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Singapura diberitakan akan memberlakukan skema
Pajak Karbon pada 2019. Selain untuk menekan angka
emisi karbondioksida (CO2), langkah ini juga ditujukan untuk
menindaklanjuti Persetujuan Paris yang berisi komitmen
175 negara termasuk Singapura untuk mengurangi dampak
pemanasan global mulai tahun 2020.
Pajak Karbon sendiri merupakan salah satu skema
Carbon Pricing, yaitu kewajiban korporasi untuk membayar
emisi CO2 yang dihasilkan jika melebihi ambang batas yang
diijinkan. Pemerintah Singapura rencananya akan membatasi
emisi CO2 hingga 25.000 ton/tahun untuk tiap korporasi.
Produsen yang emisinya melebihi ambang batas akan
diwajibkan membayar US$7 – 14/ton CO2.
Selain Singapura, skema Carbon Pricing sudah
diterapkan setidaknya di 40 negara, sepertidi Norwegia,
Jepang, dan Swedia. Besarannya pun bervariasi antara US$
1 – 130/ton CO2. Tak hanya itu, sekitar 150 perusahaan
global juga menerapkan Carbon Pricing secara internal.
Hal ini dilakukan sebagai komitmen manajemen melakukan
manajemen risiko untuk memitigasi potensi kewajiban
penanggulangan emisi CO2 di masa mendatang. Juga untuk
mengukur penghematan dan potensi tambahan pendapatan
jika korporasi berinvestasi di teknologi rendah emisi.

Rencana Singapura menerapkan Carbon Pricing tentu
akan memengaruhi industri di sana, terutama kilang minyak
sebagai penghasil CO2. Ada setidaknya tiga kilang minyak di
Singapura dengan kapasitas total ~1.3 Juta Barrel/hari, yang
masing-masing dimiliki oleh Singapore Refining Corporation,
Royal Dutch Shell dan ExxonMobil. Akibat pajak ini, biaya
operasi kilang diperkirakan akan naik sekitar US$3.50-US$7
per barel sehingga mengurangi margin kilang Shell dan Exxon
hingga 10-15%.
Analis menilai, hal ini berpotensi mendorong harga produk
BBM yang diekspor Singapura. Selain itu juga mempengaruhi
pangsa pasar ekspor Singapura jika eksportir BBM lain seperti
China dan India dapat menawarkan harga yang kompetitif.
Bagi negara importir BBM di kawasan Asia Tenggara,
perkembangan ini perlu dicermati untuk memitigasi dampak
ekonomi yang mungkin dihasilkan serta mencari sumber
pasokan yang paling efisien.•
Disusun oleh Investor Relations Pertamina
Sumber: World Bank, Financial Times
Untuk komentar, pertanyaan dan permintaan pengiriman artikel Market
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Plt. Direktur Utama Pertamina Yenni Andayani didampingi Direktur Keuangan & Strategi Perusahaan Arief Budiman serta seluruh Project Leader
menandatangani Commmitment Board yang menjadi momentum penting di awal agar pelaksanaan BTP dan Proyek Prioritas tahun 2017
mendapat dukungan penuh dan berjalan dengan baik.

Siap Hadapi Tantangan 2017
dengan 18 BTP dan 15 Proyek
Prioritas Investasi
Pertamina siap
menghadapi tantangan
2017 dengan 18
Breakthrough Project
dan 15 Proyek Prioritas
Investasi. Fokus BTP
2017 adalah efisiensi
di semua lini dan
peningkatan top up
revenue dengan target
pencapaian financial
benefit sebesar US$ 1,19
miliar yang berdampak
pada pencapaian laba
RKAP 2017.

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Sorot :
tim keuangan pertamina siap
hadapi tantangan 2017

15

JAKARTA - Kick Off Break
through Project (BTP) 2017
telah dilaksanakan di lantai
Mezzanine Gedung Utama
Kantor Pusat Pertamina,
pada (22/2). Acara diawali
dengan Laporan Closing BTP
2016 yang dibawakan oleh
VP Corporate Performance
Initiatives Management Ernie
D Ginting dan dilanjutkan
dengan pemaparan target
BTP 2017 oleh Direktur
Keuangan Pertamina Arief
Budiman. Acara ini juga
menyajikan gallery walk yang
terdiri dari gambaran singkat
BTP dan Proyek Prioritas

Sorot :
produksi minyak blok cepu
kembali normal 200 ribu bph

Investasi.
VP Corporate Perfor
mance Initiatives Mana
gement Ernie D Ginting
melaporkan, dilandasi lima
pilar strategis perusahaan,
pada tahun 2016 Pertamina
telah berhasil melakukan
inisiatif-inisiatif terobosan
dengan jumlah 22 BTP,
dengan realisasi efisiensi/
value creation kumulatif
samp ai dengan Desember
2016 sebesar US$ 2,7 miliar
dengan pencapaian finansial
127% dari target semula se
besar US$ 2,1 miliar.
Menurut Direktur Ke

20

uangan & Strategi Perusahaan
Pertamina Arief Budiman,
tahun ini bisa jadi merupakan
tahun yang sangat penting,
mengingat banyaknya proyekproyek yang penting yang ha
rus sudah mulai berjalan pada
tahun ini.
“Breakthrough Project
2017 sangat penting, apalagi
tahun ini banyak proyek pen
ting yang akan berjalan. Se
muanya harus on track, on
sched ule, on budget pada
Proy ek Prioritas Investasi.
Semua efisiensi pun harus
Bersambung ke halaman 3

Utama :
pertamina luncurkan program umroh
gratis bagi pengemudi grab

Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia

MISI

Menjalankan usaha minyak, gas,
serta energi baru dan terbarukan
secara terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial yang kuat
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Gandhi Sriwidodo
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Kembangkan
New Venture untuk
‘Target Gila’
Foto : TRISNO

VISI

Pengantar Redaksi :
PT Pertamina Patra Niaga (PPN) berhasil meraih peng
hargaan The Best Performance Marketing Subdiary dalam
ajang tahunan Direktorat Pemasaran Pertamina. Penghargaan
ini menunjukkan kinerja operasional dan keuangan yang positif
bagi perusahaan. Berikut penuturan lebih lanjut dari Direktur
Utama PT PPN, Gandhi Sriwidodo terkait kinerja yang telah
dan akan dilakukan oleh PPN.
Core Bisnis apa saja yang dijalankan oleh PPN
sebagai anak perusahaan Pertamina? Sebagai anak
perusahaan PT Pertamina (Persero), bisnis yang dikelola
PPN tidak terlepas dari bisnis induknya dibidang BBM dan
Gas. Bisnis PPN adalah trading dan services energy dengan
fokus utama pada saat ini dalam perniagaan retail dan layanan
BBM untuk keperluan industri dan perkapalan. Jadi PPN
mempunyai misi utama untuk memaksimalkan ‘supply chain’
Pertamina dalam mendukung dan meningkatkan penguasaan
pasar (market share) BBM di sektor industri dan perkapalan
di era pasar terbuka saat ini. Dalam memasarkan produk
dan layanan, PPN harus jeli memanfaatkan momentum dan
melakukan diferensiasi yang disesuaikan dengan keinginan
pelanggan : penjualan BBM secara Loco, franco, dan/atau
ditambah layanan VHS (Vendor Held Stock-red) dan FMS (Fuel
Management System-red). Untuk sektor jasa fuel management
mulai dari transportasi untuk SPBU/APMS dan pelanggan
industri, pengelolaan TBBM dan VHS di lokasi milik pelanggan.
Selain bisnis utama tersebut, PPN memiliki bisnis yang
dijalankan melalui anak perusahaan, seperti SPBE (Stasiun
Pengisian Bulk Elpiji-red), niaga non BBM dan Centre of
Excellence di bidang Engineering Services.
Lantas, bagaimana hasil kinerja PPN di tahun 2016?
Tahun 2016 diawali dengan penurunan harga minyak dunia
yang sangat tajam hingga menyentuh di level US$27/bbl dan
berimbas pada perekonomian dalam negeri. Alhamdulillah
hasil kinerja PPN tahun 2016 berhasil melampaui RKAP
yang ditetapkan oleh pemegang saham. Perusahaan ber
hasil mendongkrak penjualan volume bbm sebesar 62%
dibandingkan tahun 2015 mencapai 2,34 juta KL dan pe
ngelolaan BBM/non BBM mencapai 47,4 juta KL atau naik
7% dibanding tahun 2015. Kenaikan tersebut dapat meng
kompensasi penurunan harga BBM, dan bahkan meningkatkan
laba bersih sebesar 43% dibandingkan tahun 2015 menjadi
US$ 97 juta pada Ebitda margin 8,87%. Semua indikator
keuangan berada pada teritori positif.
Core business apa saja yang mendominasi pen
capaian kinerja tersebut? Semua bisnis mengalami per
tumbuhan dengan porsi terbesar pada Niaga BBM dengan
kontribusi 73%.
Berapa target RKAP untuk tahun 2017? Pemegang
saham memberikan target RKAP kepada Patra Niaga dengan
revenue sebesar US$ 1,4 miliar atau naik sebesar 5,2 persen
dibandingkan RKAP tahun 2016. Adapun target laba bersih

sebesar US$ 107 juta atau naik 12,6 persen dibandingkan
dengan RKAP tahun 2016.
Direktorat Pemasaran memberikan tantangan ‘Target
Gila’ bagi unit bisnisnya. ‘Target Gila’ apa yang akan di
persiapkan oleh PPN di tahun 2017 ini? “Target Gila” akan
kami rencanakan dari ekspansi pasar Niaga dan service BBM
terutama di sektor pertambangan, perkebunan dan bunker. Kami
melihat ketiga sektor ini trennya sedang mengalami kenaikan.
Harga batu bara sudah mulai bagus, dan kebijakan pemerintah
mendorong pertumbuhan ekspor tambang mineral. Di sektor
transportasi barang, pemerintah menggalakan pengembangan
tol laut dan kami akan mengambil peluang bunker service.
Kami juga membentuk divisi New Venture, khusus untuk
mengembangkan bisnis baru. New Venture ini untuk mencari
peluang-peluang bisnis terutama yang ada dalam Pertamina
Group contohnya seperti pengelolaan limbah sludge dari kilang
dan ‘cleaning tangki’ TBBM Pertamina, kemudian storage
provider untuk aspal dan BBM. Kegiatan New Venture akan kami
pusatkan di Dumai dimana kami memiliki lahan seluas 243Ha.
Kami juga memiliki dermaga yang siap untuk digunakan sebagai
‘dry bulk port’ dan BBM.
Adakah tantangan yang dirasakan oleh PPN dalam
menyongsong tahun 2017 ini? Jika ada apa saja dan
langkah apa yang dilakukan PPN menghadapi tantangan
tersebut? Untuk diketahui saat ini terdaftar 136 perusahaan
pemegang Izin Niaga Umum yang dapat berbisnis BBM di dalam
negeri. Ini adalah kompetitor bagi Pertamina Group.
Kami berhadapan dengan kompetitor yang memiliki pra
sarana tangki penyimpanan dan dermaga untuk kepentingan
sendiri dibeberapa lokasi yang tingkat kompetisinya tinggi. Pada
periode tertentu harga yang kami peroleh dari pembelian BBM
ke Pertamina tidak dapat bersaing, sementara saat ini kami tidak
boleh mencari sumber lain. Selain itu dengan meningkatnya
aktivitas di dermaga Pertamina, membuat kami kehilangan mo
mentum dalam melayani pelanggan.
Kami juga berharap mendapat dukungan induk untuk mem
percayakan pengolahan limbah sludge di fasilitas kami.
Terkait HSSE yang belakangan ini menjadi sorotan
terkait banyaknya insiden terhadap Mobil Tangki peng
angkut BBM, komitmen apa yang akan dilakukan oleh
Patra Niaga agar hal tersebut tidak terulang lagi ? Saat
ini perbaikan terus kami lakukan. Kami akan melakukan per
baikan dari sisi pelaku Awak Mobil Tangki, kehandalan dan
kelayakan Mobil Tangki dan audit sistem tata kerja. Kami akan
tingkatkan ketrampilan dan kesadaran Awak Mobil Tangki
(AMT) akan peran dan tanggung jawab dalam mendistribusikan
BBM kebutuhan masyarakat, bersamaan dengan peningkatan
penerapan ‘fatique management’ dan sistem remunerasi yang
lebih baik. Standarisasi dan audit kelaikan MT akan diikuti
dengan peremajaan MT yang telah memasuki kategori tertentu
dalam operasinya. Selain itu sistem rekruitmen AMT juga akan
menjadi perhatian kami. Hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan
Pertamina dalam hal pemberian kompensasi yang memadai.•IRLI

EDITORIAL

18 Jurus BTP

Breakthrough Project (BTP) atau pro
gram-program terobosan telah menjadi
bagian dari upaya perusahaan dalam
menyesuaikan strategi operasi dan investasi
sesuai kondisi terkini. BTP sudah ada se
jak tahun 2006, tepatnya saat Pertamina
mencanangkan transformasi.
Sejak program ini dijalankan, telah mem
berikan kontribusi bagi perusahaan baik
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Direktorat Pemasaran Adakan
Workshop & Kick Off BTP MOrE tahun 2017
JAKARTA - Direktorat Pe

pelaksanaanya akan memiliki

masaran menyelenggarakan

beberapa inovasi seperti adanya

Workshop dan Kick Off

Quarterly Awards dan Off-Site

program Breakthrough Project

Performance Dialogue di kantor

(BTP) Marketing & Operation

Anak-anak Perusahaan Per

Excellence (MOrE) tahun 2017 di

tamina.

Hotel Double Tree Jakarta, pada

MOrE tahun 2017 merupa

(17/2). Momen ini menandai

kan program tahun ketiga dise

secara resmi dimulainya proyek

lenggarakan oleh Direktorat

BTP MOrE tahun 2017.

Pemasaran dengan tujuan
berkontribusi kepada penciptaan

berupa tambahan pendapatan, ataupun

profit melalui program-program

pengurangan biaya atau penghematan,

M. Iskandar selaku Project

terobosan. Tahun lalu sendiri

Owner, jajaran SVP dan VP

realisasi MOrE mencapai 262%

yang ditelorkan dari setiap program BTP

Direktorat Pemasaran, Steering

dari target awal. Sementara

yang direalisasikan.

Committee BTP MOrE 2017

tahun ini, MOrE diharapkan da

Basuki Trikora Putra, Project

pat menjadi penyangga dalam

dari segi efisiensi, penurunan

“Momentumnya memang

Leader BTP MOrE 2017 Faris

pencapaian target gila Direktorat

losses, maupun peningkatan

berbeda dari tahun 2016, dengan

Aziz, para theme leader, PMO

Pemasaran Pertamina, profit

revenue yang masih cukup besar

target marketing gila tahun 2017,

serta anggota MOrE 2017.

US$ 8 miliar.

dari sisi bisnis kita. Saya harap

US$ 8 miliar, tentunya ini lebih

Tahun 2016, Pertamina memiliki 22 BTP.
Semuanya telah terealisasi dengan men
catatkan efisiensi/value creation kumulatif

Foto : ADITYO

Kick Off turut dihadiri oleh
Direktur Pemasaran Pertamina

Direktur Pemasaran Pertamia Muchamad Iskandar menandatangani Theme
Commitment MOrE 2017.

Melalui tajuk MOrE 2017,

Direktur Pemasaran Perta

seluruh tim terus bersemangat,

menantang. Maka kita di MOrE

“Sustaining The Spirit”, ada

mina M. Iskandar berharap BTP

toh tahun lalu 2015 dan 2016

2017 ini harus bisa berfikir keras

beberapa perbedaan MOrE ta

MOrE menjadi penyangga dalam

telah kita lalui dengan cemerlang.

untuk memberikan kontribusi

hun ini dibandingkan dengan

pencapaian target Marketing

Tahun 2017 harapan kita lebih

seperti melalui sinergi antar Anak

MOrE tahun lalu, yaitu antara lain

Gila tahun 2017 yakni profit

baik lagi berbekal pengalaman

Perusahaan. Saya berharap

perubahan jumlah theme menjadi

US$ 8 miliar. Ia mengatakan,

sukses itu,” ucap M. Iskandar.

sem ua pekerja Pertamina di

empat theme yakni Theme

banyak celah-celah bisnis yang

Senada dengan hal itu,

Sales Marketing Excellence,

masih bisa dikembangkan untuk

Project Leader MOrE 2017

atas lesunya bisnis migas yang terjadi

Operational Excellence, Infra

menciptakan value creation di

VP S&D Pertamina Faris Aziz,

S e l a i n K i c k O ff , a c a r a

selama beberapa tahun terakhir. Penurunan

structure Synergy, dan Theme

tengah kondisi semakin ketatnya

berharap, para pekerja bisa terus

juga diisi dengan diskusi dan

Infrastructure Acceleration serta

persaingan dan pesatnya per

bersemangat di tengah kondisi

presentasi keempat theme da

penekanan pada sinergitas antar

kembangan energi baru dan

lingkungan bisnis yang semakin

lam MOrE 2017 yang diikuti

direktorat mapun Anak Peru

terbarukan.

sampai dengan Desember 2016 sebesar
US$ 2,7 miliar atau lebih tinggi 27% dari
target yang ditetapkan perusahaan yakni
sebesar US$ 2,1 miliar.
Terbukti, BTP telah menjadi jawaban

harga minyak lebih dari 70% sejak Juni
2014 hingga sekarang berada di level
US$ 45-50/barel mengakibatkan banyak
perusahaan migas internasional maupun
regional melakukan efisiensi besar-besaran
pada kegiatan operasi maupun investasi
pengembangan bisnis.
Tahun ini, Direksi telah menetapkan
18 BTP Korporat (headline Energia edisi
ini), dengan tiga tema strategis, yakni
competitiveness, financial, dan company
health. Ketiga tema tersebut

secara

langsung mapun tidak langsung berperan
terhadap pencapaian laba RKAP 2017.
Fokusnya dalah efisiensi di semua lini
dan peningkatan top up revenue dengan
target pencapaian financial benefit sebesar
US$ 1,19 miliar, yang berdampak pada
pencapaian laba di tahun 2017.
Tentunya keberhasilan program-program
BTP yang telah dicanangkan, sangatlah
ditentukan oleh seluruh pekerja Pertamina.
Pekerja Pertamina adalah stakeholder kunci
yang juga akan merasakan dampak dari
keberhasilan program tersebut. Semoga
18 jurus BTP dapat mengawal programprogram efisiensi dan memberikan dampak
positif bagi perusahaan.•

proyek MOrE ini bisa terus
bersemangat,” ucap Faris.

menantang dan berkembang

Challenge Session oleh Direktur

“Saya optimis target kita bisa

sehingga proyek MOrE 2017

Pemasaran M. Iskandar, serta

Selain itu, perbedaan pada

dicapai karena masih banyak

bisa berkontribusi lebih dari

sesi motivasi yang diisi oleh Ah

MOrE tahun 2017 juga dalam

celah-celah yang bisa kita garap

tahun sebelumnya.

mad Bambang.•Starfy

sahaan (AP) dengan direktorat.

