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Pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar yang dilaku
kan beberapa negara teluk pekan lalu telah mengekskalasi risiko
politik di kawasan tersebut. Bahrain memutus hubungan diplomatik
dengan Qatar pada 5 Juni 2017, diikuti negara besar lain yaitu Arab
Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Mesir. Tindakan politik tersebut
diambil menyusul tuduhan keterlibatan Qatar dalam mendukung
aksi terorisme serta hubungan dekatnya dengan Iran.
Pelaku pasar sempat meyakini bahwa pemutusan hubungan
tersebut akan mendorong harga minyak. Namun nyatanya harga
minyak hanya naik sesaat. Brent dan WTI sempat naik menjadi
US$50.12 dan US$48.19 pada 6 Juni, sebelum akhirnya turun ke
level US$48,06 dan US$45,72 pada hari berikutnya.
Menurut analis, ada beberapa faktor yang membuat harga
minyak tidak terpengaruh dinamika di Qatar. Pertama, Qatar
lebih dikenal sebagai produsen gas terbesar yang menyuplai 29%
pasokan LNG dunia. Sedangkan produksi minyak Qatar relatif kecil
dibanding produsen lain di kawasan Timur Tengah, yaitu sekitar
660 MBBL/Hari (2016) atau sekitar 2% dari total produksi OPEC.
Kedua, produksi dan distribusi gas Qatar masih tidak ter
ganggu. Bahkan, Qatar masih akan tetap mensuplai LNG ke
UEA dan Mesir meski kedua negara tersebut memutus hubungan
diplomasi. Sebagai info, Qatar mensuplai masing-masing 35% dan
80% kebutuhan LNG di UEA dan Mesir.
Ketiga, pasar masih melihat bahwa faktor paling dominan yang

> ke Halaman 3
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QATAR FEUD

Menteri ESDM Ignasius Jonan didampingi oleh Dirjen Migas IGN Wiratmaja Pudja dan Direktur Utama Pertamina Massa Manik beserta jajarannya
mencoba motor Satgas BBM di Terminal BBM Plumpang, Jakarta, (14/6). Motor Satgas BBM tersebut akan digunakan untuk mengantisipasi
ketersediaan BBM saat mudik Lebaran tahun ini.



9.200 Anak Yatim Buka Puasa
dengan Pertamina
jakarta - Melibatkan 9.200 anak yatim

kepada seluruh pekerja Pertamina di

binaan yang tersebar di seluruh wilayah

seluruh Indonesia untuk senantiasa

operasinya, PT Pertamina (Persero)

memberikan kontribusi terbaik dengan

menggelar peringatan Nuzulul Quran

penuh dedikasi bagi Pertamina dan In

dan buka bersama yang dipusatkan di

donesia, dengan dilandasi perilaku Jujur,

Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, pada

Tulus, Amanah sebagai akar dari tata nilai

Selasa (13/6). Buka bersama dihadiri oleh

Pertamina yaitu 6C ‘Clean,Competitive,

Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng,

Confident, Customer Focus, Commercial

Direktur Utama Pertamina Masa Manik

dan Capable’.

serta jajaran direksi lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur

Jelang Arus Mudik,
Menteri ESDM Sambangi
TBBM Plumpang
Jelang arus mudik
Lebaran tahun ini,
Menteri ESDM Ignasius
Jonan didampingi Dirjen
Migas IGN Wiratmaja
Pudja dan Direktur Utama

“Direksi Pertamina selalu mendorong

Utama Pertamina Massa Manik menyapa

Pertamina Massa Manik

kegiatan peduli dan berbagi seperti ini.

anak yatim dan menyerahkan bingkisan.

Karena kegiatan tanggung jawab sosial

Sementara itu, Vice President Cor

meninjau Terminal BBM

akan membawa keberkahan dunia dan

porate Communication Pertamina Adiat

akhirat bagi kita semua. Semoga eksistensi

ma Sardjito mengatakan, Pertamina

Pertamina sebagai power house semakin

menjadikan momentum Ramadan

nyata memberikan manfaat seluas-luas

dan Idul Fitri 1438 H / 2017 untuk

nya bagi kesejahteraaan bangsa,” ujar

men ingkatkan kinerja dan semangat

Direktur Utama Pertamina Massa Manik

spiritualitas dengan berbagai inisiatif

dalam sambutan pembukaan pada acara.
Massa juga mengingatkan kembali

> ke Halaman 4

Plumpang, Jakarta, pada
Rabu (14/6).

JAKARTA -  Hal tersebut

Gerbang Tol Brebes Timur

dilakukan Ignasius Jonan

atau yang dikenal dengan

untuk mem antau kesiapan

istilah Brexit, jangan sampai

Pertamina dalam memenuhi

terulang lagi. Kemacetan

kebutuhan BBM masyarakat

tersebut mengakibatkan

pada masa mudik Lebaran

banyak kendaraan yang ter

2017.

jebak di Brexit kehabisan

Dalam kesempatan ter

bahan bakar.

sebut Jonan mengingatkan,

“Hal ini menjadi momok

antrean ribuan kend araan

menakutkan bagi masyarakat

roda empat yang ‘mengular’

> ke Halaman 4

hingga puluhan kilometer di

Quote

of the week

Believe your beliefs and doubt your doubts.
				

F.F. Bosworth
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ketika
dua kekuatan
menyatu
PojokManajemen
AGUS MASHUD S. ANGSARI
VICE PRESIDENT CSR & SMEPP
Pengantar Redaksi :
Penyatuan fungsi Corporate Social Responsibility (CSR) dan Small Medium Enterprise
Partnership Program (SMEPP) ibarat bergabungnya dua kekuatan yang dimiliki Pertamina
menjadi satu kesatuan yang kuat. Banyak tantangan yang dihadapi, termasuk bagaimana
penyatuan ini bisa memberikan added value untuk perusahaan. VP CSR & SMEPP Agus
Mashud S. Asngari menjelaskan strateginya dalam membawa CSR & SMEPP ke depan.
Berikut kutipan wawancara Energia di ruangannya pekan lalu.
Bagaimana konsep CSR dan SMEPP yang mau dibangun ke depannya?

Penggabungan CSR dan SMEPP di bawah
Corporate Secretary akan membuat kegiatan
tanggung jawab sosial Pertamina semakin kuat.
Baik dari sisi jumlah SDM, ukuran finansial, serta
besarnya area kerja yang semakin luas. Tugas utamanya

adalah menyinergikan CSR dan SMEPP untuk mendukung bisnis perusahaan dan tidak
melenceng dari visi dan misi perusahaan. Poin integrasi menjadi sangat penting dan challenge
yang tidak mudah dalam implementasinya.
Beberapa konsep ke depan yang akan selalu challenging dan sangat menarik untuk
didiskusikan adalah design CSR & SMEPP toward sustainability, CSR & SMEPP for risk and
project management, serta fungsi CSR & SMEPP untuk position on corporate stakeholder cycle
dan business intelligence.

Program-program apa yang ke depan menjadi andalan? Hal penting
bagi CSR & SMEPP adalah kemampuan mereka
mendukung bisnis perusahaan. Memastikan bahwa
program-program tersebut memberikan inspirasi, dan
mempunyai inovasi dan berkelanjutan. Tujuan akhir
adalah untuk menjadikan kehidupan masyarakat lebih
baik. Masyarakat merasakan kehadiran Pertamina di
dekat mereka dan mendukung sepenuhnya operasi
perusahaan.

Saya berkeinginan, di media massa muncul berita bahwa Pertamina Dorong Program CSR yang
sesuai dengan semangat Nawacita. Program khusus untuk 3T dan Indonesia Timur juga semakin fokus.
Saya berbicara dengan Pokja Papua mendiskusikan isu-isu sosial penting yang perlu menjadi perhatian
segara, misalnya kebiasaan minum alkohol, layanan kesehatan di puncak-puncak gunung, tingginya
mortality rate, dan literasi di Papua.
Ada tiga program CSR yang akan menjadi fokus kita ke depan, yaitu pertama adalah Pertamina
Sehati, Beasiswa dan Keanekaragaman Hayati.
Pertama, program Pertamina Sehati, kami fokus pada program inovasi kesehatan masyarakat
untuk terutama ibu menyusi dan anak balita. Inovasi yang dilakukan juga mencakup daerah 3T. Kami
memilih program ini karena selain sejalan dengan program yang telah dilakukan, juga untuk mendukung
perolehan Proper.
Kedua, program Beasiswa. Ke depan kita berupaya agar beasiswa Pertamina dapat menjangkau
seluruh provinsi di Indonesia. Sama seperti program BBM Satu Harga yang membuat masyarakat
Indonesia merasakan harga BBM yang sama, maka harapannya cita-cita ke depannya beasiswa
Pertamina juga bisa mencakup Perguruan Tinggi Negeri di 34 propinsi di seluruh Indonesia.
Apalagi dengan adanya program Beasiswa Sobat Bumi. Di samping persyaratan utama adalah anak
muda pilihan yang peduli kepada lingkungan, kita akan perkaya program beasiswa ini dengan semangat
nasionalisme, dan nilai-nilai Pancasila. Harapannya, penerima beasiswa bisa menjadi pioneer kecintaan
pemuda terhadap nasionalisme dan kebanggaan Indonesia.
Ketiga adalah Keanekaragaman Hayati, dimana kami fokus pada flora dan fauna yang unik, khusus
dan endemik asli daerah. Dari sisi branding dan komunikasi sangat menarik. Melengkapi program
planting trees dan Mangrove Center, Hayati memberikan poin signifikan dalam penilaian Proper.
Untuk SMEPP juga ada tiga program yang menjadi prioritas. Pertama di bidang Kemitraan, kita
akan fokus pada pengembangan potensi mitra binaan. Yang mana saat ini Pertamina memiliki 56.461
mitra binaan dan 136 desa binaan. Kita juga bercita-cita bisa menumbuhkan setidaknya satu mitra

Kami berharap program-program CSR & SMEPP yang
dilakukan bisa menginspirasi pekerja internal. Bahkan
lebih jauh, kita akan mengajak pekerja dapat langsung
terlibat dalam program kita ini.

binaan unggulan di setiap provinsi. Mitra binaan unggul ini yang akan kita bina dari mulai pendampingan
produksi, marketing hingga finansial. Kami mencoba bukan semata pertumbuhan jumlah mitra binaan,
namun juga kualitas mitra binaan, serta kemampuan memasarkan produknya secara nasional dan
internasional.
Kedua adalah Program Desa Binaan, merupakan pembinaan suatu lokasi di masyarakat secara
terintegrasi baik itu pertanian, perikanan dan perkebunan serta segala potensi usaha yang ada di lokasi.
Saat ini jumlah desa binaan mencapai lebih dari 140 desa binaan tersebar di seluruh Indonesia.
Last but not least adalah program Penanganan Bencana Alam yang selalu menjadi kekuatan kita
melalui Pertamina Peduli. Kecepatan respons bantuan, kemampuan menyediakan logistik dengan cepat,
dan customized program-program pemulihan bencana menjadi nilai tambah keberhasilan program ini.
Tidak hanya aspek infrastruktur yang menjadi perhatian, tetapi juga kondisi psikologis masyarakat yang
terdampak.
Jika program CSR & SMEPP difokuskan untuk pihak eksternal, bagaimana keterlibatan
pekerja internal yang diharapkan? Kami berharap program-program CSR & SMEPP yang dilakukan
bisa menginspirasi pekerja internal. Bahkan lebih jauh, kita akan mengajak pekerja dapat langsung terlibat
dalam program kita ini. Misalnya, ketika terjadi bencana alam. Ketika Pertamina merespons melalui
Pertamina Peduli berupa pemberian bantuan, maka kita kombinasikan juga dengan memanggil pekerja
bisa terlibat langsung menjadi relawan. Di sinilah terlihat bagaimana Pertamina terlibat secara utuh dan
menyeluruh baik secara korporat maupun secara individu pekerjanya terlibat dalam kegiatan CSR.
Bagaimana dengan permintaan program CSR dari pihak eksternal? Pertamina memang
mempunyai stakeholders yang sangat luas. Fungsi CSR & SMEPP tidak bisa dilepaskan dari ekpektasi
stakeholders yang demikian tinggi terhadap perusahaan. Kita memahami sekali banyaknya permintaan
program dari eksternal. Time Management menjadi salah satu yang kritikal. Kita harus bisa merespon
dan memenuhi harapan tersebut secara proporsional, profesional, serta memenuhi GCG dan peraturan
perundangan yang berlaku. Terutama permintaan yang berasal dari masyarakat di sekitar wilayah operasi
Pertamina. Itu yang menjadi prioritas kita. In return, kami juga memastikan perusahaan mendapatkan
benefit yang maksimal dari setiap program yang telah dilaksanakan.•ALIH
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UPBringing Session : Membangun
Kewirausahaan Bersama Sandiaga Uno

Editorial

3

Menyambut

Tamu Agung

JAKARTA – Universitas Per

sem angat kewirausahan?

tamina (UP) kembali meng

Sudah pasti harus terus

adakan UPBringing Session.

ditumbuhkembangkan de

Kali ini Sandiaga Salahudin

ngan mencari banyak peluang

Uno, Wakil Gubernur DKI

sebagai tolok ukur apa yang

Jakarta terpilih 2017-2022,

nantinya kita kerjakan. Lalu

menjadi narasumber dalam

dipacu dan terus ditantang

Kantor Pusat Pertamina, kantor anak perusahaan

acara yang dihadiri oleh

agar semangat yang ada

mah asiswa UP tersebut.

terus tumbuh. Jatuh satu,

dan unit operasi. Kedatangan “tamu agung” ini bukan

Sandiaga hadir bukan sebagai

dua, tiga kali itu biasa. Yang

Wakil Gubernur DKI Jakarta

luar biasa ialah ketika jatuh

terpilih, melainkan sebagai

harus bangun kembali, dan

wirausahawan yang akan

itu berulang sampai akhirnya

membagikan pengalaman dan

semua dapat berjalan de

semangatnya membangun

ngan baik,” ujar Sandiaga

sebuah usaha bisnis yang

memotivasi.

sudah dibangunnya.

Sandiaga mengakui,

Di hadapan lebih dari

memulai wirausaha dan

100 mahasiswa UP yang

bertahan tidaklah mudah.

hadir memenuhi Auditorium

“Kita harus memulai sejak dini,

Universitas Pertamina, Ge

apalagi teknologi yang terus

dung Griya Legita, pada

berk embang tanpa henti.

Selasa (6/6), Sandiaga Uno

Peluang tersebutlah yang

menegaskan, semangat ke

harus dapat dimanfaatkan,”

wirau sahaan harus terus

ujanya.

ditumbuhkembangkan di
kalangan generasi muda .

Sandiaga berharap,
sharing session ini dapat

“Bagaimana caranya

bermanfaat bagi mahasiswa

mengemb angkan sebuah

Universitas Pertamina dan

Pekan lalu, Pertamina kedatangan “tamu agung”.
Mereka adalah 9.200 anak yatim yang datang ke

tanpa maksud. Mereka hadir atas undangan khusus

Sandiaga Uno mengajak mahasiswa Universitas Pertamina untuk belajar
wirausaha sejak muda.

ke depannya dapat bersaong
dengan lulusan universitas
lainnya.
Hal senada disampaikan
Rektor UP Akhmaloka. Acara
yang termasuk dalam kuliah
umum tersebut memang
di-setting untuk memotivasi
mahasiswa UP dengan
menghadirkan oleh tokohtokoh inspiratif. Menurutnya,
hal ini memang dibutuhkan
mahasiswa guna membangun
semangat dan dapat melihat
sebuah proses kesuksesan

yang ditularkan oleh para
pembicara.
“Kami mendorong agar ini
menjadi sebuah kebutuhan
mahasiswa UP. Dengan
jiwa muda,

mahasiswa

UP dibina untuk optimistis
mengembangkan dirinya
di bidang kewirausahaan,
namun tetap dalam koridor
kampus,” ujar Akhmaloka.
Melalui program tersebut
UP yakin lulusan UP dapat
siap berkompetisi dengan
dunia luar nantinya.•HARI

Foto : TRISNO

dari Pertamina sebagai bentuk silaturahmi perusahaan
sekaligus mengajak untuk berdoa bersama.
Bagi para anak yatim, mungkin ini adalah momen
yang tak terlupakan ketika mereka bisa hadir di
kantor BUMN terbesar di negeri ini. Namun bagi
Pertamina, ini juga menjadi momen berharga karena
merupakan bentuk syukur perusahaan atas kinerja
yang telah dicapai selama ini. Pertamina percaya,
dengan selalu berbagi kepada yang berhak,
maka perusahaan akan mendapat berkah dalam
menjalankan kegiatannya di masa yang akan datang.
Inilah konsep yang kemudian disebut Berbagi Tak
Pernah Rugi.
Konsep ini pula yang kemudian diterapkan dalam
program marketing Pertamina seperti Berbagi Takjil,
Bedah Musala, Berbagi Bingkisan dan Penerimaan
Zakat di SPBU. Melalui program-program seperti
ini, Pertamina tidak melihat masyarakat sebagai
konsumen komersial semata, melainkan partner yang
bisa diajak menuju kebaikan bersama-sama.

