebih tinggi dibanding
mereka yang sasaran kerjanya ditulis dengan sumir dan
normatif. Itulah kenapa perumusan sasaran kinerja atau
performance goals harus selalu ditulis secara jelas, spesifik
dan terukur. Sebab level produktivitas tim kerja kita (pekerja)
boleh jadi akan amat bergantung pada proses ini.
Peter Drucker, salah satu guru manajemen dunia, juga
pernah bertutur : You can not manage what you can not
measure. Anda tidak dapat mengelola apa yang tidak bisa
Anda ukur. Dengan kata lain, kita pasti akan temehek-mehek
mengelola kinerja tim kalau tim kerja kita tidak pernah dibekali
dengan indikator atau target kerja yang terukur. Sebab,
bagaimana mungkin kita bisa mengukur progress kemajuan
tim, kalau kita tidak punya ukuran baku untuk melakukan
penilaian, kompetensi serta skill yang dimiliki? Padahal
dulu ketika kita sekolah sejak jaman SD hingga kuliah, kita
selalu punya alat ukur atau scorecard yang baku. Namanya
raport atau Indeks Prestasi (IP) ketika kita sudah kuliah.
Bayangkan apa jadinya jika kita dulu sekolah tidak pernah
punya scorecard yang terukur itu?
Persoalannya ketika kita masuk dunia kerja, yang
sarat dengan prinsip profesionalisme, scorecard yang dulu
kita bawa sejak sekolah justru acap dilupakan. Tentu saja
fenomena ini harus segera diakhiri. Dunia kerja yang penuh
dengan perhitungan bisnis dan melibatkan sumber finansial
yang besar, mesti segera dipersenjatai dengan performance
scorecard yang terukur dan akuntabel.
Disinilah kita lalu kembali menyapa dengan prinsip
penulisan performance goals yang mengacu pada metode
SMART. Sejatinya, kita sebagai pekerja sudah mengetahuinya
dengan sangat paham dan jelas sekali bahwa SMART
ini merupakan singkatan dari kata Specific, Measurable,
Achieveable, Relevant, dan Time-bound. Hanya saja,
implementasinya sering sekali belum semulus kita memahami
teoritisnya.
Mari kita coba eksplorasi lima elemen kunci dalam pe
netapan performance goals ini.
Specific. Sasaran kinerja harus bersifat spesifik. Artinya
harus secara rinci dan detil menggambarkan apa yang
ingin kita raih. Jika kita hendak merumuskan sasaran untuk
menyelesaikan sebuah projek/kegiatan maka kita perlu
menyebutkan jenis projeknya secara detil dan cakupan tugas
yang akan dikerjakan.
Measurable. Terukur. Sasaran kinerja yang kita susun

dapat diukur. Ukuran yang dicantumkan bisa berupa
volume, rupiah, persentase, atau angka nominal. Konsep
measurable ini juga sejalan dengan metode penentuan
key performance indicators (KPI). Artinya setiap jenis tugas
seharusnya memiliki indikator kinerja yang terukur (atau
paramater yang terukur).
Achieveable artinya target yang ditetapkan masih
bisa dicapai dengan dukungan sumber daya yang tersedia.
Aspek ini amat berkaitan dengan proses penetapan
target. Selain melihat kesiapan sumber daya yang dimiliki,
penetapan target ini lazimnya dilakukan dengan melihat
pada tiga jenis data. Yaitu, data kinerja tiga tahun terakhir
(atau disebut juga sebagai historical performance), data
yang membandingkan dengan kinerja perusahan/industri
yang sama di negara lain (bechmark data), serta data
yang biasanya merujuk pada kondisi ekonomi makro dan
prospek pertumbuhan bisnis yang terjadi.
Pada sisi lain, penetapan target yang achieveable juga
mesti memperhatikan prinsip “stretching goals”. Berbagai
pengalaman di beragam perusahaan dunia menunjukkan,
penetapan target yang sangat menantang (very challenging
goals) memberikan dapak positif bagi peningkatan kinerja
pegawai secara dramatis.
Relevant yaitu sasaran kinerja yang ditetapkan bersifat
relevan dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang
diemban oleh pegawai. Dengan demikian, sasaran yang
ditetapkan juga menjadi lebih tajam dan bersifat kritikal bagi
peningkatan kinerja bisnis secara keseluruhan.
Time-bound artinya sasaran kinerja yang kita susun
memiliki target waktu yang jelas. Kapan proyek atau
kegiatan ini harus selesai. Apakah minggu pertama atau
kedua bulan ini, ataukah minggu terakhir bulan depan.
Target waktu ini juga bisa diterapkan pada pekerjaanpekerjaan yang bersifat rutin.
Demikianlah, prinsip penting yang terkandung dalam
proses penetapan Sasaran Kinerja melalui metode SMART.
Melalui metode ini, diharapkan akan terbangun proses
pengelolan kinerja pegawai yang juga smart. Akhirnya,
dengan metode smart goals ini diharapkan akan muncul
barisan smart workers and smart organization.
Silakan menetapkan KPI perusahaan dan cascadingnya kepada level-level berikutnya sesuai setting target goal
perusahaan agar sejalan dan link dengan responsibility,
kompetensi, capability, skill pekerja. Sehingga integritas dan
etos kerja dapat maksimal dicapai oleh perusahaan karena
pekerja tahu tugas dan tanggung jawabnya sekaligus peran
dan dukungan yang diperlukan perusahaan.•

Cashless Payment System untuk Agen dan Pangkalan LPG.. (sambungan dari halaman 1)
sudah menggunakan SIMOL3K maupun Logbook di agen dan

project, yang hingga 20 Oktober 2015 melibatkan sebanyak

pangkalan. Namun, masih terkendala karena banyak data kosong

107 agen dan 1.112 pangkalan bertransaksi melalui Mandiri

karena tidak tertib administrasi. Otomatis data dinilai tidak valid

Supply Chain dengan catatan transaksi sebanyak 1.151.832

dan berpotensi menjadi temuan BPK. Nah, hal inilah yang harus

tabung LPG terdistribusi. “Pilot Project Cashless Payment

kita perbaiki,” tegasnya.

System dilakukan sejak Agustus 2015 di wilayah Tangerang

Ahmad Bambang juga menegaskan bahwa monitoring

yang mencakup Kodya Tanggerang, Kabupaten Tangerang,

penyaluran PSO berupa LPG 3 kg ini semakin penting melihat

dan Kota Tangerang Selatan. Semuanya berjalan dengan baik,”

adanya pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan

pungkas Tardi.

subsidi namun masih menggunakan LPG 3 kg, serta temuan-

Tardi menambahkan, untuk membantu Pertamina me

temuan pabrik LPG oplosan. Oleh karenanya, selain agar

monitor penyaluran LPG PSO ini, pihaknya juga sedang

pencatatan semakin simpel serta aman dan terhindar dari

berusaha mencari solusi untuk pencatatan transaksi dari pang

uang palsu, Ia berharap Cashless Payment System ini segera

kalan ke end users atau masyarakat. “Tantangan ke depan

diimplemetasikan. “Semoga ini sukses dengan bank Mandiri. Kita

yang harus kita pikirkan adalah bagaimana dari end user, yang

MoU dan nanti akan dilajutkan dengan PKS, dan bisa langsung

dalam hal ini rumah tangga ke pangkalan. Mudah-mudahan

eksekusi, dan kita mulai dengan kota yang ditetapkan sebagai

dalam waktu dekat, kita bisa berikan solusi bagaimana dari

Kota Uji Coba,” pungkasnya.

end user masuk ke pangkalan bisa tercatat secara cashless,

Di sisi lain, Direktur Micro & Business Banking PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk Tardi mengatakan, pihaknya telah melakukan pilot

baik dari segi jumlah barangnya maupun jumlah uangnya,”
ucap Tardi.• Starfy
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Malaysia – Sepanjang tahun 2015, kapal Very Large Gas Carrier (VLGC) Milik Pertamina,
yaitu Pertamina Gas 2 telah mengambil muatan dari area Timur Tengah. Voyage pertama
dimulai pada bulan Februari 2015 untuk mengangkut kargo dari Ras Tanurah, Ras Laffan,
sampai dengan voyage ke-4 di Ruwais. Selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2015 lalu,
Pertamina Gas 2 mendapat mandat untuk mengambil kargo LPG dari Petronas Malaysia.
Sesuai dengan peraturan oil major terminal, setiap kapal yang akan merapat perlu
mendapatkan ijin dari otoritas setempat. Sebelumnya, inspeksi atas kapal Pertamina Gas
2 telah dilakukan oleh Petronas Inspector pada tanggal 22 September 2015 di Pelabuhan
Kalbut dengan verifikasi “zero observation” yang artinya lolos sempurna tanpa ada temuan.
Tentunya hasil verifikasi tersebut sungguh sangat luar biasa mengingat ini adalah kali
pertama dalam sejarah kapal milik Pertamina mendapatkan verifikasi zero observation. Hal ini
merefleksikan bahwa kinerja apik antara kompetensi pelaut muda Pertamina dengan shore
based management Fungsi Shipping dalam pengelolaan kapal telah dapat disejajarkan
dengan World Class Company.
Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2015, tepat pada pukul 11.54 LT, kapal merapat
di terminal LPG Export Jetty Tanjung Sulong Malaysia untuk melakukan loading perdana.
Kecanggihan kapal Pertamina Gas 2 ini ternyata cukup menarik minat Tim Manajemen
Petronas yang sedang melakukan kunjungan ke terminal tersebut, sehingga Tim Manajemen
Petronas menyempatkan untuk berkunjung ke atas kapal tepatnya pada tanggal 13 Oktober
2015. Dalam kesempatan tersebut Tim Manajemen Petronas sangat terkesan atas kondisi
kapal Pertamina Gas 2 dan menyatakan apresiasinya kepada nakhoda kapal Capt. Raymon
Paparang ketika mengetahui bahwa kapal cantik ini sepenuhnya diawaki oleh awak kapal
Indonesia. Berdasarkan performa yang dimiliki, kapal ini langsung mendapatkan ijin sandar
dari Terminal Petronas dengan masa berlaku hingga satu tahun. Cukup jauh berbeda
dengan ijin yang diberikan oleh terminal ini kepada kapal-kapal VLGC lainnya yang hanya
mendapatkan ijin sampai dengan 3-6 bulan saja.
Peristiwa ini telah membuktikan bahwa memperkuat citra dan reputasi Pertamina

Foto : SHIPPING

“Zero Observation” Bagi Kapal VLGC Pertamina Gas 2 dari Terminal Petronas

Nakhoda VLGC Pertamina Gas 2, Capt Raymon Paparang (Tengah) bersama Management Petronas dalam kunjungan
ke Kapal VLGC Pertamina Gas 2 saat sandar di Export Jetty Terminal Tanjung Sulong Malaysia

dapat dilakukan oleh seluruh lini. Meskipun selalu berada jauh di tengah lautan, keberadaan
kapal milik Pertamina yang mempunyai performa bagus akan memberikan nilai positif
bagi Pertamina di mata internasional. Semoga hal ini dapat memberikan inspirasi kepada
seluruh pekerja Pertamina untuk meningkatkan kinerja dan dapat menjaga performa asset
yang dipercayakan kepada kita sebagai sarana kerja. Tentunya ditambah dengan dukungan
dari manajemen untuk memperkuat dan memperkecil rata-rata usia armada kapal milik
Pertamina dengan investasi kapal-kapal baru yang tidak kalah performanya dengan kapal
Pertamina Gas 2.
Ingatlah bahwa keberhasilan adalah buah dari berusaha dan berusaha adalah buah dari
kemauan. Untuk itu bila kita mau berusaha tentunya kita pasti bisa. Pertamina Jaya.• [Shipping]

Jaga Keandalan Equipment Kilang , RU IV Adakan Pulse Check Tank Readiness
CILACAP – Dalam upaya menjaga keandalan equipment
untuk menunjang kegiatan operasional kilang, diperlukan
tinjauan terhadap peralatan terkait secara berkala. Tinjauan
tersebut dilakukan melalui kegiatan Pulse Check Safety Tank
Operation Readiness yang diselenggarakan oleh RU IV Cilacap
pada 2-4 September 2015.
“Tujuan pulse check tank readiness adalah untuk mereview dan mengevaluasi tank readiness serta mengidentifikasi
gap closure plan sehingga dapat meningkatkan keandalan
operasional kilang RU IV,” ujar GM RU IV Nyoman Sukadana.

Tim pulse check readiness yang tergabung dari Kantor Pusat
maupun RU IV memastikan proses review sudah dilakukan
dengan benar, memastikan validitas data tank readiness status,
melakukan verifikasi gap dan gap closure plan, memastikan fungsi
dan personal terkait menjalankan peran, serta memastikan adanya
sistem/mekanisme data update.
“Untuk meningkatkan status tank readiness RU IV maka
tindak lanjutnya adalah dengan mencarikan solusi untuk overdue
internal inspection. Selanjutnya tim juga akan mereview TKI/TKO
perihal tank readiness, reporting system, dan pelaksanaan pulse

check sehingga menghasilkan laporan bulanan tank readiness
secara sustain. Action plan selanjutnya adalah melaksanakan
pulse check tank readiness di seluruh unit pengolahan yang
mencakup semua stream, yakni Equipment, Process, People,
and Safety guna mengembalikan awareness pekerja yang
terlibat dalam pengoperasian dan maintenance tanki.” jelas
Reliability Manager RU IV Muh. Chudori.
Setelah itu, tim menyusun Work Plan untuk menindaklanjuti
hasil pulse check yang disetujui oleh GM dan tim manajemen
RU IV Cilacap.• RU IV

HSSE

Bekerja Selamat dan Aman, Badan Tetap Sehat

Bekerja dengan alat angkat merupakan salah satu
pekerjaan yang sering kita jumpai di area operasi Pertamina,
terutama saat pekerjaan eksplorasi. Pekerjaan dengan
menggunakan alat angkat merupakan pekerjaan
dengan kompleksitas tinggi yang memerlukan
kondisi prima baik dari pelaksana pekerjaan, alat
dan juga sarana sekitar. Dengan kompleks nya
operasi pengangkatan, kita perlu melakukan
berbagai upaya pencegahan agar kita
senantiasa dapat bekerja sesuai prosedur
dan selamat.
Sampai dengan September 2015, di seluruh area
operasi Pertamina tercatat 3 (tiga) insiden pekerjaan
dengan alat angkat. Insiden yang terjadi merupakan
sebuah pembelajaran yang sangat berharga, agar dalam
pekerjaan kita selalu menerapkan prosedur dengan benar, yang
harus dipelajari oleh unit operasi atau area, dan unit / area tersebut
harus mengidentifikasi potensi bahaya serupa di area tempat kerjanya,
melakukan mitigasi resiko dan upaya pencegahan agar kejadian tersebut
tidak terulang.
Sebuah insiden alat angkat terjadi ketika Excavator akan dioperasikan
untuk membawa 1 joint pipa Ø 6” x 6 meter dan 1 pcs besi plat U panjang

1 meter. Material tersebut diikat menggunakan webbing dan diberi tali penyeimbang (tag line) pada
bagian pipa. Pada awal pergerakan excavator, posisi tag line berada di sebelah kiri Excavator, namun
karena adanya genangan air pada sisi kiri jalan, maka Helper Excavator memindahkan tag line ke
sebelah kanan jalan.
Pada saat Excavator baru bergerak sekitar ± 50 meter dari genangan air, ternyata kondisi jalan
sebelah kanan Excavator menyempit akibat adanya tumpukan batu dan galian kabel yang belum
ditimbun. Helper Excavator bergerak menghindari tumpukan batu, namun helper terpeleset. Pada saat
itu Excavator masih melaju sehingga berakibat kaki kiri Helper Excavator terlindas track sebelah kanan
Excavator. Mendengar teriakan minta tolong, Operator Excavator segera menghentikan Excavator.
Melihat kaki kiri Helper Excavator terinjak track Excavator, operator segera memundurkan Excavator
kemudian turun menolong Helper. Korban segera dibawa ke RS dan atas pertimbangan medis maka
dilakukan amputasi di bagian atas lutut kaki kiri.
Kecelakaan ini terjadi, diduga karena pekerjaan tidak dilakukan sesuai prosedur, helper dan
operator excavator memindah muatan dari sisi kiri ke kanan tanpa melakukan mitigasi terhadap jalan
yang akan dilalui. Selain itu, selama pekerjaan dilaksanakan tidak ada pengawasan. Lesson learned
yang diambil dari kecelakaan ini adalah bekerja harus sesuai dengan prosedur dan lakukan mitigasi
resioko atas pekerjaan yang dilakukan.
Belajar dari pengalaman. Belajar dari kecelakaan yang terjadi, dengan harapan tidak akan terulang
di lokasi kerja kita. Sehingga kita harus meyakinkan diri bahwa lingkungan kerja kita aman utnuk diri
sendiri dan orang lain. Stay Safe, Everywhere& Everytime. Safety is Our Priority!•
Sumber : HSSE Dit. SDM & Umum

JAKARTA (Kontan) - Kementerian ESDM
akan segera meresmikan perpanjangan kontrak

blok migas dan pengalihan kontrak. Beberapa
blok migas yang sudah diputuskan kontraknya
itu habis pada 2015-2017 mendatang. Dirjen
Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja
menyatakan, pemerintah akan memperpanjang
kontrak, di antaranya Blok Offshore North West
Java (ONWJ) dan Blok Gebang di Sumatera.
Sementara Blok Kampar dan Mahakam akan
digarap oleh Pertamina. Seperti diketahui, kontrak
Blok Gebang habis pada akhir 2015. Adapun
pemiliknya adalah PT energi Mega Persada
(EMP) dan Pertamina Hulu Energi Gebang
North Sumatera. Sedangkan Blok ONWJ akan
habis kontrak pada 2017 dan akan diberikan
perpanjangan kontrak kepada Pertamina dengan
meningkatkan participating interest (PI). Selain
Blok ONWJ, Pertamina juga mendapatkan Blok
Kampar dan Blok Mahakam yang akan habis
masa kontraknya pada 2017. Pembicaraan
mengenai Blok Mahakam antara Pertamina, Total
E&P Indonesie, dan Inpex Corporation masih
terus berlangsung. Sementara itu, pemerintah
pusat telah setuju Pemda Kalimantan Timur
mendapatkan PI sebesar 10% di Blok Mahakam.

