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Pada kuartal I, ekonomi China tumbuh 6,7% atau
lebih lambat 0,1% dari kuartal sebelumnya. Ekonom
dunia memandang, China berhasil memulihkan eko
nominya yang terus turun dalam lima tahun terakhir.
Namun terdapat kekhawatiran mengenai pertumbuhan
kredit China. Pasalnya, perbandingan total utang China
terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto) mencapai
246%, naik drastis dari tahun 2010 yang mencapai 203%.
Naiknya utang China tersebut, menambah risiko bubble
yang dapat menimbulkan krisis ekonomi global baru.
Faktor lain yang juga mengkhawatirkan adalah per
tumbuhan aktivitas shadow banking di China. Shadow
banking merupakan lembaga intermediasi kredit non
perbankan. Moody’s menyebutkan bahwa aset dari
shadow banking pada tahun 2015 mencapai 80% dari
PDB China. Sedangkan menurut data Standard & Poor’s,
shadow banking di Cina tumbuh 34% per tahun sejak
2010.
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SHADOW BANKING

Menteri ESDM Sudirman Said (kedua kanan) didampingi oleh Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang (kedua kiri), Komite BPH Migas
Ibrahim Hasyim (kanan), dan Operation Head TBBM Cikampek Heri Santika melakukan peninjauan kesiapan distribusi BBM jelang hari raya di
TBBM Cikampek, Jawa Barat, pada Jumat (24/6).

Menteri ESDM Tinjau Kesiapan
Pasokan BBM dan LPG Jelang Idul Fitri 1437 H
Sumber: National financial accounts data; other national sources; FSB calculations.

Lembaga shadow banking antara lain terdiri dari
lembaga pembiayaan mikro, modal ventura, dan ko
perasi. Selain itu, dana pensiun, asuransi, multi finance,
serta reksadana juga dikategorikan sebagai shadow
banking.
Risiko dari shadow banking adalah keterkaitannya
dengan sistem perbankan. Walaupun mereka beraktivitas
diluar sistem perbankan, namun bila keterkaitannya
dengan dana dan produk perbankan serta pasar uang
cukup kuat, maka dapat menimbulkan risiko sistemik.
Dalam praktiknya, banyak lembaga ini yang mendapatkan
dananya dari perbankan atau dari menjual instrumen
keuangan. Namun bila kredit yang diberikannya macet
akan berdampak kepada sistem perbankan.
Pihak otoritas, perlu memiliki perangkat dan kebijakan
secara detail agar praktek shadow banking dapat diatur
dan diawasi dengan baik. Ini untuk menghindari dampak
risiko sistemik terhadap sistem keuangan nasional secara
keseluruhan jika terjadi gejolak keuangan.•
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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Pojok Manajemen :
Antisipasi lonjakan konsumsi
bbm dan lpg jelang lebaran

Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral
(ESDM) Sudirman Said
melaksanakan kunjungan
ke Terminal Bahan Bakar
Minyak (TBBM) Bandung
Group - PT Pertamina
(Persero) dan TBBM
Cikampek untuk
memantau kesiapan
pasokan dan distribusi
BBM dan Elpiji.
BANDUNG - Sudirman Said
mengatakan hal ini merupakan
salah satu bentuk dukungan
pemerintah dalam melakukan
pemantauan langsung ke
siapan pasokan BBM dan
Elpiji di berbagai daerah men
jelang Hari Raya Idul Fitri
1437 H.
Berdasarkan hasil pe
mantauan, sejauh ini kesiapan
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BBM dan Elpiji oleh Pertamina
sudah baik. Kedua tempat
ini juga menjadi representasi
karena kebetulan berada di
titik kritikal. Ujung Berung
misalnya mendukung daerah
selatan dan Cikampek men
dukung arus di Pantura.
“Pemerintah juga meng
apresiasi kesigapan para pe
kerja Pertamina di berbagai
pelosok untuk bekerja 24 jam
mengamankan pasokan BBM
dan LPG bagi masyarakat,”
kata Sudirman di TBBM Ujung
Berung di Bandung, pada
Jumat (24/6).
Lebih lanjut, Sudirman
Said mengimbau kepada
P e r ta m i n a a g a r j a n g a n
lengah karena akan selalu
ada perubahan. Contohnya
jalur Pantura akan ada per
panjangan tol yang bisa
dijangkau dari daerah Pejagan

ke Brebes Timur sampai ke
Pemalang. “Jalan yang bisa
digunakan itu pasti akan
membutuhkan support yang
berbeda dibanding tahun
lalu. Jadi Pertamina perlu
mengantisipasi perubahan
arus dan perilaku pengguna
jalan,”imbuh Sudirman Said.
Senada dengan itu, Di
rektur Pemasaran Pertami
na Ahmad Bambang me
negaskan pihaknya selalu siap
melayani masyarakat terutama
pada saat hari raya Idul Fitri.
Pertamina telah membentuk
Posko Satuan Tugas (Sat
gas) untuk pemantauan ke
tersediaan BBM dan Elpiji
serta kesiapan pelayanan
kepada konsumen, baik di
Kantor Pusat maupun di setiap
Kantor Region Pertamina.
Beberapa langkah lainnya
yang disiapkan, yakni meliputi

Kiprah Anak Perusahaan :
badak lng kembali dinobatkan sebagai
perusahaan migas pengembang umkm terbaik
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monitoring stok BBM dan
Avtur di TBBM & DPPU di se
luruh Terminal BBM dengan
sistem komputerisasi Sistem
Informasi Management
Supply & Distribution (SIM
S&D), pengoperasian Ter
min al BBM, SPBU, dan
SPBBE sepanjang 24 jam,
khususnya di sepanjang ja
lur mudik utama, yaitu jalur
Pantura, Tengah, dan Selatan
Jawa, di Banyuwangi untuk
penyeberangan menuju Bali,
dan Merak menuju Sumatera.
Selain itu, kata Ahmad
Bambang, terdapat switching
tangki timbun di Terminal BBM
dan SPBU untuk antisipasi
lonjakan permintaan Premium
dan Pertamax yang diikuti
dengan penambahan atau
switching mobil tangki ke
Bersambung ke halaman 17

Utama :
kunjungan sonatrach
ke indonesia

VISI

Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia
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MISI

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

Antisipasi lonjakan
konsumsi bbm dan LPG
jelang lebaran

Pengantar Redaksi :
Berbagai upaya dilakukan PT Pertamina (Persero) guna
mengantisipasi lonjakan konsumsi BBM dan Elpiji jelang Hari
Raya Idul Fitri. Diprediksi konsumsi BBM akan mengalami
peningkatan dibandingkan kondisi normal. Itu sebabnya,
menetapkan masa siaga arus mudik dan arus balik pada H-15
hingga H+15 Idul Fitri. Berikut penjelasan Direktur Pemasaran
Pertamina Ahmad Bambang dalam mengamankan pasokan
BBM dan LPG saat Lebaran hingga antisipasi permintaan LPG
pasca Lebaran.
Memasuki Hari Raya Idul Fitri pada Juli mendatang,
bagaimana Pertamina memproyeksikan konsumsi BBM
dan Elpiji terutama saat arus mudik? Pertamina telah
menghitung estimasi konsumsi BBM dan Elpiji berdasarkan
trend tahun lalu di periode yang sama, yaitu pada H-15 sampai
dengan H+15 Idul Fitri dan juga dengan mempertimbangkan
trend penyaluran BBM pada tahun ini terutama 3 bulan terakhir,
yakni Maret sampai Mei 2016.
Berapa kenaikan konsumsi untuk masing-masing
produk seperti Premium, Pertamax, Pertalite, Solar, Per
tamina Dex, Dexlite, dan LPG baik 12 kg, 5,5 kg, dan 3 kg?
Selama periode H-15 sampai H+15 Idul Fitri 2016, penyaluran
Premium diprediksi mengalami kenaikan menjadi rata-rata
82.496 KL per hari atau sebesar 115% dari rata-rata penyaluran
normal yang hanya sebesar 71.906 KL. Adapun ketahanan stok
berada kisaran 17 hari atau sebesar 1.302.485 KL.
Penyaluran Solar diprediksi mengalami penurunan menjadi
rata-rata 31.118 KL per hari atau sebesar 88% dari rata-rata
penyaluran normal yang hanya sebesar 71.906 KL. Adapun keta
hanan stok berada di kisaran 17 hari atau sebesar 1.302.485 KL
Penyaluran Avtur diprediksi mengalami kenaikan menjadi
rata-rata 13.495 KL per hari atau sebesar 105 % dari rata-rata
penyaluran normal yang hanya sebesar 12.830 KL. Adapun keta
hanan stok berada di kisaran 25 hari atau sebesar 336.734 KL
Penyaluran LPG diprediksi mengalami kenaikan menjadi
rata-rata 22.622 MT per hari atau sebesar 109% dari rata-rata
penyaluran normal yang hanya sebesar 20.866 MT. adapun keta
hanan stok berada di kisaran 18 hari atau sebesar 341.751 MT.
Kenaikan konsumsi Pertalite diproyeksikan paling
tinggi, bagaimana Pertamina mengantisipasi lonjakan
tersebut dan apakah sudah tersedia di seluruh SPBU
yang dilewati para pemudik di Jawa dan Sum atera
khususnya? Pertamina terus berupaya meningkatkan dan
menjaga ketahanan stok Pertalite demi memenuhi pelayanan
kepada konsumen. Saat ini outlet Pertalite berjumlah 3.046 dan
terus bertambah. Outlet ini tersebar di seluruh Indonesia mulai
dari Ujung Sumatera sampai dengan Papua.
Bagaimana cara Pertamina mengamankan pasokan
BBM dan Elpiji saat Lebaran? Ada beberapa langkah yang

