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Apa yang dipertimbangkan kala ingin membeli mobil?
Jawaban yang umum adalah harga, bentuk, ukuran, atau
warna.
Lalu, bagaimana jika ada 3 mobil yang 100% sama tapi
dilabeli merek berbeda: Volkswagen, Ford, dan Mercedez
Benz. Mana yang menurut Anda paling bergengsi? Ber
dasarkan kajian B2B International, mayoritas responden
menjawab Mercedez Benz. Inilah bukti kekuatan merek
(brand) dalam menentukan penilaian konsumen. Mercedez
dipandang paling bergengsi karena mereknya diasosiasikan
sebagai mobil mewah. Barang apapun yang dijual dengan
merek Mercedez, harganya akan terdongkrak.
Sebagaimana perilaku konsumen, merek juga menjadi
pertimbangan investasi bagi investor keuangan. Bahkan,
menurut konsultan valuasi merek internasional, Brand Fi
nance, Investasi di perusahaan dengan merek korporasi yang
kuat diyakini dapat menghasilkan keuntungan lebih tinggi.
Hal ini terungkap dari hasil riset Brand Finance, yang
mengevaluasi brand value (nilai merek) perusahaan ber
dasarkan kinerja finansial, pertumbuhan kinerja, persepsi
publik, dan kepatuhan terhadap aturan. Selanjutnya, Brand
Finance menetapkan brand rating perusahaan mulai dari
skala teratas AAA+ (sangat baik) hingga DDD-D (sangat
buruk). Hasilnya, investor memperoleh profit hingga 54%
jika berinvestasi pada korporasi dengan brand rating AAA
dan AAA+. Tingkat keuntungan itu lebih tinggi dibanding
bila investor membeli saham perusahaan indeks S&P500
(salah satu indeks saham di bursa Amerika), yang rerata
keuntungannya hanya 49%.
Brand value juga penting bagi pemain migas global.
Menurut Brand Finance, jatuhnya harga minyak telah
menurunkan brand value perusahaan jasa migas Hess
dan Halliburton masing-masing 31% dan 6%. Namun bagi
produsen migas, brand value lebih dipengaruhi persepsi
publik akan risiko operasi terhadap lingkungan. Seperti
pada gambar, brand value BP tahun 2010 merosot tajam
karena kasus tumpahan minyak di Teluk Meksiko. Brand BP
mulai pulih pada 2015, setelah melampaui berbagai upaya
penanggulangan dan kampanye.
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Brand Investing

Menteri BUMN Rini Soemarno didampingi Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan SVP Shipping Pertamina Mulyono foto bersama dengan latar belakang dua
kapal Eco-Ship Pertamina yang baru saja diserahterimakan oleh New Times Shipbuilding Co. Ltd.

Dua Kapal Eco-Ship Pertamina
Diserahterimakan
PT Pertamina (Persero)
kembali menambah
armada kapal

tanker milik dengan

diserahterimakannya dua
kapal berkonsep Eco-

Ship, yaitu MT Sanana
dan MT Serui masing-

masing berbobot mati
40.000 long ton dead

weight (LTDW) dengan
nilai investasi sekitar
US$62 juta.

Seperti perusahaan lain, Pertamina perlu senantiasa
mengelola mereknya dengan baik. Meningkatkan brand
value hingga benar-benar menjadi perusahaan pilihan, baik
bagi konsumen maupun investor.•
Untuk komentar, pertanyaan dan permintaan pengiriman artikel Market
Update via email, email ke pertamina_IR@pertamina.com
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Sorot :
Pertamina Tambah
SPB ViGas
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JAKARTA– Kedua kapal
yang merupakan sister
ship dari MT Sanggau yang
telah dis erahterimakan
pada Januari lalu tersebut
juga akan digunakan untuk
mengangkut minyak mentah
ke kilang-kilang Pertamina.

Kiprah Anak Perusahaan :
PGE Bor Sumur Geothermal
Terdalam se-Indonesia

Serah terima kapal dilakukan
oleh New Times Shipbuilding
kepada Pertamina yang
diterima secara simbolik oleh
Direktur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto dan disaksikan
oleh Menteri BUMN Rini
Soemarno, pada (27/3).
MT Sanana, MT Serui,
dan MT Sanggau yang
diambil dari nama-nama
Terminal BBM Pertamina
di Maluku, Papua, dan
Kalimantan Barat tersebut
dibangun oleh New Times
Shipbuilding Co. Ltd, yang
berlokasi di Jingjiang,
Provinsi Jiangsu, China.
Kehadiran MT Sanana dan
MT Serui menjadikan jumlah
armada milik Pertamina kini
mencapai 68 dari total 273

20

kapal pengangkut energi
yang dioperasikan Pertamina
untuk menjamin ketahanan
energi nasional.
MT Sanana dan MT Serui
berlayar menuju pelabuhan
di Indonesia pada akhir
Maret dan diperkirakan
akan mulai beroperasi
pada akhir April 2016, atau
lebih cepat lima pekan
dari target semula. Kapal
dengan investasi masingmasing US$31 juta tersebut
mampu mengangkut minyak
mentah maksimal 315.000
barel atau jauh lebih besar
dibandingkan dengan
kapal regular dengan bobot
sama yang hanya sanggup
mengangkut sekitar 200.000
barel.

“Dengan konsep EcoShip, dari sisi daya ang
kut sangat terlihat jauh
berbeda dan jelas akan
sangat menguntungkan
bagi Pertamina dalam kon
teks mencapai efisiensi.
Pen ambahan kapal milik
merupakan langkah tero
bosan Pertamina dalam
meningkatkan efisiensi biaya
transportasi minyak mentah
sehingga produk akhir Per
tamina dapat memiliki daya
saing yang tinggi, di mana
total biaya transportasi men
jadi pertaruhan Pertamina
dalam persaingan bisnis hilir
migas,” kata Direktur Utama
Pertamina Dwi Soetjipto.
Bersambung ke halaman 4

Sorot :
KPK akan dampingi pertamina untuk pelaksanaan proyekproyek infrastruktur strategis di sektor energi
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Menjalankan usaha minyak, gas,
serta energi baru dan terbarukan
secara terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial yang kuat

Foto : PHE

Gerakan inovasi
#RaiseTheBar
Pengantar Redaksi :
Seiring dengan makin meningkatnya volatilitas dan tantangan
di industri oil and gas pada tahun-tahun terakhir ini, akan selalu
diperlukan terobosan serta semangat baru untuk menopang kinerja
perusahaan yang kita cintai bersama ini.
Sejalan dengan tatanan nilai budaya perusahaan 6C yang dimiliki
oleh PT. Pertamina (Persero) dan salah satunya adalah mengenai
‘competitiveness’, maka Pertamina memperkenalkan gerakan
internal yang dinamakan #RaiseTheBar.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang gerakan internal
#RaiseTheBar ini, Energia berkesempatan mewawancarai Direk
tur Pemasaran PT. Pertamina (Persero) Ahmad Bambang
di kantornya, belum lama ini.
Apakah yang dimaksud dengan gerakan #RaiseTheBar?
#RaiseTheBar adalah gerakan internal perusahaan untuk
menggalakkan budaya inovasi bagi setiap perencanaan
serta eksekusi produk dan layanan yang bertujuan untuk
menciptakan produk dan layanan yang termasuk ke dalam
kategori unggulan serta inovatif di industrinya yang sesuai
dengan keinginan pelanggan serta mendukung target ko
mersial perusahaan.
Penggunaan simbol # (hashtag) disesuaikan juga dengan
trend digital marketing terkini, di mana social media sebagai
salah satu media channel utama akan lebih mendekatkan
suatu brand terhadap target audience-nya melalui digital
conversation.
Apakah parameter produk dan layanan yang termasuk ke
dalam kategori unggulan dan inovatif tersebut?
• Mempunyai value proposition yang berbeda dan unggul dari kom
petitor serta portfolio internal lainnya.
• Menawarkan feature inovatif yang relevan dan berguna bagi keperluan
target market-nya.
• Memiliki ‘first in the market’ positioning.
Siapa saja yang masuk dalam gerkan #RaiseTheBar ini? Ge
rakan ini tidak terbatas untuk external stakeholder saja, diharapkan
unit kerja Pertamina yang memiliki ‘pelanggan internal’ pun dapat mulai
menerapkannya agar tercipta terobosan baru yang mencerminkan semangat
kompetitif dalam memberikan yang terbaik.
Dan gerakan ini diharapkan dapat memacu setiap insan Pertamina
agar dapat mencurahkan perhatian dan energi untuk meningkatkan standar
kerja yang lebih tinggi sehingga menciptakan produk dan servis unggulan
berdasarkan business insights, customer behavior, dan commercial goal
yang terukur.
Apa yang diharapkan nantinya dari gerakan #RaiseTheBar? Dengan
slogan yang mencerminkan semangatnya: ‘Go The Extra Mile’, gerakan
#RaiseTheBar adalah sangat kontekstual sekali bagi kita semua untuk bisa
menyamakan visi, misi dan aksi agar terciptanya peningkatan baik untuk
diri kita secara pribadi maupun untuk perusahaan secara keseluruhan.
Jadi marilah kita semua bahu membahu mendukung
gerakan inovasi ini agar Pertamina dapat selalu memberikan
yang terbaik terhadap semua stakeholder-nya baik internal
maupun eksternal.
Salam #RaiseTheBar! •DIT. SDM&UMUM

EDITORIAL

Toleransi Harga
Fluktuatif

Sejak awal tahun 2015, pemerintah
telah mengeluarkan kebijakan baru untuk
menetapkan harga bahan bakar bersubsidi.
Dalam kebijakan tersebut harga bahan
bakar bersubsidi akan berubah sesuai harga
pasar, dimana penetapannya dilakukan oleh
pemerintah setiap 3 bulan sekali. Secara garis
besar, penetapan harga BBM akan didasarkan
pada harga MoPS (Mean of Platts Singapore),
kurs rupiah terhadap Dollar Amerika pada
tiga bulan sebelumnya, serta memperhatikan
kondisi ekonomi.
Dan mulai Jumat, 1 April 2016 tepat pukul
00.00 WIB, pemerintah memberlakukan
perubahan harga BBM subsidi. Penurunan
BBM kali ini merupakan penghitungan yang
didasarkan pada penurunan harga minyak
di pasar dunia pada tiga bulan terakhir yang
mengalami penurunan di bawah US$ 30
per barel. Namun demikian, penghitungan
penurunan harga juga dilakukan dengan
sangat detil dan hati-hati. Yakni, memper
hatikan dan mempertimbangkan kondisi
ekonomi masyarakat.
Mengapa? Karena saat ini harga minyak di
pasar dunia tengah naik dan mendekati angka
US$ 40 per barel. Artinya pada tiga bulan ke
depan, pada akhir Juni atau awal Juli, jika
pemerintah akan mengumumkan perubahan
harga, kemungkinan koreksi kenaikan harga
bisa terjadi. Padahal saat itu masyarakat
tengah menghadapi hari raya keagamaan
Idul Fitri dan tahun ajaran baru. Tentu saja hal
tersebut juga menjadi pertimbangan dalam
penentuan harga saat ini.
Belum lagi konsekuensi fluktuasi harga
BBM yang faktanya tidak serta merta mem
pengaruhi harga bahan pokok terutama saat
harga BBM turun. Sementara ketika sinyal
harga BBM akan naik, harga bahan pokok
sudah naik terlebih dahulu.
Namun demikian, pada (31/3), Menteri
ESDM Sudirman Said di Istana Kepresidenan
menegaskan, kali ini harga baru BBM diber
lakukan selama enam bulan ke depan untuk
memberikan kemudahan kepada masyarakat
mengatur keuangannya karena pada bulan
Juni-Juli adalah bulan krusial pengeluaran
lebih banyak disebabkan adanya tahun ajaran
baru serta puasa Ramadhan dan Hari Raya
Idul Fitri.
Sebagaimana disampaikan Menteri ESDM
Sudirman Said beberapa pekan sebelumnya,
inti dari sistem perubahan harga BBM yang
diberlakukan sejak tahun 2015, adalah
sebagai pembelajaran kepada masyarakat
untuk semakin bijak menggunakan BBM yang
tidak disubsidi lagi. Di sisi lain, pertimbangan
tersebut juga dilakukan demi kepentingan
masyarakat. Artinya, formula yang ditetapkan
bukanlah hal yang mutlak namun tetap ha
rus mempertimbangkan kondisi ekonomi
masyarakat. Masih ada toleransinya untuk
kestabilan ekonomi.•
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ARIES HAMDANI - Sr. Analyst HSE, OPI RU III Plaju

Belajar dari Seorang Umar Bin Khattab
Ingatkah kisah tentang seorang ibu yang terpaksa

Blusukan yang bisa dilakukan di tempat kerja kita

memasak batu untuk anak-anaknya karena sulitnya

bersama untuk :

ekonomi?

1. Lakukan plant patrol & office patrol sebagai blusukan

Sore itu, Amirul mukminin Umar bin Khattab sedang

pekerja di saat masuk kerja, sekadar 5-15 menit

blusukan memantau dan mencari mana rakyatnya yang

luangkan waktu melihat kondisi unit operasi kilang,

kelaparan dan tidak makan. Di depan pintu rumah itu Umar

kantor dan situasi di sekitar tempat kerja dan

bin Khattab mendengar tangisan gadis kecil yang kelaparan,

lingkungan kerja yang akan memberikan early warning

sementara seorang ibu dari gadis kecil itu di dapur sedang

untuk kita sebagai pekerja dan menghilangkan sama

membalik-balikkan sesuatu yang ada di dalam panci.

sekali unsafe condition yang bisa saja terjadi tanpa

Umar bin Khattab bertanya, “Apa yang Anda masak,
wahai ibu?”

bisa diprediksi waktunya.
2. Dengan menjadikan budaya plant patrol & office patrol

“Lihatlah sendiri,” jawab ibu itu.

sebagai budaya blusukan pekerja yang konsisten

Ketika Umar bin Khattab melihatnya, ternyata sang ibu

dan berkelanjutan, diharapkan dapat meminimalisasi

sedang memasak batu untuk anaknya yang hendak ‘berbuka

dan menghilangkan unsafe action yang disebabkan

puasa’. Umar bin Khattab menangis, sementara ibu tersebut

oleh berbagai faktor, seperti lupa, ketidaktahuan

tidak tahu kalau yang ada di depan matanya adalah Amirul

atas informasi prosedur yang berlaku, terlambatnya

Mukminin. Ibu itu memaki-maki Umar bin Khattab sebagai

mendapatkan informasi terbaru dari standar dan

pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Umar bin Khattab

prosedur kerja yang mungkin sudah di-improve dan

terus menangis dan beranjak pulang. Malam itu juga, ia

di-update sesuai kondisi kerja, pola kerja dan cara

memanggul gandum dengan pundaknya sendiri dalam

kerja yang dilakukan, ataupun lalai karena kurangnya

perjalanan yang cukup jauh. Umar bin

supervisi dalam bekerja.

Khattab sangat khawatir hal itu dapat

3. Membiasakan dan selalu meng

membuat ia masuk neraka.

ingatkan sesama rekan kerja untuk

Sekilas kisah di atas hanya sekadar

mengikuti standar keselamatan

ingin menggambarkan tentang tang

kerja yang baku, bekerja dengan

gung jawab yang harus dilakukan

APD yang standar dan sebelum

oleh seorang pemimpin. Namun jika

bekerja selalu memastikan bahwa

dipahami lebih dalam, kita akan men

persyaratan kerja dan ijin kerja/permit

dapatkan bahwa kisah di atas selain

sistem telah dipenuhi dan diperbarui

mengandung kewajiban seorang pe

dan di-update sesuai kondisi area

mimpin untuk memperhatikan keadaan

kerja terbaru. Selalu lakukan gas

bawahannya atau orang yang menjadi

test saat aktivitas kerja dilakukan

tanggung jawabnya, terdapat pula

di daerah yang mengisyarakan

pesan kepada seluruh orang beriman

perlunya pemenuhan ketentuan ini

untuk memperhatikan antara satu

dan selalu melakukan koordinasi dan

sama lain.

komunikasi saat mulai, pelaksanaan

Mengapa demikian? Karena da

dan penyelesaian pekerjaan sesuai

tangnya Umar bin Khattab ke rumah ibu

standar JSA yang sudah ditetapkan.

tersebut tidak hanya karena motivasi ia

4. Jadikan kebiasaan yang  melekat

sebagai pemimpin yang bertanggung

erat dalam diri kita sebelum, saat dan

jawab kala itu. Namun lebih kepada sikap untuk saling

sesudah bekerja untuk meluangkan waktu 5 – 15 menit

menolong antara sesama muslim. Kalaupun ia melakukan hal

sebelum meninggalkan tempat kerja, memastikan

itu karena sekadar ingin menjalankan tugas sebagai khalifah,

kondisi lokasi kerja yang akan ditinggalkan benar-

maka mudah saja baginya untuk melibatkan pengawal

benar aman terkendali serta terhindar dari bahaya

atau bawahannya untuk blusukan di malam hari dan tidak

yang mungkin saja terjadi akibat unsafe condition

memanggul gandum dengan pundaknya sendiri.

dan unsafe action.

Kisah ini harusnya menjadi pelajaran buat kita semua.

5. Jadikanlah diri sendiri sebagai role model dan pemimpin

Perhatikanlah bagaimana ekonomi saudara-saudara kita

yang membumi dan menyentuh akar rumput, seperti

yang berada dibawah garis kemiskinan. Apakah anak-

Umar bin Khattab, yang memberi inspirasi kepada

anak mereka dalam keadaan kenyang? Sudahkah kita

kita sebagai pekerja untuk mengimplementasikan

menjenguk mereka yang sedang sakit? Lebih baik lagi jika

hasil blusukan berupa plant patrol & office patrol

kita menggalang dana untuk meringankan beban bila mereka

yang memberikan nilai tambah kemaslatan dan ke

membutuhkan.

selamatan operasional kilang serta keselamatan kita

Kesimpulannya, mungkin kita belum bisa seperti Umar

bersama.

Bin Khattab sebagai seorang pemimpin besar, namun kita

Mari reformasi diri kita sebagai pelopor keselamatan

bisa belajar dari semangat blusukan yang dicontohkannya

untuk semua. Mulailah dari dari diri kita masing-masing

dan dimodifikasi sedikit dan dikembangkan lagi dalam

dan terus tularkan virus blusukan tersebut kepada rekan,

lingkup di lingkungan kerja kita. Hasilnya, pasti akan luar

mitra kerja dan keluarga di sekitar kita berada. Insya Allah,

biasa manfaatnya bagi perusahaan ini.

kita pasti bisa.•

HULU TRANSFORMATION
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Dua Kapal Eco-Ship Pertamina Diserahterimakan

Foto : PHE

Sambungan dari halaman 1

Pembangkit Listrik Tenaga Gas bumi (PLTG) Pusaka Power Plant B, sebagai penunjang produksi Blok CPP.