esdm hibahkan infrastruk
tur energi ke 156 pemda

JAKARTA (Investor Daily) - Kementerian

ESDM menghibahkan infrastruktur energi de
ngan total nilai Rp 650,5 miliar kepada 156
pem erintah kabupaten dan kota di Maluku,
Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara
Tim ur, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagian
Jawa. Penyerahan infrastruktur ini dilakukan
melalui penandatanganan dokumen hibah
yang dilakukan antara Kementerian ESDM dan
pejabat pemerintah daerah, di Nusa Dua, Bali,
pada (26/10). Sekretaris Jenderal Kementerian
ESDM Teguh pamuji mengatakan, masih banyak
penduduk Indonesia yang belum menikmati
listrik dan kebutuhan air bersih. Negara melalui
Kementerian ESDM hadir untuk memenuhi
kebutuhan itu. Pamuji menuturkan, infrastruktur
yang dubangun Kementrian ESDM dan kemudian
dihibahkan, antara lain pembangkit listrik tenaga
surya, pembangkit listrik tenaga mikro hydro,
pembangkit listrik tenaga hybrid surya dan angin,
implementasi biogas komunal dan pembangunan
sumur bor dalam. Dirjen EBTKE Kementerian
ESDM Rida Mulyana menjelaskan, infrastruktur
yang dibangun tersebut merupakan usulan pe
merintah daerah yang sudah diverifikasi dan
mendapatkan persetujuan Komisi VII DPR.
Rida juga menegaskan, proyek ini bukan hanya
membangun pembangkit listrik. Namun juga
membentangkan kabel listrik dari mesin pem
bangkit hingga permukiman penduduk. Setelah

itu, Kementerian ESDM pun melakukan instalasi
listrik di rumah penduduk dengan titik bohlam
dengan daya 5 watt. “Kami pasang lampu LED,
watt-nya rendah, hemat energi tapi sinarnya
terang,” jelasnya.•

Tahun LI, 2 November 2015

5

Mengenal Lebih Dekat Sosok Yenni Andayani
JAKARTA – Dalam rangka
mengenal lebih dekat se
cara personal Direktur Gas,
Energi Baru & Terbarukan,
Fungsi Culture & Transfor
mation Management HR
mengadakan Up Close
& P e r s o n a l w i t h Ye n n i
Andayani. Acara diisi dengan
pembahasan mengenai pri
badi, tugasnya sebagai
satu-satunya direktur wanita
Pertamina saat ini, serta
pengal amannya sebagai
Komisaris Utama PT Nusan
tara Regas, pada (22/10).
Dihadiri oleh pekerja di
lingkungan Perseroan dan
Anak Perusahaan, acara di
Executive Lounge Gedung
Pusat Pertamina tersebut
berlangsung seru dan me
nyenangkan.
Alumni Fakultas Hu
kum Universitas Katolik
Parahyangan ini sebelum
menjadi Direktur Gas, Energi
Baru & Terbarukan PT Per
tamina (Persero) pernah
menjabat di beberapa posisi

Foto : ADITYO

status empat blok migas
segera diteken
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Direktur Gas, Energi Baru & Terbarukan Pertamina Yenni Andayani foto bersama dengan para pekerja muda Pertamina, di
Executive Lounge Kantor Pusat Pertamina, pada (22/10).

strategis Pertamina, seperti
Senior Vice President Gas
and Power Direktorat Gas,
Vice President Strategic
Planning & Business,
Direktur Utama PT Donggi
Senoro LNG, Wakil Presiden
Hubungan Investor, dan
lain sebagainya. Selain itu,
sebelum masuk menjadi BPS
Pertamina Pemasaran Luar
Negeri, sosok yang pernah

berkesempatan mag ang
di perusahaan ternama di
Washington DC itu sempat
mendaftar kerja di Kom
pas sebagai jurnalis dan
Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia.
Menurutnya, sebagai
satu-satunya Direksi pe
rem pu an di Pertam in a,
dirinya adalah ordinary
woman in extraordinary

situation. “Mungkin situasi
yang memaksa saya untuk
lebih berkembang. Terutama
sejak masuk di Pertamina,
opportunity begitu besar.
Karena itu, saya seperti
mendapatkan situasi yang
extraordinary. Kondisi inilah
menantang saya untuk ber
kembang lebih cepat,” pung
kas Yenni.• Starfy

Costumer Visit Direktur SDM & Umum Pertamina ke PGE
JAKARTA – Melawat ke
PT Pertamina Geothermal
Energy (PGE), Direktur SDM
& Umum Dwi Wahyu Daryoto
dan Tim Corporate Shared
Service (CSS) berdiskusi
mengenai update layanan
CSS serta sharing rencana
bisnis PGE ke depannya.
Kunjungan yang berlangsung
pada Jumat (9/10) di Kantor
Pusat PGE ini, disambut oleh
Direktur Utama PT Pertamina
Geothermal Energy Irfan
Zainuddin beserta Direksi
dan jajaran manajemen PGE.
Direktur SDM & Umum Dwi
Wahyu Daryoto mengatakan
penggunaan istilah costumer
visit dilatarbelakangi oleh
keinginan direktorat yang
dipimpinnya untuk mengubah
pandangan terhadap CSS
yang dulunya hanya sebagai
entitas supporting menjadi
service provider yang lebih
berorientasi pada kepuasan
pengguna layanan CSS.
“Mudah-mudahan service
yang kita berikan bisa me
muaskan dan membuat klien
kita itu lebih baik,” harap Dwi.
Sementara Senior Vice
President CSS Jeffrey Tjahja
Indra mengatakan, dalam
pengembangan IT, CSS

Foto : WAHYU

RESUME
PEKAN INI

Direktur SDM & Umum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto berdiskusi tentang layanan CSS dengan jajaran manajemen PGE.

memiliki visi untuk menjadi
service provider berkelas
dunia sehingga bermanfaat
dalam efisiensi bisnis. “Salah
usahanya adalah kami datang
kesini untuk mendengarkan
aspirasi dari costumer,” ucap
Jeffrey
Dalam kunjungan ter
seb ut, Tim CSS menyam
paikan mengenai update
layanan-layanan CSS serta
menerima masukan dari ja
jaran manajemen PGE selaku
costumer CSS. “Banyak hal
yang bisa kita beri masukan,
dan itu mendapat tanggapan
yang positif dari tim CSS.

Semoga ke depannya men
jadi solusi bersama dalam
pengembangan bisnis PGE,”
ucap Direktur Utama PGE
Irfan Zainuddin.
“PGE sangat membu
tuhkan improvement dalam
pemanfaatan IT, khususnya
untuk sistem manajemen
dan sistem operasional yang
saat ini memang sedang
kita kembangkan. Untuk
sistem operasional kita
sangat membutuhkan Plan
Management System yang
saat ini bersama-sama CSS
akan kita kembangkan,”
tambah Irfan.

Irfan juga menjelaskan
dalam resources panas bumi,
saat ini Indonesia memiliki
potensi nomor satu di dunia,
namun pemanfaatanya ma
sih di bawah 50%. Ia juga
menjelaskan bahwa trend
pendapatan dalam bisnis PGE
sendiri hingga September
2015 memiliki hasil yang po
sitif.
“Kita juga sudah meng
kalkulasi laba bersih kita.
Semoga akhir tahun nanti bisa
tercapai sesuai dengan target
yang sudah direncanakan
oleh korporasi,” ucap Irfan.•
Starfy
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Go Live Aplikasi MMC
Menuju Maintenance
Execellent RU III
Plaju – Guna mendukung Maintenance
Excellent di RU III, konsinyering dan go live
aplikasi Monitoring dan Maintenance Contract
(MMC) RU III diluncurkan, pada (1/10), di
Ruang Rapat OPI. Aplikasi yang diinisiasi oleh
Maintenance Execution (ME) Manager RU
III, Ruddy Triyono C. ini akan digunakan bagi
seluruh pekerja Maintenance Area (MA 1, MA
2, MA 3, General Maintenance dan Workshop)
untuk memantau seluruh tahapan pelaksanaan
pekerjaan kontrak mulai dari kick-off meeting
hingga serah terima pekerjaan.
Ruddy dalam sambutannya menyampaikan
rasa terima kasih atas sinergi antar fungsi yang
terjalin dan berjalan sangat baik, khususnya dari
tim IT Area RU III yang telah banyak membantu
dalam proses pembuatan aplikasi ini. “Aplikasi
ini akan menjadi salah satu tools menuju Mainte
nance Execellent di RU III, dengan adanya
MMC ini diharapkan para pekerja di lingkungan
Maintenance Execution RU III dapat comply
dalam menggunakan aplikasi ini,” ujarnya.
Konsinyering ini diantaranya diikuti oleh 26
peserta yang merupakan pekerja dari seluruh
bagian di ME. Manfaat dari penggunaan aplikasi
MMC, lanjut Ruddy, antara lain mendorong
pencapaian kinerja operasional individu dan
organisasi fungsi Maintenance Execution,
mencegah terjadinya temuan audit, memak
sim alkan realisasi anggaran pemeliharaan
sesuai periode yang dialokasikan, serta mampu
menelusuri atau melakukan tracking dokumen
yang baik dan sejalan dengan penerapan tata
nilai 6C.
Dalam acara ini turut dilakukan penandata
nganan surat edaran dari ME Manager yang
disaksikan oleh IT Area RU III Achmad Sembada,
Coach OPI Albert J. Malau serta Tito Sugiarto
selaku Team Leader dalam penyusunan aplikasi.
Adapun kegiatan yang berlangsung selama
empat jam ini turut diisi dengan melakukan input
database oleh masing-masing peserta yang
dipandu oleh Riki Jaya S.
Nantinya, untuk memaksimalkan utilisasi
aplikasi MMC, pemantauan akan dilakukan un
tuk melihat tingkat c1ompliance dan konsistensi
yang dilakukan oleh masing-masing PIC di Main
tenance Area.•RU III

CILACAP – Setelah melalui
masa pembangunan selama
tiga tahun, kini proyek Re
sidual Fluid Catalytic
Cracking (RFCC) Cilacap
sudah siap dioperasikan dan
telah berhasil menghasilkan
produk gasoline yang
bernilai jual tinggi, pada
30 September 2015. Hal
t e r s e b u t d i k e m uk a k a n
oleh Direktur Pengolahan
Pertamina Rachmad Hardadi
pada acara Survei Lapangan
Kementerian BUMN ke lokasi
RFCC Cilacap di Ruang
Rapat II Head Office RU IV
Cilacap dan dihadiri oleh
segenap tim manajemen
Pertamina, pada (2/10).
“Pada saat beroperasi
penuh 100%, RFCC project
dapat memproduksi BBM
sebesar 30.000 barrel/
hari sehingga Indonesia
dapat mengurangi impor
yang nilainya jutaan dollar
sekaligus menghemat devisa
sebesar 5-6%. Oleh karena
itu, kerja keras tim RFCC
yang telah menyukseskan
keberhasilan proyek ini harus
kita apresiasi,” ujar Rachmad
Hardadi.
Deputi Bidang Usaha
Energi, Logistik, Kawasan,
dan Pariwisata Kementerian

Foto : RU IV

Foto : RU III

Kementerian BUMN Pastikan Kesiapan
RFCC Project
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BUMN RI Edwin Hidayat
Abdullah mengapresiasi
upaya tersebut. “Adapun
tujuan utama Kementerian
BUMN melakukan tinjauan
lapangan ke RU IV adalah
untuk mempelajari kesiapan
RFCC Project sebelum di
resmikan oleh Presiden RI.
Proyek RFCC memberikan
dampak yang signifikan bagi
perkembangan sektor energi
di Indonesia dan wajib kita
apresiasi bersama kerja keras
Pertamina ini,” ungkap Edwin
Hidayat Abdullah.
Amir H Siagiaan selaku
RFCC Project Coordinator
menuturkan, tetes pertama
High Octane Mogas Com
ponent (HOMC) dari RFCC
dimulai pukul 23.00 WIB

pada tanggal (30/9) dan tidak
lama kemudian kapasitas
p ro d u k s i n y a m e n c a p a i
sekitar 70% dari semula
diperkirakan 25% terhadap
target produksi HOMC sekitar
37.000 barel per hari. Selain
memproduksi HOMC, RFCC
Cilacap juga meningkatkan
produksi LPG Kilang Cilacap
menjadi 1.066 ton per hari
dan produk baru propylene
sebanyak 430 ton per hari.
“Dari produksi HOMC
tersebut, sebagian besarnya
diproses lebih lanjut untuk
diproduksikan menjadi Pre
mium. Saat ini, produksi
Premium dari kilang Cilacap
sebanyak 61.000 barel per
hari. Dengan beroperasinya
RFCC, produksi dari Kilang

Cilacap akan menjadi 91.000
barel per hari atau naik
30.000 barel per hari.” tutur
Amir.
Beberapa nilai strategis
dari keberadaan RFCC
project Cilacap, antara lain
meningkatkan kemandirian
dan ketahanan energi
dengan meningkatkan
produksi BBM dan non
BBM serta meningkatkan
kualitas produk dan nilai
ekonomi kilang Pertamina,
memberikan lapangan
pekerjaan pada saat proyek
sebesar 8.700 orang dan
400 orang saat beroperasi,
serta memberikan multiplier
effect berupa pajak untuk
pemerintah dan ekonomi
masyarakat.• RU IV

Pertamina Tuntaskan Transaksi Saham ARGO Capital BV di TPPI
JAKARTA – PT Pertamina
(Persero) melaksanakan
transaksi pembelian saham
terhadap saham ARGO di PT
Trans Pasific Petrochemical
Indotama (TPPI). Maka melalui
pertemuan itu, kini Pertamina
telah menyelesaikan semua
tahapan dalam proses peng
ambilalihan saham ARGO.
Penandatanganan Docu
ments Completion Receipt
dilakukan oleh SVP Corporate
Strategic Growth Pertamina
Gigih Prakoso dan Stefanus
Haryanto selaku perwakilan
dari ARGO Capital BV.
Gigih mengatakan, de
ngan penyelesaian transaksi
ini, Pertamina mendapatkan
kendali penuh atas saham
tambahan di TPPI. Sehingga
TPPI dapat bersinergi dengan
program-program Pertamina
khususnya dengan peng
adaan BBM.

SVP Corporate Strategic Growth Pertamina Gigih Prakoso dan Stefanus Haryanto selaku perwakilan dari ARGO Capital
BV berjabat tangan usai menandatangani Documents Completion Receipt.

Kerja sama yang telah
berjalan selama 20 tahun
itu, diharapkan bisa berjalan
dengan optimal. Bahkan jelas
Gigih, langkah selanjutnya
Pertamina akan membangun
beberapa fasilitas yang bisa

diintegrasikan dengan TPPI.
“Jadi untuk memiliki saham
ARGO itu ada beberapa
kondisi. Dan ini merupakan
tahap terakhir. Salah satu
target Pertamina ke depan
yaitu TPPI bisa dioperasikan

segera untuk menghasilkan
BBM dan Petrokimia dalam
rangka untuk saving terhadap
impor,” jelasnya di Kantor Pu
sat Pertamina, pada Selasa
(13/10).•EGHA
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JAKARTA – Dalam rangka
memperingati bulan Oktober
sebagai bulan kampanye
tata nilai Commercial yang
disinergikan dengan Healthy
Safety Security Environment
(HSSE), fungsi Transformasi
HR bersama fungsi HSSE
dan Corporate Secretary me
langsungkan kegiatan lomba
GO HSSE (Games On HSSE),
yaitu lomba untuk awareness
pekerja terhadap HSSE.
Kegiatan yang berlang
sung selama tiga hari, pada
19-21 Oktober ini sebagai
bentuk dukungan pekerja
terhadap aspek-aspek
HSSE yang bertujuan agar
prilaku pekerja di dalam
menj alankan pekerjaannya
tetap berpegang teguh pada
aspek-aspek HSSE. Setiap
pekerja akan memahami

perannya yang akan men
dukung tercapainya tujuan
perusahaan.
“Safety is Our Priority”
menjadi tagline yang selalu
digaungkan oleh Direktur
SDM & Umum Pertamina,
Dwi Wahyu Daryoto. Hal
tersebut untuk mengingatkan
kembali agar seluruh insan
Pertamina menyadari
pentingnya asp ek-aspek
HSSE dalam menjalankan
pekerjaan.
“HSSE benar benar men
jadi prioritas utama dan sudah
tidak ada pilihan lain jika kita
ingin menjadi Word Class
Company maka HSSE kita
juga berstandar internasional.
Kita harus mengejarnya ka
rena saat ini kita kita tengah
mendapatkan perhatian dari
para stakeholder maupun

pem egang saham terkait
HSSE di Pertamina,” ungkap
Dwi Wahyu Daryoto saat
menutup acara GO HSSE di
Lobby Lantai Ground Kantor
Pusat Pertamina, Rabu
(21/10).
Terkait dengan tata nilai
Commercial, Dwi Wahyu
Daryoto menilai, HSSE me
meg ang peranan penting
akan tata nilai tersebut karena
jika HSSE tidak menunjukkan
sebaik yang diharapkan ma
ka Commercial tidak akan
tercapai. “Secara tidak sa
dar banyak di tempat kita
kerja menunjukkan unsafe
conditional dan ini berdampak
kerugian bagi pekerja dan
perusahaan,” tambahnya.
Untuk mengatasi itu
semua, Dwi Wahyu Daryoto
mengimbau agar seluruh

Foto : DIT. HULU
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Direktur SDM & Umum Dwi Wahyu Daryoto menyerahkan penghargaan kepada Tim MERIZA yang menjadi juara I Games
On HSSE.

pekerja maupun mitra kerja
Pert am ina berpartisipasi
dalam penerapan HSE
Golden Rules. “Patuhi aturan,

lakukan intervensi jika melihat
tindakan atau situasi tidak
aman dan saling peduli.
Ketiga Golden Rules tersebut

harus diterapkan supaya
Pertamina bisa menuju HSSE
yang berkelas dunia,” tegas
Dwi Wahyu Daryoto.•IRLI

Plaju – Komitmen RU III
dalam meningkatkan HSE
Awareness dan memp er
tahankan zero accid ent
dibuktikan lewat penye
lenggaraan pelatihan Safety
Passport. Pelatihan yang telah
memasuki angkatan ke-4 ini
dilaksanakan oleh fungsi HSE
bekerjasama den gan HR
Area pada 28-29 September
2015. Pembukaan pelatihan
dilakukan HSE Manager, Yan
Syukharial serta Pjs. Unit HR

Manager, Minhad Udin, di
Gedung Diklat Plaju.
Sebanyak 30 peserta,
baik dari bagian operasi dan
fungsi terkait lainnya mengikuti
pelatihan ini. Yan menjelaskan
pelatihan bertujuan untuk
mencapai HSE performance
execellent dalam menunjang
keberhasilan operasional ki
lang. Setelah berjalan pada
tiga angkatan, program pela
tihan ini telah menjadi man
datory training bagi semua

level pekerja RU III, termasuk
tim manajemen dan section
head.
“Seberapa hebat dan
kompleksitasnya suatu unit
pengolahan, namun jika
terj adi fatality dan oil spill
maka hal tersebut tidak ada
artinya. Untuk itu, walaupun
RU III merupakan kilang kecil,
yang terpenting kita dapat
menjaga fatality, oil spill dan
lingkungan sekitar kita. Jika
hal tersebut dapat terus kita

pertahankan maka visi RU
III untuk mencapai kilang
terkemuka dapat kita capai
bersama,” jelas Yan.
S e l a i n i t u , Ya n j u g a
mengimbau kepada peserta
pelatihan agar dapat mengikuti
pelatihan yang berlangsung
dengan optimal dan sungguhsungguh. Outcome dari
pelatihan ini, lanjut Yan, ti
dak hanya membantu pen
capaian operational ex
cellent namun juga dapat