dilakukan Pertamina dalam mengamankan pasokan BBM dan
Elpiji saat Lebaran. Yaitu, membentuk Posko Satgas BBM dan
LPG di Kantor Pusat dan seluruh Kantor Marketing & Operation
Region (MOR) Pertamina. Monitoring stok BBM di seluruh Terminal
BBM melalui sistem komputerisasi Sistem Informasi Manajemen
Supply & Distribution (SIMSND). Menambah armada mobil tangki
dan waktu operasional TBBM jika diperlukan. Penambahan dan
atau Switching sarana dan fasilitas, yakni tangki timbun di Terminal
BBM khususnya untuk Premium, tangki pendam di SPBU dari
Solar ke Premium/Pertamax, dan mobil tangki (Solar ke Premium).
Menyiapkan kantong BBM yaitu mobil tangki stand by di SPBU
yang berada di jalur rawan kemacetan total yang berfungsi
sebagai back up penyaluran. Menyiapkan jalur contra flow untuk
mengantisipasi stagnasi mobilitas mobil tangki Pertamina akibat
kemacetan lalu lintas yang bekerja sama dengan Polri.
Selain itu, kami menyediakan produk BBK dalam kemasan
Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex dalam kemasan di SPBU
maupun area non SPBU terutama di sepanjang jalur mudik dan
wisata. Melakukan stock built up di lembaga penyalur BBM LPG
(termasuk pemberian kredit), termasuk memastikan ketersediaan
penebusan BBM dan BBK dari lembaga penyalur serta menunjuk
agen dan Pangkalan Siaga yang tetap melayani di hari libur.
Meningkatkan pelayanan di lembaga penyalur mulai dari safety,
kehandalan dan kebersihan fasilitas, pelayanan maksimal sesuai
standar, serta pelayanan 24 jam di lembaga penyalur pada jalur
mudik. Serta koordinasi dengan berbagai pihak dan instansi seperti
Hiswana Migas, TNI, POLRI, Dinas Perhubungan, Badan Geologi
dan instansi lainnya dalam menjaga keamanan dan kelancaran
penyaluran BBM.
Berapa unit mobil tangki BBM yang akan stand by di
SPBU? Kantong BBM dan LPG akan ditempatkan sesuai situasi
dan kondisi di lapangan. Saat ini kantong BBM direncanakan
sebanyak 74 titik rawan kemacetan sedangkan untuk kantong
LPG sebanyak 47.
Menjelang Lebaran di kota mana saja yang paling
banyak mengonsumsi BBM? Berdasarkan data trend Idul Fitri
tahun 2015, daerah dengan konsumsi kenaikan thruput tertinggi
diantaranya Jawa Tengah, Sumatera Barat, Lampung, NAD dan
Bengkulu.
Terkait LPG beberapa daerah mengalami peningkatan
permintaan khusus 3 kg. Apakah ada penambahan
pasokan? Bagaimana antisipasi seluruh jenis permintaan
LPG hingga pasca Lebaran karena sebagian agen tidak
beroperasi? Pertamina akan menyalurkan Elpiji sesuai dengan
perhitungan estimasi kenaikan konsumsi Elpiji dan menjaga
ketahanan stok di level 18 hari. Selain itu Pertamina melakukan
stock built up di lembaga penyalur LPG termasuk memastikan
ketersediaan penebusan dari agen serta menunjuk agen dan
Pangkalan Siaga yang tetap melayani di hari libur.•EGHA/DIT. PEMASARAN

EDITORIAL

Minggu-minggu ini, menjadi saat yang penting bagi
berbagai pihak dalam memberikan layanan terbaik bagi
para pemudik. Termasuk Pertamina yang memberikan
dukungan penting bagi kelancaran arus mudik dalam
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Pertamina Buka Puasa Bersama dan
Santuni 27.118 Anak Yatim
JAKARTA – Sebagai ung
kapan rasa syukur atas pen
capaian kinerja sekaligus
merayakan bulan penuh
berk ah, Pertamina selama
bulan Ramadhan menggelar
berbagai acara sosial
keagamaan. Salah satunya
adalah khataman Quran, buka
puasa bersama, dan santunan
kepada 9.165 anak yatim
yang dilaksanakan serentak
di seluruh unit operasi dan
anak perusahaan Pertamina
yang tersebar di berbagai
wilayah Indonesia, yang 1.000
di antaranya hadir di kantor
Pusat Pertamina, pada (23/6).
Acara ini secara total
memb uat Pertamina telah
memberikan santunan kepada
27.218 anak yatim dan 4.615
kaum dhuafa selama bulan
Ramadhan dengan santunan
senilai lebih dari Rp10,4 miliar.
Acara yang dsekaligus
memperingati Nuzulul Qur’an
dan dipusatkan di Kantor
Pusat Pertamina dihadiri oleh
Direktur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto, seluruh jajaran
direksi Pertamina, Dewan
Komisaris, perwakilan Menteri
BUMN, Perwakilan Menteri
ESDM, Pimpinan komisi VI
dan VII DPR RI, perwakilan
kepala SKK dan BPH Migas,
dan Jajaran Manajemen Anak
Perusahaan Pertamina, serta
1000 anak-anak yatim dari

menyiapkan pasokan serta pendistribusian BBM untuk
transportasi darat, laut dan udara serta LPG.
Skenario-skenario umum tetap masih dijalankan.
Seperti pembentukan Posko Satuan Tugas (Satgas)
pemantauan ketersediaan BBM dan LPG, monitoring
stok BBM dan Avtur di TBBM & DPPU di seluruh
Terminal BBM, pengoperasian Terminal BBM, SPBU,
dan SPBBE 24 jam, khususnya di sepanjang jalur
mudik di Jawa dan Sumatera.
Switching tangki timbun di Terminal BBM dan
SPBU untuk antisipasi lonjakan permintaan Premium
dan Pertamax, penambahan atau switching mobil
tangki ke Premium, penyiapan titik-titik SPBU kantong
di wilayah mudik, penyiapan contra flow bersama
Kepolisian untuk kendaraan tangki BBM dan LPG
serta menyediakan 32 titik SPBU Transit khusus
sepeda motor. Ada juga layanan khusus bagi pemudik
melalui berbagai program Lesehan Enduro, Serambi
Pertamax, KiosK Pertamax, takjil dan lain-lain.
Meski sudah menjadi pekerjaan rutin tahunan,
baik saat libur panjang maupun libur hari raya
keagamaan, strategi yang diterapkan Pertamina dalam
menjaga keamanan pasokan BBM harus mengikuti
perkembangan infrastruktur jalan yang dilalui para
pemudik.
Seperti panjang jalan tol yang kini bisa dilalui
pemudik hingga Brebes Timur. Jalan tol yang masih
baru dioperasikan, tentu saja fasilitas penunjang
seperti rest area tidak akan selengkap di jalan Tol
Cikampek. Demikian pula titik-titik rest area bisa jadi
sangat jauh.
Agar tidak terkendala, Pertamina menjawab
dengan membuka 10 KiosK Pertamax, yang me
nyediakan bahan bakar khusus kemasan untuk
kendaraan roda 2 maupun roda empat. Bahan bakar
dikemas dalam 1, 2, 5 dan 10 liter tersebut diharapkan
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Siaga Melayani

SOROT

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto didampingi Direksi lainnya memberikan santunan kepada perwakilan anak yatim dan
melaksanakan buka puasa bersama dengan 1.000 anak yatim di Kantor Pusat Pertamina.