Pertamina Siap Hadapi Tantangan 2017... Sambungan dari Halaman 1
terus berjalan,” ujarnya.
Arief juga mengingatkan
bahwa tantangan yang dihadapi
Pertamina pada tahun ini sama
beratnya sep erti Pertamina
pada 2015. Nam un dirinya
menegaskan, keyakinan untuk
berubah menjadi lebih baik itu
selalu ada jalann ya asalkan
seluruh insan Pertamina mau
bekerja keras.
Untuk tahun 2017, ditetap
kan sebanyak 18 BTP Korporat
dengan tiga tema strate gis,
yaitu competitiveness, financial,
dan company health, yang ber
peran terhadap pencapaian
laba RKAP 2017.
Fokus BTP tahun ini adalah
efisiensi di semua lini dan
peningkatan top up revenue
dengan target pencapaian
financial benefit sebesar US$
1,19 miliar.
Dari 18 BTP Korporat,
leb ih dari 75% BTP akan
memberikan dampak finansial
di tahun 2017, yaitu sebanyak
14 BTP, sedangkan 4 BTP
lainnya mempunyai dampak
non-finansial.
Selain Breakthrough Pro
ject, dalam mendukung pen

capaian RKAP 2017 Pertamina
menetapkan 15 Proyek Prio
ritas Investasi (PPI), yang
mer upakan proyek-proyek
quick yield yang berdampak
signifikan pada net income. Ke15 Proyek Prioritas Pertamina
secara total mempunyai size
of investment sebesar US$
2,83 miliar atau sebesar 42%
dari total investasi RKAP 2017.
Sementara itu, Plt. Direktur
Utama PT Pertamina (Persero)
Yenni Anday ani mengi ngat
kan kepada seluruh jajaran
manajemen yang hadir untuk
concern terhadap nilai-nilai
Health, Safety, Secure, &
Environment (HSSE) yang ada
di unit kerja masing-masing
anak perusahaan baik di pusat
ataupun di anak perusahaan,
“Pada 2016 kita memiliki 10
kejadian fatality, sekarang kita
sudah mempunyai SVP HSSE
seharusnya bisa mewujudkan
Zero Fatality, walaupun sampai
hari ini ada beberapa lapor
an kejadian, namun tidak
mencapai fatality namun kita
harus waspada dan concern
pada hal tersebut. Ini menjadi
catatan penting,” tegasnya.

Selanjutnya Yenni Andayani
menyampaikan Blok Maha
kam sebagai target Proy ek
Prioritas Investasi yang dapat
dialihkelolakan pada 2018,
“Semuanya harus dikejar dan
diurus sem ua kesiapannya
tahun ini, sehingga di awal
2018 Blok Mahakam sudah
bisa kita operasionalkan,
dengan catatan produksinya
harus bisa lebih baik dari yang
sebelumnya,” ujar Yenni.
Ia juga meminta kepada
seluruh pekerja harus mem
punyai rasa ownership terha
dap perusahaan. Menurutnya,

18 BTP tahun 2017

sense of belonging pekerja
terhadap perusahaan meru
pak an bagian yang sangat
penting. “Tidak ada lagi yang
merasa paling heb at antar
fungsi, karena jika terjadi kega
galan dalam satu fungsi meru
pakan kegagalan semuanya.”
pungkasnya.
Acara diakhiri dengan pe
nandatanganan commitment
board oleh seluruh Project
Leader serta Dewan Direksi
agar pelaksanaan BTP dan
Proyek Prioritas mendapat
dukungan penuh dan berjalan
dengan baik.•RILIS/HARI

1. Upstream Operational,Business Excellence & Improvement (PEP&PIEP)
2. Peningkatan Kapasitas Produksi Hulu (Phase 2)
3. Portfolio Optimization & Capital Effectiveness (Phase 1)
4. Marketing Operation Excellence 2017
5. Pertamina Spiritual Marketing
6. Digitalisasi Marketing
7. Kajian Pengembangan & Aplikasi DME
8. ISC 3.0
9. Optimasi Bisnis TBBM Tanjung Uban & Pulau Sambu
10. International Trading Implementation
11. Sustainable Refinery Operation Excellence (SROE)
12. Gas for Transportation
13. Implementasi “Efficiency Campaign”
14. Pertamina Investment Improvement Program (PIIP)
15. Pengembangan “E-Faktur System”
16. IT Infrastructure Efficiency
17. Procurement & Logistic Excellence (include Upstream Proc. & KIMAP)
18. Restructuring subsidiaries (TPI, Elnusa Tbk, Patra Jasa,Pertamedika)
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Direktur Keuangan & Strategi Perusahaan Arief Budiman menegaskan Pertamina harus terus maju, dengan terus berupaya
untuk mengurangi risiko inflasi dan meningkatkan investasi di tahun 2017.

Tim Keuangan Pertamina Siap
Hadapi Tantangan 2017

SURABAYA – T i m
Keuangan Pertamina siap
hadapi tantangan di tahun
2017 dengan beberapa
strategi yang telah disiapkan.
Salah satu poin penting
yang harus digenjot adalah
investasi, terutama untuk
pembaruan alat terkait
kelanc aran operasional
perusahaan.
Direktur Keuangan
Pertam ina, Arif Budiman
menjel ask an, perjalanan
di 2017 diperkirakan tidak
akan mudah. Akan banyak
tantangan, namun tetap
harus dihadapi bersamasama.
“Pertamina harus terus
maju, dengan terus berupaya

untuk mengurangi risiko
inflasi, dan meningkatkan
investasi di tahun 2017
ini,” ujar Arief pada se
si pengarahan yang di
sampaikan pada Senin (6/2)
di Kantor MOR V Surabaya.
Arief mengatakan, Perta
mina kini sedang investasi
besar-besaran untuk se
jumlah mega p
 royek. Ia
optimistis bahwa ini langkah
yang tepat untuk Pertamina.
“Mengapa kita harus
berinvestasi? Karena untuk
memajukan Pertamina sen
diri, Pertamina harus terus
berkembang dengan alat
yang semakin terbarukan
di dalamnya,” ujar Arief saat
menjawab pertanyaan dari

salah satu peserta.
Ia menambahkan,
kond isi Pertamina yang
dilengkapi dengan sarana
fasilitas yang semakin maju
seharusnya juga diikuti
dengan budaya internal
yang semakin maju. Namun
itu semua tergantung dari
setiap individu pekerja. Arief
memberikan contoh dalam
pembuatan anggaran yang
harus akurat dan transparan.
“Sebaiknya anggaran harus
‘pas’, ya plus minus 5% lah.
Jangan sampai kita sudah
mengusahakan tapi banyak
rencana kerja yang tidak
terealis asikan nant inya,”
pungkasnya.•MOR V

Jayapura – Marketing Operation Region
(MOR) VIII menggelar peringatan Bulan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Tahun 2017 sesuai tema “Zero Fatality,
Kita Bisa” yang dikemas melalui kegiatan
lomba “Pertamina Health Safety Security
Environment (HSSE) Funtastic”, Jumat
(17/2). Kegiatan diselenggarakan untuk
memeriahkan peringatan Bulan K3 yang
dicanangkan secara nasional bertajuk “De
ngan Budaya K3, Kita Tingkatkan Kualitas
Hidup Manusia Menuju Masyarakat yang
Selamat, Sehat, dan Produktif”.
Acara dibuka oleh GM MOR VIII Eldi
Hendry bersama tim manajemen. Dalam
sambutannya, Eldi mengatakan, “Kegiat
an ini bertujuan untuk meningkatkan ke
sadaran para pegawai Pertamina terhadap
keselamatan kerja, kita mau wujudkan Zero
Fatality tahun 2017.”
Sementara itu Region Manager HSSE
MOR VIII Supriyanto mengatakan, “Fun
tastic HSSE MOR VIII ini merupakan sarana
sosialisasi, edukasi, praktik penerapan dan
tantangan yang berisi aspek-aspek HSSE
dalam kegiatan operasional perusahaan
sehari-hari. Dengan diselenggarakannya
acara ini, diharapkan dapat menyentuh
aspek HSSE yang menyeluruh, mening
katkan pengetahuan, kepedulian dan
keterampilan para pekerja sesuai standar
internasional.”

Acara diisi dengan berbagai
perlombaan mencakup simulasi permainan
seperti individual skill, fire fighting, bakiak,
HSE knowledge, pemakaian APD dan
kompetisi kekuatan fisik, konsentrasi,
kepercayaan diri mencapai kesuksesan,
pengetahuan dan keterampilan dalam
operasi penyelamatan korban. Kegiatan
Pertamina Funtastic HSSE MOR VIII tidak
hanya diikuti oleh pekerja Pertamina,
tetapi juga diikuti para jurnalis di wilayah
kerja Provinsi Papua.
Sebelumnya, pada 3-4 Februari 2017
diadakan Pelatihan Defensive Driving
Training (DDT) yang merupakan upaya
untuk melatih kesadaran dan kepedulian
dari para pekerja driver MOR VIII dalam
aspek keselamatan berkendaraan. Selain
itu, juga diadakan lomba-lomba untuk
mempromosikan aspek HSE kepada
seluruh pekerja seperti Lomba Quiz HSE,
Lomba Poster HSE dan Lomba Pelaporan
PATUH.
Acara puncak bulan K3 MOR VIII
adalah Seminar Behaviour-Based Safety
dengan pembicara Dadan Erwandi
(Dosen FKM UI) pada 21 Februari 2017,
sekaligus penutupan dan pengumuman
pemenang lomba. Kegiatan bulan K3 ini
tidak hanya dilakasanakan di Kantor MOR
VIII, tetapi juga di lokasi kerja TBBM dan
DPPU di wilayah MOR VIII•MOR VIII

Foto : MOR VIII

Foto : MOR V

MOR VIII Peringati Bulan K3
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Kegiatan HSSE Funtastic dibuka oleh GM MOR VIII Eldi Hendry.

BALIKPAPAN – D a l a m

lamatan yang telah ditetap

kegiatan sosialisasi Defensive

dilakukan oleh AMT. “Saat

rangka peringatan bulan K3

kan perusahaan kepada

Driving Training bagi Awak

ini AMT yang melanggar

(Keselamatan Kesehatan

awak mobil tangki dan truk

Mobil Tangki (AMT),” ungkap

hanya dilakuk an tindakan

Kerja) 2017, MOR VI

transportir pengangkut LPG.

I Gede Sugiarta sebagai

persuasif, apab ila dilain

mengg elar kegiatan untuk

Sidak ini digelar di satu

penanggung jawab kegiatan.

waktu para AMT melakukan

meningkatkan faktor kese

titik yakni di SPBU kilometer

Tidak hanya menyidak

pelanggaran maka akan

lam atan dan kesehatan

38 dan satu pos bayangan

kelengk apan aspek ke

kita ambil tindakan tegas,”

kerja pada 17 Januari 2017.

yang letaknya tersembunyi

amanan mobil tangki dan

ungkapnya.

Kali ini MOR VI menggelar

untuk mengukur kecepatan

truk penga
ngkut LPG,

Adapun aspek yang disi

sidak mobil tangki dan

mobil tangki. Pada pos

Tim Kasi Dikmas Ditlantas

dak meliputi surat ijin ken

kendaraan truk pengangkut

bayangan kecepatan mobil

Polda Kalim antan T imur

daran, keadaan cat dan kode

LPG. Kegiatan yang bekerja

tangki di ukur dan langsung

di bawah arahan Komp ol

prod uk, umur kendaraan,

s a m a d e n g a n D it lant as

diinfokan kepada tim yang

I Gusti Nyoman Sudiarta

kelistrikan kendaraan, tangki

Polda Kalimantan Timur ini

telah bersiap di SPBU Km

juga menyidak surat-surat

dan aksesoris kendaraan,

merupakan bentuk penye

38. “Bahan bahan yang jadi

kelengkapan mobil. Hal ini

ban termasuk ban serep,

garan akan pentingn
 ya

tem uan dilap angan akan

guna meminimalisir pelang

alat pemadam kebakaran

aturan dan standar kese

kami jadikan evaluasi pada

gara n-pelanggaran yang

hingga barang-barang yang

Foto : MOR VI

MOR VI Kalimantan Gelar Sidak
Mobil Tangki

Sidak mobil tangki di MOR VI Kalimantan sebagai upaya pencapaian zero accident
pada tahun ini.

berp otensi menyebabkan
keadaan berbahaya seperti
rokok, korek api, penumpang
gelap dan botol isi BBM.
Kegiatan ini diharapkan
dapat meminimalisir kece
lakaan mobil tangki akibat ke
cepatan yang melebihi aturan

standar Pertamina sekali
gus melakukan pembinaan
mengenai perilaku menge
mudi di jalan raya dalam
kegiatan operasionalnya
mendistribusikan BBM dan
LPG. “Kita ingin tahun ini Zero
Accident,” tutup Gede.•as
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S u r a b aya – Te r m i n a l

Tuban dalam melaksanakan

jemen HSSE dengan baik,”

BBM (TBBM) Tuban meraih

program keselamatan kerja

ungkap Operation Head

penghargaan Zero Accident

(K3) sehingga mencapai

TBBM Tuban Ahmad Jani

dari Gubernur Jawa Timur

262.811 jam kerja orang

Lauma.

pada acara Penganugerahan

tanpa kecelakaan kerja (Zero

Acara Penganugerahan

Gelar Ketenagakerjaan 2017

Accident) terhitung sejak

Gelar Ketenagakerjaan 2017

di Jatim Expo Surabaya,

1 November 2011 sampai

meru[akan ajang pemberian

Selasa (21/2).

dengan 31 Oktober 2016.

penghargaan kepada 589

Penghargaan yang

“Penganugerahan peng

piagam penghargaan ke

diserahkan langsung oleh

hargaan Zero Accident ini

pada perusahaan yang dinilai

Wakil Gubernur Jawa Timur

merupakan bentuk apresiasi

mampu mengantisipasi ang

Syaifullah Yusuf diterima oleh

terhadap kinerja teman-te

ka kecelakaan dan kese

perw akilan TBBM Tuban

man di TBBM Tuban yang

lamatan kerja di wilayah Jawa

Jasmani atas prestasi TBBM

sudah menerapkan mana

Timur.•MOR V

Foto : MOR V

TBBM Tuban Raih
Penghargaan Zero Accident
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Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf menyerahkan penghargaan zero accident untuk TBBM Tuban. Penghargaan
diterima oleh perwakilan TBBM Tuban Jasmani.

RU IV Adakan Review Stock In Process Arus Minyak yang Akurat

cilacap – Refinery

Februari 2017 RU IV meng

gori ini adalah piping dari unit

SIP ini dilakukan pada kondisi

ters isa di dalam peralatan

Perhitungan ini diperlukan

Unit (RU) IV Cilacap terus

gelar review SIP (Stock In

proses ke tangki, piping dari

Unit Shut down, yaitu pada

kilang tersebut. Dan pada

agar didapatkan angka yang

mengupayakan untuk me

Process) untuk Unit Kilang

tangki ke dermaga atau se

kondisi dilakukan pengo

saat Unit Start up, diperlukan

lebih presisi dalam melihat

nekan refinery loss akibat

RFCC dan SRU. Kegiatan

baliknya dan piping antar unit/

songan di peralatan yang akan

apabila terdapat unit atau

stock hydrocarbon secara

ketidakakuratan data yang

yang digelar di Hotel Java

antar area.

diperb aiki sehingga dapat

peralatan yang setelah per

keseluruhan yang digunakan

disajikan dalam laporan

Heritage Purwokerto ini diikuti

Menurut Hery, Quantity

diketahui stock yang masih

baikan akan beroperasi lagi.

dalam laporan MQAR.•RU IV

arus minyak. Upaya yang

oleh perwakilan dari Unit

SIP akan sangat menen

d i l a k u k a n d i a n t a r a n y a

RFCC dan SRU, Process

tukan processing loss yang

dengan menggunakan apli

Engineer dan staf Energy

terjadi sehingga dibutuhkan

kasi ROAS (Refinery Oil

Conservation & Loss Control

perhitungan SIP yang akurat.

Accounti ng System) yang

(ECLC) .

Perhitungan SIP bersifat tetap

digun akan untuk menc ip

Dalam sambutannya

dan akan berubah jika ada

takan mekanisme penge

mewakili manajemen, Hery

perubahan konfigurasi kilang

lolaan arus minyak yang ter

Purnomo dari ECLC men

atau perpipaan.

pusat, efektif dan efisien.

jelaskan SIP adalah stock

Lebih jauh dijelaskannya

Melakukan rekonsiliasi data

minyak atau produk yang

tujuan dari perhitungan SIP

dengan menggunakan apli

masih berada dalam per

adalah untuk mendap at

kasi DVR (Data Validation

alatan kilang seperti column,

kan data stock minyak yang

& Reconciliation), dan

vessel, reactor, furnace, heat

tertinggal di dalam peralatan

melakukan review Stock In

exchanger, cooler, reactor,

kilang yang digunakan dalam

Process (SIP).

pipa, dan lain lain kecuali

perhitungan laporan arus

Tanki. Termasuk dalam kate

minyak. Perhitungan aktual

Foto : RU Iv

Pada tanggal 16 dan 17

Guna menekan refinery loss RU IV Cilacap menggelar review Stock in Process (SIP) untuk unit kilang RFCC dan SRU pada
16-17 Februari 2017 di Hotel Java Heritage Purwokerto.
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Foto : KUNTORO

JAKARTA - Setelah mengunjungi ITB,
Unhas dan ITS, Pertamina kembali me
nyosialisasikan kompetisi Ide Gila D’Gil
Energy Competition 2017 di Universitas
Indonesia, pada Selasa (21/2). Berlokasi di
Auditorium Fakultas Teknik (FT) UI Depok,
acara diikuti sekitar 180 peserta dari ber
bagai kalangan seperti mahasiswa, pelajar
SMA, dosen, dan masyarakat umum.
Kompetisi Ide Gila Pertamina ini terbuka
untuk masyarakat umum dengan dua
kategori lomba, yaitu kategori ide bisnis
inovatif serta kategori terobosan produk
dan teknologi. Pendaftaran dibuka dari
15 Desember 2016 hingga 5 Maret
2017. Kompetisi ini bertujuan menggalang
partisipasi masyarakat dalam diversifikasi
dan konservasi energi, serta juga mendu
kung penuh upaya pegembangan serta
pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
Selain diisi dengan pemaparan prosedur
kompetisi, acara juga diisi dengan sharing
session oleh para inovator muda seperti
mahasiswa penemu Eco-Bike dari ITS,
inovator Pohon Cahaya Matahari Penye
lamat Gadget dan Penyelamat Lingkungan
(POTRET) dari STT PLN dan talkshow Ide
Gila yang diisi oleh Quality Management
Manager Pertamina Waljiyanto, Perwakilan
Juri Ide Gila 2017 Direktur Eksekutif ICCTF
Dr. Erwin Widodo, dan beberapa peneliti di
lingkungan FT UI.
Wakil Ketua Panitia Pertamina Ide Gila
Energy Competition 2017 Waljiyanto dalam
sambutannya mengatakan, Program Studi
Teknik Kimia UI dulunya merupakan hasil
kerja sama Pertamina dan UI. Karenanya,
dengan adanya kedekatan Pertamina dan
UI, diharapkan mendorong munculnya
ide-ide kreatif dari mahasiswa UI yang bisa
dikembangkan melalui kompetisi ini.
“Kita berharap, mahasiswa UI bisa
menghasilkan sebuah karya melalui
kompetisi Ide Gila Pertamina ini. Mudahmudahan ini akan menjadi saksi dimulainya
legasi kita bersama. Kita yakin kalau kita
ditantang maka justru semakin kreatif ide
dan semakin gila inovasi yang akan muncul
dan saya yakin, di UI ini sebenarnya sangat

banyak Ide yang belum muncul, namun se
benarnya banyak,” ucap Waljianto.
Waljiyanto berharap, karya-karya yang
masuk nantinya adalah karya yang otentik,
sederhana namun aplikatif, berkaitan
dengan penurunan emisi, memiliki inovasi,
dan juga memiliki nilai lebih seperti
sederhana dan berbahan murah.
Sementara Wakil Dekan Bidang
Sumber Daya, Ventura dan Administrasi
Umum FT UI Dr. Ir. Hendri D.S. Budiono,
M.Eng mengapresiasi dan berterimakasih
kepada Pertamina telah memilih FT UI
sebagai tuan rumah salah satu roadshow
sosialisasi kompetisi Ide Gila. Ia menyambut
baik kompetisi ini.
“Kita harapkan bisa banyak dari
Fakultas Teknik dan dari 14 Fakultas di UI
untuk berpartisipasi pada Pertamina Ide
Gila Energy Competition,” ucap Hendri.
Selain kesempatan besar untuk para
calon peserta mendapatkan informasi dan
mencari inspirasi sebanyak-banyaknya
yang dibutuhkan dalam mengikuti kom
petisi milik Pertamina ini, sosialisasi juga
dimeriahkan dengan adanya pojok inovasi
dalam setiap venue roadshow sebagai
salah satu bentuk apresiasi Pertamina
terhadap hasil karya inovator muda energi
baru dan terbarukan di Indonesia.
Selain hadiah yang telah disediakan
total senilai 500 juta rupiah, nantinya para
pemenang dimungkinkan untuk menjadi
kandidat partner bisnis Pertamina ke depan
dengan hak paten tetap pada peserta.
Selain itu, para pemenang terpilih juga
akan berkesempatan mengikuti kunjungan
luar negeri untuk melihat dan mempelajari
implementasi energi baru dan terbarukan.
Untuk kegiatan ini, masyarakat dapat
berpartisipasi dengan mengirimkan ide
kreatifnya ke alamat website resmi Perta
mina Ide Gila, www.pertaminaidegila.
com, dan dapat melihat update kegiatan
ini melalui chanel social media resmi,
yaitu facebook idegila marketing, twitter
@idegila_mktg dan Instagram @idegila_
Marketing atau dapat mencari tagar #Ide
gila #Raisethebar #MarketingGila.•Starfy

Wakil Ketua Panitia Pertamina Ide Gila Energy Competition 2017 Waljiyanto berharap dengan adanya kedekatan
antara Pertamina dan UI dapat mendorong munculnya ide-ide kreatif dari mahasiswa UI yang bisa dikembangkan
melalui kompetisi ini.

