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Raksasa teknologi Apple belakangan membuat sensasi di
dunia keuangan. Apple melaporkan bahwa hingga kuartal II
tahun 2017, perusahaan masih menyimpan dana kas sebesar
US$256,8 miliar atau sekitar Rp 3.600 trilliun. Dana tersebut
dikumpulkan sejak tahun 2014, dan meski telah digunakan
untuk membeli kembali saham dan membayar dividen, jumlah
kas Apple justru naik tiap tahunnya.
Aksi menimbun kas ini tentu mengundang pertanyaan
investor. Pasalnya, perusahaan yang menyimpan kas terlalu
besar dan terlalu lama, bisa mendapat masalah. Investor dan
pemegang saham memandang bahwa seharusnya Apple
mendayagunakan dana tersebut untuk pengembangan
usaha, misalnya dengan inovasi produk baru atau ekspansi
bisnis. Menimbun dana kas juga dianggap menyia-nyiakan
sumberdaya yang dititipkan oleh investor/pemegang saham.
Dalam beberapa kesempatan CEO Apple, Tim Cook
pernah menyatakan bahwa dana tersebut akan digunakan
untuk akuisisi. Namun sampai akhir kuartal II/2017, belum
ada akuisisi yang dilakukan. Malah, Apple justru menambah
dana kas dengan menarik dana eksternal melalui pinjaman.
Memang, tiap perusahaan pasti punya strategi khusus
dalam mengelola cadangan kas/ cash reserves mereka.

> ke Halaman 3
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CASH HOARD

Disaksikan oleh jajaran Komisaris dan Direksi Pertamina, Direktur Utama Pertamina Massa Manik menerima Laporan Memori Jabatan Dwi Soetjipto
selama menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina periode 28 November 2014 – 3 Februari 2017, pada acara pisah sambut Dwi Soetjipto dan
Ahmad Bambang, di Lantai M, Kantor Pusat Pertamina, pada 3 Mei 2017.

Perpisahan Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang:

Kita adalah Teamwork
Pada 3 Februari 2017 lalu, Dwi

Soetjipto dan Ahmad Bambang

resmi mengakhiri masa tugasnya
sebagai Direktur Utama dan
Wakil Direktur Utama PT

Pertamina (Persero). Banyak

prestasi yang berhasil ditorehkan
oleh mantan direksi tersebut

untuk kemajuan Pertamina dan
tak sedikit pula rekam jejak

ilmu yang mereka wariskan bagi
para insan Pertamina sebagai
generasi penerus.

JAKARTA - Bertempat di Lantai M
Kantor Pusat Pertamina, Rabu (3/5)
acara Perpisahan Mantan Direksi
Pertamina, Dwi Soetjipto dan Ahmad
Bambang berlangsung akrab.
Ratusan pekerja hadir di ruangan
untuk memberikan apresiasi pada
ked ua tokoh tersebut, termasuk

jajaran direksi, komisaris Pertamina
dan anak perusahaan serta para
pekerja.
Selama acara berlangsung,
sering kali gelak tawa bergemuruh
akibat lontaran-lontaran canda duo
arek Jawa Timur itu. Ditambah sang
moderator, Ratna Dumila -yang juga
berasal dari Jawa Timur- berhasil
membawa suasana akrab semakin
mengalir.
Dwi Soetjipto telah menjabat se
bagai orang nomor satu di Pertamina
sejak 28 November 2014 meng
gantikan Karen Agustiawan yang
men gundurkan diri. Selama dua
tahun tiga bulan menjabat, banyak
prestasi yang berhasil disemaikan
oleh Dwi Soetjipto. Di antaranya,
melakukan pembubaran Petral,
kebijakan BBM Satu Harga dan
terutama mampu mendongkrak laba
Pertamina tahun 2016 di atas Rp 40

triliun yang melebihi laba Petronas.
“Saya banyak belajar dari para
pimpinan di Pertamina dan para
pensiunan Pertamina untuk mem
bahas permasalahan yang mesti
diselesaikan. Kita bekerja secara
teamwork sehingga menghasilkan
lima pilar strategis sebagai pondasi
kita membawa perubahan yang lebih
baik bagi Pertamina,” ungkap Dwi
Soetjipto yang saat ini menghabiskan
waktu untuk kegiatan sosial dan
mengajar silat.
Lain halnya dengan Ahmad Bam
bang. Pria yang telah mengabdi
di Pertamina selama 29 tahun ini
sekarang mendapat amanah di
Kementerian BUMN. Di sela waktunya
ia juga menyib ukkan diri dengan
menulis buku dan mengajar di
beberapa Universitas.
> ke Halaman 4

PEP dan PGE Raih
The Best IGA 2017
JAKARTA - Kiprah anak peru
sahaan dan unit bisnis Per
tamina patut diacungi jempol.
Pasalnya, program Corporate
Social Responsibility (CSR) yang
digulirkan mereka diapresiasi
khusus oleh stakeholder. Dalam
gelaran Indonesia Green Award
(IGA) 2017, terdapat empat
anak perusahaan dan satu
unit bisnis Pertamina yang
mend apatkan penghargaan
tersebut. Yaitu, PT Pertamina
EP, PT Pertamina Geothermal
Energy, PT Pertamina Lubri

Quote

cants, PT Pertamina Drilling
Services Indonesia, dan Perta
mina Refinery Unit VI Balongan.
Manager Legal & Relations
Pertamina EP Muhammad
Baron menyampaikan, program
CSR yang digulirkan merupakan
wujud kepedulian perusahaan
terhadap masyarakat.
“Kami yang bekerja dengan
mengeksplorasi potensi alam
sudah seharusnya mengem
balikannya kepada ma
> ke Halaman 5

of the week

The bad news is time flies. The good news is
you're the pilot.
					Michael Altshuler
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Keandalan
Strategi,
Capai Kinerja
Positif
PojokManajemen
Beni Jaffilius Ibradi AD
Direktur Operasi dan Produksi PT PHE

Pengantar Redaksi :
Di tengah dinamika perekonomian global dan nasional yang begitu dinamis serta gejolak harga
minyak dunia yang fluktuatif, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) masih mampu mempertahankan
kinerja operasi dan produksi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen dan insan PHE
memiliki motivasi penuh untuk terus berkarya dan tumbuh sedemikian rupa sehingga Perusahaan
mampu mencapai keunggulan daya saing yang berkelanjutan. Berikut paparan Direktur Operasi dan
Produksi PT PHE, Beni Jaffilius Ibradi AD terkait kinerja operasi dan produksi PHE.
Berapa capaian produksi
PHE di tahun 2016 dan
berapa perbandingan
dengan tahun sebelumnya?

Produksi Migas PHE
ditahun 2016 mencapai
68.315,52 MBOE yang
terdiri minyak mentah
22.907,14 MBO dan
gas sebesar 264,17
BSCF. Kinerja Produksi harian
PHE setara 187,17 MBOED
(62,59 MBOPD dan 721,77
MMSCFD). Kinerja harian
tersebut mencapai 106.1%
dari target 2016 atau 102.1%
dari realisasi tahun 2015 pada
periode yang sama.

Strategi apa yang
dilakukan oleh PHE atas
pencapaian kinerja tersebut?
Perlambatan pertumbuhan
ekonomi nasional dan fluktuasi
harga migas dunia memberikan
dampak dan risiko terhadap
keberlanjutan Perusahaan.
Merespon semua risiko yang
muncul atas kondisi tersebut,
PHE telah melakukan mitigasi
dan upaya dengan berbagai
program untuk mempertahankan
kinerja dan keberlanjutan
Perusahaan.
Direksi menyadari untuk
mencapai kinerja yang handal
sesuai target, penerapan operasi
harus sesuai dengan kaidahkaidah “Operation Excellent”,
yaitu pencapaian produksi harus
sesuai, tepat waktu, memenuhi
QHSSE, dengan cost yang
efisien dan efektif. Untuk itu
diperlukan perencanaan dan
upaya-upaya strategis.
Upaya-upaya strategis
yang telah dilakukan oleh PHE

dalam mendukung pencapaian
kinerja tahun 2016, antara lain
menaikkan pencapaian produksi
dan lifting migas, khususnya
gas yang telah atau belum
terpengaruh dampak penurunan
harga jual, cost efisien dan
efektif di semua lini, monetisasi
gas, percepatan pelaksanaan
PIS (Place Into Services), zero
impairament, predictive action
kasus hukum, pelaksanaan
CIP (Continuous Improvement
Program), optimalisasi dan
percepatan realisasi ABI.
Kendala apa yang
dihadapi dalam upaya
mencapai target tersebut?
Sepanjang tahun 2016, kami
selaku manajemen dan seluruh
insan PHE telah berupaya
meningkatkan kinerja dan
mencapai target yang telah
dituangkan dalam RKAP. Namun
demikian, keberhasilan PHE juga
tidak terlepas dari kendala dan
tantangan usaha, serta berbagai
solusi yang telah diambil.
Kendala-kendala Operasi
& Produksi yang kami hadapi
tersebut, antara lain kenaikan
Condensate Gas Ratio (CGR)
kondensat Senoro (Blok Tomori),
penurunan kualitas kondensat
Senoro karena gabungan
dengan produksi kondensat
Donggi (Pertamina EP) dengan
kandungan sulfuret yang tinggi,
penurunan produksi blok ONWJ
karena penjadwalan ulang
pemboran development ke
tahun 2017, tidak tercapainya
target produksi pekerjaan work
over, produksi gas project GG
tidak sesuai dengan rencana,
unplan shutdown karena pipe

line leak.
Keterlambatan project EPC1
yang berdampak penjadwalan
ulang pemboran development
ke tahun 2017, tertundanya
reaktifasi sumur produksi di
onshore JOB PPS, penutupan
struktur Tiaka di JOB PMTS
yang tidak ekonomis karena
penurunan harga ICP yang
sangat tajam, penjadwalan ulang
pemboran development dan
work over di Participating Interest
(PI) PHE pada non operator
akibat anjloknya harga minyak
dunia, belum maksimalnya
monetisasi gas di Jambi Merang
dan Blok Simenggaris.
Tetapi di samping itu ada
juga “wind fall” untuk PHE
akibat keterlambatan project
Matindok dan Donggi Pertamina
EP, sehingga Blok Tomori (JOB
PMTS) dapat memproduksikan
lebih besar dari target untuk
menutupi produksi dari Donggi
dan Matindok tersebut.
Hal ini menunjukkan,
manajemen dan seluruh insan
PHE harus bekerja lebih keras
agar mampu mengatasi berbagai
tantangan dan rintangan
sehingga seluruh target yang
dicanangkan dapat terealisasi
secara cepat, tepat dan menda
tangkan nilai tambah bagi PHE.
Sejauh ini bagaimana
kegiatan lifting migas PHE?
Kelanjutan dari kegiatan hulu
migas adalah kegiatan komersial
berupa lifting minyak mentah
dan gas bumi. PHE mencatat
lifting minyak mentah sebesar
22.557,17 MBO pada tahun
2016. Volume tersebut mencapai
99,4% dari RKAP 2016 atau

Di bulan Januari 2017, kenaikan produksi minyak terutama
berasal dari Blok ONWJ sebesar 6,04 MBOPD dibanding
prognosa 2016. Sedangkan total produksi gas PHE meningkat,
antara lain dari Blok Jambi Merang sebesar 4,8 MMSCFD di
tahun 2017 karena ada tambahan penyerapan sales di PLN dan
peningkatan produksi dari Blok WMO sebesar 7,7 MMSCFD
dengan adanya penambahan penjualan.
94,7% dari realisasi tahun 2015.
Untuk gas bumi, PHE mencatat
realisasi lifting tahun 2016
sebesar 207,75 BSCF. Volume
tersebut mencapai 112,7% dari
RKAP 2016 atau 102,2% dari
realisasi lifting gas tahun 2015.
Lantas bagaimana
dengan Rencana Kerja
Kegiatan Operasi dan
Produksi PHE di tahun 2017?
Rencana Kerja produksi minyak
PHE tahun 2017 lebih tinggi 3%
dibandingkan prognosa tahun
2016. Kenaikan produksi minyak
ini terutama berasal dari Blok
ONWJ sebesar 6,04 MBOPD
dibanding prognosa 2016
karena kenaikan share setelah
masa perpanjangan kontrak
dari 58,2795% menjadi 73,5%
di bulan Januari 2017, Bahkan
saat ini dengan sistem gross split
share PHE menjadi 100%.
Sedangkan total produksi
gas PHE meningkat 6%
dibandingkan tahun 2016.
Kenaikan produksi gas
ini terutama berasal dari
beberapa lapangan, antara lain
peningkatan produksi dari Blok
Jambi Merang sebesar 4,8
MMSCFD di tahun 2017 karena
ada tambahan penyerapan

sales di PLN dan peningkatan
produksi dari Blok WMO sebesar
7,7 MMSCFD di tahun 2017,
dengan adanya penambahan
penjualan.
Kenaikan produksi gas
di atas dikompensasi dengan
penurunan di beberapa blok
yaitu penurunan produksi dari
Blok Corridor sebesar 4,4
MMSCFD dibanding prognosa
2016, yang sebagian besar
disebabkan dari penurunan
alamiah.
Serta penurunan produksi
dari Blok Tomori sebesar 17,7
MMSCFD dibanding prognosa
2016, yang disebabkan sudah
masuknya gas dari Matindok,
sehingga suplai dari Senoro
dihentikan. Namun terdapat
tambahan sales pada November
dengan on stream-nya produksi
gas dari lapangan Senoro ke PT
Panca Amara Utama.
Terdapat berbagai

upaya strategis dalam
rangka mencapai
target produksi migas
2017, antara lain
mempertahankan
produksi eksisting
(perawatan sumur
& well intervention),
meminimalkan

unplanned shutdown,
pelaksanaan program
kerja sesuai dengan
jadwal (Development
& Infil Drilling, Work
Over & Facility),
memaksimalkan
planning dengan
mempertajam
funneling untuk drilling
development dan
workover, percepatan
pekerjaan workover
PHE-23A1 di Blok
WMO, memaksimalkan
penyerapan gas / PJBG
(di Blok NSB, NSO,
JOB Jambi Merang),
mengutamakan
produksi gas NSB yang
memiliki kandungan
condensate dan GHV
yang tinggi dengan
NSO sebagai back
up, percepatan on
stream-nya produksi
gas PAU di JOB PMTS,
MTA ESP antar anak
perusahaan PHE,
optimasi huff & puff
(steam) PHE Siak
dan sinergi dengan
melakukan operasi
bersama Pertamina
Kampar - Lirik.•PHE
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Bagaimana Efisiensi Menurut Anda?

Editorial

Efisiensi itu adalah bekerja
cerdas, bukan bekerja
keras. Untuk mampu
bekerja cerdas harus memiliki
skala prioritas dan target waktu serta
menggunakan seluruh sumber daya
yang ada untuk mencapai target

4T (TEPAT cara; TEPAT waktu;
TEPAT tenaga; TEPAT biaya) dengan
hasil yang lebih tinggi.
Ana Fitriana Subiarti
Senior Analyst Downstream Monitoring
Direktorat Keuangan & Strategi Perusahaan

Wendy Wibawa Arigitha
Ast Man Budgeting - PDSI
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TERIMAKASIH, PAK
Bagi Pertamina, berganti pimpinan adalah
hal yang biasa. Dan setiap pergantian selalu
meninggalkan kenangan yang berbeda-beda.
Namun kolaborasi duo arek Jawa Timur, yaitu
Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang telah
meninggalkan kesan yang berbeda.
Bagaimana tidak, keduanya telah
menorehkan sejarahnya masing-masing. Dwi
Soetjipto yang menjabat sejak 28 November
2014 telah membawa Pertamina meraih laba
tertingginya yaitu Rp 40 triliun. Ini adalah laba

Efisiensi lazimnya diartikan dengan
penghematan, dalam pekerjaan seharihari efisiensi bisa dilakukan dengan
menerapkan pola kerja “work smart”,
melaksanakan pekerjaan dengan waktu yang efisien, fokus
terhadap pekerjaan, cara melakukan pekerjaan sesuai
prosedur, cepat dan tepat. Bekerja dengan pola tersebut
dapat menghasilkan produktifitas kerja dengan kualitas hasil
pekerjaan yang maksimal.

Efisiensi itu adalah usaha
atau aktivitas melakukan
sesuatu pekerjaan sesuai
target dengan waktu yang lebih
cepat dan biaya lebih rendah dari
rencana; atau pekerjaan yang dilakukan dengan
tata waktu dan biaya sesuai dengan rencana
namun dengan hasil akhir /output melebihi dari
target

yang lebih besar Petronas yang selama ini selalu

Irvan Agustian
Ast. Man. Finance Controller
PEPC ADK

menghabiskan 29 tahun hidupnya di Pertamina

Nur Shaleh Affandi
Cost & Schedule Coordinator - PEPC			

dibanding-bandingkan dengan Pertamina. Pada
masanya juga, anak usaha Pertamina di bidang
impor BBM yaitu Petral, akhirnya ditutup setelah
menjadi perbincangan seru di kalangan politik
dan masyarakat umum.
Sedangkan Ahmad Bambang, yang
juga mencatat sejarah fenomenal melalui
beberapa gebrakannya. Namanya identik
dengan sejumlah produk seperti Pertalite,

< dari Halaman 1

Dexlite, Pertamax Turbo dan Bright Gas 5,5 Kg.