Jabodetabek.
Dalam sambutannya,
Dwi mengutarakan rasa
syukurnya bahwa Pertamina
mampu bertahan bahkan
menunjukkan hasil yang
positif di tengah tantangan
bisnis migas yang cukup
berat bagi para perusahaan
energi. Karena itu dengan
semangat berbagi kepada
sesama, Pertamina terus
berkomitmen melaksanakan
kegiatan ini dengan perayaan
lebih sederhana namun bisa
menjangkau masyarakat yang
membutuhkan di seluruh wila
yah Indonesia.
“Acara ini juga dilaksana

kan sebagai wujud syukur
kami, karena upaya yang kami
lakukan sebagai jawaban atas
kondisi dan tantangan bisnis
telah mulai menunjukkan hasil
positif,” ungkap Dwi.
Dwi mengatakan buka
puasa bersama tahun ini
c u k u p i s t i m e w a k a re n a
pelaksanaann ya sekaligus
memperingati Nuzulul Quran
dengan didahului kegiatan
khataman Quran oleh pekerja
Pertamina bersama anakanak yatim.
Acara ini dilaksanakan
serentak di unit operasi
dan anak perusahaan yang
dihubungkan dengan video

conference. Sehingga se
cara langsung dapat mening
katkan kebersamaan seluruh
pekerja Pertamina di seluruh
Indonesia
Selain itu, dalam konteks
pekerja Pertamina, Dwi
menjelaskan, bulan Juni ini
bersamaan dengan dilak
sanakannya monthly cam
paign dengan tema confident
sebagai salah satu value
Pert amina 6C. Dwi meng
ungkapkan confident adalah
kondisi dimana pekerja me
miliki keyakinan mampu me
laksanakan target dan ama
nah yang diemban.•Starfy

bisa menjawab kekhawatiran pemudik seandainya
terjebak kemacetan di jalan tol.
Tanggal 24 Juni lalu, Menteri ESDM Sudirman
Said meninjau kesiapan Pertamina baik pasokan dan
pendisribusian BBM di Terminal BBM Cikampek dan
Terminal BBM Bandung Group, yang merupakan
terminal besar penyokong arus mudik dari Jakarta

pekerja serta mitra kerjanya dari berbagai pelosok
tanah air dalam membantu kelancaran arus mudik
yang harus siaga 24 jam.
Tentu saja hal tersebut sudah menjadi kewajiban.
Libur Idul Fitri dan cuti bersama tidak dirasakan
seluruh pekerja Pertamina. Beberapa di antaranya
harus tetap menjalankan tugasnya dalam memenuhi
kebutuhan energi bagi bangsa. Pekerja dari sektor
hulu hingga hilir tetap bertugas untuk kelangsungan
penyediaan energi. Di sektor hulu, laskar yang
bertugas di lapangan onshore maupun offshore tetap
menjalankan aktivitasnya, demikian pula di kilang,
bisnis gas, serta khususnya di pendistribusian BBM
yang memiliki pekerjaan rumah paling krusial dalam
menjaga kelancaran arus mudik balik Idul Fitri 1437 H.
Selamat Idul Fitri 1437 H!

Foto : ADITYO

apresiasi atas kesiapan Pertamina dan jajaran para

Foto : KUNTORO

hingga Jawa Bagian Barat. Pemerintah memberikan

Safari Ramadhan Direktur
Keuangan di Makassar

Direktur Pemasaran Safari
Ramadhan ke Surabaya

MAKASAR –Pertamina menggelar acara buka puasa bersama
anak yatim piatu yang diselenggarakan di halaman kantor
Marketing Operation Region (MOR) VII Makassar, Rabu (22/6).
Hadir dalam acara tersebut Direktur Keuangan Pertamina Arief
Budiman, GM MOR VII Makassar Tengku Badarsyah dan jajaran
manajemen lainnya. Dalam kesempatan tersebut Arief Budiman
menyampaikan tentang pentingnya bersyukur. Momentum
Ramadhan ini bisa menjadi ajang untuk meningkatkan keimanan
serta saling berbagi. Selain itu, diserahkan santunan kepada
1.950 anak yatim piatu. MOR VII juga mengadakan pasar
murah dengan harga per paket hanya Rp. 25.000. Hasil
penjualannya akan disumbangkan ke warga yang tidak mampu.
Ada juga program mengaji 1 juz,1 voucher.•KUNTORO

SURABAYA – Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang
melakukan safari Ramadhan ke Terminal Bahan Bakar Minyak
(TBBM) Surabaya Grup dan Marketing Operation Region V
(MOR V), pada (20/6). Mendekati hari mudik bersama, Direktur
Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang beserta jajaran
telah mempersiapkan satgas untuk mengantisipasi pasokan
BBM. Acara juga diisi dengan buka puasa bersama dengan
para pekerja sekaligus pemberian santunan kepada 3.000
anak yatim yang tersebar di seluruh unit lokasi Jatim Balinus.
Serah simbolis santunan diserahkan oleh Direktur Pemasaran
Pertamina Ahmad Bambang, SVP Exploration Direktorat Hulu
Doddy Priambodo dan GM MOR V Ageng Giriyono. Acara
diakhiri dengan tausiyah Ustad Abdul Azis.•ADITYO
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yang berasal dari dana CSR & SMEPP.
Sehari kemudian, Terminal BBM dan Depot LPG Tanjung
Uban menggelar acara Safari Ramadhan 1437 H di Masjid
Komplek Perumahan Tanjung Uban. Dalam kesempatan
tersebut, Pertamina juga berbagi syukur dengan memberikan
bingkisan Ramadhan kepada anak yatim piatu dan fakir miskin
di sekitar wilayah operasi.
Bingkisan Ramadhan senilai Rp45 juta dalam bentuk
paket sembako dibagikan kepada 150 anak yatim piatu
di Kecamatan Serikuala Loban yang merupakan Ring I
perusahaan. Bingkisan diserahkan oleh GM MOR I, Romulo
Hutapea.
Hadir pada kesempatan tersebut Marketing Branch
Manager Kepri, Doni Indrawan, pengurus Hiswana Migas
Kepulauan Riau serta para stakeholders Pertamina.•wali

Foto : MOR I

Direktorat Gas, Energi Baru &
Terbarukan Adakan Buka Puasa
Bersama
JAKARTA - Dalam rangka menjalin silaturahmi di lingkungan
keluarga besar Direktort Gas, Energi Baru & Terbarukan
(Direktorat GEBT), dilaksanakan acara buka puasa bersama di
Lantai M Kantor Pusat Pertamina, pada (20/6). Acara tersebut
dihadiri oleh seluruh pekerja di lingkungan Direktorat GEBT,
baik korporat maupun anak perusahaan.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur GEBT Yeni
Andayani menyampaikan pesan kepada seluruh pekerja agar
di bulan Ramadhan ini kita lebih berintrospeksi diri sehingga
akan menjadi pribadi yang lebih bertakwa dan memanfaatkan
bulan suci Ramadhan untuk mencari keberkahan.
Dalam acara tersebut juga diserahkan bantuan kepada
25 anak dari Panti Asuhan Ketapang Jakarta, berupa paket
Ramadhan serta bantuan senilai Rp. 50 juta untuk Yayasan
Ketapang.
Sementara itu Ustadz Wahid Rahman menyampaikan
tausiyah nya tentang pentingnya berbuat baik kepada sesama
manusia.• Kuntoro

Foto : MOR I

MEDAN – Marketing Operation Region I menggelar pro
gram “Sumut Mengaji” untuk menyemarakkan bulan suci
Ramadhan 1437 H. Program Sumut Mengaji berlangsung ini
berlangsung di lima SPBU selama tiga pekan.
Officer Communication and Relations Sumbagut, Arya
Yusa Dwicandra menyatakan, program “Sumut Mengaji”
merupakan program yang mengajak pelanggan untuk
mengaji di musala yang tersedia di lima lokasi, yakni di
SPBU 14.201.111 Jalan Kapten Muslim, SPBU 14.202.143
Tanah 600 Marelan, SPBU 14.203.1159 Masjid Raya Jalan
Sisingamangaraja, 14.203.1117 SPBU Sei Semayang, dan
SPBU 14.203.176 Kampung Lalang.
Untuk setiap satu juz Alquran yang dibaca pelanggan,
Pertamina akan memberikan apresiasi senilai Rp 25.000 yang
dapat ditukarkan dengan produk Pertamax Series.
“Kegiatan “Sumut Mengaji” merupakan salah satu bentuk
kepedulian Pertamina untuk menumbuhkan kebaikan di
bulan suci Ramadhan dengan pemberian apresiasi kepada
pelanggan,” kata Arya di Medan, Jumat (10/6/2016).
Program yang berlangsung sejak 9 Juni 2016 dilaksanakan
selama tiga pekan, dan berlangsung setiap Selasa, Rabu, dan
Kamis, mulai pukul 12.00 WIB hingga 17.00 WIB.•wali

