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Realistic Optimism (2)
Pada akhir November lalu, untuk pertama kalinya dalam
8 tahun terakhir anggota OPEC sepakat untuk mengurangi
produksi mereka direntang 32,5 - 33 juta barel per hari.
Harga minyak pun sontak naik lebih dari 5 persen. Selain
bersepakat di antara anggota OPEC, organisasi tersebut
juga harus menyakinkan negara diluar OPEC untuk juga
mengurangi produksinya, salah satunya Rusia.

Pengurangan produksi OPEC yang diharapkan pasar
akan meningkatkan harga minyak, seakan memberikan
harapan baru bagi pelaku industri migas. Mulai dari korporasi
besar seperti Exxon Mobil sampai korporasi kecil pemain
shale di AS, tentunya akan menerima afek positif. Selain itu,
ekonomi negara seperti Rusia dan Saudi Arabia diharapkan
terdongkrak.
Beberapa pihak masih belum yakin bahwa OPEC
akan memberikan dampak terhadap kenaikan harga
minyak di masa depan. Lembaga rating Moody’s tetap
mempertahankan estimasi harga minyaknya untuk 2017
dan 2018 di kisaran US$40 - 60 per barel. Dengan asumsi
fundamental seperti oversupply, tingginya tingkat persediaan
global dan lambatnya pertumbuhan demand. Moody’s
menganggap kesepakatan OPEC tidak memberikan dampak
fundamental. Kenaikan yang terjadi saat ini, adalah aksi
spekulatif yang didorong oleh harapan pengurangan produksi
OPEC akan mendongkrak pasar.
Hal tersebut juga diamini oleh analis pasar lainnya, seperti
Goldman Sachs dan Societe Generale. Keduanya juga
mempertahankan estimasi harga minyaknya juga di kisaran
US$40 - 60 per barel. Hasil diskusi Investor Relations dengan
para analis, selain karena faktor fundamental, ada faktor lain
yang bias mempengaruhi, yaitu kecenderungan beberapa
anggota OPEC untuk tetap berproduksi di atas kuota
yang ditetapkan guna memperoleh tambahan pendapatan
negaranya, ataupun mempertahankan security of supply.
Pengurangan produksi OPEC tentunya membawa
perubahan iklim industri migas, namun masih banyak faktor
yang mempengaruhinya. Optimisme yang realistis tetap
diperlukan guna bernavigasi di iklim migas yang masih
belum stabil.•
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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Serentak di Lima Kota
PT Pertamina (Persero) menyelenggarakan program Pemberdayaan
dan Pembersihan Pantai Kampung Nelayan di lima lokasi secara
serentak, yang merupakan bagian dari peringatan HUT ke-59
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PTKAM 0.2:
Melebihi Target
Berkat ‘Awareness’
Pengantar Redaksi :
Sejak Maret 2015, Pertamina telah membentuk Tim Pembenahan Tata
Kelola Arus Minyak (PTKAM) untuk melakukan pengawasan terhadap losses
(kehilangan) minyak dan produk Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai tugas
dan tanggung jawab agar tepat sasaran, waktu dan biaya. Tentunya upaya
yang dilakukan PTKAM 0.2 membangun bukti Pertamina sanggup membuat
standar baru yang memberikan kontribusi besar bagi perusahaan. Berikut
petikan wawancara dengan Project Manager Tim PTKAM Pertamina,
Faisal Yusra.
Bagaimana pencapaian kinerja PTKAM hingga September
2016 ini ? PTKAM dibentuk sejatinya bukan sebagai program efisiensi
tetapi program membangun standar kerja yang baru. Kalau kita bekerja
hanya berharap efisiensi, hal itu adalah lumrah/umum. Bekerja memang
dituntut efisien. Jadi tujuan kita adalah membuat standar kerja yang baru,
sehingga nanti bila hasilnya menghasilkan nilai efisiensi tertentu, hal itu
berarti nilai tambah.
Standar internasional supply loss adalah 0.5% dan Pertamina membuat
0.3% sebagai angka pengendalian. Awalnya angka losses Pertamina
masih tinggi 0.41% sehingga perlu dilakukan perubahan dengan membuat
standar baru dan disepakati oleh seluruh fungsi yang terlibat dalam proses
serah terima minyak bahwa angka toleransi untuk pengendalian diubah
menjadi 0.2%.
Pencapaian PTKAM hingga bulan Oktober tahun 2016 adalah 0.17%.
Hal ini berarti kita sudah bisa mencapai kualitas di atas standar yang
ditetapkan. Hal ini tentunya merupakan suatu hal yang luar biasa. Kalau
dalam bentuk uang, PTKAM ditargetkan tahun 2016 ini dapat menghasilkan
efisiensi sebesar US$ 105 juta. Realisasinya hingga bulan Oktober 2016 saja
ternyata sudah mencapai US$ 143 juta. Jauh melebihi ekspektasi dan target.
Aspek apa saja yang membawa pengaruh besar terhadap penca
paian tersebut ? Di awal program, kita diberi kesempatan oleh Direksi
untuk melakukan investasi hampir US$ 300 juta untuk perbaikan seluruh
sarana dan fasilitas sistem serah terima minyak. Tapi kami ingin melakukan
program tanpa investasi jadi dana tersebut kami ‘kembalikan’.
Jadi, yang membuat program ini berhasil tanpa investasi adalah
menyusun program awareness yaitu kepedulian dari para insan serah
terima minyak termasuk tim manajemen. Kami melakukan programprogram awareness dengan coaching, workshop, roadshow dan melakukan
pertemuan dengan tim manajemen di unit-unit dan region yang berhubungan
dengan proses serah terima minyak.
Apa hambatan dalam menjalankan program tersebut ? Ham
batan yang ada justru menjadi tantangan. Pertama, pemahaman para insan
serah terima minyak itu tidak seragam; Kedua, prosedur sistem dari serah
terima minyak tidak lengkap; Ketiga, berpikirnya silo-silo, bagai kerajaankerajaan kecil.
Ini sudah masuk tahun ke-2 dan tantangan tersebut kita proses
bagaimana menanganinya. Ternyata semua sudah bisa kita selesaikan
namun tinggal memastikan proses mitigasi berpikir silo-silo harus tetap
berjalan. Usulan kami adalah perlunya fungsi integrator prores serah terima
minyak dan memastikan segregation of duty benar-benar terpenuhi bila
ditinjau dari aspek pengawasan. Semoga usulan yang telah disampaikan
segera diputuskan Direksi mengingat masa tugas Tim Task Force PTKAM
akan segera berakhir.
Upaya apa yang dilakukan oleh PTKAM dalam menghadapi
praktik-praktik ‘Fraud’ di lapangan ? Kalau kita bicara soal losses itu
awalnya adalah terjadinya perbedaan (discrepancy) serah terima minyak
akibat perbedaan sistem perhitungan, ketelitian, penguapan, kebocoran dan
potensi adanya fraud. Fraud terhadap serah terima minyak, bisa terjadi di
segala lini mulai dari terminal muat, transportasi laut/darat sampai kepada
terminal bongkar.
Mitigasi yang kita lakukan yang pertama; melakukan pengendalian
secara sistem (online), dimana data transaksi serah terima di SAP diperbaiki
dan dilengkapi. Kedua, dalam proses perhitungan dan pengukuran minyak
kita membuat metode baru yaitu konsep ‘mengukur bersama-sama dan
menghitung masing-masing’. Sementara itu upaya ketiga, adalah program
melipatgandakan penggunaan segel khususnya di kapal tanker. Jadi titiktitik yang berpotensi keluarnya minyak melalui illegal semuanya kita segel.
Dulu yang disegel hanya di tempat-tempat normal atau umum sehingga
jumlah segelnya hanya 60 segel, namun sekarang bisa sampai 200 segel.
Kita memitigasi keluarnya minyak dari tempat yang tidak seharusnya oleh
pihak yang bertanggung jawab.
Sekarang kami menyusun program baru, yang disebut dengan cargo
owner, yang kami sebut program Crown. Setiap kapal yang sebelumnya
berdasarkaan historical record diidentifikasikan mempunyai catatan losses
yang tinggi. Kapal itu sekarang dikawal dan diikuti oleh Crown. Terbukti kapal
tersebut losses-nya turun sangat drastis. Kita sedang analisis kenapa ketika
kapal dikawal dan dimonitor secara intensif supply loss menjadi membaik.
Ini pertanyaan besar yang harus dijawab segera.
Apakah semua kapal pengangkut minyak sudah menggunakan
segel ? Semua armada kapal yang terlibat dalam proses serah terima
minyak Pertamina baik itu kapal milik maupun kapal charter kita berlakukan

sama yaitu penggunaan segel. Kita sudah membuat berita acaranya jika tidak
ada segel atau terjadi kerusakan segel maka bila terjadi losses berapapun
nilainya akan menjadi tanggung jawab pihak kapal. Berdasarkan data-data
yang kita miliki sebelum Tim PTKAM bekerja, potensi fraud itu terjadi tidak
hanya di kapal charter tetapi juga di kapal milik Pertamina termasuk di pihak
darat/terminal.
Punishment seperti apa yang diberikan jika masih terjadi tindakan
kecurangan dalam proses serah terima minyak ? Proses serah terima
minyak sudah semakin membaik dari 0.41% turun menjadi 0.17%. Tetapi
tetap masih ada beberapa yang harus dikendalikan dengan tegas termasuk
harus diambil tindakan. Kita kerjasama dengan pihak Compliance, HR, Satuan
Pengawas Intern dan Security untuk melakukan audit, investigasi dan BAP
terhadap pemasalahan tersebut. Itu kalau menyangkut aspek penyimpangan
perilaku dan hukum. Kita juga akan memproses sesuai dengan ketentuan apa
bila ada deviasi aspek perdatanya, kontraknya kita penalty atau putus kontrak.
Direksi juga sudah dengan tegas menyatakan ‘Kalau memang itu
menyangkut fraud sebagai aspek kriminal yang merugikan negara maka
jangan ragu-ragu untuk melakukan proses sampai dengan melibatkan aparat
penegak hukum.
Hingga PTKAM berjalan hampir 2 tahun ini, apakah masih ada
tindakan ‘Fraud’ ? Ya, terindikasi masih ada beberapa dan saat ini sedang di
BAP. Ada beberapa indikasi-indikasi yang mengarah ke ‘fraud’ maka segera
kita sampaikan untuk bisa diingatkan kembali. Hal kecil mulai dari menerima
rokok, pemberian minuman kaleng ternyata masuk dalam catatan pengeluaran
kapal. Jadi kita lakukan pertemuan dengan para loading master dan pihak
yang terlibat lainnya dalam proses serah terima minyak untuk mengingatkan
kembali bahwa pemberian pihak ketiga itu ada catatannya meski nilainya kecil.
Kita harus willingly dan knowingly.
Punishment yang diberlakukan lebih tegas lagi jika terbukti ditemukan
‘fraud’ adalah PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Banyak yang tertangkap
dan ada pengembalian uang sampai berdus-dus. Punishment yang tegas
ini bertujuan untuk memberikan efek jera juga karena serah terima minyak itu
bukan nilai yang luar biasa dan strategis.
Wilayah mana yang seringkali terjadinya penemuan tindakan
‘Fraud’? Kami menyebutnya ada enam jalur jahiliyah, yaitu Dumai-siak, PlajuJambi, T Uban & sekitarnya, Balikpapan & sekitarnya, Makassar & sekitarnya,
serta Wayame & sekitarnya. Meski di daerah lain tetap dalam pantauan. Untuk
serah terima minyak dari luar negeri masih jauh dari tindakan kecurangan.
Hanya saja akhir-akhir ini supply loss impor mulai kurang menggembirakan.
Kita pelajari kalau dulu kapalnya yang mana, dan saat ini kapal angkutnya dari
perusahaan mana.
Fungsi apa saja yang mayoritas terlibat dalam PTKAM 0.2 ? Hampir
semua fungsi terlibat, karena PTKAM ini tugasnya hanya mengintegrasi bukan
pelaksana. Ada fungsi Integrited Supply Chain, Supply & Distribution Direktorat
Pemasaran, fungsi Perkapalan, Pengolahan, Keuangan, CSS untuk data SAP,
Internal Audit serta fungsi pendukung lainnya yaitu fungsi Human Resources
dan fungsi Legal.
Apa target yang disiapkan PTKAM untuk tahun 2017 nanti ? Target
kita di tahun 2017, yaitu Pertama, PTKAM adalah program dengan jangka
waktu hanya sampai 2 tahun, maka diharapkan PTKAM diformalkan menjadi
organisasi karena banyak tantangan ke depan lagi yang harus kita jalani. Untuk
menjaga sustainability kegiatan serah terima minyak.
Kedua, menjaga sustainability losses 0,17% dengan cara 3 (tiga) hal yaitu
sistem dan prosedurnya harus lengkap, alat peralatan harus ‘ready’ dalam
artian bukan harus bagus, lengkap dan banyak, tetapi selalu siap tersedia di
saat dibutuhkan serta dimengerti penggunaannya oleh Insan Pertamina. Kita
tidak bicara efisiensi tetapi bicara bekerja dengan standar kerja baru. PTKAM
0.2 membangun bukti bahwa Pertamina sanggup membuat standar kerja baru.
Komitmen apa yang diberikan dalam PTKAM 0.2? Dalam proses
serah terima minyak, ilmu dan kemauan saja tidak cukup, yang utama harus
diingat adalah para pekerja dan para insan serah terima minyak itu paham
bahwa proses serah terima minyak harus dilakukan dengan tata kelola yang
baik, harus punya prosedur yang bagus. Karena meski losses terjadi 0.2%
yang secara angka presentasi sangat kecil, tapi nilainya tetap triliunan rupiah.
Kita harus komitmen menjalankan tata kelola tersebut. Dalam bekerja,
jujur saja tidak cukup. Selain memiliki ilmu, pengetahuan dan pengalaman,
yang paling penting punya integritas dan disiplin serta keberanian. Kita harus
tahu bahwa dalam proses serah terima minyak itu kendala dan hambatan pasti
terjadi. Kita tidak bisa mendapatkan kondisi yang seluruhnya ideal. Karenanya,
kita harus punya program mitigasinya dan kita harus paham penyediaan energi
yang lancar merupakan hal yang penting dan diprioritaskan. Sikap hanya
bersedia melakukan proses serah terima minyak bila sistem, alat peralatan
dan personal yang cukup dengan mengabaikan pentingnya penyaluran BBM
sebagai penugasan strategis Pemerintah adalah tindakan yang keliru.
Setiap orang di Pertamina wajib melakukan intervensi terhadap adanya
potensi penyimpangan proses serah terima minyak. Intervensi tersebut
membuktikan bahwa insan serah terima minyak Pertamina peduli terhadap
kinerja bisnis Pertamina . Karena bisnis Pertamina, beranda Pertamina, sejatinya
ada di terminal dermaga bukan di gedung-gedung perkantoran Pertamina.•IRLI
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EDITORIAL

Green Action

Prestasi yang membanggakan bagi sebuah entitas
bisnis adalah ketika usahanya dalam mengelola
bisnis yang berwawasan lingkungan dinilai berhasil
oleh stakeholder. Demikianlah yang diraih Pertamina
tiga hari menjelang Hari Ulang Tahunnya ke-59.
Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan memberikan penghargaan PROPER
Emas untuk tujuh unit bisnis Pertamina dari 12
PROPER Emas yang diberikan kepada BUMN
maupun swasta. Bahkan Wakil Presiden RI Jusuf
Kalla memberikan apresiasi khusus untuk Pertamina,
yang mampu menunjukkan kedisiplinan yang tinggi di
bidang lingkungan dibandingkan swasta.
Menurutnya, Pertamina telah sukses dalam
pengelolaan lingkungan hidup di kegiatan operasinya
dan men ingkatkan kesejahteraan masyarakat di
sekitar wilayah operasinya. Kalla pun berh arap
prestasi ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan
dari tahun ke tahun.
Sejatinya, dalam mengelola bisnis di bidang migas
yang dilakoni Pertamina, faktor lingkungan merupakan
hal yang sangat dijaga oleh BUMN ini. Berbagai
upaya dilakukan sebagai bukti Pertamina taat
terhadap peraturan perundangan, baik pelaksanaan
dokumen lingkungan/studi lingkungan, pengendalian
pencemaran air, pengendalian emisi udara dan
pengelolaan limbah B3, bahkan menerapkan sistem
manajemen lingkungan yang baik dan melakukan
program inovasi yang menggunakan sumber
daya energi secara efisien. Pertamina pun serius
menurunkan emisi gas rumah kaca dengan terus
berinovasi terhadap bahan bakar ramah lingkungan,
melak uk an konservasi air dan keanekaragaman
hayati lainnya, serta berupaya menurunkan dan
memanfaatkan limbah B3.
Maka wajarlah, jika prestasi ini menjadi sebuah
pengakuan dari hasil nyata green action seluruh unit
bisnis Pertamina yang selama ini memiliki komitmen
dan perhatian yang tinggi akan kelestarian lingkungan
dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah
operasi perusahaan.
Dan tahun ini, tepat pada 10 Desember lalu,
Pertamina merayakan HUT dengan secara serentak
melakukan pemberdayaan dan pembersihan pantai
kampung nelayan di lima kota di Indonesia, yaitu
Cilacap, Balongan, Banyuwangi, Balikpapan, dan
Tanjung Uban. Menurut Direktur Utama Pertamina Dwi
Soetjipto, green action yang dilakukan Pertamina tepat
di hari jadinya, menjadi salah satu bukti lagi bahwa
BUMN yang memiliki banyak fasilitas operasi di area
pantai dan laut ini bertanggung jawab lebih untuk
ikut mengedukasi dan memberdayakan masyarakat
nelayan di sekitar wilyah operasinya untuk terus
menjaga kebersihan pantai.
Bahkan apresiasi pun datang dari Menteri BUMN
Rini M. Soemarno saat menghadiri peringatan HUT
ke-59 Pertamina di Cilacap. Menurutnya, dengan
menggandeng BUMN lain dalam BUMN Hadir Untuk
Negeri, aksi nyata Pertamina ini merupakan salah
satu langkah yang sejalan dengan semangat Nawa
Cita Presiden RI untuk menciptakan poros maritim di
Indonesia dengan menekankan kepada upaya untuk
menghidupkan perekonomian berbasis pesisir melalui
program Corporate Social Responsibility (CSR) serta
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
Selamat ulang tahun untuk kita semua, insan
Pertamina. Semoga keberadaan kita di seluruh
pelosok tanah air semakin membawa berkah bagi
seluruh makhluk di negeri ini. Aamiinn.•
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HUT ke-59 Pertamina,
4.000 Orang Bersih-bersih Pantai
Serentak di Lima Kota
Memperingati HUT ke-59, PT Pertamina (Persero) menyelenggarakan
program Pemberdayaan dan Pembersihan Pantai Kampung Nelayan
di lima lokasi secara serentak, pada 10 Desember 2016.
C I LA C A P - K h u s u s u n t u k
Cilacap, sekitar 1.000 orang ikut
terlibat dan dipimpin oleh Menteri
BUMN Rini Soemarno didampingi
oleh Direktur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto dan jajaran direksi
BUMN yang berulang tahun pada
November dan Desember 2016.
Pelaksanaan program
Pemberdayaan & Pembersihan
Pantai Kampung Nelayan di Teluk
Penyu, Cilacap juga merupakan
bagian dari program BUMN Hadir
untuk Negeri. Terdapat beberapa
BUMN yang ikut berperan serta
dalam program Pemberdayaan
& Pembersihan di Pantai Teluk
Penyu, yaitu Pelindo I, II, III &
IV, Pertamina, BRI, Pusri, BNI,
Telkom, Antara, Inti, dan DRU.
Menteri BUMN Rini
Soemarno memberikan apresiasi
atas kepedulian BUMN untuk
melakukan sebuah aksi nyata
berupa program Pemberdayaan
& Pembersihan Pantai Kampung
Nelayan yang disebutnya sejalan
dengan Nawa Cita Presiden untuk
menumbuhkan perekonomian di
wilayah pesisir. Aksi ini, katanya,
dapat menjadi wahana bagi BUMN
untuk membuktikan komitmennya
pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat nelayan di sekitar
pesisir melalui program Corporate
Sosial Responsibility (CSR)
maupun Program Kemitraan dan
Bina Lingkungan (PKBL).
Direktur Utama Pertam ina
Dwi Soetjipto melaporkan melalui
Program Pemberdayan dan
Pembersihan Pantai Kampung
Nelayan selain bersih-besih pantai
akan disalurkan bantuan CSR dan
PKBL kepada warga setempat.
Khusus untuk warga di sekitar
Teluk Penyu, Cilacap sinergi

beberapa BUMN memberikan
bantuan berupa beasiswa kepada
100 pelajar SD, SMP, SMA, sarana
tangkap ikan untuk 10 kelompok
nelayan, perbaikan gedung HNSI,
pembangunan jalan setapak
Donan, Kali Anget, perbaikan
20 rumah di Kampung Laut,
perbaikan rumah jaga dan paving
block di SDN 9, dan perbaikan
mushalla juga di kelurahan Donan.
Adapun, bantuan tambahan
dari Pertamina berupa program
bank sampah di area TBBM
Lomanis, pemberdayaan
masyarakat jamur tiram,
program mangrove Kampung
Laut, program Sehati (perilaku
hidup bersih dan sehat), dan
p e m b a n g u n a n l i m a Ta m a n
Bacaan. Layanan pemeriksaan
kesehatan dan pengobatan
gratis untuk 1.000 orang serta
santunan kepada 59 anak yatim
juga dilakukan di lokasi ini.
INDRAMAYU - Di Bal ongan,
Indramayu, sebanyak 1.000
peserta yang terdiri dari pekerja
Pertamina, Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD),
warga, pelajar, dan relawan
mengikuti kegiatan di Pantai
Karangsong. Pembersihan pantai
dipimpin langsung oleh Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Siti Nurbaya Bakar, bersama
Direktur Hulu Pertamina Syamsu
Alam, Bupati Indramayu Anna
Sopanah.
Selain pembersihan pantai,
sekaligus dilaksanakan peresmian
Arboretum Mangrove. Program
Arboretum Mangrove dirancang
untuk menambah sarana
pendidikan bagi masyarakat
umum terutama kalangan

Menteri BUMN Rini Soemarno didampingi Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto
berbincang dengan siswa SD untuk rajin membaca.