Giat Merawat Sumur Uzur
Produksi Tak Kendur

Jakarta – Dalam situasi harga crude dunia yang masih

Studi penyusunan POFD tersebut dilakukan untuk

lesu, upaya menahan laju penurunan rata-rata secara alami

melihat seberapa besar potensi yang masih dimiliki lapangan-

(natural decline rate) produksi di sumur-sumur yang telah

lapangan itu.Lewat POFD, berdasarkan analisis stratigrafi

uzur, dengan kondisi reservoirnya sudah depleted merupakan

dan struktur lapangan South East Bekasap, North East

pekerjaan berat. Hal itu dirasakan pula oleh Badan Operasi

Beruk, dan Bekasap ditemukan beberapa zona baru yang

Bersama (BOB) PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) – PT. Bumi

berpotensi untuk diperporasi. Litologi dari zona-zona baru

Siak Pusako (BSP). Sebagai salah satu Anak Perusahaan

dimaksud masih berupa batupasir Formasi Telisa dengan

PHE yang bermitra dengan perusahaan daerah Riau, BOB

kedalaman rata-rata 1.400 feet. Di samping itu, dalam

PHE-BSP mengelola 500 sumur yang tersebar dalam wilayah

upaya pencarian lapisan baru untuk peningkatan produksi

27 lapangan aktif. Meski sebagian besar lapangan-lapangan

diterapkan juga teknologi IVEL (Inversion Vertical Electrical

dimaksud telah memasuki fase mature, namun BOB PHE-

Logging) pada zona patahan di Lapangan Pedada. “Metode

BSP masih mampu mempertahankan produksinya. “Pada

IVEL adalah suatu pengembangan metode geo-electric yang

Januari dan Februari 2016 kemarin, produksi rata-rata PHE-

dimaksudkan untuk mengetahui indikasi keberadaan dan

BSP adalah sebesar 13.610 BOPD,” ungkap Susanto Budi

penyebaran batuan berpori pembawa hydrocarbon pada

Nugroho, General Manager BOB PHE – BSP.

lapisan batuan di bawah permukaan, yang didasarkan atas

Lebih lanjut Susanto menjelaskan sejak masih ditangani

pendekatan Pseudo Anisotropy,” terang Susanto.

oleh operator sebelumnya, minyak dari sumur-sumur BOB

Menurut Susanto, upaya-upaya lain yang dilakukan

PHE-BSP diproduksikan dengan cara commingle completion

oleh jajaran BOB PHE-BSP untuk mengantisipasi lajunya

dari reservoir-reservoir yang multi layer. Semua lapisan

penurunan alami produksi lapangan-lapangan minyak dalam

produktif telah dieksploitasi dan dioptimalkan untuk menahan

wilayah kerja Blok CPP adalah sebagai berikut: (1) melakukan

laju decline rate. Oleh karena itu, BOB PHE-BSP dengan

seleksi dan analisis yang lebih ketat terhadap program well

kreatif terus mengembangkan skenario upside potential

service dan pump optimation, (2) melakukan optimasi pompa

dengan mecari potensi lapisan-lapisan baru sebagai bagian

(gross up) untuk meningkatkan laju alir sumur sehingga dapat

dari strategi untuk mempertahankan produksi, di samping

meningkatkan perolehan minyak, (3) melakukan waterflood

memeta ulang parameter cut off petrofisika. “Hal lain yang

surveillance and water management yaitu, melakukan

juga kami lakukan adalah memetakan potensi adanya lapisan

pembersihan sumur-sumur disposal dari kepasiran dan

low resistivity dengan menggunakan teknologi terbaru saat

melakukan penyesuaian laju air, serta tekanan terhadap

ini, seperti saturation log, cased hole resistivity log, dan

kondisi reservoir saat itu, (4) membuat sistem monitor

sejenisnya,” tambah Susanto.

produksi terhadap sumur dengan mempertimbangkan

Pada 2015 yang lalu, untuk menahan laju natural

tingkat keekonomian sumur, serta (5) mengoptimalkan

declain dilakukan kegiatan rutin sebanyak 249 pekerjaan

kapasitas produksi dengan cara de-bottlenecking terkait

perawatan sumur dan optimasi pompa 269 pekerjaan.

surface facility dan water management (injeksi dan disposal).

Yakni, memperbaiki dan/atau melakukan penyesuaian

Blok CPP dikelola secara profesional sejak 2002 oleh

pompa dengan tingkat produksi di masing-masing sumur.

konsorsium PHE-BSP, dengan lingkup pekerjaan meliputi

Kegiatan tersebut menjadikan BOB PHE-BSP mampu

eksploitasi minyak dari ladang-ladang minyak dalam WK Blok

mempertahankan produksi minyak sebesar 14,024 BOPD

CPP. Wilayah kerja Blok CPP meliputi areal seluas 9.135,06

sepanjang 2015, dengan penurunan (decline rate) sebesar

KM2 yang terletak di provinsi Riau, tersebar di 4 Kabupaten

4%. “Pada 2014-1015, BOB PHE-BSP telah melakukan studi

yaitu Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten

penyusunan Plan of Future Development

Bengkalis, dan Kabupaten Rokan Hilir. Hampir 80% dari

(POFD) terhadap lima belas lapangan dari

sumberdaya migas tersebut terletak di Kabupaten Siak

tiga puluh tiga lapangan yang ada di wilayah

yang terbagi dalam 3 area yaitu Zamrud Area, West Area,

kerja (WK) Blok Coastal Plain Pekanbaru

dan Pedada Area. Wilayah kerja ini sebelumnya dikelola oleh

(CPP), baik lapangan aktif maupun tidak,”

PT. Caltex Pacific Indonesia (PT CPI) yang terminate (habis

ujar Susanto.

masa kontrak) pada 8 Agustus 2002.•DIT. HULU

Dengan konsep Eco Ship berarti kapal tersebut dapat
beroperasi secara efektif dan efisien dan environmental
friendly. Kapal berkonsep Eco-Ship dilengkapi dengan
peralatan-peralatan yang ramah lingkungan seperti Ballast
Water Treatment, Oil Discharge Monitoring, serta emisi
gas buang mesin penggerak kapal yang sudah mengikuti
persyaratan International Maritime Organization (IMO) Tier II.
Pada sistem propulsi, mesin penggerak kapal ini
menggunakan teknologi electronic fuel injection dan
dilengkapi variable waktu pada sistem gas buang mesin.
Penerapan teknologi ini termasuk baru untuk penggunaan
di mesin kapal, selain juga penggunaan pre-shrouded vane
(PSV) dan rudder bulb pada bagian baling-baling kapal
yang memungkinkan konsumsi bahan bakar kapal lebih
efisien sekitar 5-7%.
“Selain ramah lingkungan, kapal-kapal Eco-Ship ini
juga mengutamakan faktor safety dan diharapkan menjadi
role model bagi perusahaan pelayaran khususnya yang
beroperasi di Indonesia untuk selalu bisa memberikan
kontribusi positif kepada negara tidak hanya pada faktor
ekonomi namun juga dari sisi operasional dan lingkungan
hidup,” papar Dwi Soetjipto.
Sementara itu, sebagai wujud kepatuhan Pertamina
terhadap azas cabotage dalam semangat memberdayakan
bisnis maritim dalam negeri, seluruh awak kapal yang
mengoperasikan armada kapal milik Pertamina adalah para
pelaut terbaik Indonesia.
Hingga akhir 2016, Pertamina direncanakan akan
memiliki 72 unit kapal yang berstatus milik. Sebanyak 34
unit kapal atau 47% merupakan kapal yang diproduksi
oleh galangan kapal nasional, di mana 30 unit di antaranya
telah beroperasi dan 4 unit masih dalam tahap konstruksi.
“Pertamina melalui rencana jangka panjang Penguatan
Armada Milik berkomitmen tinggi untuk mengedepankan
kerjasama dengan mitra nasional sebagai pembangun
kapal yang dibutuhkan perusahaan. Pertamina bertekad
untuk maju bersama industri nasional lain di Indonesia.
Pertamina selalu menjadi pemesan kapal terbesar pertama
di setiap galangan nasional. Bahkan pemesanan oleh
Pertamina menjadi portfolio yang terpercaya bagi galangan
kapal untuk bisa meraih pesanan dari perusahaan lain,”
tegas Dwi.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengapresiasi langkah
strategis Pertamina untuk melakukan optimalisasi
pemanfaatan kapal-kapal milik yang dipercaya dapat
meningkatkan efisiensi pendistribusian minyak dan produk
minyak Pertamina. Menurutnya, langkah tersebut sangat
relevan dengan semakin terbukanya kompetisi yang
menuntut Pertamina harus lebih efisien dan kompetitif.
Rini menegaskan, dengan pengalaman luasnya,
Pertamina juga dapat menjadi role model bagi industri
perkapalan di Tanah Air dan dapat melakukan transfer
knowledge dari pen galamannya bermitra dengan
perusahaan global di sektor perkapalan kepada perusahaan
galangan kapal dalam negeri.
“Seperti kita tahu, baru PT PAL yang memiliki
kemampuan membuat kapal dengan ukuran 30.000 LTDW.
Di sisi lain, untuk keperluan efisiensi distribusi minyak
dan produk di dalam negeri serta ekspansi internasional,
Pertamina memerlukan kapal-kapal berukuran besar yang
belum dapat dibangun di galangan kapal nasional sehingga
Pertamina harus bermitra dengan perusahaan-perusahaan
global. Secara bertahap nanti, galangan kapal harus
dapat meningkatkan kemampuannya sehingga mampu
memenuhi seluruh kebutuhan Pertamina,”harap Rini•RILIS

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menu

runkan harga Bahan Bakar Minyak Umum
jenis Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina
Dex dan Pertalite Rp200 per liter seiring
dengan tren harga minyak mentah dunia.
Vice President Corporate Communication
Pertamina W ianda Pusponegoro
mengatakan penetapan BBM Umum jenis
Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex
dan Pertalite merupakan kebijakan korporasi
Pertamina dimana review dilakukan secara
berkala. Setelah pada pertengahan Maret
lalu Pertamina menurunkan harga jenis BBM
tersebut sebesar Rp200 per liter, terhitung
mulai pukul 00.00 WIB tanggal 30 Maret
2016, Pertamina kembali menurunkan harga
sebesar Rp200 per liter.
“Jadi, pada bulan ini saja Pertamina
telah menurunkan harga BBM umum jenis
Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex,
dan Pertalite sebesar Rp400 per liter. Dengan
penurunan harga tersebut diharapkan
masyarakat konsumen dapat menikmati
berkendara dengan BBM yang memiliki
kualitas sesuai mesin kendaraannya,” ujar
Vice President Corporate Communication
Pertamina Wianda Pusponegoro.
Lebih lanjut Wianda menyatakan, guna
mengantisipasi peningkatan konsumsi,
Pertamina akan secara ketat memantau
ketersediaan stok BBM Umum tersebut
di tingkat SPBU. Pertamina, katanya,
akan terus mengupayakan untuk memberi
pelayanan terbaik kepada masyarakat dan
memastikan tidak akan ada kekosongan
produk di SPBU.
“Dengan harga yang turun, konsumsi
biasanya meningkat. Untuk memastikan
masyarakat dapat terlayani, Pertamina
telah instruksikan seluruh SPBU untuk
menyiapkan stok dengan cukup,” katanya.
Adapun, penurunan harga di Jakarta
meliputi Pertamax yang semula Rp7.750
per liter turun menjadi Rp7.550 per liter,
dan Pertamax Plus turun dari Rp 8.650 per
liter menjadi Rp8.450 per liter. Penurunan
harga di Jakarta, juga terjadi pada produk
diesel berkualitas tinggi, Pertamina Dex
dari semula Rp8.600 per liter menjadi Rp
8.400 per liter.
Untuk BBM Umum jenis Pertalite turun
dari harga Rp7.300 per liter, menjadi
Rp7.100 per liter. Solar/Biosolar non subsidi
mengalami penurunan dari Rp7.150 liter
menjadi Rp 6.950 per liternya.
“Besaran penurunan harga Rp200 per
liter berlaku sama untuk seluruh daerah,”
ungkap Wianda.•RILIS

Tahun LII, 4 April 2016

Pertamina Tambah SPB-Vigas
Surabaya - Sejak dilun
curkan tahun lalu, peminat
Vigas terus meningkat. Untuk
memenuhi permintaan pasar
ini, Pertamina pun menambah
SPBU penjual Vigas atau yang
biasa disebut SPB-Vigas.
GM Marketing Operation
Region (MOR) V Ageng
Giriy ono menjelaskan, pe
nambahan SPB-Vigas meru
pakan bukti komitmen Per
tamina untuk terus mengem
bangkan energi yang ramah
lingkungan secara konsisten.
“Kami berusaha men
dekatkan Vigas kepada ma
syarakat. Sehingga konsumen
lebih termotivasi untuk meng
gunakan bahan bakar yang
lebih ramah lingkungan ini,”
ujarnya pada pengisian per
dana Vigas di SPB-Vigas Pa
kuwon City, pada (21/3).
Sementara itu, Domestic
Gas Region V Manager CD
Sasongko menjelaskan, pen

jualan Vigas pada satu ta
hun terakhir di MOR V terus
mengalaman kenaikan. Bah
kan di wilayah Bali, kenaikan
penjualan mencapai 40%
dalam setahun terakhir.
Demikian juga SPB-Vi
gas yang semula hanya ada
satu di Surabaya kini su
dah ada tiga. Ditambah dua
lainnya yang ada di Bali,
maka total SPB-Vigas di area
Jatimbalinus (Jawa Timur,
Bali, Nusa Tenggara) saat ini
sudah ada lima SPB Vi-Gas.
Selain menambah SPBVigas, Pertamina juga me
mastikan konsumen Vigas
mendapat layanan after-sales
yang baik dengan membuka
workshop untuk maintenance
converter kit Vigas di Bengkel
Aji Sakti di Jl. Gunungsari No.
5 Surabaya.
Upaya peningkatan pen
jualan juga dilakukan de
ngan beragam kerja sama
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Foto : MOR V

Pertamina Kembali
Turunkan Harga
Pertamax Series
Rp200 per Liter
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GM MOR V Ageng Giriyono melakukan pengisian Vigas pertama di SPB-Vigas
Pakuwon City, (21/3).

dan promosi. Di antaranya
adalah MoU dengan Garuda
Indonesia bersama anak
usahanya, AeroTrans, pro
gram cicilan 0% untuk pem
belian converter kit Vigas
kerja sama dengan bank
pemerintah seperti BRI dan
Mandiri, hingga 20 Juni 2016,
serta cash back berupa
voucher Vigas senilai Rp 2

juta untuk pembelian perdana
converter kit. Baik pembelian
tunai maupun cicilan.
“Semua program ini dila
kukan untuk meningkatkan
daya tarik Vigas di mata ma
syarakat, selain beberapa
kelebihannya sebagai bahan
bakar ramah lingkungan yang
memiliki performa unggul,”
tambah Sasongko.•MOR V

Pertalite Jangkau Kabupaten Kepulauan Talaud
BITUNG – Sejak diluncurkan pada Juli 2015, Pertamina terus
memperluas jangkauan pasar Pertalite. Pada (26/3), Pertamina
melakukan pengiriman perdana bahan bakar khusus Pertalite dari
Terminal BBM Bitung ke Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi
Utara. Sebanyak 90.000 liter Pertalite dikirim menggunakan kapal
MT Permata Selatan.
Menurut GM Marketing Operation Region (MOR) VII Sulawesi
Tengku Badarsyah, pendistribusian Pertalite ke wilayah paling
utara di Indonesia timur tersebut menjadi salah satu bukti ko
mitmen Pertamina memberikan kepuasan kepada pelanggan
dalam hal kualitas dan kuantitas. “Kami ingin masyarakat di
Kabupaten Kepulauan Talaud mendapatkan pilihan BBM selain
bahan bakar yang tersedia selama ini, yaitu Premium,” ujarnya.
Di samping kualitas yang lebih baik, keuntungan yang dapat
dinikmati oleh konsumen di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah

ketersediaan Pertalite tidak dibatasi oleh kuota dari Pemerintah.
”Secara teknis, kami mampu memenuhi berapapun kebutuhan
Pertalite di Kabupaten Kepulauan Talaud,” ujar Tengku.
Hal senada disampaikan Operation Head Terminal BBM Bitung
Verie Lumintang. “Kami memiliki satu tanki timbun berkapasitas
749 KL untuk Pertalite. Jadi, kapanpun dibutuhkan, kami siap
memenuhinya,” jelas Verie. Saat ini, Terminal BBM Bitung adalah
supply point BBM untuk wilayah Sulawesi Utara yang melayani
sekitar 1.700 KL kebutuhan BBM per hari.
Pertalite merupakan varian produk bahan bakar gasoline
yang diformulasikan Pertamina untuk konsumen yang menghen
daki bahan bakar dengan pembakaran yang lebih baik dengan
harga terjangkau. Langkah ini terinspirasi oleh perkembangan
teknologi kendaraan bermotor di Indonesia dan sesuai kebijakan
pemerintah.•MOR VII

HSSE

Oleh : Budi Yuwono, Analys Security Protection – Security Strategy – HSSE Dit. SDM & Umum

IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN
DI PT PERTAMINA (PERSERO)
PT. Pertamina (Persero) sebagai BUMN yang menjalankan bidang usaha minyak, gas serta
energi baru dan terbarukan secara terintegrasi, banyak memiliki Obyek Vital Nasional (Obvitnas)
yang menyebabkan aspek pengamanan menjadi hal penting dalam kelancaran proses operasional
perusahaan. Sebagaimana yang telah ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM No.3407 K/07/MEM/2012 tanggal 21 Desember
2012 tentang Penetapan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. PT.
Pertamina (Persero) mempunyai 145 Obyek Vital Nasional baik di sektor Hulu sampai ke Hilir.
Begitu besar dan luas Obyek Vital yang dipunyai PT. Pertamina sehingga memerlukan sistem
pengamanan yang menyeluruh dan terintergarasi. Nilai strategis yang melekat pada Perusahaan
karena produk yang dihasilkan atau dikelolanya, menempatkan Pertamina sebagai salah satu Obyek
Vital Nasional yang memerlukan perlindungan dan pengamanan, baik oleh Sekuriti Perusahaan
secara fungsional maupun secara bersama-sama dengan aparat terkait seperti Polri, TNI, BIN
dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) sesuai kebutuhan dan perkiraan Ancaman, Gangguan,
Hambatan dan Tantangan, (AGHT). Sekuriti Perusahaan disatu sisi merupakan bagian integral dari
satu sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional, disisi lain merupakan bagian dari Perusahaan yang
berorientasi bisnis. Berdasarkan pada posisi tersebut pola pengamanan Perusahaan tidak dapat
dipisahkan dari sistem pengamanan Obyek Vital Nasional dan kebijakan pimpinan Perusahaan.
Berdasarkan Keputuan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital
Nasional, Pasal 4 Ayat (1) menyatakan, “Pengelola Obyek Vital Nasional bertanggungjawab
atas penyelenggaraan pengamanan Obyek Vital nasional masing-masing berdasarkan prinsip
pengamanan internal.” Dalam rangka pengamanan Perusahaan secara menyeluruh maka diperlukan
suatu sistem manajemen yang mengatur aspek pengamanan, mengacu pada Visi Misi Perusahaan
dan terintegrasi dengan sistem manajemen Perusahaan serta melibatkan sistem pengamanan
Obyek Vital Nasional. Sistem Manajemen Pengamanan Perusahaan adalah bagian dari Sistem
Manajemen Perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur perusahaan, perencanaan,
tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi
pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan
kesehatan kerja dalam rangka mencegah serta mengurangi terjadinya insiden berkaitan dengan
keamanan serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Perusahaan, sesuai dengan Peraturan Kepala
Kepolisian RI (Perkap) Nomor 24 Tahun 2007 merupakan dasar penting tata kelola pelaksanaan
tugas pengamanan Perusahaan untuk menjamin terciptanya situasi dan kondisi yang aman
di lingkungan Perusahaan serta menjamin keberlangsungan usaha guna mendukung tujuan
perusahaan menuju world class company. Sesuai Pasal 3 Peraturan Kepolisian RI ini bahwa,
“Sistem Manajemen Pengamanan wajib diterapkan pada organisasi, perusahaan dan/atau instansi/
lembaga pemerintah di wilayah hukum Republik Indonesia.” Bagaimana strategi dan siapa yang
bertanggungjawab terkait penerapan Sistem Manajemen Pengamanan ini di Pertamina, dalam
Pedoman Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Perusahaan No.A-001 /100010/2010-S0 tanggal
20 Agustus 2010 telah diatur bagaimana penerapan dari dari Sistem Manajemen Pengamanan
sebagai berikut :
1. Direktur Utama
Menetapkan Kebijakan Sistem Manajemen Pengamanan Perusahaan yang menyatakan tujuan
kegiatan pengamanan dan komitmen Perusahaan dalam meningkatkan kinerja pengamanan.
2. Pimpinan Steering Committee
Terdiri dari para Direktur yang diketuai oleh Direktur Umum yang berperan sebagai Management
Representative. Untuk di Unit Operasi, Management Representative dijabat oleh Pimpinan
tertinggi setempat.
3. Sekretaris Steering Committee
Sekretaris Steering Committee di Pusat dijabat oleh Manajer Sekuriti. Untuk di Unit Operasi,
Sekretaris Steering Committee dijabat oleh Kepala Sekuriti Unit Operasi.
4. Anggota Steering Comittee SMP
Di Kantor Pusat Terdiri dari para SVP, VP, GM. Untuk di Unit Operasi, dijabat oleh Manajer
setara.
5. Organizing Steering Comittee SMP
Di Kantor Pusat Terdiri dari para Manajer/setara. Untuk di Unit Operasi, dijabat oleh Para Kabag
setara.