< dari Halaman 1

Misalkan dalam program Bedah Musala, dimana

QATAR FEUD

menjadi penentu harga minyak adalah supply-demand
minyak mentah global. Terutama terkait meningkatnya
produksi minyak Amerika Serikat dan pemotongan
produksi negara OPEC.
Di luar harga minyak, sejumlah sumber berpen
dapat bahwa krisis diplomatik ini belum akan ber
dampak kolateral ke negara lain, khususnya yang
memiliki hubungan dengan Iran dan Qatar. Tindakan
politik Arab Saudi kepada Qatar dinilai bukan semata
karena kedekatan Qatar dengan Iran. Di balik itu, ada
sejarah persaingan yang cukup panjang antara Saudi
dan Qatar. Antara lain, Qatar cenderung mengambil
kebijakan luar negeri yang berlawanan dengan Saudi,
termasuk pada saat gejolak Arab Spring di 2011.•

Pertamina melakukan renovasi di sejumlah musala
SPBU dan melengkapinya dengan perlengkapan
sholat yang layak. Dengan musala yang nyaman,
maka konsumen SPBU juga akan lebih nyaman dalam
melaksanakan ibadahnya. Bahkan bisa jadi konsumen
yang semula tidak berniat sholat jadi terdorong untuk
sholat karena melihat fasilitas yang nyaman.
Dengan demikian, maka Pertamina semakin
memantapkan posisinya sebagai bagian dari
kehidupan masyarakat yang tidak terpisahkan. Karena
Untuk komentar, pertanyaan dan permintaan pengiriman artikel Market Update via email, email ke pertamina_IR@
pertamina.com

6C

produk-produk Pertamina juga merupakan “tamu
agung”.•

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary



bagi Pertamina, konsumen yang setia menggunakan

VISI

MISI

Menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia

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

TATANILAI

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

Clean

Competitive

Confident

Customer Focus

Commercial

Capable

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

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

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

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

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

Dikelola oleh pemimpin dan
pekerja yang profesional
dan memiliki talenta dan
penguasaan teknis tinggi,
berkomitmen dalam
membangun riset dan
pengembangan.
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9.200 Anak Yatim Buka Puasa dengan Pertamina...dari halaman 1
cita di bulan suci.

melaksanakan peringatan Nuzulul Quran

Sebagai rangkaian kegiatan

yang salah satu bentuknya dengan kha

Ramadan, Pertamina juga menciptakan

taman Al Quran dan ditutup dengan buka

sejumlah inisiatif kreatif. Selain aktivitas

puasa bersama 9.200 anak yatim. Acara

promosi, berbagai kegiatan bisnis dan

juga diisi dengan tausyiah dari da’i kondang

Corporate Social Responsibility (CSR)

Subki Al-Bughury.

bernuansa spiritual dilaksanakan secara

“Di kantor pusat, khataman Al Quran

serentak di seluruh wilayah operasi,

melibatkan 200 anak yatim dan buka

seperti Bagi Takjil di SPBU, Satu Juz

bers ama dihadiri 1.200 anak yatim di

2 Liter Pertalite, Pembagian Santunan,

Jabodetabek. Di berbagai unit operasi

Safari Ramadhan Manajemen, Bedah

Pertamina di daerah, kurang lebih 8.000

Mushola dan Penerimaan Zakat di

anak yatim,” jelas Adiatma.

SPBU.

Ia berharap, acara ini dapat menjadi

“Buka bersama anak yatim ini adalah

sarana untuk terus memupuk rasa empati

acara puncaknya,”kata Adiatma Sardjito.

pada masyarakat, khususnya bagi anak

Selain berbagi dengan anak yatim,

yatim agar mereka dapat menikmati suka

untuk menyambut Lebaran nanti

Foto : PERTAMINA

kreatif. Puncaknya, lanjutnya, Pertamina

Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng dan Direktur Utama Pertamina Massa Manik beserta jajaran direksi lainnya secara simbolis
memberikan sumbangan kepada 1.200 anak yatim piatu se-Jabodetabek pada acara Nuzulul Quran 1438 H dan Buka Puasa
Bersama Anak Yatim di Kantor Pusat Pertamina.

Pertamina menyelenggarakan mudik bareng

SPBU, pekerja Outsoursing Pertamina, pekerja

dengan keluarga para marbot dan guru PAUD

pabrik pelumas, dan pengguna setia BBK dan

dengan menggunakan bus menuju 33 kota

Pelumas. Semua itu dilakukan sebagai bentuk

di Jawa dan Sumatera. Mudik bareng yang

kontribusi nyata Pertamina sebagai BUMN yang

juga melayani petugas mekanik, petugas

Selalu Hadir Untuk Negeri.•RILIS/IRLI



Jelang Arus Mudik, Menteri
ESDM Sambangi TBBM
Plumpang...dari halaman 1
yang ingin mem anfaatkan

dalam kemasan ke tempat-

momen Lebaran untuk

tempat yang memiliki potensi

berkumpul bersama sanak

terjadinya kemacetan. De

keluarga,” ujarnya.

ngan adanya satgas BBM ter

sebut,

sebut, masyarakat tidak perlu

Jonan meminta

khawatir akan kehabisan

Pertamina untuk siaga dalam

BBM jika terjadi kemacetan

mendistribusikan BBM di

panjang.

manapun, ke tempat yang

“Antisipasi Pertamina

membutuhkan. Tidak hanya

ini sangat kreatif. Sepeda

menjamin ketersediaan stok

motor itu keliling ke kantong-

BBM saat arus mudik dan

kantong kemacetan atau

arus balik, Jonan meminta

kantong-kantong yang di

Pertamina untuk mengatur

antisipasi pergerakannya

pola distribusi BBM di seluruh

bakal lambat sekali. Jadi

wilayah Indonesia saat hari

kalau tidak macet pun, mung

besar keagamaan seperti

kin ada daerah yang jalan

Lebaran.

nya 10 km/jam, itu yang

“Jadi distribusi Pertamina
akan mengikuti pola per

diantisipasi,” terang pria kela
hiran 21 Juni 1963.

gerakan arus mudik dan arus

Jonan juga mengimbau

balik. Tiap tahun memang

kepada para pengendara

ada perubahan sedikit. Harus

kendaraan bermotor, baik

dijamin ketersediaan BBM-

roda dua ataupun roda em

nya, termasuk di daerah-

pat, untuk dapat mengisi

daerah terpencil yang juga

penuh tangki bahan bakar

melakukan kegiatan mudik,”

kendaraan miliknya sebelum

ujar mantan Menteri Per

melakukan perjalanan ke kota

hubungan tersebut.

tujuan.

Dalam kesempatan itu,

“Disarankan semua

ia mengapresiasi Pertamina

pemudik yang menggunakan

bersama dengan BPH Migas

kendaraan bermotor agar

yang akan mengerahkan

mengisi BBM full tank. Ini

satuan tugas (satgas) BBM

penting,

dalam arus mudik dan arus

terjadi kemacetan yang ber

supaya apabila

balik tahun ini. Terdapat be

kepanjangan tidak kehabisan

berapa unit sepeda motor

bahan bakar di tengah jalan,”

dengan membawa BBM

tutup Menteri ESDM.•SEPTIAN

Foto :ADITYO

Mengantisipasi hal ter

Direktur SDM, TI, dan Umum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto secara simbolis menyerahkan bingkisan Ramadan untuk para manula yang tinggal di sekitar
Masjid Al Mukaromah, Lagoa, Jakarta Utara, pada (13/6).

Bingkisan Ramadhan BUMN Hadir untuk Negeri :

Pertamina Berbagi dengan Kaum Dhuafa
JAKARTA- PT Pertamina (Persero) bersama BUMN lainnya,
secara serentak melaksanakan penyaluran “Bingkisan
Ramadhan BUMN Hadir untuk Negeri” di beberapa masjid
yang tersebar di Jabodetabek, pada (13/6). Kegiatan yang
digelar bersamaan dengan momentum Ramadan 1348
Hijriah ini, menjadi salah satu bukti nyata kehadiran BUMN di
tengah-tengah masyarakat dalam membantu meringankan
beban kebutuhan sehari-hari.
Tahun ini Pertamina membagikan bingkisan Ramadan
BUMN Hadir untuk Negeri di 10 masjid, salah satunya
Masjid Al Mukaromah, Lagoa, Jakarta Utara, yang berada
di sekitar daerah operasi Pertamina. Pembagian bingkisan
Ramadan diserahkan oleh Direktur SDM, Teknologi
Informasi dan Umum Dwi Wahyu Daryoto.
Kegiatan pembagian 200.000 bingkisan Ramadan di
100 titik di Jabodetabek merupakan agenda Kementerian
BUMN yang sudah dilaksanakan dari tahun ke tahun dan
menjadi salah satu bentuk komitmen BUMN Hadir untuk
Negeri. Bingkisan itu berupa paket kebutuhan pokok, mulai

dari beras, minyak goreng, gula pasir, biskuit, sirup dan
kecap senilai Rp 200.000.
Menurut Dwi Wahyu Daryoto, banyak program
Pertamina yang diwujudkan dalam bentuk kepedulian
kepada masyarakat melalui Bina Lingkungan dan Corporate
Social Responsibility. Dengan harapan, masyarakat juga
akan peduli kepada Pertamina dan terus mendukung upaya
Pertamina untuk terus maju dan memberi manfaat bagi
negara dan masyarakatnya.
Selain Pertamina, pembagian bingkisan lebaran 2017
ini juga melibatkan sejumlah BUMN antara lain; PLN, BRI,
Mandiri, Telkom, PGN, Pelindo 2, Waskita Karya, Wijaya
Karya, PP, Jasa Marga, Angkasa Pura II, BNI dan BUMN
lainya
Acara tersebut melibatkan masjid, untuk memastikan
pembagian bingkisan tepat sasaran atau sampai kepada
yang berhak, juga bisa mendorong pemberdayaan
masjid untuk terlibat aktif dalam mengatasi masalah ke
miskinan.•RILIS/SEPTIAN
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Rubrik ini berisi
mengenai kisah
tokoh inspiratif dalam
berperilaku Jujur, Tulus
dan Amanah
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Mengenal Lebih Dekat
Bapak Palang Merah Dunia

Foto : TRISNO

Semua orang pasti tahu organisasi yang berorientasi
pada bantuan kemanusiaan, seperti Palang Merah. Tapi mereka
tidak mengetahui bapak Palang Merah Dunia yang bekerja
dengan tulus dan membantu terhadap keselamatan
seseorang. Jean Henry Dunant adalah pendiri
Palang Merah yang didasari dengan perasaan kemanusiaan yang tumbuh dalam dirinya.
Ketika sedang melakukan perjalanan bisnis, Dunant tiba di Solferino, Italia pada tanggal 24
Juni 1859. Di Solferino baru saja terjadi pertempuran antara pasukan Prancis dan Italia melawan
pasukan Austria. Dunant melihat dengan matanya sendiri, tidak kurang dari 40.000 tentara terluka
akibat perang sementara bantuan medis tidak mencukupi untuk merawat korban yang sangat
banyak. Tanpa pikir panjang, Dunant membantu para korban yang terlaku dan dibantu dengan warga
setempat.
Sekembalinya ke Jenewa, Swiss Dunant memutuskan menulis sebuah buku tentang
pengalamannya tersebut yang dia beri judul Un Souvenir de Solferino (Kenangan Solferino). Buku
ini diterbitkan pada tahun 1862 dengan jumlah 1.600 eksemplar, yang dicetak atas biaya Dunant
sendiri.
Buku Dunant berisikan dua hal penting, yaitu membentuk organisasi kemanusiaan internasional
untuk menolong prajurit yang terluka di medan perang, dan mengadakan perjanjian internasional
guna melindungi prajurit yang cedera dan sukarelawan serta organisasinya yang menolong saat
terjadinya perang.
Berdasarkan pengalamannya tersebut, Dunant bersama keempat kawannya mendirikan komite
internasional untuk membantu para tentara yang cedera. Sekarang lebih dikenal dengan sebutan
Komite Internasional Palang Merah atau Committee
of the Red Cross (ICRC) yang merupakan lembaga
kemanusiaan bersifat mandiri, sebagai penengah
dan netral pada tahun 1863.
Pesan yang disampaikan dari perjalanan hidup
Dunant adalah tidak kenal orang dan tempat, jika
seseorang membutuhkan, bantuan segeralah
membantu. Bahwasanya manusia adalah makhluk
sosial, saling membutuhkan satu sama lain.•

Direktur Gas Pertamina Yenni Andayani dan Direktur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim berjabat tangan disaksikan
oleh Deputi BUMN Bidang Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata, Edwin Hidayat, usai menandatangani kerja
sama untuk membangun dan mengoperasikan bersama pipa transmisi gas Duri-Dumai.

Sinergi Pertamina dan PGN
Kelola Pipa Transmisi Gas
Duri-Dumai
JAKARTA – PT Pertamina (Persero)

Cerminan Tulus
Membantu sesama yang
membutuhkan

Jean Henry Dunant
(1828-1910)

BALONGAN - Sebagai salah
satu bentuk peningkatan
kesadaran terhadap aspek
HSSE serta apresiasi ke
pada vendor untuk kema
juan perusahaan, RU VI
mengad akan acara HSSE
Awareness & Vendor Days
2017, di Gedung Patra Ayu
Komplek Perumahan Bumi
Patra (19/5).
Pada kesempatan terse
but, hadir Direktur Pengolahan
Toharso yang mengingatkan
pentingnya hak, kewajiban
dan tanggung jawab mitra
kepada Pertamina.
Hal senada juga disam
paikan GM RU VI Balongan
Afdal Martha yang juga
kembali mengingatkan un
tuk menjaga aspek HSSE
dengan sungguh-sungguh.
Ia menekankan agar da
lam kerja sama yang terjalin
harus diland askan dengan
tata kelola perusahaan Good
Corporate Governance yang
profesional sehingga dapat
menjadi mitra strategis yang
mampu bersinergi dengan

Foto : RU VI

RU VI Balongan Adakan
HSSE Awareness & Vendor Days

Tim HSSE RU VI Balongan mememberikan penjelasan tentang safety yang
merupakan investasi bagi semua pihak, sesuai standar yang berlaku.

baik.
Acara juga diisi dengan
presentasi aspek HSSE oleh
HSSE Manager Pri Hartanto
dan Junior Safety Process
HSE Rudy Hermawan C.P.
Selain itu, dipamerkan pula
ragam kegiatan HSSE,
medical check up dan produk
mitra binaan CSR.
Di akhir acara, RU VI
memberikan penghargaan
sebagai bentuk apresiasi
kepada mitra lokal dan
nasional.
Untuk mitra lokal, RU VI
PT Tugu Muda Abhimantra
meraih penghargaan sebagai

terbaik 3, PT. Rizki Sinar
Utama sebagai terbaik 2
dan PT. Karya Patra Utama
sebagai terbaik 1. Sedangkan
mitra nasional diberikan
kep ada PT. Fajar Benua
Indopack sebagai terbaik
3, PT. Refratech Mandala
Perkasa sebagai terbaik
2, PT. Dialog Sistemindo
sebagai terbaik 1.
Afdal berharap, HSSE
Awareness & Vendor Days
dapat memotivasi kinerja
vendor dan jajarannya untuk
memberikan yang terbaik
bagi perusahaan.• RU VI

Kerja sama yang merupakan kelan

kembali bersinergi dengan Badan

jutan dari penugasan Kementerian ESDM

Usaha Milik Negara (BUMN) lain.

yang tertuang dalam Keputusan Menteri

Kali ini, Pertamina menggandeng PT

No 5975 K/12/MEM/2016 tertanggal

Perusahaan Gas Negara (Persro) Tbk

27 Juni 2016, memberikan komposisi

(PGN) untuk bekerja sama dalam

partisipasi masing-masing pihak dalam

pembangunan dan pengoperasian

proyek tersebut sebesar 60% Pertamina

bersama pipa transmisi gas Duri –

dan 40% PGN.

Dumai. Dengan ditand atanganinya

Pembangunan transmisi pipa Duri-

perjanjian kerja sama tersebut, kedua

Dumai akan memakan waktu 18 bulan

belah pihak sepakat dalam membangun

dengan panjang 67 kilometer. Pipa

infrastruktur gas bumi yang dibutuhkan

tersebut rencananya digunakan untuk

untuk peningkatan pemanfaatan gas

mengalirkan gas bumi milik Pertamina

bumi domestik di Provinsi Riau.

guna disalurkan untuk kebutuhan Kilang

Penandatanganan kerja sama

Dumai. Selain itu akan mengangkut gas

dilakukan oleh Direktur Gas Pertamina

bumi milik PGN yang akan disalurkan

Yenni Andayani dan Direktur Utama PGN

untuk kebutuhan pelanggan PGN, baik

Jobi Triananda Hasjim, serta disaksikan

industri, komersial, maupun pelanggan

oleh Deputi BUMN Bidang Energi, Lo

kecil dan rumah tangga.

gistik, Kawasan, dan Pariwisata, Edwin

Direktur Utama PT Perusahaan Gas

Hidayat, di Kementerian BUMN, pada

Negara (Persero) Tbk (PGN) Jobi Tria

Jumat (9/6).

nanda Hasjim menegaskan bahwa kerja

Yenni Andayani menyambut positif

sama yang dilakukan dengan Pertamina

penandantanganan tersebut. Ia mene

sebagai wujud dari nawacita Presiden

gaskan, kerja sama ini merupakan

Joko widodo yang menargetkan US$32

sebuah tonggak penting bagi sinergi

miliar di berbagai daerah. Selain itu,

BUMN dalam membangun infrastruktur

penandatanganan ini merupakan wujud

gas bumi nasional. Ia menambahkan,

konkret dukungan Pertamina dan PGN

saat ini Pertamina menjadi salah satu

untuk mencapai target tersebut.

pemasok utama gas bumi bagi PGN.