CASH HOARD

Umumnya, perusahaan menyediakan dana likuid untuk memenuhi
kebutuhan jangka pendek, baik yang direncanakan maupun tidak

Ia juga yang menelurkan konsep baru marketing
(emergency). Misalnya untuk membayar kewajiban jangka pendek
atau mendanai investasi potensial.
Besarnya uang kas yang disimpan tentu tergantung dari karak
teristik bisnis perusahaan serta industrinya. Selain itu, strategi
pengelolaan kas juga mencakup penentuan lokasi penyimpanan
dana. Pada kasus di atas, Apple justru menyimpan 90% kas di
luar AS. Metode ini sejatinya membuat dana kas Apple tidak likuid.
Terlebih, bila uang tersebut ditarik ke AS, Apple harus membayar
pajak sebesar 35%.
Alasan Apple menyimpan uang yang begitu besar dan berlokasi
di luar AS hingga kini masih misterius. Namun, Apple sendiri harus
waspada, karena alih-alih menjalankan strategi cash reserve, bisabisa perusahaan malah menjadi penimbun kas (cash hoard), bila
tidak jelas rencana penggunaannya.•
Untuk komentar, pertanyaan dan permintaan pengiriman artikel Market Update via
email, email ke pertamina_IR@pertamina.com
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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VISI

di Pertamina, yaitu Marketing Gila. Melalui
konsep marketing ini, ia mendorong pekerja
Pertamina untuk berpikir di luar kebiasaan alias
gila, tanpa melanggar aturan dan norma.
Sedemikian banyak prestasi yang ditorehkan
kedua tokoh ini untuk Pertamina dan membawa
Pertamina ada di titik saat ini. Banyak juga hal
yang bisa kita pelajari dari mereka berdua, di
luar gosip-gosip tak bertanggung jawab yang
sempat beredar di luar. Kini, adalah giliran kita,
segenap pekerja Pertamina untuk memberikan
sesuatu kepada mereka, meskipun hanya
sepucuk doa dan kata yang bisa tersampaikan.
Terimakasih, Pak.•

MISI

Menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia

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

TATANILAI

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

Clean

Competitive

Confident

Customer Focus

Commercial

Capable

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

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

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

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

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

Dikelola oleh pemimpin dan
pekerja yang profesional
dan memiliki talenta dan
penguasaan teknis tinggi,
berkomitmen dalam
membangun riset dan
pengembangan.

4
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Sorot

Pertamina Raih
Dua Penghargaan FinanceAsia
percayaan mereka untuk ber

berhasil memperoleh dua

investasi di pasar Asia. Hasil

p r ed i k a t s e b a g a i “ T h e

jajak pendapat menunjukkan

Most Impressive Issuers

bahwa Pertamina dipandang

by Country - Indonesia”

sebagai bond issuer yang

dan “The Most Impressive

dipercaya di kawasan Asia

Issuers by Category :

Pada kategori The

Investment Grade Corporate

Most Impressive Issuers by

B o r ro w e r ” d a r i M a j a l a h

Country, Pertamina terpilih

FinanceAsia. Penghargaan

sebagai perusahaan terbaik

Asia’s Best Borrowers 2017

dari Indonesia. Sementara

dari FinanceAsia kepada

pemenang dari negara lain

Pertamina diterima oleh

antara lain DBS (Singapura),

Cash Management Manager

Hon Hai Precision (Taiwan),

Pertamina, Muhamad Idris di

PTTEP (Thailand), dan

Hong Kong, pada (26/4).

V i e n t i n B a n k ( V i e t n a m ) ,

Pemenang penghargaan
ini dipilih berdasarkan jajak

Yose Rizal memberikan penjelasan di acara Social Media Campaign
pada (20/4).

Social Media
Campaign : Media
Komunikasi Efektif
di Era Digital
Foto : STAKEHOLDER RELATIONS

HONG KONG - Pertamina

Petronas (Malaysia) dan BDO
(the Philippines).

pendapat yang dilakukan

Sedangkan pada kla

Majalah FinanceAsia

sifikasi “The Most Impressive

terhadap 344 Asian Bond

Issuers by Category”, Perta

Grade Financial Institution

investor pada November

mina meraih predikat terbaik

Best Borrowers - Indonesia.

Borrower), serta Security

pada kategori “Investment

FinanceAsia sendiri meru

2016 atau paska terpilihnya

Bank Phillippines (Non-

D o n a l d Tr u m p s e b a g a i

Grade Corporate Borrower”.

pakan lembaga yang me

Investment Grade Financial

Pemenang dari kategori

nerbitkan laporan terkait

Presiden AS. Polling ini

Institution Borrower), dan

ditujukan untuk menjajaki

lainnya adalah Huawei

Capital Market dan finansial

Pemerintah Republik Indo

Technologies (Investment

di Asia yang dipublikasikan

persepsi investor terhadap

nesia (Sovereign Borrower).

perusahaan maupun negara

Grade Corporate Borrower),

melalui website dan Majalah

Penghargaan dari Fi

Vedanta (Non-investment-

Bulanan yang berbasis di

yang menjadi tujuan investasi

nanceAsia juga pernah diraih

serta untuk mengukur ke

grade Corporate Borrower),

H o n g K o n g . • S TA K E H O L D E R

oleh Pertamina pada tahun

RELATIONS

cenderungan minat dan ke

ICICI (Bank Investment

2014 pada kategori Region’s

Cash Management Manager Pertamina Muhamad Idris menerima penghargaan
untuk Pertamina dari FinanceAsia.

PERPISAHAN DWI SOETJIPTO & AHMAD BAMBANG...dari halaman 1
Semasa menjabat se
bagai Direktur Pemasaran
Pertamina, ia menelurkan
beberapa produk yang
sukses di pasaran seperti
Pertalite, Dexlite, Pertamax
Turbo, dan Bright Gas 5,5 Kg.
Baru pada 21 Oktober 2016
ia diamanahi menjadi Wakil
Direktur Utama Pertamina.
Ia juga yang mengusung
konsep marketing kreatif
dan gila untuk meningkatkan
revenue perusahaan.
“Ide gila adalah bagai
mana kita berpikir liar,
berani mengeksekusi karena
dari dulu orang punya
konsep tapi tidak berani
eksekusi. Namun ketika
melakukan eksekusi, tidak
boleh melanggar aturan
hukum, norma agama dan
kemasyarakatan,” tutur Ah
mad Bambang yang kini

tengah sibuk dengan buku
barunya.
Ahmad Bambang
meluncurkan bukunya yang
berjudul “d’Gil! Marketing:
Think Like There Is No Box CRAZY Method to Succeed
in The Discrupted Work”
bertepatan dengan 5th
Jakarta Marketing Week
2017. Buku ini memuat teori
d’Gil! (CRAZY) Marketing
yang berisi mengenai
strategi marketing yang tidak
biasa atau dengan kata lain
“gila”.
Sementara itu, Direktur
Utama Pertamina Massa
Manik sangat mengapresiasi
pencapaian dan kinerja yang
telah berhasil dilakukan
oleh kedua mantan direksi
tersebut. Massa Manik
memastikan dirinya akan
melanjutkan kesuksesan

Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang diajak joged Gemu Famire bersama dengan
Direksi, Komisaris, dan pekerja Pertamina.

kinerja direksi sebelumnya.
Karena itu, hal pertama
yang dilakukannya setelah
menduduki posisi Direktur
Utama Pertamina adalah
bertemu dengan mantan di
reksi yang telah memberikan
dedikasi dan karya terbaik
untuk Pertamina.
“Pertamina dari waktu

ke waktu terus berkembang
dengan tantangan yang ber
beda-beda pula. Karena itu
kita mesti siap menghadapi
segala perubahan dan tan
tangan yang akan terjadi
saat ini dan di masa yang
akan datang,” tegas Massa
Manik.•IRLI

MEDAN – Sebagai wujud optimalisasi pengelolaan dan
pemanfaatan social media untuk sarana informasi dan
komunikasi pada era digitalisasi di lingkungan perusahaan,
Marketing Operation Region I (MOR I) melalui Fungsi
Communication & Relations bekerja sama dengan Culture
Change Agent (CCA) MOR I menggelar Social Media
Campaign yang dibuka oleh General Manager MOR I,
Eldi Hendry, di Ruang Serbaguna, Kantor Medan, (20/4).
Hadir sebagai pembicara Yose Rizal, pendiri Media
wave Interactive, Rudi Ariffianto dan Reno Fri Daryanto
dari External Communication Pertamina, serta Danang
Widiasurya dan Puspita Kemalasari Ahmadi dari Marketing
and Communication Pertamina.
Eldi Hendry menjelaskan social media campaign
bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan social
media di kalangan pekerja, mengingat kebutuhan akan
akses komunikasi melalui social media semakin tinggi,
terlebih di era digitalisasi.
“Digitalisasi tidak bisa dihindari. Untuk itu social media
campaign berusaha mengajak pekerja yang dinamis
dan energik agar dapat mengoptimalkan peran socmed
seperti twitter, facebook, youtube, instagram dan lainnya
dengan menginformasikan segala bentuk aktivasi positif
perusahaan kepada khalayak secara tepat, cepat, dan
beretika,” ungkap Eldi.
Yose Rizal selaku narasumber menyampaikan, fakta
bahwa generasi milenial yang lahir di era digital aktif di
media maya dan mendapatkan informasi bersumber dari
media sosial, seperti facebook dan twitter.
“Survei di tahun 2016 menyebutkan bahwa sebanyak
71,6 juta atau sebesar 54% dari penduduk di Indonesia
merupakan pengguna aktif facebook. Sementara itu
sebanyak 19,9 juta (15%) pengguna instagram, dan 7,2
juta (5,5 persen) merupakan pengguna twitter. Melihat
besarnya pengguna, social media telah menjadi media
untuk mengenalkan dan memasarkan produk, serta men
jadi strategi yang baik bagi branding banyak perusahaan
di Indonesia,” ungkap Yose.
Senada dengan yang diungkapkan Yose Rizal,
Puspita mengungkapkan pengenalan dan pemasaran
produk Bright Gas serta Pertamax Series memanfaatkan
social media direspon masyarakat dengan sangat baik.
Hal ini penting untuk meningkatkan product dan brand
awareness Pertamina di mata publik.
Pada kesempatan yang sama, Rudi Ariffianto me
nyampaikan bahwa social media telah mengubah pola
komunikasi perusahaan secara lebih cepat, responsif,
terbuka, dan interaktif. Pertamina telah memiliki channel
resmi social media, meliputi twitter, facebook, instagram,
dan youtube untuk mempublikasikan kegiatan perusahaan
secara efektif yang dikelola secara profesional di kor
porasi.•MOR I
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Sorot

Rubrik ini berisi
mengenai kisah
tokoh dunia dalam
berperilaku Jujur,
Tulus dan Amanah

5

Menolak Bebas
Bersyarat
Foto : MOR IV

Nelson Mandela akhirnya terkena
cidukan pihak berwajib. Ia dijebloskan
di penjara dengan banyak tuduhan
yang berat. Sebelum diputuskan resmi
ditahan, ia sempat menyampaikan pidato di
depan publik. Nelson mengatakan jika ia rela
mati asal perjuangannya tidak menjadi sia-sia
saja. Ironisnya, pidato yang sempat membuat
dunia geger ini justru berbuah 27 tahun masa
tahanan.
Meringkuk di penjara yang sangat dingin tak
membuat Nelson Mandela berhenti berjuang.
Ia terus berkoordinasi dengan anggotanya di
luar. Bahkan beberapa orang dalam penjara membantunya. Mereka bekerja secara
sembunyi-sembunyi agar mengetahui isu di luar danmenginfokannya di dalam sel.
Dan ya, berkat ini Nelson dan temannya di penjara mampu hidup dengan lebih layak,
setidaknya bisa makan setiap hari.
Pada tahun 1985 ia mendapatkan
kesempatan untuk bebas bersyarat. Namun
Nelson menolaknya mentah-mentah. Ia
Cerminan Tulus
tidak mau bebas jika itu bisa membubarkan
perjuangannya, Nelson rela dipenjara sampai
kapan pun. Pendirian tak bisa dibeli dengan
kebebasan yang palsu.•

Direktur Utama Pertamina Massa Manik didampingi oleh Direktur SDM, Teknologi Informasi & Umum Dwi Wahyu
Daryoto, GM MOR IV Ibnu Chouldum, VP Corporate Communication Adiatma Sardjito, dan VP Supply & Distribution
Faris Azis melakukan management walkthrough ke TBBM Rewulu Yogyakarta.

Direktur Utama Pertamina Tinjau
Terminal BBM Rewulu Yogyakarta

Berjuang tanpa kompromi

Nelson Mandela

(Presiden Afrika Selatan 1994 – 1999)

PEP dan PGE Raih The Best IGA 2017...dari halaman 1

Subang Field Manager PEP Armand Mel Hukom menerima penghargaan
The Best IGA 2017 dari Latofi.

Mengembangkan Keane
karagaman Hayati, Mem
pelopori Pencegahan
Polusi, Mengembangkan
Pengolahan Sampah Ter
padu. Karena itulah, me
reka dinobatkan menjadi
The Best IGA 2017 ber
sama tujuh perusahaan
lainnya yang mendapatkan
penghargaan yang sama.
Yaitu, PT PLN (Persero),
PT Toyota Astra Motor,
PT Biofarma (Persero), PT
Astra Agro Lestari Tbk,
PT Toyota Motor Ma
nufacturing Indonesia, PT
Semen Indonesia (Persero)

seluruh pekerja MOR IV yang hadir di

PT Pertamina (Persero) Massa Ma

acara tersebut. Dalam arahannya, Massa

nik didampingi oleh Direktur SDM,

Manik mengharapkan agar seluruh insan

Teknologi Informasi & Umum Dwi Wahyu

Pertamina aktif melakukan inovasi dan

Daryoto, GM MOR IV Ibnu Chouldum,

improvisasi sesuai dengan bidangnya

VP Corporate Communication Adiatma

masing-masing untuk menjawab tan

Sardjito, dan VP Supply & Distribution

tangan persaingan industri migas se

Faris Azis meninjau Terminal BBM

karang ini.

Rewulu, Yogyakarta, pada (23/4).

Foto : ADITYO

syarakat. Sebagiannya
melalui program tersebut.
ini adalah proses yang
baik bagaimana kami
menghargai alam dan
lingkungan serta mem
berikannya kepada masya
rakat,” ujarnya.
Baron menjelaskan,
pihaknya melakukan social
mapping sebagai salah satu
alat untuk mendapatkan
informasi baik secara
demografi maupun kultural
sehingga program CSR
yang digulirkan tepat guna,
tepat sasaran dan sesuai
karakter sosial budaya
masyarakat setempat,
mengingat wilayah kerja
Pertamina EP terbentang
sepanjang nusantara.
PT Pertamina EP dan
PT Pertamina Geothermal
Energy berhasil menyabet
penghargaan di lima
kategori, yang terdiri dari
Penyelamatan Sumber
Daya Air, Menghemat Energi
dan Penggunaan Energi
Baru dan Terbarukan,

YOGYAKARTA – Direktur Utama

Tbk, dan PT Pamapersada
Nusantara.
Sementara untuk kategori
Green Province diraih oleh
provinsi Jambi, Jawa Tengah
dan Nusa Tenggara Barat.
Sedangkan untuk kategori
Green City dimenangkan
oleh Kota Pontianak dan
Kabupaten Siak.
Indonesia Green Awards
2017 ini diselenggarakan
oleh The La Tofi School of
CSR bekerja sama dengan
Kementerian Lingk ungan
H i d u p d a n K eh ut a n a n
dan Kementerian Perin
dustrian.•HARI

Tidak lupa Massa Manik menekankan

Direktur Utama Massa Manik melihat

pentingnya human capital yang memiliki

langsung kondisi sarana dan prasarana

holistic view dan pemahaman bisnis yang

di TBBM Rewulu Yogyakarta. Pada

baik, memperkuat implementasi tata nilai

kesempatan tersebut, GM MOR IV

Pertamina Clean, Capable, Costumer

Ibnu Chouldum memaparkan kegiatan

Focus, Competitive, Commercial, Con

operasional dan wilayah kerja MOR IV

fident serta membentuk sikap jujur, tulus

yang meliputi Jawa Tengah & Daerah

dan amanah.

Istimewa Yogyakarta. Ia juga menyam

Lebih lanjut Massa mengatakan,

paikan pola suplai reguler dan alternatif

dalam melanjutkan transformasi, fo

BBM, LPG dan Avtur di wilayah operasi

kus pada penguatan kultur positif

MOR IV.

SDM Pertamina, yaitu kemauan untuk

Sementara itu, OH TBBM Rewulu

mengubah pola pikir dan sikap, melalui

C.H Sulistiono menyampaikan pre

enam prioritas konsolidasi internal.

sentasi tentang operasional TBBM

Yaitu, memimpin sesuai prinsip core of

Rewulu dan kegiatan CSR yang dila

leadership ‘jujur, tulus, amanah’, menjaga

kukan untuk masyarakat sekitar.

budaya efisiensi perusahaan yang telah

“Seperti kita ketahui, TBBM Rewulu

berjalan dua tahun terakhir, memperkuat

sudah mendapatkan penghargaan

implementasi enam tata nilai Pertamina,

PROPER Emas sebanyak empat kali

meningkatkan soliditas internal Perta

berturut-turut. Saat ini TBBM Rewulu

mina, meningkatkan transparansi peru

sering dijadikan benchmark oleh unit

sahaan dan memperkuat postur finansial.

lain atau instansi lain,” ujar GM MOR

“Jangan terlambat untuk action.

IV Ibnu Chouldum.