Foto : RU II

D’Gil Energy Competition 2017
Disosialisasikan di Universitas Indonesia
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Dr. Herman M. Purwonegoro dari TB-HIV Tingkat Nasional menjelaskan secara detil tentang HIV-AIDS di hadapan keluarga
besar RU II Dumai dalam rangka memperingati Bulan K3.

Seminar Kesehatan hingga Go Green
Semarakkan Bulan K3 di RU II Dumai
DUMAI – Dalam rangka
turut menyemarakkan Bulan
K3 Tahun 2017, HSE RU
II bekerja sama dengan
Pertam ina Hospital Dumai
(PHD) dan Dinas Kesehatan
Kota Dumai melaksanakan
Seminar HIV-AIDS. Selain
seminar tersebut, kegiatan
yang dilaksanakan pada 1617 Februari 2017 juga diisi
dengan sosialisasi Tertib Lalu
Lintas, Go Green, dan Hemat
Energi yang disampaikan oleh
fungsi-fungsi terkait.
Diikuti oleh pekerja, mitra
kerja, dan Persatuan Wanita
Patra (PWP) RU II Dumai,
acara ini dibuka oleh GM RU
II Dumai, Mah endrata Su
dibja. Dalam sambutannya,
Mahendrata menyampaikan,
kegiatan tersebut dilaksanakan
sebagai bentuk perhatian dan
kepedulian perusahaan ter
hadap kesehatan pekerja dan
keluarga.
“Saya berharap dengan
dia dakannya seminar ini
pekerja dan keluarga dapat
lebih mawas diri. Sehingga
dapat meningkatkan ke
pedulian dan kepekaan ter
hadap keselamatan dan ke
sehatan diri sendiri, orang
lain dan masyarakat. Tentu
saja dapat memberikan nilai
tambah kepada perusahaan,”
urainya.
Dengan menghadirkan
narasumber tingkat nasio
nal, dr. Herman M. Purwo
negoro dari TB-HIV Tingkat
Nasional, yang juga meru
pakan perwakilan Dinas
Kesehatan Kota Dumai, acara
seminar tersebut mendapat
antusiasme yang tinggi dari

para peserta. Dalam pre
sentasinya, Herman men
jelaskan bahwa data HIVAIDS di Kota Dumai secara
kumulatif sejak 2006 hingga
Oktober 2016 tercatat ada
333 pengidap HIV-AIDS.
Jumlah ini menempatkan
Dumai di posisi ketiga di Pro
vinsi Riau dalam jumlah pen
derita HIV-AIDS. “Jumlah ini
didominasi kaum pria. Lan
tas ibu rumah tangga dan
anak-anak, yang kebanyakan
ditularkan lewat suaminya dan
ibu menyusui,” jelasnya.
Herman menambahkan,
dalam kegiatan sehari-hari,
setiap individu boleh ber
interaksi dengan pengidap
HIV-AIDS. “Mereka yang
terinfeksi HIV/AIDS bukan
dijauhi. Tapi dirangkul agar
mereka mendapat pen a
nganan medis lebih lanjut,”
harapnya.
Selain pelaksanaan
seminar HIV-AIDS tersebut
sebagai acara puncak,
rangkaian kegiatan kali ini
diawali dengan sosialisasi
terkait dengan tiga topik.
Sosialisasi pertama meng
angkat topik tertib lalu
lintas yang disampaikan
oleh Fungsi Security. Dalam
materi presentasinya, Security
Section Head Tjahjono Sri
W i b o w o m e n y a mp a ik a n
peraturan lalu lintas ber
dasarkan UU LLAJ No.
22 Tahun 2009. Tjahjono
juga menyampaikan betapa
pentingnya mematuhi per
aturan berlalu lintas, baik
di dalam maupun di luar
Komplek Perumahan Perta
mina.

Sedangkan Yefrizon se
laku Section Head Environ
mental menyampaikan
sosialisasi dengan topik Go
Green. Dalam kesempatan
kali ini, Yefrizon lebih me
nekankan pada aspek
pengelolaan sampah. Da
lam presentasinya, ia juga
mengimbau kepada peserta
yang hadir untuk lebih me
ngenal golongan sampah
(organik dan anorganik)
dan lama waktu penguraian
sampah. “Dengan demikian,
maka pemahaman Bapak
dan Ibu akan lebih baik untuk
melakukan pengelolaan sam
pah,” pungkasnya.
Sementara itu, sosialisasi
ketiga berkaitan dengan topik
Hemat Energi. Disampaikan
oleh Amrizal selaku Coor
dinator OPI, sosialisasi ini
memberikan pemahaman
mengenai pentingnya hi
dup hemat terutama da
lam pem akaian air, listrik,
serta pemanfaatan sumber
energi dari alam. Bahkan,
ia menyontohkan, dalam
kehidupan sehari-hari, pe
rilaku hemat energi seperti
yang disampaikan merupakan
hal yang sangat mudah untuk
diterapkan.
Di sela-sela rangkaian
kegiatan tersebut, panitia
penyelenggara dan Dinas
Kesehatan Kota Dumai me
nyediakan pemeriksaan cek
darah gratis dan mengimbau
kepada seluruh peserta untuk
melakukan pemer iksaan
sukarela HIV-AIDS untuk
mengetahui leb ih dini agar
dapat diberikan penanganan
yang sesuai.•RU II
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kapk an terima kasih dan
apres iasi kepada mitra
usaha atas semua komitmen
serta dukungan dalam mem
bantu pertumbuhan bisnis
sehingga di tahun 2016
Pertamina berhasil melam
paui target perusahaan.
“Penyelenggaraan acara
Golden Totem Award 2017
merupakan sarana apresiasi
Pertam ina kepada mitra
kerja serta mitra usaha yang
selama ini terus mendukung
pencapaian Pertamina di
tahun 2016. Capaian ini
menjadi bukti eksistensi Per
tamina yang terus berkiprah
menuju World Class National
Energy Company”, ungkap
Romulo.
Guber nur Riau yang
diwakili oleh Evarefita meng
apresiasi terselenggaranya

acara yang sudah diadakan
kedua kalinya di Provinsi
Riau. Evarefita mengu ng
kapkan dengan adanya si
nergi kemitraan antara Per
tamina dengan mitra usaha
dapat menjadi kunci untuk
menjawab tantangan industri
Migas.
Perhelatan akbar dalam
memperebutkan trofi Totem
Emas bagi pengusaha SPBU
dan Elpiji tersebut terbagi
dalam sembilan kategori,
yaitu kategori Best Sales
Pertamax Series, Best Sales
Pertalite, Best Sales DEX /
Dexlite, Best Non Fuel Retail
Bussines SPBU, SPPBE /
SPPEK Terbaik 2016, Agen
LPG 3 kg Terbaik 2016, Best
Sales Bright Gas, Best Sales
Elpiji 12 kg, dan Best Sales
Elpiji 50 kg.•MOR I

Foto : RU IV

kecukupan jumlah dan kompetensi, aspek
prosedur yang mewajibkan setiap pekerja
mengikuti prosedur sebagai pedoman
dalam menjalankan TA 2017, serta mem
perhatikan aspek material, tools, dan
lain-lain.
Turut hadir pula dalam bootcamp hari
pertama di antaranya SMOM Syawaludin
Azwar Manager TA, Burhanudin, Manager
ME Rizwansyah, Production Manager
2 Didik Subagyo, Production Manager
1 Didik Bahagia, ME Manager Kowilan,
Direktur Pertamina Hospital Balongan
Dr. Yulia dan ditutup dengan pemberian
motivasi kepada seluruh pekerja agar
lebih bersemangat dalam menghadapi
TA 2017.
Berlangsung selama dua hari, TA
2017 juga fun game guna mempererat
hubungan antar pekerja serta melatih
kekompakan dalam tim khususnya dalam
menyukseskan Turn Around 2017.•Irwanto

Peserta bootcamp foto bersama usai mengikuti pelatihan yang dilaksanakan RU VI Balongan. Pelatihan bootcamp
digelar sebagai persiapan Turn Around 2017.

Daftar Pemenang Golden Totem Award 2017 :
Best Sales Pertamax Series
SPBU 14.282.6114 PT Mas Artha Sarana

Best Non Fuel Retail Bussines SPBU
SPBU 14.282.661 PT Sinar Riau Abadi

Best Sales Bright Gas
PT Cahaya Jaya Perkasa

Best Sales Pertalite
SPBU 14.284.647 PT Palaraya Sejahtera

SPPBE / SPPEK Terbaik 2016
PT Awal Bros Multikarya

Best Sales Elpiji 12 KG
PT Tuah Karsa Muda

Best Sales DEX / Dexlite
SPBU 14.285.673 PT Prima Putra Agung

Agen LPG 3 KG Terbaik 2016
PT Putra Indrapuri Sejahtera

Best Sales Elpiji 50 KG
PT Tuah Karsa Muda

Perkuat Sinergi, Pertamina-Hiswana
Migas Siap Hadapi Tantangan Bisnis

Bootcamp Alignment & Readiness
TA 2017 RU VI Balongan
CIREBON - Dalam rangka pelaksanaan
TA (Turn Around) tahun 2017, RU
VI Balongan mengadakan beberapa
pers iapan, di antaran ya Bootcamp.
Bertempat di Hotel Luxton Cirebon,
bootcamp diikuti oleh seluruh fungsi RU VI
Balongan. TA dilakukan untuk mengem
balikan peralatan kepada kondisi semula
dengan memastikan seluruh unit-unit
proses atau produksi.
Sebulan sebelum TA dilaks an a
kan, RU VI juga mempersiapkan diri
den gan membentuk Team Of TA.
Dalam sambutannya pada pembukaan
Bootcamp 2017, General Manager RU VI
Afdal Martha mengimbau kepada seluruh
pekerja agar mempersiapkan rumus jitu
dalam menghadapi TA.
Ada beberapa poin penting yang
disampaikan oleh Afdal Martha dalam
bootcamp dalam menghadapi TA . Yaitu,
perhatikan aspek people yang mencakup

GM MOR I Romulo Hutapea (saat menjabat) foto bersama salah satu mitra usaha yang mendapatkan Golden Totem Award.

Foto : MOR I

PEKANBARU - Sebagai
wujud apresiasi kepada
mitra bisnis yang selama ini
mendukung kinerja perusa
haan, Marketing Operation
Region I (MOR I) kembali
menggelar acara “Golden
Totem Award 2017”, di
Pekanbaru, Jumat (10/2).
Pengh argaan bergengsi
untuk pengusaha SPBU dan
Elpiji Pertamina se-Provinsi
Riau yang sukses digelar
di Ballroom The Premiere
Hotel tersebut dibuka
oleh GM MOR I Romulo
Hutapea (saat menjabat)
dan turut dihadiri Kepala
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Riau,
Evarefita.
Dalam sambutannya
Romulo Hutapea mengung

Foto : MOR I

Golden Totem Award 2017 untuk Mitra Usaha MOR I Sumbagut
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Peserta Musyawarah Cabang V DPC Hiswana Nigas Riau Tahun 2017 foto bersama.

pekanbaru – Sinergi

kerja, terutama untuk men

sinambungan. Ada beberapa

kemitraan antara pengusaha

jawab tantangan bisnis

agenda pembahasan dalam

Migas dengan Pertamina

Migas di Indonesia ke depan.

kegiatan itu, termasuk pe

harus semakin ditingkatkan

Terlebih melihat persaingan

milihan pengurus baru untuk

untuk menghadapi perkem

yang sangat ketat di industri

priode empat tahun ke de

bangan bisnis mendatang.

ini,” ujar Romulo.

pan, yang dipimpin Tuah
Laks am ana sebag ai ketua

Ke depan, persaingan akan

Romulo menekan pen

semakin ketat dan tantangan

tingnya kebersamaan dalam

akan semakin berat.

menghadapi setiap tantangan

“Diharapkan sinergitas

terpilih.

Hal ini disampaikan

itu. Kebersamaan itulah

Pertamina dengan pengu

General Manager Marketing

yang menjadi modal besar

saha di bidang Migas dapat

Operation Region (MOR) I

untuk mengatasi berbagai

semakin terjalin untuk men

Romulo Hutapea saat mem

persoalan yang muncul. Ma

dukung Pertamina sebagai

buka Musyawarah Cabang

ka, kata Romulo, Muscab

perusahaan Migas terbaik,”

(Muscab) V Himpunan Wira

Hiswana Migas menjadi ta

ujar Tuah Laksamana saat

swasta Minyak dan Gas Bu

hapan penting untuk memu

memberikan sambutan.

mi (Hiswana Migas) Riau.

puk kebersamaan itu.

Hadir juga dalam kegiatan

Kegiatan itu berlangsung di

Muscab V Hiswana Migas

ini, Marketing Branch Ma

Hotel Premiere, Pekanbaru,

Riau ini mengambil tema,

nager Pertamina Riau Sum

Sabtu (11/2).

Tingkatkan Solidaritas dan

bar, Rachman Pramono

“Dengan adanya sinergi

Profesionalitas Anggota

Wibowo serta Ketua DPD

kemitraan, diharapkan dapat

untuk Membangun Kemit

Hiswana Sumbagut, Raja P

meningkatkan profesionalitas

raan yang Kokoh dan Berke

Sirait.•MOR I
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Operation Head TBBM Badas Budi Mustanto secara simbolis
menyerahkan bantuan untuk korban banjir di Sumbawa.

SUMBAWA - Sebagai bentuk kepedulian terhadap
Foto : PHE ONWJ

DESA SEDARI - Sebagai
bentuk komitmen manajemen
untuk meningkatkan sarana
infrastruktur jalan Desa Se
dari, dari Pertamina Hulu
Energi Offshore North West
Java (PHE ONWJ) telah
menyelesaikan proyek
peningk atan kualitas jalan
Desa Sedari, Kecamatan
Cibuaya, Kabupaten Kara
wang sep anjang 2.400 m
dengan dimensi lebar 3
meter dan ketebalan 30 cm
(pengerasan beton bertu
lang).
Bupati Karawang Cellica
Nurrachadiana yang hadir
bersama Muspika Cibuaya
dan Muspida Karawang,
meresmikan proyek jalan dan
jembatan ini, pada (16/2).
Ia mengapresiasi bantuan
infrastruktur dari PHE ONWJ
dan menilai bantuan ini tak
hanya berarti bagi masya
rakat setempat, tetapi juga
bermanfaat bagi pemerintah.
“Saya harap kerja sama ini
bisa dilanjutkan terus demi
kemakmuran masyar akat
Karawang.”
VP Operation PHE ONWJ,
Amrullah Muiz menyatakan,
pembangunan infrastruktur
jalan dan jembatan di Desa
Sedari merupakan bentuk
program CSR dari PHE
ONWJ yang bertujuan untuk
meningkatkan roda pereko
nomia n masyarakat Desa

Pertamina Serahkan
Bantuan Banjir Sumbawa

Foto : MOR V

PHE ONWJ Tingkatkan Kualitas Jalan Desa Sedari
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Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana didampingi VP Operation PHE ONWJ, Amrullah Muiz meresmikan proyek jalan dan
jembatan di Desa Sedari, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang dengan melakukan pemotongan pita.

Sedari hingga menjadi desa
mandiri dan sejahtera.
Perbaikan infrastruktur
jalan dan jembatan sudah
lama diimpikan masyarakat
Desa Sedari yang mayoritas
p e n d ud u k n y a a d a l a h
nelayan dan petambak ikan.
Sebelumnya, warga Desa
Sedari masih memanfaatkan
sungai sebagai sarana trans
portasi sehari-hari. Dengan
jalan beton ini, warga tak
lagi kesulitan menggunakan
transportasi darat.
“Perbaikan jalan ini bisa
mengubah roda perekono
mian masyarakat setempat,
proyek ini terwujud dalam
proses yang panjang,” pung
kasnya.