“Kami yakin, pembangunan pipa

“Sinergi dalam pembangunan

transmisi gas bumi dari Duri ke Dumai

pipa Duri-Dumai diharapkan menjadi

akan memberikan banyak manfaat khu

pendorong bagi kedua BUMN untuk

susnya bagi masyarakat. Mulai dari

meningkatkan hubungan kerja sama

meningkatkan ketahanan energi daerah,

dalam penyediaan sumber energi gas

menciptakan multiplier effect seperti

bumi untuk menopang pertumbuhan

penciptaan lapangan kerja, sampai me

ekonomi nasional di masa mendatang,”

ningkatkan daya saing industri di Kota

kata Yenni.

Dumai,” ujar Jobi.•HARI
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R AMADAN

Berbagai kegiatan sosial keagamaan dilakukan oleh
Pertamina selama bulan Ramadan. Berikut beberapa acara
yang berhasil dirangkum redaksi Energia Weekly dari
berbagai unit operasi maupun anak perusahaan.

Balongan, Indramayu
9 JUNI 2017 -- Direktur Pengolahan
Pertamina Toharso melaksanakan
kegiatan Safari Ramadan 1438 H ke RU
VI Balongan, Jumat (9/6). Selama dua
hari di Balongan, Direktur Pengolahan
Pertamina menggelar berbagai ke
giatan. Kali ini Direktur Pengolahan
Pertamina Toharso didampingi GM RU
VI Afdal Martha dan tim manajemen
lainnya mengunjungi Asrama ArRohima dari Rumah Yatim Pondok
Pesantren Al-Urwatul Wutsqo, Jalan Senam Indah Komplek BTN Lama, Kabupaten Indramayu.
Di asrama tersebut Toharso berbagi pengalaman kisah masa kecilnya hingga menjadi Direktur di
Pertamina. Ia memberikan motivasi dan inspirasi agar anak yatim tersebut rajin belajar dan berdoa
agar bisa meraih cita-cita.Suasana keakraban terlihat jelas pada Safari Ramadan yang digelar di
Asrama anak yatim tersebut. Pada kesempatan tersebut, RU VI Balongan menyerahkan bantuan
operasional untuk Asrama Ar-Rohimah, serta memberikan santunan kepada 60 anak yatim.•RU VI
11 JUNI 2017 -- Keceriaan tampak dari raut
wajah 300 anak yatim Dhuafa yang berada di
sekitar Indramayu. Di bulan Ramadan ini, mereka
mendapat voucher belanja senilai Rp 100.000 per
anak. Voucher yang diberikan kepada anak yatim
tersebut merupakan zakat profesi dari pekerja RU
VI Balongan yang dikelola oleh BAZMA.
Salah satu supermarket di Kabupaten
Indramayu, Toserba Yogya pun menjadi tujuan
shopping bareng Bazma RU VI bersama para yatim
dhuafa ini. Bisa dibayangkan kepadatan pengunjung di supermarket itu kala 300 anak secara
bersamaan belanja barang kesukaan mereka. Dari voucer senilai Rp 100 ribu tersebut, hanya
75.000 saja yang boleh dibelanjakan, sedangkan Rp 25.000 wajib dibelikan buku tulis. Ke 300
anak yatim dhuafa tersebut berasal dari 9 pesantren/yayasan di sekitar Indramayu.•RU VI
13 JUNI 2017 -- Sebanyak 1.000 anak yatim
menerima bingkisan dan santunan dari RU VI
Balongan. Penyerahan santunan dilaksanakan di
Masjid Sabilul Muttaqin Perumahan Bumi Patra.
Total dana yang disalurkan untuk kegiatan ini
senilai Rp 244 juta. Seluruh anak yatim yang juga
diundang untuk buka puasa bersama tersebut
berasal dari 18 lokasi dari berbagai desa dan
yayasan di Indramayu dan sekitarnya.
Selama Ramadan 1438 H ini, RU VI melalui
Baituzzakah Pertamina (Bazma) juga menyalurkan Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) kepada kaum
dhuafa di sekitar operasional kerja RU VI. Pada kegiatan ini, didistribusikan 3.968 paket sembako
yang berasal dari ZIS pekerja RU VI. Selain sebagai aktivitas sosial, kegiatan ini dilaksanakan guna
menyambung tali silaturahmi antara perusahaan dan masyarakat sekitar.• RU VI

Jakarta

4 JUNI 2017 -- Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1438
H, Domestic Gas Pertamina mengadakan rangkaian
Promo Bright Gas, yaitu “Ramadhan Ceria Bersama
Bright Gas”. Promo ini merupakan program spesial
bagi konsumen yang melakukan pembelian tabung
perdana Bright Gas 5,5 kg melalui website www.
brightgaspromo.com pada 27 Mei – 4 Juni 2017.
Promo ini berupa potongan harga untuk tabung
perdana menjadi Rp 299.000/tabung dan gratis
ongkos kirim. Setiap transaksi yang dilakukan
oleh konsumen melalui www.brightgaspromo.com
selama periode tersebut akan turut memberikan donasi berupa bingkisan Lebaran berupa tas
dan perlengkapan sekolah untuk 1.000 anak yatim yang tersebar di 5 kota besar di Indonesia,
yaitu Jakarta, Balikpapan, Medan, Surabaya, dan Makassar.•DOMGAS

8 JUNI 2017 -- Direktorat Megaproyek Pengolahan
dan Petrokimia PT Pertamina (Persero) menggelar
kegiatan buka puasa bersama yang dihadiri
Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia
Rachmad Hardadi dan keluarga besar direktorat
tersebut.
Dalam kegiatan yang digelar di Gedung
Patra Jasa para Pekerja mendengarkan lantunan
shalawat dari majelis taklim Nurul Qalbu dan
tausyiah dari Ustadz Faisal Hamdani. Selain itu,
Rachmad Hardadi secara simbolis menyerahkan santunan kepada yayasan yatim piatu.•PRIYO
9 JUNI 2017 -- PT Pertamina Retail bersama
Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Pertamina
menggelar acara buka puasa bersama anak yatim
beserta masyarakat sekitar di SPBU COCO 3112601
Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Acara diisi dengan
tausiyah dari Ustad Hidayat dan pemberian santunan
kepada 100 anak yatim dan mualaf yang berasal
dari sekitar SPBU COCO Lenteng Agung yang dikoordinir oleh pengurus Rumah Yatim Hayayatur
Firdaus dan Yayasan Mualaf Indonesia Cabang Depok.•PERTAMINA RETAIL
9 JUNI 2017 -- Di bulan suci Ramadan ini, PT
Pertamina Lubricants menggelar acara buka bersama
dengan belasan komunitas otomotif roda empat di
Spumante All Day Dining, Menteng, Jakarta Pusat.
Komunitas yang turut memeriahkan “bukber” kali
ini merupakan komunitas klub mobil yang sudah
tergabung dalam program “Fastron Weekend Drive”
(FWD) Pertamina Lubricants. Acara diisi dengan
berbagai kegiatan, yaitu tausiyah, buka bersama,
solat Maghrib berjama’ah lalu makan malam yang dimeriahkan dengan games seru, bernyanyi
bersama, kuis-kuis, serta kejutan tak terduga berupa kue ulang tahun bagi member komunitas yang
berulang tahun di bulan Juni 2017. Pertamina Lubricants juga memberikan hadiah Fastron Gold
untuk 6 anggota komunitas yang beruntung dan “Gila” serta pembagian hadiah voucher belanja
senilai Rp 2 juta.•PERTAMINA LUBRICANTS
10 JUNI 2017 -- Pertamina Lubricants - Sales Region
III mengadakan berbagai kegiatan dan promo bagi
konsumen setianya di area DKI Jakarta, Jawa Barat
dan Banten. Melalui produk pelumas unggulannya,
Sales Region III menjalankan program “Fastron Enduro
Bagi-bagi Tak’jil” di lebih dari 30 titik meliputi SPBU
COCO Pertamina dan pusat-pusat keramaian selama
bulan Ramadan. Selain itu, Pertamina Lubricants
memberikan tiket mudik gratis bagi mekanik outlet Pertamina beserta keluarga. Ada pula kegiatan
direct selling di 8 titik dengan harga spesial untuk persiapan mudik dengan diskon hingga 50%
dan penggantian oli gratis.
Pertamina juga memberi kebahagiaan lain, yaitu promo berhadiah Enduro Berkah Ramadhan
dengan gratis voucher KFC dan gratis Enduro Gear Matic untuk setiap pembelian Enduro Series
selama bulan Ramadan. Ditambah dengan promo Fastron “Siap- Siap Mudik Lebaran” dengan beli
3 gartis 1 mulai pada 3 - 24 Juni 2017. Selain itu masyarakat sudah dapat berburu Ketupat Enduro,
paket toolkit pelumas Enduro Matic dan Enduro Racing di Bengkel Enduro dan Enduro Express
mulai 5 Juni – 20 Juni 2017.•PERTAMINA LUBRICANTS
12 JUNI 2017 -- Direktorat Pengol ahan
menyelenggarakan buka puasa bersama puluhan
anak yatim di ballroom Mezzanine Kantor Pusat
Pertamina. Acara juga diikuti oleh keluarga
Paguyuban Pensiunan Pengolahan Pertamina
(P4), mantan Direktur Pengolahan Pertamina
Rukmi Hadihartini, dan para pekerja di Direktorat
Pengolahan yang lain.
Selain buka puasa bersama, acara juga diisi
dengan pengajian yang disampaikan oleh ustadz Komarudin Cholil dan penyerahan bingkisan
kepada 73 anak yatim dari Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Hamdi. Selain itu, Direktorat Pengolahan
memberikan bantuan pembangunan kepada Yayasan Perguruan Islam At-Taufiq Rp 35 juta.•Starfy
13 JUNI 2017 -- Dalam rangka memperingati
Nuzulul Qur’an dibulan suci Ramadan, Badan
Dakwah Islam (BDI) Pertamina mengadakan
Khatam Al-Qur’an bersama anak yatim, di Lantai
M Kantor Pusat Pertamina.
Khataman Alquran diikuti oleh 200 anak yatim
dari empat yayasan, yaitu Arrahmani, Ar Rahyan,
Rumah Harapan dan Manasik Hati. Khatam
Alquran juga diikuti oleh pekerja Pertamina.•MILA

SEPUTA
13 JUNI 2017 -- Pertamina Lubricants
menyelenggarakan “Peringatan Nuzulul Qu’ran
dan Buka Bersama Anak Yatim” di Masjid At-Taqwa
Production Unit Jakarta, Tanjung Priok, Jakarta
Utara. Acara ini dihadiri oleh 200 anak yatim, 40 hafiz
dan hafizah, 16 yayasan yatim piatu, para guru ngaji,
kaum dhuafa, mekanik outlet dan anak mekanik,
serta Direktur Utama PT Pertamina Lubricants
Afandi, beserta jajaran direksi, manajemen dan
seluruh pekerja dan mitra kerja PT Pertamina Lubricants.Acara ini merupakan kegiatan gabungan
yang juga dilaksanakan serentak di PT Pertamina (Persero), seluruh unit operasi dan Anak Perusahan
PT Pertamina (Persero) yang tersebar di Indonesia.
PT Pertamina Lubricants memberikan total santunan sebesar Rp. 160 juta kepada 16 yayasan,
santunan sebesar lebih dari Rp. 100 juta dan perlengkapan sekolah kepada 200 anak yatim dari 4
yayasan, serta pemberian lebih dari Rp.10 juta untuk kaum dhuafa. Bersama Baituzzakah Pertamina
(BAZMA), Pertamina Lubricants juga memberikan paket sembako untuk 200 kaum dhuafa. santunan
kepada guru ngaji, serta pemberian THR dan perlengkapan sekolah untuk mekanik dan anak mekanik
di wilayah Sales Region III.•PERTAMINA LUBRICANTS
13 JUNI 2017 -- Sebanyak 350 anak yatim
menghadiri Peringatan Nuzulul Quran 1438 H
dan Buka Puasa Bersama yang diselenggarakan
oleh TPI bersinergi bersama Pertamina Patra
Niaga dan Pertamina Dana Ventura, di Ruang
Serbaguna Kantor Pusat TPI. Acara yang dibuka
oleh Marawis dilanjutkan dengan ceramah dari
Ustad Dr.Bukhori Muslim . Dalam kesempatan
itu, masing-masing direksi menyerahkan secara
simbolik bingkisan berupa tas sekolah dan isinya serta hadiah lainnya kepada sejumlah anak-anak
yatim yang hadir.•TPI
13 JUNI 2017 -- Sebagai ungkapan rasa syukur
atas pencapaian kinerja sekaligus merayakan
bulan penuh berkah, Shipping menggelar
berbagai acara sosial keagamaan. Yaitu,
pemberian santunan kepada 1.000 anak yatim
di lingkungan kerja Shipping, program waqaf Al
Quran sebanyak 500 buah Al Quran ke beberapa
wilayah timur Indonesia, serta program bedah
musholla/masjid yang kondisinya kurang layak
dapat direalisasikan sebanyak 3 musholla. Ada juga program Tebar Bingkisan Lebaran sebanyak 500
paket untuk kaum dhuafa yang disalurkan di beberapa wilayah di Indonesia. Program pengumpulan
barang layak pakai digulirkan untuk dibagikan bagi masyarakat yang membutuhkan di lingkungan
Shipping. Dan yang terakhir adalah program penggantian karpet Masjid Nurul Bahri seluas + 400m2
di kantor Pertamina Shipping.
Puncak kegiatan sosial Ramadan di Shipping ditandai dengan dilaksanakannya acara Buka
Bersama dan penyerahan santunan untuk 200 anak yatim di Lapangan Parkir Griya Sehat Kantor
Shipping Tanjung Priok.•SHIPPING

Sumbagut

9 JUNI 2017 -- Dengan semangat menginspirasi,
Direktur Keuangan dan Strategi Perusahaan
Pertamina Arief Budiman bersama pekerja Pertamina
di wilayah Sumatera Bagian Utara ambil peran
untuk berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan
bersama anak-anak di Panti Asuhan Al - Ichlas,
Pangkalan Susu. Dalam kesempatan tersebut,
Arief Budiman bercerita tentang masa kecilnya.
Selain bercerita, anak-anak diajak untuk mengenal
Pertamina dengan aktivitas menarik, seperti menggambar, mewarnai, serta kegiatan lain yang dapat
meningkatkan kreativitas. Selain berbagi cerita, Arief memberikan santunan 150 paket sekolah
kepada anak-anak Panti Asuhan Al Ichlas serta bantuan sarana dan prasarana Panti dengan nilai
Rp 95 juta. Acara ditutup dengan buka puasa dan makan bersama.•SUMBAGUT
13 JUNI 2017 -- Dalam rangka memperingati malam
Nuzulul Qur’an 17 Ramadhan 1438 H, Marketing Operation
Region I (MOR) I Sumbagut mengadakan acara Nuzulul
Qur’an dan buka puasa bersama anak-anak yatim piatu
di Gedung Serbaguna Kantor MOR I Medan. Kegiatan
diisi dengan pemberian santunan kepada 250 anak yatim
piatu yang berasal dari lima panti asuhan di wilayah MOR
I Sumbagut. Santunan anak yatim piatu yang diberikan
berupa bingkisan paket alat sekolah terdiri dari buku tulis, tas, pena, pensil, rautan, penghapus, dan
penggaris serta uang tunai dengan total bantuan senilai Rp75 juta. Sebelumnya MOR I Sumbagut
juga telah memberikan santunan senilai Rp410 juta kepada anak yatim piatu dan fakir miskin di
TBBM, Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU), kantor cabang, dan Depot LPG yang terletak di

R
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seluruh wilayah Operasi Pertamina MOR I Sumbagut di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat,
Kepri, dan Riau. Acara juga diisi dengan ceramah agama oleh Ustad Subkhi Al Bughury dan hiburan
nasyid serta ditutup dengan buka puasa bersama anak yatim.•SUMBAGUT

11 JUNI 2017 -- Badan Dakwah Islam (BDI) Pertamina Tanjung
Uban mengadakan serangkaian perlombaan dengan tema
“Serunya Ramadhanku”. Perlombaan yang diusung pada acara
tersebut yaitu lomba menggambar dan adzan untuk tingkat TK
se-Kecamatan Bintan Utara, Lomba Mutsabaqoh Tilawatil Qur’an
(MTQ) putra dan putri untuk tingkat SD se-Kecamatan Bintan
Utara dan lomba praktek sholat Subuh berjamaah untuk tingkat
SMP se-Kecamatan Bintan Utara. Di akhir acara diumumkan pemenang lomba dari masing-masing
kategori. Juara I lomba MTQ Putra diraih oleh Arya Wiranda dari SDN 004 Bintan Utara, lomba
MTQ Putri diraih oleh Nur Afifah Khara dari SD Darul Qur’an Bintan Utara , juara I lomba Adzan
diraih oleh Devanda Majid dari TK YKPP Bintan Utara, lomba menggambar diraih oleh Muhammad
Rifqi Ramadhan dari TK Alam Sari Bintan Utara dan lomba praktek sholat subuh berjama’ah diraih
oleh utusan MTs. At-taqwa Bintan Utara. Masing-masing pemenang dari setiap kategori lomba
mendapatkan trophy, sertifikat dan uang pembinaan.•SUMBAGUT