Kita harus membuat road map untuk

Setelah mendengarkan paparan

mengejar ketertinggalan untuk mewu

dari GM MOR IV dan OH TBBM Rewulu,

judkan Pertamina menjadi World Class

Direktur Utama Pertamina Massa Manik

Company,” pungkasnya.•MOR IV

memberikan pengarahan kepada

PHE NSB dan PHE NSO
Sumbang 194 Kantong Darah

Social Responsibility

Makassar - Terminal BBM
Makassar berinisiatif membuat
kelurahan percontohan ber
basis partisipasi masyarakat
melalui program CSR Kam
pung Safety Pertamina.
Peluncuran program tersebut
dilatarbelakangi oleh data
Din as Pemadam Kebak ar
an Kota Makassar, bahwa
selama Januari – Maret 2017
telah terjadi 32 kali insiden
kebakaran yang mayoritas
terjadi di kawasan pemu
kiman padat penduduk dan
rata-rata disebabkan karena
kelalaian manusia. Melalui
program ini, seluruh warga
wajib mengedepankan aspek
safety dalam kehidupan se
hari-hari dan juga tanggap
dalam menanggulangi ben
cana seperti insiden keba
karan. Kelurahan percontohan
yang dipilih pada tahun 2017
ini adalah Kelurahan Tamalaba
dan Kelurahan Pattingaloang,
Kecamatan Ujung Tanah,
Kota Makassar.
Sebagai puncak acara,
Pertamina menyemp urn a
kan program CSR Kampung
Safety Pertamina melalui
simulasi kebakaran dan pe
lantikan safetym an yang

Foto : MOR VII

Kampung Safety Pertamina, Inisiatif Redam
Bahaya Kebakaran di Kota Makassar

Peresmian Kampung Safety Pertamina di Kelurahan Tamalaba dan Kelurahan Pattingaloang, Kecamatan Ujung Tanah,
Kota Makassar.

digelar di Kelurahan Patti
ngaloang, Kota Makassar,
pada (25/4). Kegiatan dihadiri
oleh Wakil Walikota Makassar
Syamsu Rizal, GM MOR VII
Joko Pitoyo, dan Komandan
Lantamal VI/Makassar Laksa
mana Pertama Yusup. Instansi
terkait juga dilibatkan, seperti
Dinas Pemadam Kebakaran
Kota Makassar, BPBD Kota
Makassar, dan Lantamal VI
Makassar.
Sebelumnya, pada 1415 Februari lalu, dilakukan
pelatihan Fire Drill & Basic
Life Support (P3K) kepada

20 perwakilan dari masingm as i n g k e l ur a h a n y a n g
menj adi kader penggerak
safety atau disebut dengan
safetyman. Pelatihan terdiri
dari pemadaman api ringan
skala rumah tangga hingga
bagaimana melakukan me
dical evacuation dan per
tolongan pertama dengan
berbagai contoh kasus.
Sebagai tindak lanjut, dila
kukan pendampingan kepada
masyarakat, pemas angan
safety sign, dan organisasi
keadaan darurat untuk me
respon apabila di kelurahan



Ratusan Siswa Medan Siap
Jadi Mekanik

30.000 Mangrove Hijaukan
Pesisir Indramayu

Foto : PERTAMINA RETAIL

MEDAN – Ratusan siswa Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4
Medan, mendapatkan pelatihan Siswa
Terampil Mekanik, pada (23/3). PT Per
tamina Retail bekerja sama dengan
Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara menggelar pelatihan dan
keterampilan yang tujuannya memberikan
bekal keahlian dibidang otomotif.
“Program ini diharapkan bisa mem
berikan manfaat bagi siswa SMK, khu
susnya jurusan otomotif. Bekal ini bisa
dig unakan para siswa untuk terjun ke
dunia kerja, baik sebagai mekanik mapun
pemilik bengkel,” ujar Corporate Secretary
PT Pertamina Retail, Ivan Asmara.
Bertempat di SMK Negeri 4 Medan,
pelatihan yang diselenggarakan selama
2 hari ini diperuntukkan bagi siswa SMK
Negeri 4 dan SMK Panca Budi Medan.
Sebelumnya, pelatihan yang sama juga
diselenggarakan di sekolah swasta mau
pun negeri yang ada di Medan.
Pada pelatihan ini, siswa dikenalkan

dengan praktik penggantian pelumas meng
gunakan produk Pertamina untuk kendaraan
roda dua. “Praktik penggantian Pelumas
untuk delapan sepeda motor dipandu oleh
mekanik Bright Olimart, yang merupakan
salah satu unit bisnis PT Pertamina Retail
yang berada pada SPBU COCO,” kata Ivan.
Pada kesempatan yang sama, PT
Pertamina Retail juga memberikan ban
tuan Corporate Social Responsibility
(CSR) berupa seperangkat peralatan alat
penggantian pelumas dan produk Pertamina
berupa pelumas Enduro Matic dan Enduro
Racing.•PERTAMINA RETAIL

tersebut terjadi kebakaran.
GM MOR VII Joko Pitoyo
mengungkapkan, bud aya
safety memang selalu menjadi
prioritas Pertamina dalam
melaksanakan kegiatan
operasinya. Semangat inilah
yang ingin ditularkan kepada
masyarakat Kota Makassar
di sekitar daerah operasi.
“Kampung Safety Pertamina
adalah upaya meningkatkan
shared value budaya HSSE
perusahaan yang bertujuan
meningkatkan kesadaran
masyarakat terhadap aspek
safety,” pungkasnya.•MOR VII

indramayu - Sebagai bentuk kepedulian terhadap
sesama, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) NSB dan PHE
NSO bekerja sama dengan Unit Donor Darah Palang
Merah Indonesia (UDD-PMI) Aceh Utara, mengadakan
kegiatan donor darah yang berlangsung selama dua hari,
pada (17-18/4).
Kegiatan donor darah dilaksanakan di klinik kesehatan
Point A Aceh Production Operations (APO). Kegiatan
dengan tema Share Blood, Share Hope tersebut diikuti
oleh para pekerja dan mitra kerja PHE NSB dan PHE
NSO. Kegiatan donor darah berhasil mengumpulkan 194
kantong darah.
Kegiatan kemanusiaan ini juga terselenggara atas du
kungan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan SKK
Migas yang merupakan lembaga negara yang bertugas
mengawasi dan mengendalikan kegiatan usaha hulu
minyak dan gas bumi.
Aceh Production Operations Field Manager, Indra
Sakti, mengatakan, “PHE NSB dan PHE NSO memiliki
komitmen bahwa pentingnya menjaga kesehatan di
lingkungan kerja dan kepedulian terhadap sesama, khu
susnya masyarakat tetangga perusahaan. Selain itu,
dengan melakukan donor darah, kita menjadi lebih sehat.
Oleh karena itu kita tetap rutin melaksanakan kegiatan
positif ini.”
Kegiatan donor darah rutin dilaksanakan oleh PHE
NSB dan PHE NSO sebanyak tiga kali dalam setahun.
Tahun lalu, PHE NSB dan PHE NSO mendapatkan peng
hargaan sebagai pendonor terbanyak yang diserahkan
oleh UDD PMI Aceh.•PHE

Foto : PHE
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indramayu - PT Pertamina
EP (PEP) Asset 3 kembali
membuktikan kepeduliannya
pada lingkungan melalui aksi
pen an aman mangrove di
wilayah Kecamatan Krang
keng, Kamis (20/4). Kegiatan
bertajuk “Program Konser
vasi Mangrove di Wilayah
Pesisir” ini mengambil lokasi
di Blok Pantai Jongor, Desa
Krangkeng, Kecamatan
Krangk eng, Kabupaten In
dram ayu. Tak kurang dari
30.000 bibit jenis Rhizophora
Mucronata dan Avicennia di
tanam pada area seluas 3 Ha.
Pada acara tersebut dila
kukan penanaman bersama
bibit mangrove yang diikuti
oleh Asset 3 Legal & Relation
Manager, Kepala BLH Kabu
paten Indramayu, Camat
Krangkeng bersama unsur
Muspika, Pemerintah Desa,

Foto : PEP
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serta tokoh masyarakat dan
tokoh agama di Kecamatan
Krangkeng.
Asset 3 L&R Manager Aji
Dharmayasa menyampaikan,
program ini adalah wujud
keseriusan PEP pada kelang
sungan ekosistem di sekitar
wilayah operasinya.“Hal ini
sesuai dengan misi PEP untuk
tumbuh dan berkembang ber
sama lingkungan,” tegasnya.
Aji menambahkan, selain
untuk melindungi ekosistem,
program ini juga bertujuan

untuk memberdayakan dan
meningk atkan kesadaran
masyarakat akan bahaya
abrasi yang terjadi di wilayah
mereka. “Kami bekerja sama
dengan kelompok tani lokal
serta melibatkan masyarakat
setempat”, terang Aji.
Disamping melak ukan
penanaman, PEP Asset 3
pun akan melakukan peme
liharaan, monitoring dan
evaluasi untuk memastikan
program tersebut berjalan
sesuai harapan.•ff

Social Responsibility
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RU II Dumai Berdayakan Ibu Rumah Tangga
Mengolah Kerajinan Barang Bekas

Foto : MOR VII



GM MOR VII Joko Pitoyo menandatangani prasasti sebagai tanda
peresmian Home Industry & Social Care Center kelompok wanita nelayan
Fatimah Azzahra, pada (25/4).

Pemberdayaan Wanita
Makassar melalui
KWN Fatimah Azzahra
Foto : PRIYO

dumai – Program Corporate
Social Responsibility (CSR)
Refinery Unit II Dumai me
rangkul ibu-ibu rumah tangga
yang tinggal di ring 1 daerah
opeasi RU II. Mereka yang
tergabung dalam Kelompok
Swadaya Masyarakat (KSM)
Adeli’s diajarkan keterampilan
menjahit dan kerajinan tangan
dari bahan bekas atau sam
pah rumah tangga seperti
koran, bungkus minuman
instan, bungkus minyak, serta
kerajinan tangan dari bahanbahan serat alam.
KSM Adeli’s dampingan
PNPM Mandiri Perkotaan
ini mendapatkan pelatihan
dalam rangka meningkatkan
keahlian para anggota se
hingga mampu menghasilkan
produk yang diminati banyak
orang dan berdaya saing
tinggi.
“ Aw a l m u l a n y a k a m i
hanya membuat gantungangantungan kunci dari kain
perca dengan bentukbentuk yang menarik dan
dijahit secara manual dengan
tangan. Cukup banyak order
an yang kami terima untuk
souvenir acara. Impian kami
tidak hanya cukup sekadar
bisa membuat gantungan
kunci, tapi ingin bisa meng
hasilkan barang yang lebih

Anggota KSM Adeli’s semakin giat mengerjakan kerajinan tangan setelah mendapatkan bimbingan dari RU II Dumai.

berv ariasi,” ungkap Ketua
KSM Adeli’s, Nofliyarni.
Di samping memberikan
pemb ekalan keterampilan
menjahit selama tiga bulan,
pada 2013, RU II memberikan
bantuan dana sebesar Rp 10
juta untuk dibelikan dua mesin
bordir beserta perlengkapan
jahit lainnya.
Pelatihan yang diberikan
oleh RU II diakui memberikan
pengaruh besar terh adap
KSM Adeli’s, yang awalnya
hanya beranggotakan lima
orang. Pada 26 Maret 2014,
RU II kembali mengucurkan
dana sebesar Rp 30 juta

untuk menambah beberapa
unit mesin bordir dan mesin
jahit serta modal untuk bahan
baku keperluan kerajinan
tangan. Berbagai produk
yang dihasilkan adalah Bor
dira n Selendang, Mukena,
Bordir Pakaian Wanita, serta
produk jahitan lainnya. Selain
itu kerajinan tangan berupa
dompet, tas, tutup saji dan
lain-lainnya.
Hasil kreativitas KSM
yang berlokasi Jl. Kaharuddin
Nasution, Kelurahan Jaya
Mukti, Dumai ini dijual pa
da pameran-pameran dan
menerima orderan dari ber

bagai pihak. Sebagian dari
has il penjualan, mereka
gunakan kembali untuk modal
untuk pengembangan usaha
dan sisa keuntungannya
dikumpulkan hingga mem
peroleh nilai yang cukup
maksimal untuk dibagi rata
yang saat ini beranggotakan
24 orang.
“Kami bersyukur karena
P e rtam i n a m e w u j u d k a n
impian kami, para ibu rumah
tangg a, sehingga mampu
berkiprah di tengah masya
rakat dan meningkatkan taraf
perekonomian keluarga,”
ucap Nofliyarni.•IRLI

syarakat dan pemerintah
setempat sebagai upaya
mendorong para nelayan
bersama-sama menjaga dan
memelihara lingkungan dan
sumber daya perikanan yang
berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil
Bup ati Kabupaten Brebes,
Narjo mengakui melakukan
peralihan penggunaan alat
tangkap ikan bagi para
nelayan memang tidak
mudah. Namun pihaknya akan
terus berupaya memberikan
penyuluhan tentang cara
memelihara lingkungan dan
sumber daya perikanan yang
menjadi sumber penghasilan
utama para nelayan pesisir
Brebes.
Karena itu, ia mengap
resiasi upaya yang dilakukan
PHE Abar-PHE Anggursi

Foto : PHE

Pelatihan Penggunaan Alat Tangkap Pengganti
bagi Nelayan Pesisir Brebes
BREBES - PT Pertamina
Hulu Energi (PHE) Abar dan
PHE Anggursi terus me
ningkatkan kinerja serta
membangun hubungan baik
dengan stakeholder di sekitar
wilayah operasinya. Pada
21 April 2017, bersama
Pemerintah Daerah Brebes
dan Lembaga Masyarakat
Perikanan Nusantara (MPN),
PHE Abar - PHE Anggursi
menggelar kegiatan pelatihan
penggunaan alat tangkap
pengganti alat tangkap tidak
ramah lingkungan di Brebes.
Kegiatan dihadiri 100 nelayan
dari desa-desa pesisir di
Kabupaten Brebes.
General Manager PHE
Abar – PHE Anggursi Theo
dorus Duma mengatakan,
perusahaan berkewajiban
mendukung kegiatan ma
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atas kepeduliannya dalam
memberikan pelatihan kepada
nelayan pesisir Brebes.
“Terima kasih kepada
PHE Abar dan PHE Anggursi
atas dukungannya kepada
masyarakat nelayan di
Kabupaten Brebes. Saya
berharap, para nelayan
juga mendukung kegiatan
operasi perusahaan karena
kegiatannya berdekatan de
ngan area tangkap nelayan,”
ujar Narjo.
Selain itu, Ketua Ma

syarakat Perikanan Nusan
tara, Ono Surono selaku
penggagas kegiatan menje
laskan, pelatihan ini akan
dilakukan secara bertahap
di daerah-daerah lainya
sebagai upaya melaksanakan
amanat Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan
nomor 2 tahun 2015 tentang
larangan penggunaan alat
penangkapan ikan Pukat Hela
(Trawls) dan Pukat Tarik (Seine
Nets).•PHE

makassar – Sebagai komitmen terhadap bidang
pemberdayaan perempuan, Pertamina meresmikan
Home Industry & Social Care Center Kelompok
Wanita Nelayan Fatimah Azzahra sebagai bentuk
pemberdayaan masyarakat pesisir. Home Industry &
Social Care Center ini diresmikan oleh Wakil Walikota
Makassar Syamsu Rizal, GM Marketing Operation
Region (MOR) VII Joko Pitoyo, dan Komandan Lantamal
VI/Makassar Laksam ana Pertama Yusu, di Jalan
Barukang III Kelurahan Pattingaloang, Ujung Tanah
Makassar, (25/4).
Kelompok Wanita Nelayan (KWN) Fatimah Azzahra
merupakan kelompok yang dibentuk dan dibina
oleh Terminal BBM Makas sar sejak 2014 untuk
memberdayakan para istri nelayan sehingga dapat
berdikari dan memiliki penghasilan sendiri. Ben
tuk pemberdayaannya adalah dengan memfasilitasi
kegiatan pengolahan produk hasil olahan ikan seperti
abon ikan, bandeng cab ut tulang, otak-otak, dan
lain sebagainya. KWN juga menganut prinsip socio
preneurship dengan memberikan pemeriksaan dan
bantuan secara gratis kepada kaum lansia setiap
bulan dan membantu pembiayaan biaya pemakaman
bagi warga pesisir yang meninggal dunia melalui hasil
penjualan produk KWN.
Selain sociopreneuship, KWN memiliki program
advokasi dan kegiatan paralegal yang bersifat informal,
antara lain pendampingan terhadap korban KDRT,
sekolah perempuan, dan sekolah percaya diri. Melalui
berbagai program ini, KWN Fatimah Azzahra men
dapatkan penghargaan, baik nasional maupun inter
nasional, bahkan mendapatkan kunjungan tamu, seperti
Menteri ataupun Duta Besar dari negara sahabat.
Beberapa waktu lalu Ketua KWN, Nuraeni, dinobatkan
sebagai inovator nasional dalam Partisipasi Untuk
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PUSPA) oleh
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Yohana Yembise.
“Pertamina sangat bangga untuk memfasilitasi KWN
melalui pembangunan Home Industry & Social Care
Center, mengingat KWN menjadi salah satu sarana
perubahan sosial di masyarakat. Kami harap denga
Pelatihan Penggunaan Alat Tangkap Pengganti Bagi
Nelayan n adanya rumah produksi ini, dapat berguna
bagi masyarakat umum untuk berkegiatan di sini,” ujar
Joko Pitoyo.
Dalam kesempatan tersebut, GM MOR VII Joko
Pitoyo memberikan apresiasi kepada Nuraeni dengan
menyerahkan piagam Kartini of The Year 2017.•
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SHIPPING

Rakor Shipping 2017 :

Turbo SPIRIT,
speed up
your SPIRIT
CIATER - Mengawali caturwulan II, Fungsi Shipping

semangat turbo. SPIRIT yang dimaksud merupakan

program kerja masing-masing fungsi. Acara juga diisi

menyelenggarakan Rapat Koordinasi Shipping 2017

kependekan dari Safety, Performance Excellent, Innovation

dengan pemompaan semangat dan paparan motivasi

di Hotel Sari Ater, Ciater. Acara yang dilaksanakan

& Investment, Reliability, Integrity, dan Team work. Keenam

yang disampaikan secara apik oleh CEO Bukalapak

pada 27-29 April 2017 tersebut dimaksudkan untuk

hal tersebut adalah arahan utama yang disampaikan oleh

Achmad Zaky. Dalam kesempatan ini juga diberikan

menyelaraskan visi dan misi seluruh pekerja maupun

SVP Shipping Mulyono untuk menjadi guidelines untuk

beberapa penghargaan, baik kepada pekerja berprestasi

fungsi di lingkungan Shipping dalam mencapai target

menghadapi persaingan bisnis tahun ini.