Dalam pengelolaan pengamanan Obyek Vital Nasional sesuai dengan penyelenggaraan
pengamanan internal dipersyaratkan harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang
ditetapkan dengan Keputusan Kapolri serta mempertimbangkan masukan dari Departemen/
Instansi terkait dan ketentuan international yang berlaku seperti International Ship and Port Facility
Security (ISPS) Code. Sebagai pemastian terhadap pemenuhan regulasi ini PT Pertamina (Persero)
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bersama Polri selalu melakukan audit sistem manajemen pengamanan yang dalam hal ini dilakukan
oleh Auditor Independen untuk memastikan sejauh mana pola pengamanan diimplementasikan.
Beberapa hal yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan Sistem Manajemen Pe
ngamanan oleh pengelola Obyek Vital Nasional adalah :
1. Penunjukan perwakilan manajemen (Management Representative) SMP, Membuat team
implemetasi SMP, Membuat Pedoman SMP dan terdapat sumber daya (manusia dan ke
ahliannya), infrastruktur (sarana dan prasarana) serta terinventarisasi guna menunjang
penerapan sistem manajemen pengamanan yang sudah ditetapkan.
2. Prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi, memperoleh, menetapkan, menerapkan
dan memelihara peraturan perundangan keamanan dan persyaratan pengamanan lainnya
yang dapat diterapkan organisasi catatan bukti kegiatan sosialisasi peraturan perundangan
keamanan yang diterapkan perusahaan.
3. Dokumen kerangka kerja perusahaan dalam melaksanakan manajemen risiko pengamanan
(Prosedur/TKO) dan catatan tabel hasil penilaian risiko pengamanan yang meliputi identifikasi
aset organisasi ( materiil, personel, dokumen / informasi dan kegiatan), penilaian dan penetapan
ancaman / gangguan, penetapan risiko kerugian (dampak kejadian), peluang kejadian (frekuensi
kejadian) dan penetapan tingkat risiko pengamanan (level risiko) serta mitigasi risiko untuk
perusahaan dari setiap fungsi (Risk Register).
4. Terdapat pernyataan terdokumentasi yang menetapkan, menerapkan dan memelihara tujuan
dan sasaran pengamanan di setiap fungsi dan tingkatan yang relevan dalam organisasi dan
KPI (Key Performance Indicator) aspek pengamanan.
5. Dokumen rencana pengamanan, rencana kontijensi, rencana kegiatan yang masing-masing
menguraikan tentang penyelenggaraan manajemen pengamanan secara ringkas dan jelas
tentang potensi ancaman, sasaran, sumber daya dukung dan strategi pencapaiannya (konsep
pengamanan, target pengamanan, dan cara bertindak) selama periode atau waktu tertentu
dan Program Kerja Pengamanan tiap fungsi/bagian.
6. Prosedur yang terdokumentasi tentang pengelolaan pelatihan terkait aspek kompetensi
pengamanan organisasi terhadap setiap personel yang mempengaruhi kinerja pengamanan
dan prosedur yang terdokumentasi dalam pengelolaan kesadaran pengamanan terhadap
setiap personel yang mempengaruhi kinerja pengamanan serta catatan proses Training Need
Analysis (TNA) kompetensi pengamanan (matrik pelatihan).
7. Prosedur konsultasi dan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal perusahaan terkait
aspek pengamanan perusahaan, Prosedur partisipasi pada pihak internal dan eksternal
perusahaan dalam rangka penerapan SMP perusahaan dan catatan hasil kegiatan partisipasi
dengan pihak internal dan eksternal perusahaan (FKPM) terkait SMP perusahaan.
8. Prosedur pengelolaan dan pengendalian dokumen SMP, Prosedur pengelolaan dan
pengendalian catatan kegiatan operasional aspek pengamanan perusahaan serta catatan
daftar dan distribusi dokumen SMP perusahaan. Terdapat pemastian bahwa dokumen yang
digunakan tersedia dalam versi relevan sesuai dengan penggunaannya untuk mencegah
penggunaan dokumen yang usang.
9. Prosedur penanganan keadaan darurat yang meliputi aspek bencana alam, bencana akibat
manusia, tindakan kriminal dan tindakan terhadap pelanggaran keamanan perusahaan,
Prosedur pemulihan operasional perusahaan pasca keadaan darurat dan Catatan hasil kegiatan
ujicoba prosedur (simulasi) penanganan keadaaan darurat.
10. Dokumen perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional dari aspek pengamanan
perusahaan, Catatan hasil kegiatan pengendalian operasional dan aspek pengamanan
perusahaan dan Bukti Penerapan Pengendalian keluar masuk orang, barang, kendaraan, dan
informasi serta Persyaratan aspek pengamanan di dalam pengadaan barang dan jasa.
11. Dokumen mekanisme pemantauan dan pengukuran kinerja pengamanan (prosedur), Catatan
hasil pemantauan dan pelaksanaan perencanaan dan program SMP yang telah ditetapkan
dan Catatan hasil patrol, Catatan pengukuran KPI, Catatan penilaian mitra kerja.
12. Prosedur pelaporan (internal dan eksternal) terkait aspek pengamanan, Prosedur penanganan
ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahannya, Prosedur penanganan tindakan
kriminal di perusahaan dan Catatan hasil penanganan tindakan ketidaksesuaian (termasuk
tindakan kriminal) terhadap pelaksanaan SMP.
13. Dokumen mekanisme analisa data aspek pengamanan dan Catatan hasil analisa data aspek
pengamanan yang terdiri dari Kondisi pengamanan saat ini, Potensi ancaman (prediksi) dan
Kinerja pengamanan.
14. Prosedur terkait pelaksanaan Audit internal, Catatan pelatihan   dalam rangka pemenuhan
kompetensi tim audit internal SMP, Catatan jadwal rencana audit SMP dan Catatan hasil audit
SMP dan tindak lanjutnya.
15. Prosedur terkait kegiatan rapat tinjauan manajemen, Dokumen mekanisme pelaksanaan
tinjauan manajemen SMP dan Catatan hasil pelaksanaan tinjauan manajemen SMP.
Point tersebut di atas harus diimplementasikan secara terus menerus dan berkesinambungan,
sehingga menjadi budaya dalam kinerja pengamanan untuk mendukung operasional Perusahaan
menuju World Class Company.
Sejak diterapkannya Audit Sistem Manajemen Pengamanan pada tahun 2009 pencapaian
sertifikasi oleh Unit-unit di PT Pertamina sebagai berikut :
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J A K ARTA - P e r t a m i n a
TBBM Bandung Group suk
ses meraih penghargaan
SRI-KEHATI Awards pada
prog ram ‘Indonesia Green
Companies Award 2016’
yang diselenggarakan oleh
Yayasan KEHATI bersama
Majalah SWA, pada (18/3).
Pada kesempatan itu,
Pertamina TBBM Bandung
Group berhasil meraih peng
hargaan pada program Per
tamax Bersih Bersih. Dimana
pelanggan yang membawa
jenis kertas dengan berat ter
tentu akan mendapat bensin
berjenis Pertamax secara
gratis. Program ini bertujuan
untuk mengajak pelanggan
setia Pertamina agar selalu
peduli terhadap lingkungan
dengan memilah kertas be

shipping

kas dan menggunakan Per
tamax yang baik untuk me
sin kendaraan dan ramah
lingkungan.
Vice President Supply &
Distribution Pertamina Faris
Aziz yang menerima peng
hargaan tersebut menga
ku bangga atas pencapaian
TBBM Bandung Group. ”Ini
adalah salah satu wujud
nyata komitmen Pertamina,
tidak hanya mementingkan
bisn is semata, akan tetapi
ada bentuk harmonisasi dan
proses pemberdayaan ma
syarakat sekitar,” ujar Faris
Aziz.
Melalui program tersebut,
Faris mengakui banyak man
faat yang diperoleh ma
syarakat Bandung maupun
untuk perusahaan. Ia ber

harap TBBM Bandung Group
bisa menjadi pionir bagi
TBBM Pertamina lainnya.
Mengingat program yang
diterapkan TBBM Bandung
Group merupakan kondisi
yang umum dan mudah ditiru.
Sehingga bisa digulirkan di
seluruh lingkungan TBBM dan
SPBU Pertamina di seluruh
Indonesia.
Sementara itu, Kemal
E Gani, Pemimpin Redaksi
Grup SWA menuturkan,
majalah SWA dan Yayasan
KEHATI telah bekerja sama
selama 5 tahun. “Kami ingin
memberikan apresiasi ke
pada perusahaan yang me
nerapkan program go green
dan diharapkan menjadi
teladan bagi perusahaanperusahaan di Indonesia,”
papar Kemal.

Melalui penyelenggaraan
ini, ungkap Kemal, pihaknya
berharap bisa memberikan
manfaat, mendorong dan
mengi nspirasi perusahaan
lain semakin banyak yang
mengusung prinsip go green
kemudian menerapkan juga
prinsip-prinsip bottom line yg
berkelanjutan.
Dalam sambutannya, MS
Sembiring, selaku Direktur
Eksekutif Yayasan KEHATI,
menyampaikan, secara
berk ala pihaknya menilai
emitm en-emitmen indeks
SRI-KEHATI dua kali dalam
setahun, terhitung pada bulan
Mei dan November. Ber
dasarkan rangkaian prosedur
tersebut, indeks SRI-KEHATI
memilih 25 perusahaan ter
baik yang tercatat di BEI.
Sembiring menambahkan,

Foto : KUNTORO
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Vice President Supply & Distribution Pertamina Faris Aziz menerima penghargaan
‘Indonesia Green Companies Award 2016’ untuk TBBM Bandung Group.

upaya para perusahaan publik
yang lolos seleksi dalam in
deks SEI-KEHATI perlu di
apresiasi. Lantaran tidak
mudah untuk masuk daftar
indeks tersebut.
“KEHATI ingin men un

jukkan kepada masyarakat
bahwa masih banyak peru
sahaan yang bisa menjadi
teladan dalam berbisnis,
pengabdian masyarakat dan
peduli terhadap lingkungan,”
pungkas Sembiring.•EGHA

Mandatory Induction Training Program for Seafarers

Jakarta - Fungsi Crewing - Shipping bertanggungjawab dalam memastikan ketersediaan awak kapal
yang mempunyai kualifikasi, sertifikat, dan standar sesuai aturan baik nasional maupun internasional.
Salah satu cara dalam peningkatan kompetensi dan keterampilan awak kapal diantaranya adalah melalui
pendidikan serta pelatihan pemenuhan persyaratan regulasi pelayaran.
Dalam rangka pemberian pemahaman mengenai lingkungan, kondisi & cara pengoperasian peralatan
termasuk program induksi serta pemberian informasi mengenai kebijakan perusahaan, Crewing bekerja
sama dengan departemen terkait yaitu Technical Fleet, Safety Management Representatives, serta HR
Shipping untuk memberikan familiarisasi kepada awak kapal. Familiarisasi dilakukan melalui pelatihan
Mandatory Induction Training Program For Seafarers atau MITPS.
MITPS merupakan program sebelumnya yaitu Before Joining Ship Training (BJST) dimana nantinya

MITPS akan menyempurnakan program BJST secara keseluruhan. Sasaran program MITPS adalah
seluruh awak kapal milik Pertamina. Periode MITPS dilangsungkan selama 3 hari untuk awak kapal Officer
serta 2 hari untuk awak kapal Rating. Sejak diberlakukan pada November 2015, MITPS telah meluluskan
sekitar 100 awak kapal. Beberapa materi yang diberikan diantaranya meliputi pengenalan Proses Bisnis
di Shipping, penjelasan mengenai KPI untuk kapal, Audit & Inspeksi, SIRE & Vetting, pengenalan terkait
TMSA, dan yang tidak kalah penting adalah mengenai HSSE. Selain materi pokok tersebut, peserta juga
mendapat arahan dari Management Shipping serta diberikan waktu untuk sharing session, sehingga
awak kapal berkesempatan dalam memberi masukan kepada shorebased.
Untuk mengukur tingkat pemahaman awak kapal terhadap materi yang diberikan, dilakukan pre-test
& post-test dalam MITPS tersebut. Pada akhir training, peserta dengan nilai tertinggi diberikan reward.
Hal ini dilakukan untuk merangsang antusiasme seluruh peserta. Peserta yang telah mengikuti MITPS
mendapat sertifikat yang berlaku selama 2 tahun. Selanjutnya, awak kapal diwajibkan melakukan validasi
sertifikat dengan mengikuti program revalidasi. Materi revalidasi mencakup update informasi terkait
regulasi-regulasi terbaru baik regulasi yang berlaku di perusahaan, nasional, maupun internasional. Selama
program MITPS dilaksanakan, antusiasme awak kapal sangat terasa, hal tersebut terlihat dari tingkat
keaktifan dan banyaknya masukan yang diberikan kepada tim management.
Melalui program MITPS diharapkan pemahaman awak kapal tentang perusahaan menjadi lebih
mendalam sehingga tumbuh rasa memiliki dan keinginan tinggi dalam berkontribusi bagi perusahaan.
Bagaimanapun juga, pekerja merupakan aset perusahaan yang paling berharga. Dengan pekerja yang
kompeten dan berkualitas, serta bekerja sepenuh hati, maka tidak mustahil Pertamina akan cepat menyusul
perusahaan kelas dunia lainnya.•[Shipping]

“Deklarasi Bandung” sebagai Implementasi Program Zero NoA Shipping
BANDUNG - Dalam upaya pencapaian target Zero NoA Shipping di tahun 2016, Fungsi Safety
Management Representative (SMR) melakukan sinergi dengan Fungsi Marine dan Fungsi Shipping
Operation dalam hal terminal safety.
Rapat koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 10 – 11 Maret 2016 di Bandung antar ketiga fungsi
tersebut membahas mengenai update strategi terbaru, koordinasi lintas fungsi, serta diskusi mengenai
topik terhangat dalam hal aspek keselamatan transportasi laut minyak dan gas di lingkungan Pertamina.
Selain dihadiri manager dan staf fungsi terkait, acara ini juga dihadiri oleh Top Manajemen
Shipping, yaitu SVP Shipping Mulyono,
VP Shipping Operation I Putu Benedin,
VP Marine Joni Harsono, serta VP
Own Fleet Agus Pranoto. Kehadiran
Top Manajemen Shipping merupakan
bukti nyata dukungan dan komitmen
manajemen terhadap implementasi as
pek keselamatan di lingkungan Shipping.
Komitmen safety yang dihasilkan dari
acara tersebut diberi nama “Deklarasi
Bandung” yang mencakup implementasi
aspek keselamatan, kesehatan kerja,
dan lindungan lingkungan. Bunyi “Dek

larasi Bandung” tersebut adalah:
1. Memimpin dan menjadi Role Model dalam melaksanakan nilai-nilai aspek keselamatan, kesehatan
kerja, dan lindungan lingkungan di perusahaan.
2. Mengoperasikan kapal-kapal yang memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan lindungan
lingkungan.
3. Melaksanakan inspeksi kapal-kapal secara berkala dan menghentikan kegiatan operasional kapal
dan terminal apabila diketemukan tindakan dan kondisi tidak aman.
4. Melakukan pembinaan kepada pekerja dan mitra kerja agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan
aman dan selamat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.•SHIPPING

No. 14

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

Tahun LII, 4 April 2016

8

CILACAP - Dalam rangka
HUT ke-160 Cilacap, RU
IV Cilacap berkontribusi
mengadakan operasi katarak
gratis bekerja sama dengan
PMI Kabupaten Cilacap bagi
60 mata, pada 19-20 Ma
ret 2016. Pasien penderita
katarak dijaring, baik melalui
PMI, Pertamina Hospital Ci
lacap (PHC) , Dinas Kesehatan
Cilacap maupun Puskesmaspuskesmas se-Kabupaten
Cilacap.

Setelah satu bulan masa
pendaftaran, terjaring pasien
sejumlah 180 orang. Selan
jutnya mereka di-screening
oleh para dokter spesialis
mata dari Persatuan Dokter
Ahli Mata Indonesia (Perdami)
Cabang Yogyakarta yang
diketuai oleh tim Dokter Prof.
Dr. Suhardjo, pada Sabtu 19
Maret 2016. Sebanyak 60
pasien terpilih untuk menjalani
operasi katarak.
Ketua Panitia Operasi

Kat arak yang juga menj a
bat sebagai Kepala din as
Kes ehatan Kabupaten Ci
lac ap Dr. Marwoto M.Si
mengungkapkan terima ka
sih kepada masyarakat atas
kemauan yang tinggi untuk
bisa melihat dengan jelas jen
dela dunia ini.
Setiap pasien dioperasi
kurang lebih selama 45-60
menit. “Apabila terdapat
pen yulit pada mata yang
dioperasi akan membutuhkan

waktu lebih lama lagi,” jelas
Dr. Marwoto. Operasi secara
keseluruhan selesai pada
pukul 23.00 WIB.
Dengan diadakannya
operasi katarak gratis, dapat
menambah optimisme para
pasien untuk melanjutkan
hidup dengan penuh arti dan
makna.
Selain operasi katarak
gratis, juga diadakan bakti
sosial pemeriksaan kesehatan
gratis di seluruh puskesmas di

Foto : RU IV

Operasi Katarak Gratis di Cilacap

Kabupaten Cilacap yang akan
dilaksanakan 21 Maret 2016.
“Kami bersama dengan RU
IV, Dinas Kesehatan dan PMI

berusaha semaksimal mung
kin menyehatkan masyara
kat Cilacap dan sekitarnya,”
tukasnya.•Han-RU IV

TPI Mengajar di SMAN 67 Jakarta
Jakarta – PT Tugu Pratama Indonesia (TPI) memiliki ko
mitmen untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan
taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan
hal demikian, TPI melakukan kegiatan Corporate Social
Responsibility (CSR) dalam bidang pendidikan bagi para pelajar
SMA dalam program Pengenalan Dasar Asuransi, di SMAN 67
Jakarta, (29/3).
Acara yang berlangsung selama 2 jam ini, dihadiri oleh
Direktur Pemasaran TPI Sigit Suciptoyono yang menjadi
pemateri dalam pengenalan pengetahuan asuransi, Samuel
Korintus selaku Corporate Group Head, tim Corporate
Secretary, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN 67
Jakarta Dede Tisna serta 283 siswa kelas XII.