Jatimbalinus

16 JUNI 2017 -- PT Pertamina (Persero) bersama 31
BUMN lainnya, serentak melaksanakan penyaluran
60.000 “Bingkisan Ramadhan BUMN Hadir untuk
Negeri” di 40 masjid yang tersebar di wilayah Surabaya
dan Semarang. Di wilayah Surabaya sendiri, Pertamina
menyerahkan 1.500 bingkisan “Bingkisan Ramadhan
BUMN Hadir untuk Negeri” di Masjid Raudlatul Falah,
Ngagel Rejo Kidul, Surabaya. Pembagian Bingkisan
Ramadhan diserahkan oleh General Manager MOR V, Herman M. Zaini. Bingkisan itu berupa paket
kebutuhan pokok, mulai dari beras, minyak goreng, gula pasir, biskuit, sirup dan kecap senilai Rp
200.000. Pertamina MOR V juga telah memberikan santunan kepada 1275 anak yatim di wilayah
Jatim dan membagikan sembako Awak Mobil Tanki (AMT) Pertamina serta bantuan pendidikan
kepada anak para Awak Mobil Tanki (AMT) Pertamina.•JATIMBALINUS

Sumbagsel

13 JUNI 2017 -- Refinery Unit (RU) III
dan Marketing Operation Region (MOR)
II menyelenggarakan peringatan Nuzulul
Quran di Gedung Patra Ogan. Acara
ini dihadiri oleh General Manager (GM)
RU III Eman Salman Arief dan General
Manager MOR II Erwin Hiswanto beserta
tim manajemen dan pekerja dari RU III dan
MOR II. Peringatan Nuzulul Quran dihadiri
500 anak yatim. Dalam kesempatan ini Pertamina memberikan santunan kepada 500 anak yatim
yang hadir dalam Peringatan Nuzulul Quran tersebut serta pada Kegiatan Safari Ramadhan Terminal
Bahan Bakar Minyak (TBBM) sebanyak 800 anak dan pada acara Launching Dexlite dan Pertamax
Turbo sebanyak 300 anak.•SUMBAGSEL

Kalimantan

6 JUNI 2017 -- PT Pertamina EP Asset 5 Tanjung Field
(PEP Tanjung Field) menyerahkan santunan kepada
anak-anak Panti Asuhan Amal Sholeh. Santunan sebesar
Rp 5 juta diserahkan kepada perwakilan pengurus Panti
Asuhan Amal Sholeh di tengah acara safari Ramadan dan
buka puasa bersama muspida Kabupaten Tabalong.•PEP
ASET 5

7 JUNI 2017 -- Dalam rangka memperkuat tali
silaturahmi, General Manager PT Pertamina EP
Asset 5 (PEP Asset 5) menghadiri safari Ramadhan
dan buka puasa bersama yang diselenggarakan
oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin
Noor di Masjid At-Taqwa komplek PT Pertamina
EP Asset 5 Tanjung Field (PEP Tanjung Field).
PEP Tanjung Field dan beberapa perusahaan
pertambangan yang beroperasi di Kabupaten
Tabalong turut menyukseskan safari Ramadhan Gubernur Kalimantan Selatan dengan menyumbang
konsumsi sejumlah total 700 nasi kotak. Konsumsi ini dibagikan kepada masyarakat yang hadir
dalam safari Ramadhan tersebut.•PEP ASET 5
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SHIPPING

New Release & Retrieval
System pada Lifeboat
Kapal Gunung Geulis
Regulasi terkait shipping, baik secara nasional maupun internasional terus berkembang
seiring perkembangan teknologi maupun situasi yang terjadi. Sebagai salah satu shipping
regulator tingkat internasional, IMO (International Maritime Organization) yang merupakan
badan di bawah PBB telah mengeluarkan kebijakan baru terkait penggunaan lifeboat di
semua kapal. Kait pelepas sekoci (on-load release) yang tidak aman pada lifeboat tipe
lama telah menyebabkan beberapa kecelakaan yang cukup parah secara internasional
di masa lalu, sehingga IMO menerbitkan sebuah kebijakan lifeboat release and retrieval
system (LRRS). Regulasi ini tertuang pada MISC.1/1392 dimana penyesuaian bagi kapalkapal di seluruh dunia yang telah dibangun sebelum tahun 2014 diberikan batas waktu
pemasangan sistem ini hingga Juli 2019.
Menindaklanjuti regulasi tersebut, Shipping khususnya fungsi TCF (Technical Commercial
Fleet) dalam pengelolaan kapal-kapal miliknya telah melakukan pemasangan sistem LRRS
yang dimaksud pada 26 – 29 Mei 2017 di salah satu kapal milik kebanggaan Shipping, yaitu
kapal Gunung Geulis. Terdapat dua unit lifeboat yang dipasang di kapal tersebut (sisi kanan
dan sisi kiri). Pemasangan tersebut juga dilakukan paralel dengan pelaksanaan kegiatan
UWILD (Under Water Inspection in Lieu Dry-docking) kapal Gunung Geulis.
Pada umumnya pemasangan LRRS ini dilakukan saat kapal melaksanakan dry docking
atau berada di galangan. Namun untuk kapal Gunung Geulis ini, LRRS dipasang ketika
kapal tidak berada di galangan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi waktu off-hire kapal.

Bagian Lifeboat Release and Retrieval System (LRRS).

Teknisi mempersiapkan pengerjaan lifeboat kapal Gunung Geulis.

Sr. Technical Superintendent, crew kapal dan expert technician sesaat setelah melaksanakan tes
pada salah satu lifeboat di kapal Gunung Geulis.

Pemasangan LRRS tentunya melibatkan expert technician sesuai dengan maker hook
yang digunakan dan di bawah pengawasan Sr. Technical Superintendent beserta crew
kapal Gunung Geulis.
Beberapa kapal dari fungsi TCF yang juga melakukan pemasangan LRRS, di antaranya
kapal Sungai Gerong, kapal Sambu, dan kapal Galunggung. Selanjutnya fungsi TCF
menargetkan akan melakukan pemasangan LRRS di kapal Gamkonora pada tahun ini.
Pemasangan LRRS merupakan perwujudan kapal-kapal milik Shipping untuk dapat siap
sedia beroperasi walaupun di tengah tuntutan regulasi yang senantiasa berkembang, baik
secara nasional maupun internasional. Upaya-upaya kepatuhan atas regulasi internasional
yang ada diharapkan akan terus mengantarkan Shipping untuk menjadi World Class
Shipping Company.•SHIPPING

Sorot

Forum Komunikasi ICT Pertamina Group 2017
SEMARANG - Dalam rangka peningkatan
layanan Corporate Shared Service (CSS) ke
pada pelanggan khususnya Anak Perusahaan,
CSS kembali mengadakan Forum Komunikasi
(Forkom) ICT Pertamina Group 2017 yang
dilaksanakan pada 22-23 Mei 2017 di Patra
Semarang Convention Hotel. Forkom ICT
Pertamina Group ini dihadiri oleh 70 peserta
undangan, terdiri dari 30 peserta dari Area
Kantor Pusat, serta 40 orang perwakilan dari
ICT anak perusahaan.
Tujuan yang ingin dicapai dalam pelak
sanaan kegiatan ini, yaitu sosialisasi prioritas
strategi ICT Pertamina group ke depannya,
sosialisasi kebijakan dan program CSS, serta
sosialisasi layanan CSS. Selain itu, Forkom
ICT Pertamina Group 2017 juga menjadi ajang
komunikasi antara CSS Kantor Pusat dengan
ICT Anak Perusahaan.
Adapun rangkaian acara Forkom ICT

Pertamina Group 2017, terdiri dari beberapa
sesi utama. Diawali dengan sesi pemaparan
dan diskusi mengenai 8 prioritas menuju
ICT World Class yang dibawakan oleh
SVP CSS Jeffrey Tjahja Indra. Kemudian
pemaparan serta diskusi terkait Kebijakan
IT Solution, yang dibawakan oleh VP IT
Solution Lukito Suwarno. Lalu juga ada
sosialisasi terkait Katalog Aplikasi CSS yang
disampaikan oleh Manager Customer &
Service Management Meinur Dwi Putera.
Pada siang harinya, kegiatan diisi dengan
Forum Group Discussion dengan tema yang
diangkat, seperti : chargeback, infrastruktur,
aplikasi dan implementasi/pengembangan
ERP.
Hari kedua, kegiatan dilanjutkan dengan
sosialisasi BTP Corporate Shared Service,
yaitu pemaparan dan diskusi tentang IT
Infrastrucure Efficiency oleh VP IT Operation

Peserta Forum Komunikasi ICT Pertamina Group 2017 foto bersama.

Pujo Lastono. Kemudian dilanjutkan dengan
pemaparan serta diskusi mengenai Digital
Culture yang dibawakan oleh VP Business
Demand Gustini Raswati. Pada sesi sore
terdapat dua sharing session, yaitu dari
Tim Microsoft dan dari penemu teknologi
jaringan 5G Farlink yang sudah terdaftar di
Kementerian Informatika, Prof. Achmad S.
Sudarmadji.
Forkom ICT Pertamina Group 2017 dit

utup oleh Yohanes Iwan Setiawan, selaku
Perwakilan Ketua Penyelenggara. Acara ini
dikemas berbeda dari tahun sebelumnya,
ditambah dengan menghadirkan pembicara
tamu di akhir acara. Para peserta Forkom
juga berharap agar kesempatan berdiskusi
seperti ini dapat diadakan dua kali dalam
setahun, guna lebih memfasilitasi diskusi
antara rekan-rekan CSS Kantor Pusat dan
ICT Anak Perusahaan.•CSS
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Pertamina Yakin Lolos Uji AMDAL NGRR Tuban

9

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menargetkan
groundbreaking pertama Proyek Kilang Tuban akan

terlaksana pada akhir tahun ini. Saat ini, proyek
tersebut sudah mendekati tahap penyelesaian izin
AMDAL termasuk di dalamnya adalah basic feasibility
study atau studi kelayakan dasar.
Sejumlah dokumen AMDAL yang sudah diserahkan
Pertamina kepada Kementerian Kehutanan dan
Lingkungan Hidup adalah dokumen ANDAL,
dokumen RKL-RPL, dan dokumen Rencana Kegiatan
Pembangunan Kilang Pertamina-Rosneft Terintegrasi
BBM dan Petrokimia. Sebagai tindak lanjut tahap
tersebut, maka KKLH mengundang Tim Teknis Komisi
Penilai AMDAL untuk memberikan saran, pendapat,
dan tanggapan dalam penilaian dokumen. Sejumlah

Hal ini senada dengan yang disampaikan Koordinator

pakar pun hadir untuk mengevaluasi sesuai bidang

New Grass Root Refinery (NGRR) Project Tuban Robertus

kemampuannya, pada Rabu (7/6), di Klub Eksekutif

Rusdiyanto. Menurutnya, kegiatan hari ini adalah salah

Ia menambahkan, proses ini merupakan tanggung

Persada Purnawira, Jakarta Timur.

saran dalam penyusunan laporan tersebut.”ungkap
Rusdiyanto.

satu proses yang penting dari sebuah perjalanan pem

jawab para pihak yang terlibat, sesuai dengan Pera

“Ini merupakan sebuah saran dan masukan

bangunan NGRR Tuban. Dimana AMDAL yang dibuat saat

turan Presiden No. 146 Tahun 2015 dan Peraturan

sebagai bahan evaluasi dari dokumen yang sudah

perencanaan akan menentukan dampak yang bisa terjadi

Presiden No. 3 tahun 2016 yang bertujuan mencegah

kita kaji bersama hari ini, semoga apa yang sudah

pada lingkungan di sekitar proyek, baik lingkungan abiotik,

terjadinya dampak negatif lingkungan.

disampaikan oleh pakar-pakar yang hadir dapat dicatat

biotik maupun kultural.

Selanjutnya pembahasan AMDAL akan berlanjut

dan diperbaiki kembali laporannya,” ujar Ary Sudijanto

“Ini merupakan suatu proses yang penting dan harus

ke Surabaya bersama dengan para pakar tersebut

selaku Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benar

guna melihat langsung kondisi yang sebenarnya di

Usaha dan Kegiatan Kementerian Kehutanan dan

nya. Kami berterimakasih kepada para pakar dan pihak

lapangan.•HARI

Lingkungan Hidup.

yang mau berpartisipasi memberikan masukan serta saran-

Sorot

Pertamina Siapkan 16 Kantong BBM di Jalur Mudik Sumbagut
M E D A N - D a l a m m e

SPBU. Penyediaan kantong

besar 1% dari penyaluran

sebesar 15% dari 2.067 KL

nambah pasokan dan me

pen ingkatan kebutuhan

nyambut hari raya Idul

BBM berupa mobil tangki

normal sebesar 7.266

menjadi 2.381 KL. Untuk

lakukan pendistribusian

bahan bakar Avtur di Ban

Fitri 1438H, Pertamina

dengan muatan BBM agar

KL menjadi 7.212 KL.

Pertamax diperkirakan akan

sesuai kebutuhan.

dara Kualanamu, Sumatera

menyiapkan 16 kantong

pelayanan dan distrib usi

Sedangkan untuk Pertalite

mengalami peningkatan

Untuk wilayah Sumatera

Utara. Penyaluran harian

SPBU yang berada di jalur

dapat lebih cepat meng

akan naik sebesar 19% dari

konsumsi 24% dari 328 KL

Utara, Pertamina telah

normal Avtur di Kualanamu

lintas mudik dan wisata di

antisipasi jalur yang padat

penyaluran normal sebesar

per hari menjadi 407 KL.

mengantisipasi penyaluran

s e b e s a r 4 8 0 k i l o l i t e r.

wilayah Sumatera Bagian.

di jalan.

4.080 KL menjadi 4.852

Sedangkan Solar diprediksi

LPG 3 kg dengan me

Diperkirakan akan terjadi

Untuk wilayah Suma

Selain 8 kantong BBM,

KL. Produk Pertamax dan

normal di angka 2.500

nambah sebanyak 57.000

peningkatan sebesar 10%

tera Utara, Pertamina

Pertamina mempersiapkan

Pertamax Turbo diprediksi

kiloliter per hari.

tabung atau 16% dari

pada H-5 dan H+5, menjadi

men yiapkan 8 kantong,

2 kiosk Pertamax di jalan tol

juga naik sebear 23%, dari

Pasokan BBM ke

konsumsi harian normal,

528 kiloliter perhari.

dari 350.000 tabung

Ketahanan stok Avtur

satu SPBU di Kabupaten

Jasa Marga MKT (Medan

penyaluran normal sebesar

masyarakat di Sumatera

Langkat, dua SPBU

- Kualanamu - Teb ing

755 KL menjadi 931 KL.

Utara disuplai dari 5

perhari menjadi 407.000

di Bandara Kualanamu

K a b u p a t e n S e rd a n g

tingg i) tepatnya di per

Untuk produk Solar/Bio

terminal BBM yang terdiri

tabung per hari.

ditunjang oleh Depot

Bedagai, dua SPBU

simp angan jalan tol Sei

solar akan mengalami pe

dari TBBM Medan Group,

Ketahanan suplai dan

Pengisian Pesawat Udara

di Kabupaten Karo,

Sijenggi dan Perbaungan.

nurunan sebesar 3%, dari

T B B M K i s a r a n , T B B M

stok LPG wilayah Sumatera

Kualanamu. Antisipasi pe

satu SPBU Kabupaten

Kiosk Pertamax akan

6.254 KL menjadi 6.429

Siantar, TBBM Gunung

Utara ditunjang dengan 212

nambahan tersebut di

Simalungun, satu SPBU

menyediakan Pertamax

KL.

Sitoli, dan TBBM Sibolga

agen dan 7.727 pangkalan

harapkan dapat membantu

Kota Padang Si
dem

dan Pertamina Dex dalam

Peningkatan konsumsi

melalui 319 SPBU.

LPG yang disalurkan dari

masyarakat merayakan Idul

puan, dan satu SPBU di

bentuk kemasan 5,10

produk BBM jenis Premium

Depot LPG Tandem dan

Fitri dengan tenang dan

Kabupaten Dairi.

hingga 20 liter.

diperkirakan terjadi pada

Depot LPG Pangkalan

nyaman.

KESIAPAN LPG

Konsumsi LPG dipre

Sedangkan untuk

Selain itu, MOR I

H-3 atau tanggal 22

wilay ah Aceh disiapkan

memp rediksi penyaluran

Juni sebesar 46% dari

diksi juga meningkat selama

dua kantong SPBU, Riau

selama Ramadan dan Idul

sebelumnya rata-rata harian

Ramadan 1438 H / 2017 M

disiapkan satu kantong

Fitri 1438H untuk pro

2.300 KL menjadi 3.300

di wilayah Sumatera Utara.

SPBU dan Sumatera Barat

duk Premium di wilayah

KL. Sedangkan

untuk

disiapkan lima kantong

Sumbagut akan naik se

Pertalite akan meningkat

Susu.