Wakil Direktur Utama Ahmad Bambang melakukan
pelepasan tukik di Pantai Grand Watu Dodol.

akademis dalam melakukan
penelitian dan pembelajaran
mengenai mangrove.
Acara juga dimeriahkan
dengan bazaar UMKM dan
sekolah binaan Pertamina,
lomba fun cleanup seperti
melukis dan mewarnai untuk
anak-anak, layanan kesehatan
dan pengobatan gratis untuk
500 warga dan santunan 59 anak
yatim. Selain itu, kegiatan ini diisi
dengan pemecahan rekor MURI
yaitu meminum sirup mangrove
yang diikuti oleh seluruh peserta
pembersihan pantai.
BANYUWANGI - Di Banyuwangi,
Wakil Direktur Utama Pertamina
Ahmad Bambang, Asisten Deputi
Pengembangan Destinasi Wisata
Alam & Buatan Kementerian
Pariwisata Azwir Malaon, dan
Bupati Banyuwangi Abdullah
Azwar Anas berbaur bersama 500
relawan yang terdiri dari pekerja
Pertamina, SKPD, warga, pelajar,
dan kelompok nelayan melakukan
kegiatan bersih-bersih pantai di
Pantai Grand Watu Dodol.
Selain pembersihan pantai,
program yang dilaksanakan di
Banyuwangi antara lain pemberian
bantuan CSR berupa layanan
kesehatan dan pengobatan gratis
untuk 500 orang warga, santunan
kepada 59 anak yatim, pemberian
bantuan peralatan kebersihan
kepada warga, bantuan
pengecatan plengsengan sungai
(Banyuwangi Berwarna). Selain
itu, Pertamina didukung peserta
aksi bersih-bersih pantai juga
melakukan aksi lepas tukik dan
konservasi penyu.
BALIKPAPAN - Di Balikpapan,
sebanyak 400 orang peserta yang
terdiri dari pekerja Pertamina,
SKPD, warga, petani, dan relawan
mengikuti kegiatan ini di Kampung
Atas Air, Kelurahan Margasari
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dan Kampung Baru Tengah,
Balikpapan.
Kegiatan CSR yang
dilakukan di Balikpapan meliputi
pemberian bantuan sampan,
perangkat pengelolaan sampah,
Bantuan Bank Sampah untuk
Kelurahan Margasari, bantuan
alat sealer vakum kemasan dan
infrastruktur penjemuran ikan
kepada kelurahan Kampung
Baru Tengah, dan alat pelindung
diri (APD), mesin olahan rumput
laut untuk Kelompok Binaan
Olahan Rumput Laut Sumber
Laut Berjaya Manggar, bantuan
7.400 bibit mangrove, bantuan
Mangrove Village, bantuan
Diversifikasi Produk Olahan Ikan
tahun 2017.
Pertamina juga memberikan
bantuan renovasi Taman Baca
untuk 3 taman bacaan, layanan
kesehatan dan pengobatan
gratis untuk 500 warga, dan
santunan untuk 59 anak yatim.
Pertamina juga memfasilitasi
kegiatan belajar warga Kampung
Atas Air di Taman Baca Pertamina
dan mengampanyekan ‘Gemar
Makan Ikan’.
TANJUNG UBAN - Bersama
1.000 peserta yang terdiri dari
pekerja Pertamina, SKPD, warga,
pelajar, dan TNI/Polri, Direktur
Keuangan & Strategi Perusahaan
Arief Budiman turut serta dalam
kegiatan pembersihan Pantai
Kampung Bugis, Tanjung Uban.
Program Pemberdayaan dan
Pembersihan Pantai Kampung
Nelayan juga diisi dengan
penanaman pohon di sekitar
Pantai Kampung Bugis. Seperti
di daerah lainnya, Pertamina
juga memberikan bantuan CSR
berupa layanan kesehatan dan
pengobatan gratis untuk 500
orang warga, santunan kepada 59
anak yatim, dan bantuan taman
baca di Sekolah Dasar.•RILIS

Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar didampingi Direktur
Hulu bersama 1.000 orang memecahkan rekor MURI minum sirup mangrove.

Direktur Pengolahan Toharso memberikan bantuan
CSR untuk Taman Bacaan.

Direktur Keuangan & Strategi Perusahaan Arief
Budiman meninjau bazar mitra binaan Pertamina.
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Menteri Keuangan Imbau Seluruh Direksi BUMN
Ikuti Pengampunan Pajak
dari keikutsertaan 28 wajib
pajak BUMN tersebut se
besar Rp 13,01 miliar. Ratarata jumlah tebusan yang di
bayarkan sebesar Rp464,75
juta.
“Sebanyak 28 dari 701
BUMN itu berarti hanya
sekitar 4 persen. Ini agak
memalukan. Saya sampai
berkali-kali menanyakan.
‘Itu Rp 13 triliun atau Rp13
miliar?’. It’s only miliar. Jadi
indikasinya, barangkali,
BUMN sudah comply se
mua. Tidak ada harta yang
tidak dideklarasi. Semoga
betul,” singgung Sri Mulyani.
Sri Mulyani secara
terbuka juga mengatakan,
total Wajib Pajak Direksi
dan Komisaris BUMN
sebanyak 2.930 wajib

pajak dengan sebaran
dari 1.543 Direksi BUMN
hanya 20 persen yang ikut
program pengampunan
pajak dengan jumlah uang
tebusan Rp44,5 miliar.
Sedangkan dari 1.387 Ko
misaris BUMN, hanya 24
persen yang sudah ikut tax
amnesty dengan jumlah
tebusan Rp111,2 miliar.
“Secara persentase
i n i m e n y e d i h k a n . Ta p i
barangkali yang sisanya
itu sudah sangat patuh
membayar pajak jadi
tidak perlu ikut program
pengampunan pajak. Tapi
saya tidak yakin itu,” ungkap
Sri Mulyani.
Lebih lanjut dirinya me
nyampaikan, sisa waktu
untuk tax amnesty hanya

Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali mengajak manajemen BUMN untuk mengikuti pengampunan pajak.

sembilan bulan dan sesudah
itu kembali dalam zona
non amnesty, ‘tidak ada

pengampunan’. Karena itu
ia mengimbau agar seluruh
jajaran Direksi BUMN segera

Foto : HARI



Direktur SDM, Teknologi Informasi & Umum Dwi Wahyu Daryoto menyaksikan penandatanganan komitmen HSSE Awareness.

bagi para pekerja yang
unsafe condition. Jadi jangan
salahkan kami jika mitra kerja
disuruh pulang. Kami juga
mengimbau kepada pekerja
Pertamina, jika terjadi fatality
seluruh pekerja akan kam i
potong 1% nilai KPI-nya,” ujar
Direktur Utama Pertamina Dwi
Sutjipto.
Dwi Soetjipto mene
gaskan, dirinya tak segansegan memutus kontrak de
ngan mitra kerja yang tidak
patuh pada aturan HSSE,
apalagi hingga terjadi fatality.
Sementara itu, Direktur
SDM, Teknologi Informasi
& Umum Dwi Wahyu
Daryoto menyampaikan,

hampir seluruh pekerja yang
mengalami kecelakaan
merupakan karyawan dari
mitra kerja Pertamina. Dwi
Wahyu Daryoto mensinyalir, hal
tersebut karena tidak tertibnya
administrasi Contractor Safety
Management System (CSMS)
yang dilakukan oleh oknum
yang tidak bertanggung ja
wab. Ia juga mengingatkan,
oknum yang terlibat nantinya
akan diberhentikan.
“Pertamina saat ini ingin
menjadi Pertamina baru yang
lebih profesional dan ber
kelas dunia. Jadi, kita samasama berjalan ke arah yang
lebih baik. Seperti dalam
pembuatan CSMS, masih

					

Sosialisasi Penggunaan
Web Integrasi SPC

Sosialisasi Kerja Aman
Menuju HSSE Excellence Tahun 2017

jakarta
– Potensi
bahaya yang sangat tinggi
pada seluruh aktivitas kerja
Pertamina tentunya dapat
berakibat terjadinya risiko
major accident (kecelakaan,
kebakaran, pencemaran,
penyakit akibat kerja dan
gangguan keamanan). Oleh
sebab itu, harus dikelola
secara baik sesuai standar
dan ketentuan yang berlaku.
Beberapa kasus fatality yang
terjadi menjadi pelajaran yang
sangat bermanfaat karena
ditemukan penyebab utama
kejadian tersebut adalah
pekerja melakukan pekerjaan
secara tidak aman/unsafe act.
Sebagai upaya mening
katkan kesadaran terhadap
keselamatan kerja, Pertamina
telah mengundang seluruh
mitra kerja untuk menghadiri
Sosialisasi Kerja Aman Menuju
HSSE Excellence 2017, di lantai
M Kantor Pusat Pertamina,
Jakarta, pada Senin (5/12).
Acara tersebut dimaksudkan
agar para mitra kerja peduli
terhadap keselamatan kerja
bawahannya, baik yang
ditempatkan di Kantor Pusat
Pertamina maupun di unit-unit
bisnis Pertamina lainnya.
“Kita himbau dengan se
rius, pada Januari 2017 kita
berlakukan law enforcement

menyampaikan ke anak
perusahaan untuk mengikuti
tax amnesty.•IRLI

banyak oknum yang tidak
bertanggung jawab, padahal
CSMS merupakan verifikasi
yang nyata untuk menilai
sebuah perusahaan layak
atau tidaknya mengerjakan
pekerjaan yang high risk. Jadi,
nanti ketika penegakan hukum
dari HSSE sudah berjalan,
kami wajib memberhentikan
oknum tersebut,” jelasnya.
Pada akhir acara so
sialisasi, Pertamina menga
jak seluruh mitra kerja
menandatangani komitmen
HSSE Awareness 2017.
Dengan demikian, seluruh
mitra kerja berkomitmen untuk
mengedepankan Golden
Rules HSSE di Pertamina.•HARI

CILACAP – Pada (27/10), di gedung Persatuan Wanita
Patra Refinery Unit IV Cilacap digelar sosialisasi penggunaan
web integrasi SPC (Shared Processing Center) yang diikuti
oleh perwakilan dari seluruh fungsi di RU IV. Sosialisasi
dipresentasikan oleh tim SPC – CSS Kantor Pusat
Manager IT RU IV Hendri Heral menyampaikan, Web
Integrasi SPC (WIS) merupakan aplikasi berbasis Web yang
mengintegrasikan semua aplikasi SPC.
“SPC merupakan salah satu fungsi di Corporate Share
Service (CSS) yang bertugas dalam melakukan proses
maintenance data di sistem ERP”, terangnya.
Hendri menjelaskan, beberapa aplikasi yang dikelola
oleh SPC sebelumnya terpisah, seperti Procurement to
Pay (P2P), i-Serv, Hiring, SPC Aplication, SPC Modul HR
dan Finance Operaton, sekarang disatukan dalam WIS
dengan fitur baru seperti standarisasi, Single Sign On,
realtime pencatatan request, traceable, auditable dan sen
tralisasi report.
Penggunaan WIS ini sangat berpengaruh terhadap
sentralisasi data terutama dalam proses pelaporan dan
request maintenance dalam rangka pengambilan keputusan
guna mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan
perusahaan secara keseluruhan.
“Sebelumnya, aplikasi ini diimplementasikan mulai 4
April 2016 untuk Area Kantor Pusat, MOR III dan RU VI
dan sekarang dilakukan di RU IV,” tutup Hendri.• AJI-RU IV

Foto : RU IV

JAKARTA - Bertempat di
ruang Mezzanine Kantor
Pusat Pertamina, Rabu
(30/11), Menteri Keuangan
Sri Mulyani Indrawati meng
gelar sosialisasi pengam
punan pajak (tax amnesty)
dengan para Direksi dan
Komisaris Badan Usaha
Milik Negara (BUMN). Dalam
sosialisasi ini, Sri Mulyani
memaparkan sejauh mana
partisipasi BUMN dalam
prog ram pengampunan
pajak.
Menurut data Direktorat
Jenderal Pajak yang disam
paikan oleh Sri Mulyani, dari
701 BUMN (termasuk anak
perusahaan) yang terdaftar,
baru 28 yang ikut program
pengampunan pajak. Total
tebusan yang didapatkan
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JAKARTA – “Sesungguhnya
untuk Pertamina, apa yang
dilakukan sekarang ini barulah
awalan saja, belum intinya
secara jan gk a p a n ja n g .
Setelah kami melihat apa
peran Pertamina, seha
rusnya target akhirnya adalah
kedaulatan energi.”
Demikian dikatakan
oleh Dirut Pertamina Dwi
Soetjipto ketika berbicara
sebagai narasumber dalam
diskusi panel forum Risk &
Governance Summit (RGS)
2016 di Jakarta. Forum
mengangkat tema “Ethical
Governance : The Soul of
Sustainability”. Acara forum
merupakan acara rutin ta
hunan yang digelar Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) dan
dihadiri stakeholders bidang
governance di Indonesia.
Hadir dalam pembukaan
Menteri Keuangan RI
Sri Mulyani Indrawati dan
Ketua Dewan Komisioner
OJK Muliaman D. Hadad,

sementara dari Pertamina
hadir Direktur Utama Perta
mina Dwi Soetjipto. Dwi
berbicara dalam sesi diskusi
panel bersama Bupati Tegal
Enthus Susmono, Bupati
Banyuwangi Abdullah Azwar
Anas dan dr. Purnamawati
(dokter spesialis anak dan
konsultan sub spesialis
gastrohepatologi), dengan
moderator Najwa Shihab.
“Jadi kalau di awal ini
kita menggarap efisiensi,
tujuannya adalah bagaimana
membangun sebuah perusa
haan yang trusted company,”
tegas Dwi lebih lanjut. “Dan
ketika trusted company
ada, adalah bagaimana
merealisasikan investasi.”
Pertamina memiliki ren
cana jangka panjang 10 tahun
ke depan, dengan investasi
lebih dari Rp 1.000 triliun.
“Jadi setiap tahunnya itu ada
Rp 100 Triliun yang harus
segera direalisasikan untuk
investasi,” ujar Dwi. “Ini adalah

jangka menengah yang harus
dicapai tahun 2025 untuk
membangun kedaulatan
energi.”
Sementara untuk jangka
panjangnya, lanjut Dwi, kita
berbicara keberlangsungan.
“Keberlangsungan kehidupan
Pertamina maupun tugas
Pertamina di Indonesia
adalah bagaimana kita bisa
membangun daya saing
berbasiskan penguasaan
teknologi.”
Sementara Sri Mulyani
be r k a it a n de nga n t e ma
governance, menyatakan
bahwa governance yang di
harapkan adalah based on
ethics, rather than rule base.
“Sebenarnya tax amnesty itu
menjadi kontekstual dengan
tema hari ini, mengenai
governance,” kata Sri.
Sri Mulyani menjelaskan
bahwa amnesty adalah
p e n ga m p u n a n . N a m u n
orang seringkali berpikir
yang sering diampuni dari

Foto : KUNTORO

Pertamina Harus Berdaya Saing menuju Kedaulatan Energi

Direktur Utama Pertamina menjadi salah satu narasumber dalam forum Risk & Governance Summit (RGS) 2016.

sisi wajib pajaknya yang tidak
melaks anakan kepatuhan
membayar pajak. “Namun itu
sebenarnya adalah kombinasi
dari dua hal. Pertama, me
re ka tidak melaksanakan
kepatuhan terhadap per
aturan. Tetapi banyak juga
yang karena aspek ethical.

Mereka merasa secara etis
bahwa tidak membayar pajak
itu tidak apa-apa,” papar Sri.
“Ada yang bahkan tidak mem
bayar pajak, tetapi dia lalu
menunjukkan lifestyle yang
luar biasa, tanpa dia merasa
risih.”
Berkaitan dengan

governance negara-negara
yang bergantung pada
natural resources, Sri Mulyani
menyebutkan, cenderung
terlambat untuk menegakkan
aspek governance, karena
selalu terlena terlebih dahulu
dengan natural resourcesnya.•URIP

Menteri BUMN Pantau
Perkembangan RDMP Balikpapan

Foto : RU V

BALIKPAPAN - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M.
Soemarno memberikan arahan kepada Direktur Megaproyek
Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi setelah
mendapatkan penjelasan mengenai perkembangan proyek Kilang
Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan dalam
kunjungannya ke Kilang Refinery unit V Balikpapan, pada Senin
5 Desember 2016. Kilang RU V Balikpapan akan ditingkatkan
kapasitasnya menjadi 360 ribu barel p erhari dari 260 ribu barel per
hari dan akan beroperasi pada tahun 2019.•mam/romy

CILACAP - Sebanyak 70 pekerja RU IV dari berbagai fungsi
dan bagian mengikuti Pelatihan Gas Tester yang diadakan
HSE RU IV pada akhir bulan lalu. HSE Manager Leodan Haadin
mengungkapkan, pengukuran gas berbahaya diperlukan untuk
memastikan kondisi lingkungan/tempat kerja telah aman dari
potensi bahaya yang timbul sebagai syarat keselamatan bagi
pekerjaan berbahaya. Misalnya, pada pekerjaan panas (hot-work)
atau bekerja memasuki ruang terbatas (confined-space-entry).
Gas tester adalah suatu penugasan yang diberikan kepada
pekerja untuk melakukan pengukuran/pendeteksian gas–gas
berbahaya di tempat kerja. Gas tester melakukan tugasnya
berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang memberi ijin

kerja sebelum pekerjaan dimulai dan secara kontinyu melakukan
pengukuran gas selama pekerjaan berlangsung.
Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan bekal
pengetahuan dan kemampuan bagi petugas yang ditunjuk
sebagai petugas pengawas gas atau Gas Tester Officer di
perusahaan agar mampu memberikan safety precaution yang
tepat dan aman pada saat proses operasi, khususnya dalam
menjaga keselamatan petugas yang akan bekerja dan menjaga
aset perusahaan.
Petugas pengawas yang ditunjuk dapat menerapkan
berbagai upaya preventif untuk mencegah kecelakaan kerja
yang berkaitan dengan gas berbahaya.• Han-RU IV

Foto : RU IV

RU IV Adakan Pelatihan Gas Tester
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Menteri BUMN Tetapkan 2 Direksi Baru di Pertamina
jakarta - M e n t e r i
Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) selaku Rapat
Umum Pemegang Saham
Perusahaan Perseroan
( P e r s e ro ) P T P e r t a m i n a
melalui surat Nomor: SK264/MBU/12/2016 tentang
P e n ga n g k a t a n A n g g o t a
Direksi Perseroan (Persero)
PT Pertamina, memutuskan
menga ngkat secara resmi
dua Direksi Baru Pertamina
mulai tanggal 2 Desember
2016.
Vice President Corporate
Communication PT Perta
m i n a ( P e r s e ro ) W i a n d a
Puspon egoro menyatakan
dalam putusan tersebut,
Menteri BUMN mengangkat
Muchamad Iskandar sebagai
Direktur Pemasaran dan
Toharso sebagai Direktur
Pengolahan.