Diakuinya, pembangunan
infrastruktur jalan dan jem
batan terwujud dari kese
pak atan bersama antara
Pertamina dengan Pemkab
Karawang dan masyarakat
Desa Sedari, terlebih desa
merupakan wilayah opera
sional PHE.
Sebelumnya, PHE ONWJ
juga telah membangun dua
buah jembatan yang meng
hubungkan jalan menuju
Desa Sedari yang telah
diresmikan pada tahun 2012.
Pemb angunan jembatan
ters ebut terb ukti berhasil
memutar roda perekonomian
di Desa Sedari. Hingga saat
ini, PHE ONWJ juga terus
melakukan program pem

berdayaan masyarakat di
Desa Sedari seperti Revita
lisasi Puskesmas Pembantu,
Penyediaan Fasilitas Air
Minum, Orang Tua Asuh
Pohon mangrove.
P ro y e k p e n i n g k a t a n
kualitas jalan tersebut di
mulai pada Mei 2016 hingga
Februari 2017 dan kini telah
da pa t di g una k a n unt uk
aktivitas warga. Proyek
ini merupakan salah satu
upaya PHE ONWJ untuk
menyediakan akses penun
jang perekonomian sehingga
masyarakat Desa Sedari
dapat langsung menikmati
manfaat peningkatan kualitas
jalan tersebut.•PHE ONWJ

masyarakat yang terdampak bencana banjir di Sumbawa,
Pertamina melalui unit operasi TBBM Badas menyerahkan
bantuan Corporate Social Responsibility (CSR).
Bantuan bencana banjir Pertamina diserahkan oleh
Operation Head TBBM Badas Budi Mustanto, pada
Jumat (10/2) di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa
diterima oleh Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten
Sumbawa Sulaiman. Bantuan kedua diserahkan pada
Sabtu (11/2) di Wisma Daerah Kabupaten Sumbawa
dan diterima oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setda
Kabupaten Sumbawa Sahabuddin.
Bantuan yang diserahkan terdiri dari beberapa jenis
sembako, 1.000 liter minyak tanah (dalam drum), 10
unit kompor gas, 19 unit tabung Bright Gas 5,5 kg dan
Elpiji 12 kg serta refill untuk beberapa tabung LPG yang
sudah ada. “Semoga bantuan ini dapat membantu masa
pemulihan Sumbawa baik operasional maupun dapur
umum,” ujar Budi.
Selain menyerahkan bantuan, Pertamina juga terus
berupaya memasok BBM ke masyarakat. Total ada sekitar
11 SPBU di Sumbawa.
Sejak banjir terjadi pada Jumat (10/2), 11 SPBU
tersebut tetap beroperasi. Distribusi penyaluran BBM
pun berjalan meskipun harus menggunakan jalur alter
natif.•MOR V

ACEH UTARA - Para nelayan
di Aceh Utara mengapresiasi
dan berterima kasih atas
bantuan rumpon (rumah
ikan) yang diserahkan oleh
PT Pertamina Hulu Energi
(PHE) NSO – PHE NSB, yang
sangat bermanfaat untuk
men ingk atkan hasil tang
kapan ikan para nelayan.
Apresiasi dan ucapan
terima kasih disampaikan
oleh lembaga hukum adat
laut yaitu lembaga Panglima
Laot Kabupaten Aceh
Utara, Tengku Ismail Insya.
Bantuan rumpon yang
diserahkan oleh PHE NSO
– PHE NSB manfaatnya
sangat dirasakan oleh para
nelayan di tiga kecamatan,
yaitu Kecamatan Lap ang,
Samudera dan Seunudon.
“Dengan adanya bantuan

rumpon ini tangkapan para
nelayan kami terus ber
tambah, sehingga dengan
alasan tersebut kami selalu
menganjurkan kepada para
nelayan di Aceh Utara untuk
tidak mendekati anjungan
lepas pantai milik PHE NSO
dan mereka menurutinya.
Semoga kedepan bantuan
serupa dapat ditingkatkan
lagi,” ujar Ketua Panglima
Laot Aceh Utara, Tengku
Ismail Insya.
Bantuan rumpon yang
diserahkan oleh PHE NSO
– PHE NSB kepada nelayan
di Aceh Utara pada bulan
November tahun 2016 lalu
berjumlah 5 unit, untuk
nelay an di Aceh Timur 2
unit dan untuk nelayan di
Kota Lhokseumawe 1 unit.
Ketiga Kabupaten dan Kota

tersebut merupakan wilayah
perairan terdekat dengan
anjungan lepas pantai NSO
yang dikelola oleh PHE NSO.
Selain untuk menunjang
ekonomi para nelayan, tujuan
penyerahan bantuan rumpon
juga untuk mencegah pa
ra nelayan mendekati an
jungan lepas pantai NSO
untuk mencari ikan, demi
keselamatan bersama.
Menurut Aceh Product
ion Operations Field
Manager, PHE NSB dan PHE
NSO, Indra Sakti, bantu
an rumpon tersebut meru
pakan salah satu bentuk
kepedulian PHE NSB dalam
memb antu meningkatkan
jumlah tangkapan ikan
sehingga dapat menambah
pendapatan para nelayan.
Kegiatan ini juga terse

lengg ara atas kerja sama
PHE NSB dengan Dinas
Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Aceh Utara, Aceh
timur, Kota Lhokseumawe
yang diserahkan melalui
lembaga hukum adat laut,
Panglima Laot.
“Donasi ini adalah bagian
dari komitmen kita dalam
mend ukung kemandirian
masyarakat di sekitar area
operasi. Bersama dengan
pemerintah daerah, secara
konsisten kita berupaya
untuk meningkatkan ke
sejahteraan masyarakat te
tangga, dalam hal ini para
nelayan” ujar Indra Sakti.
Sementara itu, secara
terp isah General Manager
PHE NSO – PHE NSB Adi
Harianto menyampaikan,
bantuan rumpon ini berguna

Foto : PHE NSO - PHE NSB

Nelayan Aceh Utara Apresiasi Bantuan Rumpon PHE NSO - NSB

Selain untuk menunjang ekonomi para nelayan, tujuan penyerahan bantuan
rumpon juga untuk mencegah para nelayan mendekati anjungan lepas pantai
NSO untuk mencari ikan, demi keselamatan bersama.

untuk meningkatkan eko
nomi nelayan di tiga daerah
tersebut karena ma
kin banyaknya ikan yang
ditangkap di sekitar area
rumpon dan juga upaya
mencegah terjadinya ke
celakaan di sekitar Platform
NSO yang biasanya di gu
nakan oleh masyarakat nela

yan sebagai area menang
kap ikan.
“Upaya ini menunjukkan
komitmen Pertamina untuk
turut serta menyejahterakan
masyarakat serta sebagai
rangkaian edukasi tentang
keselamatan kerja,” pungkas
Adi Harianto.•PHE NSO – PHE NSB
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Project Expose GRR Bontang :

Wakil Komisaris Utama Pertamina
Arcandra Tahar Kunjungi Kilang
RU V Balikpapan
BALIKPAPAN - Direktur Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia Racmad
Hardadi memberi penjelasan mengenai maket perluasan kilang RU V
Balikpapan kepada Wakil Komisaris Utama Pertamina Arcandra Tahar
(memegang helm) dan Komisaris Pertamina Sahala Lumban Gaol (paling
kiri). Kilang RU V Balikpapan akan ditingkatkan kapasitasnya dari 260 ribu
barel perhari menjadi 360 ribu barel perhari melalui program RDMP (Refinery
Development Master Plan) dan siap beroperasi pada tahun 2019 dan siap

DOK ANTARA FOTO/IDHAD ZAKARIA

beroperasi pada tahun 2019.•MAM

Upgrading Kilang RU IV Cilacap
CILACAP - Seorang pekerja tengah mengontrol aktivitas di areal Kilang RU IV
Lomanis, Cilacap, Jateng, Selasa (21/2). PT Pertamina (Persero) menargetkan
proyek “upgrading” Refinery Unit IV Cilacap tuntas dan mulai beroperasi 2021,
dengan peningkatan kapasitas total Crude Distillate Unit (CDU) dari sekitar
345.000 barel per hari menjadi 370.000 barel per hari dan peningkatan hasil
produksi dengan nilai tinggi dari semula sekitar 73 persem menjadi 96 persen.•
IDHAD ZAKARIA/ANTARA FOTO

Direktur Megaproyek
Pengolahan & Petrokimia
Pertamina Rachmad
Hardadi didampingi
oleh SVP Business
Development Iriawan
Yulianto dan VP Corporate
Communication Pertamina
Wianda Pusponegoro
memberikan keterangan
pers terkait project expose
GRR Bontang.

JAKARTA - “Sudah sejak jauh hari kami melakukan
pemetaan ke seluruh Indonesia, terutama kawasan
timur Indonesia. Daerah mana saja, demografinya
seperti apa, konsumsi masyarakat terhadap BBM
seperti apa, jarak, kepadatan penduduk, lokasi dan
lain-lain. Dan dari yang kami petakan, maka Bontang
menjadi pilihan yang terbaik,” demikian dikatakan
oleh Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia
Pertamina Rachmad Hardadi dalam konferensi
pers di Kantor Pusat Pertamina pada Jumat (24/2).
Rachmad Hardadi didampingi oleh SVP Business
Development Iriawan Yulianto dan VP Corporate
Communication Pertamina Wianda Pusponegoro.
Hardadi memaparkan, pada tahun 2012 ketika
ia bertugas di PT Badak, ia sudah melihat 10 tahun
sejak 2012, dari 8 train yang dimiliki Bontang, yang
beroperasi hanya 1,5 train. Sementara di sana sudah
ada 21 boiler, dan power generator yang besar,
yang terancam idle. “Sebagai orang Pertamina
yang ditugaskan di sana, saya melihat potensi ini
akan sangat bagus kalau bisa dimanfaatkan untuk
memberikan dukungan operasional infrastruktur
yang lain,” tutur Hardadi. Dikaitkan dengan roadmap
untuk pemenuhan kebutuhan BBM ke depan, hal
itu menjadi sinkron sehingga Bontang pun terpilih.
“Kalau membangun kilang di sana, kita tidak memulai
dari nol. Semua utilities-nya tinggal interkoneksi,”
jelasnya.
Terkait project expose pada 28 Februari 2017,
Rachmad Hardadi mengungkapkan, sudah ada
sekitar 50 perusahaan yang menyatakan minatnya
untuk mengambil bagian dalam Project Expose GRR
Bontang.
Rachmad Hardadi mengungkapkan Pertamina
telah mengumumkan sekaligus mengundang peru
sahaan-perusahaan yang memiliki kompetensi
untuk menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan
megaproyek GRR Bontang, baik dari refinery, trading
company, maupun institusi finansial. Menurut dia,
terdapat empat karakteristik utama calon mitra
yang dikehendaki Pertamina, yaitu memiliki rekam
jejak yang kuat pada industri pengolahan minyak
utamanya keandalan operasional dan eksekusi
proyek, dapat menyesuaikan dengan struktur dan
model bisnis yang dikehendaki Pertamina, memiliki
keinginan kuat untuk percepatan proyek dan
menyelesaikannya pada 2023, dan memberikan nilai
menarik bagi proyek GRR Bontang.
“Hingga saat ini, terdapat lebih dari 50
perusahaan calon mitra yang sejauh pengamatan
kami memiliki kompetensi world class untuk mega
proyek pengolahan dan petrokimia, menyatakan
akan hadir dalam Project Expose GRR Bontang pada
28 Februari mendatang. Tentu ini merupakan sinyal
positif tidak hanya bagi proyek GRR Bontang, namun
juga iklim investasi di Indonesia yang masih sangat

menarik di sektor ini,” kata Hardadi.
Rachmad Hardadi mengatakan Pertamina
menargetkan untuk memperoleh mitra strategis
tersebut pada 28 April 2017. Segera setelah ter
pilih, Pertamina bersama mitra strategis akan
memulai proses Bankable Feasibility Study (BFS)
yang ditargetkan selesai pada awal tahun 2018
sekaligus menuntaskan pembentukan konsorsium
dan akan ditetapkan Pre-Investment Decision 1
yang menggambarkan perkiraan awal investasi
proyek GRR Bontang.
GRR Bontang ditargetkan mampu mengolah
minyak mentah sekitar 300 ribu barel per hari. Pe
laksanaan pembangunan kilang baru di Bontang
ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri
ESDM No. 7935 K/10/MEM/2016 tanggal 9
Desember 2016 yang menugaskan Pertamina untuk
membangun dan mengoperasikan kilang minyak di
Bontang, Kalimantan Timur.
GRR Bontang diharapkan bisa mendukung
Nawacita Presiden RI Joko Widodo untuk mening
katkan kemandirian energi dengan mengurangi
impor BBM. Pada tahap awal, Pertamina akan
masuk dengan minimal kepemilikan sekitar 5%
hingga 25% dan selanjutnya mempunyai hak atau
pilihan untuk meningkatkan kepemilikan dalam
periode yang akan disepakati kemudian.
Mitra strategis diharapkan berperan dalam
pengadaan crude dan menyiapkan pendanaan.
Mitra juga memiliki kemampuan dalam memasarkan
produk yang tidak terserap di pasar dalam negeri ke
pasar luar negeri, seperti Australia, Papua Nugini,
Selandia Baru dan Filipina.
Sebagai BUMN, Pertamina berharap agar ke
mitraan yang nantinya terbentuk, dalam pengambilan
keputusan tetap memperhatikan aspek GCG yang
kuat. Selain itu juga mengedepankan Indonesia
content, sambil tetap menjaga kelangsungan
usaha.
Sampai saat ini Pertamina sudah mempunyai
pengalaman positif dalam bermitra dengan mantramitra Internasional. SK Energy, Korea Selatan
bermitra dengan Pertamina untuk proyek Lube
Base Grup III (pelumas sintetis) sejak tahun 2007
di kilang RU II Dumai, Rosneft Oil Company untuk
GRR Tuban dan Saudi Aramco untuk RDMP Kilang
Cilacap.
“Keterbukaan untuk menerima dukungan mitra
Internasional maupun nasional diharapkan dapat
mengembangkan budaya untuk siap memimpin
dan berkolaborasi dengan tim dari negara dan
kebangsaan yang berbeda. Intinya dalam kemitraan
tersebut, kita bisa menjaga rasa nasionalisme
sambil tetap memberikan nilai positif kepada mitra
yang telah bersedia menanamkan modalnya di
Indonesia,” pungkas Hardadi.•RILIS/URIP

FOTO : ADITYO

Foto : MAM

Lebih dari 50 Perusahaan
Berminat Mengikuti Project
Expose GRR Bontang

Foto : ADITYO

sorot

SVP Financing & Business Support Budi Himawan memberikan sambutan pada
pembukaan Sosialisasi Peraturan Bank Indonesia No. 17 Tahun 2015.

Sosialisasi Peraturan BI
No. 17 Tahun 2015

JAKARTA - Fungsi Financing & Business Support (FBS) me
nyelenggarakan Sosialisasi dan Update Peraturan Bank Indonesia
No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Acara berlangsung
di Hotel Double Tree by Hilton, Cikini, pada Rabu (22/2).
Acara dibuka SVP FBS Budhi Himawan, VP FBS Tenny RA
Rusdy, dan jajaran manajemen FBS. Hadir pula tiga pemateri
dari Bank Indonesia, yaitu Deputi Direktur Divisi Perizinan &
Perlindungan Sistem Pembayaran BI Sofwan Kurnia, Manager
Divisi Pengawasan Sistem Pembayaran I BI Ronggo Gundala
Yudha, dan Asmen Divisi Pengawasan Sistem Pembayaran I BI
Sasongko Agung Nugroho.
Budhi Himawan dalam sambutannya menyatakan, Pertamina
mendukung implementasi penggunaan Rupiah di wilayah NKRI
yang telah diterapkan oleh Bank Indonesia sejak 1 juli 2015
untuk mendorong Rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan
Negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh
warga negara Indonesia.
Implementasi PBI dalam proses Pengadaan Barang atauJasa
telah diatur dalam SK Direktur Utama No. 56/C00000/2015
tanggal 29 Desember 2015. Sementara implementasi untuk
proses Penjualan Produk diatur dalam Memorandum Direktur
Keuangan No. 420/H00000/2015 tanggal 30 Juni 2015.
Semenjak implementasi penggunaan Rupiah ini diberlakukan,
struktur pengeluaran Pertamina dalam dolar AS sebelumnya
sebesar 60% pada tahun 2014 berhasil ditekan menjadi 52%
pada tahun 2016, dimana 90% dari pengeluaran dalam dolar
AS tersebut adalah untuk pembiayaan impor. Sementara dari
sisi penerimaan, sejak dahulu penerimaan Pertamina, mayoritas
sudah dalam Rupiah.
Sofwan Kurnia mengatakan, dari sisi ekonomi, Rupiah perlu
stabilitas. “Rupiah itu digempur atau bagaimana, kedigdayaanya
itu muncul apabila nilai tukarnya dijaga kestabilannya. Karena
kalau menguat terus, daya saing produk ekspor kita juga akan
menjadi lemah,” kata Sofwan. “Sementara kalau Rupiah terlalu
lemah, maka kasihan ekonomi Indonesia, karena ekonomi kita
secara fundamental lebih banyak barang dan jasa dari luar.
Artinya, impor barang dan jasa itu cukup dominan. Hal tersebut
akan mempengaruhi inflasi Indonesia.”
Sementara Ronggo Gundala Yudha menyatakan apresiasinya
kepada Pertamina yang walaupun sudah menerapkannya sejak
1 Juli 2015, namun terus menyosialisasikan PBI 17. Sementara
untuk sektor migas, BI telah mengeluarkan kebijakan khusus
berkaitan hal ini.
Ronggo membagi masalah kewajiban penggunaan Rupiah
ini bisa dilihat dari tiga dimensi. Pertama, dimensi hukum yang
membicarakan peraturan yang melandasinya. Kedua, dimensi
ekonomi yang berbicara valas. Dan ketiga, dimensi kebangsaan
yang membicarakan simbol negara.
Usai pemaparan kemudian diikuti dengan diskusi dan tanya
jawab yang menyangkus kasus-kasus teknis di lapangan, baik dari
sektor hulu maupun hilir. Sosialisasi diikuti pekerja lintas direktorat,
unit bisnis dan anak-anak perusahaan Pertamina.•URIP
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Forum CIP Direktorat Pemasaran :
Ide Gila dan Inovasi untuk Memenangkan Persaingan
Peningkatan semangat para pekerja di
Pemasaran untuk terlibat dalam kegiatan
Continuous Improvement Program (CIP) yang
sangat luar biasa dan berbagai apresiasi yang
telah diterima oleh Direktorat Pemasaran
selama ini baik di level Nasional maupun
Internasional, maka untuk pertama kalinya telah
dilaksanakan Forum Continuous Improvement
Program (CIP) Direktorat Pemasaran. Forum
yang bertemakan Ciptakan Kreasi dan Inovasi

Jitu dalam Memenangkan Persaingan
tersebut dilaksanakan pada tanggal 6-8
Februari 2017 di Solo. Ide gila dan inovasi
yang tercipta melalui metode CIP tersebut
diharapkan untuk memenangkan persaingan
Global.
Forum CIP Direktorat Pemasaran turut
dihadiri oleh jajaran Management Direktorat
Pemasaran serta Anak Perusahaan
Pemasaran dan VP QSKM – Faisal Yusra

yang sekaligus memberikan sesi motivasi
yang membakar semangat para insan mutu.
Forum yang dilaksanakan dengan tujuan
untuk memilih gugus - gugus yang akan
mewakili Direktorat Pemasaran dalam Forum
Presentasi CIP - Annual Pertamina Quality
(APQ) Awards pada Bulan Maret mendatang.
Forum Presentasi CIP ini diikuti oleh 67
gugus terbaik yang dipilih dari setiap MOR I –
VIII, Fungsi Shipping, dan Anak Perusahaan
dan telah dipilih sebanyak 40 gugus untuk
maju ke APQ. Jika dibandingkan dengan
tahun sebelumnya jumlah CIP yang dihasilkan secara keseluruhan oleh Direktorat
Pemasaran & Anak Perusahaan mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2015 dihasilkan
692 CIP, sedangkan tahun 2016 dihasilkan 707 CIP yang melibatkan 1359 pekerja
dan 178 TKJP. Sejalan dengan arahan Direktur Pemasaran untuk mewujudkan value
creation menjadi riil revenue, CIP tidak berhenti sampai dengan awarding APQ, nasional
dan Internasional, namun yang terpenting bagaimana CIP tersebut dapat diutilisasi dan
direplikasi di fungsi/unit bisnis/unit operasi dan Anak Perusahaan.
Insan Mutu…Semangat!!!Hebat!!!
Pertamina…Jaya!!!Jaya!!!
Oleh : Veronica Shatila – Fungsi QM – SPBD - Direktorat Marketing

Workshop Penyusunan DKE QMA :
Bersiap Menuju World Class Business
Dalam memulai siklus QMA yang sesuai dengan implementasi Code Of Quality
Management System (QMS) Pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi “Setiap organisasi
wajib menyusun Dokumen Aplikasi berbasis kriteria kinerja ekselen dan wajib melakukan
penyusunannya secara mandiri oleh tim yang ditunjuk oleh Surat Perintah Aplikan”, telah
dilakukan rangkaian kegiatan Workshop penyusunan Dokumen Kinerja Ekselen sebagai
bahan dalam melaksanakan Asesmen.
Pelaksanaan workshop ini sebagai
salah satu milestone persiapan menuju
World Class Business.
Kegiatan yang diikuti oleh 17
Anak Perusahaan dan Unit Bisnis
sebagai Aplikan Asesmen KKEP
2017 ini dilaksanakan pada dua sesi.
Sesi pertama dilaksanakan pada
22 – 24 Februari 2017 khusus untuk
Anak Perusahaan serta sesi kedua
yang dilaksanakan pada tanggal 27
Februari – 1 Maret 2017 untuk Unit
Bisnis Pemasaran. Pada pelaksanaan
sesi Pertama, PT Pertamina Lubricant
telah berkenan menjadi host workshop
tersebut.
Pembagian kedua sesi ini dilakukan
dengan intensitas yang berbeda dalam
hal fokus dalam pemahaman 4 fokus
KKEP (Kepemimpinan, Operasi,
Tenaga Kerja dan Pelanggan) dengan
integrasi Challenge-Proses-Result yang
diimplementasi berbeda antara entitas
bisnis mandiri (Anak Perusahaan) serta

unit bisnis intra-organisasi (Unit Bisnis).
Sebagaimana halnya semua pelatihan dari kegiatan mutu, yang sesuai dengan Code of
QMS pasal 5 ayat 2, dimana Perusahaan bertanggung jawab SDM yang memiliki kualifkasi
sesuai dengan kegiatan mutu, tujuan dari dilaksanakannya workshop dan pelatihan ini
dilakukan atas dasar penugasan keikutsertaan Aplikan dalam asesmen KKEP 2017.
Dalam mencapai tujuan tersebut, Peserta menunjukkan antusiasmenya dalam tujuan
yang sama, sama-sama ingin membuat Perusahaan/Unit Bisnisnya berkembang lebih
jauh. Seluruh peserta selain bertanya hal teknis, juga muncul pertanyaan-pertanyaan
yang bersifat strategis kepada para Pengajar yang notabene memiliki pengalaman yang
mumpuni di fokusnya masing-masing.
Meskipun seluruh Pengajar memiliki ilmunya masing-masing namun kesamaan proses
tetap terjaga dengan adanya integrasi
pada seluruh materi ajar dan kertas
kerja yang didistribusikan maupun
yang diajarkan. Hal ini dilakukan
dalam meminimasi multi-tafsir dari
proses pemetaan kinerja dan integrasi
Challenge-Process-Result yang ada
di framework Pertamina dan anak
Perusahaan.
Mari kita tunggu hasil Dokumen
Kinerja Ekselen untuk seluruh Aplikan dalam memotret seluruh Kinerja dari Perusahaan
dan Aplikan pada tanggal 7 April 2017 mendatang.
Insan Mutu Bisa!
Oleh: Tim QMC – Quality, System & Knowledge Management