masing-masing fungsi serta beberapa kapal milik yang

kinerja dan menghadapi tantangan yang semakin berat

Seperti halnya tahun 2016 yang mengusung Boost your

di tahun 2017. Acara ini dihadiri oleh seluruh pekerja

SPIRIT, Beat the Storm, dan Break the Limit, Turbo SPIRIT

Kapal milik yang diberikan penghargaan adalah

level asisten manager ke atas baik dari Kantor Pusat

menggambarkan komitmen seluruh pekerja fungsi Shipping

kapal MT. Pertamina Gas 2, MT. Gunung Geulis, dan

maupun Marine Region.

untuk bekerja lebih keras dalam menghadapi badai yang

MT. Matindok. Secara khusus, penghargaan juga

masih melanda perusahaan akibat masih menurunnya

diberikan kepada SVP Shipping sebagi inspiring leader

harga minyak dunia.

yang telah memberikan memberikan contoh bahwa

Turbo SPIRIT adalah
tagline yang di

mempunyai kinerja terbaik selama tahun 2016.

pada

SVP Shipping juga memberi tantangan kepada seluruh

belajar tidak mengenal waktu dan usia. Mulyono

rak or ters ebut.

fungsi dan pekerja Shipping tidak hanya memberikan

berhasil memperoleh gelar S3 dari Institut Teknologi

angkat

SPIRIT meng

prestasi yang lebih dari sekadar mencapai target kinerja

Sepuluh November Surabaya dalam usia 50 tahun.

gambarkan se

yang ditargetkan perusahaan namun juga semangat

Selama kepemimpinannya, Shipping mencatatkan

mangat pekerja

Zero NOA, yaitu tidak adanya insiden selama operasional

prestasiyang membanggakan dengan kinerja yang

distribusi energi.

terus meningkat, baik yang bertaraf nasional maupun

Shipping dalam
m e nc a p a i t a r g e t
perlu

ditambah

Acara yang diselenggarakan selama tiga hari ini tidak

internasional.•Shipping

hanya berisi arahan SVP Shipping maupun pemaparan

Women Shipping club dukung pencapaian 2017
CIATER - Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Shipping 2017, juga diundang

pendamping pekerja level Asisten Manager ke atas yang tergabung dalam
Woman Shipping Club (WSC).
Pada rakor tersebut, WSC mengikuti beberapa rangkaian kegiatan.
Pada sesi pembukaan Rakor, WSC diundang untuk ikut menyimak arahan
SVP Shipping dengan tujuan agar WSC juga mendapatkan gambaran
terkait tantangan yang harus dihadapi Pertamina di tahun 2017. Dengan
harapan, para WSC dapat memberikan support kepada pasangannya untuk
menunjukkan kinerja maksimal.
Pada hari yang sama, WSC juga hadir untuk menambah wawasan dengan
mengikuti sharing session yang apik dari pembicara Achmad Zaky yang
merupakan pendiri sekaligus CEO dari situs e-commerce bukalapak.com,
sebuah perusahaan e-Commerce Indonesia berbasis marketplace C2C yang
berfokus pada pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM). Insight yang
didapat dari sharing session tersebut adalah untuk memulai suatu bisnis

bisnis advokasi pertama di Indonesia yang berfokus pada kualitas produk terbaik,

atau usaha, kita tidak perlu memiliki banyak modal sejak awal, seperti uang

inovasi pelayanan dan memberikan edukasi serta manfaat ekonomi yang positif kepada

yang banyak, kemampuan entrepreneur yang baik ataupun tempat usaha.

komunitas sekitar serta memberi warna baru dalam industri kuliner di negara yang kaya

Namun, yang lebih dibutuhkan adalah kemampuan untuk tetap bertahan/

akan cita rasa ini. Acara hari kedua ditutup dengan gala dinner dan awarding yang juga

tahan banting serta optimis dalam kondisi terburuk, terutama pada saat bisnis

dilengkapi dengan hiburan musik sebagai simbol selesainya rangkaian Rapat Koordinasi

masih di fase awal atau belum mendapatkan profit.

Shipping periode 2016-2017.

Pada hari kedua, WSC mengikuti Ladies Program yang diisi dengan
mengikuti Cooking Class bersama Chef Andrew serta sharing session dari
Feri dari Organisasi Mobil Bisnis Indonesia (OMBI), suatu organisasi mobil

Pada hari ketiga, WSC turut mengikuti rangkaian kegiatan tambahan, yaitu olahraga
bersama, seperti senam bersama, pertandingan tenis meja dan voli.•Shipping
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Dukungan Pemkab untuk Kilang Tuban
Pemerintah Kabupaten Tuban

ujar Huda di hadapan media dalam

m e n d u k u n g p e n u h re n c a n a

kegiatan Media Gathering “Pem

pembangunan Kilang Tuban.

bangunan Tuban ke Masa Depan”

Bupati Tuban, H. Fathul Huda

yang digelar di Tuban, pada Jumat

yakin proyek tersebut dapat

(28/4).

memberikan efek ganda yang

Ia menjelskan, pada saat proyek

positif untuk masyarakat Tuban,

pembangunan kilang minyak berjalan,

terutama yang berada di sekitar

maka akan timbul beberapa dampak

proyek.

ekonomi yang dirasakan. Salah

“Efek ganda akan dirasakan
oleh masyarakat, mulai dari

satunya adalah terbukanya peluang
kesempatan kerja bagi masyarakat.

pembangunan hingga berope

Tenaga kerja yang dibutuhkan

rasinya kilang minyak termegah

selama pembangunan kilang minyak

dan termodern di kawasan Asia,”

baru diperkirakan mencapai 50.000
orang. Huda berharap masyarakat

warung makan, penyewaan tempat

di sekitar lokasi pembangunan

tinggal, dan lainnya akan tumbuh di

kilang minyak akan menjadi prioritas

sekitar lokasi kilang minyak.

Pertamina dalam penyerapan tenaga

S e p e r t i d i k e t a h u i , Tu b a n

kerja sehingga bisa membantu untuk

telah ditetapkan seb agai lokasi

menekan angka pengangguran di

pembangunan kilang minyak baru

Kabupaten Tuban.

di Indonesia. Kilang ini didirikan

Efek ganda lainnya yang akan

sebagai upaya untuk memenuhi

dirasakan oleh mas yarakat adalah

kebutuhan energi Indonesia

terbukanya peluang usaha bagi Usaha

yang semakin meningkat. Selain

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

pembangunan kilang baru di Tuban,

untuk memenuhi kebutuhan sandang,

Pertamina juga akan meningkatkan

pangan, dan papan para tenaga kerja.

kapasitas produk kilang-kilang

Ia yakin sentra-sentra ekonomi seperti

lainnya.•DIT. MP3

Sorot

Delegasi MPOB Kunjungi
J A K A R TA - D e l e g a s i
Malaysia Palm Oil Board
( M P O B ) d i p i m p i n D r.
Harrison Lau Lik Nang
melakukan kunjungan kerja
Terminal BBM Plumpang
pada Rabu (26/4), dan
diterima oleh S&D
Region III Manager Gema
Iriandus Pahalawan yang
mewakili GM MOR III. Gema
didampingi OH Terminal
BBM Jakarta Group Budi
Prasojo.
Hadir pula dalam acara
tersebut wakil dari Direktorat

Jenderal EBTKE, Abdul
Rochim dan Muhammad
Taufik (Gaikindo), Paulus
Tjakrawan (Asosiasi Pro
dusen Biofuel Indonesia),
dan lain-lain.
Dalam sambutan sing
katnya, Gema menyatakan
bahwa di wilayah kerja
MOR III Jawa Bagian
Barat, Pertamina sudah
mengimplementasikan bio
fuel 20% (B20). Saat ini
di TBBM Plumpang, B20
sudah dilakukan dengan
sistem inline blending.

“Sistemnya kita sudah
setting dengan komputer.
Jadi kalau pemerintah
bilang, besok harus 25%,
kita bisa melakukannya,”
kata Gema. “Atau misalnya
turunkan 15%, kita juga
bisa melaksanakannya.”
Harrison dalam sam
butannya menyatakan
bahwa ini bukanlah kun
jungan pertama ke Perta
mina. Beberapa waktu lalu,
tahun 2016, mereka sem
pat mengunjungi TBBM
Tanjung Gerem di Banten,

Foto : PRIYO

Terminal BBM Plumpang

Delegasi Malaysia Palm Oil Board (MPOB) mendapatkan penjelasan tentang sistem kerja TBBM Plumpang.

juga dalam rangka melihat
kemajuan bisnis B20 yang
dilakukan dengan sistem
inline blending.
Usai acara, Harrison
menambahkan bahwa
tujuan kunjungan MPOB

adalah untuk mendapatkan
gambaran tentang program
B20 Indonesia yang lebih
maju dari Malaysia yang
baru menerapkan B7.
Pertemuan juga mende
ngarkan presentasi dari

Abdul Rochim mengenai
kemajuan pemakaian B20
dalam industri otomotif saat
ini. Sementara Budi Prasojo
memberikan gambaran
mengenai bisnis MOR III.
•URIP
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Tim Knowledge Management (KOMET)
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Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
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Be S. M. A. R. T. QSKM Activities

“Be S.M.A.R.T Activities” menjadi tagline dalam rapat koordinasi internal Fungsi Quality, System
and Knowledge Management (QSKM), yang dilaksanakan di Bali, pada tanggal 25-27 April 2017
dengan harapan dapat Memperkokoh Sinergi 4 Pilar Sebagai Upaya Akselerasi Pencapaian
Lima Arahan Strategis Perusahaan.
Sebelum Rakor dilaksanakan kegiatan dibuka
dengan presentasi dari VP QSKM, Faisal Yusra yang
menyampaikan mengenai 5 (lima) tantangan bagi
Fungsi QSKM sesuai hasil dari evaluasi perjalanan 7
(tujuh) tahun QSKM. Salah satunya dalam penerapan
Plan-Do-Check-Action dalam kegiatan QSKM, Beliau
Opening Speech oleh VP QSKM, Faisal Yusra
menekankan bahwa masih kurangnya control (check)
di beberapa kegiatan yang masih dapat ditingkatkan. Disamping itu juga disampaikan tantangan
besar yang mungkin dihadapi oleh masing-masing pilar quality management sehubungan dengan
perubahan iklim bisnis perusahaan saat ini. Dengan begitu diharapkan agar jangan terjadi silo dalam
menerapkan 4 pilar QSKM dan keluar dari “comfort zone” dengan mengidentifikasi dan memitigasi
tantangan yang mungkin terjadi, serta melakukan “quantum leap” dengan cara menyamakan mindset
dan mencari solusi yang perlu dilakukan.
Untuk menindak lanjuti arahan dan kebijakan
Direktur Utama khususnya tentang peningkatan
kualitas SDM yang kompeten dan mampu
bekerja lintas fungsi/direktorat, maka VP QSKM
membentuk 13 Tim Improvement dengan tujuan
Penyampaian Progress Tim Improvement
untuk meningkatkan skill leadership dan kemampuan
berkoordinasi dari masing-masing pekerja s/d level
assistant manager di Fungsi QSKM. Salah satu tim improvement yang menyampaikan progress-nya
adalah perencanaan untuk penyelenggaraan TBIC (Technology and Business Innovation Challenge),
yang merupakan salah satu program unggulan tahun 2017 untuk membutkikan bahwa Pertamina
sanggup menyelenggarakan Forum Inovasi Internasional sesuai visi menjadi world class national
energy company.
Pada kesempatan ini juga ditandangani Pertamina Quality Management Calender of Event (CoE)
2017. Penandatangan dilakukan oleh VP QSKM, Anissrul Waqie selaku Quality Management Corporate

Manager, Gatot Chiandar selaku Knowledge Mangement Manager, Mardiani selaku System & Business
Process Manager, Husaeri selaku Quality Management Upstream & Gas Manager, dan Edy Suprijadi
selaku Manager QM Pengolahan.
Kegiatan tersebut didukung penuh oleh Direktur SDM,
TI dan Umum - Dwi Wahyu Daryoto melalui kehadirannya
dalam dialog bersama fungsi QSKM. Salah satu highlight
yang beliau sampaikan adalah, “Yakinlah, tanpa knowledge
management organisasi akan mati. Seperti quote yang
selalu dipakai oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
- Elia Massa Manik yaitu without knowledge we can not
Penandatangan Pertamina Quality Management CoE 2017
change the world”. Dialog berlanjut pada sesi tanya jawab
mengenai dokumentasi asset knowledge dari risalah CIP
sebelum tahun 2009 hingga arsip perusahaan penting lainnya.
Masih adanya permasalahan pada kegiatan arsip baik di pusat
maupun di daerah menjadi salah satu concern yang dapat
diambil oleh Beliau dari sesi dialog ini.
Untuk kedepannya diharapkan pekerja QSKM dapat
mempertajam eagle view dalam meningkatkan pelaksanaan
Dialog dengan Direktur STIU, Dwi Wahyu Daryoto
4 pilar QSKM.•Rr.Wara Desisswatami

Insan Mutu, Semangat! Hebat!
Pertamina, Jaya! Jaya!

Oleh: Quality, System and Knowledge Management

Workshop CIP 2017 Elnusa :
Program Improvement dan Inovasi untuk Kinerja yang Lebih Baik
PT Elnusa Tbk (ELNUSA), salah satu perusahaan nasional terkemuka penyedia jasa energi
terintegrasi, terus berupaya melakukan berbagai pengembangan usaha untuk mendukung
pertumbuhan bisnis dan peningkatan pangsa pasarnya. Sejalan dengan hal itu, Tim Manajemen Elnusa
melalui program Elnusa Petroleum School, mendorong pengembangan kompetensi karyawannya
untuk terus melakukan improvement dan inovasi secara berkelanjutan di kegiatan bisnis mereka untuk
kinerja yang lebih baik melalui Continuous Improvement Program (CIP).
Adapun pencapaian Tim CIP PT Elnusa pada APQ Awards tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan workshop CIP di Elnusa East Indonesia Region, Balikpapan

Sejumlah 2 (dua) gugus mendapatkan kategori GOLD dan 2 (dua) gugus mendapatkan kategori
SILVER. Sedangkan target yang dicanangkan oleh Elnusa pada APQ Awards tahun 2018 nanti
diharapkan lebih baik dengan perolehan peringkat PLATINUM sesuai dengan arahan Management
PT Elnusa, Tbk.
Sehubungan dengan semangat improvement dalam pengelolaan CIP tersebut, ELNUSA
berkolaborasi dengan Fungsi QM Upstream & Gas telah melaksanakan workshop penyelesaian masalah
pekerjaan dan ide inovasi berbasis CIP pada tanggal 20 - 21 April 2017 di Kantor Elnusa East Indonesia
Region, Balikpapan. Workshop ini dihadiri oleh 19 orang pekerja yang berasal dari unit operasi:
1. Dept. of Asset Management DOS
2. Dept. of Procurement,
3. Operations Oilfield & Drilling
4. Anak perusahaan Elnusa (Elnusa Petrofin dan Sigma Cipta Utama).
Pelaksanaan workshop ini dibuka oleh perwakilan dari Elnusa East Indonesia Region - Arif Budiman,
kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh tim QM Upstream & Gas – Fungsi QSKM,
yang terbagi menjadi 2 (dua) sesi:

1. Konsep dan sistematika dalam ber-CIP (delapan langkah tujuh alat/DELTA) secara teori disertai
contohnya untuk membuka wawasan peserta dipaparkan pada hari pertama;
2. Praktek/latihan perencanaan penyelesaian masalah pekerjaan/ide inovasi berbasis CIP dan
workshop menyusun laporan penyelesaian masalah pekerjaan berbasis CIP dilaksanakan
pada hari kedua.
Workshop ini berhasil memperoleh 18
judul tema improvement/inovasi yang akan
ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui proses
Audit CIP. Diharapkan seluruh peserta yang
mengikuti pelatihan dapat menjadi pioneer
dalam mengajak dan menularkan semangat
ber-CIP kepada pekerja Elnusa lainnya di
lingkungan kerja mereka. Selain itu, proses dan
semangat ber-CIP ini diharapkan dapat terus
dipantau dan dibimbing penyelesaiannya oleh
PT Elnusa melalui QM Elnusa Kantor Pusat,
Peserta workshop CIP di Elnusa East Indonesia Region, Balikpapan
sehingga dapat memberikan kontribusi nyata
dan membawa PT Elnusa menjadi perusahaan nasional penyedia jasa energi terintegrasi terbaik
di dunia.•Winardi

Konten rubrik ini diisi oleh Tim QM Korporat

Oleh : QM Upstream & Gas – QSKM - Dit. SDM & Umum
Oleh: Senna Gumilar – Fungsi QSKM
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AKSI PTKAM

Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak

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

Sekali Lagi: “Mengukur Bersama-Sama,
Menghitung Masing-Masing”
Mungkin kata-kata itu dianggap hal yang sepele bagi
sebagian orang, karena mengukur dan menghitung adalah

Sehingga dengan aturan tersebut hasil perhitungan
menjadi benar dan dapat dipertanggungjawabkan

pekerjaan yang dianggap tidak perlu ilmu dan pengetahuan

Sebagai gambaran, dari pengukuran suhu saja,

yang tinggi, dan bahkan sebagian lagi beranggapan bahwa

ada aturan yang mengatur perbedaan perlakuan

pekerjaan mengukur dan menghitung tersebut sekedar

pengambilan untuk tinggi minyak di atas 5 meter, antara

melihat dan mencatat yang dilanjutkan dengan menghitung

3 – 5 meter, dan dibawah 3 meter. Belum lagi persyaratan

ringan dengan rumus-rumus yang telah ditetapkan.

menyangkut rentang suhu termometer yang digunakan,

Di sisi lain, aturan akuntansi minyak terkait pengukuran

lama perendaman dan validasi kalibrasinya.

dan perhitungan, memang telah dibuat secara baku

Sedangkan terkait pengukuran dan perhitungan di

agar angka yang dihasilkan merupakan angka transaksi

kapal, maka aturan-aturan terkait dengan pengukuran

standar yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengukuran

dan perhitungan dikapal juga harus diikuti. Pihak kapal,

dimulai dari tinggi minyak dalam tanki, mengukur suhu

surveyor dan pihak darat/loading master bersama-sama

minyak, pengambilan contoh, pengukuran density hingga

mengukur COT dengan tahapan yang telah tertata dan

menghitung volume minyak, baik yang berlaku untuk

menghitung dengan tabel kapal yang telah divalidasi.

minyak mentah dan produk baik di tanki darat maupun

Koreksi trim, koreksi kemiringan, maupun koreksi zero

di kapal. Semua tidak boleh menyimpang dari ketentuan

point harus dilihat secara seksama menjadi pembacaan

yang telah ditetapkan, sehingga tidak perlu lagi variasi yang

yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Peralatan

membingungkan.

alat ukur yang sudah terkalibrasi dan tersimpan dalam

Namun demikian, pengalaman mengikuti witness ke

tool box dengan tersegel rapi akan menjadi awal yang

sebuah terminal di tahun lalu “berkata beda”, tidak cukup

pasti. Tidak lagi menjadi alasan penyebab perbedaan

satu kali juru ukur dan surveyor menanyakan posisi dimana

yang cukup tinggi akibat pembacaan yang dapat

dan berapa kali suhu minyak di tanki harus diukur dalam

dimainkan.

proses opening. Di kesempatan di terminal yang berbeda,

Inilah profesionalisme yang diperlukan agar semua

juga terlihat surveyor hanya menunggu hasil pengukuran

para pelaksana pengukuran dan perhitungan tetap

juru ukur dan tidak ikut langsung melihat hasil di pita ukur.

mengacu terhadap peraturan ataupun STK yang ada.