Foto : RU III

Dorong HSE Awareness Lewat Safety Passport Training

mend ukung keberhasilan
pekerja dalam menjalankan
tugas dan pekerjaan sehariharinya karena aspek HSE
merupakan kunci dalam be

kerja. Adapun bagi peserta
yang tidak lulus dalam ujian di
akhir pelatihan, akan kembali
mengikuti pelatihan di ang
katan berikutnya.•RU III

SEMARANG - Indonesia
dengan kekayaan alamnya
khususnya pada bidang mi
gas mengalami gawat energi.
Untuk itu, Pertamina sebagai
badan usaha yang bergerak
di bidang migas terus beru
paya mencanangkan “peduli
energi” khususnya bagi
gen erasi muda penerus
bangsa. Hal tersebut diwu
judkan melalui peran serta
Pertamina dalam acara
Forum Peduli Energi yang
diselenggarakan oleh Ba
dan Eksekutif Mahasisa
Universitas Diponegoro,
Semarang.
Acara tersebut ber
langsung selama dua hari

pada 3-4 September 2015
di tiga tempat berbeda, yaitu
gedung Sudharto, gedung
Wisma Pertamina dan
gedung Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro. Te
ma besar acara ini adalah
“Melihat Masa Depan Energi
Indonesia Menuju Indonesia
Mandiri Energi & Lembaga
Energi yang Konstitusional”.
Pembukaan rangkaian
acara Forum Peduli Energi
bertempat di gedung Prof.
Sudharto dan diikuti seki
tar 1.500 mahasiswa.
Acara tersebut dibuka oleh
Pembantu Rektor III Uni
versitas Diponegoro, Budi
Setiyono dan menghadirkan

empat pemateri. Yaitu, Ir.
Agung Nugroho., M. Kom
yang berbicara mengenai
potensi dan keadaan energi
di Indonesia; Drg. Ugan
Gandar, berbicara mengenai
pergerakan pertamina;
Faisal Yusra, berbicara
tentang masalah akademisi;
serta Ir. Marwan Batubara,
Msc berbicara tentang tata
kelola migas konstitusional
dan rekonstruksi berbasis
riset.
Masalah energi me
mang cukup kompleks
dan membutuhkan kajian
yang mendalam. Untuk itu
forum ini mencoba mengkaji
masalah-masalah energi

Foto : MOR IV

Pertamina Rangkul Anak Muda melalui Forum Peduli Energi

yang ada di Indonesia se
cara lebih mendalam dan
tidak hanya berbicara teori

saja, tetapi juga mengajak
anak muda bersikap kritis
dalam mencari solusi untuk

masalah-masalah yang ber
kaitan dengan energi.• LNW
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LAHENDONG - Sebagai wujud kepedulian
terhadap kesehatan ibu dan balita di sekitar wilayah
operasi, PGE Area Lahendong melaksanakan
Program Sehati di lebih dari 20 desa yang berada
di Kecamatan Tompaso, pada September 2015.
Program ini meliputi pemberian makanan tam
bahan bergizi bagi balita, pemeriksaan kesehatan
dan pemberian imunisasi, pemberian paket susu,
serta lomba bayi sehat yang melibatkan sekitar
1.000 ibu dan balita di daerah Tompaso, 750 ibu
dan balita di Kecamatan Sonder, serta 750 ibu dan
balita di Kecamatan Tomohon Selatan.
Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundayang
mengapresiasi terhadap kepedulian Pertamina
bagi masyarakat. Menurutnya hal tersebut patut
dicontoh dan perlu terus ditingkatkan demi ter
ciptanya generasi muda yang sehat dan cerdas.
Sementara GM Area Lahendong, Salvius
Patangke berharap melalui kegiatan tersebut akan
tercipta sinergi antara warga dan Pertamina, yang
pada akhirnya berdampak positif bagi kegiatan
perusahaan.•PGE

PEP Papua Field Santuni
Empat Panti Asuhan
Sorong-Sebagai bagian dari peringatan syukur
atas HUT ke-10 PT Pertamina EP (PEP) dan
perayaan Idul Adha 1436H, PT Pertamina EP Asset
5 Papua Field (PEP Papua Field) menyerahkan san
tunan kepada empat panti asuhan di Sorong, pada
(3/10). Keempat panti asuhan tersebut antara lain
Panti Asuhan Kasih Ibu, Panti Asuhan Putra-Putri
Papua Muslim, Panti Asuhan Sinar Kasih, dan Panti
Asuhan Ummul Quro. Santunan diberikan dalam
bentuk bahan makanan, peralatan sanitasi pribadi,
dan peralatan tulis untuk menunjang kesehatan dan
pendidikan anak-anak panti asuhan. Penyerahan
santunan diwakili oleh Legal & Relation Assistant
Manager, Elvira M. Wader, dan diterima oleh
perwakilan masing-masing pengurus panti asuhan.
“Mudah-mudahan santunan ini bermanfaat bagi
anak-anak. Anak-anak bisa merasakan kehadiran
perusahaan di tengah-tengah mereka, tanpa
memandang suku dan agama,” ungkapnya.
Pengurus Panti Asuhan Putra-Putri Papua
Muslim, Ahmad Roni Tanoy, sangat antusias dan
menyambut baik santunan yang diberikan PEP
Papua Field.•Andi Njo

Foto : RU IV

PGE Area Lahendong Peduli
Kesehatan Ibu dan Balita

CILACAP – Musim kemarau
tahun ini cukup menyulitkan
warga Kabupaten Cilacap
untuk mendapatkan air bersih.
Berdasarkan pemetaan Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) sebanyak
77 desa yang tersebar di 13
Kecamatan di wilayah Cilacap
bagian Barat mengalami
krisis air bersih. Menyikapi
hal tersebut, Refinery Unit
(RU) IV Cilacap bersama
Serikat Pekerja Pertamina
Patra Wijayaksusuma (SPP
PWK) memberikan bantuan
air bersih dan tandon penam
pungan air untuk masyarakat
di Kecamatan Kawunganten
Cilacap, pada (8/10)
Bantuan air bersih di
serahkan oleh Relations
Officer Public Relations RU
IV Tusin Wibowo dan diterima
oleh Camat Kawunganten
Sukar. Sedangkan untuk
bantuan empat buah tandon
air berkapasitas masingmasing 1.000 liter diserahkan
oleh perwakilan dari SPP
PWK Sjahru Sjakbani dan
diterima oleh Lurah Ujung
Manik Sugeng Budiyatno.
Camat Kawunganten
Sukar menyampaikan ra
sa terima kasihnya atas ke
pedulian Pertamina. Dika
takannya, bantuan air ber
sih ini sangat dibutuhkan
oleh warganya. Selama ini
warga di wilayahnya untuk

mendapatkan air bersih harus
mencari di beberapa sum
ber air di hutan serta meng
andalkan bantuan air bersih
dari BPBD.
“ Wa r g a k a m i s u d a h
sangat terbantu oleh adanya
layanan dari Perusahaan
Daerah Air Minum yang
sudah menjangkau beberapa
wilayah. Namun belum men
capai ke daerah-daerah yang
sedikit terpencil sehingga
diperlukan adanya pipanisasi
dari sumber air bersih di hutan
menuju perkampungan. Saya
berharap kedepan Pemerintah
bersama mitranya seperti
Pertamina dapat mewujudkan
hal ini.” ujar Sukar.
Nasem, seorang ibu da
ri Ujung Manik tersenyum

bahagia sambil menyiapkan
emb er airnya untuk diisi.
“Matur Suwun (terima kasih)
Pertamina. Dua ember dan
dua jerigen air ini sangat
membantu kami untuk be
berapa hari ke depan.”
ujarn ya sumringah sambil
mengangkat ember airnya
yang sudah penuh menuju
rumah.
Secara terpisah, General
Affairs Manager RU IV Eko
Hernanto menyampaikan,
untuk mengatasi permasa
lahan kekeringan di daerah
Kawunganten tersebut, RU
IV Cilacap menyerahkan ban
tuan berupa 10 tanki air bersih
yang masing-masing berisi
8.000 liter untuk dibagikan
kep ada desa-desa yang

mengalami kekeringan dan
kekurangan air bersih, antara
lain Desa Ujungmanik, Desa
Babakan, Desa Bringkeng,
Desa Sidaurip, Desa Ku
bangkangkung, dan Desa
Bojong.
“Jumlah total air bersih
yang diberikan adalah se
besar 80.000 liter kepada 6
desa, disesuaikan dengan
kebutuhan masing-masing
desa. Ini merupakan tahapan
awal pemberian bantuan.
Ke depannya, RU IV Cilacap
berencana untuk memberikan
bantuan tahap kedua yang
m a s u k d a l a m k e r a n g k a
bantuan CSR dengan total
sebanyak 250 tanki.” pungkas
Eko Hernanto.• RU IV

Jalan dan Jembatan Akses ke Pantai Nibung
Diserahkan PEP Bunyu Field
Bunyu - PT Pertamina EP
Bunyu Field terus menerus
memberikan bantuan
kepada masyarakat Pulau
Bunyu. Kali ini Bunyu Field
memberikan bantuan dalam
bentuk “Jasa pembuatan
Jalan dan Jembatan Akses
ke Pantai Nibung Indah”
yang diserahkan oleh Rizal
Risnul Wathan selaku Bunyu
Field Manager kepada Camat
Pulau Bunyu yang mewakili
masyarakat Pulau Bunyu.
Upa c a r a pe ny e r a ha n
bantuan digelar secara
sederhana di area Pantai
Nibung Indah pada (08/105),
yang turut dihadiri oleh Asset

5 General Manager Chalid
Said Salim di sela-sela kun
jungan kerjanya di Field
Bunyu. Asset 5 GM juga ber
kesempatan memotong pita
sebagai bagian dari prosesi
simbolis serah terima jalan
dan jembatan.
Rizal mengatakan,
bantuan ini merupakan
bentuk kepedulian Pertamina
EP kepada masyarakat yang
ingin berekreasi di Pantai
Ni
bung Indah. Dengan
dibukanya jalan akses ke
pantai ini, masyarakat akan
lebih mudah datang ke Pantai
Nibung Indah tanpa harus
melalui akses perumahan

Foto : PEP Bunyu FIELD

Foto : PGE

RU IV Berikan Bantuan Air Bersih
Kepada Warga Kawunganten Cilacap

Nibung Lama seperti yang
selama ini dilalu”.
Hal tersebut juga diap
resiasi Camat Pulau Bunyu.
Ia juga mendoakan supaya

produksi minyak dan gas
Pertamina EP khususnya di
Pulau Bunyu selalu dilan
carkan Allah SWT dan men
capai target.•Tulus
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Foto : RU II

JAKARTA - ”Seorang guru yang hebat, dia
akan selalu bersemangat, berpikiran positif dan
penuh energy,” kata dan Tedy Kartino seorang
Inspirator Dongeng Motivasi saat memberikan
materi pelatihan teknik mendongeng kepada
guru PAUD di bumi perkemahan Cibubur (18/10).
Pelatihan teknik mendongeng tersebut
merupakan salah satu program CSR dari
Pertamina Training & Consulting (PTC). Program
ini bertujuan untuk melatih para pendidik PAUD
agar mengerti bagaimana mendongeng yang
baik sehingga para anak didik mereka mampu
memahami isi dari cerita yang di bawakan.
“Kami berharap dengan pelatihan ini para
guru mampu mengimplementasikannya di kelas.
Mereka mendapat pengetahuan tentang teknik
suara dan peraga dalam mendongeng sehingga
anak-anak tertarik,” kata Sekretaris Perusahaan
PTC Yuli Rachmawaty.
Pelatihan yang dilaksanakan selama dua
hari tersebut diikuti oleh 60 guru PAUD binaan
8 kelurahan di deaerah Jakarta Selata. Menurut
Yuli, dipilihnya PAUD yang dibawah binaan
Kelurahan karena PTC berkeinginan untuk terus
membina mereka sehingga tetap bersemangat
dalam mendidik generasi bangsa, walaupun
penuh dengan keterbatasan.
Selama dua hari, mereka mendapat materi
pelatihan seluk beluk dongeng, bermain
dan bercerita, permainan dongeng serta
teknik mengolah suara dan gerak. Pelatihan
ini menghadirkan pendongeng nasional
Awam Prakoso dan juga dari tim kampung
dongeng.•Kuntoro

RU II Bantu Korban Kebakaran
Dumai - Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU
II Dumai memberikan bantuan kepada keluarga
Katmiatun, warga Jl. Simpang Tetap Kelurahan
STDI, Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.
Katmiatun adalah seorang janda (51
tahun) yang bekerja sebagai tukang cuci dan
mempunyai 2 anak. Semua harta benda yang
dimilikinya habis terbakar dan hanya menyisakan
pakaian yang menempel di badan.
BAZMA RU II menyerahkan bantuan berupa
perlengkapan tidur, Pakaian, Perlengkapan Alat
Dapur serta bantuan paket sembako.•RU II

Foto : IRLI

PTC Peduli Guru PAUD

BATAM - PT Pertamina Trans
Kontinental (PTK) sebagai
salah satu anak perusahaan
Pertamina yang bergerak di
bidang bisnis perkapalan dan
marine service menunjukkan
komitmennya menciptakan
rasa kepedulian terhadap
masyarakat sekitar sebagai
rasa tanggung jawab so
sialnya.
Bekerja sama dengan
Kementerian Perikanan &
Kelautan, PTK melangsungkan
kegiatan Corporate Social
Responsibility (CSR) di Pulau
Ngenang – Batam bidang
pendidikan, lingkungan dan
pemberdayaan ekonomi. Ke
giatan CSR di Pulau Ngenang
ini telah dilaksanakan mulai
tahun 2013 yang difokuskan
untuk bidang lingkungan yaitu
pelatihan dan penanaman
mangrove dan bidang pem
berdayaan ekonomi, yaitu
pelatihan dan pemberian ban
tuan sarana tangkap nelayan.
“Kami sangat mempertim
bangkan pemberian CSR
di Pulau Ngenang karena
belum ada yang menyentuh
untuk memberikan bantuan
sosialnya dalam rangka
memajukan masyarakat di
Pulau ini. Dari hasil evaluasi
selama 2 tahun terakhir,
banyak perubahan positif
yang terjadi pada masyarakat

Pulau Ngenang,” ujar Direktur
Utama PT PTK, Subagjo
Hari Moeljanto saat serah
terima bantuan CSR kepada
masyarakat Pulau NgenangBatam, Kamis (8/10). Dalam
kesempatan tersebut, turut
hadir Direktur Jasa Kelautan
Kementerian Perikanan &
Kelautan, Riyanto Basuki
yang turut serta meninjau
kegiatan mandiri masyarakat
Pulau Ngenang.
Kegiatan CSR lainnya
yang dilakukan oleh PTK
di Pulau Ngenang pada
tahun ini, di antaranya
meliputi bidang pendidikan
(membuat perpustakaan
atau taman bacaan untuk
anak-anak pesisir), bidang

lingkungan (memberikan
pelatihan dan penanaman
mangrove), bidang Pember
dayaan Ekonomi Nelayan
(memberikan pelatihan
dan bantuan sarana tang
kap nelayan dan bidang
Pemberdayaan Ekonomi
Perempuan Pesisir (mem
berikan pelatihan dan bantuan
sarana untuk membatik dan
kerajinan tangan.
Bantuan diberikan
kepada beberapa Kelompok
Usaha Bersama (KUB) di
Pulau Ngenang berupa
sarana tangkap nelayan
(mesin temple, perahu,
jarring dan lain-lain), bibit
mangrove dan sarana untuk
membatik dan kerajinan. Total

Dana Bantuan CSR yang
diserahkan sebesar Rp 320
juta. Dalam pelaksanaannya,
PTK bekerja sama dengan
Pusat Pemberdayaan dan
Pelayanan Masyarakat Pesisir
Mina Batam Madani (P3MP
MBM) Kota Batam.
Sementara itu, Riyanto
menilai kerja sama ini sangat
bermanfaat bagi masyarakat
pesisir yang notabene lebih
miskin dan diberdayakan.
Riyanto berharap ke
mandirian masyarakat pesisir
khususnya nelayan dan para
ibu rumah tangga pesisir
usahanya bisa terus berlanjut
tanpa adanya bantuan lagi
dari pihak luar.•IRLI

RU V Gelar Sobat Borneo Green School Awards
Balikpapan – Keberlanjutan program Corporate Social
Responsibility (CSR) Refinery Unit V (RU V) Balikpapan bidang
lingkungan hidup ditunjukkan melalui penyelenggaraan acara
bertajuk “Sobat Borneo: Green School Awards 2015”. Green
School Awards merupakan kompetisi bagi sekolah-sekolah
penerima manfaat CSR RU V yang selama ini mendapat
pembinaan dalam komunitas Sobat Borneo RU V sejak 2012.
Bertempat di Mainhall Banua Patra Balikpapan, acara yang
digelar pada 17 September 2015 tersebut turut dihadiri
oleh Dinas Pendidikan Kota, DKPP kota Balikpapan, Badan
Lingkungan Hidup Kota Balikpapan serta LSM yang bergerak
di bidang lingkungan hidup, di antaranya LSM Ecco Walibar,
dan LSM Stabil.
“Salah satu sasaran konkret dari kegiatan CSR RU V adalah
mendukung pelaksanaan Program Adiwiyata pemerintah melalui
pendampingan Sobat Borneo RU V ke sekolah-sekolah di
Balikpapan. Melalui Green School Awards ini, hasil-hasil inovasi
dari sekolah penerima manfaat tersebut akan dinilai, dilombakan
dan diberi apresiasi,” jelas Manager General Affairs RU V,
Samsuddin. Dari pemetaan yang dilakukan, 3 sekolah di wilayah
Ring I kilang RU V yang berpotensi menjadi penerima manfaat
dan mendapatkan pendampingan tahun 2014-2015 adalah
SMPN 2 Telagasari, MTsN 1 Muara Rapak, SMAN 3 Kel. Baru Ulu.
Waktu penjurian dilakukan sepanjang Juli-September 2015
oleh Dinas Pendidikan, Tim Environment dan CSR Pertamina RU
V serta LSM Stabil. Kategori kompetisi dibagi menjadi Inovasi
Hidroponik Terbaik, Inovasi Manajemen Bank Sampah Terbaik,

Foto : ROMI ARIF PRIYATIN
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Dana CSR untuk Masyarakat Pulau Ngenang