Muchamad Iskandar
m e n gg a n t i k a n A h m a d
Bambang yang sebelumnya
d i a n g k a t s e b a g a i Wa k i l
Direktur Utama Pertamina.
Sementara Toharso meng
gantikan Rachmad Hardadi
yang diangkat menjadi
Direktur Megaproyek
Pengolahan dan Petrokimia.
Muchamad Iskandar
sebelumnya menjabat seba
gai Senior Vice presdent
(SVP) Fuel Marketing and
Distribution Pertamina. Dia
mengawali karier di PT
Pertamina (Persero) sebagai
Trainee WP BBM di Medan
pada 1991. Pria kelahiran
Surakarta, 25 Agustus 1962
ini malang melintang di dunia
pemasaran dengan men
duduki berbagai jabatan dari
Kepala Cabang Pemasaran,
Manajer Penjualan, Manajer

Gas Domestik, Vice President
Retail Fuel Marketing, hingga
SVP Fuel Marketing &
Distribution.
Sementara itu Toharso,
yang sebelumnya menjabat
sebagai Direktur Utama PT
Pertamina Retail merupakan
pekerja karir Pertamina yang
pernah menduduki berbagai
jabatan baik di Direktorat
Pemasaran dan Corporate
Secretary. Di Direktorat
Pemasaran, Toharso meng
awali kariernya di tahun 1992
di Pemasaran III Jakarta,
pernah menjadi Manager
Representatif di T imor
Loros ae, Dili pada 1999.
Lulusan Magister Manajemen
Universitas Airlangga ini juga
pernah ditugaskan sebagai
Manajer Produksi Pelumas,
Kepala Divisi Komunikasi,
serta Direktur Patra Niaga.

Toharso
Direktur Pengolahan
Dengan ditambahkan
dua Direksi baru tersebut,
menurut Wianda saat ini
seluruh posisi Direksi di
Pertamina telah terisi.
Sejak adanya perubahan
nomenklatur susunan Direksi
pada 21 Oktober 2016 ter
dapat penambahan dua
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MUCHAMAD ISKANDAR
Direktur Pemasaran

posisi baru, yakni Wakil
Direktur Utama dan Direktur
Megap royek Pengolahan
dan Petrokimia. Sehingga
komposisi Direksi Pertamina
saat ini menjadi 9 orang yang
terdiri dari Direktur Utama,
Wa k i l D i r e k t u r U t a m a ,
D i re k t u r H u l u , D i re k t u r

Gas, Direktur Pemasaran,
Direktur Keuangan dan
Strategi Perusahaan,
Direktur SDM, Teknologi
Informasi & Umum, Direktur
Pengolahan, serta Direktur
Megaproyek Pengolahan dan
Petrokimia.•RILIS

Pertamina Dukung Penuh Keputusan Pemerintah Bekukan
Sementara Keanggotaan di OPEC
JAKARTA - PT Pertamina
(Persero) mendukung penuh
keputusan pemerintah untuk
membekukan sementara
keanggotaan Indonesia
dalam Organisasi Negaranegara Pengekspor Minyak
(OPEC).
Keputusan tersebut di
ambil dalam Sidang ke- 171
OPEC di Wina, Austria,
Rabu (30/11). Menteri ESDM
Ignasius Jonan memimpin
delegasi Indonesia dalam
pertemuan tersebut.
Direktur Utama Perta
mina Dwi Soetjipto menga

takan pembekuan sementara
kea nggot aan Indonesi a
dalam OPEC merupakan
pilihan rasional dengan
mempertimbangkan material
balance minyak Indonesia
saat ini. Pemangkasan
produksi 1,2 juta barel per
hari di luar kondensat yang
selanjutnya mengharuskan
Indonesia memangkas
produksi 5% atau sekitar
37.000 barel per hari akan
berdampak cukup signifikan
bagi industri migas dan juga
ketahanan energi nasional.
“Saat ini Indonesia justru

memerlukan peningkatan
produksi minyak mentah
untuk mengu rangi impor
sehingga berapapun
peningkatan yang berhasil
dilakukan akan sangat
berarti. Apabila Indonesia
tidak mengambil keputusan
strategis ini, artinya impor
minyak mentah kita akan
semakin tinggi. Dengan
demikian, keputusan pe
merintah ini sangat rasional
dan realistis untuk kondisi
Indonesia saat ini,” tutur Dwi.
Saat ini, Indonesia meng
impor sekitar 50% atau

sekitar 430 ribu barel per hari
kebutuhan minyak mentah
untuk pengolahan di kilang
nasional. Pertamina terus
melakukan upaya-upaya
menekan impor minyak
mentah, di antaranya melalui
peningkatan produksi per
usahaan di dalam negeri,
meningkatkan pembelian
minyak mentah domestik
bagian Kontraktor Kontrak
Kerjasama (KKKS), dan
peningkatan produksi dari
aset di luar negeri.
Untuk produksi minyak
mentah Pertamina di Tanah

Air, hingga September 2016
rata-ratanya mencapai 223
ribu barel per hari atau naik
12% dari periode yang sama
tahun lalu. Pembelian dari
KKKS naik menjadi sekitar
12 ribu barel per hari dari
tahun lalu hanya sekitar 4
ribu barel per hari.
Sebagai National
Oil Company Indonesia,
Pertamina juga melakukan
ekspansi bisnis hulu
ke luar negeri. Sampai
dengan September 2016
lalu, produksi minyak (net
to share) Pertamina Inter

nasional Eksplorasi dan
Produksi mencapai 86 ribu
barel per hari, sedangkan
gasnya mencapai 207
mmscfd sehingga produksi
migas PIEP sampai dengan
sembilan bulan pertama
2016 mencapai 122 ribu
barel setara minyak per hari.
“Sampai dengan akhir
tahun ini Pertamina menar
getkan lifting minyak mentah
dari hasil produksi PIEP
(net to share) tidak kurang
d a r i 1 3 , 6 3 j u t a b a re l , ”
katanya.•RILIS

CILACAP – Pembangunan transportasi jalan di Indonesia
makin tahun makin pesat, seiring dengan itu kebutuhan
aspalpun terus meningkat, sementara produksi aspal
dalam negeri baru mencapai 1.4 juta ton/tahun. Itu semua
masih belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, belum
lagi tuntutan kualitas yang harus ditingkatkan. Dengan
begitu kebutuhan aspal semakin meningkat. Hal tersebut
diungkapkan Edy Sutopo, Direktur IHHP Kementerian Per
industrian pada saat mengunjungi

RU IV Cilacap.
Rombongan dari Tim Kajian Aspal Karet Kementerian
Perindustrian yang berjumlah 10 orang diterima oleh Dadi
Sugiana, Senior Manager Operational & Manufacturing di
dampingi oleh Anang Poerwahyoedi, Manager Production
II di ruang rapat II head office, pada Rabu (18/11). Setelah

mendapatkan overview kilang RU IV oleh Edwin Nugroho dari
Proses Engineering, rombongan diajak berkeliling mengunjungi
kilang RU IV Cilacap sekaligus melihat langsung proses produksi
aspal hingga pengemasan menggunakan drum.
Dadi Sugiana menyambut baik kedatangan Tim Kajian Aspal
Karet Kementerian Perindustrian, yang dimaksudkan untuk
melakukan kajian Pra Feasibility Study Pengembangan Industri
Aditif Aspal Karet. “Apalagi ini semua demi meningkatkan kualitas
aspal Indonesia sehingga kualitas aspal di Indonesia meningkat
dan memberikan nilai tambah pada kualitas jalan sekaligus bisa
memenuhi permintaan pasar,” ujar Dadi. Menurutnya, saat ini
permintaan pasar aspal dengan nilai penetrasi; 40/50, 60/70,
Aspal Emulsi, maupun produk Aspal Keras dengan nilai penetrasi
lebih kecil dari 40/50.

Foto : RU IV

Tim Kajian Aspal Karet Kementerian Perindustrian Kunjungi RU IV

“Dengan demikian kita akan memiliki produk aspal dengan
kualitas yang jauh lebih baik. Di antaranya, permukaan
perkerasan menjadi lebih tahan lama, tahan terhadap retakan
akibat lendutan yang berlebihan serta retakan akibat kelelahan
bahan. Selain itu, dapat meningkatkan daya cengkeram
permukaan akibat pengereman dan mengurangi kebisingan
akibat gesekan ban roda dengan jalan,” tukasnya.•SGT
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ngah, Kecamatan Bungah,
Kab upaten Gresik. Ageng
berharap agar bantuan yang
diberikan dapat meringankan
dan membantu tugas BPBD
dalam membantu korban
banjir.
“Ini bagian dari tanggung
jawab sosial perusahaan ter
hadap masyarakat, terutama
yang saat ini tertimpa musibah
banjir” ujar Ageng.
Selain bantuan di Kabu
paten Gresik, Pertamina juga
memberikan bantuan lang
sung kepada korban banjir,
di Kabupaten Bojoneg oro
dan Tuban. Di Kabupaten

Foto :PDSI

gresik - Marketing Ope
ration Region (MOR) V me
lalui program BUMN Hadir
Untuk Negeri menyerahkan
bantuan logistik berupa paket
sembako, selimut, alat kese
hatan, obat-obatan serta
kompor yang diperlukan oleh
para pengu ngsi di tendatenda pengungsian korban
banjir yang melanda wilayah
Gresik, Tuban dan Bojonegoro
dalam sepekan terakhir ini.
Bantuan tersebut dise
rahkan secara simbolis oleh
GM MOR V Ageng Giriyono
kepada warga di lokasi banjir
Dusun Karangpo, Desa Bu

Bojonegoro bantuan telah
diberikan pada Jumat (2/12)
kepada kepala BPBD Djoko
Pitoyo di kantor BPBD Kabu
paten Bojonegoro. Sedang
kan untuk di Tuban, bantuan
diserahkan oleh Operation
Head TBBM Tuban Ahmad
Yani Lauma di pusat tenda
pengungsian Kelurahan
Kedung Suko, Kabupaten
Tuban (5/12).
“Bantuan ketiga Kabu
paten terdampak banjir luapan
sungai Bengawan Solo telah
dilakukan minggu yang lalu
dan rencananya dilakukan
secara bertahap agar terus
berkesinambungan,” tambah
Ageng.
BUMN Hadir Untuk Negeri
sebagai wujud komitmen
Kementerian BUMN dan
118 BUMN terus hadir di
tengah masyarakat. Perta
mina menyinergikan program
BUMN Hadir Untuk Negeri
dengan program Pertamina
Peduli yang merupakan ba
gian dari program Social
Responsibility Pertamina

Foto : MOR V

Pertamina Serahkan Bantuan Logistik untuk
Tiga Kabupaten Terdampak Banjir di Jawa Timur

dalam memberikan bantuan
tanggap darurat bagi korban
bencana. Program ini dilak
sanakan untuk memb antu
masyarakat di wilayah ben
cana dengan memberikan
bantuan dalam bentuk
makana n serta kebutuhan
primer lainnya yang tentunya
bermanfaat bagi para korban.
Penyaluran BBM & LPG
di wilayah Bencana Tidak

Terkendala
Sementara itu, MOR V
JatimBalinus terus mela
kukan penyaluran BBM dan
LPG di beberapa wilayah
terdampak banjir luapan
sungai Bengawan Solo.
Pertamina terus berkoor
dinasi dengan lembaga
penyalur resmi BBM dan
LPG dengan pemenuhan di
SPBU-SPBU dan Agen-agen

LPG yang berdasarkan lokasi
geografis terdekat dengan
area terdampak banjir.
“Seluruh sarana dan
fasilitas kami untuk me
nyalurkan BBM dan LPG
terus beroperasi dan tidak
terdampak banjir.Karena itu
kami terus berk oordinasi
dengan mitra untuk me
menuhi stock BBM & LPG di
lapangan,” jelasnya.MOR V

indramayu - Masyarakat di Desa Dukuh Jeruk dan

Karanganyar kini dapat tersenyum gembira. Kesulitan
air bersih yang mereka rasakan kini telah sirna dengan
adanya bantuan CSR PDSI yang mempermudah warga
mendapatkan air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Desadesa ini adalah termasuk daerah krisis air terutama pada
saat musim kering berkepanjangan. Menurut catatan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indramayu
sebanyak 15 kecamatan di Kabupaten Indramayu
mengalami krisis air bersih. “Tercatat 37 desa/kelurahan
dari 15 kecamatan yang mengalami krisis air bersih,”
tutur Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Indramayu Edi
Kusdiana, didampingi Kabid Kedaruratan dan Logistik
Masdik, saat Rapat Koordinasi Pos Komando Kekeringan
di kantor BPBD Kabupaten Indramayu.
Menurut Project Manager PDSI Area Jawa, Komedi,
program ini sebenarnya sudah lama direncanakan namun
baru bisa terealisasikan sekarang. “Dengan adanya bantuan
sarana air bersih ini, setidaknya dapat membantu sekitar
120 rumah atau 115 kepala keluarga,” ujarnya.
Komedi bersyukur program ini mendapat dukungan
penuh dari masyarakat, bahkan ada yang rela untuk
menyediakan lahannya digunakan menjadi milik masyarakat
bersama. Perawatannya pun selanjutnya disanggupi untuk
dilakukan oleh masyarakat setempat.•RILIS/bk122016

SIMALUNGUN - PT
Patra Jasa menyalurkan
dana Corporate Social
Responsibility (CSR)
dengan memasang lampu
penerangan jalan tenaga
surya di 18 titik yang berada
di wilayah Kecamatan Girsang
Sirpanganbolon, Kabupaten
Simalungun, Jumat (18/11).
Direktur Keuangan Umum
dan SDM PT Patra Jasa
Rizky P Hasan mengatakan,
ini merupakan kegiatan
CSR untuk ketiga kali yang
dilakukan PT Patra Jasa di
Parapat. Sebelumnya, Patra
Jasa membangun prasarana
pendidikan sekolah dan
penghijauan.
Saat ini pemerintah
sedang mengemb angkan
dan melakukan percepatan
pembangunan Danau Toba
untuk menjadi salah satu
dari 10 destinasi pariwisata
unggulan di Indonesia.
Selaras dengan program
pemerintah tersebut, PT Patra

Jasa bersama PT Pertamina
pun berkontribusi melalui
penerangan jalan agar lebih
memudahkan wisatawan
menuju Danau Toba pada
malam hari.
“Kami turut andil di
Danau Toba yang ada di
Parapat. Komitmen kam i,
terus berkontribusi mengem
bangkan kawasan ini,”
ungkap Rizky.
Tak hanya itu, PT Patra
Jasa pun akan mengopti
malisasi aset yang dimilikinya.
Contohnya, di Parapat, Patra
Jasa memiliki lahan seluas
17 hektare yang dulunya
dijadikan lapangan golf, saat
ini sedang dikaji pemanfaatan
yang terbaik untuk lahan
tersebut. Strategi yang sama
juga akan diberlakukan di
beberapa tempat lainnya yang
dimiliki Patra Jasa.
Rizky menambahkan,
dalam menyel enggarakan
kegiatan CSR, pihaknya
selalu melibatkan masyarakat

Foto : PT PATRA JASA

Air Bersih PDSI Mengucur
PT Patra Jasa Pasang 18 Titik Lampu Tenaga Surya
di Dukuh Jeruk &
Karanganyar Indramayu untuk Penerang Jalan Menuju Danau Toba

Direktur Keuangan Umum dan SDM PT Patra Jasa Rizky P Hasan saat melakukan
penandatanganan pemasangan lampu penerangan jalan tenaga surya di 18
titik yang berada di wilayah Kecamatan Girsang Sirpanganbolon, Kabupaten
Simalungun, Jumat (18/11/2016)

sekitar agar aktif berperan.
“Kawasan Parapat ini
adalah kawasan wisata
bersama. Maka kami pun
akan membangun dan
mengangkat kualitas yang
ada di lingkungan dimana kita
berada,” ujarnya.
Sementara itu, Jayamin
Sipayung, Camat Girsang
Sirpanganbolon menyatakan,
atas nama pemerintah Ka
bupaten Simalungun, pihak
nya mengucapkan terima
kasih atas program-program
CSR yang dilakukan oleh

Patra Jasa selama ini. Sebab,
telah membantu dan mem
berdayakan masyarakat yang
ada di wilayahnya.
“Jikalau saya masih bisa
berharap, ke depannya, ada
satu hal lagi untuk diteruskan
dari program yang baik
ini, yaitu pelebaran jalan.
Infrastruktur memang sangat
penting untuk aksesibilitas
pengembangan destinasi
wisata Danau Toba yang
ada di wilayah kami,” tutup
Jayamin Sipayung.•FTR
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ANGKA MAJOR ACCIDENT (NOA), POTRET KINERJA ASPEK HSSE
PERUSAHAAN MINYAK, GAS DAN ENERGI
Salah satu Key Performance Indicator (KPI) perusahaan yang bergerak di dunia Minyak. Gas dan
Energy adalah Number of Incident (NOA) yang terdiri dari; jumlah kejadian kecelakaan kerja yang
menyebabkan fatality, oil spill > 15 barrel dan property damage > US $ 1 jt. Angka kecelakaan kerja
yang menyebabkan fatality, terutama sejak tahun 2016 sudah mengacu international standard untuk
memudahkan dalam melakukan benchmark.
Lalu bagaimana realisasi-nya. Pada tahun 2015, angka fatality perusahaan adalah 9 dari delapan
kejadian namun pada tahun 2016 sampai dengan bulan November angka fatality sudah mencapai
angka 10 dari delapan kejadian. Kita harus prihatin karena angka fatality cenderung meningkat dari
tahun ke tahun.
Tiga fatality pada 2013, naik tujuh pada 2014, sembilan pada 2015 dan sampai bulan Nopember
tahun 2016 sudah mencapai 10 fatality. Bila kita lakukan benchmark terhadap perusahaan kelas
dunia, berdasarkan data IOGP (International Association of Oil & Gas Producers) maka angka fatality
perusahaan termasuk tinggi, dimana pada tahun 2015 fatality perusahaan 9 dan fatality IOGP adalah
54 (17%) sebagaimana terlihat pada table 1 di bawah.

Salah satu upaya yang dilakukan ketika terjadi insiden terutama fatality adalah melakukan upaya
‘learning from event’ atau belajar dari kejadian/kesalahan. Berdasarkan deskripsi dan kronologis yang
dikirimkan dari unit operasi atau anak perusahaan yang mengalami insiden, HSSE Korporat membuat
‘safety alert’ untuk materi ‘Safety Stand Down’ (SSD). Safety alert dikirimkan ke seluruh unit operasi
(UO) dan anak perusahaan (AP) dan setiap UO/AP melakukan SSD berdasarkan materi safety alert
yang dikirimkan tersebut.
Melalui kegiatan SSD yang dilakukan menyeluruh ke seluruh unit operasi ini diharapkan kejadian
yang sama tidak terulang kembali di wilayah kerja lainnya. Namun kenyataanya berbicara lain, beberapa
kasus yang pernah terjadi di suatu area terjadi lagi di area yang lain. Meninggalnya crew rig pada
kegiatan perawatan sumur yang terjadi pada bulan Maret 2015 terjadi lagi pada bulan Februari 2016.
Meninggalnya mitra kerja akibat luka bakar berat saat melakukan proses pemompaan (oil movement)
pada pekerjaan pemeliharaan tangki BBM pada bulan Juli 2015, terjadi kembali pada bulan April
dan Agustus 2016 meskipun terjadi di kapal angkutan BBM tetapi pada aktifitas yang sama yaitu oil
movement.
Apakah maksud dan tujuan pelaksanaan SSD tidak tercapai? Bila diperhatikan bagaimana respon
terhadap rekomendasi laporan investigasi, belum semua rekomendasi laporan investigasi segera
ditindaklanjuti apalagi bagi unit lain di luar unit yang mengalami insiden. Seperti terhadap fatality
pekerja mitra kerja di salah satu sumur perusahaan, direkomendasikan setiap sumur terutama yang
menggunakan pompa angguk (sucker rod pump) harus diberi pagar keliling (restricted area). Namun
dari hasil PCT (phisical condition tour) ditemukan masih ada sumur yang menggunakan sucker rod
pump belum dipasang pagar keliling, atau kalau sudah terpasang namun tidak tertutup sehingga
orang awam masih bisa masuk.
Berdasarkan statistik insiden yang terjadi di lingkungan perusahaan, beberapa kasus insiden yang
berulang dapat dilihat pada table 2. Jumlah aktifitas yang banyak menimbulkan fatality berulang adalah ;
•Kegiatan Maintenance (maintenance, inspection, testing) sebanyak 6 kasus selama 4 tahun.
• Kegiatan Oil Movement (to tank, vessel, truck) sebanyak 4 kasus.
• Kegiatan Transport – Water (transport – water, incl. marine activity) juga sebanyak 4 kasus.
• Kegiatan Drilling (Drilling, workover, well services) sebanyak 3 kasus, serta
• Masing-masing 2 kasus untuk kegiatan konstruksi, lifting, production dan transport-land.