Dalam hal ini, sebagai perusahaan asuransi kerugian TPI
masih mempertahankan program edukasi CSR karena dapat

memberikan wawasan yang luas mengenai dunia perasuransian
kepada generasi bangsa. Adapun materi yang disampaikan
menitikberatkan pada pengenalan pengetahuan asuransi dan
produk unggulan yang dimiliki oleh TPI.
Sigit mengungkapkan, tim TPI selalu disambut hangat oleh
guru dan siswa di setiap sekolah yang dikunjungi. “Antusiasme
dan dukungan dari pihak sekolah sangat kami apresiasi,”
ujarnya.
Selain memberikan ilmu, TPI memberikan perlengkapan
sekolah, seperti printer, laptop yang diharapkan dapat
mempermudah jalannya proses belajar mengajar di sekolah
tersebut. Sehingga akan memberikan pengaruh positif terhadap
peningkatan kemampuan akademis para siswa.•WES

Cegah Abrasi, Pertamina Tanam
25.000 Mangrove di Kampung Klayas

Pertamina Dukung Aksi Sosial Donor Darah
Lirik, Riau - Pertamina

Hulu Energi (PHE) Kampar
dan Pertamina EP (PEP)
Lirik secara bersama men
dukung kegiatan donor da
rah yang diselenggarakan
oleh Pemuda Pancasila

Kasim – Refinery Unit (RU) VII Kasim/

mangrove berpotensi menjadi habitat

Sorong menunjukkan kepedulian ter

bagi biota yang ada di laut. Ini merupakan

hadap lingkungan dengan menanam

bentuk kepedulian Pertamina terhadap

25.000 pohon mangrove di kawasan

pelestarian lingkungan sekitar,” jelas I

Dermaga 1 dan 2 RU VII Kasim/Sorong,

Gusti dalam acara tersebut.

Kampung Klayas, Kecamatan Seget,

(PP) Kabupaten Indra Giri

Sorong, Papua Barat, (25/3).

Hulu (Inhu), pada Rabu
(16/3), di Taman Wisata
Alam Kawasan CSR
Terpadu Pertamina. Pa
da kegiatan ini PP Inhu
Foto : PHE

menggandeng TNI dan
POLRI juga bekerja sama
dengan PMI Kabupaten In

dil aks anakan di kawasan

tersebut dilakukan oleh or

hu. Sedikitnya 103 kantong

CSR terpadu Pertamina

mas dan kaum muda yang

darah terkumpul melalui aksi

yang merupakan sinergi 3

harapannya akan lebih dekat

sosial donor darah.

perusahaan, yaitu PEP Lirik,

dengan masyarakat serta

Field Manager PEP Lirik

PHE Kampar dan Pertamina

bersinergi dengan TNI dan

dan PHE Kampar, Alice

Lubricant, Pertamina juga

Polri sehingga menciptakan

Maylana mengungkapkan,

mendukung kegiatan ini de

situasi yang kondusif.

“Pertamina sangat men

ngan penyediaan Konsumsi,

dukung kegiatan sosial yang

Publikasi dan Komunikasi.

Selanjutnya ketua MPC
PP Inhu mengucapkan

dilaksanakan oleh PP saat

Dalam kesempatan yang

terima kasih kepada semua

ini, dan harapannya ormas

sama, Bupati Kabupaten

pihak, terutama Pertamina,

lainnya dapat melakukan

INHU Yopi Arianto menyam

TNI dan Polri, serta masya

kegiatan positif lainnya”.

paikan apresiasi positif ter

rakat atas kepedulian dan

Seb agai bentuk du

hadap kegiatan sosial donor

kesediaannya mengikuti

kungan selain kegiatan

darah. Terlebih lagi kegiatan

donor darah ini.•Widya/PHE

Penanaman pohon mangrove bukanlah
hal yang baru bagi Pertamina. Pertamina

Secara simbolis penanaman mang

dengan melibatkan masyarakat telah

rove dilakukan oleh Wakil Bupati Sorong

membina dan mengembangkan kawasan

Suka Hardjono dan GM RU VII Kasim/

konservasi mangrove di berbagai wilayah,

Sorong I Gusti Bagus Prihanta, serta

di antaranya Muara Ujung, Tangerang,

dihadiri oleh jajaran Muspida dan Mus

Banten; Karangsong, Balongan, Indra

pika Sorong. Tidak ketinggalan, para

mayu; dan Kampung Wanasari, Denpasar,

pekerja RU VII Kasim/Sorong dan warga

Bali.

Kampung Klayas yang merupakan area

“Penanaman pohon mangrove ini dila

Ring 1 RU VII Kasim/Sorong turut me

kukan secara bertahap. Tahap pertama

ramaikan acara tersebut.

ditanam sebanyak 10.000 pohon, se

Penanaman 25.000 pohon mangrove

dangkan tahap kedua ditanam sisanya

ini ditujukan untuk mencegah dan mem

sebanyak 15.000 pohon yang saat ini

perlambat terjadinya abrasi di sekitar

masih dalam tahap pembibitan,” tam

Dermaga 1 dan 2 RU VII Kasim/Sorong

bahnya.

yang tepatnya berlokasi di Kampung

Pada kesempatan itu, selain pe

Klay as, Kecamatan Seget, Sorong,

nanaman 25.000 pohon mangrove, untuk

Papua Barat yang merupakan wilayah

membantu meringankan beban ekonomi

Ring I RU VII Kasim/Sorong.

warga Kampung Klayas, RU VII Kasim/

“Selain untu k m em p er lam b at
dampak pengikisan tepi laut dari
hempasan ombak, kawasan ekosistem

Sorong juga membagikan 80 paket
sembako.•RU VII
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BTP R & TC Pertamina Research & Technology Center :

Tools to Achieve Mankind Dream
W

Arahan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto pada rapat mingguan BTP RTCP,
tanggal 26 Februari 2016.

S

ejalan dengan aspirasi 2030 Pertamina, riset dan teknologi
diputuskan Direksi sebagai salah satu aspek dari pondasi
prioritas strategis yang akan menopang pelaksanaan 5
pilar prioritas strategis lainnya. Dalam inisiatif Breakthrough
Project (BTP) Korporat tahun 2016, pucuk manajemen telah
menginstruksikan agar dibentuk suatu pusat pengembangan
riset dan teknologi dengan nama kegiatan Pembentukan
Research & Technology Center Pertamina (RTCP).
Tujuan dari BTP RTCP ini adalah menyusun Master Plan,
Infrastruktur, ser
ta Organisasi dan Kapabilitas Sumber Daya
Manusia dari RTCP. Diha
rap
kan melalui BTP RTCP dapat
dilakukan transformasi Pertamina untuk menja
di the main
leader of research & technology in energy berkelas dunia.
Apabila telah terbentuk, peranan Research & Technology
Center Pertamina juga sangat penting dalam meningkatkan
akreditasi Universitas Pertamina, dimana kedua badan
tersebut dapat bersinergi dalam bentuk research collaboration
dan knowledge transfer dari para ahli yang mempunyai
kapabilitas dalam ilmu pengetahuan dan ber
pengalaman
dalam bidang operasional. Dengan sinergi ini, diharapkan
lulusan dari Universitas Pertamina mempunyai kematangan dan
kemampuan yang setara dengan lulusan-lulusan dari universitas
terbaik tingkat nasional maupun internasional.
Struktur organisasi BTP RTCP berasal dari berbagai fungsi
di direktorat terkait yang kemudian dibagi menjadi 3 work stream
yaitu Master Plan, Infrastruktur dan Organisasi & Kapabilitas
SDM. Work Stream Master Plan bertujuan menyusun proses
bisnis dan bidang riset dan teknologi yang akan dikembangkan
untuk membawa dampak positif bagi perusahaan. Work Stream
Infrastruktur bertujuan menyusun rencana pengembangan
infrastruktur RTCP untuk menunjang keperluan operasional
RTCP. Yang terakhir adalah Work Stream Organisasi dan
Kapabilitas SDM yang bertujuan menyusun organisasi dan
kapabilitas SDM untuk mengakomodir tujuan RTCP ke depan.
Rencana kerja dari Work Stream Master Plan selama tahun
2016 meliputi pemetaan proses bisnis dan rencana ke depan
dari setiap fungsi riset dan teknologi direktorat untuk mengetahui
irisan yang dapat disinergikan ataupun ciri khasnya masingmasing yang mungkin memang sangat spesifik. Setelah ciri khas
tersebut diketahui, selanjutnya tim ini akan mengelompokkan
proses bisnis RTCP ke depan dengan menganalisa proses
bisnis mana yang dapat disatukan ataupun tetap harus berjalan
secara terpisah. Dalam proses ini, tim Master Plan akan
bekerja sama dengan tim Organisasi dan Kapabilitas SDM agar
proses bisnis tersebut align dengan rencana-rencana RTCP.
Selanjutnya, work stream infrastruktur akan menyusun rencana
pembangunan sarana dan prasarana RTCP, diimulai dari
pencarian lokasi, perijinan, desain gedung dan perlengkapan
yang diperlukan untuk mendukung operasional RTCP. Diha
rapkan Master Plan RTCP ini dapat diresmikan pada HUT
Pertamina ke 59 tahun ini.•TIM BTP RTCP

hat Mankind Can Dream, Research & Technology Can Achieve. Itulah kutipan dari Clarence Walton “Walt” Lillehei (1918 – 1999),
seorang ahli bedah Amerika Serikat yang dikenal sebagai Father of Open Heart Surgery. Pada tahun 1954, Walt melakukan
pembedahan jantung terbuka pertama di dunia, dimana ahli bedah lainnya mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Hal itu
menandakan bahwa dengan technology, manusia dapat mengubah mimpi menjadi kenyataan.
Hal ini bukan merupakan hal yang mustahil untuk diterapkan di Pertamina. Mimpi Pertamina menjadi perusahaan energi berkelas
dunia selain ditopang dengan investasi fisik dan memperluas jaringan operasionalnya, juga harus didukung dengan pengembangan riset
& teknologi, mengingat jalannya perusahaan ini tidak bisa lepas dari inovasi – inovasi baru agar mampu bersaing dengan perusahaan
energi lainnya. Seperti yang dilakukan IOC maupun NOC lainnya, mereka telah mempunyai pusat R&D secara terpusat dan terintegrasi.
Selama 58 tahun menjalankannya usahanya, Pertamina telah berhasil membangun R&D mulai dari sektor Upstream to Downstream.
Kapabilitas yang dimiliki Pertamina pun sudah dapat disejajarkan dengan oil giant lainnya. Namun di satu sisi Pertamina belum memiliki
pusat riset dan teknologi terpadu seperti halnya suatu IOC/NOC tersebut. Dalam organisasi Pertamina saat ini, peran riset dan teknologi
masih dilaksanakan dibawah masing – masing Direktorat, yang sering mengakibatkan kebutuhan suatu fungsi yang sebenarnya dapat
dilaksanakan oleh fungsi riset dan teknologi di Direktorat lainnya, tidak dapat untuk dilaksanakan karena hal koordinasi maupun hal-hal
yang menyangkut kepentingan internal Direktorat itu sendiri. Alhasil, pekerjaan tersebut terpaksa dilaksanakan oleh konsultan dari luar
Perusahaan dimana Pertamina harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membayar jasa konsultan tersebut. Hal ini menyebabkan inefisiensi yang dalam Ilmu ekonomi lebih dikenal dengan nama Deadweight Loss, yakni suatu kondisi yang tidak efisien akibat
alokasi sumberdaya yang tidak optimal. Padahal apabila ada sinergi fungsi riset dan teknologi antar Direktorat, maka berbagai tujuan
perusahaan yang memerlukan peran riset dan teknologi, akan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Selain untuk mendukung
kebutuhan perusahaan, hasil dari sebuah pengembangan riset dan teknologi sekaligus merupakan cerminan kualitas dari sumber daya
manusia (SDM) di suatu perusahaan.
Sebagai contoh, British Petroleum (BP) saat ini sudah memiliki pusat riset dan teknologi terpadu yang sangat maju. Melalui laporan pada bulan November 2015 lalu, pusat riset dan teknologi BP menetapkan arah riset dan teknologi yang harus diterapkan dalam
kaitannya dengan pengusahaan
sumber daya energi konvensional maupun tidak konvensional,
untuk mendukung kebutuhan
energi dunia sampai tahun 2050.
Menurut BP, menuju tahun 2050
mendatang, inovasi dalam riset
dan teknologi lah yang semestinya dikembangkan karena ia
mampu menjawab ketersediaan
sumber daya energi ke depan
dengan biaya yang efektif dan
dampak lingkungan yang kecil.
Juga memberi dampak yang besar pada unconventional resource
yang saat ini memakan biaya
yang besar dan teknologi yang
kompleks. Pada kesimpulannya,
BP mengatakan bahwa pengembangan riset dan teknologi saat
ini akan membuka peluang kita
untuk mampu memenuhi kebutuhan sumber daya energi ke depan
secara safely, securely, affordably
and sustainably.

Seperti apa Research & Technology Center di IOC/NOC lain?

Struktur Research & Technology (R&T) di dalam sebuah perusahaan akan bergantung kepada strategi perusahaan itu sendiri, yang
secara umum dapat dikategorikan menjadi dua tipe, yaitu Centralized R & T dan Decentralized R & T. Setiap tipe R & T memiliki kelebihan
dan kekurangannya masing-masing.
Centralized R&T dapat memberikan kemudahan dalam mengelola masterplan R&T perusahaan secara terintegrasi. Dengan tipe ini,
fasilitas R&T seperti laboratorium, ruang workshop, dan test plant, dapat digunakan untuk melayani kegiatan R&T seluruh segmen bisnis, mulai dari bisnis upstream hingga bisnis downstream. Contoh perusahaan minyak dan gas global yang menggunakan tipe ini adalah
salah satu Perusahaan Minyak dan Gas di Eropa, dimana perusahaan tersebut telah melakukan sentralisasi kegiatan R&T-nya dalam
sebuah fungsi yang bernama Research and Technological Innovation. Pembagian divisi di bawah fungsi ini dilakukan berdasarkan rantai
nilai energi, yang terfokus pada Upstream, Downstream dan Renewable Energy. Selain itu, terdapat divisi perencanaan strategi R&T
terintegrasi yang mengatur perencanaan kegiatan riset (untuk jangka pendek dan jangka panjang) serta strategi untuk menangani inovasi teknologi. Perusahaan ini juga melakukan kerja sama dengan berbagai institusi dan universitas dunia untuk kegiatan riset bersama.

R&D
EC

Refinery

Clean Energy
Tech

MASTER
PLAN

GEBT

Ref Tech

Engineering &
Project Mgt.

UTC
UPSTREAM

RESEARCH &
TECHNOLOGY CENTER

WORK
STREAMS

LUBRICANT

MARKETING

ORG.
& HUMAN
CAPABILITY

Tech.
Service

Research,	
  Technology	
  Development,	
  
Opera6on	
  Troubleshooter,	
  Hybrid	
  

Master Plan

Organization
& Human
Capability

Infra
structure

Existing Process
Business Mapping

Corporate and
Organization
Strategic Review
Productivity
Assessment

Data Gathering

New Process Business Development

Master Plan
Finalization

Detailed Organization Design
Operating
Model
Design

Specialist Development
Policy Evaluation

Location Selection

Deployment

Concept &
Design

INFRA
STRUCTURE

Direktur Utama
Pertamina Dwi Soetjipto
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Sebaliknya, pada tipe Decentralized R&T, setiap segmen bisnis dapat memiliki kemampuan R&T sendiri, sehingga setiap segmen
bisnis dapat memaksimalkan potensi riset secara individual. Namun, dari sisi investasi, tipe ini membutuhkan nilai investasi yang cukup
besar untuk penyediaan fasilitas riset dan pengembangan secara individual. Salah satu perusahaan minyak dan gas global yang menggunakan tipe ini adalah Perusahaan Minyak dan Gas di Timur Tengah, dimana perusahaan tersebut memiliki satu direktorat khusus bernama Technology Oversight & Coordination. Direktorat ini memiliki satu fungsi khusus untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan R&D
Centers yang tersebar di Asia, Eropa dan Amerika Serikat. Tiap-tiap R&D Center pun memiliki fokus kegiatan risetnya sendiri, dimana
contohnya ada salah satu R&D Center mereka berfokus pada pengembangan sistem engine-fuel. Perusahaan tersebut juga memiliki
fungsi Technology Strategy & Planning yang bertugas untuk memastikan keselarasan strategi R&T dengan strategi bisnis perusahaan
serta pengembangan strategi jangka panjang teknologi perusahaan. Fungsi Technology Oversight & Coordination pun berkoordinasi
dengan divisi riset teknologi Upstream yang berada di bawah segmen bisnis Upstream.•M.IQBAL R & ALI AZMY

SINOPSIS



					

Service, Quality & Satisfaction
Penulis : Fandy Tjiptono, Ph.D. & Gregorius Chandra
Penerbit : ANDI Yogyakarta