Safari Ramadhan Direktur SDM &
Umum ke Lhokseumawe
LHOKSEUMAWE - Dalam menyambut bulan Ramadhan
1437 H. Direktur SDM dan Umum Pertamina Dwi Wahyu
Daryoto berkesempatan untuk berkunjung ke anak
perusahaan Pertamina yaitu PT Perta Arun Gas (PAG) di
Lhokseumawe, Aceh (17/6).
Pada kesempatan tersebut Dwi Wahyu Daryoto
berkesempatan berdialog langsung dengan para pekerja PAG
serta meninjau area kerja milik Perta Arun Gas.
Pada malam sebelumnya tim Safari Ramadhan
Direktorat SDM dan Umum yang melalui jalur darat menuju
Lhoksemauwe, menyempatkan untuk singgah berbuka puasa
bersama dan berdialog dengan para pekerja di Pertamina EP
Field Pangkalan Susu - Sumatra Utara.•WAHYU

Foto : KUNTORO

Foto : SHIPPING

MOR I Menebar Syukur
ke TBBM Sei Siak, TBBM dan
Depot LPG Tanjung Uban

PEKANBARU – Marketing Operation Region (MOR) I
menggelar silaturahmi sekaligus berbuka puasa bersama
di Terminal BBM (TBBM) Sungai Siak, Jalan Tanjung Datuk,
(16/6). Rangkaian kegiatan silaturahmi tersebut merupakan
salah satu agenda safari Ramadhan MOR I di beberapa
provinsi yang mencakupi di wilayah Sumbagut.
Kegiatan bertema “Menebar Syukur Menabur Dedikasi”,
diikuti pula pemberian santunan kepada anak yatim dan
keluarga yang kurang mampu di sekitar lokasi TBBM oleh
GM MOR I Romulo Hutapea. Acara juga diisi dengan tausiyah
oleh H.Rahmad Putra S.Ag, shalat Magrib dan buka puasa
bersama. Seluruh yang hadir pada saat itu tampak saling
membaur dan berinteraksi satu sama lain.
Acara dilanjutkan dengan penyerahan bantuan kepada
50 anak yatim dan 43 keluarga yang kurang mampu yang
berada di sekitar TBBM Sei Siak.
Untuk wilayah Sumatera Bagian Utara lebih dari 2.250
paket yang disalurkan kepada anak yatim ataupun keluarga
yang kurang mampu dengan total nilai bantuan Rp860 juta

Buka bersama dan diskusi ini dihadiri oleh Presiden KSPMI
Faisal Yusra, Presiden FSPPB Noviandri, Sekjen FSPPB Arie
Gumilar, segenap pengurus FSPPB dan Serikat Pekerja di
lingkungan Pertamina, serta pekerja Pertamina. Selain itu,
turut hadir pengamat ekonomi Salamudin Daeng, pengamat
migas Sofyano Zakaria, Direktur Eksekutif EWI Ferdinand
Hutahaean, peneliti INDEF Enny Sri Hartati, Ketua Pengurus
Harian YLKI Tulus Abadi, Anggota Hiswana Migas, perwakilan
LSM, aktivis mahasiswa, BEM, Organisasi Kepemudaan, dan
kalangan pers.
Acara diselenggarakan sebagai bentuk aspirasi terhadap
rancangan UU Migas yang baru dibahas agar dapat sesuai
dengan UUD 45 Pasal 33 yang berorientasi pada kepentingan
nasional dan hajat hidup masyarakat, di samping harus
mampu meningkatkan produksi migas dan menarik investor
untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Acara ditutup dengan penyampaian aspirasi lima
pokok pikiran FSPPB untuk Undang-Undang Migas yang
disampaikan oleh Sekjen FSPPB Arie Gumilar.•Starfy

Foto : KUNTORO

MOR I Gelar Apresiasi Pelanggan
melalui ‘Sumut Mengaji’
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FSPPB Adakan Buka Puasa
Bersama dan Diskusi UU Migas
JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu
(FSPPB) mengadakan acara Buka Puasa Bersama sekaligus
Focus Grup Discussion dengan tema “Undang-Undang Migas
Sebagai Pilar Utama Kedaulatan Energi Nasional”, di Hotel
Alia Cikini, Jumat (17/6).

Shipping Salurkan Santunan
2.000 Anak Yatim & Dhuafa dan
100 Eksemplar Waqaf Al Quran
Braille
JAKARTA - “Membawa SPIRIT Ramadhan ke Dalam Urat
Nadi Perkapalan” menjadi tema yang diusung dalam acara
Santunan dan Buka Puasa Bersama Keluarga Besar Shipping,
pada 17 Juni 2016. Bertempat di Kantor Yos Sudarso, Jakarta
Utara, acara ini dihadiri oleh Direktur Pemasaran Pertamina
Ahmad Bambang, SVP Shipping Mulyono, beserta jajaran

Tahun LII, 27 Juni 2016

dan 55 unit gerobak untuk PKL yang tergabung dalam
Paguyuban Pasar Mambo Indramayu senilai Rp. 173,8 juta,
serta bantuan 2.000 paket sembako untuk kegiatan pasar
murah Indramayu.
Selain itu, Pertamina juga menebar rasa syukur kepada
sesama dengan memberikan santunan kepada 1.000 anak
yatim.•Riki Hamdani

Direktur Hulu Menebar Syukur
Menabur Dedikasi di Kamojang
KAMOJANG - “Ramadhan momentum untuk bekerja cer
das, bekerja keras dan bekerja ikhlas sehingga hasilnya pun
akan optimal,” demikan ditegaskan oleh Direktur Hulu Syamsu
Alam saat memberikan motivasi kepada seluruh pekerja di
lingkungan PGE Kamojang dalam Safari Ramadhan 1437 H
di ruang pertemuan PGE Kamojang, Garut (17/6).Turut hadir
dalam acara tersebut Direktur Utama PGE Irfan Zainuddin,
Direktur Operasi PGE Ali Mundakir, dan GM Area Kamojang
Wawan Darmawan.
Syamsu Alam berharap kepada seluruh pekerja untuk
menjadikan Ramadhan sebagai momentum penting
dalam meningkatkan ketakwaan, selalu berhati-hati dalam
menjalankan tugas kehidupan, serta meningkatkan kualitas
toleransi dan saling menghargai.
Selain motivasi, kegiatan tersebut juga diisi dengan
penyerahan santunan paket santuanan dan peralatan sekolah
ke 100 anak yatim di daerah sekitar Dusun Kamojang.
Sementara itu Ustadz Ramdan dalam tausiahnya menje
laskan tips bagaimana meraih kebahagiaan, di antaranya jika
diberi bersyukur hingga hidup menjadi berkah.• Kuntoro

Foto : KUNTORO

BALONGAN - Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad
Hardadi melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan 1437
H ke RU VI Balongan, Kamis (16/6). Selama dua hari di
Balongan, Direktur Pengolahan juga melaksanakan kegiatan
management Walkthrough di Kilang RU VI Balongan.
Safari Ramadhan Direktur Pengolahan di RU VI dilaksa
nakan di Gedung Patra Ayu Perumahan Bumi Patra,
Indramayu. Kegiatan diawali dengan sesi motivasi oleh
Direktur Pengolahan yang dihadiri oleh ratusan pekerja RU
VI Balongan.
Pada sharing session yang dipandu oleh GM RU VI
Balongan Yulian Dekri, Direktur Pengolahan Rachmad Hardadi
menyampaikan bahwa Bulan Suci Ramadhan merupakan
momentum untuk meningkatkan kualitas toleransi dan saling
menghargai.
Terkait kinerja perusahaan, Hardadi memberikan
semangat kepada pekerja RU VI tentang kondisi perusahaan
yang masih bisa bertahan di tengah merosotnya harga crude
oil. “Pertamina semakin bersemangat untuk mengembangkan
kilang melalui proyek RDMP di RU II Dumai, RU III Plaju, RU
IV Cilacap, RU V Balikpapan, dan RU VI Balongan,” ujarnya.
Ia mengharapkan pekerja Pertamina bisa bersama-sama
bekerja dengan penuh inisiatif, mengedepankan semangat
inovasi serta menomorsatukan aspek HSSE sesuai arahan
Direkri Pertamina.
Kegiatan safari Ramadhan diakhiri penyerahan bantuan
oleh Direktur Pengolahan Rachmad Hardadi didampingi
General Manager RU VI Balongan Yulian Dekri, serta Area
Manager CSR & SMEPP Jawa Bagian Barat, Sri Marjurias
Mulya Dewi. Bantuan yang diserahkan berupa 38 unit etalase