Inovasi Komposting Terbaik, serta Inovasi Best of the Best.
Penjurian sendiri dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tinjauan lapangan
dan presentasi aplikasi program sekolah.
Untuk membentuk sebuah green school atau sekolah yang
berwawasan lingkungan, Pertamina memberikan bantuan yang
terintegrasi dan disesuaikan dengan kondisi sekolah antara lain
berupa pelatihan hidroponik, green house hidroponik, serta
fasilitas 3R.
Dalam acara tersebut, SMAN 3 Balikpapan keluar sebagai
pemenang “Best Program Inovasi” melalui program terpadunya
dalam mengolah hasil hidroponik menjadi es krim sawi, cookies
sawi serta keripik Sawi. SMAN 3 Balikpapan pun menyabet gelar
“Best of the Best” Pengelolaan Sekolah Sobat Bumi Terintegrasi.
Sementara, Mtsn 1 memenangkan kategori Bank Sampah dan
Best Decomposting jatuh pada SMPN 2 yang dinilai menghasilkan
produk kompos terbaik.•Keishkara HP,
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Buku ini membicarakan tentang bagaimana

hubungan antar manusia. Lebih banyak berisi tips,
kata-kata bijak mini, dan pendapat berdasarkan
pengalaman dari penulisnya. Penulis buku ini, yaitu
Paul McGee memberikan kita pendapat, pengalaman,
kata-kata bijak serta sedikit tantangan yang bisa kita
pelajari. Materi disampaikan sesederhana mungkin
sehingga cukup mudah dipahami oleh pembaca.
Kemampuan-kemampuan interpersonal yang
hebat akan memberikan manfaat yang luar biasa
dalam hidup Anda. Mereka bisa saja berbeda antara
mengedepankan pekerjaan, mengajak tim anda
rapat untuk menghasilkan semua ide atau bahkan
mengakabrabkan diri dengan keluarga.
Buku ini terbagi menjadi tiga bagian, masingmasing bagian tetap disampaikan dengan simple dan
diselipi kata-kata bijak mini dalam bubble. Pada bagian
akhir, juga terdapat resume atau rangkuman dari
semua bagian pembahasannya. Mengingat bukunya
yang tidak terlalu tebal, dan bahasanya yang simple
dan dalam membacanya buku ini pembaca akan
berharap ditantang tidak hanya sekedar membaca
buku, tetapi bener-benar melakukan sesuatu dengan
apa yang sudah dibaca. Bagaimanapun juga,
penulis berjanji akan menyertakan bahan yang akan
menyebabkan pembaca sesekali tersenyum.
Pembaca juga akan menemukan beberapa bab
lebih relevan dibanding bab lainnya. Berhasil dengan
orang-orang /sesama merupakan pembahasan yang
sangat besar yang melingkupi berbagai macam
persoalan. Beberapa topik dalam buku ini membahas
hal yang sama sama penting, baik di dalam maupun
diluar pekerjaan, tetapi topik lainnya lebih banyak
membahas mengenai prasangka di tempat bekerja.
Semoga semua pembahasan ini menarik,
akan tetapi beberapa akan sangat penting. Jadi
berpeganglah pada apa yang paling bisa bisa dijalan
kan dan bagikan beberapa ide-ide lain dengan orangorang di sekitar anda. Bagian pertama pada buku ini
memberikan pembaca kesempatan untuk “Berhenti
dan Mengerti” orang-orang dan untuk menjelajah
apa yang bisa serta apa yang tidak bisa secara
realistis dicapai dalam pertemuan dengan orang
lain. Bagian kedua akan membantu pembaca untuk
melanjutkan dengan menggunakan strategi-strategi
secara spesifik untuk berhasil dalam menghadapi
orang lain di berbagai situasi dan suasana. Terakhir,
dalam keadaan apa pun jangan pernah meremehkan
kekuatan dan pengaruh dari ide singkat dan sederhana
yang akan membantu Anda dalam perjalanan menuju
keberhasilan dengan orang-orang.•PERPUSTAKAAN
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Penilaian KPKU BUMN 2015: Upaya Peningkatan Kinerja Berkelanjutan
Sebagian dari kita pasti belum mengenal apa itu KPKU. Kepanjangannya adalah

Proses ini di challenge oleh penanggung jawab masing-masing kategori yaitu

Kriteria Penilaian Kinerja Unggul, yaitu kriteria penilaian kinerja yang dikembangkan

para pejabat setingkat VP. Hal ini dimaksud agar jawaban/respon terkait persyaratan

oleh kementerian BUMN dan di adaptasi dari kriteria Baldrige. Nah, yang disebut

KPKU lebih tajam dan komprehensif.

terakhir tentu sudah sering kita dengar, bahkan sebagian kita pernah terlibat karena

Hasil kerja Tim ini diharapkan dapat diselesaikan pada medio minggu pertama

Pertamina telah menerapkan kriteria Baldrige itu sejak tahun 2003 baik di tingkat

bulan Nopember. Proses selanjutnya adalah penilaian oleh tim asesor dari internal

korporat maupun unit bisnis/unit operasi/anak perusahaan. Sehingga penerapan

dan external Perusahaan dan penyusunan OFI nya, sebelum nantinya dikirimkan

KPKU di Pertamina ini tidak mengalami kesulitan berarti.

kementerian BUMN sesuai target yang ditetapkan.

Sesuai surat kementerian BUMN No. S-08/S.

Selain Tim, maka hasil penilaian ini juga harus dipahami oleh para pimpinan

MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 hal Penyampaian

lainnya. Hal ini karena penilaian oleh asesor tidak sebatas terhadap apa yang tertulis

Pedoman Penentuan KPI dan KPKU pada BUMN, maka

dalam dokumen saja, namun juga dari klarifikasi langsung di lapangan.

penerapan KPKU di BUMN menjadi kewajiban karena

Ayo semangat!

nilai KPKU menjadi bagian dari penilaian KPI.

Bersama kita tunjukkan bahwa Pertamina memang yang terbaik!•

Terkait hal ini, hasil penilaian KPKU Pertamina tahun
2013 adalah 767, merupakan nilai tertinggi dari 109

Annisrul Waqie-QM Corporate

BUMN yang lain, dan menempatkan Pertamina dalam
scoreband: Industry Leader. Tentunya pencapaian ini
perlu dipertahankan. Maka selama tahun 2014, feedback
report hasil asesmen tersebut ditindak lanjuti dalam bentuk Action for Improvement
(AFI) yang progress-nya dimonitor setiap triwulan.
Tahun ini, melalui surat kementerian BUMN No. S-08/D7.MBU/08/2015 tanggal
13 Agustus 2015, Pertamina akan di ases lagi. Dalam surat itu dinyatakan bahwa:
a) Pelaksanaan asesmen implementasi KPKU BUMN dimulai pada bulan September
s.d November 2015 dan mengacu pada buku KPKU BUMN tahun 2015 yang
mengadopsi dan mengadaptasi kriteria Malcolm Baldridge tahun 2013-2014
b) Prosesnya dilakukan secara self assessment oleh masing-masing BUMN terdiri
dari minimal 5 (lima) orang asesor internal, dan dapat melibatkan minimal 1 (satu)
orang asesor dari eksternal BUMN bersangkutan yang telah memiliki sertifikat
pelatihan asesor KPKU BUMN
Laporan akhir dari asesmen ini meliputi: pernyataan asesor, OFI, dan skor KPKU,
yang harus disampaikan ke kementerian BUMN paling lambat akhir Desember tahun
2015. Keterlambatan atas penyampaian laporan ini menjadi salah satu catatan tingkat
kepatuhan masing-masing Direksi BUMN.
Terkait hal ini, maka telah dibentuk Tim implementasi KPKU BUMN-Pertamina,
berdasarkan Surat Perintah Direktur. Tentu ini tugas yang tidak mudah, sebagaimana
mempertahankan sesuatu tentu lebih sulit dibandingkan saat pertama kali
mencapainya.
Tim telah bergerak cepat, dengan melakukan konsinyiring tanggal 7-9 Oktober
2015, dan dilanjutkan dengan pertemuan mingguan untuk melakukan updating data
dan informasi kinerja perusahaan.

Konsinyiring KPKU Pertamina , 7-9 Oktober 2015

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com

Secara berkala, agar terlihat indah dan
resik, kita biasanya mengecat ulang rumah atau
ruangan yang kita mau. Bisa berubah warna,
atau tetap dengan warna yang sama. Ruangan
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Grand Opening Kantin Jasmine di Main Office Lantai 3

Dumai – Kamis (15/10) telah dilaksanakannya Grand
Opening Kantin Main Office Lantai 3. Ruang yang ditempati
sebagai kantin ini biasanya dipakai sebagai tempat per
temuan acara oleh pekerja RU II.
Acara diawali dengan pemotongan pita oleh GM RU II
Afdal Martha yang didampingi oleh SMOM Jadi Purwoko
dan Ketua PWP RU II Eda Afdal serta disaksikan oleh tim
manajemen dan anggota PWP RU II.
“Dengan adanya kantin ini diharapkan lebih memper
mudah pekerja, mitra kerja dan tamu untuk menikmati
sarapan pagi sampai dengan sore tanpa perlu keluar
kilang. Tentunya dengan tempat yang lebih nyaman, kantin
menyediakan makanan yang higienis serta harga yang
sama dengan di luar kilang,” ungkap Afdal Martha dalam
sambutannya sekaligus membuka secara resmi kantin ini
yang diberi nama “kantin Jasmine”.
Selanjutnya potongan tumpeng diberikan kepada
pekerja termuda Bambang Imawan, SMOM Jadi Purwoko

Foto : RU II

Tips Menghilangkan
Bau Cat Rumah



PERSATUAN WANITA PATRA

dan General Affairs Manager Seno Haryono.
Di akhir acara, GM RU II beserta tim manajemen,
ibu-ibu PWP serta seluruh tamu undangan yang hadir
menikmati menu yang telah disediakan oleh Rumah Makan
Pak Datuk, Sate Usaha Muda dan Nasi Goreng, Bakso
Lapangan Tembak, Ayam Penyet Ria dan aneka macam
minuman.•RU II

yang dicat memang akan menimbulkan kesan
terkadang setelah itu memunculkan bau cat.
Mayoritas orang setelah ruangan dicat diberi
pengharum ruangan untuk mengusir bau cat
yang sedikit menganggu. Tetapi terkadang
salah memilih pengharum ruangan malah dapat
menimbulkan bau yang kurang enak lagi.
Berikut ada tips alami untuk menghilangkan
bau cat yang bisa anda coba di rumah:
1. Sediakan bawang bombay yang masih segar
ukuran besar, atau sekitar 2 buah bawang
bombay untuk 1 ruangan yang dicat. Potong
bawang bombay kecil-kecil, semakin banyak
area permukaan semakin baik.
2. Letakkan potongan bawang bombay dengan
ditebar pada piring atau wadah lain. Taruh di
ruangan yang baru dicat. Diamkan 1-2 hari
atau sampai potongan bawang bombay layu

PWP RU III Sambut Tahun Baru Islam dengan Khatam Al-Quran

Palembang – Peringatan 1 Muharram 1437 Hijriyah oleh
sebagian besar masyarakat diperingati dengan berbagai ke
giatan seperti berpuasa, melakukan pengajian serta berzikir
dan berdoa bersama agar dikaruniai hidup dan penghidupan
yang lebih baik dunia dan akhirat. Kebahagiaan memasuki
tahun baru Islam ini juga dirasakan lewat kegiatan khatam AlQuran yang diadakan oleh PWP RU III di Masjid Darurrahma,
Sungai Gerong, Rabu (14/10).
Usai melakukan pengajian bersama dan khataman AlQuran, kegiatan dilanjutkan dengan sholat Ashar berjamaah
dan pemberian tausyiah yang disampaikan oleh Ust. H.
Bukroni. Keesokan harinya, kegiatan dilanjutkan dengan
wisata religi ke Masjid Cheng-Ho di kawasan Jakabaring
dan kunjungan ke Al-Quran Al-Akbar atau yang juga sering
disebut dengan Al-Quran raksasa di Pondok Pesantren
Al-Ihsaniyah, Gandus.
Ketua PWP RU III, Vitri Mahendrata mengatakan, ke

Foto : RU III

baru dan indah untuk dipandang. Meskipun

giatan khatam Al-Quran dan wisata religi diadakan sebagai
bentuk rasa syukur atas datangnya tahun baru Islam.
“Mudah-mudahan dalam menyambut tahun baru islam ini
kita akan diberikan hidayah dan keberkahan dari Allah dan
dapat berbuat baik lagi ke depannya,” ungkapnya.•RU III

dan kering. Ganti dengan bawang bombay
baru jika bau cat dalam ruangan masih
ada. Alirkan udara segar ke dalam ruangan
dengan buka jendela dan nyalakan window
fan jika ada.
3. Jika window fan tidak ada, nyalakan kipas
angin pada posisi yang aman di jendela yang
menghadap lingkungan outdoor. Nyalakan
kipas angin dengan setelan tertinggi dengan
kipas menghadap keluar.
4. Buka jendela ruangan lain dan biarkan tetap
terbuka selama 30 menit untuk mengalirkan
udara ke dalam ruangan.
5. Buka jendela di ruang ketiga dan segera tutup
jendela di ruang kedua. Jendela di ruang
pertama (dengan kipas angin) tetap terbuka
dengan kipas angin tetap menyala. Biarkan
jendela terbuka selama 30 menit.
6. Buka jendela di ruangan lain dan tutup jendela
yang di buka sebelumnya. Biarkan selama 30
menit untuk setiap ruangan. Terus lakukan
samp ai semua ruangan mendapat aliran
udara segar. Sesudah itu, matikan kipas dan
tutup jendela.
Itulah tips untuk menghilangkan bau cat ru
mah secara sederhana. Semoga bermanfaat.•
Sumber : http://www.ngopy.com

Cepu Field Gelar Seminar Kesehatan “Perangi Kanker Seviks”
Cepu - PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu bekerja sama
dengan Yayasan Gerakan Peduli Kanker Indonesia, khususnya

Gerakan Peduli Kanker Serviks (GPKS) Jombang, Jawa Timur
melaksanakan “Seminar Kesehatan Perangi Kanker Serviks”.
Seminar yang ditujukan bagi para pekerja wanita, pekarya, dan
istri pekerja Pertamina EP Asset 4 Field Cepu ini berlangsung
pada 26 Oktober 2015.
Seminar mengenai kanker serviks atau kanker leher rahim
ini dilaksanakan sebagai wujud kepedulian PT Pertamina EP
Asset 4 Field Cepu terhadap kesehatan para karyawannya
khususnya wanita, mengingat kanker serviks merupakan
pembunuh nomor 1 kaum hawa di dunia dan Indonesia sendiri

Foto : PEPC

sumber : spectrumpaint-indonesia.blogspot.com

TIPS

menjadi negara dengan jumlah insiden dan penderita kanker
seviks terbanyak di dunia.
Dalam sambutannya, Bambang Darmawan selaku

gejala, cara deteksi, cara penularan, hingga solusi pencegahan
kanker serviks di depan seluruh peserta seminar yang hadir.

Cepu Medical Senior Supervisor berharap seminar ini bisa

Sebanyak 30 peserta mengikuti jalannya seminar dengan

memberikan pengetahuan yang lebih dalam kepada kaum

begitu antusias. Kebanyakan dari mereka mengaku, belum

wanita mengenai bahaya kanker serviks. Sehingga nantinya

memiliki pengetahuan yang cukup tentang penyakit yang di

setiap wanita dapat memiliki kesadaran untuk melindungi dirinya

sebabkan oleh virus HPV (Human Papilloma Virus) tipe 16 dan

masing-masing melalui cara-cara pencegahan yang tepat

18 tersebut. Dalam sesi tanya jawab yang berlangsung di akhir

sehingga terhindar dari serangan penyakit yang bisa menjadi

acara banyak peserta yang secara aktif mengajukan pertanyaan

mimpi buruk bagi setiap wanita itu.

khususnya terkait kebiasaan hidup yang berhubungan dengan

Dalam seminar yang berlangsung di ruang aula lantai 2

kesehatan organ wanita. Selain itu, banyak juga peserta yang

kantor PT Pertamian EP Asset 4 Field Cepu tersebut, Norma

menanyakan tentang hal-hal sederhana dan alami yang bisa

selaku Ketua Koordinator GPKS Wilayah Madiun memberikan

dilakukan untuk menjauhkan diri dari serangan virus HPV yang

penjelasan mengenai pengertian kanker serviks, penyebab,

mematikan itu.•PEPC

No. 44

KRONIKA

Tahun LI, 2 November 2015

13

JAKARTA - Dua orang petugas security melakukan simulasi pengecekan terhadap kendaraan bermotor saat
pelatihan tindakan pertama pada tempat kejadian perkara (TPTKP) terror bom batch ke-2 di Lapangan Parkir,
Pertamina Pusat, Gambir, Jakarta (15/10). Acara yang diadakan selama 2 hari, pada 12-13 oktober 2015 ini dilatih
oleh Tim Gegana Brimob Kelapa Dua Mabes Polri dan diikuti oleh 35 peserta yang terdiri dari 30 personil pengamanan
Pertamina dan 5 resepsionis Pertamina. Tujuan dari diselenggarakannya acara ini adalah untuk antisipasi dini
teror bom dan mengenalkan kembali kepada tim personil fungsi-fungsi dan dasar mengenai alat-alat yang dapat
digunakan sebagai antisipasi awal. Peserta mendapatkan pelatihan dan simulasi antisipasi dini dengan melakukan
pemeriksaan kendaraan dan simulasi pengecekan gedung saat terjadinya teror bom.•PRIYO

Foto : PRIYO

Pelatihan Antisipasi Teror Bom Security Pertamina

Jaga Stabilitas Bank Darah dengan Donor Darah

Foto : RU IV

CILACAP – Bertempat di Gedung Patra Graha, RU IV Cilacap melalui Pertamina Hospital Cilacap (PHC) bekerja sama
dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Cilacap menyelenggarakan donor darah untuk lingkungan pekerja, mitra
kerja, keluarga, dan masyarakat di sekitar Lomanis, pada (9/9). Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 413 orang ikut serta
menyumbangkan darah demi menjaga kestabilan angka bank darah Cilacap, sehingga stok terjaga apabila sewaktu-waktu
terjadi keadaan darurat. Menurut PMI Kabupaten Cilacap, selama ini, RU IV turut serta membantu men-supply kebutuhan
stok darah di Kabupaten Cilacap melalui penyelenggaraan kegiatan donor darah secara rutin. “Dalam setiap event, jumlah
pendonor juga semakin meningkat sehingga semakin membantu kami dalam menyediakan kebutuhan darah bagi masyarakat
yang membutuhkan,” ujar Ali dari PMI Kabupaten Cilacap.•RU IV

Kabut Asap Tebal, Pekerja RU III Gelar Sholat Istisqo

Foto : RU III

Plaju – Kondisi kemarau dan kabut asap tebal yang menyelimuti wilayah Palembang beberapa bulan
terakhir menggerakkan keluarga besar RU III dan masyarakat sekitar untuk menggelar Sholat Istisqo, Sabtu
pagi, (25/9) di Lapangan Gedung Aneka Komperta Plaju. Sholat Istisqo dilaksanakan sebagai salah satu
upaya meminta kemurahan Allah SWT untuk menghilangkan kabut asap dengan turunnya hujan. Bertindak
sebagai imam sekaligus khotib Ustad Habib Mahdi Muhammad Syahab.•RU III

Syukuran 2 Tahun PT Pertamina Lubricants

Foto : ADITYO

JAKARTA - PT Pertamina Lubricants (PTPL) merayakan ulang tahun ke-2 dengan melakukan syukuran secara sederhana
di Kantor Pusat PTPL di Oil Center, kawasan Jalan Thamrin, Jakarta, Selasa (29/9). Syukuran dihadiri lengkap Direktur Utama
PTPL Gigih Wahyu Hari Irianto dan jajaran direksinya, top management dan para pekerja. Dalam kesempatan tersebut Gigih
berharap seluruh insan PTPL terus meningkatkan profesionalisme sehingga kinerja perusahaan semakin meningkat.•URIP