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

Pengendalian Supply Loss Pasca PTKAM
Dengan hampir berakhirnya masa kerja Tim PTKAM, sedikit banyak menuai berbagai
pertanyaan dikalangan insan serah terima minyak. Salah satunya adalah bagaimana status Tim
PTKAM selanjutnya, apakah harus menjadi suatu badan permanen, badan yang tetap adhoc atau
bubar kembali seperti semula. Suatu pertanyaan yang tak henti-hentinya muncul dilingkungan
insan serah terima minyak.
Timbulnya pertanyaan tersebut cukup masuk akal karena kekuatiran para insan serah terima
minyak terhadap kembalinya “setan losses” yang telah berhasil diberantas walaupun belum
sepenuhnya tuntas, tapi sudah menunjukkan angka yang sangat dahsyat. Angka keuangan
2016 menunjukkan supply loss 0.16%, suatu angka psikologis yang mampu menembus angka
pengendalian resmi SK 018 (0,30%) dan angka pengendalian Deklarasi Bali (0,20%).
Dibalik keberhasilan diatas, mari kita melihat dulu bagaimana sepak terjang PTKAM, sehingga
mampu menghasilkan angka supply loss yang fantasis ini.
PTKAM terbentuk melalui Surat Perintah No. 010/C00000/2015-S0 tanggal 6 Maret 2015
dimana Pendistribusian Minyak Mentah dan Produk BBM yang menggunakan berbagai moda
transportasi dipandang belum efektif dan efisien. Ini ada benarnya, karena supply loss pada
tahun 2014 sampai mencapai 0.41 %, sehingga kondisi ini menggerus keuntungan perusahaan
yang cukup memprihatinkan.
Dengan beranggotakan Tim Leader (VP Level) dari masing-masing Direktorat dan Fungsi
leher, PTKAM telah bahu membahu bekerja keras dan berperan aktif untuk menyukseskan setiap
aktifitas di Unit Operasi/Unit Bisnis. Dengan koordinasi ini, sangat tampak sekali bahwa tidak
ada lagi silo-silo yang selama ini membentengi ego masing-masing kepentingan, tetapi semua
“cair” bekerja sama menyelesaikan masalah hingga persoalan tuntas.
Pembenahan dalam tata kelola serah terima minyak yang telah dilakukan semestinya tidak
akan sia-sia karena memang dalam sepak terjangnya telah memprioritaskan pembenahan
di 3 aspek utama, yaitu aspek people, aspek process dan aspek teknologi. Dan yang cukup
membanggakan dalam tahapan kegiatan saat ini tidak ada investasi biaya tinggi yang membebani,
tapi cukup inspirasi, partisipasi hingga peduli terhadap setiap aktivitas yang telah disepakati.
Beberapa contoh aktivitas aspek people seperti awareness melalui witness, upskilling dan
refreshment insan serah terima minyak di beberapa terminal dan kapal, ternyata cukup berhasil
meningkatkan pengetahuan dan keperdulian terhadap setiap langkah dalam melaksanakan
tugas. Belum lagi melalui pertemuan, workshop, rapat koordinasi, rapat dengar pendapat,

reward & punishment dan sarana lain yang cukup membangkitkan semangat agar losses
memang harus dihabisi.
Dalam aspek teknologi, muncul inspirasi untuk meningkatkan pengawasan agar
monitoring terhadap pergerakan kargo dan tindakan fraud dilakukan lebih mudah. Dari
yang sederhana, seperti penyeragaman dan pelipatgandaan segel, pemasangan CCTV
dan Tool Box, hingga menggunakan teknologi e-DTP (e-Daily Tanker Position) yang
rencana masih akan disempurnakan dengan zooming facility. Demikian juga monitoring
kargo dengan teknologi ERP, telah membuat keperdulian terhadap serah terima minyak
hingga tingkat managemen yang lebih tinggi. Dengan pengisian SFAL-SFBD pada sistem
menjadikan notifikasi akan segera terdeteksi tanpa menunggu sampai basi, sehingga
dapat segera dilakukan
Sementara itu, aspek proses memang masih harus lebih jeli, karena menyangkut
prosedur dan sistem yang harus dibenahi. Pengintegrasian pedoman, TKO dan TKI menjadi
Buku “pelangi” masih perlu ditindaklanjuti, agar tidak ada lagi kaedah-kaedah dalam proses
serah terima minyak yang saling berbenturan dan jalan sendiri-sendiri, semua menjadi
satu menuju efisiensi dan kepentingan negeri. Meskipun semua Fungsi secara bulat telah
bertekad untuk membenahi melalui “Deklarasi Bali”, namun “buku pelangi” diharapkan
akan menjadi legasi.
Tanggal 6 Maret 2017 adalah tepat dua tahun umur Tim PTKAM Korporat. Tugas
PTKAM untuk menurunkan losses telah terbukti yang tidak bisa dipungkiri. Meskipun
dalam point 7 Surat Perintah Direksi bahwa Tim dapat diperpanjang sesuai kebutuhan,
namun tidak elegan kalau pengendalian supply loss harus digerakkan oleh organisasi
adhoc yang berkepanjangan.
Serah terima minyak memang saat ini bukanlah pekerjaan teknologi tinggi yang
memerlukan pengetahuan rumit dan sulit, tetapi pekerjaan yang memerlukan disiplin, peduli
dan integritas tinggi agar distribusi minyak mentah dan BBM menjadi efisien dan efektif.
Oleh karena itu pengendalian supply loss tetap menjadi pekerjaan yang sangat penting agar
figure supply loss dapat dipertahankan. Kondisi pasca PTKAM memang sudah menanti,
apakah menjadi organisasi adhoc, organisasi yang permanen atau kembali ke organisasi
yang ada di fungsi, jika insan serah terima minyak tetap disiplin, peduli dan integritas tinggi,
supply loss yang tinggi tidak akan kembali.•PTKAM 0.2 Lanjutkan!

Menyempurnakan STK – Melembagakan Sistem
Nihil sub sole novum -tidak ada yang baru
di bawah matahari- demikian bunyi sebuah
pepatah Latin. Ya, pada hakekatnya apa pun
yang namanya pembaruan di muka bumi ini, ia
tak lebih hanya sebagai pengulangan sejarah.
Ketika PTKAM diawal kiprahnya
menggalakkan pemasangan segel pada
alat angkut, sebetulnya hal tersebut hanya
pengulangan sejarah doang. Pada “Buku Hitam”
(Skep Dirut No.1005/00000/80-B-1, tanggal
14 Juli 1980), menyebutkan bahwa selesai
memuat minyak ke dalam tangki kapal, haruslah
dilakukan penyegelan pada bagian tertentu
tempat keluar masuknya minyak.
Bedanya dengan yang < 2 tahun terakhir
ini dilembagakan PTKAM Pertamina adalah
menyangkut action plan dari Bab I Pasal 3
Pelaksanaan Operasi Pemuatan selama proses
loading minyak di pelabuhan tersebut. Meski selama ini sudah ada TKO dalam serah terima
minyak, namun sering terlupa dalam penerapannya di lapangan.
Kalau dalam Buku Hitam diperintahkan secara umum, seperti yang tertera dalam Pasal I
ayat 3.c.5: Penyegalan: ”Semua kerangan (valves) yang memungkinkan pemindahan muatan
agar disegel”. Bedanya dengan apa yang sudah menjadi sistem oleh PTKAM, adalah dalam
ketegasannya: “Semua bagian di atas kapal (kamar mesin, kamar pompa dan dek) yang ada
hubungannya dengan muatan, wajib disegel”.
Akibat dari sistem baru yang dijabarkan PTKAM dari “Buku Hitam” tersebut, di MT “O”
(7/5/2015), terjadi geger di lingkungan pelaku serah terima dari L/P ke D/P di Pertamina. Kalau
selama ini segel diterapkan pada kapal jumlahnya sekitar 20 s/d 40 titik saja, maka selama
< 2 tahun PTKAM berkiprah terjadi top record jumlah pemberlakuan banyak segel di banyak
tempat di kapal.
Meski terjadinya losses dari L/P ke D/P itu banyak faktor penyebabnya (antara
lain tangki timbun, tangki kapal, ATG, MMC, SDM dan regulasi yang mengitarnya)
namun hal yang tidak dapat dipungkiri faktor melipat gandakan segel di kapal cukup

signifikan. Dengan melembaganya “pemberlakuan
penggandaan segel di banyak tempat di kapal”
dua tahun terakhir, dari visi Keuangan Pertamina
sudah dikeluarkan maklumat bahwa losses tahun
2015 dapat dikurangi PTKAM menjadi USD 486
juta dibandingkan tahun 2014, dan di tahun 2016
losses dapat dikurangi menjadi USD 143 juta
dibandingkan tahun 2015.
Yang menjadi tugas rutin bagi “generasi
penerus” PTKAM di hari-hari mendatang
adalah secara konsisten dan konskuen
mengimplementasikan STK yang sudah disepakati
berjalan hampir dua tahun terakhir.
Seluruh kapal yang dioperasikan Pertamina
ketika selesai mengisi minyak di L/P, “semua
bagian di atas kapal (kamar mesin, kamar pompa
dan dek) yang ada hubungannya dengan muatan,
wajib disegel” oleh Surveyor yang bekerjasama
dengan Loading Master dan Nakhoda Kapal. Paling tidak, jumlah segel yang diberlakukan
di atas kapal (previous vs next) jangan pernah berkurang. Ketika jumlah segel yang
diberlakukan pada kapal yang bersangkutan berkurang, patut segera dipertanyakan
kepada Surveyor dan Loading Master di L/P ada apa gerangan?
Kasus lain adalah Readiness dari setiap fasilitas maupun alat angkut. Buku hitam
menyatakan langkah-langkah yang harus dilalui pada setiap proses serah terima yang
memperlihatkan kesiapan dari alat angkut, terminal serah/terima dan para Pekerja. Selain
itu, penemuan kasus-kasus fraud di kapal tentu tidak bisa dikesampingkan.
Selama dua tahun kebelakang beberapa aksi serah terima telah membuahkan hasil.
Maka perlu ada standar tertulis dalam rangka melembagakan semua kinerja sesuai dengan
yang diharapkan. Penulisan dalam STK yang dijaga implementasinya tentu menjadi
keharusan. Do what your write dan write what you do menjadi aktifitas yang harus dijaga.
Kita optimis, dengan melembagakan sistem baru yang peduli terhadap tata kerja
organisasi yang selalu memberlakuan penggandaan jumlah segel di kapal, akan dapat
mencegah kembalinya supply losses melebihi ambang batas toleransi…!!!•PTKAM 0.2 Lanjutkan!

Bagi Pekerja yang memiliki Pengetahuan, Pengalaman & Informasi terkait dengan tata kelola dan serah terima minyak, dapat menyerahkannya dalam bentuk
tulisan maksimal 2 lembar halaman A4 melalui email ptkam@pertamina.com yang akan dimuat di kolom ini.
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REVITALISASI SAFETY OBSERVATION PROGRAM
(Analisis TRIR & Piramida Insiden PHE Tahun 2016)
If you can’t measure it you can’t manage it (W. Edwards Deming)

dengan merawat pelaporan first-aid, near miss, dan unsafe act/condition. Selanjutnya
memvisualisasikan dalam piramida insiden.

TRIR (Total Recordable Incident Rate) adalah indeks laju recordable Incident (insiden

Piramida insiden Heinrich adalah pemodelan piramida rasio “do-nothing” atau

tercatat) dalam setahun (Pedoman A-002/D00000/2013-S0 - Revisi 01). Basis teorinya

piramida “alami”. Pada setiap 1 kecelakaan yang menyebabkan kematian lazimnya

mengacu kepada OSHA Log 300 dengan sejumlah modifikasi. Insiden tercatat dimaksud

didahului adanya 30 insiden tercatat (beyond first aid), 300 first-aid, 3.000 near miss,

adalah MTC (Medical Treatment Case), RWDC (Restricted Work Day Case), LTI (Lost Time

dan 30.000 unsafe act/condition. (Catatan: Piramida insiden Heinrich ini telah banyak

Incident), dan Fatality. Tidak termasuk FAC (First-aid Case), Near Miss dan Unsafe Act/

dikaji dan dimodifikasi baik pada dataran akademisi maupun praktisi).

Condition. TRIR Pertamina menghitung jumlah injured person, sebagaimana OSHA Log 300

Apabila upaya-upaya pro-aktif pencegahan dan intervensi perbaikan tidak dilakukan,

(bukan jumlah case), tetapi memodifikasi faktor pengali dari 200.000 menjadi 1.000.000,

maka rasio tersebut besar kemungkinan akan terjadi. Semisal, jika banyak sekali

sehingga rumus perhitungannya sbb:

kejadian unsafe-act, maka tinggal tunggu waktu akan terjadi sejumlah insiden near
miss dan kemudian first-aid. Dan jika sejumlah kejadian first-aid, tidak dilaporkan dan

TRIR =

Jumlah Injured Person x 1.000.000
Jumlah Jam Kerja

diinvestigasi, maka tinggal tunggu waktu akan terjadi kecelakaan yang menimbulkan
cedera lebih parah, semisal medical treatment dan selanjutnya.

Jumlah jam kerja adalah jumlah jam kerja nyata, termasuk kerja lembur yang tercatat
pada time sheet/payroll. Atau jam kerja rata-rata dengan menghitung jumlah pekerja X
jumlah hari kerja X jumlah jam kerja sehari.
TRIR PHE 2011 - 2016

Tingkat keberhasilan upaya pencegahan insiden di 17 AP (Anak Perusahaan) dan JOB

(Joint Operation Body) PHE diperlihatkan pada Gambar 1. Selama kurun waktu tahun
2011 – 2016 terjadi tren penurunan TRIR dari 0.44 (2011) menjadi 0.22 (2016). Pada sisi

lain, sepanjang tahun 2011 – 2016 secara Korporat TRIR Pertamina berkisar 0.20 – 0.29.
Baik TRIR Korporat maupun PHE selalu di bawah allowable rate atau TRIR yang masih
diperbolehkan.

Piramida Insiden PHE Tahun 2016

Pemodelan Piramida Insiden juga menjelaskan bahwa upaya pencegahan insiden
kecelakaan kerja harus mulai dari upaya leading factor. Upaya itu meliputi (1) kepedulian,
pelaporan dan intervensi penghentian unsafe act/condition di lingkungan kerja, (2)
pelaporan, investigasi dan tindak lanjut rekomendasi perbaikan dari semua kejadian
mulai unsafe act/condition, near-miss, first-aids, apalagi insiden tercatat (beyond firstaid). Insiden tercatat sendiri sekaligus menjadi lagging indicator atas upaya leading
factor tersebut, sehingga insiden dapat ditekan serendah mungkin, utamanya insiden
yang menimbukan cidera/korban.
Piramida Insiden PHE tahun 2016 memperlihatkan bukan lagi sebagai piramida
insiden “do nothing”. Tetapi menunjukkan PHE sudah melakukan berbagai upaya proaktif pencegahan insiden. Laporan unsafe act/condition sekitar 200.000 kasus yang
semestinya berpotensi “memproduksi” 20.000 near miss, berhasil dikelola melalui upaya
pro-aktif sehingga near miss menjadi hanya 108 kasus. Namun demikian, komposisi
angka piramida insiden PHE tersebut memperlihatkan masih banyak opportunity for
improvement dalam upaya pencegahan insiden.
Gambar 1. Tren TRIR PHE & Pertamina Persero Tahun 2011 – 2016
(Sumber : HORSE Pertamina Persero & HORSE PHE)

Saran: Revitalisasi Safety Observation Program

Piramida insiden menyadarkan kita bahwa mencatat dan melaporkan TRIR belumlah

Pembandingan TRIR selayaknya dilakukan antar perusahaan dengan tingkat risiko

cukup sebagai upaya mencegah insiden. Basis aksi harus dimulai dari mendorong

kecelakaan yang relatif sepadan. Kluster Marketing membukukan TRIR terendah, yaitu

semua pekerja untuk rajin melaporkan un-safe act/conditions dan near miss. Kemudian

0.10. Diikuti perusahaan kluster operator Migas Upstream (PEP, PHE, PGE, dan PEPC) dan

diikuti dengan corrective action, agar insiden first aid dan beyond first aid dapat

Pertamina Gas yang TRIR-nya berkisar 0.22 – 0.31 (kecuali PEPC dengan TRIR 0). Kluster

dicegah. Oleh karena itu, perlu revitalisasi program safety observation. Pertamina sangat

Refining membukukan TRIR 0.31. Kluster perusahaan Drilling Services membukukan TRIR

kaya akan keragaman program itu, antara lain –sekedar menyebut beberapa-PEKA,

0.44 (Elnusa) dan 0.53 (PDSI). Sedangkan TRIR Pertamina Trans Kontinental 1.00.

TUNTAS, SBOC, Stop Card, HAZOB, HOC, “You See You Act”, Perta Gold Card, Kartu
Pengamatan & Intervensi. Kemudahan (simplifikasi) pelaporan dan aksesibilitas menjadi

Piramida Insiden: Cermin Upaya Leading Factor

faktor penting untuk menjamin keberlangsungan program. Penyeragaman sepatutnya

Pada tahun 2016 secara kumulatif 17 AP dan JOB PHE membukukan 8 insiden tercatat

dihindari, kecuali sebatas penstandaran konten. Pengembangan software & web based

dengan 8 injured person. Terdiri dari 6 MTC, 1 RWDC, dan 1 LTI. Total jam kerja 36.007.273

seperti HORSE (HSE Online Reporting System) dapat dipertimbangkan sejauh terukur

jam, sehingga terhitung TRIR-nya 0.22. PHE menggenapkan pelaporan insiden tercatat

dan tersaji sarana/prasarana.•

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN
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Sinergi PHE - UNPAD
JAKARTA - PT Pertamina Hulu Ener
gi (PHE) bersama Universitas Pad ja
djaran (Unpad) menandatangani Nota
Kesepahaman Pengembangan Sumber
Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan di
Ruang Executive Lounge Unpad, Ban
dung pada Kamis (9/2). Penandatanganan
dilakukan oleh Direktur Utama PHE R.
Gunung Sardjono Hadi dengan Rektor
UNPAD Prof. Tri Hanggono Achmad.
Dalam sambutannya, R. Gunung
Sardjono Hadi berharap dengan adanya
kerja sama ini dapat terjalin hubungan
yang baik antara PHE dengan Unpad.
Khususnya dalam hal pengembangan
sumber daya manusia dan ilmu penge
tahuan.
“Saya percaya, Unpad mampu men
cetak generasi muda yang mampu

menjawab tantangan industri Migas ke
depan,” paparnya.
Senada dengan Direktur Utama
PHE, Rektor UNPAD Prof. Tri Hanggono
Achmad menuturkan kerja sama de
ngan PHE ini merupakan upaya untuk
menjawab tantangan permas al ah an
bangsa. Berbagai masalah saat ini tidak
bisa diselesaikan hanya dengan satu
institusi, tetapi menuntut adanya kerja
sama berbagai sektor.
Bentuk kerja sama lain yang didorong
Unpad adalah menghasilkan riset ber
sama. Riset ini diharapkan dapat menjadi
penyelesaian dari berbagai permasalahan,
baik di PHE maupun di masyarakat.
“Berbagai bentuk penyelesaian masalah
sosial basisnya selalu dilakukan studi
terlebih dahulu,” imbuh Tri Hanggono.•PHE

Foto : PEP

Rektor UNPAD Prof. Tri Hanggono Achmad dan Direktur Utama PHE R. Gunung Sardjono berjabat tangan usai
menandatangani Nota Kesepahaman di Ruang Executive Lounge UNPAD.