MOR I juga menyiagakan
tim satgas Ramadan dan

Kesiapan Avtur

Idul Fitri 1438 H di kan

Menjelang hari raya

tor MOR I, mulai 10 Ju

Pertamina mengantisipasi

Idul Fitri 1438H, MOR I

ni 2017 d hingga 10 Juli

lonjakan itu dengan me

memprediksi akan terjadi

2017.•Commrel SUMBAGUT
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Workshop CIP 2017 PT Pertamina Trans Kontinental :
CIP untuk Keberlangsungan Perusahaan
PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang
bergerak di bidang pelayaran dan jasa maritim lainnya. Di tengah tingkat persaingan yang semakin
ketat terutama dampak dari penurunan harga minyak dunia, perusahaan terus melakukan perbaikan
berkelanjutan demi menjamin keberlangsungan perusahaan. Tim manajemen mendukung Program
Continuous Improvement dan mendorong peran serta seluruh karyawan dalam peningkatan kinerja
perusahaan.
Untuk meningkatkan partisipasi aktif dari seluruh pekerja PTK, baik dari pekerja fungsi kantor
pusat, cabang dan anak perusahaan, PTK berkoordinasi dengan Fungsi Quality Management (QM)
Direktorat Pemasaran melaksanakan workshop penyelesaian masalah pekerjaan dan ide inovasi
berbasis CIP pada tanggal 9 -10 Mei 2017 di Kantor PTK Cabang Batam. Workshop kali ini diikuti
oleh 36 orang pekerja yang merupakan perwakilan dari:
1. 12 (dua belas) Cabang PTK (Belawan, Batam, Dumai, Jambi, Plaju, Priok, Cilacap, Surabaya,
Balikpapan, Bontang, Makasar, dan Sorong);
2. 4 (empat) Anak Perusahaan PTK (Peteka Karya Gapura, Peteka Karya Samudera, Peteka
Karya Tirta, dan Peteka Karya Jala);
3. 1 (satu) Joint Venture PTK (Trans Yeong Maritime).
Pada pelaksanaan workshop tersebut materi disampaikan oleh QM PTK berkolaborasi dengan
tim QM Direktorat Pemasaran, dan juga diadakan sharing session dari Tim PC-Prove RT 5 yang
telah mewakili PTK dalam APQA 2017 dan berhasil memperoleh predikat GOLD. Workshop yang
dilaksanakan selama 2 (dua) hari tersebut disampaikan beberapa hal antara lain:
1. Delapan Modul CIP untuk pelatihan penyelesaian masalah pekerjaan melalui metode
CIP yang sudah disahkan oleh VP Quality System and Knowledge Management
QSKM). Kedelapan Modul tersebut disampaikan beserta contoh-contohnya untuk lebih
mempermudah pengertian para peserta yang mayoritas baru pertama kali mengikuti
pelatihan serupa.
2. Sharing session dari tim yang telah mewakili PTK dalam APQA 2017, mereka berbagi
pengalaman selama mengikuti kegiatan CIP mulai dari forum tingkat anak perusahaan
– Forum Direktorat Pemasaran hingga APQA yang diharapkan dapat meningkatkan
antusiasme pekerja dalam mengikuti kegiatan serupa.
3. Praktek berupa latihan penyusun laporan penyelesaian masalah pekerjaan berbasis CIP
yang dilakukan secara berkelompok dan ditutup dengan presentasi atas laporan yang
telah disusun.

Pada acara ini para peserta juga berkesempatan untuk berdiskusi dan saling memberikan masukan
satu sama lain mengenai ide-ide inovasi yang akan dilakukan. Harapannya adalah setiap peserta
yang hadir dapat menjadi coach maupun penggerak di masing-masing cabang dan anak perusahaan
untuk dapat semakin berpartisipasi dalam kegiatan CIP. Peserta juga diberi mandat untuk melakukan
sharing session di masing-masing lokasi kerja, agar semakin banyak pekerja di berbagai lokasi kerja
yang berpartisipasi dan bukan hanya peserta yang hadir pada saat workshop saja.
Dukungan penuh juga dibuktikan oleh tim manajemen PTK, yaitu Direktur Utama - Giri Santoso
dan Direktur Operasi - Siswoyo juga turut hadir pada hari kedua. Keduanya sepakat bahwa CIP adalah
langkah yang harus ditempuh dan dibudayakan demi keberlangsungan perusahaan di tengah oil crisis
dan berbagai tantangan di lapangan yang semakin banyak.
Diharapkan dengan kegiatan ini partisipasi PTK dalam berbagai kegiatan Quality Management
khususnya CIP dapat semakin meningkat dibanding tahun sebelumnya, baik secara kuantitas maupun
kualitas dan dapat berpengaruh positif terhadap peningkatan value perusahaan untuk mencapai visi
dan menjamin keberlangsungan perusahaan ke depannya. •Nezly Sinaga

Peserta Workshop CIP-PTK Tahun 2017

Oleh : QM PT. Pertamina Trans Kontinental – QM Dit. Pemasaran

Portal STK PERTAMINA - Bukti Pengelolaan Yang Terintegrasi
Fungsi System & Business Process (SBP) merupakan salah satu komponen di dalam aktivitas
Standardization Management (SM) yang merupakan salah satu pilar kegiatan Fungsi Quality System
dan Knowledge Management (QSKM), bertanggung jawab dalam pengelolaan Sistem Tata Kerja
(STK) di lingkungan Pertamina dengan tujuan untuk mendukung pencapaian kinerja perusahaan
sesuai 5 arahan strategis perusahaan.
Dalam pengelolaan STK, Fungsi System Business & Process selalu melakukan penyempurnaan
agar sesuai dengan kebutuhan business process, di antaranya melakukan pemusatan pengelolaan
pengendalian STK dalam satu portal STK & SK yang lebih user friendly dan informatif.
Penyempurnaan portal STK & SK tersebut telah disesuai dengan harapan semua user berdasarkan
beberapa masukan yang disampaikan kepada Fungsi SBP. Tentunya memudahkan dalam menerapkan
berbagai sistem manajemen dan pelaksanaan Audit serta STK menjadi terdokumentasi dengan baik
dan mampu telusur.
System pengelolaan STK Internal Pertamina dalam portal STK & SK (Portal) dapat diakses oleh
seluruh pekerja melalui http://intra.pertamina.com. Dengan syarat pekerja dimaksud mempunyai
domain email @pertamina.com.
Dalam portal ini seluruh pekerja dapat mengakses STK yang berlaku sesuai dengan keperluannya,
misalnya menu search
dapat dilakukan ber
dasarkan Fungsi ter
kait/ pemilik STK,
perihal/judul yang
diatur STK, atau
jenis STK dimaksud
(Pedoman, TKO, TKI,
a t a u T K PA ) . O l e h
karenanya diharapkan
fungsi pemilik / pe
nanggung jawab STK
dapat meng-upload

STK terupdate ke Portal agar mudah ditelusuri saat diperlukan.
Pada portal ini, selain
dokumen STK maka kita juga
dapat mencari dan melihat
dokumen Surat Keputusan
(SK), dan proses bisnis berlaku
yang sudah di-upload. Hal
yang diperlukan adalah, cukup
meng-klik data–data yang
diperlukan pada kolom-kolom
yang tersedia terkait dengan
dokumen dimaksud. Tersedia
juga menu template STK bagi Anda yang membutuhkan format STK.
Sedangkan untuk update materi isi STK ini akan di-review oleh fungsi pemilik/penanggung jawab
STK minimal 2 (dua) tahun sekali atau setiap ada perubahan organisasi dan/atau operasional bisnis
yang berimplikasi pada STK terkait. System portal akan otomatis memberikan sinyal tanda waktu
STK untuk di-review, yang berupa simbol bullet berwarna (warna berubah sesuai masa waktu dan
proses) di halaman depan daftar STK.
Selain hal tersebut di atas, portal ini juga berfungsi sebagai repository bagi STK dan SK yang
sudah tidak berlaku, sehingga mudah ditelusuri bila diperlukan. Namun demikian hanya dokumen
STK dan SK yang sudah di-upload oleh fungsi penanggung jawab/pemilik di waktu lalu saja yang
ada di portal ini. Oleh karenanya kesediaan fungsi untuk meng-upload dokumen STK dan SK yang
dimilikinya menjadi sangat penting guna kemudahan penelusuran di waktu mendatang.
Adanya upgrade portal STK Pertamina ini menjadi bukti pengelolaan yang terintegrasi.
Harapannya, portal ini dapat dimanfaatkan dengan baik, dan dapat menjadi suatu wadah referensi
bagi semua pekerja dalam mencari atau menelusuri secara resmi dokumen perusahaan berupa STK,
SK, serta juga melihat proses bisnis terkait pada saat penyusunan STK atau keperluan strategis
lainnya.•Dandy Damba Satria

Konten rubrik ini diisi oleh Tim QM Korporat

Oleh: Senna Gumilar – Fungsi QSKM
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AKSI PTKAM

Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak

Proses Serah Terima Dibenahi – Supply Loss Dimitigasi – Perilaku Menyimpang DIbasmi –
Keberhasilan Diapresiasi – Efisiensi Semakin Tinggi – Kinerja Perusahaan Sesuai Visi Misi

Rakor Perdana PTKAM 2017: Menyusun Tahapan Konsistensi
Kegiatan serah terima minyak yang berjalan setiap
hari dilaksanakan bersama-sama di seluruh unit operasi
bisnis Pertamina. Pengambilan keputusan yang cukup
strategis juga ditempuh untuk meminimasi losses, dengan
tanpa mengurangi prioritas terhadap stok kritis, kualitas
pelayanan, serta kewajiban dalam menjaga suplai bahan
bakar perusahaan kepada negara.
Pengambilan keputusan-keputusan yang lebih
strategis dalam urusan serah terima minyak diambil
oleh seluruh key-person serah terima minyak. Dalam
melaksanakan hal tersebut serta sebagai monitoring
terhadap roadmap PTKAM selama tahun 2015-2016,
telah dilakukan Rapat Koordinasi PTKAM pada Senin,
12 Juni 2017 lalu.
Dalam rapat yang juga dihadiri Direktur SDM, TI &
Umum Dwi W Daryoto ini menampilkan seberapa jauh
realisasi atas work phase PTKAM hingga Mei 2017.
Selain itu, issue yang muncul dalam kegiatan serah
terima minyak dibahas secara komprehensif karena dalam
rapat ini hadir seluruh pengambil keputusan dalam bidang
operasional, seperti Pemasaran, Perkapalan, ISC, Legal,
Security, Keuangan serta perwakilan dari Pengolahan.
Hal yang menjadi issue utama dibahas, seperti
kinerja terminal yang belum sesuai dengan target,
kegiatan mekanisme mitigasi risiko operasional di kapal,
pengelolaan segel secara terpusat, usulan investasi serta
tindakan tegas atas indikasi fraud di lapangan. Seluruh
masalah dengan kategori genting tersebut perlu segera
ditindaklanjuti untuk menjaga kelancaran operasional

serah terima minyak.
Selain permasalahan utama tersebut di atas,
Rakor ini juga membahas mengenai penugasan Surat
Perintah Direktur Utama terkait penugasan PTKAM
2017-2018. Scope penugasan kali ini tidak hanya
melingkupi minyak mentah dan BBM/BBK, namun juga
melingkupi gas domestic, petrochemical juga aviasi
dalam menjamin proses serah terima untuk produk
tersebut lebih efektif dan ekselen.
Keseluruhan pembahasan disusun dalam rangka
menjaga konsistensi tahapan dari tingkat proses serah
terima minyak. Memasuki tahun ketiga, menjaga
konsistensi diskrepansi tetap di bawah 0.2% adalah
tantangan tersendiri. Kegiatan PTKAM selama dua
tahun terakhir menjadi pelajaran juga menjadi standar
baru yang harus dijaga para insan serah terima minyak.
Pemasalahan utama nan genting dibahas pertama
dan segera dicari keputusannya untuk menjaga operasi
serah terima minyak tetap berjalan. Selanjutnya
setiap perwakilan fungsi memberikan tanggapan dan
masukan atas permasalahan utama di lokasi kerja

masing-masing.
Seperti yang disebutkan oleh Direktur SDM, TI &
Umum, yang perlu menjadi perhatian utama dalam
kegiatan serah terima ini adalah people, system dan
tools. Pendekatan pada penyempurnaan knowledge, skill
serta attitude untuk seluruh insan serah terima minyak
merupakan hal utama.
Sementara tools dan system disusun sebagai suatu
alat dalam menjamin kegiatan operasional perusahaan
berjalan secara ekselen. Fungsi monitoring, control serta
validasi menjadi suatu fungsi utama bagi berjalannya
sistem serah terima minyak di Pertamina.
Maka, pengambilan keputusan utama dalam rapat ini
ditujukan atas arahan tersebut. Rakor perdana ini menjadi
upaya mencapai tahapan konsistensi dari kinerja yang
telah susah payah dicapai selama dua tahun terakhir.
Semoga langkah awal ini dapat menjamin seluruh fungsi
terlibat dalam proses serah terima, concern dan aware
terhadap kinerja losses ini.•SG
			

PTKAM 0.2 Pertahankan

Pelajaran dari MT E9: Habis yang Terbaik Datanglah Kabar Buruk
Tahun 2015-2016 lalu merupakan tahun yang
penuh gejolak, setidaknya bagi Tim Pembenahan Tata
Kelola Arus Minyak (PTKAM). Namun kinerja dan jerih
payah Tim PTKAM dibayar dengan penghargaan dari
berbagai pihak internal maupun eksternal. Penghargaan
yang merupakan hasil karya semua insan serah terima
minyak yang telah menunjukkan semangat dan kerja
kerasnya. Tidak tanggung-tanggung, kerja keras yang
telah dilakukan bukan semata-mata menurunkan angka
diskrepansi, tetapi juga telah menjadi gerakan masif dan
pemecah konsep silo pada kategori efisiensi semua lini
di setiap langkah serah terima minyak.
Kapal di satu sisi adalah salah satu sarana dalam
kegiatan serah terima yang cukup signifikan pada proses
efisiensi tersebut. Efektivitasnya bergantung pada
seberapa ekselen operasional kapal tersebut dikelola.
Dari hal tersebutlah pengelolaan akan kapal menjadi
hal yang penting.
Pengelolaan kapal tidak hanya berkisar atas
indikator-indikator lag, seperti kecepatan kapal, efisiensi
loss, atau pun Vessel Experience Factor saja. Hal ini
menjadi tantangan bagi para pemilik kapalnya dalam
memperhatikan faktor-faktor pembentuk indikator
kinerja tersebut.
Manusia
Pengelolaan kapal tidak hanya berkisar dengan
catatan administrasi atau pun ketersediaan alat
ukur. Perhatian pada seluruh awak yang terlibat

beserta dengan hal-hal lain yang mendukungnya
menjadi sama-sama penting. Faktor manusia
berperan penting dalam menjaga kargo di samping
mengelola proses pengiriman dari satu poin ke poin
lain.
Kondisi kerja di atas kapal juga harus diperhatikan,
fasilitas mesin, alat ukur dan potensi gangguan di jalan
perlu diperhatikan. Banyaknya masalah seperti mesin
gagal operasi ataupun ancaman external kapal dijalan
pasti cukup membuat awak kapalnya tertekan. Pada
akhirnya performa kapal secara keseluruhan akan
bergantung pada seberapa efektif kinerja para awak
kapal tersebut di laut.
Dapat kita ambil pelajaran untuk Kapal E9. Kapal
ini pada tahun 2016 merupakan nominasi kapal
terbaik untuk kinerja kapal secara keseluruhan. Dari
sisi losses, kapal ini cukup cemerlang yakni, berada
di bawah 0.2%. Namun sayangnya hingga Mei 2017,
Dua kali transaksi dari kapal ini menjadi 2 transaksi
terburuk pada 10 transaksi kapal yang menjadi
perhatian.
Setelah ditelusuri oleh tim BoC dan Shipping
Operation terkait hal tersebut, didapatlah kinerja
kecepatan yang menurun serta tidak efisiennya
pengapalan ini. Hal ini menjadi perhatian fungsi
perkapalan untuk menilik lebih jauh, sehingga
didapatkan salah satu permasalahannya adalah gagal
operasinya mesin kapal sehingga pada beberapa titik
kapal bergerak lambat. Hal tersebut juga berpengaruh

kepada tingkat stress dari Nahkoda kapal tersebut.
Di samping itu, jumlah segel yang teraplikasi dari
sebelumnya berjumlah 120 an saat ini berkurang hingga
sepertiganya. Hal ini tidak dinyana menimbulkan beberapa
kinerja diskrepansi yang cukup tinggi. Lalu siapa yang
dirugikan?
Sesuai charter party, terdapat 2 dari 7 jenis pelanggaran
yang dapat diklaimkan Pertamina kepada owner kapal,
yakni claim atas slow speed dan claim losses. Meski
terdapat alasan-alasan pembelaan, proses claim harus
langsung dilayangkan demi menjaga tingkat operasional
serah terima yang efektif.
Meski owner kapal yang menanggung hal ini,
kewajiban menjaga menjadi proses menjadi tanggung
jawab bersama. Dari hal tersebut, maka tim BoC dalam
rapat dengar pendapat serta merta mengundang owner
dan menginformasikan kinerja tidak hanya E9 namun
semua kapal milik perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan
dengan dasar tidak terjadi lagi hal yang demikian.
Shore based management (owner) harus mendukung
vessel nya seperti logistik, performa mesin kapal hingga
permasalahan seperti breakdown tidak terjadi lagi.
Demoralizing bagi para crew kapal juga menjadi salah
satu concern bagi menjaga proses yang efektif. Serta
fenomena habis yang terbaik menjadi yang terburuk seperti
ini tidak terjadi lagi.
Semua pola kerja dan strategi tetap semangat yang
berkobar tanpa henti, bila perlu ditingkatkan lagi agar
diskrepensi bisa turun lagi.•PTKAM
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PENGAMANAN BAHAN PELEDAK
DI INDUSTRI MIGAS (SERI-2)
Bahan peledak merupakan salah satu material yang
digunakan pada kegiatan di industri migas, khususnya
di sektor hulu migas. Adapun aplikasi bahan peledak di
industri hulu migas adalah pada kegiatan seismik serta
pengeboran (baik eksplorasi maupun eksploitasi). Me
ng
ingat tingkat bahaya yang sangat tinggi serta untuk
menghindari agar bahan peledak tidak disalahgunakan,
perlu diterapkan standar keselamatan dan pengamanan
yang tepat sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan
pengamanan di industri hulu migas, khususnya KKKS SKK
Migas, diterapkan pada pengangkutan, penyimpanan,
penggunaan, dan pemusnahan bahan peledak.
Pada artikel sebelumnya (terbit 5 Juni 2017) telah
dibahas pengamanan bahan peledak dalam kegiatan
pengangkutan dan penyimpanan sehingga pada artikel
ini akan dibahas mengenai pengamanan pada kegiatan
penggunaan dan pemusnahan bahan peledak.
Pengamanan Dalam Penggunaan Bahan
Peledak
Dalam penggunaan bahan peledak, sejumlah ke
tentuan teknis dan administrasi harus dipenuhi sehingga
penggunaannya tercatat dengan baik dan dapat diper
tanggungjawabkan. Beberapa ke
ten
tuan yang harus
dipenuhi di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Bahan peledak yang akan digunakan oleh pengguna
akhir, harus dilengkapi dengan dokumen yang sah
tentang asal usul bahan peledak tersebut, yaitu:
• Surat izin Kapolri untuk pembelian dan penggunaan
bahan peledak, bila bahan peledak tersebut berasal
dari produsen dan distributor
• Surat izin Kapolri untuk penggunaan bahan peledak
bilamana bahan peledak tersebut berasal dari

2.