Pertamina Buka Puasa Bersama
dengan Redaktur Pelaksana
Media Nasional

JAKARTA - Pertamina mengadakan buka puasa bersama
dengan Redaktur Pelaksana media nasional yang terdiri dari
Media Cetak, Online, dan TV di Ruang Tanjung Rasamala
Hotel Mandarin Jakarta, pada Rabu (22/6).
Acara dihadiri oleh Direktur Hulu Pertamina Syamsu
Alam, SVP Upstream Strategic Planning and Operation
Evaluation Mediawati, VP Corporate Communication Wianda
Pusponegoro, Manager External Communication Ifki Sukarya,
dan jajaran Pertamina yang lain. Sementara, peserta terdiri
dari puluhan Redaktur Pelaksana dan perwakilan media cetak,
elektronik, dan online.
Selain menjalin silaturahmi, buka bersama juga diisi
dengan pemaparan dan presentasi oleh Direktur Hulu
Pertamina Syamsu Alam mengenai bisnis hulu Pertamina
dan paparan mengenai bagaimana Pertamina dapat survive
di tengah harga minyak yang rendah dengan tetap menjaga
profitabilitas, termasuk bagaimana strategi efisiensi di
Direktorat Hulu Pertamina hingga saat ini.• Starfy

Foto : ADITYO

Safari Ramadhan Direktur
Pengolahan ke RU VI Balongan
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Grass Root Refinery yang ada di Bontang beroperasi sehingga
kapasitasnya akan meningkat. Ditambah RDMP Dumai dan
Balongan total pada tahun 2023 kapasitas kilang mencapai 2
juta barel,” tutur Rachmad pada acara yang bertema ‘Jadikan
Spirit Ramadhan Dalam Menggapai Ridho Allah SWT Untuk
Mewujudkan Kinerja Terbaik’.•EGHA

Foto : KUNTORO

manajemen dan stakeholder Shipping.
Kegiatan buka puasa tersebut dibarengi dengan
pembagian santunan kepada 2.000 anak yatim dan kaum
dhuafa dengan total dana yang disalurkan mencapai
kurang lebih Rp 450 juta yang keseluruhannya merupakan
sumbangan dari seluruh insan Shipping baik pekerja darat
maupun pekerja laut. Penerima santunan ini tidak hanya
disalurkan bagi yayasan, pondok pesantren ataupun panti
asuhan yang ada di Jakarta dan sekitarnya, namun disalurkan
juga untuk anak yatim dan kaum dhuafa di lingkungan Marine
Region seluruh Indonesia.
Terdapat dua hal baru yang dilaksanakan pada program
berbagi Fungsi Shipping di bulan penuh berkah ini, yaitu
waqaf 100 eksemplar Alquran Braille serta bantuan untuk
Bedah Musholla untuk beberapa musholla di sekitar Kantor
Shipping Yos Sudarso. Total bantuan untuk kedua program
sebesar Rp 210 juta. Sesuai dengan tema yang diusung,
program pemberian santunan dan waqaf ini merupakan
wujud nyata kebersamaan seluruh insan Shipping sebagai
pengejawantahan dari program SPIRIT (Safety, Performance,
Integrity, Reliability, Investment, Team Work) yang dicanangkan
oleh Fungsi Shipping pada tahun 2016 ini.
Santunan secara simbolis diserahkan Direktur Pemasaran
Pertamina Ahmad Bambang kepada perwakilan dari masingmasing yayasan.
Kegiatan dilanjutkan dengan tausyiah yang disampaikan
oleh KH Syahrul Syah, buka puasa bersama, sholat Isya dan
tarawih di Masjid Nurul Bahri Shipping.• [Shipping]

Foto : RU VI
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Direktorat Pengolahan Buka Puasa
Bersama Anak Yatim Piatu
JAKARTA - Direktorat Pengolahan menggelar acara buka
puasa bersama di Kantor Pusat Pertamina, Selasa (21/6).
Selain itu, Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi
memberi santunan kepada anak-anak yatim piatu.
Dalam kesempatan tersebut, Rachmad Hardadi
memaparkan status empat proyek utama Direktorat
Pengolahan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan.
Keempat proyek tersebut yakni RDMP Balikpapan,
GRR Tuban, RDMP Cilacap, dan GRR Bontang. Bahkan
menurutnya, pada kisaran 2023 sampai 2025 akan ada
tambahan dua kilang baru.
“Pada tahun 2023, RDMP Dumai dan Balongan insya
Allah selesai dan pada tahun 2023 kami targetkan New

Safari Ramadhan Direktur Gas,
Energi Baru & Terbarukan
JAKARTA - Direktur Gas, Energi Baru & Terbarukan
Pertamina Yenni Andayani didampingi GM RU III Plaju
Mahendrata Sudibja, Direktur Pertamina Gas Hendra Jaya,
GM MOR II Herman Zaini dan Direktur Perta – Samtan Gas
Budiyana melaksanakan kegiatan Safari Ramadan ke RU III
Plaju dan Kilang Perta Samtan di Prabumulih, pada (16/6).
Pada kesempatan tersebut Yenni Andayani memotivasi
pekerja di RU III Plaju, “Di tengah harga minyak dunia
yang turun sangat drastis dibandingkan tahun 2012-2014,
alhamdulilah tahun 2015 Pertamina berhasil menunjukkan
kinerja yang bagus. Ini semua tercapai atas upaya dari seluruh
pekerja Pertamina. Karena itu, wajib kita syukuri,” ujarnya.
Acara tersebut juga diisi dengan penyerahan santunan
kepada 150 anak yatim didaerah wilayah kerja Plaju.
Sementara Ustadz Habib Mahdi memberikan tausiyah dengan
tema menebar syukur menabur dedikasi.•ADITYO
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GARUT - M e n y a m b u t
datangnya Hari Raya Idul Fitri
1437 H, Kementrian Badan
Usaha Milik Negara (BUMN)
menyelenggarakan Bazar
Murah Ramadhan dengan
tajuk “Berkah Ramadhan di
tanah Garut, BUMN Hadir
untuk Negeri” dalam gelaran
Tabligh dan buka bersama
masyarakat Garut di AlunAlun Garut pada Jumat (24/6).
Pasar Murah sebagai
rangkaian dari Sinergi BUMN
Hadir untuk Negeri itu dihadiri
oleh Menteri BUMN Rini M.
Soemarno, Direktur Utama
Pertamina Dwi Soetjipto,
beserta jajaran Direksi BUMN
lainnya, Bupati Garut dan
Muspida setempat. Pasar
Murah BUMN merupakan
kegiatan rutin yang kali
ini menginjak tahun ke-2,
sebagai bentuk kepedulian
bersama BUMN dalam

membantu masyarakat
mendapatkan sembako
dengan harga terjangkau.
Kegiatan ini juga merupakan
bagian dari Sinergi BUMN
Hadir untuk Negeri, dengan
harapan Pasar Murah BUMN
bisa menjangkau seluruh
wilayah Indonesia.
Vice President Coporate
Communication Pertamina
W ianda Pusponegoro
menyampaikan, dalam Pasar
Murah BUMN Pertamina
hadir di 44 Kota/Kabupaten
yang tersebar di 18 Provinsi
baik di sekitar daerah operasi
maupun di luar daerah
operasi perusahaan. Lebih
dari 40.000 paket disiapkan
dengan menggunakan dana
Bina Lingkungan atau CSR
PT Pertamina (Persero).
Paket sembako senilai
Rp 150.000 dapat dibeli
masyarakat dengan harga

Rp 25.000 per paket. Adapun
isi paket tersebut terdiri dari
10 kg beras kualitas utama,
2 kg gula pasir dan 2 kg
minyak goreng. “Program
ini merupakan salah satu
wujud sinergi dan kontribusi
BUMN termasuk Pertamina
dalam memberikan solusi
langsung kepada masyarakat
di sekitar daerah operasi
BUMN. Sedangkan hasil
penjualan dari Pasar Murah
BUMN nantinya akan
disumbangkan untuk rumah
ibadah terdekat,”jelas Wianda.
Pada kesempatan
yang sama, Pertamina
juga menyerahkan bantuan
satu unit Mobil Jenazah
kepada Pemkab Garut
yang penyerahannya secara
simbolis dilakukan oleh
Direktur Utama PT Pertamina
( P e r s e ro ) D w i S o e t j i p t o
kepada pengurus Dewan

Foto : WAHYU

Pasar Murah Sinergi BUMN, Pertamina Siapkan Lebih
dari 40.000 Paket Sembako

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto secara simbolis menyerahkan bantuan satu unit mobil jenazah kepada pengurus
Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Agung Garut.