Kondisi diatas menunjukkan profesionalisme juru ukur

Diperlukan persyaratan yang telah ditetapkan, baik SDM,

dan surveyor menjadi diragukan, karena juru ukur/surveyor

alat, maupun prosedur. Tidak ada lagi pengukuran yang

yang profesionalisme akan melaksanakan pekerjaan sesuai

dianggap angin lalu, bahkan kadang harus menunggu

dengan sistem tata kerja serta aturan profesionalitasnya.

satu sama lain, yang akhirnya sekedarnya dan bahkan

Figure 1 Mengukur Bersama-sama dan menghitung masing-masing perlu dilakukan demi transparansi akuntansi minyak yang baik

kadang diwakili personal yang belum kompeten.
Prinsip “mengukur bersama-sama, menghitung masingmasing” tampaknya akan efektif bila semua pihak merasa
bertanggung jawab terhadap angka volume kargo yang akan
diukur. Mengamati dan membaca dengan seksama pada saat
mengukur, bertindak teliti dan cermat pada saat menghitung.
Wajib konsisten dilaksanakan untuk menghasilkan angka
figure yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada lagi
alasan salah baca ataupun salah ukur.bahkan salah hitung
dalam memunculkan angka yang valid.
Usaha meminimasi losses akan terus berjalan tanpa
henti. Berbagai cara satu demi satu terinovasi, semakin lama
semakin terinspirasi. Meskipun banyak halangan yang selalu
dihadapi, tetapi semangat insan serah terima minyak tetap
tinggi. Apalagi kita tahu tantangan tahun ini, bukan basa-basi,
0,2% menjadi angka yang harus dimitigasi, agar losses dapat
dikurangi. Sekali lagi, Mengukur bersama-sama, menghitung
masing-masing, agar permainan angka dapat dihindari dan
itulah salah satu bentuk mitigasi.•SG
***PTKAM 0.2

Mitigasi Risiko Ketika Diskrepansi Perhitungan Terjadi
Ada sebuah peristiwa sederhana yang menjadi catatan PTKAM,
yakni terjadinya serah terima minyak dari tanker “K” di pelabuhan
kawasan barat.
Jalan ceritanya cukup menarik, karena kedua aktivitas serah
terima minyak tersebut melibatkan fungsi professional dan sudah
berpengalaman pada aktivitas ini. Berikut adalah resume dari
kejadian tersebut untuk menjadi pembelajaran bersama.
			***
Seorang Manajer dari Kantor Pusat melaporkan kepada
Manajer di salah satu lokasi serah terima di bagian barat Indonesia,
mengenai pengalaman nakhoda MT “K” yang saat itu loading di
TBBM. Bahwa diskrepansi R-1-nya di atas ambang toleransi. Pihak
kapal tidak bersedia berlayar meninggalkan L/P sebelum dilakukan
pemeriksaan menyeluruh.
Angka kapal setelah sounding dan kalkulasi perhitungan kapal
sebagai berikut ;
• Kargo P = 4.625,03KL (28.530,6 Bbl), angka BL = 4.650,89
KL (28.572,29 Bbl).
• Kargo S = 2.598,99 KL (16.099,38 Bbl), angka BL = 2.614,60
KL (16.108,99 Bbl).
•
Diskrepansi premium = -25,86 KL (0,55%), diskrepansi
solar = 15,61 KL (0,59%).
Angka tersebut menunjukkan pencatatan diskrepansi
awal yang melebihi toleransi yang dipekenankan. Sehingga

ada indikasi pemberhentian perkapalan untuk
pemeriksaan lebih lanjut. Lalu, bagaimana mitigasinya?
Dari pihak perkapalan menyatakan kapal jangan
diberangkatkan, sampai diketemukan penyebab
diskrepansinya. Sebaliknya dari pihak pemasaran
meminta Kapal segera berangkat, karena stok BBM
di tujuan tinggal tersisa 2 hari.
Namun akhirnya kapal tetap diberangkatkan atas
komando nahkoda, meski dengan letter of protest dan
pengawalan dalam pelayaran ke tempat tujuan.
***
Konfirmasi ulang dilakukan oleh pihak kantor pusat
dan ternyata ditemukan bahwa pencatatan yang
dilakukan adalah dengan menggunakan satuan tinjauan
mata (KL observe). Seharusnya dalam kegiatan serah
terima yang digunakan adalah satuan ukuran standar
pada suhu standar (KL 15oC/ Bbl 60oF).
Pencatatan dilakukan dengan ukuran standar dan
diperoleh pencatatan serah terima sebagai berikut :
• Kargo P dicatat sebesar = 4.539,61 KL, SFAL =
4.532,98 KL; dan diskrepansi - 6,62 KL (0,14%).
• Kargo S dicatat sebesar= 2.559,83 KL, SFAL =
2.558,3 KL; diskrepansi -1,53 KL (0,06%).
Dalam hal ini seluruh transaksi serah terima masih

masuk dalam toleransi.
Dalam memitigasi hal ini perlu dilakukan standar
acuan dan prosedur yang diketahui bersama perihal
pengukuran di tangki darat maupun kapal. Hal ini
tentunya tidak akan menimbulkan konflik tidak perlu
di lapangan.
Hal ini juga dilakukan untuk memitigasi faktor lain
seperti cuaca. Perbadaaan pengukuran dapat terjadi
ketika mulai loading di siang hari dengan suhu udara
sedang agak tinggi katakanlah 36º C, dan ketika kapal
selesai loading menjelang dini hari suhu udara sedang
agak turun, katakanlah 34º C akan memiliki hitungan
yang berbeda.
Seandainya perbedaan hasil observe KL antara
darat degan kapal dikonversikan dulu kepada aturan
main yang berlaku dalam prosesi serah terima minyak,
kita yakin tidak akan ada saling tarik urat leher terjadi
di antara sesama pasukan anti loss.
Experientia optima rerum magistra, pengalaman
adalah guru yang baik. Semoga hari-hari mendatang
kita lebih teliti dan cerdas ketika membahas hal-hal
yang banyak varian pembandingnya. Sehingga resiko
diskrepansi perhitungan dapat segera dimitigasi.•SG
***PTKAM

Konten rubrik ini diisi oleh Tim PTKAM
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Galuh Pramudipto - Analyst HSE Compliance & Performance Pertamina International EP

Penerapan Operational Excellence
dalam Operasi Pertamina
Banyak jalan menuju roma. Banyak cara untuk untuk untuk mencapai keunggulan
bisnis. Salah satunya adalah dengan menerapkan keunggulan operasional atau
operational excellence.
Pertamina Internasional EP menjadi salah satu perusahaan yang berupaya
menerapkan operational excellence dalam menjalankan bisnisnya. Sebagai salah
satu upayanya, PIEP menerapkan melalui PERISCOPE (Pertamina International
Sustainability, Control and Operation Excellence Management System). Hasilnya dapat
terlihat dari hasil baseline assessment ISRS 8 untuk Physical Barriers Assessment
(PBA) sebesar 80,49% dan Physical Condition Tour (PCT) 85,25%. Ini adalah awal
dari suatu proses perjalanan Pertamina Internasional EP untuk mencapai Operation
Excellence yang akan diukur menggunakan tools ISRS 8.
Untuk mengenal lebih jauh mengenai operational excellence, berikut dibahas
secara singkat mengenai hal tersebut.
Apakah Operational Excellence (OE) itu?
Keunggulan Operasional atau Operational Excellence (OE) adalah pengelolaan
Health Safety, Security dan Environment (HSSE) yang sistematis dan terpadu
diterapkan di semua aspek bisnis untuk mencapai hasil yang unggul di semua unit
operasi perusahaan. OE adalah sebuah perjalanan (journey) dari suatu organisasi
untuk mencapai kinerja kelas dunia dengan keunggulan yang kompetitif. Inti dari OE
adalah kepemimpinan dan upaya secara terus-menerus dalam membangun dan
mempertahankan standar dengan cara yang konsisten dan dapat diandalkan.
Beberapa organisasi telah menggambarkan OE sebagai kemampuan organisasi
untuk mencapai dan mempertahankan kinerja terdepan dalam keandalan dan
efisiensi, dengan berpegang pada standar tertinggi untuk keselamatan, kesehatan,
dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan dengan cara yang Cost Efficient.
Element Tipikal dalam Operational Excellence
Kerangka kerja sistem manajemen keunggulan operasional disusun secara logis
mulai dari fokus utama dan dilengkapi serangkaian elemen yang mengartikulasikan
tujuan dan harapan kinerja dan pada gilirannya melalui pengumpulan program, proses,
prosedur, dan aktivitas dengan cara yang sejajar dan selaras dengan Process Safety
Management (PSM). Unsur-unsur utama mungkin tidak sama untuk semua organisasi,
karena struktur dan aktivitas bisnis dan organisasi mereka mungkin berbeda.
Leadership, Management, and Accountability
Manajemen menetapkan kebijakan, strategi, menetapkan ekspektasi dan
menyediakan sumber daya untuk operasi yang sukses. Harapan yang terkait dengan
elemen ini meliputi Vision and Mission, Commitment to OE, Driving OE Culture,
Resources, dan Customer Focus
Asset Management (Design, Construction, Operations, Maintenance,
Inspection)
Hal ini memastikan bahwa kinerja aset yang kritikal dirancang, dibuat, dioperasikan,
diinspeksi, dan dipelihara untuk mencapai tingkat keandalan, integritas, dan efisiensi
yang tinggi sepanjang siklus hidup aset. Harapan yang terkait dengan elemen ini meliputi
Design, Procurement and Construction, Identification and Assessment of Performance
Critical Assets, Operations, Outages, Shutdowns, and Decommissioning, Quality
Assurance, Improvements, Work Procedures
Risk Management
Penilaian dan pengelolaan risiko memerlukan hal-hal seperti Risk Identification,
Assessment and Preparation, Risk Awareness, Business Continuity Management,
dan Risk Documentation
Management of Change
Fasilitas operasi secara terus-menerus akan mengalami perubahan untuk
meningkatkan efisiensi pengoperasian dan keamanan, mengakomodasi inovasi teknis,
dan menerapkan perbaikan mekanis. Selain itu, kadang-kadang, perbaikan sementara,
koneksi, bypass, atau modifikasi lainnya mungkin dilakukan karena kebutuhan operasi.
Semua perubahan dalam operasi, prosedur, standar, bahan, peralatan, fasilitas, atau
organisasi ini dapat menyebabkan bahaya baru yang harus dievaluasi dan dikelola
untuk memastikan bahwa risiko yang timbul dari perubahan ini tetap pada tingkat yang

dapat diterima.
Pre-startup Safety Reviews
Tujuan dari tinjauan keselamatan pra-startup atau pre-startup safety reviews (PSSR)
adalah untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan pada fasilitas atau proses
memenuhi tujuan desain atau operasi. PSSR bertujuan untuk menemukan perubahan yang
mungkin terjadi selama perancangan teknik atau selama tahap konstruksi proyek. PSSR
tidak hanya mencakup peralatan, tapi juga masalah "software" seperti prosedur pelatihan
dan operasi.
Dengan melakukan PSSR, organisasi yang akan melakukan pengoperasian dapat
menolak untuk menerima fasilitas yang dianggap tidak aman.
Human Resources and Training
Pengendalian operasi bergantung pada kompetensi orang. Untuk mencapai OE maka
memerlukan proses penyaringan, seleksi, penempatan, penilaian yang berkelanjutan,
pelatihan karyawan yang tepat, serta memastikan kontraktor yang berkualitas dan
berpengalaman.
Reliability and Efficiency
Tiga persyaratan yang dibutuhkan untuk menciptakan sistem keandalan untuk OE
adalah :
•
Memastikan proses indetifikasi terhadap potensi defect yang akan menghilangkan
work quality assurance system telah dilakukan.
•
Proses inovasi di seluruh bisnis difokuskan pada optimalisasi produktivitas dengan
biaya paling rendah, dan kualitas output yang tepat.
•
Pengelolaan siklus hidup suatu aset fisik untuk operasi yang stabil dan andal secara
holistik.
Product Stewardship
Product stewardship adalah cara agar setiap orang yang merancang, membuat, menjual,
menggunakan, dan mendaur ulang atau membuang produk tersebut dapat ikut membantu
melindungi keselamatan, kesehatan, dan kualitas lingkungan. Ini adalah konsep dimana
setiap orang yang terlibat dalam siklus hidup suatu produk untuk ikut berbagi tanggung
jawab.
Compliance Assurance
Ekspektasi dari proses ini meliputi mengidentifikasi persyaratan yang berlaku, komunikasi
dan pelaporan, proses penyelesaian dari suatu pelanggaran yang ada dan tindakan koreksi
sebagai tindak lanjut.
Emergency Management (Response and Incident Investigation)
Perencanaan dan kesiapsiagaan tanggap darurat sangat penting untuk memastikan
bahwa, apabila terjadi insiden, semua tindakan yang diperlukan akan dilakukan untuk
melindungi masyarakat, lingkungan, personil dan asset perusahaan. Termasuk juga
pelaporan incident dan tindak lanjut untuk mengambil lesson learned.
External Services
Mengelola Kontraktor dan pemasok
untuk memastikan bahwa produk dan/
atau layanan yang diberikan atas nama
perusahaan diberikan dengan cara
yang sesuai dengan tujuan, harapan,
dan standar OE. Dimana ekspektasi
dari proses ini adalah Communication,
Performance Assessment, Contracting
Strategy Networking.
Innovation, Learning and Conti
nuous Improvement
Proses untuk terus memperbaiki
dan meningkatan keunggulan operasi
dan untuk mencapai tingkat budaya
keselamatan yang lebih tinggi.•

Operational excellence components and impacts
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Kiprah Anak Perusahaan

indramayu - Menjawab
kebutuhan untuk peme
nuhan energi, PT Pertamina
EP memiliki target internal
berupa program Journey
to 100.000 BOPD dimana
salah satu tulang punggung
produksi ada di Asset 3 dan
Asset 5.
Sebagai salah satu
backbone, Asset 3 melalui
Jatibarang Field menun
jukkan peningkatan produksi
yang signifikan teru tama
didapatkan dari keber
hasilan reparasi Sumur XA
09 di lapangan lepas pantai
Platform X-Ray yang diope
rasikan oleh Jatibarang Field.
Wisnu Hindadari selaku
General Manager Asset 3
mengungkapkan bahwa pro
duksi terakhir sumur XA-09
lapisan X-35 & X-32 per
tanggal 3 Februari 2017
sebelum dilakukan reparasi
seb esar 87 Barel Oil Per
Day (BOPD). Kemudian
dilakukan reparasi dengan
membuka lap isan X-26
secara comingle.
“Setelah dilakukan re
p a r a s i s u m u r, d e n g a n
membuka lapisan ke X-26
secara comingle, tercatat
saat tanggal 22 Maret 2016,
produksi XA-09 meningkat
dan stabil dengan produksi
menc apai 2.011 BOPD.”
ungkap Wisnu Hindadari lagi.
Untuk diketahui, lanjut
Wisnu, Jatibarang Field me
miliki target 2017 sebesar
10.551 BOPD dan ratarata prod uksi Jatibarang

Field pada bulan April untuk
minyak sebesar 7318 bopd
dan gas sebesar 50.43
mmscfd.
Adapun struktur yang
menjadi backbone produksi
di Jatibarang Field adalah
Struktur X-Ray yang merupa
kan lapangan offshore dan
Struktur Jatibarang, Karang
Komplek dan Cemara untuk
lapangan onshore.
Sementara itu, Herman
Rachmadi Jatibarang Field
Manag er menyampaikan
bahwa dalam pencapaian
target produksi tahun 2017
terutama difokuskan pada
Struktur Jatibarang dan
Struktur X-Ray yang akan
dilakukan peningkatan pro
duksi dengan rencana kerja
yang masif.
“Di Struktur Jatibarang
akan dilakukan pengeboran,
fracturing dan well inter
vention di lapisan vulkanik
sedangkan di Struktur X-Ray
difokuskan pada reparasi dan
optimasi produksi di lapisan
X-26, X-25, X-34 dan X-35”,
ujarnya.
Optimisme Jatibarang
Field untuk mencapai target
produksi 2017 cukup tinggi
dengan adanya keberhasilan
sumur fracturing JTB 84 (G/
N= 1.199 blpd/587 bopd)
dan sumur XA-09= (G/N=
3.647 blpd/ 2.628 bopd).
Di samping itu, Jatibarang
Field juga tak lupa untuk
mengembangkan lingkungan
di sekitar wilayah operasi se
bagai wujud tanggung jawab