Bagaimana HSSE manajemen system menjalankan learning from event dapat dilihat pada
persyaratan berikut ini;
• Apakah sudah tersedia Sistem Belajar dari Kejadian (learning from event).
• Apakah terdapat kriteria untuk menetapkan kejadian yang berpotensi tinggi/major (“HIPOs”).
• Apakah tersedia format standar laporan investigasi dan memuat; deskripsi kejadian, tindakan
awal, penilaian potensi keparahan dan kemungkinan berulang, identifikasi penyebab langsung,
penyebab dasar, identifikasi lack of control, biaya (aktual dan estimasi yang akan timbul), pelaporan,
tindakan perbaikan dan konfirmasi tindak lanjut perbaikan.
• Laporan investigasi dimasukkan ke database Belajar dari Kejadian.
• Apakah manager tingkat menengah atau yang lebih tinggi terlibat langsung di lapangan (at-the
scene participation) dalam investigasi semua kejadian yang serius (aktual/berpotensi terjadi).
• Apakah Sistem Belajar dari Kejadian secara aktif mendorong dan mempromosikan pelaporan
near-miss dan kondisi yang substandard.
• Apakah komunikasi awal mengenai hal-hal penting dari kejadian besar/major (aktual/berpotensi)
dikomunikasikan kepada pihak internal dan eksternal yang relevan tidak lebih dari hari kerja
berikutnya.
• Apakah organisasi mendapatkan informasi tentang kecelakaan pekerja yang terjadi di luar tempat
kerja.
• Apakah organisasi memastikan bahwa tindakan perbaikan telah diselesaikan melalui sistem tindak
lanjut organisasi.
• Apakah organisasi mempunyai sistem untuk menganalisa data kejadian untuk belajar dari kejadiankejadian tersebut dan kecenderungannya.
• Apakah perhitungan tren dilakukan untuk kejadian yang major (aktual/berpotensi).
• Apakah frekuensi berikut dihitung pada basis tahunan: Frekuensi dari Loss Time Injury, Frekuensi
dari Restricted Workday Injury, Total Recordable Injury Rate dan Injury Severity Rate.

Sesuai siklus pada gambar 1, unit yang mengalami insiden melakukan respond terkait mitigasi
insiden, pengamanan lokasi dan pelaporan. Tim investigasi kemudian melakukan pengumpulan
data dan informasi, pembuatan SSD, pelaporan awal, investigasi dan memberikan rekomendasi.
Unit yang mengalami insiden segera menindaklanjuti rekomendasi laporan investigasi. Bagi unit lain
di luar unit yang mengalami insiden, rekomendasi investigasi dan SSD menjadi materi ‘safety alert’
serta dimasukan kedalam database learning from event.
Keberhasilan implementasi sistem manajemen HSSE sangat tergantung kepada budaya HSSE
di suatu perusahaan. Berdasarkan teori yang disampaikan Patrick Hudson, Aviation Safety Culture,
Center for Safety Science, Leiden University, Leiden, Netherlands - 2002, tahapan perkembangan
budaya HSSE (maturity of safety culture) adalah sebagai berikut;
1. Patological – perusahaan tidak peduli keselamatan kerja, ditemukan pada perusahaan kecil,
seperti kontraktor bangunan yang bekerja tanpa mempertimbangkan aspek HSSE. Dianggap
risiko adalah bagian dari kerja.
2. Reactive – dimana perusahaan baru bertindak setelah terjadi kecelakaan kerja, kecelakaan dan
kesalahan (bad news) disembunyikan, cenderung mencari kambing hitam.
3. Calculative – perusahaan telah melaksanakan Sistem Manajemen HSSE, namun tanpa
pemahaman yang mendalam sehingga cenderung diabaikan ketika ada tuntutan operasi.
4. Proactive – perusahaan telah melaksanakan Sistem Manajemen HSSE disertai kesadaran
pentingnya SM HSSE. Pimpinan dan pekerja selalu memperhitungkan risiko dalam bekerja.
5. Generative – perusahaan sudah memadukan HSSE ke dalam setiap aspek operasi, HSSE
menjadi standar paling tinggi.
Kita harus refleksikan kembali apakah perusahaan kita masih termasuk ‘patological’, apakah
masih ‘reactive’ apakah sudah naik kelas menjadi ‘calculative’ atau bahkan sudah termasuk world
class dengan budaya yang sudah ‘proactive’ bahkan ‘generative’.
Bagaimana jawaban terhadap pertanyaan di atas menjadi kunci keberhasilan menurunkan angka
fatality di perusahaan.•
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Teknologi Informasi merupakan salah satu perkembangan
teknologi yang berkembang sangat pesat sejak 10 tahun terakhir. Tidak dapat dipungkiri kehadiran internet memicu setiap
korporasi untuk harus melibatkan IT system dalam menjalankan
bisnisnya. Pertamina sendiri telah memiliki banyak aplikasi dalam
pengelolaan proyek, tetapi Fungsi Corporate Strategic Growth
dan Fungsi Finance Business Support memandang bahwa untuk
pengelolaan proyek harus dilakukan secara terintegrasi.
Latar belakang pengembangan SIIP yang telah diinisiasi sejak
2014 diantaranya adalah Jumlah proyek yang dikelola di Pertamina semakin banyak dan kompleks, lebih dari 1.700 proyek
yang dikelola dari mulai tahap pengusulan, eksekusi dan operasi.
Data base manual & tidak terintegrasi, belum adanya data base
yang terintegrasi dan sebagian besar masih menggunakan data
base excel dan belum terintegrasi secara baik dengan sistem ERP
Pertamina (MySAP). Pekerjaan klerikal / administrative, sehingga
banyak pekerja yang menghabiskan waktu untuk melakukan,
yang kurang memberikan nilai tambah ke perusahaan. Padahal
yang diharapkan adalah analisis dan rekomendasi sebagai output
dari para Pekerja. Project over run, rata-rata proyek investasi
di Pertamina mengalami kemunduran kurang lebih 2 tahun.
Just create project rather than create value, sebagian besar
proyek-proyek investasi masih bersifat “create” proyek belum
sepenuhnya memikirkan untuk memberikan added value bagi
pertumbuhan perusahaan. Post Mortem, kesulitan dalam melakukan kajian tahap operasi / post mortem terutama terkait validasi
data keekonomian realisasi proyek antara lain revenue, opex,
capex dan depresiasi. Perlunya pengambilan keputusan yang
lebih cepat dan baik untuk proyek-proyek investasi Pertamina.
Fitur dalam aplikasi ini terdiri dari 4 modul utama yaitu
Modul Pengusulan yang digunakan untuk pengusulan sebuah
usulan proyek investasi terdiri dari tiga sub tahapan yaitu Inisiasi,
Seleksi dan Kajian Lanjut. Modul Eksekusi, yang disusun untuk
monitoring pelaksanaan proyek mulai tahap monitoring progress
finansial, fisik, status/kendala/tindaklanjut, gallery, milestone,
Risk, & HSSE. Setelah proses eksekusi selesai maka terdapat
Modul Operasi, berisi mengenai fitur untuk melakukan evalua
si/monitoring post mortem proyek terutama dalam melakukan
evaluasi dari sisi keekonomian proyek antara FID vs Realisasi.
Untuk meng-cover keseluruhan modul maka terdapat Modul
Portfolio yang digunakan untuk priritisasi dan ranking dari setiap
proyek dalam SIIP.
Keunggulan
SIIP antara lain
adalah perta
ma, aplikasi
ini merupakan
aplikasi pengelolaan investasi
yang terintegrasi
secara end to
end dari mulai
tahap pengusulan, eksekusi, operasi dan portfolio dalam satu buah aplikasi.
Berdasarkan hasil penelusuran kami belum ada aplikasi yang
‘ready’ yang terintegrasi secara end to end. Kedua, Aplikasi
terintegrasi dengan sistem ERP Pertamina yaitu SAP. Ketiga,
Kemudahan penelusuran sebuah proyek dari sejak mulai di
usulkan, dieksekuai sampai dengan beroperasi dan yang terakhir
adalah Perubahan Mindset & Behavior, SIIP merupakan Culture
Change in Action.
Impact dari pengembangan aplikasi SIIP secara overall memang kita belum melakukan perhitungan untuk tingkat efisiensi
yang dihasilkan dari implementasi SIIP ini, namun kami sudah
pernah melakukan perhitungan dampak efisiensi yang dihasilkan
hanya dari satu modul adalah 9 – 10 miliar rupiah per tahun dari
sisi efisiensi dan efektivitas waktu kerja.
Ke depan, apa saja rencana pengembangan sistem yg akan
dilakukan untuk lebih mendukung proses bisnis Pertamina dan
meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya SIIP sedang dalam
proses untuk mendapatkan Hak Paten, sehingga diharapkan ke
depan aplikasi ini dapat digunakan juga oleh BUMN lain sehingga dapat tercipta suatu Sinergi antar BUMN, yang diharapkan
akan juga membantu proses percepatan investasi di Indonesia.
•Tim BTP SIIP

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi sejak beberapa
dekade terakhir telah mendorong berbagai perubahan dalam
banyak proses bisnis di dunia internasional. Adanya teknologi
informasi yang semakin maju membuat banyak perusahaan
semakin efisien dalam melakukan banyak hal, termasuk
kegiatan pemrosesan data & informasi. Kemajuan teknologi
informasi ini juga membuat manajemen dan eksekutif
korporasi semakin bergantung pada data analysis yang cepat
& akurat dalam proses pembuatan keputusan suatu bisnis.
Kemampuan suatu korporasi untuk dapat menyediakan
infrastruktur yang memadai dalam pemrosesan data bisnis,
kemudian melakukan analisis atas data tersebut, dan
selanjutnya memberikan rekomendasi kepada manajemen
adalah kunci utama bagi korporasi dalam memenangkan
persaingan di tengah dunia bisnis internasional yang semakin
kompetitif.

Berbicara mengenai penyediaan infrastruktur yang memadai
dalam hal pemrosesan data & informasi, maka muncul
pertanyaan menarik yang dapat dibahas, yaitu bagaimana
suatu perusahaan dapat menyediakan infrastruktur yang
layak sehingga mampu mendukung organisasi untuk dapat
melakukan kegiatan data analisis secara efektif & efisien.
Mengutip tulisan dari salah satu konsultan manajemen
global, The Boston Consulting Group (BCG), dalam artikel
yang berjudul “The Double Game of Digital Management
(Managing in Times of Big Data & Analytics*)” maka ada
empat hal yang harus diperhatikan oleh manajemen untuk
membangun suatu korporasi & organisasi yang memiliki
kemampuan data analysis yang kuat. Adapun empat hal
tersebut, antara lain Leadership (An Analytics-Driven Business
Mindset), Organization (Fostering a Cooperative & Agile Way
of Working), Skills (Building Capability through New Hires &
Retraining) dan System (Investing in data & new technologies).
Leadership (An Analyltics-Driven Business Mindset). Untuk
membentuk suatu organisasi yang sadar tentang pentingnya
data processing, database & analysis, maka hal tersebut
harus dibangun dari kepemimpinan manajemen yang kuat.
Manajemen harus mampu membangun mindset & budaya
di dalam organisasi bahwa akses terhadap ketersediaan data
database & data analytics adalah penting dalam membuat
suatu keputusan. Setiap key decision maker harus memperoleh

akses yang mudah, efektif & efisien untuk dapat melihat data
database & data analytics, untuk kemudian digunakan dalam
proses pembuatan keputusan. Dalam hal ini, standardized
datasets, powerful data visualization dan realtime dashboard
adalah infrastruktur yang harus ter
sedia dan dapat diakses
dengan mudah oleh seluruh key management personnel &
key decision makers.
Organization (Fostering a Cooperative & Agile Way of
Working). Manajemen harus mampu mewujdukan organisasi
dengan sistem kerja yang memudahkan business unit (maupun
branch office) dan headquarter bersinergi secara optimal. Hal
ini mengingat bahwa data-data business intelligence bersifat
bottom-up driven. Data-data lapangan yang valid-lah yang
akan menentukan kualitas data yang diolah. Dalam hal ini,
harus ada proses kerja yang dapat memudahkan headquarter
untuk dapat mengakses data-data di setiap business unit.
Sebaliknya, setelah data-data tersebut diolah, headquarter
harus mampu memberikan feedbacks ataupun arahan kepada
tim business units terkait kegiatan bisnis yang dapat diperbaiki
dalam setiap business units untuk dapat memenangkan per
saingan di lapangan. Sehingga, sinergi yang konstruktif dapat
terjadi antara business unit dan headquarter. Sinergi tersebut
kemudian dapat mendukung proses analisis data yang baik
serta mendukung business unit dalam kegiatan bisnis nya.
Skills (Building Capability through New Hires & Retraining).
Korporasi harus mampu beradaptasi secara cepat terhadap
perubahan-perubahan yang terjadi atas perkembangan data
analytics process & method yang semakin modern. Dalam
hal ini, kemampuan organisasi harus terus dibangun melalui
perbaikan yang berkelanjutan. Untuk percepatan adaptasi
“akuisisi” pengetahuan dari pihak luar, seperti konsultan
ataupun recruitment tenaga ahli, dapat dilakukan sehingga
dapat membantu perusahaan untuk terus membangun tim
business intelligence dan data analytics yang kuat.
System (Investing in data & new technologies). Korporasi
harus membuka diri terhadap perkembangan teknologi yang
semakin canggih, serta tidak ragu-ragu untuk melakukan
investasi beroritentasi jangka panjang atas suatu teknologi
yang mampu membantu organisasi & manajemen dalam
hal kegiatan pemrosesan & analisis data. Bagaimanapun
teknologi tetap dibutuhkan untuk menangani big & massive
data, sehingga faktor human error & fraud dapat dihindari,
serta proses pengolahan data database dapat berjalan secara
efektif & efisien. Teknologi juga memampukan data untuk
ditampilkan dalam format visual yang lebih menarik (dalam
bentuk visual-real time- dashboard) sehingga memudahkan
manajemen dalam hal pembuatan keputusan.
•Fanditius
*Philipp Gerbert, Jan Justus, dan Andrej Muller. Juli 2016. The Double Game of Digital (Managing
in Time of Big Data & Analytics). BCG Perspectives.
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Peresmian Fasilitas
New Gantry System (NGS)
di TBBM Medan Group
MEDAN LABUHAN – Sebagai wujud nyata komitmen Pertamina
untuk memberikan layanan yang lebih bermutu, efisien dan
efektif kepada masyarakat, Marketing Operation Region (MOR)
I meresmikan fasilitas New Gantry System (NGS) di Terminal
BBM Medan Group di Jalan K.L Yos Sudarso, Medan Labuhan,
Jumat (25/11). NGS merupakan bentuk modernisasi fasilitas
pendistribusian BBM yang lebih baik, cepat dan modern.
Peresmian NGS ditandai dengan penekanan tombol dan
penandatanganan prasasti oleh SVP Fuel Marketing & Distribution
Pertamina Muchamad Iskandar (saat menjabat) didampingi oleh
GM MOR I Romulo Hutapea, Direktur Utama PT Pertamina Patra
Niaga Gandhi Sriwidodo, Pengurus DPD dan DPC Hiswana
Migas dan Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution, serta jajaran
Muspida Provinsi dan Kota.
Muchamad Iskandar mengatakan, implementasi NGS di
TBBM Medan Group memanfaatkan sistem otomatis sebagai
bentuk integrasi proses bisnis dengan peralatan berteknologi
tinggi. “New Gantry System adalah sistem penyaluran BBM
dari Terminal BBM yang terintegrasi dan serba otomatis dan
ditunjang peralatan teknologi tinggi, andal dan mudah dilakukan
dengan proses bekerja secara otomatis dengan tingkat reliabilitas
dan akurasi tinggi, untuk menjamin konsumen dapat mene
rima volume dan kualitas BBM jauh lebih baik dengan waktu
pengiriman yang lebih cepat,” ujarnya.
Sedangkan GM MOR I Romulo Hutapea mengungkapkan,
keunggulan lainnya dari implementasi NGS di TBBM Medan
Group, meliputi penggunaan teknologi modern yang dapat
melayani multi produk. Kecepatan pengisian ke mobil tangki
juga meningkat pesat, dari yang sebelumnya 500 liter per menit
menjadi 2.000 liter per menit. “Pertamina selalu melakukan inovasi
agar mendapatkan layanan yang terbaik dan melalui NGS ini
pengiriman dan suplai BBM akan lebih cepat dari sebelumnya,”
kata Romulo. Modernisasi sarana dan fasilitas di TBBM Medan
Group ini juga menjawab kebutuhan konsumen terhadap
kecepatan dan ketepatan layanan sebagai wujud ekspektasi
stakeholder.
Terminal BBM Medan Group mendistribusikan BBM untuk
masyarakat Sumatera Utara di wilayah Asahan, Batubara, Dairi,
Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan,
Pakpak Barat, Toba Samosir, Padang Sidempuan, Tanjung
Balai, Medan, Binjai, Deli Serdang, Tanah Karo, Tebing Tinggi,
Serdang Bedagai, Simalungun, Pematang Siantar, Sidikalang,
Langkat, dan beberapa wilayah di Aceh meliputi Aceh Tamiang,
Aceh Timur, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Aceh Utara, Gayo
Leuwes, Subulussalam, dan Langsa. “PT Pertamina (Persero)
optimis dengan adanya fasilitas NGS ini pelayanan penyaluran
BBM kepada masyarakat akan lebih optimal”, tutup Romulo.
Dalam kesempatan ini, MOR I juga memberikan bantuan
kepada masyarakat sekitar di lingkungan operasional Terminal
BBM Medan Group di empat lokasi lingkungan di Medan
Belawan.•RILIS/WALI
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CIP Mendapat Pengakuan Internasional : Ini Kata Insan Mutu Pertamina
Insan Mutu berhasil membuktikan prestasinya di Internasional, terbukti atas seluruh prestasi
gemilang yang diukir selama tahun 2016 dalam 3 (tiga) Forum Inovasi Internasional, yaitu : International
Convention on Quality Control Circles (ICQCC) pada 24-25 Agustus 2016 di Thailand, The International
Exposition of Team Excellece Symposium (IETEX) pada 26 – 27 September 2016 di Singapura dan Asia
Pasific Quality Organisation (APQO) Conference pada tanggal 20-23 November 2016 di New Zealand.
Sejumlah 20 (dua puluh) tim telah diberangkatkan dr Indonesia dan berhasil menjadi terbaik diantara
Jepang, China, Thailand, Korea, India, Malaysia, Taiwan, Bangladesh, Singapore, Philipines, Srilanka,
dan Fiji dalam Forum Inovasi Internasional tersebut.

Delegasi ICQCC – Delegasi IETEX – Delegasi APQO

Prestasi luar biasa diraih dalam ICQCC dimana 8 tim mendapatkan kategori gold (tertinggi) dan 1 tim
kategori silver, dalam IETEX 4 team mendapatkan Three Star dan 2 team mendapatkan Two Star serta 1
Platinum (Best Of The Best), dalam APQO 5 tim mendapatkan kategori three star (tertinggi) dan special
awards : Best Impact on Productivity, Best Presentation dan OVERALL CHAMPION (best of the best).
Atas seluruh prestasi yang terukir di 2016, apa kata Insan Mutu Pertamina ???
Bagi kami ICQCC memberikan kesempatan rekan-rekan diseluruh
area untuk dapat melihat dunia. Bekerja keras membuat laporan
penyelesaian masalah pekerjaan dan melatih kemampuan presentasi
dalam Bahasa inggris adalah proses untuk menunjukan bahwa hasil
improvement sekecil apapun dapat kita share ke dunia. Hasilnya
ternyata delegasi Pertamina tidak kalah dengan negara lain, hal tersebut
memberikan pembelajaran bagi kami bahwa ternyata kita bisa sejajar
dan bahkan lebih. Perasaan tidak inferior dari negara-negara lain inilah
Dweko – I Prove Manyang Eko
yang sangat berkesan bagi kami untuk ikut andil dalam mewujudkan visi
PT Pertamina Gas
pertamina untuk menjadi worldclass energy company. Besar harapan
kami Pertamina dapat terus memfasilitasi kegiatan ini, sehingga didapatkan peningkatan kualitas SDM
dan semangat untuk memberikan values creation yang lebih lagi.
Pengalaman ICQCC Hitam Manis, Penampilan internasional mimpinya
harus berkelas, namun karena “buta” konsep yang akan ditampilkan, akhirnya
berdasarkan masukan QM M&T kami fokus pada proses penulisan CIP yang
sesungguhnya, P-D-C-A. Latihan dengan tekanan waktu, dan penyesuaian perut
dengan ramuan asam-pedasnya Thailand maka kami ikhlas untuk tampil gaya
classy ala Hitam Manis, dengan symbol Garuda yang menunjukkan identitas
Indonesia. Setelah kami jalani, audience pun terkesima akan video ilustrasi dan
penjelasan kami, karena presenter dari Negara lain aja masih menggunakan
“contekan”. Pulang “kampong” dengan piagam “Gold Award” merupakan hadiah
untuk Pertamina yang dapat kami persembahkan.