TARAKAN - Dalam rangka rangkaian peringatan HUT ke-10 Pertamina EP (PEP), Bapor sepeda/Pertabike Tarakan
Field menggelar Tarakan Fun XC, pada (3/10). Kegiatan tersebut diikuti 38 peserta, baik dari pekerja dan TKJP PEP
Tarakan Field. Rute yang ditempuh sepanjang 10,3 km dengan start dan finish di mess mawar Pertamina EP Tarakan
Field. Dalam kegiatan itu juga bergabung Klub Sepeda Pertamina EP Bunyu Field, Pertamedika Tarakan, Pertamina
Aviation Tarakan, dan beberapa Klub Sepeda yang ada di Tarakan. Pada kesempatan tersebut Field Manager Tarakan
Tri Sasongko menyampaikan kegiatan ini sangat positif dan menumbuhkan kebersamaan sesama pecinta hobi sepeda
umumnya dan sesama pekerja di lingkungan Pertamina EP Tarakan Field pada khususnya. Ia mengapresiasi atas
keikutsertaan para pesera.•PEP TARAKAN FIELD

Foto : PEP TARAKAN FIELD

Gelaran Tarakan Fun XC

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN
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PEP Rantau Field Gelar
FGD dengan Media
Rantau- ”Saya berharap dengan terlaksananya

kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini akan
menambah eratnya jalinan kerja serta jalinan tali
silaturrahmi antara perusahaan dengan rekanrekan media yang berada di Kabupaten Aceh
Tamiang. Berita positif maupun negatif tentu
diharapkan untuk pembenahan baik diinternal
maupun eksternal perusahaan, dengan mengacu
kepada fakta yang ada dilapangan. Hal ini perlu
kita jaga agar tidak terjadi kesimpangsiuran atau
kesalahpahaman dalam meng-update suat u
berita sehingga pemberitaan dimaksud dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik. Melalui
kegiatan FGD ini diharapkan didapatkan pe
ngumpulan informasi masalah spesifik untuk dija
dikan berita terhadap objek yang dituju.”
Hal ini disampaikan Agus Amperianto selaku

Bojonegoro - Operator
proyek gas unitisasi lapangan
Jambaran-Tiung Biru (J-TB)
PT. Pertamina Ekplorasi
dan Produksi Cepu (PEPC),
pada (26/10), melaksanakan
pembayaran ganti rugi dan
pelepasan hak atas bidang
tanah, bangunan, tanaman,
dan tumbuhan yang terkena
pembangunan jalur pipa,
fasilitas pengolahan gas,
tapak sumur, dan akses
jalan di Desa Bandungrejo,
Kecamatan Ngasem, Ka
bupaten Bojonegoro. Pemba
yaran dilakukan secara ber
tahap setelah semua proses
validasi maupun verifikasi
dinyatakan lengkap oleh pi
hak terkait, termasuk dari
SKK Migas.
Land & Regulation
Manager PEPC, Tutuko Wi
dodo, didampingi Pandu

Subiyanto dari fungsi
Public & General Affairs
(PGA), mengatakan PEPC
menyerahkan uang pembe
basan tanah sebesar Rp41
miliar kepada 90 pemilik ta
nah seluas 14 hektar karena
sudah ada perintah dari Badan
Pertanahan Nasional (BPN).
Tutuko Widodo menjelaskan
penyerahan uang tersebut
bisa dilakukan setelah BPN
selaku ketua tim pembebasan
tanah pengembangan pro
yek J-TB mengeluarkan ins
truksi pembayaran kepada
warga yang tanahnya ter
kena pembebasan lahan un
tuk pengembangan proyek
J-TB. Tanah yang dibebaskan
tersebut akan dimanfaatkan
u n t u k R O W, W e l l P a d
dan keperluan lain seperti
pemasangan pipa.
PEPC masih memproses

Foto : PEPC

Foto : PEP RANTAU

Pembebasan Lahan Proyek J-TB di Desa Bandungrejo

pembebasan tanah untuk
kebutuhan private dan pe
ngembangan proyek J-TB
s e l u a s 2 4 h e k t a r, y a n g
lokasinya tersebar di Desa
Dolokgede, Kalisumber,
K e c a m a t a n Ta m b a k re j o
dan Desa Pelem, Kaliombo,
Kecamatan Puwosari. Lokasi
tanah tersebut ada yang men
jadi milik warga dan sebagian
lagi milik Perhutani. Karena
masih menunggu pros es
validasi dan verifikasi, maka
BPN dan PEPC belum bisa

memastikan desa mana yang
akan menerima pembayaran
ganti rugi atas pembebasan
tanah tahap berikutnya.
Penyerahan pembayaran
berlangsung tertib, lancar,
dan aman. Turut hadir dalam
kesempatan tersebut per
wakilan dari PEPC, BPN
Bojonegoro, Kejaksaan Bojo
negoro, Muspika Kecamatan
Ngasem, Perangkat Desa
Bandungrejo, pemilik lahan,
dan tokoh masyarakat se
tempat.•PEPC

Rantau Field Manager dalam kegiatan Focus Group
para awak media se-Kabupaten Aceh Tamiang
bertempat di Wisma Jeumpa, pada (20/8).
Sementara Humas SKKMIGAS perwakilan
Sumbagut Syuib Hamid dalam arahannya kepada
para awak media mengatakan, ”Pada saat ini
masyarakat kita cenderung lebih percaya kepada
suatu berita di media cetak maupun elektonik tanpa
melihat fakta yang ada di lapangan. Untuk itu,
peranan media sangat diperlukan dalam meyikapi
serta menyajikan suatu berita secara bijak sebelum
dikonsumsi oleh publik,” tutur Syuib.
Kegiatan FGD bersama awak media ini ber
langsung satu hari, diisi dengan diskusi dan
tanya jawab seputar kegiatan migas, dampak
operasi terhadap lingkungan juga kegiatan
CSR di Pertamina Asset 1 Rantau Field, dan
diikuti sebanyak 42 rekan media cetak maupun
elektronik.•HS

Production & Operation Director PEP Management
Walkthrough di Asset 2 Prabumulih Field
Prabumulih - Production
& Operation Director PEP
Prib adi Mahagunabangsa
did amp ingi GM Asset 2
Ekariza beserta manajemen
melakukan Management
Walkthrough (MWT) ke Pra
bumulih Field. Lokasi yang
dikunjungi adalah Sumur
PMB dan TLJ 237, SPG
Pag ar Dewa, Mess Pagar
Dewa.
Dalam rangkaian MWT
tersebut, Production & Ope
ration Director PEP Pribadi
Mahagunabangsa mengecek
dan melihat Fasilitas pro

duksi dan mengetahui ken
dala ataup un hambatan
yang terjadi di lapangan.
Setelah mengunjungi fasilitas
produksi di SPG Pagar De
wa dilanjutkan dengan me
ngunjungi Mess pagar Dewa,
terlihat telah mengalami peru
bahan sudah lebih baik dari
sebelumnya.
Evaluasi dan temuan di
lapangan setelah melakukan
MWT ini, menurut Pribadi,
harus dilakukan pembenahan
dan pengawasan yang te
renc an a. “Jangan hanya
unt uk dokumentasi saja,”

Foto : PEP PRABUMULIH

Discussion Pertamina Asset 1 Rantau field bersama

tegasnya.
Ia juga mengingatkan,
sebelum memulai pekerjaan
harus mengikuti prosedur

yang benar, seperti aspek
HSSE, sehingga tidak terjadi
hal-hal yang merugikan se
mua pihak.•JJ

Monitoring Operational & Industrial Health di Asset 1 Jambi Field
kegiatan Operational Health

eksplorasi dan produksi mi

tamina EP telah melak

(OH) dan Industrial Health

nyak dan gas bumi, terdapat

sanakan pengukuran

(IH) ini dilaksanakan di 15

potensi bahaya dan risiko

Baseline Assessment In

area kerja dengan para

yang perlu dikendalikan

dustrial Hygiene dan

meter yang diukur me

agar tidak menimbulkan

Health Hazard Recognition

liputi parameter fisika

penyakit akibat kerja

untuk mengidentifikasi ba

(heat stress, getaran, dan

maup un kecelakaan. Se

haya yang ada (Hazard

noise), parameter kimia

bagai wujud kepedulian

Identification). Kemudian

(Btx-Hexane, logam/fume),

dan tanggung jawab peru

dilanjutkan monitoring

dan personal monitoring

sahaan, Pertamina EP

kual itas lingkungan kerja

(benzene, noise).

telah melakukan upaya ter

(Hygiene Industry) pada ta

Pada kesempatan ter

integrasi dari demi tercipta

hun 2014 serta monitoring

sebut, Jambi Field Manager,

Keselamatan dan Kesehatan

lanjutan pada tahun 2015.

Sumadi Paryoto, didampingi

Lingkungan Kerja.

Di Jambi Field, rangkaian

oleh Ardyan Cahyo dan

Ayodhia E. S. dari HSSE
menyampaikan bahwa mo
nitoring merupakan bagian
penting dari suatu proses
untuk melihat sejauh mana
pelaksanaan penerapan ke
sehatan kerja di Field Jambi.
Di tempat terpisah,
Wenny Ipmawan, sela
ku OH-IH Manajer HSSE
berpesan agar rekom en

Foto : PEP JAMBI

Pada Tahun 2013, Per

Jambi - Dalam kegiatan

dasi- rekomendasi yang
disampaikan dapat ditin
daklanjuti menurut skala
prioritas. Sehingga, dapat

tercipta lingkungan kerja

peningkatan produktivitas

yang mendukung pada

kerja.• Arn
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Raih 3 Penghargaan,
PKM Superman Bangga
Kembali ke Ulubelu
SEMARANG - UII Awards 2015 menjadi ajang
pembuktian inovasi yang berhasil dibuat para

punggawa PKM Superman. Mengetengahkan
judul “Meningkatkan Performance Slickline Untuk
Kegiatan Logging Data Sub-Surface Melalui
Inovasi ‘Diameter Slickline Detector’ di PT PGE
Area Ulubelu”, PKM ini berhasil menyabet 3
penghargaan sekaligus, yaitu Platinum, The Best
Innovation dan The Best CIP.
Atas prestasi yang berhasil diraih tersebut, PKM
Superman berhak mewakili PGE dalam kancah
Annual Pertamina Quality Awards 2015 bersama

Lhokseumawe – GM
Operation and Maintenance
PT Perta Arun Gas Jumardi
dan Direktur Politeknik Negeri
Lhokseumawe (PNL), Ir.
Nahar MT, menandatangani
kesepakatan kerja sama
dalam bidang peningkatan
kualitas sumber daya
manusia, di Meeting Room
Guest House PT Arun NGL,
Lhokseumawe, pada (1/10).
Penandatanganan ini juga
disaksikan oleh President
Direktur PT Perta Arun Gas,
Teuku Khaidir dan segenap
pimpinan Politeknik Negeri
Lhokseumawe.
President Director
PT Perta Arun Gas Teuku

Khaidir mengatakan kerja
sama ini dilaksanakan untuk
melanjutkan kerja sama yang
sudah terjalin sebelumnya
antara PT Arun NGL dan PNL,
mengingat mulai 1 Oktober
2015 telah beralih operasi PT
Arun NGL ke PT Perta Arun
Gas. “Ini adalah hari pertama
kita beroperasi penuh pasca
peralihan PT. Arun – PT Perta
Arun Gas. Untuk itu, kita
menjalin kerja sama dengan
Politeknik Lhokseumawe di
Bidang Pendidikan agar dapat
memberikan pendidikan yang
bagus kepada Mahasiswa di
Lhokseumawe,” jelas Teuku
Khaidir.
Politeknik Negeri Lhok

Foto : PERTA ARUN GAS

Foto : PGE

PT Perta Arun Gas Kerja Sama dengan
Politeknik Negeri Lhokseumawe

seumawe sangat mem er
lukan dukungan dari PT Perta
Arun Gas sebagai pengelola
kilang Arun saat ini. Karena
setiap mahasiswa migas PNL
berkewajiban melaksanakan
praktik kerja atau Magang
selama dua semester di

Kilang LNG dalam rangka
m enyel es ai kan program
studinya. PT Perta Arun Gas
sangat mendukung program
magang yang sekaligus
m e l i p u t i p ro g r a m C S R nya.•PERTA ARUN GAS

PKM Linau Lake, PKM Imtaq, GKM Kamojang,
GKM Turbin dan GKM Project Development.
Sehari setelah malam penghargaan digelar,
Diah salah satu anggota PKM Superman tetap
tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya.
Rasa bangga begitu membuncah, tidak peduli
dengan perjalanan kembali ke lokasi Ulubelu yang
harus dilaluinya dengan jalur darat lebih dari 1 hari
1 malam.
UII Awards 2015 berlangsung pada 28 – 30
September 2015 di Patra Jasa Semarang, dan
ditutup oleh Direktur Hulu, Syamsu Alam. Kegiatan
ini dihadiri juga oleh SVP USPOE Meidawati, VP
Faisal Yusra, serta Direksi dan manajemen Anak
Perusahaan Hulu.•PGE

PEP Lirik Field Sosialisasi Biomonitoring Benzene
Lirik – Sebagai perusahaan
migas yang fokus terhadap
kesehatan pekerja maupun
pekarya, fungsi Medical PEP
Lirik Field menyelenggarakan
“Sosialisasi Biomonitoring
Benzene” dengan pembicara
dr. Yuswa Imam Hermawan,
di Gedung Dang Patra (25/8).
Sosialisasi diseleng
garakan dalam rangka men
cegah dan menanggulangi
pajanan benzene di tempat

kerja. Benzene adalah bahan
kimia hidrokarbon aromatic
berupa cairan yang mudah
menguap. “Benzene berada
dimana-mana, dari evaporasi
penyimpanan minyak dan
gas bumi, proses distribusi
minyak dan gas bumi, mau
pun emisi pembakaran pada
kendaraan bermotor yang
dapat mengakibatkan efek
terparah sampai pada ke
matian,” terang dr. Yuswa.

Adanya efek negatif
benzene yang beracun
pada tubuh memerlukan
biomonitoring benzene se
hingga pajanan benzene
pada tubuh dapat termonitor.
Hal ini sebagai bentuk per
lindungan pada pekerja yang
berdasar pada hukum dan
perundangan yang ada. Salah
satunya mengacu pada UU
Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja.

Lirik Senior Medical Adm
Staff Eny Ridaryati berha
rap ke depannya pekerja
dapat bekerja sama dalam
pengambilan sampling bio
monitoring benzene di Lirik
Field. “Semoga setelah
sosialisasi ini ada peningkatan
awareness pekerja mengenai
pentingnya biomonitoring
benzene dan dapat terhindar
dari penyakit akibat kerja,”
tutup Eny.• IAP

Jenderal Polisi (Brigjen Pol)
Daru, dan pembahasan materi
pertemuan. Dalam pertemuan
tersebut disampaikan
kegiatan operasi Pertamina
dari hulu ke hilir di wilayah
Papua Barat, kerja sama
pengamanan objek vital
nasional, dan distribusi BBM
ke kota-kabupaten di Papua
Barat.
Dalam kesempatan
terseb ut dijelaskan bahwa
i s u k e la n g k a a n B B M d i
beberapa lokasi di wilayah
Papua Barat tidaklah tepat.
Saat ini, pasokan BBM
untuk wilayah Papua Barat
sangat mencukupi. Kendala
sebenarnya terletak pada
kondisi cuaca dan geo
grafis beberapa daerah yang
memang sulit dijangkau. Dis
tribusi BBM ke Kabupaten

Training Basic Security
Foto : PEP PAPUA

Sorong-PT Pertamina EP
Asset 5 Papua Field (PEP
Papua Field) beserta unit
operasi Pertamina di wilayah
Sorong Raya melakukan
pertemuan dengan Kepala
Bidang Intelijen Daerah
Kep olisian Daerah Papua
Barat (Kabinda Polda Papua
Barat), pada Senin (5/10).
Hadir dalam pertemuan
tersebut manajemen PEP
Papua Field, Sales Re
presentative Marketing
Operation Region VIII (MOR
VIII), dan Refinery Unit VII
(RU VII) Kasim. Bertempat di
Ruang Rapat 1 Kantor PEP
Papua Field, pertemuan
diawali dengan sambutan
Pjs. Papua Field Manager,
Riduan, dilanjutkan dengan
sambutan Kabinda Polda
Papua Barat, Brigadir

Foto : SANGASANGA FIELD

Pertamina Perkuat Koordinasi dengan
Kabinda Polda Papua Barat

Raja Ampat dan Kabupaten
Teluk Bintuni harus dilakukan
menggunakan kapal dan
operasional kapal ke dua
kab upaten tersebut harus
mempertimbangkan kondisi
cuaca dan mengutamakan
safety.
Senior Security Staff
PEP Papua Field, Carmo,
men yampaikan beberapa
kendala yang saat ini dihadapi
perusahaan, diantaranya
penyerobotan aset Pertamina

oleh pihak ketiga, tuntutan
masyarakat adat untuk
dana bagi hasil migas, dan
tuntutan pembayaran pe
sangon oleh mantan pe
kerja Nederlandsche
Nieuw Guinea Petroleum
Maatschappij (NNGPM).
“Kami selalu membangun
kerja sama dengan Polri di
dalam penanganan kasuskasus tersebut,” ungkap
Carmo menutup pertemuan
tersebut.• Andi Njo