Safety Staff PEP Papua Field Syarief, Transportation Staff PEP Papua Field Lucky Ari Sudrajat , dan Sunaryo, mitra kerja
fungsi Production Operation PEP Papua Field mendapatkan penghargaan dari PEP Papua Field.

PEP Papua Field Sematkan
Penghargaan Best Employee, Most
Improvement, dan Best Worker
Sorong, papua barat

serta kepada 1 orang mitra

terukur. Hasil survei saat ini

- PT Pertamina EP Asset

kerja untuk kagetori Best

menunjukkan penilaian lebih

5 Papua Field (PEP Papua

Wo r k e r. K a t e g o r i B e s t

ditekankan kepada aspek

Field) menyematkan peng

Employee diberikan kepada

non teknis sep erti cara

hargaan kepada pekerja

Syarief, Safety Staff PEP

berkomunikasi, kepedulian

dan mitra kerja PEP Papua

Papua Field, kategori Most

terhadap rekan kerja dan

Field pada Selasa (14/2).

Improvement dianugerahkan

lingkungan. Namun, tahun

Penghargaan diberikan

kepada Lucky Ari Sudrajat,

ini semakin banyak kandidat

kepada 2 orang pekerja untuk

Transportation Staff PEP

yang bermunculan dibanding

kategori Best Employee

Papua Field, serta kategori

tahun sebelumnya. Ini mem

dan Most Improvement

Best Worker diraih oleh

buktikan bahwa kin erja

Sunaryo, mitra kerja fungsi

rekan-rekan semakin me

Production Operation PEP

ningkat,” ujarnya.

PEPC Dukung Ahli Perminyakan
Masa Depan dalam OGIP 2017
kegiata n diadakan seperti

mem unculkan pemik iran

leum Engineer Energi Mega

Gas Intelectual Parade

C EO a n d E n t re pre n e u r

m a h a s i s w a t e k n i k pe r

Persad a, Peter Alastair

(OGIP) 2017 atau OGIP

Talk, Welcoming Dinner,

minyakan yang lebih ter

Adam, Rig Superinten

ke-7 adalah kegiatan yang

Intellectual Competition,

buka dalam mencari solusi

dent PT Pertamina Drilling

diadakan oleh mahasiswa

Cultural Night, Ramayana

alternatif.

Services Indonesia (PDSI),

Teknik Perminyakan di selu

Ballet in Prambanan Temple,

Dalam acara seminar dan

Subsurface Manager PDSI,

ruh Indonesia. Kegiatan

Go Green Activity, serta

talkshow yang digelar oleh

Heneka Yoma Priyangg a,

yang kali ini berlangsung di

Awarding Night.

panitia OGIP, hadir beberapa

Cons ultant Night Drilling,

yogyakarta - Oil and

Universitas Pembangunan

Kegiatan yang diadakan

tokoh ternama dalam dunia

Djoko Ari Wibowo, dan Sub

Nasio nal (UPN) Veteran

oleh OGIP ini sendiri diikuti

migas, seperti Presiden PT

surface Manager Pertamina

Yogyak arta merupakan

lebih dari 120 mahasiswa

Biro Klasifikasi Indonesia

Intern ational Subs urface

wadah mahasiswa di jurus

teknik perminyakan dari

(Persero), Rudiyanto, Kepala

Asset in Nigeria, Toriq

an terk ait untuk diskusi

seluruh Indonesia, bahkan

SKKMigas, Amien Sunaryadi,

Abdat. Hadir juga perwakil

mengenai dunia migas, dan

Asia. Kali ini tema OGIP

Presiden Direktur (Presdir) PT

an PT Pertamina EP Cepu

berkembang melalui lomba-

mengambil World’s Energy

Technip Indonesia, Sudjono

(PEPC) yang turut men

lomba maupun seminar

Independence, yang menga

S u h a rd j o , d a n P re s d i r

dukung kegiatan ini, Pandu

yangdiselenggarakan

cu pada fenomena turunnya

PT Menara Mas Energi,

Subiyanto dan Ismail Mardi.

Rangkaian acara OGIP

harga minyak dan industri

Gandung Atmadji, MPE.

Kesempatan itu dimanfaat

sendiri telah dimulai sejak

migas yang sedang kurang

Terlibat juga sebagai

kan sebagai ajang silatu

Desember 2016 lalu hingga

stabil. Berangkat dari tema

juri pada Intellectual

rahmi praktisi migas dengan

Februa ri 2017. Sederet

ini, OGIP diharapkan dapat

Competition, Head of Petro

para mahasiswa.•WP/RY

Papua Field. Penilaian

Peraih Best Employee,

dilakukan oleh para pe

Syarief, mengungkapkan

kerja PEP Papua Field atas

terima kasih atas apresiasi

performa pekerja dan mitra

yang diberikan perusahaan

kerja selama kurun waktu

berdasarkan survei. “Sa

tahun 2016. Acara pem

ya melihat bahwa banyak

berian penghargaan diawali

pekerja lain yang mem

dengan pembukaan dan

berikan kontribusi sec ara

sambutan Papua Field

nyata kepada perusahaan.

Manager, Julfrinson A. Sina

Saya berharap ke depan

ga, dilanjutkan dengan pem

nya penilaian dapat lebih

berian penghargaan, dan

ditekankan kepada pen

ditutup dengan sambutan

cap aian kinerja,” ujarnya.

masing-masing penerima

Sementara itu, Lucky Ari

penghargaan.

Sudrajat, penerima peng

Papua Field Manager,

hargaan Most Improvement

Julfrinson A. Sinaga, ber

mengaku terkejut atas hasil

pesan agar survei dan

survei ini. “Tidak menyangka

pemberian penghargaan ini

saya terp ilih sebagai the

dibuat tersistem sehingga

most improvement. Ini tidak

dapat terlaksana setiap

lepas dari mentoring yang

tahun. “Selain itu, setiap

diberikan atasan kepada

tahun perlu kita evaluasi

saya. Semoga saya dapat

pelaksanaannya terutam a

terus meningkatkan kinerja,”

untuk kriteria yang lebih

ujarnya.•Andi Njo
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Go Live Implementasi SAP – SIIP
PEPC Lapangan JTB

Blok Cepu yang dikelola PT Pertamina EP Cepu (PEPC) dan PT ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) .

Produksi Minyak Blok Cepu
Kembali Normal 200 Ribu bph

membutuhkan dukungan

JAKARTA – Corporate

Human Resources (HR).

Shared Service PT Perta

Setelah closing Februari

yang berkelanjutan dari CSS.

mina (Persero) dan PT Perta

2017, seluruh kegiatan

Baik dalam rangka untuk

mina EP Cepu sukses melak

akan dilakukan oleh PEPC

membuat sistem ini bekerja

sanakan Go Live imple

dengan dukungan dari CSS

sebaik-baiknya, maup un

mentasi SAP-SIIP PEPC

melalui mekanisme normal.

melihat peluang untuk

Lapangan Jimbaran-Tiung

Selain itu, pasca Go Live,

mengembangkan sistem ini

Biru pada Kamis 2 Februari

PEPC berencana untuk

ke cakupan yang lebih luas,”

2017 di Ruang Banyu Urip

m en y e m p u r n a k a n S T K

tambahnya.

Gedung Patra Jasa Jakarta

(pedoman, TKO, TKI) serta

SVP CSS Jeffrey Tjahja

Pusat. Seremoni tersebut

melakukan refreshment dan

Indra mengucapkan terima

dihadiri oleh Direktur Utama

upskilling training semua

kasih kepada PEPC yang

PT Pertamina EP Cepu

modul.

telah mempercayai CSS

Adriansyah, SVP CSS

“Kami masih memerlukan

sebagai upaya untuk menjadi

Jeffrey Tjahja Indra, beserta

dukungan dari tim mana

lebih baik, terutama dalam

tim manajemen PEPC dan

jemen PEPC dan CSS.

hal tata kelola. “ICT memang

CSS.

Terutama untuk integrasi

tidak bisa menemukan ca

Acara dibuka dengan

sistem MySAP dengan

dangan minyak bumi dan

pembacaan laporan oleh

SOT SKK Migas. Harapan

memperbaiki kualitas ope

Sudarto selaku Project

kami, penyampaian laporan

rasional kilang. Namun kami

Hal senada disampaikan Vice President

Manager tim implementasi

yang sebelumnya dicetak,

menjadi strategic partner

Cepu yang dikelola bersama PT Pertamina

Public and Government Affairs EMCL

SAP-SIIP PEPC JTB. Su

nanti bisa dilakukan secara

untuk fungsi bisnis, dalam

EP Cepu (PEPC) dan mitra kerja PT

Erwin Maryoto mengatakan, turunnya

darto menjelaskan bahwa

online,” ujar Sudarto.

hal ini PEPC,” terang Jeffrey

ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) kini

produksi kemarin lantaran pihaknya tidak
dapat mengangkut minyak dari fasilitas

sistem yang telah dibangun

Adriansyah menyambut

telah kembali normal di kisaran angka 200
ribu barel per hari (bph), setelah beberapa

penampungan dan bongkar muat (FSO

saat ini mampu mengurus

baik acara Go Live tersebut

Menurutnya, JTB se

waktu sebelumnya sempat turun pada

Gagak Rimang) yang menyimpan poduksi

dua kebutuhan sekaligus.

karena menandakan terinte

dang berubah menuju ke

angka produksi 50 ribu bph. Produksi yang

minyak dari Blok Cepu. Hal tersebut

Pertama, PEPC sebagai

grasinya sistem SAP dengan

pros es pekerjaan yang

anjlok tersebut disebabkan karena cuaca

diakibatkan karena cuaca buruk dan

anak perusahaan dapat

sistem informasi investasi

lebih matang. Ada baiknya

buruk menyulitkan minyak yang dihasilkan

ombak besar hingga membuat kapal

support ke Persero. Kedua,

Pertamina. Ia menekankan

dengan Go Live ini kualitas

untuk diangkut (lifting).

tanker sulit merapat. Oleh sebab itu,

PEPC seb agai kontraktor

bahwa tujuan implementasi

data dapat ditingkatkan

Kontrak Kerja Sama (K3S)

tersebut bukan supaya

dan kepat uhan terh adap

dengan master data mampu

PEPC memiliki sistem, tetapi

sistem menjadi lebih baik.

support ke Sistem Online

bagaimana sistem tersebut

“Mengenai teknis support,

Terintegrasi (SOT).

Direktur Utama PEPC Adriansyah,

pihaknya terpaksa mengurangi produksi

mengungkapkan, lantaran Floating Storage

agar FSO tidak penuh, namun sekarang

and Offloading (FSO) Gagak Rimang

produksi sudah normal kembali.

hampir penuh, maka produksi minyak

Erwin menjamin kapasitas FSO Gagak

Blok Cepu diturunkan menjadi 50 ribu

Rimang masih mampu menampung

bph selama beberapa hari. “Tetapi sejak

produksi minyak dari Blok Cepu, yang

Sabtu (11/2), lifting sudah bisa dilakukan

angka normal biasanya memang sekitar

dan produksi kembali normal ke level 200

185 ribu bph dan saat ini tengah dilakukan

ribu bph sejak Minggu (12/2),” jelasnya.

high rate test untuk memastikan kinerja

Dalam menerima kunjungan kerja

sumur dan fasilitas produksi dengan

anggota DPR komisi VII pada Jumat

menaikkan produksi minyak sampai 205

(10/2), Adriansyah juga m
 enyampaikan

ribu bph.

kemungkinan mengalirkan sebagian

“Kapasitas FSO masih mencukupi

minyak Blok Cepu ke FSO Cinta Natomas

untuk produksi 200 ribu bph, sesuai de

milik PT Pertamina Hulu Energi. Hal ini

ngan target dalam Work Plan and Budget

dilakukan untuk mengantisipasi risiko jika

(WP&B),” tegas Erwin. Meski demikian,

terjadi sesuatu pada FSO Gagak Rimang.

EMCL tetap melakukan langkah antisipasi

Terkait rencana peningkatan produksi

agar hal serupa tidak terjadi lagi, yaitu

minyak Blok Cepu, Adriansyah menyatakan

dengan menggunakan tanker kapasitas

bahwa produksi ditargetkan stabil pada

besar untuk me-lifting minyak dari Blok

angka 200 ribu bph. Jika mengacu pada

Cepu.

rencana ini, secara teknis, FSO Gagak

Peningkatan produksi Blok Cepu

Rimang masih mampu menampung

merupakan salah satu keputusan dalam

produksi minyak Blok Cepu. Penurunan

rapat pemerintah dengan komisi VII DPR

produksi yang terjadi, ditegaskan tidak

RI. Desakan ini mengemuka karena adanya

akan mengganggu upaya pencapaian

risiko jika produksi minyak Blok Cepu tidak

target 200 ribu bph. “Sedikit penurunan

ditingkatkan, maka impor minyak mentah

produksi mudah-mudahan bisa kami

akan semakin besar. Selain itu, Blok Cepu

kompensasi tahun ini sehingga tidak

juga menjadi andalan mengejar target

mengganggu target pencapaian produksi,”

produksi nasional sebesar 815 ribu bph

tuturnya.

pada tahun 2018.•RY

Tjahja Indra.

dapat membuat pekerjaan

CSS akan melak uk ann ya

Kegiatan dilanjutkan

menjadi lebih efisien. Oleh

secara berjenjang. Level satu

dengan menyaksikan demo

karena itu, PEPC diharapkan

bisa ditangani oleh kawan-

transaksi di MySAP. Tahap

untuk memanfaatkan sistem

kawan lokal. Kemudian, level

implem entasi SAP-SIIP

tersebut secara optimal.

dua dan tiga akan kembali

PEPC sudah dipersiapkan

“Walaupun judulnya

sejak kick off pada 22

Jambaran-Tiung Biru, tapi

Oktober 2016. Modul yang

sebetulnya sistem ini kita

Kegiatan seremoni Go

diimplementasikan antara

tujukan untuk PEPC secara

Live dilanjutkan dengan

lain Material Management

keseluruhan. Tidak terpaku

penandatanganan berita

(MM), Financial Accounting

hanya membuat sistem

acara serah terima imple

and Controling (FICO), Joint

untuk pelap oran proy ek,”

mentasi SAP-SIIP lapangan

Venture Accounting (JVA),

ucap Adriansyah.

JTB oleh Jeffrey Tjahja Indra

Project System (PS), dan

“Oleh karena itu, kami

ke CSS,” tutup Jeffrey Tjahja
Indra.

dan Adriansyah.•CSS

Foto : CSS

BOJONEGORO – Produksi minyak Blok

Direktur Utama PT Pertamina EP Cepu Adriansyah, SVP CSS Jeffrey Tjahja Indra, beserta tim manajemen PEPC dan CSS.
foto bersama usai kegiatan Go Live implementasi SAP-SIIP pada (2/2) di Ruang Banyu Urip Gedung Patra Jasa Jakarta Pusat.
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PBAS Kerja sama dengan
Chandra Asri

Investama merupakan perusahaan afiliasi dari
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk yang
bergerak di bidang perdagangan, konstruksi,
property, sertifikasi, pelatihan SDM dan
perindustrian.
PT PBAS bersinergi dengan PT Inaplas
untuk meningkatkan kompetensi dan nilai
jual kedua belah pihak sebagai penyedia jasa
pelatihan maupun operasianal assistance
berdasarkan pengalaman operasional dan
teknologi Petrokimia yang unggul kepada calon
pelanggan potensial baik di dalam maupun di
luar negeri. Dengan kerja sama ini, diharapkan
PBAS lebih bisa meningkatkan daya saing,
kompetensi dan kapabilitas SDM Indonesia
untuk bisa berkiprah dan berkontribusi di
industri Petrokimia luar negeri.•PBAS

Patra Hotel & Resorts Chef Gathering
Menuju Standarisasi Kelas Dunia

Rencana pengeboran sumur eksplorasi SES #1 disosialisasikan JOB P-MEPS
di hadapan masyarakat sekitar daerah pengeboran.

Development & Land
Acquis ition Officer JOB
P-MEPS Joehar Borgot
Simanjuntak bes erta tim
p ro j e c t d a n t e c h n i c a l
planning untuk memberi
kan sosialisasi.
“Proses pembebasan
lahan sudah dilakuk an
pada November 2014,
akan tetapi terjadi penun
daan pekerjaan penge
boran dan pada tahun
2017 baru dilaksanakan.
Tentunya rencana penge
boran ini memerlukan
duk ungan dan doa dari
sem ua pihak, terutama
stakeholder daerah sekitar
operasi,” ujar Joehar.
Selanjutnya dalam ke
sempatan ini juga dilaku

kan penjelasan mengenai
k e g i a t a n k o n st r u k s i
persiapan lahan yang me
nyed iakan kesempatan
kepada masyarakat sekitar
untuk dapat berperan
sebagai tenaga kerja. Hal
ini pun disambut baik oleh
masyarakat yang hadir.
“Kami berterima kasih
dengan adanya lapangan
pekerjaan tersebut. Ka
mi berharap semoga di
kemudian hari tidak hanya
membuka lowongan pe
kerj aan non skill saja,
namun juga memberikan
kesemp atan pendidikan
bagi pemuda terpilih untuk
menjadi operator,” harap
Muhtar, salah satu tokoh
masyarakat.•JOB P-MEPS

Senior Vice President Hotels and Business Support
Angkoso B. Soekadari dan Direktur Keuangan dan SDM
Patra Jasa Rizki P. Hasan bersama para peserta dalam
pembukaan Patra Jasa Chef Gathering (16/2/2017).