Sonny Nova Saputra
FT Prove Flare
MOR I Sumbagut

Taruli Sondang H. S.
PC Prove Hitam Manis
MOR V Jatim Balinus

Alhamdulillah, Telah diberikan kesempatan oleh Perusahaan untuk mengikuti
International Convention on Quality Control Circles (ICQCC) 2016 di Bangkok. Hal
tersebut merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga bagi kami sehingga
dapat membuka wawasan dalam hal inovasi tingkat global. Semoga ke depan semakin
banyak insan mutu yang dapat berkiprah di ajang Improvement tingkat global sehingga
dapat melahirkan innovator atau biasa dikenal dengan insan mutu pertamina yang
handal. Semangat selalu Insan Mutu, terima kasih Pertamina.

Kami dari Tim FT-Proove Charlie 2 dari Badak LNG Bontang
sangat bangga bisa menjadi salah satu wakil indonesia di ajang
forum inovasi internasional ICQCC 2016 di Thailand. Perjuangan kami mulai dari
mencari ide, membuat prosedur kerja beserta analisis resiko, melakukan percobaan,
sosialisasi ke pekerja dan melakukan latihan presentasi yang kami lakukan diluar
jam kerja terbayar lunas dengan terpilihnya kami menjadi yang terbaik dalam Dadan Wildan N.
FT Prove Charlie 2
Forum Presentasi CIP internal Badak LNG, Mendapat predikat GOLD di ajang APQ PT Badak NGL
Pertamina 2015, dan mendapat kategori Silver di ajang ICQCC Thailand 2016.
Pengalaman ini sangat berarti bagi kami karena dapat menambah wawasan kami dalam membuat
ide inovasi, tulisan dan presentasi yang lebih baik lagi. Kedepannya kami akan selalu berinovasi agar
kilang Pertamina khususnya kilang LNG Badak Bontang tetap handal, efisien dan tetap menjadi world
class company.
Kami merasa bahagia dan bangga pada saat menerima informasi bahwa FT-Prove
KOMIK 9 termasuk dalam delegasi Pertamina untuk Forum Mutu International. Di ajang
IETEX 2016, delegasi CIP Pertamina sangat kompak, saling memberikan dukungan
terutama pada saat salah satu tim dari delegasi Pertamina tampil mempresentasikan
inovasinya, Semoga delegasi Pertamina di IETEX 2016 dapat terus berinovasi dan
memotivasi rekan-rekan yang lain untuk bisa berinovasi dengan tujuan utama adalah
kemajuan perusahaan. Terima kasih atas dukungan dari direksi dan manajemen
Pertamina.

Rekan satu tim yang sudah tersebar (mutasi) dan persiapan latihan yang singkat membuat kami
menjadi lebih antusias. Bravo untuk QM Pemasaran dan QSKM yang memfasilitasi persiapan ekstra
menjelang kompetisi. Management yang selalu mendampingi dan memberi masukan saat latihan di
Singapore memberikan energi positif untuk FTP Supernova. IETEX kali ini memberi warna yang beda
dengan hadirnya dukungan management yang kelihatan beda dari sebelumnya.
Serasa panggung IETEX milik Pertamina…

Dominasi merah putih betul-betul mendunia….
Membakar semangat FTP Supernova…
Menaklukan hati Juri dan semua peserta …
Terbukti Pertamina yang jadi Jawara …
Setelah ini, saya berharap QSKM bisa menjadikan Insan mutu yang kontributif
dan inovatif bukan hanya menjadi peserta forum internasional, melainkan bisa menjadi
Instruktur bersertifikat internasional yang bisa menjadi role model dan inspirator di
Pertamina.
Belah Duren adalah tim yang unik tapi luar biasa, anggota tim kami sudah banyak
terpisah karena mutasi ada yang di Bali,Semarang, Surabaya dan Jakarta. Latihan
presentasi melalui kirim video dan dicompile jadi satu dan durasinya harus kurang dari
12 menit. Tepat 60 menit sebelum jadwal presentasi, kami kompak ke parkiran gedung
karena mendadak merasa kedinginan dan perut mules. Di parkiran kami mendapatkan
sinar matahari yang bisa menghangatkan ditambah lari – lari kecil sambil ngomong
sendiri latihan presentasi yang membuat semua orang yang melintas melihat dengan
pandangan aneh. dinamika dan kejadian yang terjadi Alhamdulillah membuat kami
menjadi sangat kompak, solid, fokus dan semakin mengerti karakter masing - masing
anggota, semua terbayarkan dengan mendapatkan Penghargaan Three Star (setara
platinum), best presentation dan OVERALL CHAMPION…Alhamdulillah. Terima kasih yang sebesar
– besarnya kami ucapkan kepada QM Korporat, Management Pertamina Direktorat Pemasaran dan
Managemen Pertamina Shipping atas bimbingan serta support penuh kepada kami.
Alhamdulillah, keberhasilan ini semua berkah dan karunia dari Allah SWT,
Team PC-PROVE PDP awalnya mengalami kesulitan dalam mempersiapkan
bahan presentasi, maklum kami membutuhkan waktu yang cukup lama
untuk translate kebiasaan lidah dari bahasa daerah pedalaman ke bahasa
Palembang, ke bahasa Indonesia kemudian ke bahasa Inggris, tapi
Roni Arafik - PC-PROVE PDP
Alhamdulillah berkat dukungan management Pendopo Field yang selalu
PT Pertamina EP
berkomitmen dalam CIP, dan adanya target selalu go international, terbukti
CIP Pendopo Field untuk yang ke tiga kalinya go international, ICQCC Taipe tahun 2012, ICQCC Jepang
tahun 2013 dan APQO New Zealand tahun 2016 seluruh tantangan dapat diatasi. “Team terbaik tidak
boleh takut kalah, team terbaik tidak boleh berfikir mengalahkan, tapi biarkan orang (team juri) yang
mengakui bahwa kita adalah team terbaik”, tidak ada satupun pertanyaan dari dewan juri yang berarti
bahwa presentasi kami clear, hanya satu kata yang disampaikan oleh dewan juri yaitu “amazing!!!”,
rasanya lega…puas!!!
Tiba waktu pengumuman, disinilah betapa merindingnya ketika diumumkan bahwa PC-PROVE
PDP mendapat THREE STARS & THE BEST IMPACT ON PRODUCTIVITY yang artinya bahwa telah
diakui sampai tingkat APQO bahwa usaha kami mempunyai dampak yang sangat baik terhadap
produksi perusahaan.
Dalam kegiatan APQO di New Zealand, FT – Prove Kamojang mempersiapkan
secara maksimal. Ketika di New Zealand kita berlatih dan berlatih lagi, sampai tengah
malam dan tidak lupa berdoa, Akhirnya, dengan penuh percaya diri kita berhasil
menyelesaikan presentasi dengan tepat waktu dan menjawab pertanyaan dengan
benar. Alhamdulillah FT-Prove Kamojang mendapat three stars (3 bintang). Menurut saya
sistem selama ini sudah sangat bagus mengapa, karena insan mutu pertamina semua
sudah terbukti di ajang internasional dan mendapatkan kebanggaan sebagai juara.
Bagi kami, CIP adalah hal yang baru karena ini adalah keikutserataan
pertama kami sekaligus keikutsertaan yang kedua bagi PHE WMO dalam
ajang forum CIP Pertamina. Pada awalnya kami tentunya mengalami banyak kesulitan
dan kebingungan, terutama dalam hal penulisan risalah dan penentuan metode-metode
yang digunakan dalam merumuskan dan menyelesaikan masalah. Kesulitan-kesulitan
ini membuat kami sempat menyerah di tengah jalan. Namun, Alhamdulillah tim QM PHE
sangat sabar membantu dalam setiap coaching yang kami ikuti, sehingga kami akhirnya
bisa lolos dalam ajang international APQC di New Zealand. Di ajang APQC ini kami
bertemu dengan para insan mutu dan jawara CIP yang sangat menginspirasi kami untuk
terus berkarya dan berinovasi. Ini merupakan pengalaman yang tidak terlupakan bagi kami. Untuk
ke depannya kami berharap akan terus berpartisipasi dalam forum CIP Pertamina setiap tahun, baik
sebagai peserta, coach, juri, maupun auditor. Semoga forum CIP Pertamina dapat melahirkan para
innovator dan inspirator yang berguna bagi bangsa dan Negara Indonesia.
“Sangat inspiratif dan sangat luar biasa, Proficiat bagi
seluruh insan mutu Pertamina. Perolehan ini yang sangat
membanggakan bagi Insan Mutu PT Pertamina (Persero)
karena membuktikan bahwa inovasi insan Pertamina telah
mendunia sesuai visi World Class National Energy Company.
Prestasi ini adalah salah satu bentuk implementasi tata nilai
6C seperti capable, confident, dan competitive,” demikian
ditegaskan Faisal Yusra, VP Quality, System & Knowledge
Management Pertamina.
Insan Mutu…….Semangat!!! Hebat!!!
Pertamina…….. Jaya!!! Jaya!!!
Siapa kita?????..... IN DO NE SIA !!!

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

Vetting Plus: Ketika Aspek Keselamatan dan Komersial Bersinergi
Kita semua sependapat, bahwa kapal tanker merupakan moda transportasi yang cukup
banyak digunakan dalam distribusi BBM, gas dan petrokimia oleh perusahaan minyak dunia,
termasuk Pertamina. Dalam menjamin keamanan anak manusia hidup di atas kapal dituntut
persyaratan keselamatan yang tinggi. Karena ketatnya regulasi pelayaran yang ditetapkan
oleh Badan Maritim International (IMO), maka proses vetting kapal yang masuk ke terminal
memberlakukan kebijakan yang sama dalam hal penerimaan dan penggunaan kapal tanker.
Jadi, kewajiban vetting kapal sebelum disewa dan masuk terminal adalah syarat mutlak
yang tidak bisa ditawar-tawar oleh (ship owner) calon mitra Pertamina. Apa pun dalih ship
owner tentang kondisi kapalnya yang akan mendapatkan Pertamina Safety Approval (PSA) dari
Pertamina, wajib bagi mereka untuk memperbaiki atau melengkapi temuan yang didadapatkan
inspektur SMR Pertamina di kapalnya.
Secara umum proses vetting bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, menciptakan
dan memelihara keamanan, lingkungan yang sehat, bersih dan bebas polusi. Proses vetting
dilakukan oleh personil terlatih serta memiliki pengalaman tertentu yang telah distandarkan, dan
untuk kategori vetting tertentu harus memiliki akreditasi oleh Oil Company International Marine
Forum (OCIMF).
Beberapa hal yang harus dipahami dalam proses vetting di Pertamina adalah kesesuaian
kapal dengan persyaratan kriteria vetting. Setelah sesuai, bukan berarti pemilik atau operator
kapal langsung memiliki hak untuk disewa oleh Pertamina, karena masih ada proses pengadaan
kapal yang harus dilalui untuk kapal dapat disewa di Pertamina.
Di samping itu, hasil vetting merupakan refleksi kondisi kapal pada saat pemeriksaan
kapal, dimana proses ini tidak menjamin kondisi kapal bebas dari risiko kecelakaan setelah
masa pemeriksaan berlalu atau safety approval didapatkan. Ketika kapal tersebut dioperasikan
Pertamina, masih harus dilakukan pengecekan oleh fungsi Marine Terminal Safeti Inspector (MTSI)
ketika kapal akan masuk terminal.
Sisi lain dari operasional kapal selain aspek keselamatan adalan aspek komersial dalam
menjaga operasional Perusahaan tetap menghasilkan nilai positif bagi Perusahaan. Aspek inilah
yang diharuskan terjamin dengan baik dalam proses serah terima minyak sehingga tidak terdapat
lagi unnecessary process yang dapat mendegradasi nilai operasi serah terima minyak.
Vetting Plus yang diterapkan Pertamina mulai tahun 2017 adalah dengan berkaca pada
temuan-temuan PTKAM semenjak ada di Pertamina (Mei 2015). Selama >1,5th PTKAM berkiprah,
banyak ditemukan di kapal yang disewa Pertamina “bagian tambahan” di tangki kapal yang

oleh tim investigator (BOC & S&D) dinamakan “tangki dalam tangki”. Adanya pipa siluman
yang dipopulerkan dengan istilah pipa kondom. Banyaknya ditemukan alat ukur serah terima
minyak di kapal yang “tidak standar” (deep tape yang kriting, bandulan sounding-an yang dikikir
sekian mili meter, paking di pipa sounding yang ditambah atau dikurangi sampai 4 lapis paking,
kerangan dan baut aneh bin ajaib). Bahkan, yang lebih nekad lagi, ada Cargo Oil Tank Table
yang digunakan di kapal yang lembarannya “tidak utuh”, dan belum diaproval oleh fungsi terkait.
Berkaca dengan kondisi ini, terjalin kesepahaman dari fungsi SMR dan fungsi BOC untuk
membentuk “sinkronisasi job baru” di fungsi perkapalan yang diberi nama Vetting Plus. Aspek
komersial juga menjadi salah satu fokus utama pemeriksaan standar Pertamina. Sebelum
kapal-kapal yang (akan) disewa Pertamina diberikan sertifikat PSA oleh SMR, semua alat ukur
dan penunjang lain dalam kegiatan serah terima minyak harus juga diperiksa dan dinyatakan
laik pakai (oleh instansi terkait).
Inisiasi ini merupakan salah satu visualisasi yang menggambarkan bahwa insan serah terima
minyak tidak lelah dan tidak mau menyerah pada status quo atau demi kenyamanan kerja. Kinerja
Perusahaan yang menjadi tujuan bersama terus dicapai meski dengan cara yang tidak biasa.
Biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa.•PTKAM 0.2 Bisa

PTKAM 0.2: Antara Janji dan Realisasi
Masih terngiang teriakan semangat dari insan serah terima
minyak pada saat pembacaan dan penandatanganan Deklarasi
Bali dalam Forum Communication of Oil Movement (Forcom)
di awal tahun 2016.
“Kami, pekerja peduli serah terima minyak Pertamina
menyatakan dengan sungguh-sungguh untuk :
1. Menjadi garda terdepan pengelolaan bisnis minyak secara
efektif dan efisien dengan memperhatikan azas tata kelola
perusahaan yang baik;
2. Menjalankan tugas serah terima minyak berdasarkan
kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki
dengan integritas dan disiplin yang tinggi sehingga diskrepansi
yang terjadi tidak melebihi 0.2%
3. Tidak mentolerir perilaku menyimpang di setiap proses serah
terima minyak dan siap melakukan intervensi terhadap setiap potensi fraud di lingkungan kerja
sebagai bagian dari kontribusi Pekerja dalam peningkatan kinerja Perusahaan
Tak cukup dengan ikrar, dinding Ball Room Hotel Patra Jasa Bali pun dipenuhi jargonjargon : “PTKAM 0.2 : Now or Never”; “PTKAM 0.2 : Pemenang atau Pecundang”, “ PTKAM
: 02 Bisa…!” yang ditujukan untuk menggugah semangat peserta Forcom. Seluruh peserta
merupakan penanggungjawab kegiatan serah terima minyak dari Unit Pemasaran (TBBM dan
Depot), dari Unit Pengolahan (Oil Movement dan Supply Chain Disribution), dari Integrated
Supply Chain, dari Fungsi Keuangan, dan dari Fungsi Inspektorat, bahkan termasuk dari pihak
eksternal, yaitu ship owner dan surveyor.
Saat ini, tidak sedikit inisiasi yang dimunculkan oleh para Peserta forcom di implementasi.
Dari mulai jumlah temuan atas penyelesaian masalah serah terima di lapangan, pembuatan
sistem dalam mendeteksi dan memitigasi resiko hingga pelaporan yang lebih integratif dilakukan
oleh para insan serah terima minyak. Menjadi garda terdepan bukan lagi hanya ucapan.
Angka diskrepansi 0.2% saat ity merupakan suatu tantangan yang harus dicapai,
karena dari ribuan data, angka 0.2% tersebut pernah dicapai. Tidak sedikit pula yang
meragukan, mengingat bahwa target pengendalian diskrepansi yang menjadi acuan adalah

0.3% dan data diskrepansi pada tahun-tahun sebelumnya
menunjukkan diskrepansi loss yang masih di atas 0.3%.
Melalui serangkaian program aksi, seperti program
awareness; pelipat gandaan pemakaian segel; debirokratisasi
komunikasi; koordinasi rutin dengan ship owner dalam Rapat
Dengar Pendapat (RDP); penempatan cargo owner di atas
kapal charter; Monitoring 3 Bulanan serta PTKAM Summit
setiap 6 bulanan dan Charterer-Ship Owner Meeting telah
membuahkan hasil yang manis, yaitu tercapainya standar
diskrepansi 0.2%. Bahkan secara kumulatif sampai dengan
bulan Oktober 2016 diskrepansi losses serah terima minyak
mencapai angka 0.17%, lebih rendah dari target 0.2%.
Dampak dari penurunan diskrepansi tersebut juga
tercermin dari penghematan (efisiensi) dibandingkan losses
tahun 2015 yang hingga bulan Oktober 2016 ini mencapai US$ 143 Juta, Efisiensi yang
diperoleh ini jauh di atas target 2016 yang dipasang sebagai KPI, yaitu sebesar US$ 105 Juta
dan diskrepansi sebesar 0.2%.
Satu hal yang perlu dijaga dari pencapaian target diskrepansi ini adalah konsistensi dan
keberlanjutan program-program yang sudah dilaksanakan agar tidak terkesan seperti “hangathangat tahi ayam”. Bila dikawal hasilnya baik, namun bila pengawasan kendur diskrepansi losses
kembali melonjak tinggi seperti semula.•PTKAM 0.2 Bisa

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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Kompetisi Sepakbola
Piala Direktur Utama Pertamina

jakarta – Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto
membuka kompetisi sepakbola “Direktur Utama Perta
mina Championship 2016” di Lapangan Pertamina
Simprug, Jakarta pada Kamis (1/12).
Kompetisi yang digelar dari 1-9 Desember 2016
ini dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT ke59 Pertamina. Pertandingan ini memperebutkan Piala
Direktur Utama Pertamina dan baru diadakan pertama
kali pada tahun 2016. Tampak hadir pada pembukaan
acara Direktur SDM, Teknologi Informasi & Umum Dwi
Wahyu Daryoto, SVP Human Resource Development
Ihsan Purwarisya, Corporate Secretary Wisnuntoro dan
Rektor Universitas Pertamina Prof Akhmaloka PHD.
Dwi Soetjipto berharap kompetisi ini dapat terus
berkembang dan nama Pertamina dapat lebih menonjol
lagi di luar, khususnya sepakbola. “Kegiatan seperti ini
dapat menjadi penggerak untuk menjadi One Pertamina,”
ujarnya.
Sebanyak 72 tim futsal dan 24 tim sepakbola unjuk
kebolehan dalam kegiatan ini. Babak penyisihan kompetisi
ini dibagi menjadi 6 group untuk tim sepakbola dan 18
group untuk tim futsal. Seluruh tim berasal dari internal
Pertamina yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.
Dwi Soetjipto membuka acara dengan melakukan
tendangan dari titik pinalti sebagai tanda kompetisi telah
dimulai.•PRIYO

Turnamen Tenis Piala Direktur
Utama Pertamina

Jakarta - Pertamina melaksanakan kegiatan turnamen
tenis Piala Direktur Utama Pertamina di lapangan tenis
MPR/DPR Senayan, (26/11). Kegiatan dihadiri oleh
Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng dan Direktur
Utama Pertamina Dwi Soetjipto.
Turnamen bertujuan untuk mempererat kebersamaan
sekaligus mengembangkan potensi yang dimiliki dalam
bidang olahraga tenis. Turnamen ini diikuti oleh 170
peserta yang berasal dari berbagai direktorat, unit bisnis
dan anak perusahaan Pertamina.
Turnamen yang memperebutkan hadiah uang tunai
jutaan rupiah serta piala penghargaan ini dibagi menjadi
dua kategori advance dan intermediate. Kategori advance
dimenangkan oleh Merci B dan Musbar serta Heri Eka dan
Riyadi. Sedangkan kategori intermediate dimenangkan
oleh Soetjipto Adi, Andi Faisal, serta Irvin Nasution dan
Sony Aryas.•TRISNO