3.

4.

5.

pengalihan penggunaan
• Surat izin Kapolri untuk penggunaan bahan peledak
bilamana bahan peledak tersebut berasal dari sisa
bahan peledak yang belum habis digunakan.
Kepala teknik, kepala gudang, dan juru ledak, satpam
serta Polri ditugaskan bertanggung jawab atas
keluarnya bahan peledak yang akan digunakan dari
gudang penyimpanan.
Kepala teknik, juru ledak, dan satpam bertanggung
jawab atas keamanan pengangkutan bahan peledak
dari gudang tempat penyimpanan ke lokasi peledakan
dengan mempergunakan sarana angkutan yang
memenuhi persyaratan.
Kepala teknik dan juru ledak bertanggung jawab atas
penggunaan bahan peledak di lapangan. Hal tersebut
antara lain menjamin adanya:
• Juru ledak yang bertugas melakukan peledakan
benar-benar sudah bepengalaman dan bersertifikat
Juru Ledak serta memiliki Kartu Izin Meledakkan
(KIM) yang dikeluarkan oleh Ditjen Migas.
• Menjamin keselamatan kerja dalam pelaksanaan
peledakan.
• Bila terdapat sisa bahan peledak, maka bahan
peledak tersebut harus dikembalikan ke gudang
penyimpanan dengan disertai berita acara.
Kepala teknik, juru ledak, dan satpam bertanggung
jawab atas keamanan pelaksanaan peledakan, yang
antara lain menjamin adanya:
• Memasang bendera merah sebagai tanda akan
diadakan peledakan.
• Lokasi peledakan harus benar-benar dalam ke
adaan aman untuk pekerjaan peledakan dan tidak
merugikan masyarakat sekitarnya.

Pengamanan Dalam Pemusnahan Bahan
Peledak
Bilamana bahan peledak sudah tidak digunakan lagi
atau sudah mengalami kerusakan, maka bahan peledak
tersebut harus segera dimusnahkan. Untuk pengamanan
dalam pemusnahan bahan peledak wajib memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
• Pemusnahan bahan peledak dilaksanakan oleh tim
pemusnahan bahan peledak yang telah dibentuk oleh
Polda setempat setelah ada izin pemusnahan bahan
peledak dari Kapolri.
• Sebelum pelaksanaan pemusnahan bahan peledak,
tim pemusnahan memberikan penerangan kepada
masyarakat atau penduduk di sekitar lokasi pemusnahan
• Lokasi pemusnahan atau peledakan berjarak paling
dekat 200 (dua ratus) meter dari pemukiman penduduk,
lading, sawah, bangunan, jalan umum dan gudang
bahan peledak.
• Pelaksanaan pemusnahan harus memenuhi ketentuan
yang terutang dalam Perkap No. 02 Tahun 2008 Pasal
74 - 75.
Dari pembahasan pengamanan bahan peledak di
industri migas (seri 1 dan seri 2) dapat disimpulkan bahwa
bahan peledak yang digunakan di industri migas harus
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kapolri
No. 02 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan
Pengamanan Bahan Peledak Komersil yang bertujuan untuk
memastikan keselamatan dan keamanan serta mencegah
penyimpangan dalam penggunaan bahan peledak.•
Sumber: Peraturan Kapolri No. 02 Tahun 2008

Sorot

SEMARANG - Marketing Operation Region V (MOR V)
mengambil langkah-langkah persiapan guna mengantisipasi
peningkatan konsumsi BBM dan LPG di wilayah Jawa TimurBali-Nusa Tenggara (Jatimbalinus). Hal tersebut ditegaskan
GM MOR V Herman M. Zaini di hadapan pers, pada (9/6).
Menurutnya, prediksi penyaluran BBM tertinggi Lebaran
2017 terjadi pada puncak arus mudik hari Jumat dan Sabtu,
23 & 24 Juni 2017. Untuk memastikan penyaluran BBM dan
Non BBM berjalan lancar selama masa Ramadan dan Lebaran,
Pertamina telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) terhitung
mulai 10 Juni s.d 11 Juli 2017.
“Berdasarkan tren penjualan dan realisasi Januari hingga
Maret, Konsumsi Gasoline (Premium + Pertamax Series) akan
mengalami kenaikan 10% dibanding harian normal. Untuk
wilayah Jatim prediksi konsumsi tertinggi arus mudik pada 23
Juni 2017 sebesar 4.013 KL/hari atau naik 14% dari normal
dan dan prediksi konsumsi tertinggi arus balik pada 3 – 4
Juli 2017sebesar 4.022 KL /hari atau naik 15% dari normal,”
jelas Herman.
Hal yang sama juga terjadi di Bali untuk wilayah Bali
peningkatan konsumsi BBM juga diprediksikan terjadi seiring
liburan dalam rangka Lebaran. Demikian juga di Nusa Tenggara.
“Selain menyiapkan penambahan stok, MOR V juga
melakukan upaya-upaya lainnya yakni menyediakan layanan

produk Pertamax Series dan Pertamina Dex dalam bentuk
kemasan khusus di seluruh SPBU di jalur strategis arus
mudik/balik yang juga akan dibuka selama 24 jam, menambah
42 Unit Mobil Tanki dengan total kapasitas 1.084 KL serta
membentuk SPBU kantong di 6 titik SPBU wilayah Jombang,
Nguling-Probolinggo, Lumajang, Pakisaji Malang, Batu dan
Blitar,” ungkapnya.
Berbeda dengan BBM, tutur Herman, peningkatan
konsumsi pada produk LPG terjadi di 3 periode, yaitu
menjelang puasa, menjelang Idul Fitri dan Pasca Idul Fitri
(Lebaran Ketupat). Pada bulan Mei menjelang puasa, MOR V
sudah melakukan penambahan pasokan LPG 3 Kg sebesar
15% dari alokasi normal. Penambahan juga dilakukan pada
Juni ini sebesar 17% dari alokasi normal dan menyiapkan
penambahan stok LPG nonsubsidi sebesar 8% untuk
mengantispasi peningkatan konsumsi menjelang selama masa
Ramadan dan Lebaran.
Sementara itu, persiapan di Sektor Transportasi Udara,
peningkatan bahan bakar pesawat udara (Avtur) pada masa
Lebaran diprediksikan akan terjadi di Bandara Juanda Surabaya, Ngurah Rai – Bali dan BIL – Lombok. MOR V
meningkatkan stok Avtur sebesar 10% pada bulan Juni dari
normal konsumsi bulanan 97.200 KL/bulan.
MOR V senantiasa berupaya keras untuk memenuhi

Foto : MOR V

MOR V Siap Penuhi Kebutuhan BBM & LPG di Wilayah Jatimbalinus

Di hadapan pers, GM MOR V Herman Zaini menyatakan kesiapan MOR V
melayani peningkatan konsumsi BBM dan LPG selama masa Lebaran 2017 di
wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.

kebutuhan BBM dan LPG agar masyarakat dapat melaksanakan
ibadah Puasa dan merayakan Idul Fitri 1438 Hijriyah dengan
lancar dan khidmat. Sebagai upaya pelayanan BBM/
LPG/Avtur yang terbaik, diharapkan partisipasi aktif dari
masyarakat. Apabila terjadi kendala dan hambatan distribusi
BBM/LPG/Avtur, Herman mempersilakan masyarakat untuk
menyampaikan informasi melalui Contact Center Pertamina
1 500-000.•MOR V

ELNUSA Garap Proyek Jasa Eksplorasi
Migas Senilai Lebih dari Rp 1 Triliun
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Foto : PTK

Kiprah Anak Perusahaan

Direktur Utama PTK Giri Santoso dan Direktur Utama PAG Teuku Khaidir menandatangani kesepakatan kerja sama dalam
pengelolaan Pelabuhan Blang Lancang.

Sinergi Pertamina Trans Kontinental
dan PT Perta Arun Gas Kelola
Pelabuhan Blang Lancang
jakarta - PT Pertamina Trans Kontinental

dapat semakin terbina dengan baik serta

(PTK) bersinergi dengan PT Perta Arun Gas

dapat memberikan keuntungan bagi

(PAG) dalam mengelola Pelabuhan Blang

kedua belah pihak

Lanc ang. Penandatanganan dilakukan

Direktur Utama PAG Teuku Khaidir

oleh Direktur Utama PTK Giri Santoso

berharap, bulan Ramadan

tidak

dan Direktur Utama PAG Teuku Khaidir,

memengaruhi kinerja PTK dalam

di Kantor PTK, pada 30 Mei 2017. Acara

memberikan pelayanan terbaik kepada

tersebut juga dihadiri oleh tim manajemen

PAG dalam menunjang operasional di

PT Perta Arun Gas dan PT Pertamina Trans

Pelabuhan Blang Lancang. “Karena

Kontinental.

PAG memiliki target laba cukup tinggi

Kesempatan yang telah diberikan PAG

yang harus dicapai pada tahun ini, kami

kepada PTK dalam memenuhi kebutuhan

berharap kesiapan sarana dan prasarana

PAG seperti Pengelolaan Seluruh Fasilitas

sebagai penunjang operasional dapat

Pelabuhan (Faspel) dan Sarana Pelabuhan

berjalan dengan baik,” ujar Teuku Khaidir.

(Sarpel) serta penyiapan empat unit tug

Sementara itu, Direktur Utama PTK

boat dalam mendukung kegiatan di

Giri Santoso memastikan pihaknya akan

Pelabuhan Blang Lancang diharapkan

memberikan layanan terbaik bagi PAG.•PTK

jakarta - PT Elnusa Tbk (ELNUSA)
sepanjang tahun ini termasuk perusahaan
jasa migas yang terus berkomitmen dan
aktif dalam mendukung target pemerintah
untuk melakukan aktivitas eksplorasi migas
di Indonesia, meskipun kondisi industri
migas belum sepenuhnya pulih. Total kontrak
pekerjaan jasa eksplorasi migas yang telah
diperoleh ELNUSA hingga semester I tahun
ini mencapai lebih dari Rp 1 triliun.
Menurut Direktur Utama ELNUSA Toli
ngul Anwar, sebagian besar pekerjaan jasa
eksplorasi migas dilakukan di lapangan
migas Pertamina dan meliputi kegiatan jasa
survei seismik dan jasa pengeboran darat.
Kegiatan jasa eksplorasi terbaru yang
sedang dikerjakan oleh Elnusa di antaranya
adalah pekerjaan jasa survei seismik darat
3D di Papua Barat dengan area survei
seluas sekitar 500 km2 yang sudah dimulai

pada bulan ini dan diperkirakan selesai
dalam jangka waktu satu setengah tahun.
Selain itu, terdapat pula pekerjaan yang
akan segera dimulai pada bulan depan,
di antaranya jasa survei seismik laut 3D di
Aceh dengan menggunakan kapal seismik
terbaru Elnusa yaitu ELSA Regent, serta
pekerjaan jasa pengeboran sumur darat di
Kalimantan Timur dengan menggunakan
modular rig Elnusa yang berkekuatan
1.600 HP.
“Kepercayaan partner bisnis kepada
kami untuk mengerjakan proyek eksplorasi
mereka membuktikan bahwa kami memiliki
kompetensi yang dapat diandalkan. Hal
ini juga sebagai bukti kontribusi Elnusa
mendukung program pemerintah dalam
hal penemuan cadangan-cadangan migas
baru demi ketahanan energi nasional di
masa datang,” ujar Tolingul Anwar.•ELNUSA

Pertamina Retail Gelar Townhall Meeting

JAKARTA -Dalam Rangka
pencapaian perusahaan
meraih target laba di tahun
2017 harus dilakukan upaya
ekstra luar biasa dari seluruh
pekerja PT Pertamina Retail,
termasuk seluruh SPBU
COCO. Serangkaian tero
bosan dan inovasi dalam
layanan maupun operasional
harus lebih ditingkatkan
meng
ingat target yang
sem akin menantang. De
ngan dilaksanakannya
Townhall Meeting ini diha
rapkan sebagai wadah kon
solidasi awal tahun untuk
keberlangsungan bisnis
perusahaan lebih baik lagi.
Hal tersebut diungkapkan
Direktur Utama PT Pertamina
Retail, Sofyan Yusuf di ha
dapan seluruh Business Unit
Head (BUH) SPBU COCO

Region III, di Kantor Pusat PT
Pertamina Retail, (24/5).
Dalam kesempatan ter
sebut, Sofyan menyampaikan
apresiasi kepada seluruh
BUH SPBU COCO yang te
lah berkontribusi terhadap
pencapaian perusahaan
pad a 2016. “Pencapaian
yang baik ini harus tetap dija
ga dengan komitmen yang
tinggi, tidak lengah dan terus
memperhatikan rambu-rambu
keselamatan kerja,”ujarnya

Ia menegaskan, pada
tahun ini Pertamina Retail
harus tetap menjaga dan
mempertahankan kon
sep bahwa SPBU COCO
Pertamina adalah etalase
produk-produk Pertamina
yang mengutamakan pe
layanan prima, kualitas &
kuantitas produk, kebersihan,
kecepatan dalam layanan
serta kelengkapan bisnis dan
fasilitas.•PPN

Dialog dengan Pekerja Sanga-sanga, President Director PEP Tingkatkan Motivasi
KUTAI KARTANEGARA - President Director PT Pertamina
EP (PEP) Nanang Abdul Manaf berkunjung ke kantor PT
Pertamina EP Asset 5 Sanga-Sanga Field (PEP SangaSanga) di Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai
Kartanegara pada Rabu (31/5). Dalam kunjungan tersebut,
President Director PEP didampingi oleh Production &
Operation Director Chalid Said Salim, VP Exploitation Wit
Mulya, VP Legal & Relation Edy Sunaedy, Public Relation
Manager Muhammad Baron, Government Relation &
Formalities Manager Asep Sulaeman, staf Legal & Relation
Tommi W. Swasono. Turut hadir dalam kunjungan tersebut
segenap manajemen PT Pertamina EP Asset 5 (PEP Asset
5).
Dalam kesempatan tersebut, Production & Operation
Assistant Manager Yeni Kuswanto memaparkan tentang
kegiatan operasional Sanga-Sanga Field. Kunjungan
tersebut juga diisi dengan dialog dan diskusi antara direksi
PEP dengan pekerja PEP Sanga-Sanga.

Dalam arahan yang diberikan kepada pekerja, Nanang
Abdul Manaf menekankan tentang bekerja secara efisien di
setiap bidang. “Kita buat target untuk setiap pekerjaan yang
kita lakukan. Setelah itu, kita monitor prosesnya. Monitoring
harus sering dilakukan untuk memastikan bahwa target yang
kita tetapkan benar-benar dapat diraih. Kita penuhi target

Foto : PERTAMINA RETAIL

14

20 Halaman • Terbit Setiap Senin
19 JUNI 2017

produksi sedari awal tahun sehingga ke depannya pekerjaan
kita menjadi lebih ringan. Di samping itu, setiap pekerjaan
yang kita lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan, baik
secara engineering, pembiayaan, dan moral,” ujar Nanang.
Sementara itu, Production & Operation Director PEP
Chalid Said Salim turut berpesan kepada para pekerja
Sanga-Sanga Field. “Dalam melaksanakan aktivitas operasi,
safety tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Workover-Well Service Assistant Manager Despredi
Akbar dalam sesi diskusi menanyakan bagaimana cara
agar target produksi dapat dipenuhi di awal tahun. Nanang
Abdul Manaf menjawab bahwa pada dasarnya diperlukan
perencanaan multiyear. “Kita rancang program jangka
panjang, kemudian untuk eksekusinya kita buat step by
step setiap tahunnya. Sebagai ilustrasi, kita bisa lakukan
pengeboran di bulan September atau Oktober dan
hasilnya nanti akan kita nikmati di bulan Januari,” pungkas
Nanang.•ANDI NJO
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2016, PIEP Raih Laba Bersih US$ 192 Juta
Jakarta - PT Pertamina

Internasional Eksplorasi dan

Partisipasi
Pertamina Retail
Kembangkan
Pariwisata Tanah Air

sahaan pada RUPS PIEP
Tahun Buku 2016.