Sangasanga - PEP Sangasanga Field secara rutin
mengadakan Training Basic Security untuk menunjang
skill para security. Pembicara yang mengisi Pelatihan ini
adalah Pengawas Security Sangasanga Field, Muhidin.
Pelatihan diisi dengan materi pengamanan, gangguan
dan ancaman yang terjadi di Sangasanga Field. Muhidin
menjelaskan bagaimana cara meningkatkan keamanan di
Field ini. Pelatihan ini juga diisi dengan sesi tanya jawab
dan sharing antara peserta dan narasumber.
Menurut Rakhmadiyansyah, salah seorang peserta
bahwa pelatihan yang dilakukan tiga kali dalam setahun
tersebut sangat bermanfaat bagi para security Pertamina
EP Sangasanga Field. Ilmu yang didapat sangatlah
penting untuk diaplikasikan di dalam pekerjaan sehari
hari dalam hal keamanan di lingkungan Field. “Semoga
pelatihan seperti ini agar tetap rutin diselenggarakan
untuk tahun berikutnya,” ujarnya.• SANGASANGA
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Klamono-PT Pertamina EP Asset 5 Papua Field
(PEP Papua Field) memperkenalkan industri hulu
migas kepada para pelajar dan guru SMA Negeri 4
Kabupaten Sorong di Klamono pada Kamis (8/10)
melalui program Manajemen Mengajar. Bertempat
di salah satu ruang kelas SMA Negeri 4 Kabupaten
Sorong, materi disampaikan di hadapan sekitar 100
pelajar. Materi yang dibawakan meliputi pengenalan
kegiatan industri hulu migas dan teknik eksplorasi
dan produksi. Tidak lupa disampaikan motivasi bagi
para pelajar di sela-sela penyampaian materi.
Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala SMA
Negeri 4 Kabupaten Sorong, Kayaman, dilanjutkan
dengan penyerahan buku gambaran industri hulu
migas dari PEP Papua Field kepada SMA Negeri 4
Kabupaten Sorong, penyampaian materi, sesi tanyajawab, dan ditutup dengan penyampaian kesimpulan
dari 2 orang pelajar SMA Negeri 4 Kabupaten
Sorong. Materi dibawakan oleh Junior Production
Engineer PEP Papua Field, A. Fajrin Kusuma Wijaya,
dan Junior Reservoir Engineer PEP Papua Field, Rai
Satria Nurrahman.
Junior Production Engineer, Fajrin, menyampaikan
proses kegiatan industri hulu migas secara umum.
“Prosesnya diawali dengan studi geologi, kemudian
dilakukan survei seismik untuk mendapatkan gam
baran tentang bawah permukaan tanah. Setelah
mendapatkan gambaran, dibuktikan dengan penge
boran. Apabila berhasil ditemukan cadangan migas
dan dianggap ekonomis, proses selanjutnya adalah
membangun fasilitas produksi,” terangnya.
Salah satu siswa kelas XI, Oktavianus, me
nanyakan tentang aktivitas eksplorasi-produksi
suatu perusahaan di salah satu kota di Jawa
Timur yang menyebabkan terjadinya semburan
lumpur. “Mengapa hal itu bisa terjadi?” ungkapnya
penasaran. Junior Reservoir Engineer, Rai Satria,
menjawab bahwa ada faktor human error di
dalam peristiwa tersebut. “Ada prosedur yang
tidak dilakukan di dalam kegiatan eksplorasi-pro
duksi tersebut sehingga menyebabkan terjadinya
bencana. Karena sifat industri hulu migas yang
penuh risiko, sangatlah penting untuk menaati pro
sedur dalam bekerja sehingga terhindar dari ben
cana,” tandasnya.
Kepala SMA Negeri 4 Kabupaten Sorong,
Kayaman, menyambut baik program Manajemen
Mengajar. “Anak-anak ini tidak cukup menerima
pelajaran dari sekolah, namun perlu membuka wa
wasan mereka tentang dunia kerja yang sebenarnya.
Program Manajemen Mengajar menjadi penghubung
antara dunia sekolah dengan dunia kerja. Kami
berharap program ini dapat memotivasi anak-anak
kami untuk menjadi lebih giat dalam menuntut ilmu,”
ungkap Kayaman.
Melalui program Manajemen Mengajar, PEP
Papua Field menjadwalkan pemaparan materi terkait
kegiatan hulu migas ke sekolah-sekolah di wilayah
ring satu PEP Papua Field minimal dua kali setiap
bulannya. Pemaparan materi akan diselingi dengan
site visit ke area operasi PEP Papua Field.• Andi Njo

& Growth Strategy”. Turut
hadir SVP Eksplorations
Pertamina, Dodi Priambodo
dan Direktur Hulu Pertamina,
Syamsu Alam.
Syamsu Alam menyambut
baik langkah yang dilakukan
PHE dan mendukung penuh
kegiatan ini. “Sepenuhnya
saya support workshop ini.
Seperti diketahui kondisi
sekarang harga minyak
mempengaruhi kegiatan
hulu. Untuk itu dibutuhkan
pola pikir dan kerja berbeda
da ri sebe lumnya. T idak
perlu takut, yakinlah bahwa
kita bisa keluar dari krisis
ini. Hasilkan kegiatan yang
memiliki value creation buat
perusahaan, dengan pola pikir
dan strategi yang lebih baik
lagi dari sebelumnya”.
Pria yang juga menjabat
Komisaris Utama PHE ini juga
berharap, “AP PHE banyak
yang melakukan kegiatan di
offshore dan menggandeng
partnership. Ini harus diman
faatkan sebaik-baiknya.
Saya berpesan tolong dalam
membuat program harus
yang real, jelas apa yang
harus dilakukan dengan me
nyusun strategi yang solid.”
Sementara R. Gunung

Foto : PHE

Manajemen Mengajar untuk
Pelajar SMA Klamono

JAKARTA - Krisis harga
minyak yang turun drastis dari
yang awalnya berada diatas
$100 per barrel turun ke $40
per barrel telah menghantam
beberapa perusahan minyak,
tidak hanya di Indonesia
namun juga di seluruh dunia.
Krisis ini memaksa perusahaan
untuk melakukan efisiensi
mulai dari pengurangan
pekerja hingga menghentikan
beberapa kegiatan lapangan.
PT Pertamina Hulu Energi
(PHE), salah satu anak usaha
PT Pertamina (Persero) yang
bergerak di bidang hulu
Migas melakukan upayaupaya menyikapi turunnya
harga minyak tersebut,
salah satunya melakukan
Transformasi di tubuh PHE.
Tr a n s f o r m a s i d i P H E
diawali dengan menggelar
Wo r k s h o p Tr a n s f o r m a s i
PHE yang dilaksanakan di
Bandung, 10-12 September
2015. Kegiatan diikuti seluruh
jajaran Manajemen PHE
beserta GM Anak Perusahaan
(AP) PHE dengan mengangkat
tema, “Menghadapi Tantangan
Kondisi Bisnis Minyak dan Gas
Bumi dengan Menciptakan
Crisis & Business Awareness
melalui Implementasi Survive

Di hadapan manajemen PHE, Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam menegaskan
pentingnya value creation dengan pola pikir dan strategi yang lebih baik dalam
menyikapi kondisi migas saat ini.

Sardjono Hadi, President
Director PHE menegaskan,
workshop ini terselenggara
untuk menyikapi krisis harga
minyak yang terjadi, serta
mempersiapkan langkah
PHE dalam memenuhi target
2015 dan sebagai backbone
capaian produksi Pertamina di
2025 sebesar 2,2 juta bopd.
Selain mendengarkan
arahan dari Direktur Hulu
& President Director PHE,
workshop juga membahas
langkah strategi yang akan
dilakukan para AP PHE
dalam menghadapi krisis
ini. Peserta dibagi beberapa
kelompok yang tiap kelompok
merumuskan langkahlangkah strategis selanjutnya

menjadi panduan dalam
kinerja ke depan dan tertuang
dalam komitmen bersama.
Workshop juga meng
hadirkan AP Pertamina lainnya
sebagai bagian dari rencana
strategis. “Semua harus
berpikir ke depan melihat
target Pertamina 2025. Untuk
memenuhi ini kita harus mela
kukan sinergi antar AP, baik
AP PHE, AP Hulu maupun
AP Pertamina. Setelah ini,
tim telah menghasilkan re
komendasi yang tidak hanya
s e b a g a i s e b u a h re p o r t ,
namun dapat diterjemahkan
dan diimplementasikan. Para
BOD akan terus memonitor
secara rutin setiap bulan,”
tegas Gunung.•PHE

Penyerahan Hadiah Mobil
“Tebak Botol” Pelumas Pertamina
JAKARTA – Bertempat di Kantor Pusat Pertamina Lubricant,
Jumat, (23/10), Direktur Sales & Marketing PT Pertamina
Lubricant, Andria Nusa menyerahkan hadiah satu unit Mobil
Toyota Etios kepada Kasmin, warga Jelambar Jakarta Barat.
Karena berhasil menebak jumlah botol Pelumas Pertamina
pada kuis “Tebak Botol” di Booth Pertamina pada gelaran
Gaikindo International Indonesia Automotive Show (GIIAS)
yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition, Bumi
Serpong Damai pada 20-30 Agustus 2015 lalu.•IRLI

Foto : IRLI

Foto : PEP PAPUA

Direktur Hulu Pertamina Dukung Transformasi PHE

Management Walkthrough Pendopo Field
ke lokasi Pemboran SPA-HZ1
PENDOPO-Pendopo Field Manager Heri Aminanto melakukan
Management Walkthrough (MWT) ke lokasi Pemboran sumur
SPA-HZ1, pada (21/10).
MWT ini dilakukan dalam rangka komitmen HSSE Ope
rations Pendopo Field sebagai fundamental pelaksanaan
operasi di wilayah kerja Pendopo Field. Rombongan meninjau
lokasi pemboran dengan didampingi oleh tim pemboran
sumur SPA-HZ1, yaitu PDSI, PEP DD, Asset 2 SF serta mitra
pemboran lainnya. Dengan seksama mereka memeriksa satu
persatu peralatan pendukung kegiatan pemboran SPA-HZ1 dan
langsung berdiskusi untuk setiap temuan dilapangan.
Heri Aminanto menegaskan, pemboran sumur SPA-HZ1

harus senantiasa mengutamakan aspek HSSE dalam ope
rasionalnya. “Temuan-temuan di lapangan segera ditindaklanjuti
serta menjadikan lesson learned insiden yang terjadi di lokasi
lain agar tidak terjadi di lokasi pemboran SPA-HZ1,” ujarnya.
Pemboran sumur SPA-HZ1 berlokasi di Lapangan SOPA
Pendopo Field, di wilayah Dusun Sopa Desa Semangus Lama
Kabupaten Musi Rawas. Lapangan Sopa merupakan salah
satu lapangan dengan produksi terbesar di Field Pendopo
dengan rata-rata produksi 1.200 barrels oil setiap harinya.
Dengan dilaksanakannya pemboran sumur SPA-HZ1 ini nan
tinya diharapkan dapat mendukung capaian produksi migas
Pendopo Field.•PENDOPO FIELD
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Foto : PRIYO

Foto : PRIYO

Foto : KUNTORO

Pj. Direktur Keuangan & Business
Support,
PT Pertamina Hulu Energi

Wahidin Nurluzia M.

VP Legal Counsel Corporate Matters,
Legal Counsel & Compliance

Joko Pitoyo
VP Supply Chain
PT Patra Niaga

Venantius Dwi Agung
Nugrahanto

Business & Operational Risk Manager,
Direktorat Pemasaran

achmad khoiruddin

Gas Sourcing Sumatera Manager,
Direktorat Gas & EBT

Agus Bahtiar

M&T Subsidiary Management Manager,
Direktorat Pemasaran

Widiati

Policy & Good Corporate Governance
Manager,
Legal Counsel & Compliance

Benny Andre Kusuma
Legal Planning Manager,
Legal Counsel & Compliance

JAKARTA – Sebagai wujud
komitmen perusahaan ter
hadap dunia pendidikan,
Pertamina mengadakan
kegiatan Pertamina Goes To
Campus (PGTC) di Universitas
Jayabaya Jakarta, Selasa
(20/10), dengan mengangkat
tema “Energi Untuk Negeri”.
PGTC menjadi ajang
tahunan dengan mengunjungi
universitas-universitas yang
tersebar di Indonesia, se
bagai program edukasi dan
pendekatan perusahaan
terhadap lingkungan civitas
akademika di Indonesia
dalam rangka meningkatkan
hubungan sinergi dan untuk
mendukung penciptaan
generasi muda yang ber
kualitas dan berdaya saing,
sebagai bibit tenaga profe
sional migas di tanah air.
Dalam kesempatan PGTC
yang berlangsung kali ini
menghadirkan tokoh pendidik
Indonesia, Prof. Safi’i Ma’arif

untuk memberikan motivasi
kep ada para mahasiswa
sebagai intelektual muda
pewaris masa depan negeri.
Disamping itu juga
diadakan Talk Show dengan
me ng ha di r ka n Ma na ger
Institutional Relations Per
tamina Jekson Simanjuntak,
Pengamat Ekonomi Politik
Salamudin Daeng dan Sekjen
PP ISNU M. Kholid Syeirazi.
Acara tersebut membahas
mengenai bagaimana
peranan Pertamina dalam
mengelola energi dari hulu
hingga hilir dan bagaimana
mewujudkan kedaulatan
energi negeri tata kelola
migas yang berdaulat.
VP Stakeholder Relations
Pertamina, Ahmad Herry
dalam sambutannya menga
takan PGTC bertujuan untuk
menyampaikan inform asi
kepada para akademisi
mengenai industri energi
pada umumnya, serta pe

Foto : ADITYO

Ari Budiarko

VP Stakeholder Relations Ahmad Herry secara simbolis menyerahkan bantuan
pengadaan buku untuk perpustakaan Universitas Jayabaya kepada Rektor
Universitas Jayabaya Prof. Amir Santoso.

ran dan fungsi Pertamina
pada khususnya. Sehingga
diharapkan pemahaman
tentang energi di Indonesia,
serta peran dan fungsi Per
tamina di masyarakat dapat
lebih dipahami.
“Kami mengharapkan
adanya partisipasi aktif dari
mahasiswa agar terjadi
komunikasi dua arah untuk
memberikan masukan bagi
Pertamina sehingga kami

dapat menjadi lebih baik lagi,”
ungkap Ahmad Herry.
Sebagai bentuk kepe
dulian Pertamina terhadap
dunia pendidikan, Ahmad
Herry juga menyerahkan
sumbangan dari Pertamina
sebesar Rp 50 juta untuk
bantuan pengadaan buku
di perpustakaan Universitas
Jayabaya dan diterima oleh
Rektor Universitas Jayabaya,
Prof. Amir Santoso.•IRLI

Emergency Fire Drill di Gedung SPI
JAKARTA – Fungsi Health,

Pertamina.

Safety, Security, & Environment

“Jadi yang penting adalah

(HSSE) Pertamina menga

ikuti petunjuk dan arahan dari

dakan Emergency Fire Drill

masing-masing komandan

di Gedung SPI, Pertamina

sampai ke Assembly Point

Internal Audit Kramat, Jakarta,

yang sudah ditentukan. Ke

pada Rabu (7/8). Kegiatan

mudian di sana akan dilakukan

rutin yang dilaksanakan

pengecekan kehadiran

oleh HSSE Pertamina mi

pekerja. Sehingga dipastikan,

nimal setahun sekali ini

semua penghuni gedung yang

bert ujuan meningkatkan

penting ada semua. Nyawa

awareness penghuni ge

manusia yang kita utamakan

dung perkantoran, baik di

disini, baru kemudian apakah

lingkungan Korporat, Unit,

ada dokumen yang perlu

maupun Anak Perusahaan

dis elamatkan dan apakah

agar selalu siap siaga akan

ada barang-barang yang ha

keadaaan darurat serta dapat

rus diturunkan. Itu prioritas

melakukan evakuasi yang

terakhir, tapi yang penting

memenuhi standar keamanan

adalah nyawa manusia,” ucap

HSSE.

Hery.

Pjs. Asistant Manager

Selain itu, Hery juga men

HSSE Head Office Pertamina

jelaskan, Damkar (Pema

Hery Chandra mengimbau

dam Kebakaran) HSSE

penghuni gedung-gedung

Pertamina bersifat bantuan

Pertamina untuk dapat siap

dan pelengkap dari Damkar

siaga dan tidak panik apabila

DKI. Menurut Peraturan

terjadi kebakaran yang se

Pemerintah, pelatihan keba

sungguhnya. Selain itu,

karan diatur setidaknya

pekerja diminta cermat dan

dilaksanakan satu kali dalam

sigap dalam mengikuti arahan

setahun untuk setiap gedung.

dari komandan regu, baik

“Karena gedung Pertamina ini

regu penyelamatan, evakuasi,

sangat banyak, kami sendiri

maupun pemadaman yang

mengkoordinasi 13 gedung,

sudah dibagi pada setiap

sehingga mungkin ada yang

lantai gedung di lingkungan

tidak bisa dikoordinir satu kali

Foto : WAHYU

Foto : WAHYU

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

Foto : PRIYO

Foto : WAHYU

Pertamina Goes To Campus di Universitas Jayabaya

satu tahun, tapi minimal tahun

dengan masalah safety dan

ini kita sudah tiga gedung.

sebagainya,” ucap Setiyawan.

Yaitu, gedung SPI, Simprug

Emergency Fire Drill di

serta R & D,” kata Hery.

Gedung SPI dimulai dengan

Sementara Technical

briefing kepada seluruh

Expert & Strategic Advisor

pekerja dilanjutkan dengan

Internal Audit Pertamina

simulasi kebakaran di lantai

Setiyawan menekankan

3. Simulasi kebakaran kali ini

bahwa meningkatkan

menggunakan asap buatan

awareness atau kesadaran

dari smoke machine dan

akan keselamatan pada

melibatkan beberapa skenario

seluruh penghuni gedung

seperti adanya korban-korban

harus terus digalakkan oleh

yang kehilangan kesadaran

HSSE secara berkala. “Hal-hal

dan cedera pada kaki. Selain

seperti ini sangat dibutuhkan.

itu, acara ini juga melibatkan

Secara periodik mungkin

beberapa mobil fire-fighting

harus dilaksanakan, karena

dan water tender dari HSSE

dalam pekerjaan sehari-hari,

serta mobil ambulan serta

pasti kita terbelenggu pada

ten aga medis dari Rumah

tugas kita masing-masing

Sakit Pertamina Jaya (RSPJ)

yang notabene terpisah

dan ditutup dengan evaluasi

atau tidak ada kaitannya

bersama.•Starfy
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Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak
Proses Serah Terima Dibenahi – Supply Loss Dimitigasi – Perilaku Menyimpang DIbasmi – Keberhasilan Diapresiasi – Efisiensi Semakin Tinggi – Kinerja Perusahaan Sesuai Visi Misi

Ego Sektoral Hilang, Penanganan Supply Loss Cemerlang
Status penanganan supply loss hingga bulan September
2015 tampaknya sudah menunjukkan arah yang benar. Kerja
keras para pendekar serah terima minyak dari hulu hingga hilir
menunjukkan hasil yang menjadi kenyataan. Beberapa indikasi
terlihat pada presentasi yang telah disampaikan oleh beberapa
Fungsi pada Rakor Supply Loss tanggal 22-23 Oktober
2015 yang lalu. Baik indikasi finansial maupun operasional
sangat mendukung terwujudnya pencapaian target yang telah
disepakati bersama, meskipun beberapa catatan akan menjadi
pekerjaan rumah yang harus tetap ditangani dan dicarikan
solusi.
Salah satu catatan yang muncul diantaranya disampaikan
oleh Benny Rosali Matcik, Manager Crude and Black Inter
mediate Domestic Operation/ISC, selaku Team Leader PTKAM
untuk Fungsi ISC, dalam pembukaan Rakor Supply Loss
tersebut, yaitu perlunya solusi segera dalam setiap pengambilan
keputusan operasional untuk tetap mempertimbangkan lingkup
yang lebih luas dan strategis. Pilihan antara kekhawatiran
terhadap menurunnya kinerja unit disertai tingginya kepedulian
dalam penanganan supply loss dengan kebutuhan kapal,
kadang menyebabkan proses pengambilan keputusan lama dan
sulit karena setiap kali harus dibicarakan berbagai pihak yang
akan mempertahankan argumen masing-masing. Inilah kesan
munculnya ego sektoral yang harus dirumuskan jalan keluarnya.
Sementara kapal harus menunggu hasil evaluasi dan
investigasi, di sisi lain, terminal KKKS sebagai loading port
sekaligus sarana lifting minyak mentah domestik, menunggu
untuk dilakukan pemuatan sesuai jadwal yang telah di sepakati
bersama. Disinilah terjadinya kekuatiran akan pengaruh yang
sangat signifikan dalam operasional penanganan permasalahan
serah terima minyak dengan “Lifting Nasional” minyak mentah
domestik sebagai target lifting negara.
Diskusi juga berkembang terkait dengan KPI dihubungkan
dengan supply loss R4 khususnya menyangkut manajemen

pencatatan yang dianggap kurang proporsional. Dikatakan sa
ngat tidak “adil” jika dalam proses suplai tidak ikut menangani
serta mengawasi, tetapi harus menjadi pihak yang bertanggung
jawab bahkan harus menelan mentah-mentah sebagai
pengurang prestasi kinerja yang telah dilakukan. Meskipun
secara teknis telah diketahui penanggung jawab Fungsi yang
menyebabkan kinerja R4 tidak perform, tetapi tercatat pihak
penerima sebagai bertanggung jawab. Manajemen pencatatan
inilah yang mungkin harus dibenahi. Kalaupun manajemen
pelaporan keuangan sudah baku secara internasional yang
dikaitkan dengan pihak stakeholder luar, maka secara internal
perlu ada pembagian yang lebih jelas dalam mengapresiasi kerja.
Diskusi menjadi makin seru karena terkait dengan klaim.
Kali ini Fungsi baik pusat maupun unit yang merasa telah
berhasil dalam melakukan klaim atas kerugian pada proses
supply loss, merasa belum mendapat apresiasi yang sepadan.
Tidak ada koreksi terhadap kinerja supply loss yang menimpa
fungsinya, sehingga seolah tidak ada hasil usaha yang dilakukan
dalam berjuang mendapat klaim. Akan tetapi pendapat ini
dibantah oleh Fungsi QA sebagai Fungsi yang bertanggung
jawab terhadap segala financial report. Fungsi Quantity
Accounting/Management Accounting harus menjelaskan