Direktur SDM, TI & Umum
Diskusi dengan BPS
Pertamina Tahun 2001

jakarta – BPS PT Pertamina angkatan tahun 2001
melaksanakan kegiatan reuni di Gedung Djakarta Theater,
Jakarta Pusat, pada (25/11). Acara juga dihadiri Direktur
SDM, Teknologi Informasi & Umum Dwi Wahyu Daryoto
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Afdal juga berpesan, dalam
pertandingan yang digelar, menang
atau kalah bukanlah patokan
utama, melainkan sportifitas selama
bertanding yang harus dijunjung
tinggi sehingga kebersamaan dan
kekompakan akan terus terjaga.•

Pertamina
Hospital Balongan
Selenggarakan
Donor Darah

yang mempresentasikan transformasi dalam konteks ilmu
leadership di Pertamina dengan tema “Menyongsong
Dunia Baru”.
Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi bagi para
pekerja Pertamina yang masuk melalui jalur BPS angkatan
2001 untuk bersama memahami konteks transformasi
dan leadership di Pertamina saat ini.•TRISNO

Pembukaan Porseni HUT ke-59
Pertamina di RU VI Balongan

balongan – Pekan Olah Raga dan Seni (Porseni) di
RU VI resmi dibuka oleh GM RU VI Balongan Afdal Martha.
Kegiatan pembukaan pesta olah raga dalam rangka
HUT ke-59 Pertamina ini ditandai dengan
pemukulan gong oleh GM didampingi
SMOM RU VI Syawaludin Azwar, Manager
Reliability sekaligus ketua Pelaksana
Kowilan, dan ketua SPPBB terpilih Tri
Wahyudi, pada (1/12), di GOR Perumahan
Bumi Patra.
Ketua pelaksana HUT ke-59 Pertamina
di RU VI, Kowilan, menyampaikan,
tujuan perayaan HUT Pertamina di RU
VI Balongan di antaranya sebagai sarana
mempererat hubungan sosial internal
pekerja RU VI maupun dengan masyarakat
sekitar, meningkatkan kebersamaan dan
kekompakan tim manajemen, pekerja,
mitra sehingga memberikan daya dukung dalam
menjalankan roda perusahaan, serta sebagai bentuk rasa
syukur dari segenap insan pekerja atas keberlangsungan
usaha PT Pertamina hingga usia 59 tahun telah
memberikan manfaat kepada semua stakeholder (negara,
pekerja, masyarakat dan lainnya).
Tahun ini, tema HUT Pertamina ke-59 di RU VI
Balongan adalah “Junjung Tinggi Semangat Sportifitas
dan Kreatifitas Dalam Semangat kemandirian Energi Untuk
Karya Mendunia”.
Berbagai pertandingan di bidang olah ragakan
menghiasi perayaan HUT Pertamina di RU VI Balongan,
di antaranya yaitu bola voli, bola basket, futsal, bulu
tangkis, tenis lapangan, tenis meja, fun bike, catur dan
mancing. “Beberapa kegiatan juga akan dilaksanakan di
Salamdarma,” tambah Kowilan.
Sementara itu, di bidang seni dan budaya,
akan dilaksanakan perlombaan vocal group,
berpacu dalam melodi, lomba melukis dan
mewarnai, serta story telling anak. Selanjutnya
dari fungsi Hospital Balongan juga menggelar
kegiatan donor darah.
GM RU VI Balongan Afdal Martha ber
harap perayaan HUT Pertamina tahun ini
bisa memacu semangat seluruh pekerja
RU VI untuk agar bisa bekerja lebih baik lagi
sehingga bisa memberikan kontribusi dalam
mencapai visi RU VI Menjadi Kilang Terkemuka
di Asia Tahun 2025.

Balongan – Pertamina Hospital
Balongan (PHB) mengadakan
kegiatan donor darah di Gedung Patra Ayu Perumahan
Bumi Patra Indramayu, Selasa (6/12). Kegiatan sosial
ini merupakan kerja sama PHB dengan Palang Merah
Indonesia (PMI). Sekitar 300 pendonor darah hadir dalam
kegiatan ini terdiri atas pekerja organik, non organik,
keluarga pekerja serta masyarakat umum.
Bukan hanya pendonor aktif yang ikut berpartisipasi
dalam kegiatan ini, beberapa di antaranya merupakan
pendonor baru yang dengan kesadarannya ikut men
donorkan darah.
Kegiatan donor darah ini rutin dilaksanakan sebanyak
3 - 4 kali per tahun yang bertujuan tujuan untuk
membudayakan hidup sehat dan menjadikan donor darah
sebagai gaya hidup.
Selain itu, Kegiatan yang selalu dilaksanakan secara
rutin ini juga bertujuan untuk membantu PMI dalam
memenuhi kebutuhan darah di Kabupaten Indramayu,
yang membutuhkan sekitar 1.000 kantung darah dalam
setahun. Setiap darah yang didonorkan akan diuji dulu di
laboratorium.•Riki Hamdani

Donor Darah Bersama MOR I

MEDAN – Dalam rangka memperingati HUT ke-59
Pertamina, Marketing Operation Region (MOR) I, Selasa
(6/12) melakukan donor darah bertajuk “Setetes Darah,
Berjuta Asa”, di Gedung Serbaguna Kantor Pertamina
Unit Medan.
Selain melakukan donor darah, MOR I melalui fungsi
Medical Area Sumbagut mengadakan layanan bebas
periksa yang menjadi bagian kegiataan seperti ECG atau
Electrocardiagram dan laboratorium chek yang disediakan
oleh panitia. Kegiatan ini dihadiri oleh GM MOR I, Romulo
Hutapea, Tim Manajemen dan Pengurus Hiswana Migas
serta dr. Maulana sebagai perwakilan PMI Kota Medan.
Rangkaian kegiatan ini telah mengumpulkan sebanyak
148 kantong darah yang berasal dari para pekerja dan
mitra kerja Pertamina MOR I dan diserahkan langsung
kepada Palang Merah Indonesia Kota Medan.
Selain melakukan donor darah, Medical Area Sum
bagut mengadakan pemeriksaan gratis untuk gula
darah, kolesterol untuk mencegah penyakit metabolik,
pemeriksaan elektrokardiografi untuk mengenali penyakit
jantung koroner secara dini.•wali
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Pertagas Niaga Amankan Pasokan Gas Industri di Jawa Timur
volume 560 MMSCF/tahun

bisa kami penuhi,” jelas Linda

industri di Jawa timur makin

yang diperoleh dari lapangan

Sunarti dalam keterangan

menjanjikan karena adanya

gas bumi Tanggulangin,

persnya.

kepastian dan kestabilan

Sidoarjo. Gas ini akan di

Sebelumnya Lapindo

suplai gas. Senin (6/12) di

gunakan untuk menyuplai

juga telah menyuplai gas

Bakrie Tower, Jakarta, PT

kebutuhan industri di Jawa

untuk 10.350 sambungan

Pertagas Niaga (PTGN)

timur. “Gas dari Lapindo ini

jaringan gas kota Pertamina

menandatangani perjanjian

akan mulai on stream pada

di Kabupaten Sidoarjo yang

jual beli gas dengan PT

Januari 2017 hingga April

dioperasikan oleh PTGN.

Lapindo Brantas Inc. Penan

2020. Ini sebagai antisipasi

Gas dari sumur Lapindo ini

datanganan perjanjian dila

menurunnya produksi gas

disalurkan kepada konsumen

kukan oleh President Director

dari lapangan di Pagerungan,

dengan menggunakan pipa

PTGN, Linda Sunarti dan

Kangean. Di sisi lain kami

transmisi East Java Gas

Presiden Lapindo Brantas Inc,

memprediksi kebutuhan gas

Muhamad Husen. Lapindo

industri di Jawa timur terus

akan mensuplai gas dengan

berk embang dan itu harus

PTGN juga berencana

mengamankan pasokan
gas untuk industri dengan

pasokan gas dari HuskyCNOOC Madura Limited
tahun depan.
Saat ini PTGN mensuplai
kebutuhan gas bagi indus
tri baja, keramik dan Com
pressed Natural Gas (CNG).

Foto : PTGN

jakarta - Perkembangan

Dengan adanya rencana
pen gembangan kawasan
industri baru di Jawa timur,

listrik. “Beberapa industri

PTGN juga menjajaki me

dan pemerintah daerah telah

Pipeline, milik PT Pertamina

nyuplai gas bagi keperluan

menjalin komunikasi dengan

Gas. Selain dari Lapindo,

Independent Power Producer

kami untuk bisa menyuplai

(IPP) yang akan menghasilkan

gas. Itu membuat kami

optimis gas dari Lapindo
akan terserap maksimal
oleh konsumen Jawa timur,”
tambah Linda.•RILIS

Batam - Aktivitas PLB PDSI kembali “dijual” dalam ajang
Forum Supply Demand 2016 yang berlangsung di Batam
(23-25/11). Forum ini merupakan pertemuan koordinasi dan
kerja sama antara SKK Migas dengan pelaku pengelolaan
rantai suplai dan fungsi pengguna di KKKS dan penyedia
jasa hulu migas. Dengan tema Implementasi Verifikasi dan
Assessment Dalam Rangka Approvement Manufacturing
List (AML) Bersama, forum ini melibatkan semua KKKS yang
ada dibawah naungan SKK Migas serta 12 perusahaan yang
masuk dalam lima komoditas utama migas sesuai penetapan
SKK Migas, terutama yang bergerak di kegiatan pengeboran,
perkapalan, dan OCTG.
PDSI menjadi salah satu perusahaan yang diundang
SKK Migas untuk mempromosikan produk dan layanannya
di kegiatan selama tiga hari itu. Menurut Corporate Secretary
PDSI Arif Widodo, PDSI memanfaatkan pertemuan ini untuk
memasarkan Pusat Logistik Berikat (PLB) Pertamina Drilling.
Sesuai dengan keinginan SKK Migas agar tercipta terobosan
dalam pengelolaan rantai suplai guna meningkatkan efisiensi
dan efektivitas dalam mendukung operasional hulu migas,

selain mempermudah KKKS dalam pengelolaan barang, PLB
Pertamina Drilling diperkirakan dapat menciptakan efisiensi
hingga 30-50 persen bagi KKKS.
Lebih lanjut Arif menambahkan bahwa dengan
memanfaatkan PLB pengelolaan anggaran akan menjadi
lebih terjaga karena suplai barang keperluan eksplorasi yang
tersimpan di PLB tidak akan dikenakan biaya pajak hingga
nanti saat barang dipergunakan. “Kami bahkan sedang
membahas dengan Dirjen Bea Cukai, agar barang dalam
kontainer yang kita pindah dari satu PLB ke PLB lain tidak
dikenakan pajak. Ini masih dalam pembahasan. Saat ini kami
sudah menyiapkan PLB di Jakarta, juga ada di Prabumulih,
Cirebon dan Balikpapan,” tuturnya.
Event yang diselenggarakan oleh SKK Migas ini dihadiri
oleh 265 orang perwakilan dari kementerian terkait,
asosiasi dan perusahaan terkait lainnya, dibuka oleh Deputi
Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas Rudianto
Rimbono. Forum ini merupakan pertemuan koordinasi dan
kerja sama antara SKK Migas dan pelaku pengelolaan rantai
suplai dan fungsi pengguna di Kontraktor KKS, serta penyedia

Foto : PDSI

PLB PDSI Dalam SKK MIGAS - Forum Supply Demand 2016

barang jasa hulu migas. Tujuannya, untuk mengkonsolidasi
data antara kebutuhan dengan data kemampuan pasokan
dari industri di dalam negeri. Selain itu, diharapkan dapat
dihasilkan terobosan dalam pengelolaan rantai suplai guna
meningkatkan efisiensi, penyederhanaan proses tender,
efektivitas dalam mendukung operasional hulu migas, dan
penciptaan multiplier effect bagi perekonomian nasional.
“Tentunya dengan tetap sesuai kebijakan dan regulasi yang
ada,” kata Rudianto.•PDSI

J akarta - S e k i t a r
600 biker ikut dalam
Gowes Bareng Pertabike
(Komunitas Sepeda Per
tamina) dalam rangka Hari
Ulang Tahun (HUT) ke-59
Pertamina dan HUT ke19 Pertamedika, sesuai
dengan rute gowes yaitu 59
km dan 19 km. Pelepasan
biker dilakukan oleh
Direktur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto di Halaman
Kantor Pusat Pertamina,
pada Minggu (4/12).
Usai melepas bendera
start, Dwi Soetjipto yang
didampingi Direktur SDM,
Teknologi Informasi & Umum
Dwi Wahyu Daryoto, Direktur

Utama Pertamedika Mardjo
Soebiandono, serta jajaran
direksi anak perusahaan
juga turut berbaur ikut dalam
gowes bareng Pertabike
dengan penuh semangat
hingga mencapai garis
finish.
“Bersepeda adalah olah
raga yang murah meriah
yang perlu kita sosialisasikan
di lingkungan Pertamina
sebagai wadah untuk kita
bisa dapat bersilaturrahmi.
Saya harap kegiatan ini tidak
hanya dilaksanakan dalam
rangkaian ulang tahun saja.
Kita ciptakan olahraga yang
memasyarakat,” ungkap
Dwi usai menyelesaikan

garis finish.
Lebih lanjut Dwi menga
takan, Pertamina memiliki
semangat One Pertamina
sehingga dengan segala
cara harus dilakukan salah
satunya lewat olahraga ini
untuk memecahkan silosilo. “Saya percaya dengan
kegiatan olahraga bersama
bisa menyatukan kita.
Dengan jiwa dan fisik yang
sehat maka kita akan lebih
produktif dalam bekerja
s e h i n g g a b i s a b e r la r i
kencang mengejar tetangga
kita,” ungkapnya.
Disamping Gowes Ba
reng, berlangsung juga
ke
giatan Zumba bagi

Foto : ADITYO

600 Biker Gowes Bareng Pertabike

undangan yang tidak
mengikuti gowes, tersedia
stand penjualan produk
Lubricant Pertamina, stand
Bright Store, penjualan

aksesories sepeda, penge
cekan gula darah gratis
dan stand pijat gratis.
Turut serta dimeriahkan
dengan performance

Band Pertamina Musical
(Komunitas Musik/Band
yang beranggotakan
pekerja Pertamina dan AP
Pertamina).•IRLI
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PGE Dukung Pengembangan Kemandirian Masyarakat
Melalui Kawasan Wisata Geothermal
dan Sekretaris Kementerian
Pariwisata RI Ukus Kus
wara, yang dilaksanakan
dalam acara Rakornas
Keparisiwisataan ke-IV
Tahun 2016, di Hotel Sultan,
Jakarta. Turut menyaksikan
penandatanganan tersebut,
Menteri Pariwisata Republik
Indonesia dan jajarannya.
Dengan penandatangan
an kerja sama ters eb ut,
Irfan Zainuddin berharap,
Pertamina akan bersinergi

dengan Kementerian Pa
riwisata dalam mengem
bangkan kearifan lokal sekitar
lingkungan operasi PGE yang
dikelola dalam Kawasan
Desa Wisata Geothermal,
seperti yang sudah dilakukan
di Kamojang.
“Dengan memiliki potensi
sumber daya alam yang indah
dan terkelola dengan baik,
Kawasan Wisata Geothermal
diharapkan dapat menjadi
salah satu destinasi pa

riwisata nusatara,” ujar
Irfan Zainuddin. Untuk itu,
Pertamina akan mend u
kung setiap upaya dari se
luruh komponen untuk me
wujudkan hal itu.
Dalam Rakornas Ke
pariwisataan ke-IV Tahun
2016 dengan tema Indonesia
Incorporated, ditargetkan
kunjungan 15 juta wisatawan
mancanegara dan 265 juta
wisatawan nusantara pada
tahun 2017”.•PGE

Foto : PGE

jakarta - Sebagai wujud
kepedulian PT Pertamina
G e ot h e r m a l E n e r g y
(PGE) untuk kemandiri
an masyarakat di sekitar
lingkungan operasi perusa
haan, PGE melakukan
penandat anganan Nota
K e s ep a h a m a n d e n g a n
Kementerian Pariwisata
Republik Indonesia, pada
(6/12). Penandatanganan
dilakukan oleh Direktur
Utama PGE Irfan Zainuddin

SPBU COCO Pertamina Buka Peluang Kerja Sama Bisnis untuk Anak Bangsa
Dengan menyediakan

merupakan langkah strategis

Retail sebagai salah satu

ruang di lingkungan SPBU

ke depan untuk terus mening

anak perusahaan Pertamina

untuk bisnis Non Fuel Retail

katkan kegunaan SPBU

membuka peluang bisnis

tersebut, secara tidak

yang memberikan manfaat

kepada anak bangsa. Salah

langsung PT Pertamina

bagi masyarakat,”ujar Pjs

satu yang sudah terealisasi

Retail

SVP Fuel Marketing and

yakni dengan PT Baba Rafi

bisnis anak bangsa, seperti

Indonesia yang merupakan

PT Baba Rafi Indonesia yang

bisnis kuliner berbasis wa

mempunyai 1.300 outlet aktif

Baba Rafi Cabang SPBU

ralaba. Hal tersebut dilakukan

dan tersebar di Asia Tenggara

COCO Pertamina Bintaro

PT Pertamina Retail guna

hingga ke Belanda.

merupakan cabang pertama

mendorong geliat

Distribution Afandi.
Container

Kebab

merangkul kemitraan yang

“Penawaran kemitraan

untuk penempatan di SPBU

saling menguntungkan serta

bagi pengembangan bisnis

COCO Pertamina. Ke depan

memberikan kenyamanan

yang dilakukan PT Pertamina

akan dibuka juga di jaringan

bagi pelanggannya.