Dalam setiap organisasi maupun perusahaan persaingan
tidak bisa terlepas dari tiga topik sentral, yaitu Layanan
(service), kualitas (quality), dan kepuasan (satisfaction).
Dalam bahasa Indonesia service bisa diterjemahkan sebagai
jasa, layanan, dan servis. Sedang kan dalam bahasa Inggris,
istilah service pun bisa diinterpretasikan secara berbedabeda. Menurut Oxfrod Advanced Learner’s Dictionary ada
16 definisi untuk istilah “service”. Salah satu pengertian
service tersebut adalah sistem yang menyediakan sesuatu
yang dibutuhkan publik, diorganisasikan oleh pemerintah
atau perusahaan swasta, contohnya jasa ambulans, bis,
dan telepon.
Keanekaragaman makna dalam hal pemakain istilah
service juga dijumpai dalam literatur manajemen. Kendati
demikian, secara garis besar konsep “service” mengacu
pada tiga lingkup definisi utama : industri, output atau
penawaran, dan proses. Sebenarnya tidak mudah
mendefinisikan kualitas secara akurat. Akan tetapi, umumnya
kualitas dapat dirinci. Sedangkan pengertian kepuasan
(satisfaction) berasal dari bahasa Latin “satis” dan “facio”
yang dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu
atau membuat sesuatu memadai.
Buku ini berusaha merangkum berbagai perspektif yang
berkembang dalam tiga tema pokok tersebut, dengan fokus
utama organisasi jasa. Didalam buku ini terbagi menjadi
enam bab yang disusun secara sistematis. Isu-isu yang
dikupas dalam buku ini meliputi paradigma IHIP (Intangibility,
Heterogeneity, Inseparability, & Perishability) sebagai ka
rakteristik unik jasa yang membedakannya dari produk
berupa barang, perspektif jasa (service perspective) sebagai
ancangan strategic, orientasi pasar (Market Orientation) dan
orientasi layanan (Service Orientation atau SERV*OR), service
blueprinting, konseptualisasi, dan pengukuran kualitas jasa
dalam konteks online dan offline business, model kepuasan
pelanggan berdasarkan paradigma diskonfirmasi, model
kepuasan pelanggan kualitatif, 8 strategi utama menciptakan
dan mempertahankan kepuasan pelanggan (strategi ma
najemen ekspektasi pelanggan, relationship marketing &
management, aftermarketing, strategi retensi pelanggan,
superior customer service, technology infusion strategy,
system penanganan complain secara efektif, dan strategi
pemulihan layanan), strategi mengelola permintaan dan
penawaran jasa, serta pergeseran paradigm menuju ServiceDominant Logic (S-D logic).
Dengan demikian, buku ini sangat relevan sebagai
acuan bagi para praktisi dan akademis yang menyadari
bahwa pentingnya aspek layanan, kualitas, dan kepuasan
pelanggan dalam setiap organisasi, baik bisnis maupun non
bisnis.•PERPUSTAKAAN
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4 Pilar QM Pertamina di WAR Room
PT Pertamina EP

Ada yang baru pada pelaksanaan WAR ROOM PEP pada 5 Februari 2016, yang
dibuka oleh moderator yaitu VP Exploitation Wit Mulya. Setelah pengarahan oleh
Development Director Herutama Trikoranto beserta Finance & Business Support Director
Lukitaningsih, dan HSSE Moment oleh VP HSSE Heri Budiarso, Pjs. VP OCOE Beni
Syarif Hidayat didampingi QMMP Manager Adriwal menyampaikan sosialisasi terkait
implementasi Dewan Mutu dan 4 Pilar Quality Management di Pertamina EP. Sosialisasi
ini diharapkan menjadi langkah awal sinergi yang baik seluruh fungsi dan Wilayah kerja
PEP dalam meningkatkan kinerja melalui implementasi program Mutu.
Dalam presentasinya, QMMP Manager OC & OE Adriwal menyampaikan materi terkait
implementasi Dewan Mutu dan perannya sebagai pengarah dan Pembina kegiatan Mutu
di Fungsi KP, Project, Asset dan Field meliputi:
• Continuous Improvement Program (CIP): mendorong tumbuhnya ide-ide
perbaikan dan inovasi, target tahun 2016; ide 10% dari jumlah Pekerja dan Value
Creation 5% Operational Expenditure.
• Standardization Management (SM): Rencana pelaksanaan audit surveillance
Resertifikat ISO series (9001,14001, dan OHSAS 18001) Terintegrasi PEP, dimana 8
Field PEP tahun ini terpilih menjadi sample audit.
• Knowledge Management (KOMET): implementasi replikasi Aset Pengetahuan
terpilih di tahun 2016 dan inisiasi pendaftaran HAKI untuk asset pengetahuan terpilih.
• Quality Management Assessment (QMA): Penyusunan DKE dan worksheet self
assement mendukung rencana pelaksanaan Assessment Kriteria Kinerja Ekselen
Pertamina (KKEP) oleh auditor dari PT Pertamina (Persero), serta mendukung
pelaksanaan Internal Audit system operational excellence PEP yaitu Integrated
Assessment for Operational Excellence (IAOE).

BOD dalam rapat tersebut juga memberikan beberapa feedback dan catatan untuk
implementasi program-program Mutu tersebut. Di antaranya adalah arahan untuk:
• mempertahankan prestasi PEP yang telah dicapai di tahun tahun sebelumnya (Best of
The Best Forum Annual Pertamina Quality Awards 2015, Skor Tertinggi Assessment
KKEP 2014-2015).
• Menggerakkan seluruh elemen Pertamina EP dalam rangka mencapai prestasi
tersebut.
• Mendorong fungsional teknis terkait dapat menberikan support untuk validasi hal
teknis terhadap rencana replikasi hasil-hasil CIP yang telah terbukti.
Respon positif disampaikan langsung oleh perwakilan Field, di antaranya FM Rantau
Agus Amperianto yang antusiasi menyambut program kerja Mutu terutama KOMET inisiasi
HAKI. Diharapkan dapat memacu semangat insan mutu Pekerja Pertamina EP dalam
berinovasi demi kemajuan perusahaan.•editDSW/QMMP/ver01
Oleh : Daud Satria Wicaksono – Tim QM PT Pertamina EP
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Forum CIP RU IV Cilacap:
Selalu Ingin Menjadi yang Terdepan
“Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Segala puja dan puji senantiasa kita
panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan
kepada kita sekalian sehingga kita dapat berjumpa kembali disini dalam acara Forum Presentasi
Mutu CIP perdana RU IV Cilacap tahun 2016”, begitulah sambutan opening oleh General Manager
RU IV Cilacap Nyoman Sukadana.
Forum perdana presentasi Mutu CIP di tahun
2016 diikuti oleh 11 Project Collaboration Im
provement (PCP) dari 12 PCP, 6 Fungtional Team
Improvement (FTP) dari 8 FTP dan 4 Individual
Improvement (IP) dari 31 IP hasil seleksi yang
terdaftar pada Pendaftaran CIP by online system
tahun 2016.
Merupakan hasil aplikasi dari pasca Pelatihan
Penyelesaian Masalah Pekerjaan & Ide Inovasi
Berbasis CIP yang dilaksanakan pada akhir bulan
Februari 2016 di Gedung Diklat RU IV Cilacap,
telah disusun dan dipresentasikan oleh insan mutu sebanyak 217 pekerja atau 15% dari total
pekerja RU IV, rangkaian kegiatan forum presentasi diawali dengan penilaian lapangan, wawancara
dan audit kegiatan oleh auditor CIP internal.
Hasil keputusan Tim Juri
yang di Ketuai oleh Bimada
Gurit Paramita peringkat
terbaik dan berhak untuk
mengikuti Forum Presentasi
Mutu Grand Final yang di
agendakan bulan Oktober
2016 sebagai berikut : PCPRiser (RFCC + PE) meraih
peringkat pertama dengan
nilai 839, FTP-Pandu (Uti
lities) meraih peringkat per
tama dengan total nilai 845
dan IP-Dito Refika (IT RU IV) meraih peringkat pertama dengan total nilai 857. Adapun value creation
yang diperoleh pada forum presentasi perdana tahun 2016 sebesar Rp 223,058,825,368 (Rp223
miliar).
General Manager RU IV Nyoman
Sukadana dalam sambutannya ber
harap presentasi selama dua hari
ini dapat dijadikan sebagai sarana
knowledge sharing, bagaimana para
insan mutu mendemonstrasikan ideide perbaikan dan inovasinya, karena
kami berpendapat bahwa semakin
banyak pekerja terlibat akan semakin
banyak ide perbaikan tergali, dan
semakin banyak pula permasalahan
yang dapat kita minimalisir.
Selanjutnya kami mengucapkan
terima kasih kepada Tim Management
dan semua pihak yang terlibat ke
giatan ini sehingga kegiatan ini dapat
terselenggara, kami menyadari dalam
penyelenggaraan presentasi CIP yang
rutin dilaksanakan di RU IV setiap
triwulanan memang sangat sederhana
namun tidak mengubah semangat
insan mutu kita untuk tetap melaksanakan improvement dan inovasinya. RU IV Cilacap akan berusaha
Selalu Menjadi Yang Terdepan !!!•
Oleh Quality Management RU IV Cilacap

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

Pahlawan Serah Terima Minyak : MOR I & MOR II Tunjukkan Lagak
Dalam kegiatan pembenahan tata kelola arus minyak,
tidak lepas dari para penggiat-penggiat yang terlibat di
dalamnya. Para pekerja yang ada di lapangan merupakan
pahlawan yang sesungguhnya. Mereka yang bertumburan
langsung dengan segala kegiatan serah terima yang
menentukan kualitas kegiatan tersebut.
Baik buruknya kegiatan serah terima ini terlihat dalam
hasil akhir pencatatan figure serah terima minyak. Angka
% losses pada setiap transaksi serah terima minyak
merupakan lag indicator yang menunjukkan seberapa
banyak minyak hilang. Faktor-faktor penentu kualitas serah
terima ini sangat banyak dan kompleks.
Mitigasi pada setiap aspek serah terima ini menjadi
kunci penting. Para pelaku kecurangan bermain disini.
Namun apabila dijaga dengan seksama maka makin kecil
kemungkinan terjadinya kehilangan. Para Pahlawan Serah
Terima Minyak inilah yang nantinya memainkan peran
sebagai subjek dari upaya penjagaan kegiatan serah terima
ini. Bagi para pahlawan yang berlagak di medan depan
Perusahaan inilah sudah sepatutnya diapresiasi.
Minggu lalu (22 Maret 2016), para Pahlawan Serah
Terima Minyak di MOR I & MOR II berhasil menunjukkan
lagaknya. Kemampuan dan aksi optimal mereka dalam
kegiatan ini patut diacungi jempol. Bukan hanya jempol
Pimpinan tertinggi (General Manager MOR I dan MOR II) di
area bisnisnya juga turut memberikan penghargaan yang
diberikan dari Kantor Pusat Pertamina.

Terbilang M. Chozim, Muliadi, Muhammad Wahyu, dan
Haris Santiago yang tergabung dalam Tim Losses TBBM
Jambi diberikan penghargaan atas peran aktifnya dalam
melakukan mitigasi supply loss. Hal ini dilakukan dengan
menemukan kondisi segel yang rusak (dapat dilepas, putus,
dan nomor tidak sesuai) pada OB S IV yang mengakibatkan
transport loss sebesar -0,41%.
Terbilang pula Yogie Parista, Ari Hervandi, Decky
Sabari, Saparuddin Harahap yang tergabung dalam Tim
Losses TBBM Tanjung Uban atas peran aktif mereka dalam
melakukan mitigasi losses, yang dengan kejeliannya me
nemukan dip tape bunker MT T 15 di discharge port Tanjung
Uban pada 25 Maret 2016 lalu.

Tentunya selembar sertifikat penghargaan belum cu
kup untuk mengapresiasi upaya yang mereka lakukan di
lingkungan bisnisnya. Namun kami berterima kasih atas
kinerja para Pahlawan di sana yang sangat keras upayanya,
yang jam kerjanya tidak ditentukan oleh kerja kantoran biasa
di Jakarta.
Suatu upaya yang menyelamatkan harta Perusahaan
senilai miliaran Rupiah. Suatu upaya yang menyelamatkan
kargo atas hak energi bangsa.
Kepada rekan-rekan yang berjuang dengan tidak lekang
oleh keadaan yang ada, kami mengucapkan Terima Kasih.
Semoga keberkahan selalu bersama Anda.
Pemberian penghargaan dalam kegiatan.•PTKAM

SFBD yang Akurat untuk Perhitungan Minyak yang Tepat
Pembenahan tata kelola arus minyak merupakan
gerakan bersama dalam memastikan semua kargo
yang dikirim merupakan kargo yang tepat jumlah dan
mutunya. Dalam memastikan ukurannya maka metode
yang digunakan juga haruslah yang akurat supaya
hasilnya tepat.
Klasifikasi yang diukur meliputi Before Lading (B/L),
Ship Figure After Loading (SFAL), Ship Figure Before
Discharge (SFBD), dan Actual Receipt (A/R). Pengukuran
SFBD menjadi penting karena pengecekan dan legalitas
kargo dicek terlebih dahulu dalam memastikan tidak ada
bagian kargo yang hilang.
Maka dari itu, tim Supply & Distribution memberikan
kisi-kisi tentang bagaimanya caranya mengukur SFBD
yang akurat.
1. Verifikasi Vessel Tracking pada EDTP, cek CCTV
apabila tracking bermasalah, segera laporkan.
2. Verifikasi Draft dan Heel di Kapal.
3. Verifikasi Terkait Segel segel di “manifold Kapal”,
(Jangan memasang Loading Arm/Cargo Hose
sebelum segel di Manifold diverifikasi)
4. Lakukan Diskusi terkait Disch. Agreement (Rate &
Pressure sesuai Charter Party) serta Sampaikan
terkait nominasi Tangki Penerimaan Darat.
5. Lakukan Penyegelan terhadap Line Cargo Sea Chest
& Overboard.
6. Lakukan Penyegelan pada Hydraulic Room dan
Pastikan By Pass antar Line Cargo di Pump room
dalam keadaan Tertutup (Kalau Perlu Disegel).
7. Selama Ullaging, Power Hydrolic yang ada di
CCR dipastikan dalam kondisi “OFF“, kalau perlu

5th Ullaging : COT 3 Center
6th Ullaging : COT 4 Center
7th Ullaging : COT 4 Port / Stbd
8th Ullaging : COT 5 Port / Stbd
13. Lakukan pemeriksaan di Referensi Height Above Main
Deck Disch. Port, seperti yang dilakukan di Loading
Port.
di Jaga CCR agar tidak dapat dioperasikan selama
Ullaging/Pengukuran Level Muatan.
8. Dipastikan selama Ullaging/Pengukuran Muatan,
Tidak terdapat awak kapal yang keluar masuk ke
dalam Pump Room.
  9. Cek terkait Box Alat Ukur yang ada di Kapal.
10. Verivikasi UTI/MMC (Certificate, Panjang Tape,
Panjang Selongsongan atau Reading Indeck Alat
Ukur, Thermometer Measurement Sensor, Interface
Sensor)
11. Setelah diverifikasi pastikan Alat Ukur UTI/MMC
selalu dalam pengawasan Petugas Pertamina (dari
Pembukaan Box, Verifikasi, sampai proses Ullaging).
12. Lakukan Ullaging dengan dimulai dari Level Ullage
yang paling Tinggi atau Level Sounding yang Paling
rendah (Untuk menghindari adanya Indikasi Gravity
antar Tangki di Kapal)
Contoh :
1st Ullaging : COT 5 Center
2nd Ullaging : COT 1 Center
3rd Ullaging : COT 2 Port / Stbd
4th Ullaging : COT 2 Center

14. Lakukan Pemeriksaan terkait Lubang Ukur terkait
kemungkinan adanya Double Pipe (Pipa Kondom).
15. Verifikasi terkait Tangki Non Nominasi dan Tangki
Bunker (FO , DO , FO Over Flow Tank, Settling/Service
Tank dll).
16. Monitoring ROB Kapal Vs Penerimaan Darat selama
Proses pembongkaran.
17. Pada Setiap Verifikasi/Tracking yang mencurigakan,
surveyor/Pekerja Darat dapat mengontak.
Web : https://web.pertamina.com/EDTP/
Username : guest.edtp
Password : guest@pertamina
Semoga dengan pengukuran yang tepat, validasi
semua pekerja darat dan hasil pengukuran Tepat.
Semangat!•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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Kunjungan Anggota DPD ke Pertamina

Foto :KUNTORO

JAKARTA – Anggota DPD RI dari DKI Jakarta, Fahira Idris, S.E., MH, dan tim melakukan kunjungan ke Kantor Pusat
Pertamina melalui tajuk kegiatan Silaturahmi dan Serap Aspirasi Rakyat, pada Selasa (29/3), di Executive Lounge, Lantai M,
Kantor Pusat Pertamina. Disambut oleh jajaran Manajemen Pertamina, seperti Direktur Energi Baru dan Terbarukan Yenni
Andayani, Corporate Secretary Wisnuntoro, CSR Manager Agus Mashud, dan beberapa Officer lainnya, kunjungan diisi
dengan penyampaian aspirasi Pertamina kepada pemerintahan dan beberapa bahasan lain terkait program-program CSR
Pertamina, dan komitmen Pertamina dalam pemenuhan AMDAL serta aturan pemerintah terkait lingkungan lainnya.•STARFY

Tausiyah Bulanan di Kantor Pusat Pertamina

Foto : PRIYO

JAKARTA – Penceramah Ihsan Tanjung menyampaikan tausyiah di depan pekerja muslim Pertamina, di Mushola
Alkautsar, Pertamina Pusat, Jakarta, pada Kamis, (24/3). Pada kesempatan ini Ihsan menyampaikan kajian tentang
akhir zaman seri satu dengan tema “Boleh Jadi Kiamat Sudah Dekat”. Ia mengingatkan agar umat Islam mengimani
akan adanya hari akhir dan sesungguhnya pengetahuan tentang hal itu (hari akhir) hanya di sisi Allah SWT. Sebagai
manusia kita diberi tahu oleh Allah SWT mengenai tanda-tanda akhir zaman. ”Tanda-tanda kecil datangnya kiamat
di antaranya amal shalih berkurang, kebakhilan merajarela, bermegah-megahan dalam membangun masjid, banyak
goncangan (gempa), para pengkhianat dipercaya, orang amanah dianggap berkhianat, tersebarnya pena (berita
dimana-mana), pasar-pasar berdekatan, merebaknya kebodohan, diminumnya khamar, wanita berpakaian tapi telanjang,
praktik berzina secara terang-terangan dan orang tidak peduli lagi rezeki yang haram dan yang halal,” jelasnya.•PRIYO

CILACAP – Di Masjid Baiturrahim Komplek Perumahan Pertamina Gunung Simping Cilacap digelar silaturahmi
sekaligus pengukuhan pengurus Badan Dakwah Islam Refinery Unit (BDI RU) IV Cilacap masa bakti 2016 – 2018,
pada (17/3). Kegiatan ini diawali dengan shalat Isya berjamaah dan dilanjutkan pemaparan oleh Ketua Umum BDI
Moh. Chudori mengenai susunan pengurus baru serta tugas dan tanggung jawab mulai dari Ketua Umum hingga
seksi dan Koordinator Lokasi (Korlok). Disampaikannya, selain pengurus utama, kepengurusan BDI menggunakan
sistem komisariat di setiap Masjid yang berada di Komplek Pertamina dan Korlok di setiap Bagian/Fungsi. “Dengan
adanya Korlok diharapkan kegiatan majelis ta’lim rutin di setiap Fungsi dapat berjalan,” ujarnya. BDI RU IV memiliki
4 Komisariat Masjid (Komsat) yaitu Masjid Baiturahim di Komplek Pertamina Gunung Simping, Masjid Baiturrahmah
di Komplek Pertamina Donan, Masjid Baitussalam di Komplek Pertamina Tegal Kamulyan dan Masjid Hasbunalloh
di Area 70.  BDI RU IV juga menyelenggarakan majelis hafalan Al Quran khususnya bagi anak pekerja.•Aji-RU IV