Produksi (PIEP) menunjukkan

Slamet Riadhy mene

angka pertumbuhan yang

rangkan, pencapaian fan

meyakinkan usai meraih laba

tastis PIEP berkat kerja

bersih pada 2016 sebesar

sama yang solid setiap

US$ 192 juta. Hal tersebut

insan PIEP melalui program

diuraikan oleh Slamet

break through project cost

Riadhy, Presiden Direktur

efficiency yang diterapkan

PIEP, dalam Rapat Umum

di setiap anak usaha PIEP,

yang tersebar di seluruh Indonesia, dari perkotaan

Pemegang Saham (RUPS)

yaitu PT Pertamina Algeria

PIEP yang diselenggarakan

Eksplorasi Produksi (PAEP)

hingg a daerah terpencil, Pertamina melalui

pada 18 April lalu di lantai

yang mengelola lapangan

Mezzanine, Gedung Perta

migas di Gurun Sah ara,

belumnya berada di angka

mina Pusat. Lonjakan laba

A l j a z a i r, P T P e r t a m i n a

467,25 MMBOE, serta rea

tersebut ditopang oleh mo

Malaysia Eksplorasi Produksi

lisasi Key Performance Indi

mentum kesuksesan dari

(PMEP) yang mengelola la

cator (KPI) melampaui target

pencapaian kinerja produksi

pangan migas di lepas pantai

hingga 108,5%.

minyak mentah dan gas (net

Malaysia serta PT Pertamina

“Kepemilikan cadangan

to share) yang mengalami

Irak Eksplorasi Produksi

di luar negeri memiliki makna

peningkatan sebesar 20

(PIREP) yang mengelola la

strategis, antara lain dapat

MBOEPD (Thousand Barrels

pangan migas West Qurna

menambah aset perusahaan

of Oil Equivalents Per Day).

1, Irak.

dari segi korporasi serta

Foto : PTK

jakarta - Dengan wilayah kerja Pertamina

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PIEP pada18 April 2017.

Slamet Riadhy menja

Ia juga memaparkan pen

hasilnya, terutama minyak,

barkan secara keseluruhan

capaian EBITDA PIEP yang

dapat dibawa pulang untuk

rata-rata produksi harian

berada di angka US$ 319,46

memenuhi kebutuhan do

mencapai 126,84 MBOEPD

juta dan sukses melampaui

mestik,” ucap Slamet Riadhy.

dan diharapkan terus me

target yang telah ditetapkan

Hingga akhir 2016, PIEP

ningkat setiap tahunnya.

sebesar US$ 270,38 juta

berhasil mencetak angka

“Realisasi kinerja kami untuk

s eh i n g g a p r o f i t a b i l i t a s

lifting crude sebanyak 13,27

di aset Aljazair berhasil

perusahaan mampu menca

juta barel atau senilai US$

melebihi target sebesar 9

pai angka 58% EBITDA

577,4 juta yang sebagian

MBOEPD, sedangkan untuk

margin. Di samping itu,

besar hasilnya dibawa ke da

di aset Malaysia melebihi

PIEP berhasil meningkatkan

lam negeri untuk memenuhi

4,7 MBOEPD dan aset Irak

cad angan setara minyak

kebutuhan kilang nasional.

s eb e s a r 1 0 M B O E P D , ”

hingg a menembus 532,71

Pertamina, yang diwakili

jelas Slamet Riadhy dalam

MMBOE (Million Barrels of

oleh Toharso selaku Proxy dari

pemaparan kinerja peru

Oil Equivalents), yang se

Direktur Utama, menyatakan

puas dengan kinerja dari
jajaran direksi serta dewan
komisaris PIEP. Toharso
beraharap kinerja tersebut
dapat terus ditingkatkan di
masa yang mendatang.
Menanggapi hal tersebut,
Slamet Riadhy mengatakan,
seluruh jajaran manajemen
PIEP akan tetap berkomitmen
untuk meningkatkan kinerja
produksi dan akan terus
mencari sumber minyak baru
untuk energi bagi negeri.
“Akuisisi saham Maurel

bisnis retailnya berkomitmen untuk mendukung
pariwisata Indonesia. Salah satunya dengan
ikut berpartisipasi dalam Anugerah Pesona
Indonesia (API) 2017. Hal tersebut dilakukan guna
mendorong masyarakat dan pemerintah daerah
untuk semakin peduli dengan pengembangan
pariwisata di daerahnya masing-masing.
Pjs. Vice President Non Fuel Retail PT Pertamina
Retail Achmad Wahyudi menjelaskan, untuk
mempromosikan destinasi serta atraksi wisata yang
kurang populer, Kementerian Pariwisata bersama
dengan Pertamina Retail menggandeng portal
ayojalanjalan.com kembali menyelenggarakan
penghargaan Anugerah Pesona Indonesia 2017.
Dalam Anugerah Pesona Indonesia (API) 2017,

& Prom merupakan momen

Pertamina Retail mendukung penuh kegiatan

penting di 2016 serta me

tersebut, baik secara langsung ataupun tidak

nandakan babak baru bagi
peningkatan kinerja PIEP.
Kami sedang menyiapkan
program kerja terbaik demi
tercapainya target yang
ditetapkan oleh pemegang
saham,” pungkas Slamet
Riadhy.•PIEP

langsung. Program langsung yang dimaksud yakni
dengan memberikan partisipasi dengan secara
langsung berupa dana kegiatan. Sedangkan
program tidak langsung, misalnya membangun
infrastruktur melalui jalur distribusi SPBU, ataupun
program-program CSR yang memang ditujukan
untuk pariwisata di Indonesia.
Penyelenggaraan rangkaian kegiatan Anugerah
Pesona Indonesia (API) 2017 telah bergulir, saat
ini hingga Oktober 2017 merupakan pemungutan
suara (voting) yang merupakan bagian dari
penilaian API 2017. Rencananya, perhelatan API
2017 dilakukan pada November 2017.
Menurut Achmad Wahyudi, salah satu upaya
yang dilakukan oleh Pertamina Retail dalam
memperkenal budaya Indonesia adalah dengan
menjual produk-produk olahan industri kecil rumah
tangga di Bright Mart. Hal itu dilakukan Pertamina
Retail untuk membantu usaha kecil dan menengah
(UKM) dalam mengembangkan pemasaran
produknya. Termasuk memfasilitasi penjualan kopi
nusantara untuk memperkenalkan kopi-kopi lokal
seluruh Indonesia dengan harga terjangkau yang
disajikan di Bright Café.
“Konsep seperti inilah yang akan kita lakukan
untuk pariwisata di Indonesia. Setidaknya Stasiun
Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) bisa
dijadikan tempat singgah para wisatawan dalam
dan luar negeri untuk melepas lelah atau mencari
informasi pariwisata yang ada di masing-masing
daerah tersebut,” ujar Achmad Wahyudi.• HARI
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RESUME
PEKAN INI

(tempo.co, 15 Juni 2017) - Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan memangkas
perizinan di sektor energi untuk mendongkrak
investasi. Pemerintah memangkas berbagai
perizinan, yakni di bidang minyak bumi dan gas dari
104 perizinan menjadi 6 perizinan, juga di bidang
mineral dan batu bara dari 117 menjadi 6 perizinan.
Di bidang ketenagalistrikan hanya 3 sertifikasi dan 2
rekomendasi dengan 10 perizinan telah dilimpahkan
ke Badan Koordinasi Penanaman Modal, kemudian
di bidang energi baru terbarukan dan konservasi
energi atau EBTKE dari 31 perizinan dan nonperizinan menjadi 14 perizinan.
“Banyak yang sudah disederhanakan, mudahmudahan lebih cepat. Sekarang tinggal prosesnya
yang mesti dipercepat. Kalau satu perizinan tapi dua
tahun, ya sama saja,” kata Jonan.
Jonan mengatakan tahun ini target realisasi
investasi untuk sektor energi dan sumber daya
mineral sebesar US$ 43 miliar atau lebih tinggi
US$ 16 miliar daripada tahun lalu. “Ada rencana
investasi masuk sebesar US$ 43 miliar, tapi masih
bergantung pada perekonomian global,” tuturnya.

Kebijakan Penetapan Harga
BBM 3 Bulan Tak Berubah

(liputan6.com, 15 Juni 2017) - Harga bahan
bakar minyak (BBM) Premium dan Solar bersubsidi
saat ini masih dievaluasi. Kebijakan harga BBM
pada Juli nanti pun mengacu skema penetapan
harga setiap tiga bulan. Direktur Jenderal Minyak
dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM I Gusti
Nyoman Wiratmaja mengatakan, pemerintah tetap
mengacu skema penetapan harga setiap tiga bulan
usai ada kebijakan harga baru Premium dan Solar
bersubsidi pada Juli. Dengan begitu, harga BBM
yang ditetapkan Juli 2017 akan berlaku hingga
September 2017.
Wiratmaja mengungkapkan, pihaknya sudah
mengevaluasi formula pembentukan harga
Premium dan Solar bersubsidi selama beberapa
bulan terakhir. Dia mengakui, saat ini harga yang
ditetapkan pemerintah sudah di bawah harga pasar
atau keekonomian. Dia menuturkan, pihaknya akan
mengevaluasi kelebihan atau kekurangan dari harga
BBM yang ditetapkan pemerintah terhadap harga
pasar pada akhir tahun. “Ya ada plus ada minus.
Pada akhir tahun dievaluasi,” tutur Wiratmaja.
Menteri ESDM Ignasius Jonan pernah
mengungkapkan, perubahan harga BBM akan
dibahas terlebih dahulu di Sidang Kabinet (Sidkab),
sedangkan keputusan perubahan harga ada di
tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kami lihat lagi apakah ada perubahan harga
eceran atau tidak. Ini kita akan melewati puasa dan
Lebaran,” tutur Jonan.•

Foto : PRIYO

Dongkrak
Investasi Sektor
Energi, Menteri Jonan
Pangkas Perizinan

Legal Expert Group Manager Rijanto dan staf ahli LCC Wahidin Nurluzia M berbagi ilmu dengan 148 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma
Jaya Yogyakarta.

LCC Berbagi Ilmu
JAKARTA - Bertempat di Ballroom Mezzanine, Gedung

kontrak seperti apa yang digunakan pada masing-masing

Utama Kantor Pusat Pertamina pada Jumat (5/5), Legal

sektor, sehingga memudahkan mahasiswa untuk dapat

Counsel & Compliance (LCC) memberikan legal knowledge

menyerap apa yang disampaikan beliau mengenai kontrak

sharing kepada 148 mahasiswa Fakultas Hukum (FH)

kerja sama hulu migas.

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang didampingi oleh

Suasana menjadi cair kala Genades mengajukan

beberapa dosen dan pegawai FH Universitas Atma Jaya

pertanyaan sederhana kepada salah satu mahasiswa untuk

Yogyakarta.

me-review kembali paparan yang telah disampaikan oleh

Kegiatan yang juga pernah dilaksanakan pada Oktober

narasumber, khususnya mengenai sejarah regulasi dan jenis

2016 ini mendapat tanggapan posistif dari Chief Legal

kontrak migas di Indonesia. Mahasiswa tersebut berhasil

Counsel & Compliance, Genades Panjaitan karena LCC

menjawab seluruh pertanyaan dengan baik.

dapat turut serta mendukung kemajuan dunia pendidikan,

Di akhir legal knowledge sharing, Genades menyam
paikan pesan-pesannya kepada mahasiswa yang hadir

khususnya bidang hukum.
Pada kesempatan tersebut, mahasiswa FH Universitas
Atma Jaya Yogyakarta disuguhi ilmu hukum di sektor migas
oleh Legal Expert Group Manager, Rijanto dan staf ahli LCC,

mengenai pentingnya upgrade ilmu pengetahuan demi
bekal di masa yang akan datang.
Bagi Genades, mahasiswa adalah generasi penerus
bangsa, sehingga berbagi ilmu pengetahuan kepada

Wahidin Nurluzia M.
Terlebih dahulu Rijanto menjelaskan mengenai sejarah

mahasiswa merupakan kewajiban dan kepedulian LCC

migas di Indonesia mulai dari masa sebelum kemerdakaan/

di bidang pendidikan. “Legal Counsel & Compliance akan

era kolonial sampai pada masa Undang-Undang No. 22

selalu mendukung program-program kemahasiswaan

Tahun 2001 tentang Migas, perkembangan Pertamina,

universitas manapun demi kemajuan dunia pendidikan yang

milestone industri migas di Indonesia, dan pengaturan

lebih praktis,” ujarnya.
Acara diakhiri dengan penyerahan plakat dari perwakilan

kegiatan usaha hulu migas.
Lain halnya dengan Rijanto, Wahidin menjelaskan

FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta kepada Chief Legal

mengenai kontrak kerja sama hulu migas. Tak lupa di

Counsel & Compliance Pertamina sebagai wujud apresiasi

awal pembahasan Wahidin sempat membahas mengenai

FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas kesediaan LCC

perbedaan kegiatan hulu dan hilir migas serta bentuk

dalam berbagi ilmu kepada mahasiswanya.•LCC

Chief Legal Counsel & Compliance Genades Panjaitan memberikan sambutan pembukaan di hadapan mahasiswa Fakultas Hukum
Atma Jaya Yogyakarta.

Konten rubrik ini diisi oleh Tim LCC
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Pelepasan 24 Peserta Didik
Pertamina Soccer School
Program

angkatan ke-3 ini me

sebuah perjuangan se

beasiswa untuk siswa Per

rupakan sebuah awal per

sungg uhnya , b e r sa ing

tamina Soccer School su

juangan yang sebenarnya

dengan orang-orang baru,

dah mas uk bab ak akhir

baru akan dimulai. Karena

suasana baru, dan tan

den gan mel epaskan ke-

lulusan PSS banyak yang

tanga n baru,” ungkap

24 peserta didiknya pada

sudah diterima di klub

Umar, pada Rabu (24/5).

angkatan ke-3. Pertamina

profesional dan mengikuti

Umar Fahmi men am

Soccer School (PSS) me

training center Tim Nasional

bahkan, syukuran kelu

rupakan Sekolah Sepak

Indonesia U-19.

lusan ini sebagai angkatan

JAKARTA -

17

“Ini merupakan awal

terakhir yang memperoleh

Pert amina Foundation

perjuangan yang seb e

beasiswa sepakbola dari

dengan tujuan melahirkan

narnya. Hampir semua

Pertamina. Ke depannya

pesepakbola muda yang

peserta sudah banyak

nanti dapat kita sesuaikan

bangga dengan angkatan

School, Pertamina be

memberi dukungan dalam

tangguh, berkarakter, ser

yang bergabung di tim

dengan kebijakan direksi.

ke-3 ini karena dari segi nilai

kerja sama dengan lem

mengirimkan pelatih-

ta menjadi kebanggaan

profesional di Indonesia dan

“Untuk saat ini kita akan

akademisnya memuaskan

baga pendidikan sepak

pelatih berkualitas dan

bangsa.

ada pula yang mengikuti

buka dengan pendaftaran

dan talenta bermainnya

bola Inter nasional dan

memiliki pengalaman

Ketua Pertamina Foun

training center untuk Tim

reguler seperti biasa,” ujar

pun sangat baik.

Universitas Negeri Jakarta,

dalam pembinaan sepak

dation Umar Fahm i me

Nasional Indonesia U-19.

nya.

yang memiliki keahlian

bola usia muda.•HARI

ngatakan, kelulusan PSS

Inilah yang merupakan

Fahmi mengaku sangat

Foto : PRIYO

Bola yang dikelola oleh

Lulusan PSS tahun ini menjadi lulusan terakhir bagi penerima beasiswa Pertamina Soccer School.