Desire to Serve” ini merupakan jawaban
untuk menghadapi perkembangan industri
kuliner yang terus tumbuh seiring dengan
kesadaran konsumen terhadap cita rasa dan
penyajian hidangan yang sempurna.
Para peserta akan diajarkan beberapa
teori dan langsung praktik membuat
hdangan pembuka, hidangan utama sampai
dengan pencuci mulut yang dinilai mulai
dari persiapan, hingga penyajiannya. Hasil
terbaik dari penilaian tersebut akan dijadikan
standar menu Patra Hotels & Resorts. Melalui
standarisasi inilah diharapkan Patra Hotels
and Resorts dapat menapaki standarisasi
kelas dunia dengan peningkatan kualitas
kuliner yang inovatif dan kompetitif.•PATRAJASA

JAKARTA - PT Pertamina EP
Cepu (PEPC) mengadakan
Forum Komunikasi Antar
Pekerja (Employee Forum)
pada Selasa (14/02), di ruang
Banyu Urip Patra Jasa Tower.
Acara ini digelar dalam rangka
perpisahan Direktur Bisnis
Support serta beberapa
pekerja PEPC yang mutasi
kerja dan telah memasuki
masa pur na bakti, juga
penyambutan Direktur Bisnis
Support baru dan beberapa
pejabat baru di PEPC. Turut
hadir dalam acara ini, jajaran
Direksi, manajemen PEPC,
dan para pekerja PEPC dari
berbagai fungsi.
Dalam kesempatan ter
sebut, Direktur Utama PEPC
Adriansyah memberikan cin
dera mata kepada Direktur
Bisnis Support Musa Umbas.
Sedangk an cindera mata
untuk Baginda, Rakutta
Tarigan, dan Parada Devi

Foto : PEPC

Employee Forum di PEPC

Foto : PATRAJASA

Bandung - Untuk pertama kalinya Patra
Hotels & Resorts sebagai salah satu pilar
bisnis Patra Jasa, menggelar acara Chef
Gathering, di Patra Hotel Bandung, pada
(16/2). Acara yang dibuka oleh Direktur
Keuangan dan SDM Patra Jasa Rizki P.
Hasan, dimaksudkan untuk membuat se
buah standarisasi menu dan rasa pada hi
dangan yang akan disajikan di restoran hotel
yang dikelola oleh Patra Hotels & Resorts.
Sebanyak 7 General Manager, 7 Executive
Chef, 3 Food & Beverage Manager dan 4
Pastry Chef dari 7 Hotel Patra Jasa yang
tersebar di Jakarta, Semarang, Parapat, Bali,
Anyer, Bandung dan Palembang. Mereka
mendapatkan bimbingan dari Senior Vice
President Hotels & Business Support Patra
Jasa Angkoso B. Soekadari.
“Chef gathering ini merupakan sebuah
terobosan yang dilakukan Patra Hotels &
Resorts, dan merupakan rangkaian dari
proses rebranding Patra Jasa. Diharapkan
dengan terselenggaranya chef gathering,
kami bisa menjadi pengelola hotel yang lebih
dinamis, kompetitif dan menjaga kualitas,”
ujar Rizki P. Hasan.
Acara bertema “Passion for Quality and

KALIMANTAN UTARA
– Joint Operating Body
Pertamina-Medco E&P Si
menggaris (JOB P-MEPS)
berencana melakukan
pengeboran di Q4 2017.
Terkait dengan rencana
kerja tersebut, beberapa
proses dilakukan dalam
rangka mempersiapkan
kegiatan pengeboran agar
berjalan lancar. Salah sa
tunya adalah sosialisasi
kepada masyarakat sekitar
daerah pengeboran. So
sialis asi dilakukan pada
(6/2) di Balai Pertemuan
Desa Tepian, Kecamatan
Semb akung, Kabupaten
Nunukan, Kalimantan Uta
ra kepada masyarakat
terkait rencana kegiatan
konstruksi persiapan lokasi
dan rencana pengeboran
sum ur eksplorasi South
East Sembakung – 1.
Acara sosialisasi diha
diri oleh Kepala Desa,
Ketua Badan Perwakilan
Desa (BPD) Tepian, tokoh
masyarakat, aparatur desa
dan beberapa masyarakat.
Dalam kesemp atan
tersebut, hadir Community

Foto : JOB P-MEPS

Foto : PBAS

Sosialisasi Kegiatan Konstruksi
Persiapan Lokasi dan Pengeboran
Sumur Eksplorasi SES#1

Direktur Utama PBAS Nanang Untung dan Direktur Utama PT Inaplas Suhat Miyarso foto bersama usai penandatanganan
kerja sama pengembangan bisnis di bidang pelatihan.

bojonegoro - Dalam rangka pengem
bangan bisnis di bidang pelatihan, PT
Patra Badak Arun Solusi (PBAS) dan
PT Inaplas Reksa Investama melakukan
penandatanganan Memorandum of
Understanding (MoU) yang ditandatangani
oleh Direktur Utama PBAS Nanang Untung
dan Direktur Utama PT Inaplas Suhat
Miyarso pada Selasa (14/2) di Ruang Rapat
EPC Graha PBAS. Kerja sama ini sangat
diperlukan PBAS untuk bisa memberikan
pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) di
bidang pengelolaan dan pengoperasian
industri Petrokimia dimana saat ini PBAS
telah diminta untuk memberikan pelatihan di
ORPIC (Oman Oil Refineries and Petroleum
Industries Company). PT Inaplas Reksa

16

Direktur Utama PEPC berharap Fungsi Finance dan Business Support PEPC
tambah solid di bawah pimpinan Direktur Bisnis Support yang baru, Desandri.

Silitonga diberikan oleh Direk
tur Pengembangan, Jam
saton Nababan.
Dalam kesempatan
tersebut, Direktur Bisnis
Support yang baru, Desandri,
berjanji akan meneruskan
hal-hal positif dan kebijakan
yang sudah ada untuk terus
dikembangkan agar PEPC
menjadi jauh lebih baik.
Sementara itu Direktur
Utama PEPC Adriansyah,
mengapresiasi kinerja keuang
an PEPC selama dipimpin

Musa Umbas. Ditambah
dengan lifting produksi yang
telah mencapai angka 200
ribu barel per hari (bph) tentu
tidak lepas dari usaha dan
kerja kerasnya. “Semoga
dengan bergabungnya peja
bat baru, termasuk dalam tim
keuangan PEPC, akan me
nambah solid fungsi Finance
& Bisnis Support,” ujarnya.
Adriansyah berharap De
sandri dan jajarannya dapat
menaklukkan tantangan yang
makin berat ke depan.•RY
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Tingkatkan Persebaran Outlet,
Pertamina Lubricants Region IV
Gelar Lomba Display

d a p a t m e mp e r b a n y a k
numeric distribution outlet
Pelumas dan menambah
kreativitas outlet-outlet di
w i l a y a h M O R I V, ” u c a p
Kusnendar.
Lomba yang diadakan oleh
Sales Region IV PT Pertamina
Lubricants diikuti oleh 3.604
peserta dari berbagai wilayah
di Jawa Tengah dan Daerah
Istimewa Yogyakarta. Peserta
yang mengikuti lomba adalah
outlet-outlet yang teregistrasi
di MFORCE dan mengikuti
Program Panen Rejeki Per
tamina.
Adanya lomba yang dige
lar memp erlihatkan bahwa
PT Pertamina Lubric ants
semakin gencar dalam
meningkatkan penjualan pro
duk, sekaligus memberikan
apresiasi kepada mitra penju
alan produk usaha yang ikut
membantu tercapainya target
penjualan.
Sales Region IV Manager
Pertamina Lubricant Chris

tina C.H. Simo
rangkir
m e n gu n g k a p k a n t u j u a n
diselenggarakan progr am
ini agar jumlah distrib usi
outlet pelumas bertambah,
khususnya pada Product
High Tier untuk produk 2W
dan 4W sekaligus memper
siapkan marketing tools prog
ram bagi Team Speed Up
1000 Salesman.
Lomba Display Pertamina
2016 diselenggarakan me
lalui dua tahap. Tahap per
tama dilaks anak an selama
empat bulan (25 April - 25 Juli)
dan tahap kedua merupakan
periode perpanjangan, pada
25 Juli - 30 September 2016.
Selain pem enang yang
mendapatkan hadiah utama,
terdapat 627 outlet lainnya
juga mendapatkan hadiah. Di
antaranya yaitu, voucher seni
lai Rp2,5 juta untuk 55 outlet,
voucher Rp 1 juta untuk 68
outlet, dan voucher Rp 500
ribu yang diperuntukkan 504
outlet.•MOR IV

balongan – Pada Rabu (1/2) di
area RU VI, pengawasan yang sangat
ketat baik dari segi kesehatan maupun
keselamatan dilakukan oleh RU VI dalam
menjalankan pekerjaan Turn Around 2017.
Seluruh pekerja ditampung menggunakan
armada Arhanudse menuju kilang RU VI
Balongan.
Sebelum memasuki kilang, setiap
pekerja TA mendapatkan screening ke
sehatan, berupa tensi darah hingga tes
kebugaran. Setelah selesai pengecekan
kesehatan, yang bekerja di ketinggian
akan diberikan stiker bertanda merah
di punggung, sedangkan yang lainnya
ditandai dengan stiker berwarna hijau.
Setelah pemeriksaan kesehatan,
pekerja TA diwajibkan melewati pintu
Brassley, untuk diperiksa keamanannya.

Foto : RU VI

Screening Kesehatan pada TA 2017 RU VI Balongan

Pengecekan kesehatan para pekerja yang terlibat dalam
Turn Around 2017 dilakukan sebelum melaksanakan tugas.

Untuk memasuki kilang, setiap pekerja tidak
boleh membawa Handphone (HP), korek api,
senjata tajam, alkohol, rokok, dan lain-lain.
Dipastikan, sebelum memasuki kilang, setiap
pekerja menggunakan alat pelindung diri
(APD) dengan baik dan benar, seperti Safety
shoes, helm, coverall, sarung tangan, dan alat
pelindung diri lainnya.•irwanto

Foto : MOR VI

BALIKPAPAN – Untuk men
cegah terjadinya kecelakaan
kerja di SPBU, Pertamina
gelar pelatihan Safety Man di
SPBU Karang Anyar. Dalam
kesempatan tersebut, hadir
General Manager MOR VI
Mohammad Irfan, dan HSSE
Manager Region VI Andri Pra
setyanto.
Kegiatan tersebut dihadiri
sekitar 30 peserta perwakilan
dari masing-masing SPBU
yang ada di Balikpapan. Irfan
mengatakan, tujuan digelar
acara ini untuk meningkatkan
safety di area SPBU.
“Tahun ini merupakan
kegiatan pertama pelatihan
Safety Man yang dilakukan
oleh Pertamina. Setiap satu
SPBU wajib memiliki Safety

GM MOR VI Mohammad Irfan memberikan pengarahan di hadapan
peserta pelatihan Safety Man di SPBU Karang Anyar.

Man. Tugas mereka setelah
pelatihan ini, dapat mem
berikan ilmu yang dia dapat
kepada seluruh karyawan
SPBU,” ucapnya.
Irfan juga menambah
kan, Pertamina akan me

lakukan pelatihan kepa
da seluruh Safety Man
di wilayah kerjanya. Ha
rapann ya, sem ua pihak
merasa nyaman dan tidak
ada lagi rasa was-was di
area SPBU,” ucap Irfan.•as

Foto : MOR VI

Foto : MOR IV

MOR VI Gelar Pelatihan Safety Man
SPBU se-Balikpapan

GM MOR IV Kusnendar foto bersama dengan para pemenang Lomba DIsplay Pertamina 2016.

sEMARANg - Dua unit
sepeda motor Suzuki berhasil
diraih oleh Outlet RESO
MULYO dari wilayah Pati dan
Outlet ERICK MOTOR dari
wilay ah Babawote. Kedua
outlet tersebut merupakan
pemen ang Lomba Display
Pertamina 2016 yang digelar
oleh Pertamina Lubricants.
Penyerahan dua unit ha
diah utama berlangsung di
Kantor Pertamina MOR IV dan
diserahkan oleh GM MOR IV
Kusnendar, pada Jumat (3/2).
Kusnendar memberikan
apresiasi kepada para peserta
lomba yang telah berupaya
semaksimal mungkin dalam
menyul ap outlet penjualan
produk pelumas Pertamina
dengan berb agai ide dan
kreasi. Selain itu, melalui ke
giatan ini, diharapkan pula
geliat penjua lan produk
pelumas Pertamina menjadi
semakin baik.
“Semoga dengan adanya
program ini ke depannya
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Domestic Gas Region Manager VI Hardiyanto Tato secara simbolis menyerahkan Bright Gas kepada Asisten
3 Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Munirah dalam kegiatan sosialisasi LPG Non Subsidi di Gedung
Balai Praja.

MOR VI Sosialisasikan LPG Non Subsidi
di Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

KAYONG - PT Pertamina
(Persero) mengadakan so
sialisasi kepada PNS di
lingkungan pem er intah Ka
bupaten Kayong Utara,
Kalimantan Barat di Gedung
Balai Praja. Sosialisasi ini guna
mengen alkan penggunaan
LPG Non Subsidi dengan
merek Bright Gas ukuran 5,5
Kg yang diperuntukkan bagi
seluruh pegawai Pemerintah
Kabupaten Kayong Utara. Hal
ini bertujuan untuk membantu
Pemerintah dalam mewu
judkan subsidi tepat sasaran
sesuai Permen ESDM No. 26
Tahun 2009.
Asisten 3 Pemerintah
Kabupaten Kayong Utara
Munirah mengatakan, saat ini,
ketidakpastian ekonomi global
memberikan damp ak yang
signifikan terhadap struktur
APBN Republik Indonesia. Ter

tekannya ekonomi Indonesia
membuat pemerintah harus
bekerja keras dan meng
ambil kebijakan demi me
nyeimbangkan neraca ke
uangan. “Salah satu kebijakan
yang diambil adalah pengu
rangan subsidi gas LPG 3 kg
untuk menjaga kestab ilan.
Pemerintah dan DPR telah
sepakat untuk mengurangi
besaran subs idi energi.
Dimana dalam rancanga n
APBN 2017 sebesar 92,21
triliun rupiah disepakati
menjadi 75,08 triliun rupiah.
Khusus untuk subsidi LPG 3
kg sebesar Rp31,98 triliun.
Hal ini memberikan dampak
kuota LPG 3 kg yang akan
dikurangi,” terang Munirah.
Seperti diketahui, gas
LPG 3 Kg yang disubs idi
diperuntukkan bagi masya
rakat miskin. Namun fakta

di lapangan banyak war
ga ataupun PNS yang ma
suk dalam kategori mampu
menggunakan LPG bersub
sidi ini. Dengan sosialis asi
ini, diharapkan masyarakat
yang mampu dan PNS dapat
beralih mengg unakan LPG
Bright Gas ini.
Pemer intah Kabupaten
kayong Utara sangat men
dukung terobosan baru yang
dilakukan Pertamina, dengan
harapan masyarakat yang ada
tidak ketergantungan dengan
subsidi.
“Semoga Pertamina
dapat menjamin ketersediaan
pasokan Bright Gas jika
masyarakat mampu dan PNS
Kayong Utara beralih ke LPG
jenis ini. Tentunya dengan
harga yang tidak terlalu ber
beda jauh dengan daerah
lain,” harap Munirah.•as
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Tips Menghadapi Perkara Pidana
Otto Hasibuan,
Pengacara Kasus Kopi
Sianida Jessica, berbagi
tips dalam menghadapi
perkara pidana dalam
Legal Preventive Program
(LPP) Pertamina antara
lain jangan mau diperiksa
tanpa didampingi lawyer,
jangan mau dipengaruhi
oleh penyidik, dan
pastikan berita acara
pemeriksaan dibuat tanpa
tekanan.

diikuti oleh para pekerja dari

pentingnya memahami proses

kantor pusat, unit, dan Anak

perkara pidan a dengan baik

Perusahaan Pertamina.

dari awal sampai akhir. Tahapan

Chief Legal Counsel &

perkara pidana secara berurutan

Compliance Pertamina Genades

yakni dari proses penyelidikan,

Panjaitan dalam sambutannya

p e n y id i ka n , p r a p e r a d i l a n

menunjukkan data-data

(optional), pen unt utan, per

perkara pidana yang ditangani

sidangan, putusan sela, per

oleh Fungsi Legal Counsel &

sidangan, dan putusan.

Compliance.

“Kita tidak akan mungkin
punya kiat, punya teknik, punya

pidana, Fungsi Legal Counsel

tips, untuk menjalankan suatu

& Compliance memb erikan

perkara pidana kalau kita tidak

layanan jasa pendampingan.

tahu bagaimana awal dan akhir

Hal ini karena adakalanya

dari suatu peristiwa pidana. Jadi

jajaran Perus ah aan diminta

jangan membuat suatu skenario

Jakarta – Fungsi Legal

oleh penegak hukum baik itu

sebuah perkara pidana tanpa

sebagai saksi, sekadar pemberi

tahu di benak kita akhir dari

mina kembali menyel eng

keterangan, bahkan mungkin

perkara ini seperti akan apa,”

pro justitia, sehingga penyelidik

juga sebagai tersangka dalam

ujar Otto.

tidak bisa mengambil barang

Selain itu, Otto menekankan

garakan LPP dengan tema “Tips
Menghadapi Perkara Pidana”
yang diisi oleh pembicara
pengacara hukum senior, Prof.
Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.H.,
pada 23 Desember 2016 di
Ruang Pertamax lantai 21,
Kantor Pusat Pertamina, yang

Foto : TRISNO

“Dalam penanganan perkara

Counsel & Compliance Perta
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Pengacara hukum senior, Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.H., memberikan tips menghadapi perkara pidana kepada peserta
Legal Preventive Program.

dokumen,” ujarnya.

suatu kasus pidana. Jadi, LPP

Perlu diketahui bahwa

bukti, melak ukan penyitaan,

pentingnya pendamp ingan

ini penting untuk meningkatkan

dalam setiap tahap tersebut ada

dan melakukan penggeledahan.

dan keberadaan lawyer atas

pengetahuan kita mengenai

teknik dan cara (tips) tersendiri

“Kita harus cepat-cepat menge

suatu perkara sejak awal per

bagaimana cara menghadapi

dalam menyikapinya. Con

tahui dulu apa yang sesung

kara tersebut muncul, karena

perkara pidana,” ujarnya.

tohnya, dalam tahap awal yaitu

guhnya terjadi dan apa yang

pendampingan hukum meru

Sementara dalam paparan

penyelidikan, Otto menjelaskan

mau diselidiki. Kita punya hak

pakan hak masyarakat jika

nya, Otto Hasibuan menjelaskan

bahwa tahap penyelidikan bukan

menol ak unt uk memb erikan

dipanggil oleh aparat penegak

hukum.
“Jangan lepaskan kesem
patan pertama waktu dip e
riksa dalam penyidikan, lawyer
harus muncul, jangan ketika
sudah di pengadilan. Usahakan
jangan mau diperiksa tanpa di
dampingi seorang lawyer,” ujar
Otto.•STARFY/LCC

LINTAS
PEPC gelar Sertijab Treasury
Manager dan Pengukuhan
beberapa Jabatan

jakarta - Selasa (14/2), PT Pertamina EP Cepu (PEPC)
melaksanakan acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Treasury
Manager dan pengukuhan Tax Manager, Facility Maintenance
Manager, serta Internal Audit Manager. Acara dihadiri oleh
jajaran Direksi, manajemen PEPC, dan para pejabat baru
yang dikukuhkan di ruang rapat Direksi PEPC.
Sertijab dilakukan oleh Adriansyah selaku Direktur Utama

PEPC kepada Bambang Tjahjo Kuntjoro sebagai Treasury
Manager yang baru menggantikan Agus Salim, sedangkan
Agus Salim dikukuhkan sebagai Tax Manager, Djatmiko
sebagai Facility Maintenance Manager, dan Joni Nazarudin
sebagai Internal Audit Manager.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PEPC
Adriansyah memberikan pengarahan bahwa ada dua
tantangan besar yang dihadapi PEPC saat ini, yaitu menjaga
kestabilan produksi minyak Lapangan Banyu Urip yang erat
kaitannya dengan biaya produksi, dan persiapan pelaksanaan
eksekusi pekerjaan unitisasi gas Lapangan Jambaran-Tiung
Biru (JTB) agar sesuai dengan target waktu yang telah
ditentukan. Karena itu, seluruh tim keuangan diminta untuk
mewaspadai risiko yang timbul diakibatkan karena hal-hal
yang tidak diinginkan seperti turunnya angka produksi.
Khusus untuk fungsi audit, Adriansyah mempersoalkan
atas minimnya data yang dimiliki oleh PEPC, sehingga ini
merupakan tantangan tersendiri bagaimana memperoleh
data yang komprehensif, supaya menghasilkan laporan yang

akurat dan transparan. Selain itu, komunikasi secara internal
maupun eksternal harus terus dibangun dan diupayakan lebih
baik untuk dapat mengatasi semua tantangan yang ada.•RY