Kemakmuran Masjid (DKM)
Masjid Agung Garut.
Sementara Anak Peru
sahaan Pertamina PT Per
tamina Geothermal Energy,

juga turut serta memberikan
bantuan berupa santunan
k e p a d a 5 0 a n a k Ya t i m
Hafidz di Kabupaten Garut,
yang secara bers amaan

melaksanakan kegiatan
khataman Al-Quran pada
Jum’at (24/6) di Masjid Agung
Garut.•Starfy.

libatkan antar pihak dengan
mengedepankan partisipasi
masyarakat sebagai peng
gerak utama.
Mahendrata Sudibja men
jelaskan, dalam program
CSR Kampung Iklim,
masyarakat akan diberikan
sosialisasi program, pelatihan
pengolahan sampah rumah
tangga, edukasi penghijauan
lingkungan pemukiman serta
bantuan bibit tanaman buah,
pupuk organik serta peralatan
penunjang lainnya dengan to
tal bantuan senilai Rp 50 Juta.
“Program dilaksanakan di
RW 07 Kelurahan Plaju Darat
Juni 2016 dan pendampingan
secara simultan hingga akhir
tahun. Dalam pelaksanaannya,
RU III bekerja sama dengan
Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Selatan
dan melibatkan mitra binaan
yang merupakan masyarakat
Kelurahan Plaju Darat,” jelas
Mahendrata.
Di tahap awal sosialisasi
program, RU III memberikan
bantuan untuk penghijauan
pemukiman dengan 200 bibit
tananan buah yang terdiri dari
75 bibit buah Klengkeng, 75
bibit buah Jambu Kristal dan
50 bibit buah Jambu Citra.
Selain itu, warga juga diberikan

bantuan drum plastik dan
tutup pengomposan, pengurai
sampah organik serta pupuk
organik.
Mahendrata berharap,
p ro g r a m C S R k a m p u n g
iklim dapat meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam
menangani permasalahan
lingkungan, membangun
model kampung iklim yang
ramah lingkungan, mendorong
kemandirian masyarakat yang
berjiwa ecopreneur, serta
meningkatkan hubungan baik
RU III dengan masyarakat di
sekitar area operasi.
Lebih lanjut, monitoring
program akan dilakukan
secara kontinyu serta evaluasi
yang dilakukan setelah usai
pelaksanaan program. Indi
kator keberhasilan program

diantaranya dihitung dari
peningkatan kesadaran,
kompetensi dan keterampilan
masyarakat dalam mengelola
lingkungan khususnya dalam
pengelolaan sampah rumah
tangga menjadi barang yang
bernilai ekonomis dan dalam
penghijauan lingkungan.
“Semoga program CSR
Kampung Iklim ini dapat di
implementasikan dengan se
baik mungkin sehingga tidak
hanya memberikan dampak
positif bagi lingkungan namun
juga memberikan nilai tambah
ekonomi dan meningkatkan
pemberdayaan dan kesejah
teraan masyarakat di wila
yah Kelurahan Plaju Darat.
Sehingga nantinya lebih masif
menjangkau lokasi Ring I RU
III yang lain,” harapnya.•RU III

CSR & SMEPP Jawa
Bagian Barat Salurkan
Pinjaman Modal untuk
Mitra Petani Tebu

Foto : MOR III

PLAJU - Sejalan dengan
upaya pemerintah dalam pe
nanggulangan kerusakan
lingkungan dan perubahan
iklim lewat serta sebagai
wuj ud komitmen serta ke
pedulian terhadap lingkungan,
khususnya di wilayah sekitar
operasi, RU III menggulirkan
program CSR “Kampung
Iklim” di Desa Karang Anyar,
Kelurahan Plaju Darat, (1/6).
Peresmian program Kam
pung Iklim ditandai lewat
penanaman perdana bibit
pohon Kelengkeng Pimpong
serta penyerahan bantuan
oleh GM RU III Mahendrata
Sudibja kepada serta Lurah
Plaju Darat Ahmad Supriyatna
didampingi Area Manager
CSR Sumbagsel Asmayadi,
Kasubbid Pengendalian
Perusakan Lingkungan BLH
Provinsi Sumatera Selatan
M. Andhy, serta Camat Plaju
diwakili Dasril.
Program Kampung Iklim
ini merupakan salah satu
program yang dicanangkan
pemerintah dalam mengatasi
perubahan iklim. Kampung
Iklim ini diharapkan dapat
adaptif terhadap perubahan
iklim, melalui penghijauan
serta pengelolaan lingkungan
yang terintegrasi dan me

Foto : RU III

RU III Bangun “Kampung Iklim” di Desa Karang Anyar Plaju Darat

CIREBON – Dalam upaya meningkatkan kemampuan
usaha kecil agar dapat berkembang mandiri, Pertamina
melalui Fungsi CSR & SMEPP Jawa Bagian Barat
memberikan bantuan pinjaman modal kepada mitra pe
tani tebu binaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).
Penyerahan pinjaman modal secara simbolik dilaksanakan
oleh Area Manager CSR & SMEPP JBB Sri Marjurias
Dewi bersama dengan Wisnu Subroto selaku General
Manager Pabrik Gula Sindanglaut, di kantor Pabrik Gula
Sindanglaut, Cirebon (10/6).
Pinjaman modal kepada mitra petani tebu ini bernilai
Rp. 12.850.068.760. Nominal tersebut disepakati oleh PT
RNI dengan Fungsi CSR & SMEPP JBB sesuai dengan
luas tanah yang dimiliki sebanyak 255 petani mitra binaan
untuk musim tanam 2016. Dana ini rencananya digunakan
untuk pembelian bibit serta produksi tanaman tebu.
“Penyaluran pinjaman modal dimaksudkan untuk
membantu petani untuk meningkatkan produksi gula di
Indonesia. Semoga musim tanam tahun ini lancar hingga
ke musim panen,” ungkap Sri Marjurias Dewi.•MOR III
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pesantren.
Ustadz Yusuf Mansur
mengatakan, Pesantren
Tahfidz Daarul Qur’an ini
berbeda dibandingkan de
ngan pesantren umumnya.
Di pesantren ini akan dididik
guru-guru tahfidz (penghafal
Al-Qur’an) untuk pedesaan.
“Insya Allah, kami ingin
menghadirkan Rumah Tahfidz
di seluruh Indonesia,” kata
Yusuf. “Rumah Tahfidz nanti
akan menjelma jadi rumah
belajar, rumah produksi,
rumah distribusi, rumah mo
dal juga, dan lain-lain,” tam
bahnya.
Rencana awal, pesantren
ini akan mendidik 50 anak

muda selama setahun,
yang kemudian dilakukan
pendampingan selama 4
tahun.
Sementara H. Ace Bur
hanuddin yang mewakafkan
tanahnya seluas 2,5 Ha
menyatakan, sumbangannya
ini diharapkan bisa me
majukan dan membuat
masyarakat Islam menjadi
pandai. Dan ia menyerahkan
kepada Usadz Yusuf Mansur
untuk mengembangkannya.
Sebagai tahap awal, Per
tagas memberikan bantuan
Rp 100 juta untuk pengelolaan
Pesantren Tahfidz Daarul
Qur’an.•URIP