Dalam pengelolaan
Pertamina

Soccer

dalam bidang sport science,
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Persatuan Wanita Patra

DEPOK - Sebagai bentuk kepedulian
terhadap anak-anak yang kurang mam
pu, Persatuan Wanita Patra (PWP)
Direktorat Pemasaran mengadakan bakti
sosial kepada Panti Asuhan Yayasan
Wisma Karya Bakti di Kelurahan Curug,
Kecamatan Bojongsari, Depok, (30/5).
Bantuan berupa paket sembako dan
sarana penunjang untuk yayasan senilai
Rp 30 juta diserahkan oleh Ketua PWP
Direktorat Pemasaran Yanti M Iskandar
kepada Ketua Panti Asuhan Ibnu Ramah.
Yanti berharap agar anak-anak yang
berada di panti asuhan untuk terus giat
belajar dan jangan pernah putus asa

Foto : KUNTORO

Bakti Sosial PWP Direktorat Pemasaran

walaupun dalam keterbatasan.
Yayasan Wisma Karya Bakti merupakan
yayasan yang menampung anak anak Yatim
piatu dan anak anak terlantar. Meski penuh
keterbatasan, mereka berprestasi. Salah
satunya dengan memiliki grup musik yang unik
yakni MARGE atau Marawis Regae yang sudah
terkenal di tanah air karena keunikannya.•KUN

MEDAN - Persatuan Wanita Patra (PWP)
Tingkat Wilayah Marketing Operation
Region I melakukan Serah Terima Jabatan
(Sertijab) Ketua PWP MOR I dari Hamsia
Eldi Hendry kepada Ratna Erry Widiastono
ditandai dengan penandatanganan nota
Sertijab, pada Rabu (31/5). Acara dihadiri
oleh GM MOR I Erry Widiastono dan tim
manajemen MOR I.
Pembina PWP MOR I Erry Widiastono
mengungkapkan, sebagai organisasi,
besar harapan bagi PWP untuk dapat
mewujudkan kepedulian sosial terhadap
sesama. “Semoga para pengurus dan
anggota PWP dapat terus mendukung
dan saling membantu dalam melanjutkan

Foto : MOR I

Serah Terima Jabatan Ketua PWP MOR I

CILACAP – Pada 21 Mei 2017, keluarga
besar Kilang LOC I & SRU RU IV mengikuti
kegiatan Gerakan Hidup Sehat (GHS), di
komplek head office dan kolam renang
Refinery Unit IV Cilacap. Acara diawali
dengan senam bersama, jalan sehat dan
dilanjutkan perayaan ulang tahun dinas
pekerja dan perkenalan pekerja baru di LOC
I & SRU.
Section Head LOC I & SRU Tukolip me
nyampaikan, kegiatan ini diselenggarakan
sebagai ajang refreshing pekerja dan men
jadikan gerakan hidup sehat sebagai gaya
hidup pekerja LOC I & SRU.
Hal senada juga disampaikan oleh
Manager Production II Anang Poerwahjudi.
Dengan dilaksanakannya olahraga secara
rutin maka kebugaran pekerja akan terjaga
sehingga dapat melaksanakan aktivitas
kerja dengan baik. Pada kesempatan ini,
tim Culture Change Agent (CCA) RU IV turut
ambil bagian melakukan internalisasi budaya
6C dengan mengajak kepada peserta untuk
senam 6C.•RU IV

program-program kerja yang ada,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut Hamsia Eldi
Hendry menyampaikan ucapan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengu
rus dan anggota PWP yang telah membantu
dalam menjalankan program-program PWP
MOR I selama ini.•MOR I

Tausiyah Ramadan
Bersama Ustad Abdul
Munzir

Foto : RU IV

Pengajian PWP RU IV Cilacap Sambut Ramadan
CILACAP - Dalam rangka menyambut
bulan suci Ramadan 1438 H, Persatuan
Wanita Patra (PWP) RU IV Cilacap
mengadakan pengajian, pada (15/5),
di Gedung PWP. Acara ini mengusung
tema “Menghimpun Energi Positif,
Meningkatkan Amal Sholeh untuk Meraih
Ridho Allah” dan diisi tausiyah dari Ustad
Komarudin Chali.
Dalam kesempatan terebut, Wakil
Ketua PWP RU IV Lia Dadi Sugiana
mengingatkan esensi dari acara pengajian
ini. “Sebagai umat Islam kita diwajibkan
untuk melaksanakan ibadah puasa saat

Kilang LOC I & SRU RU IV
Gelar Kegiatan GHS

bulan Ramadan. Untuk itu perlu kita siapkan
fisik dan hati sehingga bulan Ramadan bisa
dijadikan sebagai pembersih diri dari dosa,”
ujarnya.
Pengajian ini diikuti sekitar 140 anggota
PWP RU IV Cilacap.•RU IV

JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan
keimanan di bulan suci Ramadan, Badan
Dakwah Islam (BDI) Pertamina mengadakan
tausiyah Ramadan yang dilaksanakan
setiap Senin-Kamis, di Lantai M Kantor
Pusat Pertamina. Pada Senin (5/6), diawali
dengan sholat dzuhur berjamaah, taushiyah
diisi oleh Ustad Abdul Munzir Situmorang
yang mengangkat tema “Bukan Sekadar
Puasa”.•MILA

PWP PHE Bagikan 729 Paket Sembako
Mahasiswa STIE Al-Anwar
Mojokerto Studi Ekskursi
ke Pertamina Pusat

Foto : PHE

JAKARTA - Persatuan Wanita Patra
(PWP) Tingkat Pusat PT Pertamina
Hulu Energi (PHE) mengadakan Bakti
Sosial Ramadan dengan tema “Indahnya
Berbagi”, pada Rabu (31/5), di PHE
Tower, Jakarta. Kegiatan rutin yang sudah
berlangsung selama empat tahun dihadiri
Direktur Finance dan Bisnis Support PHE
Ari Budiarko.
Pada kesempatan kali ini, PWP PHE
memberikan paket sembako sebanyak
729 yang diprioritaskan untuk para

pegawai outsourcing, cleaning service, helper,
security dan driver yang berada di lingkungan
PHE dan AP PHE.•PHE

JAKARTA – Pertamina sebagai perusahaan
milik negara yang bergerak di bidang energi
sudah sering kali menerima kunjungan
berbagai perguran tinggi. Kali ini Pertamina
kedatangan mahasiswa dari Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi (STIE) Al-Anwar Mojokerto,

(15/5), untuk melakukan kegiatan studi
ekskursi. Kegiatan tersebut dimaksudkan
untuk mendapatkan motivasi dari beberapa
instansi yang telah dikunjungi, salah
satunya Pertamina.
Pembantu Ketua III Bidang
Kemahasiswaan Nurrohman Hari
Mulyono menyebutkan, pada kesempatan
ini mahasiswa STIE Al-Anwar ingin
mendengarkan sharing dari Pertamina
terkait profil bisnisnya.
Dalam kesempatan tersebut, tak hanya
proses bisnis dan profil Pertamina yang
dipaparkan, mahasiswa juga mendapatkan
sharing yang bermanfaat tentang
pengelolaan media sosial Pertamina
sebagai salah satu pembentuk image
perusahaan di era milenial sekarang.•HARI

Mahasiswa Fakultas
Teknologi Industri ITS
Kunjungi RU IV Cilacap

CILACAP – Sebanyak 150 mahasiswa
Fakultas Teknologi Industri jurusan Teknik
Kimia Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya yang didampingi oleh 6 dosen
mengunjungi Refinery Unit IV Cilacap.
Rombongan diterima oleh General Affairs
Manager Dasaf Tamzil UBW, di gedung
Persatuan Wanita Patra Cilacap.
Dalam sambutannya Dasaf
menyampaikan, kilang RU IV memproduksi
BBM untuk memenuhi 60% kebutuhan
BBM di pulau Jawa dan 32% kebutuhan
nasional selain itu juga Kilang RU IV
Cilacap memproduksi petrokimia, asphalt
dan lube base. Lebih jauh dikatakannya
bahwa Pertamina adalah perusahaan milik
negara yang keberadaannya harus dijaga
oleh seluruh komponen bangsa termasuk
mahasiswa.
Pada kesempatan yang sama, dosen
ITS Taufany, Ph.D berharap melalui kegiatan
ini mahasiswa dapat menggali informasi
dan belajar mengenai proses produksi,
manajemen industri, serta pengendalian
proses dari sebuah industri sehingga
mempunyai pengetahuan dan wawasan
yang luas. Ia juga merasa bangga karena
banyak lulusan dari ITS sudah menjadi
bagian dari Pertamina dan bahkan
menduduki jabatan strategis.
Usai menyimak video company profile
RU IV, mahasiswa diberikan kesempatan
untuk bertanya mengenai dunia migas
secara umum dan bagaimana mengolah
minyak mentah menjadi produk BBM
maupun petrokimia dengan narasumber
Ahmad Badrudin dari Process Engineering.
Berbagai pertanyaan disampaikan
oleh Mahasiswa, mulai dari bagaimana
mengolah minyak, apa saja produk
Pertamina, bagaimana sIstem distribusi
produk sampai isu-isu terkini di dunia migas
dan bagaimana proses rekrutmen menjadi
pekerja Pertamina.
Menutup rangkaian kunjungan ini
Mahasiswa berkesempatan untuk meninjau
secara langsung kilang RU IV Cilacap.•RU IV
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Domestic Gas Marketing Manager Pertamina, Chairul A. Adin secara simbolis menyerahkan hadiah utama kepada pemenang.

Pengundian Promo Bright Gas Hari Kartini
JAKARTA - Pertamina kembali memberikan reward

melakukan transaksi di lokasi booth dan konsumen

untuk para konsumen setia produknya. Kali ini, kon

akan mendapatkan diskon harga,” papar Domestic

sumen Bright Gas 5,5 kg mendapatkan kesempatan

Gas Marketing Manager Pertamina, Chairul A.

mendapatkan harga diskon dalam program promo

Adin, saat pengundian program promo tersebut,

Hari Kartini mulai 21-26 April 2017 lalu. Selain harga

di Kantor Pusat Pertamina, (5/6).

diskon, konsumen juga mengikuti undian berhadiah

Dari sekitar 25 ribu peserta yang mengikuti

dengan cara mendaftarkan kode unik pada seal

program undian tersebut, akhirnya didapat 100

cap Bright Gas 5,5 kg. Pendaftaran dilakukan via

pemenang. Dua pemenang berhak mendapatkan

website www.brightgaspromo.com.

hadiah utama berupa satu unit Apple Iphone 7 dan

“Promo yang dilaksanakan serentak di 209 lo

Samsung Galaxy Note 5. Sedangkan 98 pemenang

kasi booth di seluruh Indonesia ini mendapatkan

lainnya mendapatkan hadiah menarik dari undian

apres iasi yang luar biasa dari masyarakat di

Bright Gas tersebut.•SEPTIAN

Indonesia. Mek anisme promo tersebut dengan

Pengukuhan Pengurus SP-KMPT
Periode 2017-2020
DUMAI - Pengurus Serikat Pekerja
Kilang Minyak Putri Tujuh (SP-KMPT)
periode 2017-2020 dikukuhkan
pada (3/4). Pengukuhan dilakukan
oleh Presiden Federasi Serikat
Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB),
Novriandi, disaksikan oleh General
Manager RU II Dumai, Mahendrata
Sudibja dengan didampingi oleh
jajaran manajemen RU II Dumai.
Keduanya menyaksikan penye
Foto : RU II

rahan bendera SP-KMPT dari Seno
Hariono, kepada Ketua SP-KMPT
yang baru, Riduan. Penyerahan
bendera tersebut merupakan
simb olisasi atas berakhir nya
kepengurusan SP-KMPT lama,
sekaligus dimulainya periode
kepengurusan SP-KMPT yang baru.
Dalam kesempatan tersebut,
GM RU II Mahendrata Sudibja me
nyampaikan apresiasi atas segala
kegiatan yang telah dijalankan
oleh organisasi Serikat Pekerja RU
II Dumai. Ia juga mengucapkan
selamat bekerja kepada ketua

Penyerahan bendera SP-KMPT dari Seno Hariono, kepada Ketua SP-KMPT yang baru, Riduan.

SP-KMPT terpilih serta jajaran ke

KMPT yang baru saja dikukuhkan

pengurusan yang baru.

langsung mengadakan sosialisasi

Sementara itu, Noviandri
memb erikan motivasi kepada
kep engurusan yang baru untuk

dan peluncuran website baru SPKMPT (www.spkmpt.org).
Sebelumnya juga diadakan

bek erja lebih keras lagi dengan

sha r ing se ssion

semangat yang lebih untuk terus

Audiovisual Gedung Main Office

berjuang demi majunya perusahaan

RU II Dumai dengan pembicara

serta kesejahteraan seluruh pekerja

GM RU II Mahendrata Su

Pertamina.

dibja dan Presiden FSPPB No

Pada acara ini, pengurus SP-

viandri.•RU II

di r ua ng
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Memeta Upaya Limau Tingkatkan Produksi
jakarta - PT Pertamina EP (PEP) Asset 2 Limau Field terus berkilau.
Di tengah ketidakpastian kapan waktu krisis harga crude dunia akan
berhenti, lapangan minyak dan gas bumi (migas), ini terus berpacu
meningkatkan produksi. Meski sebagian besar aset yang dimiliki
tergolong sepuh dengan kondisi reservoir memasuki fase depleated,
namun kinerja produksi Limau Field masih memukau. Hal ini tercermin
lewat angka produksi Limau Field pada 2016 lalu sebesar 4.917 barel
oil per hari (BOPD) atau 103% terhadap target rencana kerja (RK)
2016 sebesar 4.766 BOPD. Sementara, produksi gas sebanyak 8,97
juta kaki kubik per hari (MMSCFD), atau 128% terhadap target RK
2016 sebesar 7,04 MMSCFD. Keberhasilan mencapai target yang
telah ditetapkan dalam RK, dengan kondisi natural decline rate terus
meninggi merupakan sebuah usaha yang layak diapresiasi.
Apiknya kinerja produksi Limau Field 2016 bukanlah diperoleh
dengan cara kerja yang biasa. Namun, dibutuhkan kreativitas dalam
mencari terobosan inovasi berbagai problema operasi khas lapangan
tua dapat diatasi. Kendala-kendala dimaksud, di antaranya adalah
kenaikan kadar air yang terjadi di struktur Niru. Struktur Niru merupakan
struktur penghasil minyak terbesar di Limau Field, sehingga pada 2016
lalu dilakukan pilot project penginjeksian surfactant untuk mengurangi
kadar air di tiga sumur produksi. ”Lewat kebijakan operasi tersebut,
kami berhasil menaikkan produksi sebesar 100 BOPD selama 11
bulan sejak dimulainya pilot project, itu,” ucap Abdul Muhar, Limau
Field Manager.
Di samping itu, menurut Abdul pada akhir April 2016 yang
lalu, Limau Field memperoleh kembali tiga struktur produksi yang
sebelumnya di kelola dalam bentuk KSO (Kerja Sama
Operasi) oleh Indospec Energy. “Pengoptimalisasian 15
sumur yang berada di tiga struktur tersebut memberikan
tambahan kontribusi produksi sebesar 430 BOPD
kepada Limau Field,” imbuh Abdul mewartakan kiat
jajarannya. Selanjutnya, Abdul menjelaskan bahwa
kedua langkah itu merupakan contoh di antara
beberapa upaya yang dilakukan Limau Field dalam
mengejar target produksi tahun lalu.

Fasilitas Produksi Limau Field, Prabumulih, Sumatera Selatan.

Lebih jauh Abdul mengungkapkan, selain upaya-upaya di atas
dilakukan juga pencarian zona-zona produksi baru, khususnya di Struktur
Limau Timur, Seksi Q-51 untuk pengembangan lapisan “S”, pada
kedalaman 1.300 m, dengan litologi berupa batu pasir Formasi Talang Akar
(TAF). Sementara itu, tambahan produksi juga didapat dari sumur L5A-295,
sebanyak 97 BOPD (natural flow) dan sumur L5A-297, dengan produksi
11 BOPD. “Kami juga melakukan pekerjaan reopening serta reaktivasi 10
sumur yaitu: LMC-39, L5A-096, L5A-201, L5A- 053, BEL-37, BEL-30,
BEL-26, L5A-229, dan LMC-041. “Hasilnya, gain produksi sebesar 30
BOPD diperoleh dari sumur LMC-39; 29 BOPD dari L5A-201; sumur L5A229 (66 BOPD), dan sumur LMC-041 sebesar 114 BOPD,” urai Abdul.
Selain berbagai kebijakan operasi di atas, para engineer Limau Field
juga aktif dalam mencari kiat-kiat dan metode kerja yang efektif dan
efisien untuk menjamin keberlanjutan produksi Limau Field, seperti: (1)
Penerapan History Card untuk Major Rotating Equipment, (2) Penerapan
Simple Preventive Maintenance Pumping Unit + Engine Primemover
Arrow, (3) Perbaikan dan Pergantian (Upgrade) Radiator Engine serta
Penerapan coolant dan air demin sebagai fluida pendingin radiator, dan (4)
Melakukan identifikasi kegagalan berulang pada Major Rotating Equipment.
“Hasilnya, Loss Production Opportunity dari Rotating Equipment milik
sendiri sepanjang 2015 dan 2016, lalu bisa dikurangi hingga rata-rata
sebesar 44.97%,” terang Abdul.
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Kinerja baik yang diperlihatkan oleh jajaran Limau Field tidak
berhenti hanya sampai penghujung 2016. Hal ini terbukti dari raihan
produksi status akhir Mei 2017, mencapai 4.713 BOPD atau 95,5%
terhadap target RK 2017. Sedang produksi gas berada pada level
9,92 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) atau 181,11% dari target RK
2017. “Untuk saat ini produksi minyak memang belum sesuai target.
Kami masih punya sisa waktu enam bulan ke depan untuk mengejar
ketertinggalan tersebut,” ungkap Abdul menggambarkan optimisme
jajaran Limau Field.
Maka untuk mengejar ketertinggalan dimaksud, Limau Field
merencanakan pengeboran 3 sumur baru, yaitu NR-47, NR-53, dan
LB-11 yang berlokasi di Desa Lubuk Raman, Kabupaten Muara Enim
(Sumsel). “Untuk saat ini status pengeboran sumur NR-47 sudah
memasuki tahap akhir, tinggal menunggu hasil dalam beberapa hari
kedepan. Selanjutnya akan disusul dengan pengeboran sumur NR53 pada September mendatang. Diharapkan, dari ketiga sumur ini
akan menambah gain produksi Limau Field, 300 BOPD per sumur,”
aku Abdul.
Meski bergiat diri dalam upaya meningkatkan produksi migas,
manajemen Limau Field juga tidak lupa berkontribusi pada
pembangunan berkelanjutan di wilayah ring satu daerah operasi.
Melalui program corporate social responsibility (CSR), berbagai
kebijakan community empowerment masyarakat sekitar baik dari sisi
ekonomi, kesehatan, lingkungan, maupun pendidikan terus digalakkan.
Beberapa program unggulan yang telah berjalan antara lain berupa:
pemberdayaan kelompok tani, rumah hijau, dan peningkatan bahan
pangan bagi masyarakat di Desa Cinta Kasih dan Desa Belimbing
Jaya, Kecamatan Belimbing (Kabupaten Muara Enim); serta program
pembuatan Rumah Kompos, pembimbingan, dan pemberdayaan
pengelolaan sampah menjadi kompos sebagai suatu usaha
peningkatan kesejahteraan di Desa Tebat Agung, Kecamatan Rambang
Dangku (Kabupaten Muara Enim). “Kami berharap semua program
tersebut mampu mengedukasi masyarakat, mengembangkan softskill
mereka, dan meningkatkan kemandirian,” terang Abdul menutup
pembicaraan.•DIT. HULU