PTKAM Bukan Tim Biasa
Pernah suatu ketika, dalam rapat lintas
fungsi yang membahas topik “losses dan pe
nangg ulangannya”, salah seorang Manajer
mengingatkan peserta rapat, bahwa tidak setiap
pekerja tahu apa itu PTKAM. Bahkan bagi pekerja
yang kurang hobi membaca, malah menganggap
PTKAM adalah salah satu anak perusahaan baru
dari Pertamina.
“Kalau saja pekerja Pertamina tersebut suka
membaca alat komunikasi dan informasi yang
bernama Energia Weekly yang terbit setiap hari
Senin, tentu ia tidak akan katro dengan akronim
PTKAM,” lanjut Manajer yang berkantor di Gedung
Kwarnas tadi lagi. “Soalnya, semenjak Energia
Weekly No.22, edisi 1 Juni 2015, secara rutin pada halaman
14 atau halaman 18 disiarkan (full satu halaman) aksi PTKAM
dalam melaksanakan tugas me-minimize losses di Pertamina”.
Dalam rubrik ini beberapa waktu yang lalu telah disam
paikan, bahwa Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak yang
disingkat dengan PTKAM, adalah surat perintah dari Dirut
Pertamina No.Prin-010/C00000/2015-S0 pada tanggal 6
Maret 2015.
Sebagaimana lazimnya sebuah surat perintah, sudah tentu
ada yang melatar belakangi kenapa ia mesti ada. Pertimbangan
pertama yang mendasari lahirnya PTKAM, adalah karena
Pertamina sebagai BUMN memiliki kewajiban untuk melakukan
pendistribusian minyak mentah dan produk BBM di seluruh
Indonesia untuk memenuhi kebutuhan minyak mentah dan
produk BBM di Indonesia.
Karena pelaksanaan pendistribusian minyak
mentah dan produk BBM yang selama ini dilakukan
dengan menggunakan berbagai moda transportasi

dipandang belum efektif dan efisien, keberadaan PTKAM sangat
dinantikan. Diharapkan, dengan adanya “fungsi independen”
yang menjadi tukang koreksi dan pemberi solusi bagi fungsi
terkait, dispute yang terjadi dalam setiap proses loading atau
discharging minyak di terminal dapat dijembatani dengan
mengedepankan misi dan visi Pertamina di atas segala-galanya.
Meski secara defacto PTKAM bergerak baru pada awal Mei
2015, namun aksi demi aksi yang telah dilakukan “persekutuan
Sembilan VP Pertamina” ini cukup solid. Bahkan, untuk
menggampangkan lintas fungsi berkomunikasi dalam aksi
mengurangi losses minyak di Pertamina, perangkat dunia maya
pun didayagunakan dengan optimal.
Antar pekerja fungsi (Perkapalan : OP, OT, BOC; ISC :
CBIDO; P&O : RU-II s/d RU-VII; S&D : MOR-I s/d MOR-VIII;)
yang terlibat dalam proses serah terima minyak (crude maupun
produk) membuat satu jaringan “WhatsApp PTKAM Korporat”.
Melalui WA ini 9 (Sembilan) orang VP di Kantor Pusat selama
24 jam bisa berkomunkasi langsung untuk memonitor kiprah

kendala yang ada. Diantaranya adalah problem alokasi/account
tersendiri dan sebagai dana pemasukan yang terpisah. Juga
menangkut jangka waktu yang tidak bisa dalam satu rentang
waktu anggaran bahkan sampai kadang kendala revisi proses
SAP yang telah selesai, sehingga sulit untuk mengkoreksi
performance supply loss dalam waktu berjalan.
Masih banyak diskusi yang muncul dalam Rakor saat ini
terkait dengan meningkatnya penanganan supply loss yang
makin ketat. Dari mulai pemuatan, pengangkutan hingga pem
bongkaran. Semuanya mempunyai tujuan yang sama, agar tidak
ada minyak yang hilang, apalagi sampai menimbulkan kerugian.
Ujung-ujungnya akan terjadinya klaim mengklaim, atau bahkan
setiap Fungsi tidak mau kecolongan, karena hakekat klaim
adalah adanya pihak-pihak yang dirugikan, meskipun bisa saja
aspek legal yang menentukan.
Belum lagi kalau penanganan supply loss ini dihubungkan
dengan Key Performance Indicator ( KPI ), maka masing-masing
Fungsi akan saling menyelamatkan. Hal ini dimaklumi karena
KPI merupakan indicator utama prestasi kerja Fungsi yang
ujung-ujungnya akan berdampak terhadap aspek managemen
jajarannya. Maka kadang memberi kesan munculnya ego
sektoral yang mengalahkan kepentingan perusahaan yang lebih
luas. Sehingga meskipun penanganan saat ini selalu di tingkat
pembicaraan antar Fungsi, namun dimasa datang aturan-aturan
yang mengarah ke tingkat operasional harus segera dituntaskan.
Sehingga celah-celah yang bisa menimbulkan pertentangan dan
ego sektoral akan hilang.
PTKAM yakin bahwa dengan adanya aturan-aturan hingga
tingkat operasional, maka tidak ada pertanyaan-pertanyaan
yang berkembang ataupun menunggu keputusan yang tidak
jelas rentang waktunya. Sehingga tidak ada lagi pernyataan yang
kadang saling menyalahkan, bahkan menjadi benteng untuk
bertahan. Mudah-mudahan tidak ada lagi……Ego sektoral
hilang, penanganan supply loss cemerlang.•PTKAM

pelaksana operasi tata kelola minyak (RU-II s/d
RU-VII dan MOR-I s/d MOR-VIII) di lapangan.
Ketika terjadi discrepancy mengarah
dispute antara “orang darat’ (di RU’s dan di
MOR’s) dengan “orang kapal” (yang bekerja di
atas >185 tanker yang dioperasikan Shipping)
menyangkut angka yang diukur dengan angka
yang tercantum dalam Bill Lading (BL), maka
“WhatsApp PTKAM Korporat” menjadi arena
sharing opini dalam mencarikan solusi.
Banyak hal-hal operasional yang awalnya
seakan pelik dan ribet---yang diakibatkan pola
pikir sektoral yang tidak mau kerugian dalam
serah terima min yak dibebankan kepada
fungsinya--- menjadi cair melalui sharing di “WhatsApp PTKAM
Korporat”.
PTKAM yang mendapat amanah Direksi melalui S-Prin
No. 010/2015, berusaha bijak mencarikan solusi terbaik bagi
perusahaan. Ya, PTKAM bukanlah Anak Perusahaan; meski
pernah secara canda, karena melihat tugasnya mengurus
losses >Rp 7 triliun, mau dibuat menjadi anak perusahaan oleh
KomUt Pertamina Tantri Abeng.
Sementara ini ---sebagai salah satu BTP Direksi--- biarlah
ia menjadi sebuah “fungsi” temporer yang bertugas mencarikan
solusi terbaik bagi perusahaan dalam mengatasi losses
berkepanjangan mulai dari hulu, terminal, laut dan sungai
serta depo di hilir.
Yang jelas, hingga akhir September 2015 ---dalam satu
semester kehadirannya di perusahaan--- PTKAM berkat
dukungan seluruh insan Pertamina yang aktif dalam proses tata
kelola arus minyak, telah berhasil menyumbang efisiensi sebesar
USD 209,97 juta (ekuivalen Rp2.885.592.000.000)•PTKAM

Bagi Pekerja yang memiliki Pengetahuan, Pengalaman & Informasi terkait dengan tata kelola dan serah terima minyak, dapat menyerahkannya dalam bentuk
tulisan maksimal 2 lembar halaman A4 melalui email ptkam@pertamina.com yang akan dimuat di kolom ini.
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HR Coffee Sharing, Ciptakan Kinerja
Pertamina yang Lebih Baik

Plaju – Sebagai wujud

Semarang - Demi kinerja yang lebih
baik, fungsi HR MOR IV mengadakan
kegiatan bertajuk “Coffee Sharing”.
Kegiatan yang dimulai pada Selasa, 15
September 2015 dan berakhir pada 5
Oktober 2015 ini dilaksanakan dengan
memasuki setiap fungsi yang ada di PT
Pertamina MOR IV secara bergantian.
Dibuka dengan presentasi HR Briefing,
kegiatan Coffee Sharing ini dilanjutkan
dengan evaluasi yang berlangsung secara
santai. Adapun masalah yang dibahas pa
da evaluasi ini antara lain berupa kinerja,
SDM, bahkan hingga masalah fasilitas
yang ada di setiap fungsi. Tidak seperti
evaluasi yang dilaksanakan secara formal,
kegiatan yang berlangsung kurang lebih
selama satu jam ini berjalan dengan santai.
Setiap pekerja dari fungsi yang didatangi,
bebas berbicara untuk mengungkapkan
pendapatnya. Untuk mencairkan suasana,
HR menyiapkan games dan snack ringan
untuk dinikmati bersama.
Kegiatan yang dilaksanakan pada pagi
hari secara bergantian ini sekaligus me
rupakan cara fungsi HR sebagai business
partner untuk menyosialisasikan sistem

sinergi serta kepedulian ter
hadap masyakarat di sekitar
daerah operasi, HSE RU III
bekerja sama dengan HR
Area menggelar Pelatihan
& Sertifikasi Internal Safety

Representative yang me
Foto : RU III

rupakan para kontraktor di
Ring I RU III. Pelatihan ber
langsung selama 5 hari kerja
dari 28-2 Oktober 2015 dan
dibuka oleh HSE Manager
Yan Syukharial, di Gedung
Diklat RU III, pada (28/9).
Yan menjelaskan, pe
latihan diikuti oleh 30 peserta
yang merupakan kontraktor
di lingkungan RU III.
Kegiatan ini bertujuan agar
mereka dapat memahami
bagaimana pola kerja dan
aspek HSE di RU III dan
mampu berperan sebagai
Safety Representative
sehingga nantinya jika be
kerja di lingkungan kilang
sudah memahami mengenai
HSE serta lebih cepat dalam

mengimplementasikan hal
tersebut.
Selain mengikuti materi
class room, peserta juga
mengikuti pre test dan post
test.
“Untuk menjadi seorang

tuhkan,” ujarnya.
Selain itu, Yan turut ber
pesan agar nantinya para
kontraktor yang mengikuti
pelatihan dapat memegang
komitmen penerapan HSE,
khususnya dalam me

safety representative, yang

laksanakan tugas di area

dibutuhkan adalah idealis

kilang.

me. Karena nantinya bisa
saja dalam bekerja kita
dihadapkan dengan kondisi
untuk mengamankan dan
mencegah tidak terjadi ke
celakaan kerja, namun di
sisi lain atasan menginginkan
pekerjaan cepat selesai tetapi
dengan kondisi berbahaya.
Disinilah idealisme kita dibu

“Jadilah safety rep re
sentative yang ideal. Boleh
toleran tetapi yang tidak
memb ahayakan. Semoga
ilmu yang didapat sekarang
bermanfaat dan diterapkan
apabila peserta dipekerjakan

Foto : MOR IV

Pelatihan & Sertifikasi Internal Bagi
Safety Representative RU III

absen yang sebenarnya sudah cukup lama
berjalan namun belum optimal, yaitu sistem
CAKAP. Pekerja diperkenalkan dengan fitur
absen baru dengan menggunakan finger
print yang juga dapat di akses dengan
mengg unakan ID card. Febryanti Mega
Kristiani, staff HR yang bertugas sebagai
pemateri dalam Coffee Sharing mengimbau
kepada seluruh pekerja maupun TKJP MOR
IV untuk mengoptimalkan sistem CAKAP.
C o ff e e S h a r i n g d i t u t u p d e n g a n
pemberian penghargaan bagi pekerja yang
telah menerapkan sistem CAKAP dengan
baik. Dengan dilaksanakannya kegiatan
Coffee Sharing di semua fungsi yang ada di
MOR IV, diharapkan kinerja seluruh pekerja
menjadi lebih baik.• EA

oleh mitra kerja di lingkungan
RU III ataupun di tempat kerja
lainnya,” harap Yan.•RU III

JAKARTA - Pada 13 Ok
tober 2015, bertempat di
ruang rapat lantai 1 Gedung
Utama Kantor Pusat Per
tam ina diadakan kegiatan
Refreshment “Coffee Morning”
Tim Penanggulangan Ke
adaan Darurat (TPKD) oleh
Fungsi HSSE Operation Head
Office. Kegiatan ini diikuti 15
Tim Penanggulangan Ke
adaan Darurat (TPKD) lantai
dan berisi tentang tugas dan
tanggung jawab anggota
TPKD.
Refreshment ini bertujuan
untuk meningkatkan ke
siapsiagaan TPKD lantai
dalam menghadapi kondisi
darurat (emergency) dimana
kesiapsiagaan tersebut akan
diuji pada saat kegiatan emer
gency drill. Kegiatan tersebut
dilakukan untuk memenuhi
Undang-undang No. 1 tahun
1970 tentang Keselamatan
Kerja dan Keputusan
Ment eri Tenaga Kerja R.I

Foto : HSSE OPERATION HEAD OFFICE

Refreshment Tim Penanggulangan Keadaan
Darurat (TPKD) Kantor Pusat Pertamina

No.KEP.186/MEN/1999 ten
tang Unit Penanggulangan
Kebakaran di tempat kerja
pasal 2 ayat 1, yaitu pengurus
atau perusahaan wajib men
cegah, mengurangi dan me
madamkan kebakaran, latihan
penanggulangan kebakaran
di tempat kerja.
Refreshment TPKD yang
sudah terlaksana, yaitu tim
basement Gedung Utama,
lantai G Gedung Utama, lantai
M Gedung Utama, lantai 1

Gedung Utama. Rencananya
kegiatan Refreshment “Coffee
Morning” Tim Pen angg u
langan Keadaan Darurat
(TPKD) akan dilakukan secara
terjadwal di setiap lantai, di
setiap gedung, di seluruh
area kerja Fungsi HSSE Ope
ration Head Office di Ja
karta. Oleh karena itu, demi
berlangsungnya kelancaran
kegiatan ini dibutuhkan du
kungan dari semua pihak.•HSSE
OPERATION HEAD OFFICE
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antara Vice President Gas
& Power Commercialization
P e r t a m i n a G i n a n j a r,
General Manager Power
Project Department Sojitz
Corporation, Takuji Asano,
d a n D i re k t u r U t a m a PT
Pembangunan Prasarana
Sumatera Utara, Tasimin
M u h a mma d Ta sy a y a ng
disaksikan oleh Plt. Gubernur
Sumatera Utara Tengku
Erry Nuradi dan Senior Vice
President Gas & Power
Pertamina Djohardi Angga
Kusumah.
Senior Vice President Gas
& Power Djohardi Angga
Kusumah mengatakan selain
merupakan optimalisasi
pemanfaatan fasilitas yang
ada seperti pipa transmisi gas
open access Arun-Belawan,
project ini diharapkan dapat
mengatasi kelangkaan listrik
di Medan serta mendukung
target Pemerintah dalam
pencapaian 35.000 GW listrik.
“Kami harapkan project ini
dapat mengatasi masalah
kelangkaan di wilayah Medan

x

dan Sumatra Utara pada
umumnya” ucap Djohardi.
Sementara Manager
Power Project Department
Sojitz Corporation, Takuji
Asano mengapresiasi
Pertamina dan PT Pemba
ngunan Prasarana Sumatera
Utara untuk kerja sama ini.
Selain itu, Ia menjelaskan
komitmen Sojitz untuk ber
kontribusi ke area Medan.
“Bertahun-tahun nama peru
sahaan sering berubah.
Namun, ada satu hal yang
tidak berubah, yaitu passion
untuk berkontribusi untuk
bisnis Indonesia. Kita adalah
perusahan Jepang yang
mengekspor LNG Indonesia
sejak 1977,” ucap Asano.
Direktur Utama PT
Pemb angunan Prasarana
Sumatera Utara Tasimin Mu
hammad Tasya mengatakan,
bahwa proyek ini sangat di
butuhkan di Sumatera Utara
mengingat saat ini daerahnya
masih kekurangan sumber
listrik.
Sementara Vice President

Giat Rawat Fasilitas Musi Barat
Revenue Meningkat
Jakarta – Dampak negatif dari anjloknya harga minyak dunia
memang tidak bisa dielakkan. Korporasi harus bekerja ekstra
keras, menguras pikiran dalam merekalkulasi dan menyesuaikan
postur kebijakan finansial terkait investasi dan anggaran operasi.
Hal tersebut, perlu dihitung dalam tatanan pola pikir strategis bisnis
hulu migas supaya skenario pencapaian target produksi serta
pertumbuhan usaha ke depan tidak sampai diamputasi.
Meski demikian, di sisi lain menurut President Direktur PT.
Pertamina EP (PEP), Rony Gunawan, di balik turunnya harga
minyak dunia lebih separuh sejak pertengahan 2014 lalu ada
hikmah terselubung yang dapat dipetik oleh seluruh pekerja,
manakala secara arif disikapi melalui sudut pandang positif.
“Kondisi prihatin karena turunnya harga crude dunia, menggiring
seluruh insan PEP khususnya untuk mengembangkan potensi diri
dalam berinovasi yang bisa diimplementasikan. Tujuannya, tentu
saja untuk meningkatkan efisiensi operasi, mendongkrak produksi,
dan menambah cadangan migas dengan anggaran yang kecil,”
ungkap Rony di sela-sela acara UIIA 2015, Semarang (30/9).
Lebih lanjut Rony menambahkan, PEP sebagai salah satu anak
perusahan Pertamina di sektor hulu bisnis migas yang berkontribusi
besar, dalam mengisi pundi-pundi revenue perusahaan dituntut
untuk tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga ditantang agar terus
tumbuh dan berkembang. Gema tantangan tersebut beresonansi
hingga ke sudut-sudut aset operasi di seluruh area PEP.
Sebagai contoh, upaya terobosan dan inovasi yang dilakukan
oleh pekerja Pertamina EP Asset 2, Field Pendopo mengurangi
kadar air dalam gas yang hendak dijual. Langkah-langkah ter
sebut dimaksudkan untuk meningkatkan
mutu produk demi menjaga kepuasan pe
langg an. Caranya, melakukan reaktivasi
perangkat Dehydration Unit (DHU) dengan
memanfaatkan aset yang tidak terpakai.
“Seperti kita ketahui produksi Field Pendopo
terdiri dari 85 persen gas dan 15 persen sisa
nya minyak. Dari fakta presentase tersebut,
tergambar bahwa Field Pendopo sangat

Penandatanganan kesepahaman bersama pembangunan PLTGU 1 x 250 MW merupakan upaya Pertamina dan para mitra
untuk berkontribusi nyata dalam mengatasi krisis energi di Sumatera Utara.