CILACAP – Politeknik Ne
geri Cilacap (PNC) tahun
2016 tengah menggalakkan
prog ram kampus hijau di
lingkungan kampusnya. Men
dukung program tersebut,
Refinery Unit (RU) IV Cilacap
memberikan bantuan 150
batang pohon Glodogan
Pecut yang diserahkan oleh
Supervisor CSR RU IV Era
fini Darma dan diterima
oleh Wakil Direktur Bidang
Kemahasiswaan PNC Pu
jono, ST, M.Eng, pada (8/6).
Penyerahan bantuan
ditandai dengan penanaman
pohon secara simbolik
oleh Erafini Darma di ling
kungan kampus PNC. Pa
da kesempatan ini Erafini
menyampaikan, bantuan
pohon ini merupakan bagian
dari gerakan menabung 100
juta pohon dalam program
Pertamina Sobat Bumi serta
program 1 miliar pohon dari
pemerintah Indonesia.
Lebih jauh Erafini me
maparkan, pada bulan Ja
nuari 2016 Pertamina telah

Foto : RU IV

Politeknik Negeri Cilacap Bersama Pertamina
Gagas Kampus Hijau

menanam sebanyak 3.000
pohon Cemara Laut di ping
gir Pantai Tegalkamulyan
dan 2.800 pohon Acasia
Mangium di lahan kritis di
Desa Tritih Lor Kecamatan
Jeruk Legi bekerja sama
dengan masyarakat desa
setempat. “Apa yang kami
berikan sebagaimana arahan
dari Dinas Kehutanan &
Perkebunan Cilacap,” ujar
Erafini.
Selain memberikan bi
bit pohon, RU IV Cilacap
juga memberikan bantuan
berupa pupuk dan peralatan

menanam kepada Forum
Gumregah.
Pujono ST, M.Eng me
wakili PNC menyampaikan
rasa terima kasihnya kepada
Pertamina yang sudah turut
membantu mewujudkan pro
gram kampus hijau PNC
dengan target menanam
1.000 pohon di lingkungan
kampus. Dikatakannya,
melalui program ini, PNC ingin
menumbuhkan jiwa untuk
melestarikan lingkungan di
kalangan mahasiswa PNC.•
Aji-RU IV

Bengkulu - PT Pertamina Retail melalui
program Corporate Social Responsibility
(CSR), bekerja sama dengan SMK Negeri
2 Bengkulu dalam menyelenggarakan Ke
giatan program “Siswa Terampil Mekanik”,
pada (19/5). Dalam kegiatan tersebut para
siswa SMK diberikan pelatihan dan praktik
penggantian pelumas ringan.
Kegiatan ini dihadiri masing-masing
oleh 150 siswa jurusan Teknik Otomotif
yang sangat semangat dalam mengikuti
materi yang diberikan. Pelatihan ini di
sampaikan oleh M. Iqbal Syafire sebagai
perwakilan dari Bright OliMart (BOM)
yang merupakan salah satu lini Bisnis PT
Pertamina Retail yang berada di SPBU
COCO.
Acara dibuka Kepala sekolah SMK
Negeri 2 Bengkulu Ahmad Basori M.Pd.
“Semoga kegiatan ini bisa menjadikan
para siswa lebih berkembang, dan bisa
menambah bekal. Kelak nanti setelah lulus
menyelesaikan sekolah, para siswa sudah

bisa mengetahui apa yang akan dilakukan.
Apakah ingin langsung untuk bekerja di
perusahaan atau ingin berwirausaha, seperti
membuka bengkel,” ujar Ahmad.
Acara ditutup dengan praktik peng
gantian pelumas untuk sepeda motor yang
dipandu oleh mekanik BOM.
Dalam kesempatan tersebut, PT Pertamina
Retail juga memberikan bantuan berupa se
perangkat peralatan penggantian pelumas,
agar para siswa bisa menjadi tenaga-tenaga
pekerja yang kelak bisa dipekerjakan pada
BOM.•PERTAMINA RETAIL

MOR IV Bantu Korban Longsor dan Banjir
di Jawa Tengah Bagian Selatan
PURWOREJO – Sebagai
wujud kepedulian sosial peru
sahaan, Marketing Operation
Region (MOR) IV yang mem
bawahi area Jawa Tengah &
DI Yogyakarta terjun langsung
dalam memberikan bantuan
kepada korban bencana long
sor dan banjir di beberapa
wilayah Jawa Tengah Bagian
Selatan dengan mengusung
program Pertamina Peduli.
Posko Tanggap Bencana
dip usatkan di SD Negeri
Wonotulus Purw orejo dan
Kantor DPC Hiswana Migas
Surakarta, (21/6).
Bantuan yang diberikan
berup a paket sembako,
selimut, pakaian dalam,
handuk dan berbagai logistik
lainnya dengan total bantuan
mencapai nilai Rp200 Juta.
Bantuan ini diharapkan dapat
meringankan beban para
pengungsi yang harus rela
tidur di posko pengungsian
setelah mendapati kondisi
rumah tinggal mereka rusak
parah akibat banjir dan
longsor, maupun warga yang
masih bertahan di rumah ma
sing-masing namun memiliki
akses yang terbatas terhadap
kebutuhan sehari-hari.
“Sebagai perusahaan yang
tumbuh bersama masyarakat
Indonesia, Pertamina juga
selalu berupaya untuk dapat
meringankan beban warga

Foto : MOR IV

Foto :WAHYU

KARAWANG - “Kami dari
Pertamina Gas ingin menjadi
bagian dari keberlangsungan
Pesantren Daarul Qur’an ini.
Kami punya Badan Dakwah
Islam di Pertagas. Semoga
zakat, infak dan sedekah ini
bisa disalurkan ke Pesantren
ini.”
Demikian dikatakan
oleh Presiden Direktur
Pertamina Gas (Pertagas)
Hendra Jaya, ketika ber
bicara dalam konferensi pers
penyerahan bantuan dan
peresmian Pesantren Tahfidz
Daarul Qur’an di Desa Cinta
Asih, Kecamatan Pangkalan,
Karawang, pada Senin (20/6).
Hadir dalam acara ter
sebut pendiri Yayasan PPPA
Daarul Qur’an Ustadz Yusuf
Mansur, Direktur Utama PPPA
Daarul Qur’an Muhammad
Anwar Sani. Sementara dari
Pertagas hadir pula Ketua
BDI Pertagas Andri Alfian
dan Sekretaris Perseroan
Pertagas Adiatma Sardjito.
Dan tidak ketinggalan H. Ace
Burhanuddin dan istri, pemilik
tanah yang mewakafkan 2,5
Ha tanahnya untuk dibangun

Foto : PERTAMINA RETAIL

Pengembangan Keahlian Siswa yang
Terampil dan Mandiri

Pertagas Dukung Pesantren Tahfidz
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yang tengah terkena musibah
bencana alam. Dengan ban
tuan yang diberikan ini, kami
berharap agar hari-hari yang
dilalui di posko pengungsian
maupun di rumah dapat men
jadi lebih mudah,” ungkap
Kusnendar, GM MOR IV.
Di daerah Solo dan se
kitarnya, bantuan disebar ke
beberapa desa yang menjadi
titik banjir utama yakni Jo
yotokan, Gandekan, Bugel,
Karanganyar dan Gadingan.
Tim relawan yang terdiri dari
para pekerja Pertamina, Tim
Hiswana Migas dan relawan
yang berasal dari warga
sekitar Solo. Posko yang
dibuka sejak Minggu (19/6) ini
mulai mengumpulkan informa
si sejak hari kejadian, bekerja
sama dengan BPBD aparat
pemerintahan setempat, Tim
SAR UNS dan Tim SAR Anak
Gunung Lawu (AGL) guna
mel aksanakan pemetaan

pemberian bantuan.
Dody Prasetya, Mar
keti ng Branch M anager
Pertamina DIY & Surakarta
yang bertindak sebagai
Koordinator Lapangan untuk
Posko Pertamina Peduli Solo
menyatakan, selain bantuan
fisik, Pertamina Peduli juga
menggelar pengobatan gra
tis bagi masyarakat yang
terkena dampak banjir, seperti
penyakit flu, gatal-gatal atau
pun luka-luka ringan. Tim
Medis diturunkan langsung
dari tim dokter Pertamina
Jawa Tengah dengan be
kerja sama dengan rumah
sakit setempat. Setelah
dilaksanakan di Solo, pengo
batan gratis juga dilaksanakan
di Purworejo pada (23/6).
Sementara di Kecamatan
Bayan, selain menyalurkan
bantuan ke 4 Desa, Pertamina
Peduli juga membuka dapur
umum.•MOR IV
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HONG KONG - PT Pertamina
(Persero) sukses menggondol
empat penghargaan dari ajang
6th Asian Excellence Award
2016 yang diselenggarakan
oleh Majalah Corporate
Governance Asia yang
berbasis di Hong Kong.
Keempat pengh argaan
tersebut meliputi Asia’s Best
CEO yang diterima oleh Direktur
Utama Pertamina Dwi Soetjipto
dan Asia’s Best CFO kepada
Direktur Keuangan Pertamina
Arief Budiman. Selain itu,
Asia’s Best Investor Relations
Company yang diterima
oleh Corporate Secretary
Pertamina Wisnuntoro, serta
Asia’s Best CSR diterima oleh
Vice President CSR & SMEPP
Pertamina Kuswandi.
Melalui penghargaan ini,
Pertamina telah dipandang
mem iliki program dan per
kembangan GCG unggulan di
Indonesia dan masuk dalam
benak responden survei yang
dilaksanakan oleh Corporate
Gover nance Asia. Dalam