Foto : RU IV

Silaturahmi dan Pengukuhan Pengurus BDI RU IV Periode 2016-2018

Ulang Tahun Dinas di PEPC

Foto : PEPC

JAKARTA – Dalam acara Forum Komunikasi antar Pekerja (Employee Forum) PT Pertamina EP Cepu (PEPC) yang
diadakan, pada Jumat (18/3), di ruang Banyu Urip Patra Jasa, dilakukan penyerahan plakat Masa Kerja untuk para
pekerja yang berulang tahun dinas (UTD) selama 30, 25, 15, dan 5 tahun. Penyerahan plakat dilakukan oleh Direktur
Utama (Dirut) PEPC, Adriansyah. Sambutan singkat penerima plakat diberikan oleh Musa Umbas yang telah memasuki
masa kerja 30 tahun dan RP Yudantoro yang telah memiliki masa kerja 25 tahun. Sedangkan Adriansyah, sebagai Direktur
Utama PEPC, mengucapkan selamat dan menyampaikan pesan kepada pekerja yang berulang tahun dinas dan sudah
berdedikasi untuk Pertamina dalam kurun waktu yang cukup lama, diminta kembali ke niat awal ketika pertama kali
masuk dan bergabung dengan PT Pertamina (Persero), sehingga semangat bekerja dan berkarya untuk perusahaan
dapat terus dipertahankan. Mengingat tantangan yang dihadapi PEPC pada tahun 2016/2017 akan semakin berat
dengan dimulainya proyek besar lapangan gas unitisasi Jambaran-Tiung Biru (JTB).•PEPC

JAKARTA - Badan Dakwah Islam (BDI) PT Pertamina EP Cepu (PEPC), pada Selasa (22/3) kembali adakan kajian rutin yang
bertema “Meraih Kemenangan Agung”, dengan pembicara ustadz Arman Amri, Lc. Dalam QS-Al Anam, ayat 153 dijelaskan
bahwa Allah SWT memerintahkan agar Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk mengikuti jalan lurus/selamat yang dapat
menjadikan hidup kita bahagia/sukses, berhasil dunia & akhirat, dan makin bertaqwa. Adanya ayat tersebut membuat Rasulullah
tunduk dengan perintah Allah dan mengajak para sahabatnya untuk mengikuti jalan lurus/metode (jalan Allah) dalam beragama,
karena Allah menjanjikan pintu-pintu surga yang terbuka bagi seluruh umat yang mengikuti ajakan Rasulullah dan taat kepada
jalan Allah. Oleh karena itu, ustadz Arman menyampaikan, sebagai umat muslim kita diharuskan mengikuti jalan lurus yang
diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dengan pemahaman dan metode yang tidak menyimpang, agar
selamat dunia dan akhirat serta dapat meraih kemenangan agung, yaitu surga-Nya Allah SWT. Kajian BDI PEPC ini diadakan
secara rutin setiap bulan bagi pekerja di lingkungan PEPC serta pekerja-pekerja lain yang berada di Gedung Patra Jasa.•PEPC

Foto : PEPC

Kajian PEPC : Raih Kemenangan Agung
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JAKARTA - Manajemen PT
Pertamina Hulu Energi West
Madura Offshore (PHE WMO)
terus berbenah melakukan reorganisasi business process
dan kebijakan-kebijakan
yang ada. Langkah ini diambil
dalam rangka menciptakan
nilai tambah bagi perusahaan
dan memberikan kontribusi
terhadap pencapaian nyata
perusahaan antara lain da
lam bidang kesehatan dan
keselamatan kerja, kepatuhan
hukum, penerimaan publik,
perlindungan lingkungan,
kinerja operasi, kinerja ke
uangan, tata kelola dan re
putasi perusahaan.
Pada 19 Februari 2016
lalu, bersamaan dengan

dilaksanakannya Workshop
Manajemen Risiko, Senior
Management Team (SMT)
PHE WMO memberikan
kom itmennya dalam me
nerapkan kegiatan mana
jemen risiko yang baik untuk
m e nc a p a i t a r g e t - t a r g e t
perusahaan. Salah satu hal
penting yang akan dilakukan
adalah melakukan identifikasi
dan analisis risiko bisnis
dan operasi pada masingmasing Divisi/Departemen,
serta melakukan proses
pemantauan risiko dalam
b e nt u k p e m b a r u a n r i s k
register secara periodik.
President/GM PHE WMO
Sri Budiyani membuka acara
ini dengan memberikan be

berapa penekanan dalam
kaitannya untuk mem ak
simalkan efektifitas peru
sahaan bersamaan dengan
peningkatan integritas sesuai
dengan strategi dan tujuan
perusahaan. Target ke depan
adalah melakukan perbaikan
dalam meningkatkan pen
dapatan perusahaan, melalui
sinergi yang baik antar setiap
divisi.
Acara ini dilanjutkan
dengan pengantar diskusi
Workshop Manajemen
Risiko yang disampaikan
oleh Performance Manager,
Juanto Sitorus dan presentasi
oleh Performance & Risk
Management Team Leader,
Alfinus terkait Enterprise Risk

Foto : PHE

Workshop dan Penandatanganan Traktat Manajemen Risiko PHE WMO

Management ISO 31000
Fundamental. Untuk me
lengkapi rangkaian work
shop ini, sharing session
dis ampaikan oleh Wahyu
Wijanarka selaku Sr. Analyst
I Risk Management. Ia me

nekankan mengenai capaian
yang didapat PHE dan anak
perusahaannya dalam APSA
2015 yang diselenggarakan
Pertamina Pusat.
Kegiatan dilanjutkan
den gan penandatanganan

Traktat Manajemen Risiko
yang dilakukan oleh semua
SMT dan Direct Report GM
sebagai komitmen dan du
kungan penuh dalam pe
laksanaan pengelolaan Risiko
PHE WMO.•PHE

BANGGAI - “Sekarang saya tahu asalnya minyak bumi itu dari
jasad renik purba yang terdekomposisi jutaan tahun yang lalu,”
ujar Ismail, siswa kelas VI Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah
Al-Khairaat Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai.
Ismail adalah satu dari sekitar 90 siswa kelas I sampai
dengan kelas VI sekolah tersebut yang mengikuti minyak dan
gas bumi yang diselenggarakan Pusat Informasi Migas PT
Donggi-Senoro LNG (DSLNG), pada 6 Februari 2016. Selain
di sekolah tersebut, sosialisasi serupa juga dilakukan di dua
sekolah dasar lainnya.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program edukasi
migas yang diselenggarakan DSLNG melalui Pusat Informasi
Migas. Fasilitas tersebut didirikan sebagai sarana edukasi dan
informasi yang terbuka bagi umum.

Sosialisasi migas ke sekolah-sekolah di sekitar lokasi
operasi Kilang Donggi Senoro LNG yang berada di Kabupaten
Banggai dilakukan secara rutin sejak tahun 2013. Melalui
kegiatan tersebut, siswa mendapat pengenalan dasar tentang
asal usul terbentuknya migas, proses eksplorasi dan produksi,
serta manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Mereka juga
memahami potensi sumber daya migas yang dimiliki Indonesia.
Selain memperkenalkan migas ke sekolah-sekolah, Pusat
Informasi Migas yang berbentuk seperti museum mini juga
menerima kunjungan rutin pelajar maupun mahasiswa dari
Kabupaten Banggai maupun sekitarnya.
Berbagai kegiatan edukasi yang menarik juga dilakukan,
salah satunya adalah melalui Kelas Kreativitas yang ditujukan
bagi siswa pra sekolah hingga sekolah dasar. Kelas Krea

Foto : DSLNG

DSLNG Perkenalkan Migas ke Sekolah

tivitas bertujuan untuk memberikan suasana belajar yang me
nyenangkan, mengembangkan imajinasi dan melatih anak-anak
untuk dapat berinovasi.•DSLNG

JAKARTA - Pada 17 Februari
2016, PT Pertamina Trans
Kontinental (PTK) meng
adakan Town Hall Meeting
yang dihadiri seluruh jajaran
PTK yang ada di Jakarta.
Pada kesempatan itu, Direktur
Utama PTK, Subagjo Hari
Moeljanto menyampaikan
pemaparan realisasi kinerja
tahun 2015 dan rencana kerja
tahun 2016.
Subagjo menyampaikan,
di tengah kondisi ekonomi
yang kurang menggembirakan
pada tahun 2015 yang ber
dampak menurunnya kon
disi pelayaran offshore,
men yebabkan PTK harus
memb atasi kegiatan bisnis
angkutan laut produk BBM
pada kapal-kapal PTK saat ini.
Namun demikian, per
formance PTK pada tahun
2015 masih menunjukkan
pertumbuhan yang positif

dengan berhasilnya
mencatatkan laba bersih
(net income) per Desember
2015 sebesar Rp. 242,97
miliar. Dengan pencapaian ini,
laba bersih sepanjang 2015
telah mencapai 101,13% dari
target awal tahun RKAP 2015
sebesar Rp. 240,25 miliar.
“Tahun 2015 PTK mengalami
pertumbuhan sebesar 36%
dari laba bersih tahun 2014.
Hingga Desember 2015
t o ta l a s e t P T K t e rc a t a t
tumb uh sebesar 40,74%
dibandingkan tahun lalu.
Selain itu, selama 2015,
tingkat pendapatan operasi
perseroan hingga Desember
2015 tumbuh sebesar 26,22%
dibandingkan dengan real
Desember 2014. Perseroan
melakukan investasi penga
daan satu unit Tanker Small
I, mengakuisisi dua Lub Oil
Tanker dan satu unit Oil Barge,

serta penyelesaian tujuh unit
kapal baru.
Perseroan kini telah me
miliki Sistem Manajemen
Terintegrasi (SMT) antara
OHSAS, ISO 9001, ISO
14001, ISM Code dan ISPS
Code, serta dukungan penuh
dari Pertamina sebagai induk
perusahaan dan adanya se
mangat sinergi Pertamina
Group.
“Berdasarkan data peru
sahaan pelayaran yang
tercatat dalam BEI (Burs a
Efek Indonesia), PT Perta
mina Trans Kontinental me
nempati posisi ke-2 untuk
perolehan laba bersih per
September 2015 diantara
delapan perusahaan sejenis,”
ujar Subagjo bangga.
Namun demikian, tan
tangan tahun ini juga semakin
besar. Hal ini memaksa kor
porasi menyikapi situasi pro

ses bisnis dengan mem
persiapkan tindakan preven
tifnya. Trend penurunan
harga minyak dunia turut
mengakibatkan menurunnya
utilisasi kapal milik dan back
to back terutama jenis OSV
(offshore supply vessel) dan
penurunan nilai charter rate.
Sedangkan untuk pelemahan
nilai tukar mata uang meng
akibatkan peningkatan
biaya bunga pinjaman/biaya
investasi dalam US$ dan pen
dapatan/biaya selisih kurs.
Fleet Management Issue
disikapi korporasi dengan
peningkatan performa ka
pal milik, peningkatan kom
petensi dan kinerja crew serta
peningkatan budaya HSSE
dan resiko operasional.
Di sisi keuangan,
Collection Period akan dipa
tok tidak lebih dari 55 hari
dan memperkecil unbilled

Foto : KUNTORO

PTK Terus Tingkatkan Performance di Tahun 2016

pembayaran. Korporasi
juga akan meningkatkan
kompetensi crew kapal,
optimalisasi pemeliharaan
kapal, memastikan kualitas
dan kuantitas SDM sesuai
standar perusahaan.
Pada tahun 2016, PTK
menargetkan laba bersih
tahun 2016 sebesar Rp 399,88
miliar. PTK sebagai pemain
dalam industri pelayaran dan
jasa maritim Indonesia masih

berfokus pada penyediaan
dan aktivitas operasi kapal
penunjang kegiatan offshore.
Strategi PTK untuk tahun
2016 dengan mengusung
tema “Strengthening & Colla
boration”.
Tahun ini, semua program
korporasi yang sudah diren
canakan secara matang
diharapkan dapat terealisasi,
dan melampaui target yang
ditetapkan perusahaan.•PTK
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Jakarta – Komitmen Badak
LNG dalam menghijaukan
seluruh aspek bisnis kembali
mendapat apresiasi. Kali ini,
Badak LNG berhasil meraih
penghargaan Indonesia Green
Company Achievement yang
diberikan oleh Majalah SWA,
Jumat (18/3). Director & COO
Badak LNG Yhenda Permana
menerima penghargaan yang
diserahkan oleh Ketua Dewan
Juri Emil Salim didampingi
Pemimpin Redaksi Majalah
SWA Kemal Effendi Gani.
Selama lebih dari empat
dekade mengoperasikan
kilang LNG dengan aman,
andal, dan efisien, Badak
LNG juga berkomitmen
menghijaukan seluruh aspek
bisnis. Hal ini tertuang da
lam misi perusahaan, yaitu
memproduksi energi bersih
serta mengelola dengan stan
dar kinerja terbaik sehingga
menghasilkan nilai tambah
maksimal bagi para pemangku
kepentingan. Untuk mewu

judkan misi tersebut, Badak
LNG melandasi dengan ko
mitmen dan kebijakan serta
diimplementasikan secara
terstruktur menggunakan
Sistem Manajemen Ling
kungan.
Komitmen Badak LNG
terhadap lingkungan dituang
kan ke dalam kebijakan SHEQ
(Safety, Health, Environment,
Quality Policy) dan Kebijakan
Hijau (Green Policy). Sebagai
implementasi, perusahaan
yang beroperasi sejak 26
Nov ember 1974 ini telah
mel akukan beragam aksi
‘hijau’, baik dalam kegiatan
operasional kilang maupun
pada aspek pendukung seperti
pelestarian lingkungan dan
pemberdayaan masyarakat.
Beberapa upaya penghijauan
yang telah dilakukan Badak
LNG. Di antaranya melalui
program efisiensi energi.  Pada
2014, Badak LNG mampu
mer eduksi energi hingg a
1.481.876 MWh, meningkat

dibandingkan dengan pada
2013 sebesar 906.801 MWh.
Melalui program penurunan
emisi, Badak LNG  pada 2014
berhasil menurunkan emisi
sebesar 135.179 ton CO2e.
Badak LNG juga berhasil
mereduksi limbah B3 dari 483
ton pada tahun 2014 menjadi
826,76 ton pada tahun 2015
melalui program pengurangan
limbah B3. Selain itu, melalui
program penerapan 3R Lim
bah Non B3 (sampah), Badak
LNG berhasil mengelola
sampah sebanyak 136,40
ton pada 2014. Program
Quality Improvement Program
(QIP) dalam beragam upaya
efisiensi pun digulirkan  melalui
penghematan penggunaan
listrik hingga 1,48 juta MWh
per tahun dan penghematan
penggunaan air hingga 2,6
juta m3 per tahun.
Aspek keanekaragaman
hayati dan pemberdayaan
masyarakat juga tidak luput
dari perhatian Badak LNG.

HUT ke-14, PTC Hasilkan Revenue
Rp 938 Miliar

Direktur Utama PTC Taryono memotong tumpeng pada syukuran HUT ke-14 PTC.

Namun itu semua tidak
akan bisa tercapai tanpa
kerja keras, dedikasi serta
pengorbanan dari semua
pihak sejak berdirinya PTC
14 tahun yang lalu,” jelas
Taryono.
Sebagai rasa syukur
atas perolehan kinerja yang
semakin baik, PTC melang
sungkan doa bersama
dan potong tumpeng yang
dilak ukan oleh Direktur
Utama PTC Taryono yang
diserahkan kepada Komisaris
Utama PTC Setio Wardono.
Pemotongan tumpeng
ters ebut juga sekaligus
syukuran penempatan
Gedung Baru PTC di Abdul
Muis Jakarta Pusat yang
sebelumnya bertempat di

Director & COO Badak LNG Yhenda Permana menerima penghargaan yang diserahkan oleh Ketua Dewan Juri Emil Salim
didampingi Pemimpin Redaksi Majalah SWA Kemal Effendi Gani.

Perusahaan peraih PROPER
Emas sebanyak lima kali ber
turut-turut sejak 2011 – 2015
ini melakukan konservasi
mamalia, burung, reptil, se
rangga, juga beberapa ta
naman kayu langka khas
Kalimantan seperti ulin, ga

haru, meranti, kapur, dan
damar. Bagi masyarakat
khususnya yang berada di
sekitar daerah operasional,
perusahaan telah melakukan
sejumlah program Community
Development untuk me
numbuhkan kemandirian

masyarakat di antaranya
pembibitan mangrove, pem
bibitan ulin, pemanfaatan
limbah cangkang kepiting
untuk bahan baku tepung
pembuatan biskuit, dan pe
ngolahan minyak jelantah
menjadi biodiesel.•BADAK LNG

Motor Jadi Hero : Perjalanan Menaklukan
Pegunungan Tertinggi di Dunia Bersama
Pelumas Enduro

Foto :KUNTORO

JAKARTA – Sebagai anak
perusahaan yang berfokus
pada orientasi bisnis melalui
kegiatan Pendidikan, Pe
latihan, Konsultasi dan Pe
rekrutan SDM, Pertamina
Training and Consulting (PTC)
diusianya yang ke-14 tahun
telah berhasil memperoleh
revenue tahun 2015 sebesar
Rp 938 miliar.  
“Dari awal berdirinya PTC
ini mengkhususkan pada
bidang training and consulting
dimana pendapatan hanya
sekitar Rp 900 juta. Namun
sekarang, di tahun 2015
PTC mendapatkan revenue
Rp 938 miliar,” demikian
dikatakan Direktur Utama
PTC, Taryono dalam kesem
patan Syukuran Hari Ulang
Tahun PTC ke-14, (21/3).
Taryono berharap ke de
pannya, revenue PTC di ta
hun 2016 akan semakin be
sar, yaitu di atas Rp 1 triliun,
bisa tumbuh lebih dari 15
persen dan merintis usaha
baru sebagai service provider
dalam bidang assessment
dan recruitment tenaga ker
ja. “Alhamdulillah, semua
hambatan dan kesulitan bisa
kita lalui dengan sukses.