Herman Rachmadi Jatibarang Field
Manager menyampaikan, dalam
pencapaian target produksi tahun 2017
terutama difokuskan pada Struktur
Jatibarang dan Struktur X-Ray yang akan
dilakukan peningkatan produksi dengan
rencana kerja yang masif.

sosial perusahaan.
Seperti program Ke
anekaragaman Hayati (Kehati)
yang dilaksanakan di wilayah
Taman Nasional yang berada
di Kabupaten MajalengkaKuningan, yaitu Taman Nasi
onal Gunung Ciremai dengan
memfokuskan pada peles
tarian Surili dan Macan Tutul
serta pembangunan Stasiun
Riset dan Mess Peneliti yang
digunakan para peniliti dari
seluruh Indonesia untuk
mendukung penyelamatan
habitat hutan Indonesia.
Sedangkan CSR bidang
lingkungan yang saat ini telah
berjalan ialah budidaya bank
sampah di Desa Karanganyar,
Kecamatan Kandanghaur,
Indram ayu. “Program ini
dilaksanakan untuk menga
tasi permasalahan atau isu
lingkungan berupa penge
lolaan sampah yang belum
terkelola dengan baik di desa
tersebut. Selain itu, dalam
program ini juga dilakukan
pembinaan kepada ibu-ibu
untuk mengolah sampah
plastik tidak terpakai menjadi
produk serbaguna,” jelas
Herman.
Selain program CSR ber
basis lingkungan, Jatibarang
Field juga sedang fokus
mengembangkan program
CSR di bidang pendidikan
dan kebudayaan dengan
judul “Pendidikan Karakter
dan Pelestarian Budaya Tari
Topeng Melalui Kearifan
Lokal” bersama Sanggar
Tari Topeng Mimi Rasinah
Indramayu.
“Program ini telah berhasil
mendapatkan penghargaan
tertinggi kategori Gold dalam
ajang Public Relations Indo
nesia Awards 2017 di bidang
CSR bulan Maret 2017 yang
diselenggarakan oleh Majalah
PR Indonesia dan Juara 1
Local Hero Pertamina Awards
2016 yang diselenggarakan
oleh PT Pertamina (Persero)”,
pungkas Herman.•RILIS

Foto : PATRA JASA

Asset 3 Jadi Tulang
Punggung Pencapaian
Produksi PT Pertamina EP
Direktur Utama PT. PP (Persero) Tumiyana, Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry Faik Fahmi, Komisaris Utama
PT. ASDP Indonesia Ferry Lalu Sudarmadi, Menteri BUMN RI Rini M Soemarno, Gubernur NTT Frans Lebu Raya,
Bupati Manggarai Barat Agustinus CH. Dula, dan Direktur Utama PT. Patra Jasa M. Haryo Yunianto melakukan
groundbreaking pembangunan kawasan komersial Labuan Bajo Marina-NTT pada (20/4)

Patra Jasa Siap Bangun
Hotel Berbintang di Labuan Bajo Marina
LABUAN BAJO - Menteri BUMN Rini

juga akan siapkan cruise yang akan

M. Soemarno bersama jajaran Direksi

singgah di Pelabuhan Labuan Bajo

PT Patra Jasa, PT ASDP Indonesia

Marina. Jadi jumlah wisatawan yang

Ferry (Persero), dan PT PP (Persero)

datang dapat semakin meningkat,”

Tbk. melakukan groundbreaking pem

ujar Direktur Utama PT Patra Jasa M.

bangunan Kawasan Komersial Labuan

Haryo Yunianto.

Bajo Marina, Nusa Tenggara Timur,

Daya tarik Labuan Bajo tidak hanya

pada (20/4). Proyek joint venture antara

datang dari pembangunan proyek

Patra Jasa, ASDP, dan PP Property ini,

Labuan Bajo Marina saja, namun

akan membangun kawasan komersial

ada juga wisata ke Pulau Komodo

di Pelabuhan Marina yang dapat di

yang saat ini sudah cukup ban yak

sandari kapal pesiar atau dapat juga

mendatangkan wisatawan asing.

menampung sampai dengan 70 yacht

Diharapkan ketika proyek ini sudah

dan akan memiliki hotel berbintang di

beroperasi penuh, mimpi menjadikan

atas lahan seluas 8.000 m dengan

Labuan Bajo sebagai ‘Bali kedua’ akan

kapasitas sebanyak 180 kamar dengan

semakin cepat terwujud.

2

nilai investasi sekitar Rp 400 milliar.

“Labuan Bajo sudah mendapat

Seperti disampaikan Menteri BUMN

begitu banyak perhatian dari pe

Rini M. Soemarno, tujuan pembangunan

merintah pusat. Kami juga akan

kawasan ini adalah untuk menjadikan

sam a-sama berkomitmen, karena

Labuan Bajo sebagai Bali kedua. “Jadi

kalau membangun di NTT, hasil pem

tidak hanya infrastrukturnya, tapi juga

bangunannya bisa langsung kelihatan,

SDM-nya yang harus di-support. Saya

sehingga perubahannya akan terasa

targetkan proyek ini selesai 31 Agustus

lebih nyata terutama untuk membantu

2018, dan saya akan datang lagi ke

masyarakat di sini,” ujar Gubernur

sini,” ujarnya.

Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu

Sebagai pelopor industry hospitality

Raya.

di Indonesia dan sudah berpengalaman

Selain target penyelesaian proyek,

lebih dari 40 tahun, Patra Jasa turut

ada juga target untuk meningkatkan

andil menjadi salah satu pemegang

kunjungan wisman hingga 20 juta di

saham dan akan sangat berperan

tahun 2019. Dengan potensi wisata

dalam pengelolaan hotel berbintang

di Labuan Bajo, ditambah dengan

yang dibangun di kawasan komersial

dukungan Pemda dan tokoh-tokoh

Labuan Bajo Marina ini.

masyarakat setempat, diharapkan

“Kami berkomitmen menepati tar

pembangunan kawasan komersial

get yang sudah dicanangkan bersama.

ini dapat menjadi salah satu motor

Tentunya menjadi tugas kita semua

pendorong percepatan pencapaian

untuk membangun kawasan ini menjadi

target tersebut, sesuai dengan misi

kawasan wisata kelas dunia. Kita

‘BUMN Hadir untuk Negeri’.•PATRA JASA
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PEPC Adakan Sosialisasi Proyek JambaranTiung Biru (JTB) di Dolokgede

PEP Papua Field
Pererat Koordinasi
Melalui Media
Engagement

Sosialisasi Proyek Jambaran Tiung Biru (JTB) dihadiri oleh warga desa
Bandungrejo dan Pelem .

jaan yang masuk wilayah
Dolokgede sepanjang 1,7
kilometer, terdiri dari pekerjaan
pengurugan dan saluran air.
Sementara, Camat Tam
bakrejo, Sukemi, menyam
but baik dengan adan ya
sosialisasi ini. Karena proyek
pek erjaan tersebut dapat
membuka peluang kerja bagi
warga setempat.
Sosialisasi ditutup de
ngan sesi tanya jawab dan
masukan dari para pihak
terkait demi lancarnya peker

jaan dan aktivitas proyek.
Semua pihak berharap
agar nantinya segala bentuk
kegiatan dapat selalu dikoor
dinasikan dan dikomuni
kasikan dengan baik agar tidak
timbul gejolak di masyarakat
akibat asumsi yang tidak
benar. Di sampaikan pula
dalam sosialisasi ini, PEPC
selaku operator proyek JTB
akan selalu menghormati
dan menjaga kearifan lokal
dalam setiap kegiatan ope
rasinya.•EA/RY

jakarta - Mengenakan
busana nasional menjadi
pemandangan menarik di
Graha PDSI, Jumat (21/4).
Semua pekerja wanita
PDSI mengenakan pakaian
nasio nal dengan berbagai
kreasi menambah anggun
penampilan masing-masing
dan sekaligus memberikan
warna lain saat melakukan
pekerjaan sehari-hari,
sehingga suasana pekerjaan
di Kantor Pusat PDSI terasa
berbeda dari hari-hari biasa.
Dalam rangka mempe
ringati hari Kartini yang
dirangkai dengan nuansa
hari jadi PDSI, kemeriahan
suasana menjadi lengkap
dengan dengan adanya
kompetisi membuat bubur
sumsum dan minuman
smoothies dari aneka buah,
serta kompetisi berbusana
nasional terbaik. Hampir
sebagian besar pekerja
larut dan terlibat dalam dua
kegiatan tersebut.
BOD maupun para
pekerja pria terlibat dalam
kegiatan lomba masak
memb uat bubur sumsum
dan minuman smoothies.
Direksi hingga pekerja PDSI

Foto : PDSI

Semarak Hari Kartini di PDSI

Para pekerja pria berlomba membuat smoothies dari aneka buah dalam rangka peringatan hari kartini pada Jumat (21/4)
di kantor pusat PDSI.

larut dalam perlombaan
t er s ebut . S ebanyak 15
regu yang terdiri atas 3
orang yang mewakili ber
bagai fungsi menyuguhkan
kepiawaiannya dalam
berkreasi menyajikan hasil
olahannya. Selain rasa
dan tampilan, juga dinilai
kekompakan saat pem
buatannya serta kebersihan
maupun sisa bahan yang
telah dipilih untuk bahan

pembuatan hasil olahan.
Kriteria penilaian terdiri
dari rasa, estetika penyajian,
dan kebersihan serta kese
suaian bahan. Dari semua
hasil masakan yang disaji
kan terbukti bahwa semua
tim dapat memenuhi kriteria
tersebut sehingga hasil
perolehan penilaianpun ber
langsung ketat, dan peme
nangnya merupakan hasil
usaha terbaik.

Sementara itu, untuk
penilaian keserasian busana
nasional yang digunakan
oleh semua pekerja wanita,
dilihat dari keserasian baik
warna maupun modelnya.
Penilaian keserasian busana
nasional ini relatif lebih rumit
dibanding lomb a lainnya,
namun di akhir acara semua
peserta dap at menerima
hasil dengan gembira.•bk

sorong - Dalam rangka mempererat tali silaturahmi,
komunikasi dan koordinasi, PT Pertamina EP Asset 5
Papua Field (PEP Papua Field) melaksanakan mass
media engagement pada Selasa (25/4). Bersama-sama
dengan Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan
Maluku (SKK Migas Pamalu) dan Kontraktor Kontrak
Kerja Sama (KKKS) wilayah Sorong Raya, PEP Papua
Field berkunjung ke enam media massa lokal di Sorong
Raya. Roadshow diawali dengan kunjungan ke Radio
Republik Indonesia (RRI) Sorong, dilanjutkan ke Radar
Sorong, Papua Barat Pos, Teropong News, Sorong
Pos, dan CWM Sorong. Dalam kunjungan tersebut,
PEP Papua Field beserta KKKS dan SKK Migas Pamalu
melaporkan perkembangan kegiatan operasi saat ini
serta menjalin kerja sama dalam pemberitaan kegiatan
hulu migas.
CSR Staff PEP Papua Field, Andi Njo, memaparkan
beberapa project yang saat ini sedang berlangsung di
PEP Papua Field. “Kami saat ini sedang melakukan
penyisipan pipa minyak di beberapa titik untuk
meningkatkan keandalan fasilitas produksi. Di samping
itu, PEP juga akan melaksanakan survei seismik 3D di
9 distrik di Kabupaten Sorong. Saat ini sedang dilakukan
sosialisasi kegiatan di tingkat distrik. Kami sadari bahwa
kegiatan-kegiatan tersebut bersinggungan dengan
masyarakat dan berpotensi memunculkan konflik. Kami
mohon dukungan dari media massa, terutama dalam
hal pemberitaan, agar setiap pemberitaan negatif dapat
dikonfirmasi terlebih dahulu kepada kami,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Urusan
Humas SKK Migas Pamalu Otniel L. Wafom, memaparkan
tentang rencana kerja sama pemberitaan kegiatan hulu
migas. “Kami bermaksud menggandeng media massa
untuk menyosialisasikan seluk beluk industri hulu migas
kepada masyarakat umum melalui media massa agar
masyarakat memiliki pemahaman yang sama tentang
hulu migas,“ ujar Otniel.
Menanggapi rencana kerja sama pemberitaan yang
akan dilakukan SKK Migas Pamalu-KKKS, General
Manager Radar Sorong Akhmad Murtadho menyambut
baik dan mendukung sepenuhnya kegiatan ini. “Kami
siap menjadi mitra bagi SKK Migas dan KKKS terutama
dalam menyosialisasikan kegiatan industri hulu migas
lewat peran kami sebagai media,” ungkapnya yang juga
sekaligus menjabat sebagai Ketua Forum Wartawan
Energi Papua.
Di setiap akhir kunjungan, PEP Papua Field
membagikan buku berjudul Cerita 6 Ladang, berkisah
tentang program CSR setiap field di PT Pertamina EP
Asset 5. Harapannya, buku ini memberikan gambaran
kepada para stakeholder tentang field yang berada di
bawah PEP Asset 5.•Andi Njo

Media engagement untuk mempererat sila1 turahmi, komunikasi
dan koordinasi.

Foto : PEP PAPUA

(ECW) proyek JTB. Desa
ini terletak di antara Desa
Bandungrejo dan Pelem,
terpisah oleh kali Gandong
dari Desa Bandungrejo se
bagai desa yang menjadi
lokasi tapak sumur (wellpad)
A dan lokasi GPF.
Acara sosialisasi dilaku
kan dengan maksud agar se
belum kegiatan proyek dilak
sanakan, maka perlu langkah
awal sebagai bentuk permisi
atau kulonuwun pada warga
desa di Dolokgede sekaligus
m e mb e r i k a n p e n j e l a sa n
kepada pihak terkait jenis dan
bentuk pekerjaan yang akan
melewati di sekitar lingkungan
desa mereka.
Perwakilan PP, Aklis,
menjelaskan total panjang
jalur pipa gas yang nanti
d i k e r j a k a n se p a n j a n g 5
kilometer, yakni membentang
mulai Desa Bandungrejo,
Kecamatan Ngasem hingga
Desa Kaliombo, Kecamatan
Purwosari. Sedangkan peker



Foto : PEPC

Bojonegoro - PT Per
tam ina EP Cepu (PEPC)
bersama kontraktor PT
Pembangunan Perumahan
(PP) kembali mengadakan
sosialisasi proyek jalur pipa
gas Unitisasi Lapangan Gas
Jambaran-Tiung Biru (JTB) di
Desa Dolokgede, Kecamatan
Tambakrejo, pada Sabtu
(29/4). Sosialisasi sebelum
nya juga pernah dilaksanakan
di Desa Pelem, Kecamatan
Purwosari, Kabup aten Bo
jonegoro, Jawa Timur.
Sosialisasi yang diadakan
di Balai Desa Dolokgede
tersebut dihadiri oleh Camat
Tambakrejo, Kepala Desa
Dolokgede, perangkat desa,
Badan Permusyawaratan
Daerah (BPD), RT, RW, PEPC,
perwakilan PP, Karang Ta
runa, tokoh masyarakat, dan
Muspika Tambakrejo.
Desa Dolokgede merupa
kan salah satu desa yang
dilalui ROW pipeline dari
pekerjaan Early Civil Work
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CLCC: “Tata Kelola Hulu Migas Baru Harus Kembalikan
Jiwa dan Semangat Pancasila dan UUD 1945”

RESUME

JAKARTA - Forum Hukum SKK Migas – KKKS merupakan

RUU Migas, mengingat Pertamina adalah bagian dari

di bidang hulu migas dan juga regulasi terkait, yang

konsep dan kebijakan Pemerintah.

kegiatan diskusi terhadap persoalan-persoalan hukum

PEKAN INI

diselenggarakan oleh dan untuk fungsi hukum SKK Migas,
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan pemangku
kepentingan lainnya yang terlibat dalam kegiatan usaha

Penerimaan
Negara Tertolong
Kenaikan Harga Minyak
Dunia

hulu minyak dan gas bumi dan bertujuan untuk berbagi
informasi, memberikan kesempatan berdiskusi, dan
memberikan masukan-masukan sebagai hasil dari Forum
kepada Pemerintah.
Forum Hukum Migas – KKKS 2017 diselenggarakan

(Kontan, 5 Mei 2017) - Tren kenaikan harga
minyak mentah dunia mendorong harga minyak
mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price
(ICP). Kenaikan ICP otomatis akan mendorong
penerimaan negara, karena ICP menjadi dasar
asumsi bagi hasil minyak mentah yang masuk
kantong APBN. Tim Harga Minyak Indonesia
Kementerian ESDM merilis hasil perhitungan
rata-rata ICP pada April 2017 yang sebesar US$
49,56 per barel. Nilai itu naik US$ 0,85 per barel
atau setara Rp 11.324 dari ICP bulan Maret 2017
yang sebesar US$ 48,71 per barel. Kenaikan ICP
pada April 2017 akan menambah penerimaan
negara. Berdasarkan analisas sensitifitas perubahan
asumsi makro di Nota Keuangan APBN 2017,
setiap kenaikan ICP sebesar US$ 1 per barel, akan
ada penambahan penerimaan negara sebesar
Rp 3,4 triliun - Rp 4 triliun. Jumlah itu berasal
dari penerimaan perpajakan Rp 800 miliar dan
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 2,7
triliun - Rp 3,2 triliun.

pada tanggal 27 – 29 April 2017 di Yogyakarta dengan
tema “Menuju Era UU Migas Baru: Mencari Format Tata
Kelola Hulu Migas yang Mendukung Iklim Investasi dan
Peningkatan Produksi.” Pada Forum ini, Chief Legal
Counsel & Compliance Pertamina Genades Panjaitan
adalah salah satu pembicara pada hari dan sesi pertama
dengan fokus topik diskusi “Mencari Format Ideal Tata
Kelola Hulu Migas di Indonesia” bersama-sama dengan
Maruarar Siahaan (Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi),
Satya Widya Yudha (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI), dan
Susyanto (Sekretaris Ditjen Migas).
Acara dibuka oleh Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi.
Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa
meskipun fungsi Hukum merupakan fungsi pendukung,
perannya sangat penting dalam pelaksanaan bisnis hulu
migas secara keseluruhan. Selanjutnya, Kepala SKK Migas
meminta agar Forum seperti ini dapat dilaksanakan secara
rutin setiap tahunnya agar para pemangku kepentingan di
industri hulu migas dapat memahami tentang pentingnya
aspek hukum dalam kegiatan hulu migas di Indonesia.