Corporate Communication
Pertamina Wianda Puspo
negoro mengatakan saat ini,
Pertamina telah mengalirkan
gas milik PLN untuk pem
bangkit listrik di Belawan
dengan volume sektar 90
MMSCFD.
“Pertamina ingin berperan
lebih untuk dapat membantu
pemerintah daerah mengatasi
krisis energi di wilayah

Sumatera Utara. Untuk itulah
kami menandatangani nota
kesepahaman bersama para
mitra untuk merealisasikan
pembangunan PLTGU IPP
berkapasitas 1 x 250 MW.
Langkah ini sekaligus dapat
mengoptimalkan manfaat
infrakstruktur gas yang telah
kami bangun di Aceh dan
Sumatera Utara,” ujarnya.
Menurut Wianda, PLTGU

ini dapat selesai pada 2019
apabila proses-proses, seperti
perizinan dan pengadaan
IPP dapat dilakukan dengan
tepat waktu. “Kami telah
mengamankan pasokan gas
yang diperlukan sebagai
energi primer untuk PLTGU
tersebut. Total volume gas
yang diperlukan untuk PLTGU
ini sekitar 35 MMscfd,” terang
Wianda.•RILIS/STARFY
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bergantung pada produksi gas,” demikian jelas Wangsit Sinung
Kristianto, Gas District Production Group Leader Filed Pendopo,
sekaligus sebagai Ketua Tim Continues Improvement Program (CIP)
yang menggagas inovasi. Menurut Wangsit, kondisi fasilitas produksi
di Pendopo Filed, khususnya stasiun pengumpul gas (SPG) rata-rata
sudah tua dan tidak sesuai lagi dengan tampilan produksi saat ini.
Kondisi kadar airnya sudah jauh berubah namun fasilitas produksi
masih tetap pada kondisi dan dimensi yang sama ketika pertama kali
dioperasikan pada 2005 yll. Karena itu penyesuaian terus dilakukan,
khususnya di SPG Musi Barat sebagai pemasok gas dominan di area
Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) dengan flowrate 150 juta kaki
kubik gas per hari (MMSCFD). Gas sales dari Musi Barat mengandung
kadar air antara 40 – 50 Lb/MMSCFD. Kondisi produk seperti ini, sangat
jauh dari spesifikasi yang telah disepakati pada PJBG (Perjanjian Jual
Beli Gas), yaitu maksimum 7 Lb/MMSCFD. Peningkatan kandungan
kadar air terjadi karena perangkat DHU, yaitu alat untuk mengeringkan
gas sebelum dijual kepada buyer yang terpasang di SPG Musi Barat
dalam keadaan rusak. Inilah biang penyebab, sehingga kualitas gas
yang dijual kurang baik. “Kondisi gas off spec akibat high water content
ini menyebabkan terganggunya proses operasi para buyer dan juga
potensi kesalahan pada pengukuran flow rate gas,” imbuh Wangsit.
Berdasarkan hasil analisa data dan engineering diketahui yang
menjadi inti masalah terdapat pada management control system DHU
sudah tidak kompatible dengan feed gas terkini, ditambah adanya cacat
pada vessel accumulator. Oleh karenanya, demi menghasilkan project
yang efektif dan efisien tim inovasi Field Pendopo yang dipimpin Wangsit
melakukan studi secara swakelola pada design DHU, proses control
system, dan analisa vapour liquid pada gas. Modifikasi management
control system DHU dilakukan dengan mengganti flame gard ignition
(FGI-351) eksisting yang kondisinya tidak compatible dan rusak
dengan memanfaatkan FGI-100 yang idle. “FGI-100 idle ini sudah
dilakukan inspeksi dan pengetesan sehingga dipastikan kehandalannya
baik. Setelah itu kami melakukan upload ulang software PLC pada
management control system DHU, sehingga diperoleh kompatibilitas
dengan FGI-100,” urai Wangsit.
Selanjutnya vessel yang mengalami cacat dan kebocoran dilakukan
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JAKARTA – Pertamina ber
sama Sojitz Corporation
dan PT Pembangunan Pra
s ar a n a S u m a t e r a U t ar a
menandatangani nota ke
sepahaman untuk pengem
bangan pembangkit listrik ber
bahan bakar gas di Sumatera
Utara dengan kapasitas 1 x
250 MW, di Ruang Pertamax
Lt 21 Gedung Utama Kantor
Pu
sat Pertamina, pada
(16/10).
Langkah strategis ini me
rupakan bagian dari upaya
perseroan dan para mitra
untuk berkontribusi nyata
dalam upaya mengatasi krisis
energi di kawasan tersebut
melalui peran sebagai Inde
pendent Power Producer
(IPP). Komitmen tersebut
sekaligus merupakan bentuk
optimalisasi pemanfaatan
fasilitas Arun Receiving,
Hub, & Regasification LNG
Terminal di Aceh serta pipa
transmisi gas open access
Arun-Belawan.
Penandatanganan nota
kesepahaman dilakukan

Foto : PRIYO

Pengembangan PLTGU di Sumatera Utara Ditandatangani
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SPG Musi Barat, Pendopo Field.

re-inspection. Penggantian dilakukan pada Heat insulation eksting
yang tidak mampu menahan panas. Titik-titik vessel yang lemah
dilakukan reinforcement dengan sistem pengelasan oleh para pe
kerja Field Pendopo, yang memiliki kualifikasi kompetensi dari
Direktorat Jendral migas. Pekerjaan yang dilakukan sejak 14 Sep
tember 2014 hingga 7 Desember 2014 lalu, telah menghasilkan
Value Creation sebesar USD 3.246.375 yang dihutung mulai dari
periode Januari 2014 s/d Agustus 2015.
“Inovasi ini sejalan dengan Project pengembangan produksi
gas Musi dari 250 MMSCFD menjadi 300 MMSCFD. Gas tersebut
memerlukan proses treatment lewat perangkat DHU. Oleh karena
itu, upaya peningkatan produksi gas Field Pendopo dapat berjalan
optimal dengan telah ditingkatkannya kehandalan perangkat DHU
saat ini,” kata Wangsit menggambarkan rencana kerja mendatang.
Lebih jauh Wangsit menuturkan, inti pembenahan fasilitas produksi
yang ada di Pendopo Field, selain berkaitan dengan operation
excellent, juga berdampak strategis karena dimaksudkan sebagai
upaya mempertahankan produksi eksisting, serta sekaligus untuk
menambah produksi secara berkelanjutan.
Wilayah kerja Pertamina EP Asset 2 Field Pendopo secara
administratif masuk dalam wilayah pemerintahan 5 kabupaten dan
1 kota madya, yaitu Kabupaten Muara Enim, Musi Rawas, Musi
Banyuasin, dan PALI. Sementara meeting station berada di kota
Palembang dan jalur pipa melintasi Kabupaten Ogan Ilir.•DIT. HULU
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Annual Pertamina Quality (APQ) Awards telah melewati tahun kelima. Banyak yang
dapat dijadikan pelajaran dan kenangan. Berikut adalah kilas balik ”APQ”.

APQ Awards 2010

Pada penganugerahan Annual Pertamina
Quality (PQA) Awards 2010 yang berlangsung
pada tanggal 10 Nopember 2010 di Kantor Pusat,
telah diserahkan 13 (tiga belas) penghargaan oleh
para pejabat Senior Vice President yang mewakili
perusahaan kepada Tim Manajemen, Fungsi,
Insan Mutu yang berhasil meraih prestasi terbaik
sesuai dengan kriteria yang ditetapkan para Juri.
Kehadiran Mustafa Abubakar - Menteri
BUMN pada APQ Awards 2010 menjadi suatu
ben
tuk pengakuan terhadap kegiatan ini dan
mendorong seluruh Insan Mutu untuk tetap berkomitmen melakukan improvement atau
perbaikan kinerja bagi perusahaan.
Sesuai dengan tema yang diusung “Bersama Membangun Keunggulan Kompetitif
Pertamina dengan Semangat Perubahan & Perbaikan Berkelanjutan”

inovasi yang ditampilkan kepada para Direksi dan Komisaris yang berkunjung ke setiap
stan peserta.
Pada acara yang mengusung tema “Menjadikan Insan Mutu Pertamina Mampu
Berkompetisi di Tingkat Regional/Internasional dengan Budaya Perbaikan Berkelanjutan
dan Semangat Terbarukan” ini, ditampilkan karya-karya inovasi dari masing-masing Unit/
Region dan Anak Perusahaan. Sejumlah 19 (sembilan belas) stan berpartisipasi dalam
acara ini. Para peserta memberikan presentasi singkat mengenai inovasi yang ditampilkan
kepada para Direksi yang berkunjung ke setiap stan peserta.
Rangkaian acara dilanjutkan dengan menghadirkan Dr. H.M. Jusuf Kalla sebagai
keynote speech, dan selain itu didatangkan pula seorang tokoh masyarakat yang sangat
nasionalis yaitu Bob Sadino untuk berbagi kisah suksesnya.

Rabu/2 Nopember 2011 adalah puncak dari seluruh kegiatan Insan Mutu Pertamina.
Pada hari tersebut jajaran Direksi dan komisaris menjadi saksi dalam pemberian penghargaan
kepada para Insan Mutu yang telah berkontribusi terhadap kinerja Perusahaan. Kriteria
penilaian diambil berdasarkan keterlibatan aktif seseorang atau sekelompok orang dalam
kegiatan mutu yaitu Continuous Improvement Program (CIP), Standardization Management
(SM), Kinerja Ekselen Pertamina (KEP), dan Knowledge Management Pertamina (KOMET).

APQ Awards 2011

Setelah diumumkan sejak Oktober 2011 melalui media cetak, elektronik maupun
broadcasting Pertamina, Insan Mutu Pertamina menuju ajang Annual Pertamina Quality
(APQ) Awards 2011 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober – 02 Nopember 2011
di Kantor Pusat Pertamina. Dengan segala harapan dan semangat mereka hadir untuk
membuktikan sebagai yang terbaik dalam kegiatan quality management (CIP, PQA/KKEP,
ISO dan KOMET).
Yang terbaik tentunya adalah yang mempunyai evidence dan performance terbaik juga
di semua bidang kegiatan. Berikut adalah kriteria dalam penilaian Panitia sesuai hasil data
atau evidence yang sudah di kumpulkan.
Acara APQ Awards 2011 dimulai sejak 27 Oktober 2011 dimana para juri terpilih mulai
melakukan penilaian terhadap 12 kategori penghargaan APQ Awards 2011 berdasarkan
kriteria yang telah ditentukan. Selain juri APQ Awards 2011, pada hari yang sama juga
dilakukan penjurian terhadap risalah 93 (sembilanpuluh tiga) risalah Continuous Improvement
Program (CIP). Penilaian risalah tersebut dilanjutkan dengan proses wawancara anggota
gugus pada hari minggu/30 Oktober 2011. Tidak berhenti di situ, peserta memberikan
presentasi risalah improvement yang mereka lakukan pada 31 Oktober – 1 Nopember 2011
di Kantor Pusat Pertamina.

Rupanya untuk ajang APQ Awards kali ini pemenang didominasi oleh Refinery Unit
Pengolahan, dimana 9 (sembilan) kategori dari 12 (duabelas) kategori yang dalam APQ
Awards 2011 ini diraih oleh Refinery Unit Pengolahan. Namun hal ini justru mendorong
Unit/Region dan Anak Perusahaan lainnya untuk memperbaiki diri demi pencapaian kinerja
yang optimal. Terbukti dengan komitmen yang ditunjukkan oleh Direktur Pengolahan
dan Direktur Pemasaran yang bertemu langsung pada akhir acara untuk memberikan
ucapan selamat dan pesannya agar tetap melakukan inovasi untuk perbaikan kinerja yang
berkelanjutan.

APQ Awards 2012

Acara diawali dengan pengguntingan untaian melati yang diwakili oleh Waluyo – Direktur
Umum maka “Innovation Expo” resmi dibuka. Dalam pameran ini ditampilkan karya-karya
inovasi dari masing-masing Unit/Region dan Anak Perusahaan. Sejumlah 17 (tujuhbelas)
stan berpartisipasi dalam acara ini. Para peserta memberikan presentasi singkat mengenai

Annual Pertamina Quality (APQ) Awards 2012 yang menjadi acara tahunan terbesar
bagi seluruh insan mutu Pertamina dimulai sejak 04 Nopember 2012 dimana para juri
terpilih mulai melakukan penilaian terhadap 12 kategori penghargaan APQ Awards 2012
berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Selain juri APQ Awards 2012, pada hari yang
sama juga dilakukan penjurian terhadap 95 risalah Continuous Improvement Program (CIP)
terpilih dari ribuan tema inovasi kreatifitas pekerja tahun 2012. Penilaian risalah tersebut
dilanjutkan dengan proses wawancara anggota gugus pada hari Minggu, 04 Nopember
2012. Tidak berhenti di situ, para peserta harus mempresentasikan risalah improvementnya pada 05 Oktober – 06 Nopember 2012.
Acara yang tahun ini mengusung tema “Menjadikan Insan Mutu Pertamina Mampu

Bersambung ke halaman 4

value creation terkumpul sebesar 8.01
triliun rupiah.
Menjabat sebagai Menteri ESDM
Sudirman Said, juga menjadi keynote
speaker dan memberikan semangat
pada insan mutu Pertamina untuk terus
menumbuh-kembangkan budaya inovasi
di Pertamina. Kedatangan menteri
ESDM disambut dengan diraihnya 13
penghargaan oleh para pemenang.
Berkompetisi di Tingkat Regional/Internasional dengan Budaya Perbaikan Berkelanjutan
dan Semangat Terbarukan”, dibuka oleh Direktur Umum Luhur Budi Djatmiko.

Kemudian acara berturut turut dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia APQA 2012,
sambutan Direktur Utama yang pada kesempatan ini diwakilkan oleh Direktur Umum dan
penekanan tombol sirine sebagai tanda bahwa acara APQ Awards 2012 resmi dibuka.
Rangkaian acara dilanjutkan dengan menghadirkan Dirjen Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja, Drs. Mudji Handaya, MSi sebagai keynote
speech.
Puncak dari seluruh kegiatan Insan
Mutu
Pertamina
adalah
pemberian
penghargaan kepada para Insan Mutu
yang telah berkontribusi terhadap kinerja
Perusahaan yang disaksikan oleh Dewan
Direksi dan Pimpinan Anak Perusahaan.
Kriteria penilaian diambil berdasarkan
keter
libatan aktif seseorang atau seke
lom
pok orang dalam kegiatan mutu
yaitu Continuous Improvement Program
(CIP), Standardization Management (SM),
Quality Management Assessment (QMA),
dan Knowledge Management Pertamina
(KOMET). Berikut adalah para peraih peng
hargaan pada APQ Awards 2012.

APQ Awards 2013

APQ Awards 2013 dilaksanakan dengan tema “Menjadikan Insan Mutu Sebagai
Pemegang Peran Strategis Dalam Pencapaian Aspirasi Pertamina 2025” serta dibuka oleh
Direktur Utama PT Pertamina: Karen Agustiawan. Ajang ini dengan baik mempersembahkan
keikutsertaan 118 Gugus dari seluruh Unit Usaha/Bisnis/Anak Perusahaan. Sebagai
respon pelaksanaan kegiatan mutu di seluruh Perusahaan, 1152 risalah terkumpul untuk
dipresentasikan dengan value creation terkumpul sebesar 2.6 triliun rupiah.
Dahlan Iskan, yang saat itu menjabat sebagai Menteri BUMN, menjadi keynote speech
dan memberikan semangat pada insan mutu Pertamina untuk terus menumbuh-kem
bangkan budaya inovasi di Pertamina. Kedatangan menteri BUMN disambut dengan diraih
nya 12 penghargaan oleh para pemenang di bawah ini:
No Kategori
1 Th e B est Q uality B oard
2 Th e M ost In sp irin g Lead er
Th e B est C on tin uous Perform an ce
3 Im p rovem en t
4 Th e M ost Prod uctive C IP'er

Pemenang
D ew an M utu Marketing
Operation Region V - Jatim
B alin us
Tim M an ajem en Supply &
Distribution M&T
Refin ery U n it V B alikp ap an

5 Th e B est Q uality A g en t

PT Pertam in a G as
Q uality M an ag em en t - PT
Eln usa,Tb k

6 Th e M ost V aluab le In n ovation

PK M E3 - Refin ery U n it IIIPlaju

7 Th e B est K O M ET A g en t

Refin ery U n it IV C ilacap

8 Th e B est K O M ET'er

M evarizky K usum aw ard h an a Refin ery U n it V IB alon g an

9 Th e B est Q C P C IP
10 Th e B est Q C C C IP
11 Th e B est SS C IP
12 Th e B est In n ovation Exp o C IP
13 B est of Th e B est

APQ Awards 2014

PK M C ap res N ekat - PT
Pertam in a EP
G K M B alin g B alin g B am b u Sh ip p in g
SS K om an g & A n g g a - PT
Pertam in a EP
PT Pertam in a G eoth erm al
En erg y
PT Pertam in a EP

APQ Awards 2013 dilaksanakan dengan tema “Membangun Kolaborasi dan Sinergi
Insan Mutu Menuju Pertamina Energizing Asia 2025” dan dibuka Plt Direktur Utama PT
Pertamina: Muhammad Husen. Ajang ini dengan baik mempersembahkan keikutsertaan
139 Gugus dari seluruh Unit Usaha/Bisnis/Anak Perusahaan. Sebagai respon pelaksanaan
kegiatan mutu di seluruh Perusahaan, 1896 risalah terkumpul untuk dipresentasikan dengan

APQ Awards 2015

APQ Awards 2015 akan dilaksanakan dengan tema “Insan Mutu
Siap Bersinergi Menuju Prestasi Kelas Dunia Melalui Interaksi Program
Improvement & Innovation Dalam 5 Prioritas Strategis Perusahaan
Sebagai Keunggulan Kompetitif Pertamina”. Bagaimana hasilnya?
Siapa yang akan menjadi peraih best of the best?
Mari kita turun ke Lantai Ground dan Mezzanine untuk mengetahuinya!•