Retail melalui SPBU COCO ini

SPBU COCO bagian DODO

lainnya.
“Pembukaan ini akan
disusul oleh cabang SPBU
lainnya seperti di Jakarta
Timur, SPBU Raya Serang,
Cilegon, SPBU Jl. Jenderal
Sudirman Bandung, SPBU
Dago Bandung, SPBU
MERR Kalijudan Surabaya,

Foto : HARI

Jakarta - PT Pertamina

hingga SPBU COCO
dan DODO Pertamina di
wilayah Surabaya, Sidoarjo,
Mojokerto, dan sekitarnya,”
jelas Hendy Setiono selaku
Presiden Direktur Baba Rafi

Enterprise.

gang internasional seperti

Dengan terealisasinya

Starbucks, Kentucky Fried

acara tersebut container

Chicken (KFC), McDo

outlet Baba Rafi sudah

nald (McD), dan lain se

sejajar dengan merek da

bagainya.•HARI

b o j o neg o r o
Ketinggian air yang
membanjiri kawasan sekitar
aliran Bengawan Solo di
Kabupaten Bojonegoro
terus naik pada Kamis (1/12)
lalu. Genangan banjir ini
meluas hingga 96 desa/kelu
rahan dan 15 kecamatan
dari 28 kecamatan yang
ada. Di antaranya di
Kelurahan Klangon, Jetak,
Ledok Wetan, Ledok
Kulon, Mulyoagung, dan
Semampir. Sekitar 550
rumah di Kecamatan Kota,
kebanjiran.
Posisi tinggi muka air
(TMA) Bengawan Solo
pada pukul 06:00, 14.96
phielschaal, dan pukul
07:00 naik menjadi 14.99
phielschaal atau siaga
kuning. Pada pukul 08:00,
TMA naik lagi menjadi

15.02 phielschaal atau siaga
merah. “Siaga merah,” kata
Kepala Seksi Saran a dan
Logistik Badan Penang
gulangan Bencana Daerah
(BPBD) Bojonegoro, MZ
Budi Mulyono.
BPBD dan Dinas Peker
jaan Umum Bojonegoro
melakukan tindakan dengan
menutup 56 pintu darurat
di tanggul barat dan utara.
Disediakan 24 ribu kantong
pasir di pintu-pintu darurat
dan juga tanggul desa ter
dampak banjir. Seperti di
Kecamatan Kanor, Balen,
Kalitidu, Baureno, Trucuk,
Padangan, Kapas, Dander,
dan juga di Malo. Pintu
darurat yang ditutup karung
pasir dijaga polisi, anggota
TNI, dan juga hansip.
Pos-pos pengungsian
milik BPBD di lima kecamatan

telah siap menampung
warga, seperti di Gedung
Serbag una Jalan KH Mas
Mansyur, penampungan
d i K e c a m a t a n Tr u c u k ,
Padangan, dan Baureno.
Kapasitasnya minimal 5000
pengungsi.
Hingga Kamis malam,
banjir dengan ketinggian 40
sentimeter sampai dengan
satu meter meluas ke 2 (dua)
kabupaten, Bojonegoro dan
Tuban.
Jumat (2/12), meluapnya
Bengawan Solo mengundang
perhatian perwakilan Satuan
Kerja Khusus Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak
dan Gas Bumi (SKKMigas)
Jabanusa dan Kontraktor
Kontrak Kerja Sama (KKKS)
untuk berbagi dengan
korban banjir.
Ada empat KKKS yang

beroperasi di Bojonegoro
yang terlibat dalam kegiatan
sosial ini, yakni: operator
Migas Banyuurip Blok
Cepu, ExxonMobil Cepu
Limited (EMCL), operator
Unitisasi Lapangan Gas
Jambaran-Tiung Biru (JTB),
PT Pertamina EP Cepu
(PEPC), operator Migas Blok
Tuban, Pertamina-Petrochina
East Java (JOBP-PEJ), dan
operator Migas Lapangan
Tiung Biru (TBR), Pertamina
EP Aset 4 Field Cepu.
Dalam kegiatan ini
SKKMigas Jabanusa dan
KKKS menyerahkan paketpaket makanan siap saji
kepada korban banjir
melalui BPBD Bojonegoro.
Ada ratusan paket bantuan
yang diberikan. “Ini sebagai
bentuk kepedulian kami
terhadap saudara-saudara

Foto : PEPC

SKKMigas Jabanusa - KKKS dan PEPC Serahkan Bantuan
untuk Bencana Banjir Bojonegoro

di Bojonegoro yang sedang
terkena musibah. Semoga
bantuan ini dapat membantu
meringankan beban
korban banjir,” kata Humas
Perwakilan SKKMigas
Jabanusa, Priandono
Hernanto, usai menyerahkan
bantuan secara simbolis
didampingi perwakilan KKKS
di kantor BPBD Bojonegoro.
Asisten I Bidang Hukum
dan Pemerintah Sekretaris
Kabupaten Bojonegoro,

Djoko Lukito, mengucapkan
terimakasih atas bantuan
yang diberikan SKKMigas
bersama KKKS. Bantuan
yang diterima tersebut akan
didistribusikan kepada korban
banjir melalui kecamatan
dan posko-posko bencana
yang tersebar. “BPBD akan
mengirimkan ke lokasi,
atau dari masing-masing
kecamatan bisa mengambil
ke sini,” kata Djoko usai
menerima bantuan. •WP
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JAKARTA - PT Pertamina
(Persero) memilih PT Wijaya
Karya (Persero) Tbk ber
dasarkan proses tender
yang sudah berjalan untuk
menjadi pelaksana proyek
p e mb a n gu n a n k i l a n g
Refinery Development
Masterplan Program
(RDMP) Refinery Unit (RU)
V Balikpapan. WIKA ditar
getkan menuntaskan pe
kerjaan dalam 12 bulan
terhitung sejak ditandata
nganinya kontrak.
Penandatanganan kon
trak dilakukan pada Ka
mis (1/12) oleh Direktur
Megaproyek Pengolahan
dan Petrokimia Pertam ina
Rachmad Hardadi dan Di
rektur Operasi II WIKA Bam
bang Pramujo, di Kantor
Pusat Pertamina dan disak
sikan oleh Direktur Utama

Pertamina Dwi Soetjipto.
Pelaksanaan Site Deve
lopm ent & Construction
Jetty yang berlokasi di dalam
Kilang RU V Balikpapan
ini merupakan milestone
pertama proyek RDMP RU
V Balikpapan, bertujuan
untuk penyiapan lahan area
pembangunan infrastruktur
kilang seluas 75 hektar.
Proyek ini juga mem
ban gun construction jetty
dengan ukuran 30 x 100 m
dan kapasitas 6.500 DWT
untuk keperluan bongkar
muat peralatan kilang serta
membangun prasarana jalan
dan gedung serta peralatan
marine.
“Kami mengharapkan
proyek ini dapat dilaksanakan
oleh WIKA dengan aman,
tepat waktu, tepat budget,
dan tepat kualitas sehingga

dapat on-time mendukung
pembangunan secara fisik
proyek RDMP RU V Ba
likpapan,” ujar Rachmad
di Kantor Pusat Pertamina
lantai M, Kamis (1/12).
Terkait dengan target
penyelesaian proyek RDMP
RU V Balikpapan, Rachmad
juga mengatakan bahwa
mechanical completion
ditarg etkan selesai pada
akhir Juni 2019 dan com
missioning dapat dilak
sanakan mulai September
2019.
Bambang Pramujo,
Direktur Operasi II WIKA,
mengu ngkapkan sebagai
pelaksana site development
and new jetty construction,
WIKA akan bersinergi de
ngan seluruh stakeholder
dan mengerahkan seluruh
kompetensi dan sumber

Foto : PRIYO

Bangun Site Development & Jetty Construction
Pertamina Gandeng PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menyaksikan penandatanganan kontrak site Development & New Jetty Contruction
untuk proyek RDMP RU V Balikpapan oleh Direktur Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi
dan Direktur Operasi II Wika Bambang Pramujo di Executive Lounge, Gedung Pertamina, Jakarta, pada Kamis (1/12).

daya dalam menyelesaikan
proyek ini secara aman,
tepat waktu, tepat budget,
dan tepat kualitas.
“Nilai strategis ini pro

yek ini besar dan sangat
penting. Kalau kami gagal
menyelesaikan tepat waktu
dampaknya tidak menye
nangkan bagi semua pihak.

Kami lakukan komitmen ber
dasarkan kerja sama yang
telah terjalin baik selama ini
dengan Pertamina,” tandas
Bambang.•HARI

jakarta – D i re k t o r a t
Pemasaran Pertamina
melangsungkan babak
Grand Final penjurian 13
tim D’Gill! terpilih. Babak
Grand Final Kompetisi Ide
Gila bagi pekerja Pertamina
di Direktorat Pemasaran
tersebut menentukan juara
pertama untuk kompetisi
internal yang sudah diseleng
garakan untuk tahun ke-2.
D’Gill competition tahun ini
meningk at sebanyak 35%
dari tahun sebelumnya.
Berlokasi di Lantai Ground
Kantor Pusat Pertamina,
pada 5-6 Desember 2016,
acara diisi dengan pameran
karya inovasi dan kreativitas
peserta, talkshow, presentasi,
penilaian pengunjung booth,
serta pengumuman peme
nang.
Ke-13 tim tersebut
menyiapkan booth-booth
pameran yang menampilkan
i d e - i d e m e re k a k e p a d a
para pengunjung. Ke-13
tim yang lolos tersebut di
antaranya adalah Get Profit
with Bright, Pertamina Se
ries Anti Aging, 1% For Per
tamina, Smart LPG Alarm,
Promote, Mompreneurship:
Marketing 3.0, Foto Keluarga

di Truk Tangki, Utilizing the
Untilized, Pangkalansusu
Artificial Reefs, Virtual Agents,
E=MC2, Pertamina Wallet
(e-Voucher BBM), dan Ga Dis
(Go App Discount).
Ketiga belas ide gila
tersebut merupakan hasil
saringan dari total 2074 Ide
yang masuk didaftarkan oleh
para pekerja di tahun 2016
ini yang mana ada sebanyak
1008 ide diantaranya berasal
dari para pekerja dengan
umur di bawah 30 tahun.
Sebelumnya sudah terseleksi
menjadi 101 tim, 59 tim, 31
tim, hingga dari hasil seleksi
terpilih 13 ide terbaik.
Penjurian dilakukan
oleh Wakil Direktur Utama
Pertamina Ahmad Bambang,
Direktur Pemasaran Mucha
mad Iskandar, Direktur SDM,
Teknologi Informasi & Umum
Dwi Wahyu Daryoto dan
tokoh muda yang terkenal
dengan ide-ide kreatifnya,
yaitu Yoris Sebastian.
Terpilih sebagai juara 1 ide
gila Zia Ardhi untuk kategori
digital marketing dengan judul
PROMOTE (Pertamina Online
Marketing Official Troopers),
Juara II ide gila Pradana
Agung W untuk kategori

digital marketing dengan judul
GA Dis (Go App Discount),
dan juara III ide gila Andi
Hendra Paluseri dari kategori
Promotion dengan judul 1%
Pertamina.
Booth favorit dimenang
kan oleh Masykuri Rizky
Kategori Asset Utilization
Judul Komersialisasi aset
gudang Formulating di Tanjung
Priok sebagai additional in
come perusahaan, ide fa
vorit dimenangkan juga oleh
PROMOTE dan sebagai ka
tegori terbaru tahun ini yaitu
ide terunik dimenangkan
oleh ide gila Deny Sukendar,
kategori Promotion berjudul
PERTAMAX (Series) ANTI
AGING.
Pemrakarsa kompetisi
D’Gill, Wakil Direktur Utama
Ahmad Bambang men
jelaskan, kompetisi D’Gill
dilaksanakan sebagai upaya
membentuk budaya kerja
yang inovatif dan kreatif bagi
pekerja untuk menciptakan
inovasi baru yang fresh.
Berbeda dengan ajang im
provisasi yang sudah di
adakan, seperti APQ di Pe
tamina.
“D’Gill itu berpikir
liar dan tujuannya bukan

Foto :TRISNO

13 Tim Finalis Bersaing di Grand Final D’Gill! 2016

improvement saja tapi
innovation dan invention.
Kalau improvement masuknya
ke dalam APQ. Saya ingin
membangun suasana yang
mendukung dan menghargai
ide-ide kreatif. Jika itu
dipakai perusahaan, ada
dua hal yang anda bisa dapat.
Pertama, Legacy. Kedua,
kalau bernilai komersil akan
kita jadikan paten, dan Anda
dapat bagian,” jelas Ahmad
Bambang.
Ahmad Bambang me
namb ahkan, ajang D’Gill!
bukan menekankan pada

siapa yang menang atau
kalah. Namun tentang
kontribusi pekerja untuk
Pertamina. “Ini bukan soal
siapa saja yang menang
atau kalah, namun tentang
kontribusi kita kepada Per
tamina,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur
Pemasaran Pertamina
Muchamad Iskandar menga
takan, D’Gill! sebagai wadah
aspirasi dan ide-ide kreatif
dan inovatif tanpa batas
karena tantangan sekarang
situasi lingkungan bisnis
yang berubah begitu cepat

sehingga jika tidak ada ideide kreatif maka Pertamina
akan tertinggal.
“Konsep ide-ide gila tahun
ini sudah semakin lebih baik
dan substansi untuk ditarik ke
bisnis kita ini sudah sesuai.
Harapan kita, D’Gill! akan
menjadi budaya bagi generasi
muda Pertamina untuk selalu
kreatif menunjukkan ide-ide
gilanya sehingga mampu
menyongsong pasar ke
depan yang semakin pelik.
Saya yakin, kita siap meng
hadapinya,” kata Muchamad
Iskandar.•IRLI/STARFY
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Jakarta – PT Pertamina
Hulu Energi (PHE) meraih
gelar Best of the best dalam
ajang Annual Pertamina
Subsidiary Award (APSA)
2016. APSA merupakan
ajang pemberian apresiasi
kepada 20 anak perusahaan
Pertamina yang memiliki
prestasi kinerja terbaik dalam
periode 2015. Di samping itu
APSA juga mendorong anak
perusahaan untuk mem
perbaiki finansial, tata kelola
perusahaan, Sumber Daya
Manusia, Corporate Social
Responsibly adalah sangat
penting.
President Director PHE
R. Gunung Sardjono Hadi
sangat bangga dengan
hasil yang diraih jajarannya.
“Penghargaan ini merupakan
hasil dari kinerja yang pro
fesional, teamwork dengan

berlandaskan integritas, dan
kolaborasi yang baik seluruh
jajaran PHE,” ujar Gunung.
Gunung menegaskan,
kinerja PHE membuahkan
hasil yang memuaskan, se
hingga saat ini kita men
dapatkan Best of the best
APSA 2016. “Kami yakin
dan optimis, tahun depan
dapat memperoleh gelar ini
kembali,” katanya.
Keyakinan Gunung bukan
tanpa alasan. Ia menilai
kinerja seluruh jajarannya
sudah on the track.
Sementara itu, Direktur
Keuangan dan Strategi
Perusahaan Pertamina
Arief Budiman menyatakan,
keberadaan anak-anak
perusahaan sangat penting
artinya bagi Pertamina. Ka
rena banyak value Pertamina
yang di-create dari Anak

Perusahaan.
“Prestasi anak perusahaan
Pertamina ini harus dijadikan
pemacu semangat untuk
berkiprah lebih baik lagi ke
depannya. Apresiasi khusus
yang diberikan manajemen
Pertamina melalui APSA
menjadi salah satu bukti
keseriusan manajemen
memantau kinerja anak
perusahaan dalam berkon
tribusi bagi skala bisnis yang
lebih besar,” tegas Arief.
P ro s e s p e n y e l e k s i a n
APSA terbagi dalam 8 kategori
yaitu The Best Implementation
Community Involvement
Development 2015, The Best
Implementation of Enterprise
Risk Management 2015, The
Best Shareholder’s Aspiration
Achiever 2015, The Best
Quality of Financial & Financial
Management Report 2015,

Foto : ADITYO

PHE Optimis Tahun Depan Dapat Pertahankan
Gelar Best Of The Best APSA
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The Best Annual Report
2015, The Best Organization
Transformation 2015, The
Best Improvement Subsidiary
2015, dan The Best of The
Best Subsidiary 2015.
Pada kesempatan yang
sama, Komisaris Utama
Pertamina Tanri Abeng me
nyampaikan, peran serta

anak perusahaan sangatlah
penting. Karena itu, anak
perusahaan harus dib e
rikan power sehingga da
pat menjadi motor atau
penggerak Pertamina se
bagai holding company.
Pada akhir acara, Tanri
Abeng juga menyampaikan,
tahun depan ada penam

bahan kategori anak peru
sahaan terfavorit yang mem
perebutkan piala bergilir
komisaris utama.
“Saya imbau kepada
rekan-rekan, APSA tahun
berikutnya harus ada Juara
Favorit yang memperebutkan
piala bergilir Komisaris Utama,”
ujarnya.•HARI

Pertamina Raih The Best Corporate Secretary/Corporate Communication
di Ajang Indonesia PR Of The Year 2016
MIX magazine melihat
peran serta PR harus men
dapatkan apresiasi yang le
bih. Karena itulah, Indonesia
PR Of The Year 2016 pada
Selasa (29/11), memberikan
penghargaan untuk PR Pro
gram dan PR People pada
perusahaan yang ada di In
donesia.
Kategori yang dihadirkan
tahun ini berjumlah lima
yakni, Creative PR Program,
Marketing PR Program,
Media Relations Program,
Own Media, dan Social
PR Program. Selain kelima
kategori tersebut, MIX Ma

gaz ine juga memberikan
penghargaan PR People of
The Year (journalist choice)
kep ada para tokoh PR di
Tanah Air.
Pertamina mendapatkan
p e n gh a r g a a n I n d o n e s i a
Best Corporate Secretary/
Corporate Communication
Team 2016 dalam kategori
industri mining, menurut Rudi
Affrianto selaku Pjs. Manager
External Communication,
penghargaan tersebut se
bagai motivasi untuk berbuat
yang lebih baik lagi, meng
ingat kategori Indonesia PR
Of The Year 2016 masih

banyak terbuka peluang un
tuk pertamina menciptakan
program PR yang kreatif dan
menginspirasi.
“Terima kasih kepada se
luruh pihak dalam Corporate
Communication Pertamina
yang sudah bekerja sama
dengan maksimal dan ke
mampuan terbaiknya se
hingga mendapatkan In
donesia Best Corporate
Secretary/ Corporate
Communication Team 2016.
Ini merupakan sebuah mo
tivasi agar fungsi Corporate
Communication bisa kembali
bekerja dengan maksimal

sesuai dengan visi Pertamina
untuk menjadi perusahaan
energi kelas dunia,” ujarnya.
Selain penghargaan In
donesia Best Corporate
Secretary/Corporate
Communication Team 2016,

Vice President Corporate
Communication Pertamina
Wianda Pusponegoro
dinobatkan sebagai Spoke
Person (Journalist Choice)
dalam ajang Indonesia PR Of
The Year 2016 tersebut.•HARI

Eco-Run kepada lembaga
m a s y ar a k a t p e m e r h a t i
lingkungan.
Menurutnya banyak
pihak mendukung kegiatan
tersebut karena selain untuk
peringatan ulang tahun
Pertamina, momen tersebut
digunakan untuk menjaring
atlet-atlet muda berbakat di
Papua.
Sementara Fransisco
Winditi Ketua Club Pecinta
Alam Hiroshi, mengapresiasi

Pertamina yang dianggap
telah memberi dukungan
dalam upaya melestarikan
lingkungan dan hayati
Papua.
Selain Papua Eco-Run,

MOR VIII akan melaksanakan
Sunatan masal, Donor darah,
Malam Apresiasi Pekerja dan
Mitra kerja, dalam rangka
memeriahkan HUT ke-59.•MOR

Foto : TRISNO

jakarta – Ruang ling
kup Public Relations (PR)
atau Hubungan Masyara
kat (Humas) terus berkem
bang pesat mengikuti per
kembangan dunia digital
yang ada saat ini. Bukan
saja berkutat dengan media
relations melainkan men
jalar kepada marketing,
brand, corporate secretary,
corporate communication,
dan masih banyak yang
lainnya. Karena itu, dunia
kehumasan haruslah semakin
kreatif dalam menjaga citra
perusahaan di tengah era ke
terbukaan informasi saat ini.

jayapura - MOR VIII
Maluku kembali menggelar
Eco-Run. Lomba lari 5 kilo
meter dan 10 kilometer de
ngan tema “Berlari untuk
Lestarikan Hayati” ini meru
pakan kegiatan untuk me
meriahkan HUT ke-59 Per
tamina yang dipusatkan di
GOR Cendrawasih Jayapura,
Sabtu (3/12).
Selain lomba lari, Perta
mina Papua Eco-Run
juga diisi dengan Senam

Zumba, Aksi Donor Darah,
Kampanye Peduli HIV AIDS,
serta pembagian Doorprize
dengan total hadiah Rp 200
juta.
Lebih dari 1.500 peserta
yang terdiri dari berbagai
kalangan mengikuti acara
tersebut. Hadir pula Sekda
Provinsi Papua, Walikota
Jayapura, Ketua KONI,
Pangdam Cendrawasih,
Danlatamal Jayapura, Per
wakilan Kapolda Papua,

Ketua DPD dan DPC His
wana Migas.
GM MOR VIII Eldi
Hendry mengatakan, tujuan
pelaksanaan Eco Run ini
adalah untuk lebih mende
katkan Pertamina di hati
masyarakat melalui berbagai
green action yang sudah dila
kukan perusahaan selama ini.
Sebagai bagian dari green
action tersebut, katanya,
Pertamina menyumbagkan
uang pendaftaran lomba

Foto : MOR VIII

MOR VIII Laksanakan Papua Ecorun
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Tarakan Field : Menjaga Profit
Perusahaan di Puncak Kalimantan
Jakarta - Predikat sebagai ahli dalam mengelola lapangan tua
tepat disematkan kepada PT Pertamina EP (PEP). Hal ini terbukti
lewat fakta, meskipun sebagaian besar aset yang dimilkinya adalah
ladang sepuh, PEP masih mampu menjaga eksistensinya sebagai
anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang
hulu migas (APH) dengan capaian produksi terbanyak. Berbagai
kendala operasi karena sebagian besar aset produksi PEP sudah
mature, dapat di atasi dengan pengalaman dan kearifan yang
dimiliki seluruh jajaran PEP. Kuncinya, dalam kondisi prihatin karena
deraan harga minyak dunia yang sedang anjlok, seluruh pekerja
PEP harus mampu mengubah paradigma dan strategi yang tadinya
berorientasi memproduksi minyak dan gas (migas) secara at any
cost menjadi cost effective and efficient.
President Direktur PT. Pertamina EP (PEP), Rony Gunawan,
mengatakan ada hikmah terselubung yang dapat dipetik oleh para
pekerja dibalik turunnya harga minyak dunia sejak pertengahan
2014 lalu. Kondisi ini menggiring seluruh insan PEP untuk
mengembangkan potensi diri dalam mencari alternatif terobosan,
inovasi, dan penghematan terhadap setiap tantangan di lapangan.
Tujuannya, tentu saja untuk meningkatkan efisiensi operasi,
mendongkrak produksi, dan menambah cadangan migas dengan
anggaran yang minim. Selain itu PEP juga dituntut agar kiprahnya
bukan hanya mampu bertahan (survive), tetapi juga ditantang agar
terus tumbuh dan berkembang (sustainable growth).
Tantangan tersebut direspon secara positif oleh seluruh jajaran
PEP yang bekerja di berbagai aset dan lapangan PEP di segenap
pelosok tanah air, tak terkecuali PT Pertamina EP Asset 5 Tarakan
Field. Lapangan minyak yang wilayah kerja
nya berlokasi di kawasan puncak Kalimantan
(Provinsi Kalimantan Utara) dan terdiri atas
dua area oprasi (Tarakan dan Sembakung),
ini dengan segala daya berhasil mencapai
target produksi. “Kami sangat bersyukur
karena hingga periode November 2016,
produksi minyak kami berhasil mencapai