Impor Gas Mulai 2019

Sebelum memaparkan materinya, Genades terlebih

(Analisa, 5 Mei 2017) - Berdasarkan Neraca
Gas Bumi Indonesia Tahun 2016 - 2035 yang
diluncurkan Kementerian ESDM pada (5/4),
Indonesia mulai impor gas pada 2019. Dua tahun
lagi, total pasokan gas dari dalam negeri sebesar
7.651 MMSCFD. Sedangkan permintaan gas
mencapai 9.323 MMSCFD sehingga harus impor
sebanyak 1.672 MMSCFD. Pada 2020, suplai
gas domestik sebsar 7.719 MMSCFD, sementara
total permintaan sebesar 9.396 MMSCFD. Maka
butuh impor gas 1.677 MMSCFD. Menurut Dirjen
Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja,
permintaan gas pada 2019 sebsar 9.323 MMSCFD
diperhitungkan berdasrkan Contracted Demand,
Committed Demand dan Potential Demand. Jika
Committed Demand dan Potential Demand tidak
terealisasi sesuai perkiraan atau hanya sedikit yang
terealisasi, maka impor gas belum akan dimulai
pada 2019.•

dahulu menekankan kepada para peserta bahwa meskipun
Pertamina telah memiliki tim untuk melakukan kajian RUU
Migas, pembahasan yang diberikan dalam Forum ini lebih

Genades mengawali pemaparannya dengan mem
berikan gambaran bahwa Indonesia menghadapi
tantangan penurunan produksi dan peningkatan impor
migas, sehingga untuk mengatasi tantangan tersebut
dibutuhkan investasi sekitar US$ 170 miliar untuk 10
tahun ke depan, di samping perlunya iklim investasi
berkelanjutan. “Pertamina sebagai perusahaan energi
nasional yang terintegrasi tentu dapat membantu Indonesia
menghadapi tantangan tersebut melalui berbagai upaya
nyata,” tambahnya.
Tata kelola migas yang baru menurut Genades harus
didasarkan pada 5 prinsip utama, yaitu pembinaan
dan pengawasan Pemerintah yang efektif dan efisien,
pengelolaan dan pengusahaan sektor migas hulu dan
hilir yang bersumbu pada BUMN (BUMN Holding Migas),
pengintegrasian pengelolaan dan pengusahaan sektor hulu
dan hilir migas, penunjukan dan penguatan BUMN Holding
Migas sebagai suatu korporasi yang kompeten dan kuat
secara teknis dan memiliki kapasitas investasi yang cukup,
serta pengelolaan BUMN Holding Migas berdasarkan
prinsip Good Corporate Governance.
Pada penghujung pemaparannya, Genades menyatakan
bahwa tata kelola migas nasional yang baru harus bisa
mengembalikan jiwa dan semangat Pancasila serta UUD
1945. Kedua hal itu dirasakan sempat hilang dalam UU No.
22 Tahun 2001 tentang Migas melalui penguatan BUMN
Holding Migas untuk optimalisasi implementasi berbagai
program energi nasional. “BUMN Holding Migas yang lebih
besar dan kuat tentunya akan mampu menjadi agent of
development untuk membantu melaksanakan tugas-tugas
Negara dalam menjamin sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat, sehingga memberikan dampak ke depan yang
penuh harapan,” ujarnya.• LCC

Foto ; LCC

dari perskpektif praktisi hukum BUMN. Terkait dengan

Pemerintah, Pertamina akan mengikuti apa yang menjadi

Konten rubrik ini diisi oleh Tim LCC

Sorot
cilacap - Komitmen untuk mewujudkan “Zero Fatality Kita
Bisa” di kilang RUIV Cilacap tidak hanya dilakukan oleh pekerja
Pertamina namun juga oleh seluruh mitra kerjanya. Hal ini
dibuktikan dengan ditandatanganinya komitmen tersebut oleh
para Direktur Mitra Kerja dan para Safety Man pada acara HSE
Communication yang digelar di patung helmet pintu II pada
Senin pagi 17 April 2017.
Penandatanganan disaksikan oleh Manager Production II
Anang Poerwahjoedi, Manager ME I Hidayaturrahim, Manager
General Affairs Dasaf Tamzil Upaduta B.W, Section Head serta
para pekerja RU IV Cilacap.

Kegiatan HSE Communication yang digelar setiap Senin
pagi telah dilaksanakan 4 tahun belakangan ini dengan diinisiasi
oleh HSE Compliance Production I dan II. Pada kesempatan
ini dilakukan komunikasi dua arah antara kontraktor pelaksana
kerja dan Pertamina membicarakan mengenai aspek safety
dan apa kendala serta solusinya di lapangan.
Program Zero Fatality Kita Bisa merupakan kampanye
komitmen HSE yang diserukan oleh Direksi Pertamina kepada
seluruh Insan Pertamina untuk selalu memperhatikan HSSE
Golden Rules dan budaya kerja 6C dalam setiap kegiatan.•AJIRUIV

Foto :RU IV

Kontraktor Cilacap Tanda Tangani Komitmen “Zero Fatality Kita Bisa”
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Foto bersama usai Go Live ERP Based Costing pada (13/4) di Ruang Pertamax Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina.

ERP Based Costing :
Percepat Proses Penghitungan
Biaya Pokok Penjualan
jakarta - Biaya Pokok
Penjualan (BPP) merupakan
biaya-biaya yang dikeluarkan
untuk mengolah bahan baku
menjadi produk jadi yang siap
untuk dijual. Tujuannya antara
lain sebagai dasar perhitungan
harga jual kepada pelanggan,
menentukan nilai persediaan
dalam neraca laporan ke
uangan, dan evaluasi hasil
kinerja perusahaan dalam
perhitungan laba /rugi.
Guna mendapatkan data
perhitungan biaya pokok
penjualan yang lebih cepat,
fungsi Corporate Shared
Service dan Controller Perta
mina melangsungkan Go Live
ERP Based Costing pada
Kamis (13/4) di Ruang Per
tamax, Gedung Utama Kantor
Pusat Pertamina. Turut hadir
dalam acara tersebut SVP
CSS Jeffrey Tjahja Indra, SVP

Controller Yudi Wahyudi, VP
IT Solution Lukito Suwarno,
VP Business Demand Gustini
Raswati.
“Sebetulnya sistem ini
sudah dicanangkan sejak
setahun yang lalu karena dari
sisi porsinya harga pokok
penj ualan mencapai 75%85% dari total penjualan
kita. Maka dari itu, kita harus
menyiapkan informasi se
akurat mungkin,” ujar Yudi
Wahy udi saat membuka
acara.
Sebelumnya perhitungan
serta analisa BPP dilakukan
menggunakan Excel. Durasi
proses perhitungannya se
kitar dua minggu belum
termasuk waktu untuk me
nunggu konfirmasi data se
kaligus proses perhitungan
yang melibatkan SDM dari
keu angan, unit pemasaran

dan pengolahan.
Qlikview kemudian dipilih
sebagai tools untuk mengatasi
masalah tersebut. Proses per
hitungan berlangsung lebih
cepat karena data langsung
diambil dari sistem MySAP.
Waktu yang digunakan untuk
analisa pun menjadi lebih
efektif. Manfaat lebih dari
penggunaan Qlikview adalah
potensi human error dapat
diminim al isir karena perh i
tungan BPP menggunakan
web-based.
“Sebelumnya kita selalu
mengalami kesulitan dalam
mend ap atkan biaya pokok
prod uksi. Semoga sistem
ini bisa bertahan lama untuk
mend ukung kawan-kawan
operasional, pemasaran, dan
pengolahan untuk menghi
tung biaya pokok penjualan,”
tutup Jeffrey Tjahja Indra.•CSS

jakarta - S e b a n y a k 2 7 m o b i l
Lamborghini dari Jakarta dan 15 dari
Bandung, bertemu di Km 72 jalan
tol Cipularang, kemudian beriringan
melanjutkan menuju Bandung. Ke-42
mobil tersebut menggunakan Pertamax
Turbo, bahan bakar khusus dengan RON
98 produksi Pertamina.
Konvoi mobil sport tersebut dilaku
kan komunitas Lamborghini Club In
donesia (LCI) dalam acara Bandung
Run Lamborghini pada Sabtu-Minggu
(29-30/4). Mereka dilepas di SPBU
MT Haryono, Jakarta Selatan, oleh
Stella (MOR III), Boetje (Ketua LCI) dan
Bambang Soesatyo (pimpinan touring).
Stella menyatakan bahwa Pertamina
melalui brand Pertamax Turbo, men
dukung kegiatan komunitas-komunitas
otomotif, terutama mob il kelas atas

karena sesuai dengan Pertamax Turbo
yang memiliki RON 98. “Pertamax Turbo
cocok sekali dengan mobil-mobil sport
seperti ini,” kata Stella. “ Untuk itu, kami
mendukung mereka (LCI) yang akan
melaksanakan acara Bandung Run.”
Dengan mendukung kegiatan seperti
ini, maka produk Pertamax Turbo akan
lebih cepat dikenal masyarakat. Stella
juga menambahkan, Lamborghini dan
Pertamina punya kerja sama, dimana
Lamborghini mejadi brand ambasador
produk-produk Pertamina.
Sementara itu, Boetje dari LCI
menyatakan, Bandung Run Lamborghini
adalah touring pertama LCI di tahun 2017.
Tujunnya adalah melakukan kegiatan
amal di Bandung, selain bersilaturahmi
dengan sesama pencinta Lamborghini
di kota tersebut.•URIP

Jejeran mobil sport lamborghini siap melakukan touring ke Bandung usai melakukan pengisian Pertamax Turbo
untuk perjalanannya.

Foto : KUNTORO

Foto : CSS

Puluhan Lamborghini Kompak
Gunakan Pertamax Turbo

SORONG - Finance Mar
keting Operation Region
(MOR) VIII meresmikan Go
Live Web Material Balance
Fuel dan Aviasi di Lingkungan
MOR VII, pada Jumat (28/4).
Acara diadakan di Swissbel
Hotel Sorong selama dua hari,
pada 27-28 April 2017, serta
dihadiri oleh Vice President
Management Accounting
Fadjar Harianto Widodo dan
Application Development
Solution Manager Andi
And hana mewakili VP IT
Solution.
Dalam kesempatan ini
juga dilakukan sosialisasi

proses dan Aplikasi Bisnis
Web Material Balance Fuel &
Aviasi serta penandatanganan
lembar komitmen imple
mentasi aplikasi oleh GM
MOR VIII Made Adi Putra,
VP Management Accounting,
Perwakilan VP IT Solution
oleh Andi Andana, Finance
MOR VIII Manager Jonni Rusli,
S&D Region VIII Manager
Abdul Rahim, IT MOR VIII
Manager Emir Faisal dan
Perwakilan Aviation Region
I, yang disaksikan oleh se
luruh peserta sosalisasi dari
perwakilan operasi di ling
kungan MOR VIII.

VP Management
Accounting Fadjar Harianto
Widodo mengatakan, per
kembangan dalam mem
berikan hasil laporan terus
berubah, dari yang bersifat
manual, saat ini dituntut
untuk lebih cepat dan tepat.
“Ini adalah langkah besar
yang dilakukan Pertamina
untuk melakukan perubahan
laporan stok yang ada di
seluruh operasi,” ungkap
Fadjar yang juga mengatakan
dalam laporan yang saat ini
sudah real time harus laporan
lengkap.
Hal yang sama juga

diu ngk apkan Application
Development Solution Ma
nager Andi Andana. Ia ber
harap sosialisasi ini dapat
meningkatkan kinerja dalam
melakukan laporan arus
minyak secara real yang ada.
Apalagi sosialisasi ini sudah
dilakukan beberapa kali.
Sementara itu, GM MOR
VIII Made Adi Putra pada
dalam sambutannya mengatakan, proses pelaporan
sekarang sudah lebih cepat,
sehingga kinerja yang selama ini dilakukan dapat lebih
optimal.
“Perubahan terus dila

Foto : KUNTORO

Go Live Web Material Balance Fuel & Aviasi di MOR VIII

Foto bersama usai penandatanganan komitmen implementasi aplikasi bisnis
Web Material Balance & Aviasi di MOR VIII.

kukan, sehingga sistem
yang ter-upgrade seperti
SAP sangat membantu,
dan kita dituntut untuk lebih

cepat dan lebih efisien dalam
memberikan laporan,” ujar
Made.•MOR VIII
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Lintas
KBIH Miftahul Jannah BDI RU IV
Gelar Manasik Haji

Foto : KUNTORO

Persatuan Wanita Patra

Kebaktian dan Perayaan
Paskah PWP

jakarta - “Bila kita punya konsep tentang citra diri yang
salah, maka kita tidak akan menjadi seperti yang diinginkan.
Karena semakin baik/sempurna citra diri seseorang, maka
semakin tinggi/sempurna juga karya atau prestasi yang akan
dicapainya,” ujar Pdt.Dr. Thomas Kartomo, M.th dalam acara
kebaktian dan perayaan Paskah keluarga besar Persatuan
Wanita Patra Pusat yang yang beragama Kristen di Ruang
Mawar Gedung PWP Simprug, Senin (17/4).
Pdt. Thomas menyampaikan, citra diri berhubungan
dengan bagaimana kita mengalahkan ketakutan, tidak
percaya diri, malu dan rasa tidak berharga. Karena itu, telah
ditunjukkan bahwa ketika anak Manusia (Yesus) memiliki
citra yang sempurna, sebagai Anak Allah, maka ia bisa
mengalahkan ketakutan, rasa sakit bahkan kematian.
Sementara itu, Ketua umum PWP Ana Massa Manik
berharap umat Kristiani Pertamina dapat menga mbil
keteladanan Yesus yang berkorban demi umatnya.
Dalam perayaan Paskah tersebut , vokalis band Kerispatih
menyajikan lagu-lagu persembahan.•Kuntoro

cilacap – Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)
Miftahul Jannah BDI RU IV Cilacap, pada (16/4),
menggelar manasik haji bagi jamaah calon haji yang
mengikuti bimbingannya. Manasik haji diawali dengan
pengarahan yang disampaikan oleh pembimbing di KBIH
Miftahul Jannah dan dilanjutkan dengan praktik langsung.
Ketua KBIH Miftahul Jannah Eko Sunarno meng
ungkapkan, dengan fasilitas manasik haji yang lengkap
dan representatif yang dimiliki KBIH Miftahul Jannah
diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal se
hingga calon jamaah haji dapat memahami betul tata cara
berhaji yang sesuai tuntunan. Ia berharap semua fasilitas
ini dapat dimanfaatkan oleh calon jamaah haji baik dari
internal Pertamina maupun dari masyarakat luas.•AJI RU IV

Mahasiswa ITS Kunjungi Pertamina

Jakarta – Manager Institusional Relations Pertamina
Purnadi menyampaikan proses bisnis kepada Mahasiswa
Institut Teknologi Surabaya saat mengunjungi kantor pusat
Pertamina di Lantai Ground, Pertamina Pusat, Jakarta
pada Selasa (18/4)
Sebanyak 121 Mahasiswa ITS berkesempatan
mendapatkan penjelasan mengenai proses bisnis yang
ada di Pertamina dari hulu hingga hilir. Pada sesi ke dua
perwakilan dari Marketing Communication Pertamina
Danang Widiasurya menjelaskan tentang produk-produk
yang dihasilkan Pertamina. Koordinator mahasiswa ITS
Dewanti menyampaikan rasa terimakasih yang sebesarbesarnya kepada Pertamina atas penerimaan dan
sambutan kepada para mahasiswa ITS.•PRIYO

Sorot

Pertalite Community Day :

Eksplorasi Kemampuan Berkendara
dan Tambah Wawasan Otomotif
JAKARTA - Sebanyak 500 mobil dari 12 komunitas,

mengikuti acara Pertalite Community Day dan Jambore
Nasional ke-2 Mobilio Indonesia Community, di Buperta

PWP Pusat Adakan
Tadabbur Alam

jakarTA - Persatuan Wanita Patra mengadakan acara
tadabur alam di Masjid Ramlie Mushofa, Sunter Selatan,
Jakarta pada Kamis (20/4). Kajian Islam yang disampaikan
oleh Ustadz Firanda Andirja ini dihadiri oleh Ketua Persatuan
Wanita Patra Pusat Dhanik Rahmad Hardadi, Ria Arief
Budiman, Titi Dwi Wahyu Daryoto, Netty Toharso, Yanti
Iskandar, serta anggota PWP Pusat seluruh direktorat.
Tadabur alam merupakan program kerja dari Persatuan
Wanita Patra yang bertujuan untuk mendekatkan diri
kepada sang Khalik, Allah SWT. “Acara ini merupakan
sarana pembelajaran untuk lebih mengenal Allah SWT agar
dapat meningkatkan keimanan dan dapat memperkuat rasa
syukur dengan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT,”
ujar Dhanik Rachmad Hardadi pada saat pembukaan acara
berlangsung.
Ustadz Firanda Andirja menyampaikan ceramah dengan
tema “Dahsyatnya Fitnah Wanita”. Ia menyampaikan,
keluarga yang baik adalah suami dan istri yang baik dan
bekerja sama dalam hal kebaikan.•PRIYOW

terbagi atas 200 peserta dari 12 komunitas pengguna
loyal produk Pertalite dan 300 peserta dari 44 Region
Mobility seluruh Indonesia.

Foto : ADITYO

Foto : PRIYO

Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (30/4). Peserta yang ikut

Jambore Nasional Mobility mengangkat tema “Satu
Aspal Satu Keluarga Bersama Pertalite” ini diisi dengan
rangkaian acara menarik dari Pertamina pun turut

Peserta Pertalite Community Day dan Jambore Nasional ke-2 Mobilio Indonesia
Community mengikuti green tourism rally.

memeriahkan acara dengan terselenggaranya Pertalite

sesuai dengan spesifikasi mobilnya,”katanya.