Foto : PT BADAK NGL

Badak LNG Meraih Indonesia Green Company Achievement 2015

Pertamina Simprug.
Dalam kesempatan
s y u k u r a n t e r s e b u t P T C
memb erikan penghargaan
kepada para stakeholder
sebagai pemberi revenue
terbesar bagi PTC, yaitu PT
Pertamina Gas, PT Pertamina
Drilling Service Indonesia,
PT Pertamina Retail, Out
source Management, Direk
torat Hulu dan Marketing
Communication.
Selanjutnya sebagai
Mitra Pendukung Bisnis
PTC Terbaik diberikan ke
pada PT Pertamina Dana
Ventura pemenang kategori
pendanaan dan pemenang
kategori frekuensi proyek
terbanyak, kepada Fungsi
Industrial Fuel Marketing.•IRLI

Jakarta - “Petualangan luar biasa.”
Itulah yang dirasakan oleh para personil
turing ketika melakukan perjalanan ke
pergunungan Himalaya. Turing bertajuk
“Motor Jadi Hero” Himalaya Riding Trip
Bersama Pelumas Enduro ini sukses dilak
sanakan selama 11 hari dari 9-19 Maret
2016 yang menerjang wilayah Kathmandu
– Pokhara – Muktinath dengan motor Royal
Enfield, yang baru saja diluncurkan Februari
lalu dan CRF Honda.
Sebanyak 17 bikers dari Indonesian 10 Riders yang merupakan para karyawan dari
Pertamina Lubricants, Pertamina Eksplorasi Produksi dan Pertamina Gas Western Java
melakukan Himalayan adventure-tour di medan yang terkenal sangat sulit untuk dijelajahi.
Berbagai tantangan kondisi medan pegunungan meliputi aspal berbatu, tanjakan yang tak
terguda, lapangnya gurun pasir, turunan tajam, lumpur tanah hingga salju telah mereka
terjang secara bertahap.
Start perjalanan dari Kathmandu, mereka lalu memulai perjalanan panjang menuju Pokhara
yang berjarak sekitar 250 km. Ekspedisi dilanjutkan melalui jalan aspal ke Baglung melalui
Sarangkot dan menikmati pemandangan menakjubkan di Pokhara, Annapurna Rance dan
mengunjuni Kuil Suci Hindu.
Tantangan sebenarnya yang mereka hadapi ketika pendakian vertikal dimulai ke arah
Himalaya dari 300 m hingga mencapai 4.000 m dengan target titik tertinggi,yakni Mukintath di
4.000 m. Di sini perubahan medan mulai dirasakan. Melewati pegunungan dengan tikungan
tanjam, cuaca sangat dingin, genangan air, jembatan suspensi dan jalanan gravel dan pasir
yang tak terduga. Di hari kelima, mereka lalu mulai turun kembali ke iklim yan lebih hangat di
Tatopani yang merupakan mata air panas yang terkenal di Nepal dan melanjutkan perjalanan
kembali ke Kathmandu.
Perjalanan ini didukung oleh pelumas Enduro. Enduro Sport 4T dan 4T Racing merupakan
produk Pertamina Lubricants yang khusus memiliki formula untuk mendukung motor-motor
besar dengan kegiatan-kegiatan turing atau adventure dan mampu bekerja dalam suhu
tinggi. Karakter Himalaya dengan tantangan perjalanan ini memberikan pelindungan mesin
yang panjang dengan penguapan rendah dan performa mesin maksimal.•PERTAMINA LUBRICANTS
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PGE Bor Sumur Geothermal Terdalam se-Indonesia
JAKARTA - PT Pertamina Geothermal Energy (PT PGE) proyek
Hululais sukses bor sumur panas bumi terdalam di Indonesia,
dengan kedalaman akhir mencapai 3.203 meter kedalaman
ukur (mku), pada (24/3).
Sumur HLS-E/1 ini tajak pertama kali pada 28 November
2015 menggunakan rig PDSI type N110/M3-28 dan dinyatakan
selesai pada 12 Maret 2016, sesuai target yang telah ditetapkan.
Sumur geothermal terdalam di Indonesia sebelumnya adalah
sumur AWI 9-9 di lapangan panas bumi Gunung Salak dengan
kedalaman akhir mencapai 3170 mku.
Sumur HLS-E/1 merupakan sumur pemboran berarah
tipe big hole dengan sudut inklinasi mencapai 40,6°. Terletak
di Cluster E Proyek Hululais PGE, sumur ini memperlihatkan
potensi produksi yang cukup menjanjikan. Dari profil pemanasan

(heating up) selama 13 jam, sumur HLS-E/1 dapat mencapai
temperatur 270°C, yang artinya sumur ini sangat memungkinan
untuk mampu melakukan self-discharge sehingga dapat ber
produksi lebih lama dari sumur lainnya. Zona loss sumur ini
juga cukup tebal, ± 1400 meter. Berpotensi untuk memberikan
kontribusi produksi fluida yang besar sehingga kapasitas pro
duksi sumur diharapkan dapat diatas target (ekivalen >10 MWe).
Keberhasilan ini sekaligus membuktikan kemampuan
anak negeri dalam pemanfaatkan kecanggihan teknologi serta
ketepatan model geosains dan reservoir yang telah disusun
secara akurat. Proyek ini sangat dihandalkan untuk membantu
mengatasi kekurangan kebutuhan energi listrik di wilayah Beng
kulu dan sekitarnya.
Lokasi Proyek Hululais terletak di Kabupaten Lebong,

Provinsi Bengkulu yang berjarak sekitar 180 km dari kota
Bengkulu. Melalui project Hululais, PGE diharap mampu me
nyumbang listrik sebesar 1x55 MW pada Januari 2018 dan
tambahan 1x55 MW pada Desember 2019.
PT. PGE mengoperasikan 8 lapangan secara “Own Ope
ration” terdiri dari 4 lapangan komersial (Kamojang : 235 MW,
Ulubelu : 110 MW, Lahendong: 80 MW dan Sibayak: 12 MW)
dan 4 lapangan dalam tahap pengembangan (Lumut Balai,
Karaha, Hululais, Sungai Penuh).
Saat ini, total kapasitas terpasang PT PGE sebesar 437 MW
setelah beroperasinya PLTP Kamojang Unit 5 yang merupakan
pengembangan dari Area Kamojang. Peresmian beroperasinya
PLTP Kamojang 5 dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia,
Joko Widodo, pada tanggal 5 Juli 2015.•RILIS

Pengecekan Rutin di CNG Plant
Tambak Lorok, Semarang

Foto : WAHYU

Beberapa pekerja tampak melakukan pengecekan rutin di fasilitas CNG Plant Tambak
Lorok, Semarang, milik PT Perta Daya Gas yang merupakan perusahaan patungan
antara PT Pertamina Gas dan PT Indonesia Power. CNG Plant dengan kapasitas 17
BBTUD ini menjadi salah satu fasilitas penting dalam memasok gas untuk kebutuhan
Pusat Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tambak Lorok khususnya di saat jam beban
puncak (17.00 - 22.00).•RILIS

PDSI Selesesaikan Assessment GCG

Foto : PDSI

Jakarta - Selangkah la
gi rangkaian proses im
plementasi Good Corporate
Gover nance (GCG) PDSI
bergulir. Selama tiga bulan
terakhir di tahun 2016 ini PDSI
yang bekerja sama dengan
BPKP melakukan assessment
GCG. Pada exit meeting yang
dilakukan Senin (21/3) di
Graha PDSI Jakarta, Legal &
Compliance Manager PDSI
Siti Nur Maulina mengatakan
bahwa pelaksanaan assess
ment ini adalah untuk im
plementasi tahun buku 2015
yang dimaksudkan un
tuk mengukur kualitas pe
nerapan GCG di PDSI. “Yang
lebih penting lagi dalam
pelaksanaan assessment ini
adalah dilakukannya iden
tifikasi bidang-bidang yang
memerlukan perbaikan dan
atau penyempurnaan, serta
monitoring konsistensi pe
nerapan GCG di PDSI,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur
Utama Lelin Eprianto dalam
sambutannya menambahkan
bahwa assessment ini bu
kan hanya sekadar untuk

Seminar dan Penutupan Bulan K3
Nasional Tahun 2016

pencapaian nilai atau score
semata, tetapi esensinya
adalah bagaimana kita dapat
menerapkan prinsip-prinsip
tata kelola perusahaan yang
baik di dalam proses bisnis
PDSI, sehingga pada akhirnya
PDSI menjadi perusahaan yang
terpercaya dan sustain.
Tim BPKP selaku external
assessor dalam paparannya
menyampaikan bahwa
assessment ini didasari oleh
enam aspek yang men
jadi pokok perhatian, yaitu
komitmen terhadap penerapan
tata kelola perusahaan yang
baik, aspek Pemegang Saham
dan RUPS/Pemilik Modal,
aspek Dewan Komisaris, aspek
Direksi, aspek pengungkapan

dan keterbukaan informasi, dan
aspek lainnya. Kesemuanya
dilakukan dengan metodologi
review dokumen, kuesioner,
wawancara dan observasi.
Pencapaian skor assessment
PDSI untuk implementasi ta
hun 2015 adalah 82,745 atau
mengalami peningkatan dari
skor tahun–tahun sebelumnya.
Di PDSI evaluasi implementasi
GCG dilakukan melalui internal
assessment setiap tahun dan
external assessment setiap dua
tahun sekali.
Hadir dalam exit meeting
ini jajaran Direksi dan Komisaris
PDSI serta para champion
GCG PDSI. Acara ini diakhiri
dengan diskusi interaktif para
peserta rapat.•bk

JAKARTA - Bertempat di Hotel Patra Jasa Jakarta, diadakan Seminar dan Penutupan
Bulan K3 Nasional Tahun 2016 oleh PT Pertamina Retail, PT Pertamina Trans Kontinental,
PT Pertamina Patra Niaga dan Patra Jasa, pada (29/2). Bertajuk Tingkatkan Budaya
K3 untuk Mendorong Produktivitas dan Daya Saing di Pasar Internasional, seminar ini
diselenggarakan untuk mendukung peringatan Bulan K3 nasional tahun 2016 sekaligus
menutup rangkaian acara Bulan K3 Nasional.
Pada acara tersebut Manager HSSE Direktorat Pemasaran Pertamina, Gama Widya
putra menyampaikan, HSSE Excellent memiliki milestone utama yang akan dicapai,
antara lain CSMS & Safe Work Practice, Pelaksanaan Audit Internal & External ISM, ISPS,
Implementasi CSMS terhadap Owner Kapal Charter, dan Assessment Security Operation
Excellence. HSSE Excellent ini didukung oleh Direktur Pemasaran dengan Komitmen
HSSE Direktorat Pemasaran, yaitu “Saya peduli dan berkomitmen untuk mentaati aturan
keselamatan dan mencegah terjadinya kerugian (kecelakaan) dengan mendorong ataupun
terlibat dalam menjalankan komunikasi HSE secara berkala, melalui safety pause, HSSE
meeting, management walk through dan safety stand fown, praktik-praktik kerja yang aman
dan ramah lingkungan, serta aktif melaporkan suatu aksi atau kondisi terkait safety melalui
PATUH (di mana dikenal dengan obit card) dan training HSSE mandatory.”
Senior Analyst Safety dan Industrial Hygiene HSSE Direktorat Pemasaran Pertamina,
dr. Yohannes N Pasaribu sebagai pembicara menyampaikan bahwa K3 bertujuan untuk
melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya.
Proses bisnis kesehatan kerja idealnya dilaksanakan oleh higienis industri melalui
pengukuran dan pengendalian sumber bahaya di lingkungan kerja dan deteksi populasi
pekerja terpapar sebagai bentuk pencegahan dilanjutkan oleh dokter kesehatan kerja.
Tujuannya untuk pemeriksaan kesehatan lanjut populasi terpapar dan pengobatan penyakit
akibat kerja. “Dengan terciptanya lingkungan kerja yang aman produktivitas kerja akan
tercapai,” harapnya.
Pada puncak acara Seminar dan Penutupan Bulan K3 Nasional tahun 2016 ini
diserahkan hadiah untuk pemenang untuk juara I lomba duel otak dari PTK, juara I lomba
senam dari Patra Niaga, juara I lomba gulung selang dari PTK dan juara I penilaian gedung
perkantoran dari Patra Jasa.•PTK
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BALI - Sebanyak 40 lembaga
yang terdiri dari 10 kemen
terian, 10 lembaga negara,
10 BUMN, dan 10 peru
sahaan swasta berhasil
meraih Anugerah The 1st PR
INDONESIA Media Relations
Awards & Summit (PRIMAS)
2016. Salah satunya adalah
PT Pertamina (Persero) yang
berhasil meraih peringkat per
tama kategori BUMN sebagai
media exposure terb anyak
tahun 2015 pilihan majalah
PR Indonesia, di Kuta, Bali,
Kamis (24/3).
“Penghargaan ini memacu
kami lebih baik lagi berkiprah
sebagai PR di BUMN untuk
memberikan kontribusi nyata
bagi Indonesia. Selama ini
Pertamina selalu menjaga
persepsi publik dengan

menghadirkan berita-berita
positif dan berimbang.
Penghargaan ini menjadi salah
satu bukti, bahwa upaya kami
berhubungan baik dengan
media dapat meningkatkan
citra perusahaan melalui me
dia exposure yang profesional
dan tidak menciptakan kon
flik,” ujar External Commu
nication Manager Pertamina
Ifki Sukarya usai menerima
penghargaan PRIMAS 2016.
Ifki menyadari penting
nya membangun hubungan
baik dengan media. “Hal itu
bukan sekadar untuk mem
publikasikan kegiatan yang
dijalankan perusahaan, tetapi
juga menjadikan publikasi
tersebut sebagai pilar yang
dapat memperkokoh citra
positif perusahaan di mata

publik,” ujarnya.
Anugerah The 1st PR
INDONESIA Media Re
lations Awards & Summit
(PRIMAS) 2016 digelar untuk
mengapresiasi kementerian,
lembaga, BUMN, dan swasta
yang memiliki eksposur pem
beritaan terbanyak di tahun
2015.
Metode penentuan pe
menang dengan melakukan
monitoring atas pemberitaan
di media cetak yang dilakukan
oleh PT Isentia. Hasil mo
nitoring dipilih tim juri PR
Indonesia untuk ditentukan
peringkatnya.
“Kami mendorong agar
praktisi PR di kementerian,
lembaga, BUMN, dan swasta
meningkatkan kinerja dan
menjalin hubungan baik de

Foto : ISTIMEWA

Pertamina Raih Penghargaan PR Indonesia Award 2016

17

External Communication Manager Pertamina Ifki Sukarya (ketiga kiri) foto bersama
dengan para pemenang lainnya usai menerima penghargaan PRIMAS 2016.

ngan media sehingga kinerja
unggulnya dapat diketahui
publik,” kata penggagas
acara yang juga menjabat
sebagai CEO/Chief Editor PR
Indonesia Asmono Wikan.
Di tempat yang sama,

Country General Manager
PT Isentia Luciana Budiman,
mengatakan, agar eksposur
pemb eritaan BUMN makin
meningkat, BUMN harus
menunjukkan kinerjanya de
ngan baik.•RIA

PT Pertamina Gas Terus Genjot Pembangunan Pipa
Transmisi Gas Gresik-Semarang

Foto : WAHYU

PT Pertamina Gas terus menggenjot pembangunan pipa transmisi gas open access ruas
Gresik-Semarang. Ruas pipa ini melewati 4 kota/kabupaten di Jawa Tengah dan 3 kabupaten
di Jawa Timur. Pipa yang berdiameter 28 inchi dengan panjang 267 km ini sebagian
besarnya ditanam di jalur ROW (right of way) milik PT Kereta Api Indonesia. Sampai saat ini
penyelesaian Engineering Procurement & Construction (EPC) sudah mencapai 70 persen.
Tampak pekerja sedang melakukan pengelasan pipa di jalur ROW Kereta Api KM 37, Desa
Sambung, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.•RILIS

BOGOR – Berlokasi di Situ
Gedong, Cibinong, Bogor,
puluhan Fire Brigade Pertamina
kembali melakukan latihan
dan testing mesin pompa air
pemadam kebakaran water
dragon berkapasitas 6.000
GPM (Gallon Per Minute)
atau 22.710 liter/menit, pada
(17/3). Turut hadir dalam ke
giata n tersebut, Manager
HSSE Head Office Pertamina
Tri Sapta Mulia, Asisten Ma
nager HSSE Head Office Per
tamina Hery Chandra, serta
jajaran HSSE lainnya.
Acara yang diadakan se
harian di Situ Gedong tersebut,
bertujuan untuk mencoba

mes in pompa waterdragon
6.000 GPM milik Pertamina
yang dibelinya tahun lalu serta
memberikan refreshment bagi
para Fire Brigade Pertamina
untuk mengoperasikan mesin
ini. Setidaknya, dibutuhkan
20 orang Fire Brigade untuk
menggunakan waterdragon
pump tersebut.
Pada saat dioperasikan,
tim Fire Brigade terbagi ke
dalam empat tim, yaitu tim
pengoperasi mesin pompa,
tim pengatur sumbmersible
pump ke tempat sumber air,
tim penyiap manifold, dan tim
yang mengarahkan semburan
air pada target, atau yang le

bih sering disebut dengan tim
predator.
Mesin pompa Water
dragon 6.000 GPM merupakan
mesin pompa yang dimiliki
Kantor Pusat Pertamina di
samp ing beberapa pompa
Waterdragon 3.000 GPM
yang lainnya, yang memang
disiapkan untuk menangani
api tidak hanya di area Jakarta
saja, namun juga di unit
daerah dan Anak Perusahaan
Pertamina. Dengan harga
sek itar Rp. 12 miliar dan
berat seberat 10 ton, mesin
pompa bertenaga tinggi ini
memang memiliki tingkat
pengoperasian yang cukup

banyak melibatkan aktivitas,
sehingga membutuhkan
pelatihan dan pembiasaan
penggunaan oleh operator
melalui kegiatan seperti ini,
setidaknya dua kali setahun.
Manager HSSE Head
Office Pertamina Tri Sapta
Mulia berharap setelah ter
selesaikannya latihan ini,
Fire Brigade Pertamina bisa
terbantu dalam me-refresh
pengetahuan dan kem am
puannya dalam mengo pe
rasikan waterdragon pump
yang sering disebut ter
minator ini, sehingga mampu
bergerak cepat dalam meng
gunakannya.

Foto : ADITYO

Fire Brigade Pertamina Berlatih dengan Waterdragon 6.000 GPM

“Dengan adanya pompa
ini, dan pelatihan kepada
Fire Brigade, kita harapkan
mereka bisa familiar, ba
gaimana mengo perasikan,
bagaimana mensinergikan

antara masing-masing tim,
karena ini cukup banyak
peralatannya, dan cukup
besar, jadi tim yang terlibat
ini cukup banyak,” pungkas
Tri Sapta.•Starfy
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Pertamina.
Sesuai dengan Anggaran Dasar PT Pertamina
(Persero) pasal 14 ayat 8 bahwa kewenangan
pengangkatan/pemberhentian Dewan Komisaris
merupakan kewenangan Menteri BUMN selaku
Dengan penambahan Edwin Hidayat Abdullah
berarti total Dewan Komisaris menjadi lima orang.
Abdullah sebagai Wakil Komisaris Utama, Sahala

Edwin Hidayat Abdullah
Ditunjuk Sebagai
Wakil Komisaris Utama
Pertamina
JAKARTA – Edwin Hidayat Abdullah Deputi Bidang Usaha

Lumban Gaol sebagai Komisaris, Suahasil Nazara
sebagai komisaris dan Widhyawan Prawiraatmadja
sebagai komisaris.
Pengalaman kerja Edwin sebelumnya Direktur
Business Development PT -Global Perkasa Investindo
2010, Anggota Audit Committee PT Golden Energy
Mines Tbk 2011 dan Komisaris PT Gas Resources
Indonesia.
Pendidikan Sarjana Ekonomi UGM, 1995
dan 1 tahun tugas di McGill University, Montreal,

Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian

Canada. Master of Public Management dari Lee

BUMN telah ditunjuk menjadi Wakil Komisaris Utama PT

Kuan Yew School of Government, NUS Singapore

Pertamina (Persero). Penunjukan itu tertuang dalam Surat

in Corporation di Kennedy School of Government,

Penyampaian Salinan Keputusan Menteri BUMN Nomor S-64/S.