HULU TRANSFORMATION CORNER

101.6 persen dari target RKAP 2016 sebesar 1.798 barel minyak per
hari (BOPD), yakni sebesar 1.874 BOPD,” ungkap Adhi Herusakti S,
Tarakan Field Manager. Lebih jauh Adhi menjelaskan, produksi pada
2016 ini memang sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan produksi 2015 lalu. Namun, penurunan yang terjadi masih
dalam batas normal. Hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya jumlah
hoist yang hanya 3 unit, beroperasi di Tarakan Field sepanjang 2016.
Imbasnya, realisasi pekerjaan KUPL (kerja ulang pindah lapisan) dan
reaktivasi sumur-sumur suspend masih dibawah target.
Maka, untuk menjaga ritme kinerja agar tetap berada di jalur target
produksi sekaligus meningkatan profit perusahaan, management
Tarakan Field melakukan berbagai upaya dan terobosan operasi
dengan tetap mengutamakan faktor HSSE. Langkah-langkah, itu
antara lain berusaha menurunkan angka low and off sumur eksisting.
Caranya, dengan mengoptimalkan paralatan atau parameter
dari artificial lift, melakukan stimulasi surfactant secara rig less,
mengonversi lifting dari HPU/SRP (Sucker Rod Pump) menjadi Electric
Submersible Pump (ESP), menyetting ulang VSD (Variable Speed
Drive) menjadi automatic pada sumur-sumur ESP yang low influx/
intermiten. Atau lebih praktisnya adalah mengefektifkan perawatan
sumur dan efisiensi pompa. “Sedangkan untuk kegiatan reaktivasi
sumur-sumur suspended, hingga saat ini sedang dilaksanakan
pekerjaan reaktivasi sebanyak 6 sumur, dan rencananya bulan depan
akan ditambah 3 pekerjaan lagi,” kata Adhi.
Dalam implementasi kebijakan efisiensi di segala lini, manajemen
Tarakan Field mebangun fasilitas tank on site di sumur-sumur daerah
Sembakung yang lokasinya cukup jauh dari stasiun pengumpul.
Modifikasi juga dilakukan pada stream truck menjadi vacuum truck
dan pemasangan automatic control system pada sumur water cut
tinggi. Penghematan di berbagai lini dilakukan agar profit tetap terjaga.
Diantaranya adalah dengan renegosiasi seluruh nilai kontrak berbagai
fasilitas penunjang operasi, seperti oil barge, alat berat, dan kontrak
HPU. Efisiensi jumlah dan sistem penggunaan KRP, pemanfaatan
material stock atau direct charge per atau antar field, efektivitas jam
kerja lembur pekerja dan mitra kerja (TKJP), serta pemanfaatan kertas

Foto : PERTAMINA
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Fasilitas Stasiun Pengumpul Utama, Tarakan Field, Kalimantan Utara.

bekas (untuk kertas print). Dari itu semua, total penghematan
yang bisa diraih Tarakan Field hingga November 2016 sebesar
Rp. 5,3 miliar.
Selain upaya mencapai target produksi, selaku warga
corporate citizenship, Tarakan Field tidak lupa menjaga hubungan
baik dengan masyarakat sekitar wilayah kerja. Komitmen
dimaksud tercermin melalui kegiatan-kegiatan pengembangan
dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah kerjanya melalaui
program corporate social responsibility (CSR). Berbagai program
CSR dan Kehumasan telah direalisasikan meliputi bidang-bidang
ekonomi, sosial, pembangunan serta peningkatan kualitas
infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Contohnya,
program budidaya sayur mayur dan buah dengan sistim Hidroponik
di Wilayah Kampung 1/Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota
Tarakan. Program Pengelolaan Sampah Skala lingkungan dan
bank Sampah di wilayah Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan
Tarakan Timur, Kota Tarakan. Program Pertanian terpadu di Wilayah
Desa Tepian, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan.
Program Pengelolaan Air bersih di wilayah Desa Tepian, Kecamatan
Sembakung, Kabupaten Nunukan.•DIT. HULU

LPP Series: Sinergi RU III dan Kejati Sumsel Mitigasi Potensi
Terjadinya Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
Plaju – RU III melalui Fungsi
Legal Counsel–sesuai mandat
dari Chief Legal Counsel &
Compliance (CLCC) Genades
Panjaitan–menyelenggarakan
Legal Preventive Program
(LPP) ke-2 Tahun 2016 pada
Rabu (2/11) di Gedung Patra
Ogan dengan mengangkat
topik mengenai “Tugas dan
Peran Jaksa Pengacara
Negara dalam Pendampingan
Proses Pengadaan Barang/
Jasa di BUMN Guna
Memitigasi Potensi Terjadinya
Korupsi.” Acara dihadiri oleh
Kepala Kejaksaan Tinggi
(Kejati) Sumsel Susdiyarto
Agus Praptono, GM RU
III Eman Salman Arief, tim
manajemen serta perwakilan
pekerja RU III.
Susdiyarto dalam
sambutannya mengatakan,
kegia ta n in i m er u p a k a n
bentuk dukungan dan tindak
lanjut dari pelaksanaan MoU
antara Kejati Sumsel dengan

Pertamina RU III dan MOR II
yang telah diselenggarakan
pada bulan April 2016 lalu.
Dirinya menjelaskan bahwa
pemberian pertimbangan
hukum terkait pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa
oleh intansi pemerintah dan
BUMN menjadi salah satu
produk Kejaksaan dalam
bidang hukum Perdata dan
Tata Usaha Negara.
“Umumnya permintaan
pertimbangan bantuan hukum
tersebut dilatarbelakangi
agar BUMN atau instansi
pemerintah dapat
menghindari dan memitigasi
tindak pidana korupsi di dalam
proses pelaksanaannya.
Mudah-mudahan ke depan
dengan adanya seminar ini,
pengetahuan para pekerja
Pertamina dapat lebih baik lagi
dan terhindar potensi tindak
pidana korupsi ataupun jerat
hukum,” ungkap Susdiyarto.
Eman menjelaskan, dalam

menjalankan kegiatan bisnis
Pertamina, pelaksanaan
proses pengadaan barang
dan jasa telah diatur di
dalam SK 43 sebagai dasar
dan pedoman bagi pekerja
dalam menjalankan proses
pengadaan barang dan jasa.
“Dalam SK tersebut diatur
jelas mekanisme pengadaan
barang dan jasa yang sesuai
GCG, dimana pekerja
dilarang untuk melakukan
penerimaan, permintaan dan
pemberian dengan pihak
lain dalam bentuk apapun,”

tegasnya.
Meskipun demikian, lanjut
Eman, dalam prakteknya
proses pengadaan barang
dan jasa tidak terlepas dari
risiko tindak pidana korupsi
pada pekerjaan tertentu atau
pengadaan barang dan jasa
yang telah dilakukan. “LPP ini
merupakan salah satu upaya
preventif untuk memberikan
pemahaman yang lebih
baik guna memitigasi tindak
pidana korupsi pengadaan
barang dan jasa, salah
satunya yakni dengan

adanya pendampingan dan
pertimbangan hukum (legal
assistance) dari Jaksa selaku
Pengacara Negara,” ujarnya.
Acara diisi pemaparan
materi yang disampaikan
oleh Asisten Perdata dan
Tata Usaha Negara Kejati
Sumsel Zulkifli Siregar dan
Kasubag Data Statistik
K r i m i n a l i s t i k Te k n o l o g i
Informatika (Daskrim TI) Kejati
Sumsel Jamiah Hartati serta
dilanjutkan dengan diskusi
terbuka bagi tim manajemen
dan pekerja.

CLCC Genades Panjaitan
berharap agar LPP RU III
ini dapat bermanfaat dalam
memberikan pemahaman
mengenai tugas dan peran
Jaksa Pengacara Negara
dalam pendampingan proses
pengadaan barang/jasa di
BUMN, sehingga potensi
tindak pidana korupsi dalam
proses pengadaan barang
dan jasa di Pertamina
khususnya RU III dapat
dimitigasi. •Communication & Relations
RU III/LCC
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tersebut. “Tujuan pameran ini
memang untuk mengenalkan
bahwa Pertamina ada
kepada masyarakat Algeria.
Agar mereka semakin akrab
dengan nama Pertamina,”
ujar Direktur Utama PT PIEP
Slamet Riadhy.
Sementara itu, Dubes
RI untuk Algeria Safira
Machrusah mengatakan

Foto : CIRP

ALGIERS – PT Pertamina
(Persero) hadir dalam
pameran Salon International
des Travaux Publics di Palais
des Expositions SAFEX,
23-27 November 2016.
Kehadiran Pertamina di ajang
pameran internasional di
Algeria ini menjadi salah
satu bukti eksistensi bisnis
Pertamina di negeri magribi

Masyarakat Algeria antusias mengunjungi stand Pertamina yang menjadi pusat
dari area pameran Indonesia di Palais des Expositions SAFEX

bahwa kehadiran Pertamina
di Algeria diharapkan mampu
mendorong perusah aan
Indonesia lain ikut ber
investasi di Algeria. “Untuk
saat ini wajahnya Indonesia
di Algeria adalah Pertamina,
kita ajak perusahaan lain
ikut di sini agar mengikuti
jejak langkah Pertamina di
Algeria,” ujar Duta Besar RI
untuk Algeria Safira Mach
rusah.
Di sisi lain, pada pem
bukaan pameran dimaksud,
Menteri Pekerjaan Umum
Algeria, Boudjama Talai
sempat mengunjungi
stand booth Pertamina. Di
hadapan Menteri PU, Dubes
Safira sempat menjelaskan
mengenai eksistensi bisnis
Pertamina di Blok MLN,
Algeria. Selain itu, Safira
juga terlihat antusias me
maparkan sejumlah produk-

produk unggulan dari mitra
binaan Pertamina yang turut
dipamerkan.
Sejumlah warga
dan media Algeria yang
mengunjungi booth Per
tamina menanyakan tentang
eksistensi Pertamina di
Algeria. “Kami tahu negara
kami kaya minyak dan gas,
tapi kami baru tahu kalau
Indonesia punya perusahaan
namanya Pertamina yang
beroperasi di sini,” ujar
Hadjer Kherbachi salah satu
pengunjung pameran.
Selama empat hari
mengg
 elar pameran di
Algeria, antusiasme warga
Algeria terhadap stand
Pertamina yang menjadi
pusat dari area pameran
negara Indonesia sangat
tinggi tinggi. Tak heran,
pada penutupan acara, area
pameran Indonesia di mana

Foto : CIRP

Pertamina Hadir di Salon International des Travaux Publics Algeria

Dubes RI Algeria (berkerudung) menjelaskan produk mitra binaan Pertamina
kepada Menteri Public Works Algeria pada saat berkunjung di stand Pertamina.

Pertamina menjadi pusatnya,
dinobatkan sebagai stand
terbaik mengalahkan area
pameran dari 12 negara lain,
termasuk Jerman, Tiongkok
dan Perancis.
Di sela-sela pameran,
Indonesia juga mendapatkan
kesempatan khusus dari
pemerintah Aljazair untuk
mengadakan Indonesian

Day. Salah satunya dengan
acara Business MatchMaking yang ditujukan
u nt u k m e m p e r t e m u k a n
usah awan Indonesia de
ngan pelaku pasar Aljazair
(Business to Business), gu
na memudahkan pebisnis
kedua negara untuk saling
mengenal dan menjajaki
potensi masing-masing.•CIRP

Pertamina Mendukung Rapat Kerja
Pramuka Kwartir Daerah 04 Riau
DUMAI – RU II Dumai kembali
m e mp e r l i h a t k a n k e p e 
duliannya terhadap kegiatan
s o s i a l k e m a s y ar a k a t a n .
Kali ini, Badan Usaha Milik
Negara yang bergerak di
Foto : RU II

bidang energi tersebut terlibat
dalam kegiatan yang dise
lenggarakan oleh gerakan
Pramuka Kwartir Cabang
(Kwarcab) Kota Dumai.
Kesatuan kepramukaan
sendiri sudah ada sejak
tahun 1972 di lingkungan
RU II Dumai yang menjadi
tempat ber naung gugus
depan 07005-07006 dalam
lingkup Kwarcab Kota
Dumai. “Hubungan RU II
Dumai dengan Kwartir
Cabang Kota Dumai dalam
bidang kepanduan akan
tetap berlanjut guna mem
persiapkan generasi muda
yang lebih baik untuk masa
yang akan datang. Dengan
terus berlangsungnya jalinan
kerja sama yang positif ini
semoga keberadaan Perta
mina dapat dirasakan ke
beradaannya di tengah ma

syarakat,” ujar GM RU II

Zulkifli menyampaikan rasa

Dumai yang dibacakan oleh

terima kasih dan penghargaan

Amiruddin, Ketua Kwarcab

kepada RU II Dumai karena

Kota Dumai.

telah menyiapkan tempat

Sambutan tersebut diba
cakan pada pembukaan

demi suksesnya Rakerda
tahun 2016.

Rapat Kerja Kwartir Daerah

Hal senada juga disam

Gerakan Pramuka 04 Riau,

paikan Amiruddin, Ketua

yang mendapat dukungan

Kwarcab Kota Dumai.

penuh dari RU II Dumai, di

Bahkan RU II membentuk Staf

bumi perkemahan Bukit

Koordiantor Kepramukaan

Datuk, (25/11). Acara diikuti

Unit (SKKU) yang berfungsi

oleh seluruh utusan Kwartir

sebagai wadah yang men

Cabang dari kabupaten/kota

jembatani antara Pramuka

se Provinsi Riau.

dengan perusahaan. De

Pembukaan Rapat

ngan adanya SKKU, diharap

Kerja Daerah (Rakerda) juga

kan terjalin hubungan

dihadiri oleh Walikota Dumai,

yang harmonis dalam hal

Zulkifli As selaku Ketua

pembinaan generasi muda

Majelis Pembimbing Cabang

khususnya antara Pertamina

Gerakan Pramuka Kota

RU II dengan Kwartir Cabang

Dumai. Pada kesempatan ini,

Kota Dumai.•RU II
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PT Pertamina (Persero)
meraih kinerja dalam

pengelolaan lingkungan
(PROPER) yang positif
dalam pemeringkatan
periode 2015—2016

dengan diperolehnya
tujuh proper Emas

dan 71 proper Hijau.
Unit usaha Pertamina

mendominasi perolehan
proper Emas dari

total 12 yang diberikan

pemerintah pada tahun

ini. Sedangkan proper

Hijau diraih 71 unit usaha
Pertamina dari total 172
perusahaan.

JAKARTA - Proper me
rupakan program penilaian
dari pemerintah kepada
perusahaan tentang kinerja
perusahaan dalam penge
lolaan lingkungan hidup
yang diatur dalam Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup
Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Program Penilaian Peringkat
Kinerja Perusahaan Dalam
Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PROPER-LH).
P r o g r a m P roper
ini adalah salah satu pro
gram unggulan Kemen
terian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan yang di
kemb angkan sejak tahun
2002 dengan tujuan un
tuk mendorong tingkat ke
taatan perusahaan dalam
pengelolaan lingkungan hidup
dan mendorong inovasi dalam
pengelolaan sumber daya
alam dan pemberdayaan
masyarakat disekitar lokasi.
Penghargaan Proper
emas diserahkan oleh
Wakil Presiden RI Jusuf
Kalla didampigi Menteri
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Siti Nurbaya
Bakar di Istana Wapres,
pada Rabu (7/12). Wakil
Presiden dalam sambutannya
mengapresiasi apa yang su
dah dicapai oleh Pertamina,

yang tahun ini mengalami
peningkatan prestasi, yaitu
dari mendapatkan 6 Proper
Emas tahun lalu menjadi 7
dan diikuti Proper Hijau
yang naik lebih dari 50 persen.
“Saya ucapkan terima
kasih kepada 12 perusahaan
yang mencapai Proper
Emas, khususnya ada 7 dari
Pertamina. Saya ucapkan
selamat untuk Pertamina. 3
penghargaan Proper Emas
lainnya juga diperoleh BUMN,
sedangkan dua lainnya oleh
swasta. Artinya, ternyata
BUMN, khususnya Pertamina,
lebih disiplin daripada swas
ta,” kata Wapres.
Menurutnya Pertamina
telah sukses dalam pengelo
laan lingkungan hidup di
kegiatan operasinya dan
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di sekitar wilayah
operasinya. Pemerintah ber
harap prestasi ini dapat
dipertahankan bahkan diting
katkan dari tahun ke tahun.
Sementara itu, Direktur
Utama Pertamina Dwi
Soetjipto menjelaskan, tahun
ini total peserta unit maupun
anak perusahaan Pertamina
meningkat, yaitu dari 160
peserta menjadi 165 peserta.
Peningkatan jumlah peserta
tersebut juga diimbangi de
ngan peningkatan ketaatan
pengelolaan lingkungan, yang
ditandai dengan diperolehnya
tujuh Proper Emas masingmasing oleh Refinery Unit VI
Balongan - Jawa Barat, PT
Pertamina Hulu Energi West
Madura Offshore (WMO) –
Jawa Timur, Badak NGL - Ka
limantan Timur, JOB Perta
mina Talisman Jambi Merang
– Jambi, PT Pertamina EP
Asset 1 Field Rantau – NAD,
Marketing Operation Region
IV TBBM Rewulu – DIY, dan
PT Pertam ina Geothermal
Energy Area Kamojang –
Jawa Barat.
“Tujuh Proper Emas
yang diperoleh merupakan

Foto : KUNTORO

Borong 7 PROPER Emas,
Pertamina Buktikan Komitmen
Pengelolaan Lingkungan

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, Direktur Pemasaran Muchamad Iskandar, serta Direktur SDM, Teknologi Informasi & SDM Dwi Wahyu
Daryoto foto bersama peraih PROPER Emas dari tujuh unit bisnis Pertamina, di Hotel Borobudur, Jakarta (7/12), usai menerima ucapan apresiasi
dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, di Istana Wakil Presiden. Ketujuh unit bisnis tersebut yaitu Refinery Unit VI Balongan, PT Pertamina Hulu Energi
West Madura Offshore (WMO), PT Badak NGL, JOB Pertamina Talisman Jambi Merang, PT Pertamina EP Asset 1 Field Rantau, Marketing Operation
Region IV TBBM Rewulu, dan PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang.

pencapaian yang sangat
memb anggakan bagi ka
mi. Karena, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehu
tanan hanya memberikan
12 Proper Emas dari total
2.217 peserta Proper 2015
-2016. Prestasi ini merupakan
pengakuan hasil nyata dari
green action yang diterapkan
di unit usaha Pertamina, di
mana Pertamina mem iliki
komitmen dan perh atian
yang tinggi akan kelestarian
lingkungan dan kesejahteraan
masyarakat di sekitar wilayah
operasi perusahaan,”
katanya.
Pelaksanaan evaluasi
industri PROPER periode
2015-2016 dilakukan oleh
Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
bersama-sama dengan
Provinsi. Mekanisme evaluasi
dibagi menjadi 2 jenis, yaitu
evaluasi melalui verifikasi
lapangan dan mekanisme
penilaian mandiri.
Perusahaan yang
mend ap atkan peringkat

peningkatan jumlah unit usaha PERTAMINA yang
mendapatkan Proper emas dan hijau
172

121
108
71
45

42

4

12

9

12
7

6

2013 - 2014

2014 - 2015

Total PROPER EMAS
Pertamina
Nasional

Proper Emas dan Hijau
artinya perusahaan tersebut
telah berhasil taat terhadap
peraturan perundangan,
baik pelaksanaan dokumen
lingkungan/studi lingkungan,
pengendalian pencemaran
air, pengendalian emisi udara
dan pengelolaan limbah B3

2015 - 2016

Total PROPER HIJAU
Pertamina
Nasional

dan telah menerapkan sistem
manajemen lingkungan yang
baik dan melakukan program
inovasi yang menggunakan
sumber daya energi secara
efisien, menurunkan emisi
gas rumah kaca, mela
kuk an konservasi air, dan
berhasil menurunkan dan

memanfaatkan limbah B3.
Selain itu, perusahaan de
ngan Proper Emas dan
Hijau juga berarti berh asil
dalam pengelolaan sam
pah, perlindungan kea ne
karagaman hayati, serta
melakukan pemb erdayaan
masyarakat dengan baik.•RILIS