Community Day yang pertama.

Yudi menambahkan, acara ini akan terus menjadi event

Menurut Area Manager Communication & Relations

tahunan bagi komunitas Pertalite. Selain Mobilio, komunitas

MOR III Pertamina Yudi Nugraha, komunitas Pertalite

Pertalite lainnya, adalah Karimun, Datsun, Agya, Alya, Spin,

dapat mengeksplorasi kemampuan mengemudi dengan

Ertiga dan komunitas mobil ber-cc 1.000 hingga 1.500.

menggunakan Pertalite dan menambah wawasan

“Kami berharap komunitas seperti ini akan terus

tentang otomotif di acara tersebut. “Contohnya dengan

berkembang. Karena omunitas otomotif akan menjadi

mengikuti green tourism rally, lomba irit lintas kota dan

penggerak dalam mengedukasi masyarakat tentanng

fun auto contest,” ujar Yudi.

keunggulan Pertalite, sehingga minat masyarakat untuk

Melalui produk Pertalite, lanjut Yudi, Pertamina akan

beralih ke bahan bakar minyak non subsidi akan lebih

terus mendukung kegiatan positif dari komunitas mobil

meningkat lagi,” ungkap Ketua Umum Mobilio Indonesia

yang ada di Indonesia. Tentunya dukungan ini juga

Community, Hadiyan Faris Azhar.

untuk mengedukasi anggota dalam komunitas maupun

Dalam acara tersebut, para peserta juga ditantang

masyarakat mengenai manfaat menggunakan produk

untuk lintas kota dengan menempuh jarak 54 km melalui

Pertalite pada kendaraan.

rute Cibubur-Sentul Selatan-Cibubur, dengan bahan bakar

“Semoga komunitas Mobility tetap solid dengan
menggunakan bahan bakar mesin kendaraan yang

17,5 km/liter.•IRLI
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Foto : TRISNO

JAKARTA – Direktur Utama PEPC Adriansyah mewakili
Pertamina menerima penghargaan Golden Award 2017
SIWO PWI Pusat untuk kate
gori penghargaan khusus
pembina olahraga. Penghargaan tersebut diberikan
kepada Beni Jaffilius Ibradi selaku pembina klub bridge
yang telah berhasil membawa atlet Bridge Indonesia
meraih prestasi nasional dan internasional. Acara yang
digelar di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Jumat (28/4)
ini adalah penghargaan bergengsi atas perjuangan dan
persembahan para atlet, pelatih, Pembina dan tokoh
olahraga hingga tahun 2016. Acara yang bertujuan
mem
berikan apresiasi pada para pegiat olahraga yang
berpengaruh untuk prestasi Indonesia ini dinilai oleh Men
teri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menjadi langkah
positif untuk memacu semangat para pelaku olahraga
untuk lebih membanggakan Indonesia.•IRLI

Foto : ADITYO

Pertamina Raih Golden Award 2017

Simulasi ISPS Code diadakan untuk melatih kesiapan tim security Pertamina dalam mengantisipasi dan menghadapi segala bentuk ancaman
dan gangguan keamanan sehingga tidak akan mengganggu aktivitas Pertamina dalam menjamin ketersediaan energi nasional.

Siap Amankan Pelabuhan Migas
dengan Simulasi ISPS Code

JAKARTA – Sebuah perahu nelayan perlahan merapat
di area PMB II dan diketahui tiga orang tak dikenal berada
di area manifold (area pipa penyaluran BBM). Mereka
membawa selang dan diektahui tengah mengotak-atik
flange (sambungan baut yang mengubungkan dua pipa
penyaluran BBM). Sementara dua orang lainnya, tengah
menunggu di atas perahu nelayan sambil mengawasi
lokasi sekitar. Diduga mereka akan melalukan sabotase
dan mencuri minyak karena pada saat bersamaan
beberapa kapal tanker tengah melakukan aktivitas
bongkar muat di PMB III dan PMB IV. Dalam waktu
singkat, aksi mereka dapat diatasi oleh tim security
Pertamina, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Direktorat
Polair serta KPLP (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai).
Pelaku dibekuk dan diamankan petugas.
Kejadian tersebut adalah bagian dari kegiatan
simulasi Exercise ISPS Code di Terminal Untuk
Kepentingan Sendiri (TUKS) Migas Pertamina, Tanjung
Priok, pada Kamis (27/4). Simulasi keamanan kapal dan
fasilitas pelabuhan di areal tersebut telah menerapkan
The International Ship and Port Facility Security (ISPS)
Code di seluruh aktivitasnya. Dengan ISPS Code ini,
segala bentuk ancaman dan gangguan keamanan
dapat diantisipasi dan diatasi lebih cepat, sehingga tidak
akan mengganggu aktivitas Pertamina dalam menjamin
ketersediaan energi nasional.
VP Corporate Communication PT Pert am ina
(Persero) Adiatma Sardjito menyampaikan, tujuan dari
ISPS Code ini adalah memberlakukan standar kerangka

kerja yang konsisten untuk mengevaluasi resiko,
tanggap pada berbagai kondisi khususnya ketika terjadi
ancaman yang mengganggu aktivitas kapal-kapal dan
fasilitas di TUKS.
“Melalui prosedur tersebut, petugas dapat
menentukan tingkat keamanan wilayah dan mengambil
langkah-langkah keamanan yang sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan dalam ISPS Code. Hal ini
juga sejalan dengan kampanye kami yang tengah
menebarkan semangat Zero Fatality Kita Bisa,”jelasnya.
Kegiatan Exercise ISPS Code di TUKS Migas
Tanjung Priok juga melibatkan Polres Pelabuhan
Tanjung Priok, Direktorat Polair, KPLP serta diikuti
seluruh jajaran security dan Head of Marine Jakarta yang
bertindak sebagai Port Facility Security Officier (PFSO)
TUKS Migas Pertamina Marine Jakarta.
Adiatma menambahkan dengan dilaksanakannya
Exercise ISPS Code ini, security Pertamina di Pelabuhan
memiliki kemampuan manajemen resiko dalam
mengkalkulasi dan menghadapi segala kemungkinan
adanya ancaman terhadap kapal dan fasilitas TUKS
Migas Pertamina. Kemampuan ini sangat penting bagi
Pertamina karena TUKS di Tanjung Priok ini merupakan
salah satu lokasi bongkar muat Migas dengan jadwal
yang padat dimana produk tersebut akan didistribusikan
di Jabodetabek.
“Kemampuan mengimplementasikan ISPS Code,
sama strategisnya dalam menjamin ketersediaan BBM
Nasional,”pungkas Adiatma.•RILIS/HARI
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Generasi Baru Bioetanol, Terobosan Produk
Terbaik di d’Gil Competition 2017
jakarta - Inovasi 2nd
Generation Bioetanol ber
bahan baku ampas sagu
karya Lukman Hakim & Agus
Supriyanto berhasil menjadi
juara satu mengungguli skor
inovasi produk baru lainnya
dalam d’Gil Competition
2017 untuk kategori
terobosan produk. Grand
final kompetisi tersebut di
selenggarakan di di Gudang
Sarinah, Jakarta Selatan,
Sabtu (29/4)
Untuk kategori inovasi
ide bisnis, Ide Inovasi Stasiun
Pengisian Baterai Tenaga
Surya (SPBS) dan GaTrik
(Galon Listrik) yang dilakukan
oleh Chairul Hudaya & Fadolly
Ardin berhasil menyabet ge
lar juara satu.
Selain itu, menduduki
tangga juara berikutnya untuk
kategori Inovasi Bisnis, juara
dua diraih oleh mahasiswa
President University Annisa
Nur Wahyuni & Hiqmatus

Shalichah melalui inovasi
SGR Tecnology, dan juara
tiga diraih oleh tim CBSSolar Fishfarm yang terdiri
dari Aji setiawan dan Raraz
Hadiwianto.
Sementara, juara dua
dan tiga kategori Terobosan
P ro d u k a d a l a h p ro d u k
Genteng Triko (Terravoltaic)
yang digagas oleh siswa
SMA Taruna Nusantara
Bagas Pramana Putra, diikuti
oleh Kompor Pelet Biomassa
Vortex UB karya Prof.Dr.Rer.
Nat Muhammad Nurhuda.
Grand final d’Gil 2017
dihadiri oleh seluruh dewan
juri yang terdiri dari beberapa
praktisi, akademisi, expertise,
dan perwakilan Pertamina,
yaitu Ahmad Bambang,
Prof. Rhenald Kasali, Yoris
Sebastian, Dadan Kusdiana,
Erwin Widodo, dan B. Trikora
Putra.
SVP Non Fuel Marketing
B. Trikora Putra mengucap

kan selamat kepada seluruh
pemenang dan peserta grand
final kompetisi d’Gil tahun ini.
Ia berharap kompetisi Ide
Gila dapat terus mengajak
seluruh komponen bangsa
untuk meningkatkan bagian
Energi Baru & Terbarukan
dalam target bauran energi
nasional ke depan.
Pemenang Ide Gila ber
hak mendapatkan hadiah
sebesar Rp. 101 Juta un
tuk juara pertama, Rp. 89
Juta untuk juara 2, dan
Rp. 67 Juta untuk juara 3.
Selain itu, pemenang ju
ga berkesempatan untuk
bekerja sama dengan Perta
mina melakukan kontrak
implementasi ide gila selama
dua tahun.
“Kami akan evaluasi satu
tahun ke depan, bagaimana
inovasi-inovasi ini dapat
diimplementasikan baik
secara ide maupun komersil.
Kami juga akan membuat

komunitas untuk alumni
peserta d’Gil Competition
dengan harapan dapat
menimbulkan ide-ide yang
lebih menarik lagi,” tambah
B. Trikora Putra.
Seperti diketahui,
kompetisi Ide Gila ini meru
pakan kompetisi gagasan
lintas generasi. Para finalis,
ada yang berlatarbelakang
siswa SMA, mahasiswa,
dosen, karyawan dan pro
fesor, berusia antara 17
samp ai dengan 70 tahun.
Kompetisi mengh adirkan
10 finalis yang mampu
menyisihkan 6.342 peserta
dengan 1.464 ide brilian.
Salah satu juri, Direktur
Eksekutif ICCTF Dr. Erwin
Widodo mengungkapkan,
ide gila bukan sekadar ide
yang gila tetapi sesuatu
yang menciptakan nilai un
tuk menghasilkan sesuatu.
“Sangat tidak gampang
bagi kami untuk memilih

Lukman Hakim dan Agus Supriyanto berhasil menjadi juara pertama untuk kategori
terobosan produk dalam ajang Pertamina d’Gil Competition 2017.

10 finalis ini. Kategori
utama kita adalah tingkat
originalitasnya, ide tersebut
bisa diimplementasikan,
uniqueness, dan yang ter
penting adalah ide tersebut
sesuai dengan bidang usaha
Pertamina sehingga memiliki
nilai bisnis bagi Pertamina

untuk bisa diterapkan,” ujar
Erwin saat konferensi pers
dua hari sebelum grand final.
Acara grand final D’Gil
2017 ditutup dengan pengu
muman booth terfavorit yang
diraih oleh booth SPBS &
Gatrik.•STARFY/IRLI
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Jeli Membidik Peluang di Tengah Kompetisi
JAKARTA - “PT. Elnusa Tbk. menargetkan diri menjadi pemimpin
pasar bagi industri jasa bidang energi di Indonesia pada 2020 dan
menjadi leader di kawasan regional lima tahun berikutnya,” ucap
Tolingul Anwar, Direktur Utama PT Elnusa Tbk beberapa waktu
lalu. Lebih jauh Tolingul menjelaskan, ketatnya persaingan di bidang
jasa bisnis minyak dan gas bumi (migas) akibat terpaan krisis
harga dewasa ini, menjadi tantangan tersendiri bagi Elnusa. dalam
mewujudkan visi tersebut. Maka, untuk merealisasikannya Elnusa
harus mampu membangun trust dari klien, sehingga mereka tetap
percaya bahwa perusahaan ini memiliki kompetensi dan kapabilitas
dalam memberikan solusi pada setiap permasalahan yang muncul.
Berdasarkan pertimbangan tersebut maka langkah-langkah
strategis terus disusun, baik dari segi kecanggihan teknologi maupun
dari sisi kepakaran, kompetensi, dan kapabilitas sumberdaya
manusia (SDM). Karena itu, tidak heran manajemen Elnusa terus
mendorong pekerjanya untuk giat berinovasi. Sebab, hanya dengan
melakukan berbagai inovasi dan terobosan-terobosan yang tepat
guna, perusahaan akan mampu bertahan dari hempasan gelombang
krisis. Tujuannya tentu untuk menekan berbagai biaya, baik investasi
maupun operasi. Dengan demikian, klien akan mendapatkan jasa
service kualitas premium dan harga yang lebih kompetitif, serta tetap
mengedepankan kaidah-kaidah Health, Safety, & Environment (HSE)
yang baik. Di samping, itu manajemen Elnusa juga dituntut kejelian
dalam melakukan segmentasi dan focusing peluang bisnis yang ada.
Salah satu strategi yang ditempuh adalah memperkuat bisnis inti
perusahaan lewat kebijakan melakukan penetrasi di
lapangan-lapangan migas yang sudah berproduksi.
Pertimbangannya, bagaimanapun rendahnya
kondisi harga minyak dunia sumur-sumur produksi
harus tetap dipelihara agar terus produktif. Atas
dasar peluang tersebut Elnusa menawarkan kepada
kliennya jasa solusi perawatan sumur (well service/
well maintenance), serta operasi dan perawatan
fasilitas produksi. Seperti PT Total EP Indonesia

(TEPI) operator Blok Mahakam (Kalimantan Timur), pada 2016 lalu
mempercayakan Elnusa untuk melakukan pekerjaan maintenance
sumur, yakni perawatan subsea casing di Lapangan Peciko dan
Lapangan Bekapai, Balikpapan, Kalimantan Timur. Sumur-sumur
yang ada di kedua ladang raksasa itu merupakan sumur tua yang
sudah mengalami korosi, sehingga diperlukan maintenance casing
production dan mendeteksi kemungkinan terjadinya kebocoron pada
sumur-sumur tersebut. Sebelumnya, pekerjaan ini dilakukan sendiri
dengan menggunakan diver atau penyelam. Namun, karena cost
yang harus dikeluarkan TEPI serta risiko fatality yang cukup tinggi
maka, pekerjaan tersebut dipercayakan kepada Elnusa. Hal ini, sangat
justify sebab ada 71 titik yang menimbulkan gelembung-gelembung
gas sehingga ditakutkan apabila memakai jasa diver akan sangat
berbahaya.
“Pekerjaan ini merupakan challenge bagi Elnusa karena harus
dilakukan dengan aman dan murah. Selain itu juga merupakan inisiasi
pekerjaan baru sehingga, belum ada benchmark unit skid/frame untuk
spooling underwater camera. Berdasarkan pertimbangan tersebut,
Elnusa membentuk tim yang terdiri dari divisi Snubbing, Maintenance,
dan fabrikasi untuk mendesign khusus sesuai permintaan klien,”
jelas M. Siko A. Engineer Snubbing 150K project Total EP Indonesia
Hydraulic Workover Unit (HWU) Department, Driling Workover Elnusa.
Lebih jauh Siko menjelaskan, setelah dilakukan simulasi beberapa
alternatif solusi, akhirnya tim yang diberi nama PC-Prove Cascus
Undercam ini memutuskan membuat unit frame untuk wire spooling
dan underwater camera di Elnusa East Indonesia Region (EIR), karena
inovasi ini lebih hemat biaya serta waktu pengerjaan yang lebih cepat.
Hal pertama yang dikerjakan tim adalah studi engineering, yaitu
melakukan kajian dengan produk yang dimiliki oleh kompetitor,
kemudian dilanjutkan dengan kalkulasi faktor-faktor penghambat
pengerjaan. Selanjutnya mendata material yang diperlukan serta
material yang sudah ada, sedangkan bahan yang belum tersedia
dipesan melalui bagian pengadaan. Setelah semua bahan yang
diperlukan dirasa mencukupi, maka proses fabrikasi skid atau frame

Proses Instalasi Spooling dan Underwater Camera di Peciko Field, TEPI
Balikpapan, Kalimantan Timur.

mulai dilakukan. ”Tim berhasil membuat skid minimalis yang
telah disesuaikan beratnya untuk mengantisipasi apabila terjadi
hambatan seperti gelombang, hidrostatik, pressure, dan kendala
alami lainnya saat digunakan,” terang Siko.
Hasilnya, dengan menggunakan alat produk inovatif dari
Siko dan kawan-kawan pekerjaan maintenance subsea casing
sumur-sumur produksi di Lapangan Peciko dan Bekapai bisa
diselesaikan lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan
diver, serta menghilangkan potensi terjadinya fatality. “Elnusa
berhasil menjawab tantangan yang diberikan klien dalam hal ini,
TEPI dengan memuaskan. Selain itu dengan inovasi ini Elnusa
mendapatkan tambahan revenue sebesar Rp. 102.310.520,- per
proyek. Lebih jauh lagi, Elnusa sangat siap dalam menangani hal
yang sama, untuk menjaga kontinyuitas produksi Blok Mahakam
ketika dikelola Pertamina, pasca terminasi pada 31 Desember
2017, ini,” yakin Siko mewartakan profesionalisme Elnusa dalam
perawatan pipa selubung bawah laut di lapangan migas lepas
pantai.
Produksi gas Blok Mahakam saat ini sekitar 1.600 juta kaki
kubik perhari (MMSCFD). Jumlah tersebut merupakan kontribusi
produksi gas terbesar di Indonesia, atau setara 20% produksi gas
nasional. Sementara produksi minyak di blok yang berlokasi di
wilayah pesisir dan offshore Kalimantan Timur, itu mencapai 63
ribu barel per hari (BOPD).•DIT. HULU