Studi Banding Pekerja RU IV Cilacap
ke RU VI Balongan

Balongan – Sebanyak 12 pekerja RU IV Cilacap me
lakukan studi banding ke RU VI Balongan. Rombongan
tersebut disambut oleh HSC Section Head Asrinur di ruang
rapat Diklat, pada Senin (6/2). Guna mengenal lebih jauh
proses unit Platformer-CCR RU VI, pekerja RU IV Cilacap
tersebut melaksanakan pelatihan program pengenalan dan
Pembelajaran di Unit Platformer – CCR Cyclemax di RU VI
Balongan dan ini berkaitan dengan Pembangunan Proyek
Langit Biru Cilacap. Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari
berturut-turut, batch I pada 6 - 8 Februari, batch II pada
15-17 Februari, batch III 21-23 Februari dan batch IV pada
8-10 Maret 2017. Selain pekerja Produksi, pelatihan tersebut
juga diikuti tim Opt & Maintenance Preparation Refining
Proyek serta Maintenance & Start Up Preparation PLBC yang
berjumlah 14 pekerja. Program pengenalan ini dipresentasi
oleh Fungsi Produksi Zulkifli dan Engineering Ichiko. Selesai
presentasi dilanjutkan kunjungan lapangan.•Irwanto

PHE Gelar Tamiya Cup

surabaya – Penggemar hobi Tamiya PT Pertamina Hulu
Energi (PHE) sukses menggelar lomba PHE TAMIYA CUP.
Lomba adu kecepatan mobil Tamiya digelar di PHE Tower
11 Februari 2017. Dengan diikuti oleh 50 orang peserta

yang berasal dari penggemar mobil Tamiya PHE, AP PHE
dan Pertagas, lomba mempertandingkan kelas STO dan
STB. Kedepannya diharapkan event ini bisa menjadi event
rutin 6 bulanan yang melibatkan penggemar Tamiya dalam
cakupan lebih luas seperti Pertamina, AP Pertamina, SKK
Migas & stakeholder lainnya.•PHE

Ikatan Mahasiswa Management
Indonesia Kunjungi Terminal BBM
Makassar

makassar (16/2) – Kunjungan Ikatan Mahasiswa
Management Indonesia dilakukan dalam rangkaian kegiatan
Indonesia Management Student Conference (IMSCo) yang
diadakan oleh Ikatan Mahasiswa Managemen Universitas
Hasanuddin. Student Conference yang diadakan pada 9-12
Februari 2017 ini merupakan yang pertama kali dilakukan di
Indonesia bagian Timur.
Dalam kunjungan tersebut peserta yang terdiri dari
mahasiswa manajemen seluruh Indonesia, dapat mempelajari
bagaimana Terminal BBM mengelola lingkungan dalam
melakukan operasionalnya dan melihat secara langsung
kegiatan operasional Terminal BBM.
Sebagai rangkaian kegiatan dilaksanakan juga pe
nanaman 500 pohon bakau oleh peserta di wilayah binaan
CSR Terminal BBM Makassar, yaitu di Pattingaloang.
Kegiatan didampingi oleh Manager Communication and
Reltaions Area Sulawesi, Hermansyah Y Nasoren, Manager
CSR dan PKBL Area Sulawesi Syarifudin, serta mendapat
dukungan penuh dari OH Terminal BBM Makassar Ronny
Bawole dan tim HSSE Terminal BBM Makassar.•
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JAKARTA - Fungsi HSSE
Korp orat bekerja sama
dengan Rifat Drive Labs
(RDL) menyelenggarakan
pelatihan Sertif ikasi De
fensive Driving pada Jumat
dan Sabtu (17-18/2). Pe
lajaran teori pada Jumat di
Kantor Pusat Pertam ina,
dan pelatihan di lapangan
pada Sabtu di Buperta
Cibubur.
Pelatihan dibuka oleh
HSSE Operation Head Office
Manager Tri Sapta Mulia
Tambunan. Pembekalan
dib er ikan oleh pembalap
Rifat Sungkar dan sekarang
menjadi ambassador untuk
produk-produk Pertamina.

Sedangk an pada praktik
lapanga n, dibimbing oleh
Chief Instructor RDL Herry
Wahyudi.
Herry menjelaskan apa
yang dimaksud dengan
defensive driving dan per
bedaannya dengan safety
driving. Safety driving
adalah bagaimana menjadi
seorang pengemudi yang
selalu melakukan preventif
atau pencegahan. Caranya
melakuk an penceg ahan
sudah sejak awal, mulai
dari persiapan mengemudi
sampai di akhir mengemudi.
Hal ini berbeda dengan
defensive driving dimana
ketika mobil sudah ber

gerak, harus ada tindakantindakan antis ipasi. “Jadi
selain melak ukan pen
cegahan juga harus diper
siapkan antisip asinya jika
terjadi sesuatu,” kata Herry.
Dengan demikian, selain
selam at, pengemudi juga
diharapk an bisa menu
runkan potensi risiko ke
celak aan yang mungk in
akan menimpanya. “Karena
jika kecelakaan itu sampai
terjadi, efeknya akan banyak
sekali. Selain dirinya sendiri,
yang akan dirugikan adalah
keluarganya juga,” tegas
Herry.
Herry menambahkan,
pelatihan ini bukanlah kur

Pertamina Gelar Safety Driving
Bagi Awak Mobil Tangki
b a l i k pa pa n – P o l d a

Foto :ADITYO

Pelatihan Defensive Driving untuk Pekerja
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Seorang pekerja Pertamina mengikuti pelatihan defensive driving di Buperta Cibubur.

sus menyetir mobil yang
biasa, tetapi lebih kepada
memberikan pola pikir yang
benar ketika mengemudikan
kendaraan.
Salah satu pekerja yang
mengikuti kegiatan tersebut,

Iwan Rapsody (Finance)
mengakui, ia memperoleh
tambahan ilmu dalam ber
kendara untuk mencapai
keselamatan selama da
lam perjalanan. “Banyak
yang saya dap atk an dari

pelatihan defensive driving
ini. Yang utama adalah
cara-car a pengereman,
teknik-teknik slalom dan
mengemudi dalam keadaan
jalanan yang licin,” ujar
Iwan.•URIP

Kalimantan Timur bekerja
sama dengan Pertamina
m e l ak u k a n s o s i a l i s a s i
mengenai undang-undang
No.22 tahun 2009 tentang
lalu lintas dan angkutan jalan
kepada pekerja, mitra kerja
Foto : MOR VI

dan awak mobil tanki TBBM
Balikpapan dan depot LPG
Balikpapan.
Hal ini dilakukan untuk
mencegah dan meminimalisir
kecelakaan yang sering terjadi.
Sosialisasi yang diadakan di
Gedung Serbaneka, pada
20 Januari 2017 ini dihadiri
oleh banyak staf dari ber
bagai anak perusahaan. Pada
kesempatan ini juga ditam
pilkan video Safety Induction
yang berisi tentang instruksi
keselamatan pada MOR
VI, dan sambutan dari OH
Terminal BBM Balikpapan
Andi Ramadhan.
Dalam sambutannya,
Andi mengatakan, pada
tahun 2016 ada 40 kejadian
yang terjadi di MOR VI
Kalimantan dan 80% dari
kejadian itu adalah lalu lintas.
“Kami mencoba untuk memi
nimalisir kecelakaan. Semoga
pada tahun ini bisa zero
accident,” ungkapnya.

Suasana sosialisasi safety driving yang diikuti pekerja, mitra kerja dan awak mobil
tanki TBBM Balikpapan dan depot LPG Balikpapan.

Diharapkan dengan

berasal dari perilaku manu

adan ya acara ini perilaku/

sia. Karena itu, ia meng

behavior pengemudi, mulai

imbau agar para pengemudi

dalam perjalanan hingga ke

berperilaku yang benar saat

tangan konsumen dapat

berada di jalan raya.

berjalan dengan baik. Karena

Berdasarkan

data

acara ini mengenai kesela

yang ia himpun, sebanyak

matan, maka hadir pula HSE

3 orang meninggal dalam

Terminal Balikpapan, Eki

2 jam karena kecelakaan

yang membicarakan tentang

yang terjadi di jalanan, dan

Road Safety. Dalam Safety

itu baru di Indonesia saja.

Pause yang dipresentasikan,

Amri menambahkan, angka

ia membahas tentang cara

ini tetap dari tahun 2014.

berkendara dengan aman.

Dengan adanya angka ter

“Attitude adalah hal utama

sebut, Polda Kaltim gencar

yang perlu dibina sehingga

melakukan sosialisasi.

tercipta keamanan ketika
berkendara,” tegasnya.

Pada kesempatan yang
sam a, Polda Kaltim juga

Sementara itu, Amri Mu

memb eritahukan tentang

harram, selaku pemateri

pen erimaan negara bukan

mengatakan, dalam berken

pajak di lingkungan Polri

daraan, pada dasarnya 80%

yang berlaku sejak 6 Januari

kecelakaan terjadi karena

2017.•as
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Pertamina Luncurkan Program Umroh Gratis Bagi Pengemudi Grab
periode 14 Februari hingga 30
Juni 2017.
Pada saat pembelian
BBK ataupun pelumas
Pertamina, mitra Grab Car
dan Grab Bike diminta untuk
menunjukkan identitas atau
id card Grab, kemudian
petugas SPBU melakukan
tapping dengan sistem RFID
sehingga nilai pembelian akan
dicatat pada sistem dan nilai
tersebut diakumulasikan di
akhir periode program untuk
mendapatkan pemenang
dengan kategori pembelian
tertinggi.

Kerja sama Promosi
Produk
Selain peluncuran prog
ram promo Pertamax Series
dan Pelumas Pertamina, juga
dilakukan penandatanganan
Nota Kesepakatan atau MOU
antara Pertamina dengan
dengan Grab Indonesia dalam
rangka promosi dengan tar
get sasaran utama para
pen gemudi Grab Car dan
Grab Bike, khususnya di DKI
Jakarta dan sekitarnya.
“Kami bekerja sama untuk
meningkatkan penjualan ba
han bakar non subsidi dan

Mengusung Etos Produksi
di Ladang Tua Kepala Burung
x

Jakarta – Meski jauh dari ibu kota republik ini bukan kendala
bagi para jawara, pegiat sektor hulu bisnis minyak dan gas bumi
jajaran PT. Pertamina EP (PEP) Papua Field. Area operasi PEP
yang satu ini secara geografis terletak di wilayah Kepala Burung,
Provinsi Papua Barat. Dari sisi lokasi, PEP Papua Field merupakan
kawasan produksi PEP terujung di Indonesia Bagian Timur. Namun,
hal tersebut tidak menyurut semangat jajaran PEP Papua Field yang
terus mengasah kompetensi dan ketrampilan untuk meningkatkan
produksi di lapangan-lapangan minyak dalam wilayah kerja (WK)
PEP Papua Field. Berbagai keterbatasan yang dihadapi, baik dari
sisi keuangan, teknologi, dan lingkungan disiasati lewat kearifan dan
kreatifitas dalam berinovasi sehingga target produksi pada 2016 lalu
terlampaui. “Sepanjang 2016 Papua Field berhasil membukukan
produksi sebesar 1.132 barel minyak per hari (BOPD) atau 104,4%
di atas target RKAP 2016,” ungkap Papua Field Manager, Julfrinson
Alfredo Sinaga mewartakan kinerja jajarannya.
Lebih lanjut Julfrinson mengatakan, mengingat semua asset
produksi yang dikelola Papua Field merupakan sumur-sumur tua
yang sudah memasuki fase depleated, sementara pengeboran baru
pun tidak ada maka jajarannya menerapkan strategi utama, berupa
fast response apabila terjadi permasalahan di lapangan. Selain itu,
jamaknya ladang tua maka kinerja produksi juga mengalami kasus
penurunan alami (natural decline rate) cukup inggi. Untuk itu Papua
Field mengambil langkah dalam menahan laju natural decline rate
dengan melakukan pengerjaan program kerja sumur melalui optimasi,
seperti menyigi kandidat-kandidat sumur
yang masih berpotensi menaikkan produksi,
reparasi, dan re-opening sumur.
Untuk menunjang hal di atas, menurut
Julfrinson tidak kalah pentingnya adalah
memanajemeni beberapa hal berikut: (1)
pengadaan spare parts untuk pekerjaan
material down hole sesuai jadwal dan
kebutuhan, (2) kesiapan hoist/rig yang siap
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produk karya anak bangsa
yang sudah mendunia, yaitu
Pelumas Pertamina,” ungkap
Retail Fuel Marketing Manager
MOR III Pertamina, Nurhadiya
saat peluncuran program di
SPBU COCO Abdul Muis,
Selasa (21/2).
Sementera itu, Kepala
Pengembangan Bisnis Grab
Indonesia Bayu Seto me
nyambut baik adanya kerja
sama promo ini. Menu
rutnya, ada sekitar 30%
pe
ngemudi Grab yang
sud ah menggunakan ba
han bakar non subsidi.
Seluruh pengemudi Grab
pun akan didaftarkan dan
disosialisasikan untuk meng
ikuti program ini. “Kami men
dorong biker dan driver Grab
menggunakan bahan bakar
berkualitas agar menjamin ke
selamatan para penumpang,”
kata Bayu.
Selain berhadiah satu
paket Umroh, program ini juga
menyediakan hadiah berupa
satu unit sepeda motor dan
voucher BBK senilai Rp 30
juta untuk 30 pemenang.
Pemenang adalah yang
melakukan pembelian BBK
dan pelumas tertinggi selama

Program promo dengan hadiah utama umroh ke tanah suci menjadi salah satu apresiasi Pertamina kepada mitra Grab
Car dan Grab Bike yang membeli bahan bakar khusus dan produk pelums Pertamina di SPBU COCO dan Bandung yang
bertanda khusus.

mengupayakan menekan
penjualan BBM subsidi de
ngan berbagai promosi,” kata
Nurhadiya.
Bayu menjelaskan, ada
tiga hal penting dalam kerja
sama dengan Pertam ina,
yakni quality, service, dan
safety. Ketiga hal tersebut
yang nantinya diformulasikan
dalam rangka kerja sama
den gan Pertamina. “Kami
mendorong para mitra un

tuk menggunakan bahan
bakar dan pelumas yang
berk ualitas. Dengan ini,
kami akan meningkatkan
service level pada konsumen.
Tujuannya untuk menjamin
keselamatan pen ump ang,”
tambahnya.
Dalam kesempatan
yang sama juga dilakukan
peresmian kembali bengkel
kendaraan otomotif ‘Bright
Olimart’ di SPBU COCO Abdul

Muis Jakarta Pusat dengan
konsep bengkel modern ber
basis Convinience Store.
Pertamina Retail bekerja sama
dengan Pertamina Lubricants
dalam pengembangan jaring
an Outlet Bright Olimart di
SPBU Pertamina yang hingga
saat ini berjumlah 30 titik
Bright Olimart type Reguler,
8 titik Bright Olimart type
Modular dan 50 titik Enduro
Express.•IRLI
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kerja, serta (3) prioritas pengerjaan sumur-sumur yang off dengan cara
cepat tanggap (fast response) yaitu segera memindahkan rig (rig move) ke
sumur yg sedang off tersebut sehingga dapat meminimalkan angka low
& off. “Sebagai catatan, angka low & off PEP Papua Field adalah sebesar
4,58% sepanjang 2016 lalu,” urai Julfrinson menunjukkan strategi yang
ditempuh Papua Field dalam mengusung upaya peningkatan produksi.
Sementara itu, Program sumur reaktivasi selama 2016 ada
sebanyak 21 sumur dengan total gain produksi rata-rata 10,5 BOPD.
Kategori reaktivasi sumur ini meliputi pekerjaan reopening dan plugback
cementing. “Kegiatan perawatan sumur tetap kami lakukan, khususnya
sumur-sumur artificial lift yang sudah mengalami low efficiency pump,
wajib kami kerjakan untuk menahan laju natural decline rate dan
mengurangi low & off,” imbuh Julfrinson. Di samping itu, mengingat
batuan reservoir di aset-aset produksi Papua Field adalah batugamping
Formasi Kais (Kais Limestone Formation) maka pekerjaan pengasaman
(acidizing) adalah langkah yang tepat untuk menjaga kontinyuitas produksi
. “Ada 13 job pengasaman dilakukan sepanjang 2016 dengan tambahan
produksi rata-rata 11 BOPD. Sedang pekerjaan perforasi, pindah lapisan,
dan perbaikan bonding semen tidak kami lakukan karena PEP Papua
Field tidak mempunyai kontrak Electric Wireline Logging Production and
Perforation yang sedang aktif,” terang Julfrinson menjawab pertanyaan.
Menyusul krisis harga minyak mentah dunia, Direktorat Hulu
menerapkan kebijakan efisiensi dan penghematan di setiap level operasi
dan investasi, baik di pusat maupun lapangan-lapangan produksi. Terkait
hal tersebut, dalam 2016 lalu, Papua Field berhasil menghemat lebih
dari tiga miliar rupiah yang didapat dari langkah efisiensi penggunaan
KRP (Kendaraan Ringan Penumpang). Sistem yang diterapkan adalah
sistem pool, di mana user melakukan reservasi KRP maksimal 1 hari
sebelumnya untuk penggunaan KRP. Langkah ini mendorong efisiensi
penggunaan kendaraan, efisiensi penggunaan bahan bakar, dan tentunya
menggiring user untuk merencanakan pekerjaan yang membutuhkan
support KRP dengan lebih baik. Di samping itu, jumlah KRP dikurangi
dari 24 unit menjadi 19 unit. Penghematan yang dapat dilakukan sebesar
Rp3.069.137.100,00. Selain itu, efisiensi pun dipetik melalui sistem kerja
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jakarta – Pertamina Mar
keting Operation Region
(MOR) III dan anak usahanya
PT Pertamina Lubricant me
lunc urkan program promo
dengan hadiah utama umroh
ke tanah suci. Program ini
berlaku untuk para mitra
Grab Car dan Grab Bike yang
melakukan pembelian Bahan
Bakar Khusus (BBK) dan
produk Pelumas Pertamina
di SPBU COCO wilayah
Jabodetabek dan Bandung
yang bertanda khusus.
Program ini diluncurkan
dalam rangka memberikan
apresiasi kepada konsumen
setia produk unggulan Perta
mina, terutama para mitra
yang tergabung dalam jasa
transportasi online pengguna
bahan bakar Pertamax Series
yaitu Pertalite, Pertamax
Turbo, Dexlite dan Pertamina
Dex maupun pengguna Pe
lumas Enduro dan Fastron
Series.
“Luasnya jejaring trans
portasi online menjadikan
program ini juga bermanfaat
untuk sosialisasi penggunaan
bahan bakar yang ramah
lingk ungan serta mening
katk an kebanggaan atas

Kegiatan pengukuran minyak dalam tangki di fasilitas Loading Terminal,
Kota Sorong.

lembur online (SIKLON) yang membatasi jam kerja lembur maksimum
60 jam. Jam kerja lembur di-input secara real time dan tersimpan
secara online di dalam basis data. “Setelah penerapan SIKLON,
rata-rata persentase penghematan biaya setiap bulan sekitar 40,31%
atau setara dengan nilai rata-rata Rp 109.068.875,00,” ujar Julfrinson.
Sejarah pengelolaan WK Papua Field berawal dari eksplorasi yang
dilakukan Shell Oil Company di daerah Kepala Burung (Kabupaten
Sorong) Papua pada 1932, namun tidak berhasil. Tiga tahun kemudian
(1935) Nerderlandsch Nieuw Guinea Petroleum Maatschapij (NNGPM)
melanjutkan kegiatan eksplorasi di bekas konsesi Shell Oil dan berhasil
menemukan lapangan minyak Klamono yang mulai di produksikan
pada 1948 sebanyak 4000 BOPD. Pada 1962 NNGPM berganti
nama menjadi Sorong Petroleoum Company (SP.Co.) yang seluruh
sahamnya dimiliki Namloose Venoodschap Bataafse Petroleum
Maatschaapij (NV. BPM). Selang 2 tahun saham SP.Co dibeli oleh
PN Permina yang kemudian menjadi Pertamina, dan melakukan
pengeboran sumur ke-47 di Klamono pada 1971. Selanjutnya, pada
1976 Pertamina menemukan lapangan minyak Linda di sebelah barat
daya Klamono. Hingga saat ini, di wilayah Kepala Burung, Papua
Field mengoperasikan Lapangan Klamono, Klamumuk, Sele Linda,
dan Salawati yang di kembalikan TAC Intermega pada 2015.•DIT. HULU