Harvard University, USA, 2005. IDEAS Fellow di MIT

MBU/03/2016 tertanggal 29 Maret 2016 tentang pengangkatan

(Massachusetts Institute of Technology) Sloan School

Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT

of Management, Cambridge, USA, 2008-2009.•RILIS

PERSATUAN WANITA PATRA

Forum KOMET MOR V :
Fraud is Disaster

SURABAYA – Ada yang berbeda dalam Forum KOMET
yang diselenggarakan oleh Pertamina Surabaya, (1/3).
Selain dihadiri oleh seluruh pekerja, kali ini juga dihadiri oleh
VP Investigation Audit & WBS Budhi Darmawan dan Agus
Widhi Nurdoko dari Fungsi Legal Counsel & Compliance.
Bertempat di Ruang Fastron Gedung Menara
Pertamina Surabaya, acara dibuka dengan sambutan GM
MOR V Ageng Giriyono. Acara tersebut membahas tema
‘Fraud is Disaster’ dan ‘Good Corporate Governance’.
VP Investigation Audit & WBS Budhi Darmawan men
jelaskan tingkat fraud yang ada di Pertamina dan mengajak
seluruh pekerja untuk bersama-sama mengatasinya. Ia
menegaskan, untuk menghindari fraud, pekerja harus
pandai bersyukur atas yang sudah diberikan Tuhan.
Sementara Agus Widhi Nurdoko membahas tentang
‘Good Corporate Governance’. Ia menjelaskan, tata
kelola perusahaan yang baik sangat penting sebagai per
tanggungjawaban kepada stakeholder perusahaan. Tujuan
dari penyampaian materi ini untuk mendorong pekerja
untuk patuh melaporkan dan lebih memahami mengenai
Good Corporate Governance.•MOR V

SIMPRUG - Bertempat di Gedung PWP Gunung Simping,
Cilacap, PWP RU IV mengadakan Seminar Kepribadian
dengan pembicara Dra. Indah Soekotjo M.Sc dari Jakarta,
pada (22/3). Dengan tajuk Pesona Kepribadian Perempuan
Indonesia, Indah menjelaskan bahwa kepribadian meru
pakan salah satu faktor dominan yang menentukan sikap
dan perilaku manusia.
Dalam kesempatan tersebut, wanita yang pernah
menjadi model sampul majalah Gadis pada edisi pertama
itu memberikan beberapa tips dan trik dalam mengenali
kepribadian serta belajar bagaimana menghargai diri sendiri
agar dihormati dan dihargai oleh orang lain.
Sebelumnya, Lia Dadi Sugiana selaku Pjs. Ketua PWP

RU IV mengingatkan seluruh anggota PWP RU V untuk
mengembangkan kepribadian yang baik atau etis perlu dimiliki
agar kita dapat mengatur bagaimana berinteraksi dengan
orang lain dan membentuk citra positif bagi PWP dan RU
VI Cilacap.
“Saya berharap, para peserta mendapatkan penge
tahuan mengenai cara mengembangkan kepribadian diri,
baik sebagai perempuan, ibu, maupun pendamping suami
sehingga memilki kemampuan mengendalikan dan mengelola
diri sendiri dengan lebih baik, mampu berkomunikasi dengan
orang lain di lingkungan internal PWP dan Pertamina
maupun eksternal sehingga menjadi teladan dimanapun kita
berada,”pungkasnya.•RU IV

Foto : RU IV

PWP RU IV Adakan Seminar Kepribadian

Silaturahmi Keluarga Besar PWP PGE
BANDUNG – Mempererat persaudaraan antar istri pekerja,
PWP PGE melaksanakan kegiatan forum silaturahmi dan
temu kangen dengan mantan pengurus PWP PGE periode
terdahulu.
Kegiatan yang diinisasi pada pertengahan Maret 2016
di Bandung ini mengambil tema ‘Dari Kita Untuk Kita, Mem
bangun Solidaritas Antar Sesama’.
Menurut Ketua PWP PGE Myrna Irfan Zainudin, forum
silaturahmi tersebut bukanlah yang pertama kali diadakan.
Namun memang merupakan kegiatan perdana yang juga
melibatkan para ketua dan pengurus PWP PGE beberapa
periode sebelumnya, termasuk para istri pensiunan PGE.
Lebih jauh Myrna berharap melalui perhelatan tersebut
akan terwujud komunikasi yang lebih intensif antar istri
pekerja, membangun solidaritas dan empati dari para istri

Foto : PEP JATIBARANG
Foto : PGE

Foto : ISTIMEWA

Tanri Abeng sebagai Komisaris Utama, Edwin Hidayat

Foto : MOR V

RUPS PT Pertamina (Persero).

terhadap kondisi yang tengah dialami perusahaan saat ini.
“Perkembangan harga minyak yang sangat mem
prihatinkan saat ini hendaknya dapat disikapi secara bijak
oleh seluruh anggota PWP, dengan terus memberikan
semangat kepada para suami untuk bekerja secara lebih
efektif dan efisien. Kita patut bersyukur di tengah badai ini,
PGE tetap mampu memberikan kontribusi optimal kepada
Pertamina. Untuk itu, mari kita berdoa agar pencapaian
target listrik 105 MW dari geothermal di tahun 2016 ini
dapat terwujud nyata tanpa kendala apapun,” ujar Myrna
Irfan Zainudin.
Forum silaturahmi dan temu kangen ini dihadiri 46
peserta dan diisi dengan berbagai kegiatan positif se
perti sharing session pengalaman dalam berorganisasi,
pemberian santunan dan ladies PGE lipsync contest.•PGE
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Klasemen Sementara Pertamina Proliga 2016
SERI I Putaran KEDUA SOLO

Putri dan Putra Jakarta Pertamina Energi Berhasil Sapu Bersih
SOLO – Tim putra dan putri Jakarta Pertamina Energi meraih

langsung. Pada set pertama, Jakarta Pertamina Energi langsung

terakhir seri pertama putaran kedua gelaran Pertamina

dengan 25-11.

kemenangan atas lawan-lawannya pada pertandingan hari
Proliga 2016 di GOR Sritex Arena, Solo, (25-27/3).
Pada pertandingan putri menghadapi Bekasi BVN,
Jakarta Pertamina Energi menang mudah dengan tiga set

melesat dengan selisih angka dua digit hingga menyudahinya
Block dan spike Jakarta Pertamina Energi berulang kali
membuat pemain Bekasi BVN mati kutu dan tidak dapat
diimbangi. Hasilnya, kendati sempat bangkit Bekasi BVN
kembali kalah di set kedua dengan 25-18. Permainan Bekasi
BVN semakin tidak berkembang di set ketiga sehingga harus
kalah dengan angka telak 25-8.
Adapun, tim putra Jakarta Pertamina Energi juga menang
melawan Bekasi BVN sekaligus revenge dari kekalahan pada
putaran pertama lalu. Agung dan kawan-kawan sempat menun
jukkan tanda-tanda menang mudah setelah unggul pada dua

Proliga 2016 tim putri masih dipuncaki oleh Jakarta Per

set pertama dengan 18-25 dan 23-25.

tamina Energi. Adapun, tim putra menduduki posisi kedua

Namun, di set ketiga Jakarta Pertamina Energi banyak
melakukan kesalahan sendiri dan Bekasi BVN mengambil dua

“Tim putri Jakarta Pertamina Energi sangat memuaskan.

set selanjutnya dengan 25-20 dan 26-24. Di babak terakhir

Permainannya nyaris tanpa cela. Untuk tim putra kami

akhirnya Jakarta Pertamina Energi melepas ketegangan dengan

mencatat perlu perbaikan dan diharapkan dapat tampil lebih

skor kemenangan 13-25.

baik lagi di seri-seri selanjutnya,” kata Manager Tim Putra

Dengan hasil tersebut, klasemen sementara Pertamina

Foto : WAHYU

setelah Samator.

dan Putri Jakarta Pertamina Energi Sutrisno.•RILIS

Talkshow Deteksi Dini Kanker Serviks
Semarang – Guna me
ningkatkan kesadaran me

ngenai kesehatan, IIPP
(Ikatan Istri Pimpinan) BUMN
Jateng – DIY mengadakan
talkshow dengan tema “De
teksi Din i Kanker Serviks”
di ruang serbaguna MOR
IV. Narasumber yang hadir
dalam talkshow, yaitu Dr.
Prima Gestyalania R.H.SpOG.
Acara yang dilaksanakan
pada (17/2) tersebut dihadiri
Foto : MOR IV

oleh seluruh istri pimpinan
BUMN Jateng – DIY. Acara
dibuka oleh istri GM MOR IV
berlebihan. “Namun kanker

sebut, sekaligus diumumkan

Dalam sambutannya

serviks dapat dicegah dengan

pula reorganiasi baru atas

Lela Kusnendar selaku istri

deteksi dini pap smear, edu

kepengurusan IIPP periode

GM MOR IV menyampaikan

asi mengenai kanker serviks,

2016 – 2017, dengan ketua

ucapan terima kasih atas

dan vaksinasi HPV,” ungkap

Diana Jayandi, istri pimpinan

kehadiran para tamu undangan

Dr. Prima selaku narasumber

PT. Industri Wijaya Kusuma.

dan meminta maaf apabila

dalam talkshow.

Ia juga memperkenalkan ke

Lela Kusnendar.

Acara dilanjutkan dengan

pen gurusan baru kepada

sesi tanya jawab bagi audiens

undangan. Acara dilanjutkan

yang ingin tahu lebih banyak

dengan pengumuman arisan

menjelaskan

mengenai kanker serviks. Di

yang rutin dilaksanakan setiap

mengenai faktor-faktor pe

harapkan acara talkshow ini

bulannya, serta pembagian

nyebab kanker serviks, yaitu

akan meningkatkan kesadaran

doorprize.

HPV (Human Papilloma

mengenai pentingnya men

Virus), sex, parity, rokok, so

jaga kesehatan.

dalam penyelenggaraan acara
terdapat kekurangan.
Dr. Prima Gestyalania
R.H.SpOG

sial – eknomi, dan diet yang

Dalam kesempatan ter

Lalu, acara ditutup de
ngan ramah tamah dan foto
bersama.•MOR IV
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Pertamina Siapkan Kerja Sama
dengan KPK

R!SK Upd@te

Foto : ADITYO

Risk Management
dalam Bisnis Retail BBM

Seluruh Direksi Pertamina bersama seluruh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) foto bersama usai melakukan koordinasi berkaitan dengan supervisi
pencegahan korupsi untuk proyek-proyek strategis Pertamina serta perbaikan berkelanjutan dan menyeluruh terhadap tata kelola energi dari hulu ke hilir.

J A K ARTA – D a l a m
semangat menjadi
perusahaan yang bersih,
transparan, dan antikorupsi,
Direktur Utama Pertamina
beserta Direksi lainnya me
ngunjungi Kantor Komisi
Pemb erantasan Kor upsi
(KPK) di Jalan HR Rasuna
Said, Jakarta Pusat, pada
Kamis (24/3).
Kunjungan ini juga di
hadiri oleh Chief Legal
Couns el & Compliance
Pertamina, Chief Audit
Executive Pertamina,
Senior Vice President ISC
Pertamina, Senior Vice
President Business De
velopment Pertamina, dan
beberapa Vice President
Pertamina.
Bertempat di Ruang
Rapat Pimpinan KPK, Lantai
3 Gedung KPK, rombongan
disambut oleh Ketua KPK
Agus Rahardjo beserta
seluruh Pimpinan KPK
lainnya, Basaria Panjaitan,
Alexander Marwata, Laode
Muhamad Syarif, Saut Situ
morang, dan Deputi KPK.
Kunjungan ini merupakan
salah satu cara untuk mem
pererat silaturahmi dan saling
memperbarui informasi. Tu
juan utama kunjungan ini
adalah membicarakan me
ngenai beberapa rencana
kerja sama Pertamina
den gan KPK, antara lain
kerja sama pendampingan
dan pengawasan KPK
bagi bisnis hulu dan hilir
Pertamina, peningkatan
kajian bersama guna
mengurangi kesempatan
baik fraud maupun korupsi,
rencana pengawasan pro

yek strategis Pertamina,
misalnya proyek Refining
Development Master Plan
Program (RDMP), rencana
monitoring proses perizinan
di lapangan, kerja sama
review sistem anti-fraud,
serta pemilihan Pertamina
sebagai percontohan Badan
Usaha Milik Negara (BUMN)
yang antisuap, bersih, dan
akuntabel oleh KPK.
Dalam paparannya, Di
rektur Utama Pertamina Dwi
Soetjipto menyampaikan
apresiasinya terhadap ben
tuk-bentuk kerja sama yang
sebelumnya telah dibuat
antara tim Pertamina dan
KPK. Selain itu, ia juga men
jelaskan, kerja sama berupa
kajian dan pendampingan
KPK tersebut juga men
dukung strategi efis iensi
milik Pertamina dalam lima
prioritas strategis perseroan.
“Kami senang tadi me
lihat beberapa proyek kerja
sama yang ditawarkan,
yakni kami melihat efisiensi
masih banyak yang harus
diperbaiki, seperti yang
pertama dilaksanakan di
tahun 2015 adalah dimulai
dengan pembubaran Petral,
kemudian langkah-langkah
efisiensi juga terus kami la
kukan,” kata Dwi.
Dwi berharap dukungan
KPK ini mampu berkontribusi
dalam memaksimalkan
penataan kembali tata kelola
migas di Pertamina. Selain
itu, ia memohon bantu
an KPK untuk melakukan
supervisi atas proyek stra
tegis nasional yang dita
ngani oleh Pertamina,
yaitu pengembangan

dan pembangunan kilang
minyak mentah.
“Misalnya dalam pro
ses pengadaan, dalam
pengendalian arus minyak,
kemudian pelaksanaan
proy ek, kontrak-kontrak
dengan pihak lain, dan lain
sebagainya. Saya kira itu
hal-hal yang Pertamina
but uh support, apakah
itu nantinya bentuknya
pend ampingan dan lain
sebagainya, sehingga kita
bisa menghindari adanya
kesalahan-kesalahan saat
melangkah ke depan,” ujar
Dwi.
Sementara, Ketua KPK
Agus Rahardjo mengata
kan, KPK sebagai badan
independen, sangat men
dukung kerja sama yang
dibangun dengan Pertamina,
mengingat kerja sama yang
dilakukan ini dilandasi oleh
kepentingan bersama un
tuk membentuk sebuah
k o rp o r a s i a t a u B U M N
yang bersih, antisuap, dan
zero tolerance terhadap
tindak pidana korupsi. Ia
menegaskan, KPK siap
mend ampingi Pertamina
dalam kegiatan bisnisnya
yang memang sangat kom
pleks.
“Kami sangat terbuka
untuk mendampingi Perta
mina. Semoga ini menjadi
sesuatu yang baik ke de
pannya,” ujar insinyur Indo
nesia pertama yang memim
pin lembaga penegakan
hukum tersebut.
Chief Legal Counsel &
Compliance Genades Pan
jaitan dan Chief Audit Exe
cutive Wahyu Wijayanto
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telah ditunjuk menjadi wakil
Pertamina untuk menin
daklanjuti hasil kerja sama
Pertamina ke KPK tersebut.
Sementara, Vice Pre
sident Corporate Commu
nication Pertamina Wianda
Pusponegoro menjelaskan,
kunjungan ini merupakan
salah satu harapan Per
tam ina agar dapat lebih
baik lagi dalam membenahi
tata kelola arus minyak, di
samping efisiensi sebesar
US$608,41 juta yang ber
hasil diberikan Pertamina
pad a tahun 2015 melalui
Breakthrough Project (BTP).
“Dengan adanya koor
dinasi dan supervisi oleh
KPK diharapkan pem
benahan tata kelola energi
dari hulu ke hilir di Pertamina
dapat lebih baik lagi,” ucap
Wianda.
Wianda menegaskan,
tata kelola yang baik sangat
diperlukan untuk menutup
celah-celah yang berpotensi
menimbulkan korupsi. “Da
lam konteks itulah, Direksi
Pertamina meminta kepada
pimpinan KPK yang memiliki
kompetensi dan wewenang
untuk dapat melakukan
pendampingan mulai dari
perencanaan hingga pelak
san aan proyek tuntas,”
jelasnya.
Kedatangan Pertamina
ke KPK ini membuktikan
bahwa Pertamina ber
komitmen untuk menerap
kan prinsip-prinsip integri
tas, antikorupsi, akunta
bilitas, ketaatan, dan trans
paransi pada hukum, untuk
menjadi perusahaan yang
bersih.•Starfy

Seiring dengan menjamurnya bisnis retail BBM
mini menunjukkan Perniagaan Bahan Bakar Minyak
(BBM) sekarang tidak hanya didominasi oleh Per
tamina maupun instansi/perseorangan dengan modal
besar. Saat ini hanya dengan modal Rp 6,5 juta saja,
pedagang sudah bisa mendapatkan lapak pompa
mini dan tentu saja omzet yang dapat mencapai Rp 3
juta per bulan. Pedagang BBM mini ini sangat mudah
ditemui di sudut-sudut Jakarta.
Mengacu pada kacamata hukum, munculnya pe
dagang BBM mini tergolong ilegal. Menurut UU Migas
No. 22 tahun 2001, perniagaan BBM subsidi tanpa
Izin Usaha Niaga akan dipidana penjara paling lama
6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar.
Selain itu, keberadaan pedagang BBM mini tentu
saja akan memunculkan potensi risiko dari berbagai
aspek yang dapat berpengaruh terhadap bisnis Per
tamina. Mengacu pada kategori risiko Pertamina
Risk Intelligence Map, beberapa potensi risiko yang
dapat terjadi akibat kemunculan retail BBM mini,
di antaranya risiko reputasi yang dikategorikan se
bagai Governance Risk, dimana masyarakat akan
mengasosiasikan pedagang BBM mini dengan Per
tamina karena adanya image di masyarakat bahwa
retail BBM umumnya diidentikkan dengan Pertamina.
Saat ini pengelolaan BBM mini masih belum standar,
seperti alat takar belum ditera secara resmi oleh Ba
dan Metrologi. Akibatnya volume BBM yang dibeli
berpotensi tidak sesuai dengan harga yang diba
yar dan berimbas pada kepuasan konsumen. Para
konsumen akan menganggap pedagang BBM mini
merupakan salah satu cabang usaha Pertamina
sehingga berpotensi menurunkan citra perusahaan.
Apabila ditinjau dari risiko operasional yang ter
masuk dalam Operational/Infrastructure Risk, bisnis
BBM mini berpotensi menimbulkan risiko HSSE
karena minimnya peralatan safety di lokasi penjualan
BBM, seperti alat pemadam kebakaran, rambu-ram
bu tanda peringatan, dinding pembatas, dan lainlain. Para pedagang kurang memperhatikan faktor
safety karena minimnya kesadaran dan pengetahuan
terhadap pentingnya aspek HSSE. Selain itu, per
timbangan dari segi biaya juga menjadi salah satu
penyebab minimnya kelengkapan safety.
Beberapa contoh potensi risiko yang telah dija
barkan di atas sebaiknya menjadi perhatian bagi
Pertamina. Perlu adanya upaya mitigasi dari internal
perusahaan untuk meminimalkan potensi risiko akibat
menjamurnya usaha retail BBM mini. Contoh mitigasi
adalah edukasi masyarakat mengenai risiko niaga
BBM tanpa izin dan tanpa kelengkapan HSSE standar
melalui program-program CSR. Contoh mitigasi lain
nya adalah memasarkan BBM dalam bentuk kemasan
dengan mengacu pada Harga Eceran Tertinggi yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah. Produk tersebut
dapat didistribusikan ke daerah yang jauh dari SPBU.
Upaya-upaya di atas setidaknya mampu mengalihkan
masyarakat dari membeli BBM dari pedagang eceran
yang belum terjamin aspek kualitas, kuantitas, dan
safety-nya.•
Sumber : Strategic Planning Risk Management – Direktorat Keuangan