survei tersebut, penyelenggara
meminta resp onden untuk
menulis nama perusahaan yang
dinilai lebih menonjol dibanding
perus ahaan lain dalam hal
transparansi, kredibilitas, dan
GCG perusahaan.
Selain itu, karena se
bagian besar responden
atau pembaca Corporate
G overnance Asia berasal
dari komunitas keuangan in
ternasional, pesan komunikasi
Investor Relations kepada
bondholders/analysts ke
uangan terkait GCG dan trans
paransi perusahaan dipandang
telah diterima dengan baik.
Responden berasal dari
kalangan profesional atau
pelaku bisnis di kawasan
Asia+ (Asia dan sebagian
North America serta Eropa).
Sebagian besar responden
berasal dari kalangan per
bankan, komunitas keuangan
Internasional, profesional
perusahaan (Board Members,
Corporate Secretaries, Cor
porate Communications),

Regulator, dan Professional
Services.
“Penghargaan-peng
hargaan ini kami dedikasikan
untuk seluruh pekerja Per
tamina yang telah berupaya
keras dan disiplin menjunjung
transparansi dalam setiap
proses pekerjaannya. Ka
mi juga mendedikasikan
penghargaan ini bagi seluruh
stakeholder Pertamina,
termasuk masyarakat kon
sumen yang telah ikut menga
wal Pertamina terus menjadi
lebih baik guna menc apai
visi sebagai perusahaan
energi kelas dunia. Apresiasi
ini akan menjadi pelecut se
mangat Pertamina untuk terus
meningkatkan kinerja sekaligus
menjaga aspek transparansi
dan tata kelola yang lebih baik,”
kata Dwi Soetjipto.
Aldrin Monsod, Founder,
Managing Director & Publisher
Corporate Governance Asia
mengungkapkan, Pertamina
merupakan inspirasi yang baik
untuk sektor energi, tidak

Foto : RUDI ARIFFIANTO

Pertamina Borong Empat Penghargaan
dari Ajang 6th Asian Excellence Award 2016
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Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman, Corporate Secretary Pertamina
Wisnuntoro, dan Vice President CSR & SMEPP Pertamina Kuswandi foto bersama Aldrin Monsod, Founder, Managing
Director & Publisher Corporate Governance Asia usai menerima penghargaan Asia’s Best CEO, Asia’s Best CFO, Asia’s Best
Investor Relations Company, dan Asia’s Best CSR.

hanya bagi perusahaan di
Indonesia namun juga negara
lain. Menurutnya, manajemen
Pertamina bertahun-tahun
dapat melakukan tata kelola
perusahaan yang baik untuk
menjamin sustainability usaha
dan tanggung jawab sosial
bagi lingkungannya.

“Pertamina dikenal sebagai
perusahaan energi den gan
program CSR yang terstruktur
dan terkelola dengan baik, juga
dikenal dengan compliance
yang berstandar tinggi bahkan
melebihi perusahaan listed
sekalipun. Investor dan ko
responden survei kami me

lihat Pertamina dengan
wajah dan image baru. Ini
sungguh fantastik dan meng
inspirasi para investor yang
menyampaikannya kepada
kami dan Pertamina harus
pertahankan hal ters ebut,”
tegas Aldrin di sela-sela malam
penganugerahan, (17/6).•RUDI A.

SHIPPING
Wujudkan Sinergi Tiga BUMN,
Dockyard Sorong Laksanakan Docking Repair KMP APAR
SORONG - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagai
BUMN yang bergerak dalam bidang jasa penyeberangan
orang dan barang, mengoperasikan kurang lebih 126 kapal
ferry yang dioperasikan untuk menghubungkan wilayahwilayah kepulauan Indonesia dari Sabang sampai dengan
Merauke. Tak jauh beda dengan Shipping Pertamina, kapalkapal yang dikelola PT ASDP juga harus tunduk kepada
regulasi yang mengatur pengelolaan kapal dimana salah
satunya adalah perawatan kapal secara berkala (docking
repair). Sebagai sesama BUMN, PT ASDP bersinergi
dengan galangan kapal PT PAL Indonesia (Persero) untuk
melaksanakan pekerjaan docking repair atas kapalkapal PT ASDP dalam kurun waktu tahun 2016 ini. Demi
memberikan layanan yang lebih efisien, PT PAL kemudian
menggandeng Pertamina khususnya Dockyard Sorong
untuk melaksanakan docking repair kapal-kapal PT ASDP
yang dioperasikan di wilayah timur sebanyak kurang lebih
14 unit kapal.
Bagi Pertamina Dockyard Sorong, pengerjaan docking
repair untuk keperluan pihak ke-3 bukanlah merupakan hal
yang baru. Sebagai salah satu galangan terbaik kebanggaan
Pertamina di wilayah timur, Pertamina Dockyard Sorong
memang menjadi rujukan pekerjaan docking repair untuk
kapal-kapal yang dioperasikan di wilayah ini. Proyek
docking repair perdana hasil kerja sama antara PT ASDP,
PT PAL dan Pertamina ini telah berhasil dilaksanakan
dengan diselesaikannya docking repair KMP Arar. Kapal
yang berbobot mati 616 GRT dengan LOA 45.5 m tersebut
melaksanakan perbaikan selama 16 hari (15 hari dry docking

KMP. Arar sedang docking di dalam graving dock, Dockyard Sorong - Pertamina

dan 1 hari floating repair) atau ahead 9 hari dari target awalnya
selama 25 hari. Dalam kegiatan tersebut ditempatkan 2 orang
pekerja dari PT PAL yang sejak tanggal 18 Mei sampai dengan
selesai untuk membantu melaksanakan supervisi dan quality
control atas pekerjaan docking tersebut. Kegiatan supervisi
ini adalah bentuk sinergi yang dilakukan antara Pertamina
Dockyard Sorong dengan PT PAL.
Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pertamina Dockyard
Sorong sangat memahami kebutuhan pemilik kapal pada saat
kapal harus menjalani docking repair. Selain mengedepankan
aspek kualitas, poin penting yang dikedepankan Dockyard
Sorong dalam pelaksanaan docking repair adalah waktu
pelaksanaan karena akan berpengaruh terhadap produktifitas

kapal akibat harus keluar operasi. Sehingga semakin cepat
kapal dapat beroperasi kembali maka akan semakin tinggi
commissioning days kapal sehingga kapal akan semakin
efisien dalam menghasilkan revenue bagi perusahan.
Sejak dioperasikannya Graving Dock berkapasitas
7500 DWT, hingga saat ini Dockyard Sorong telah berhasil
melaksanakan docking repair, baik kapal tanker milik, kapal
tanker sewa, serta puluhan kapal jenis tug boat, perintis,
barge, dan lainnya.
Menurut Head of Dockyard Sorong Albertus Anto
Budi Santosa, keberhasilan Dockyard Sorong dalam
pelaksanaan docking repair KMP Arar ini diharapkan dapat
memuaskan PT ASDP dan PT PAL, sehingga kerjasama
bisnis ini dapat terus berlangsung dengan baik sampai
diselesaikannya docking repair seluruh kapal. Sinergi bisnis
tiga BUMN ini juga dapat dikatakan sejalan dengan program
pemerintah untuk pengembangan industri kemaritiman di
Wilayah Timur Indonesia.
Lebih lanjut Albertus Anto Budi Santosa juga me
nyampaikan bahwa keterlibatan Dockyard Sorong dalam
sinergi ini semakin menambah rasa percaya diri pekerja
Dockyard Sorong untuk dapat berkembang lebih maju
lagi sehingga tidak hanya berkutat dalam dalam bidang
perawatan kapal namun juga dalam pembangunan kapal.
Tahun ini Pertamina Dockyard Sorong berencana untuk
membangun kapal pertama berupa satu unit mooring
boat. Proyek ini akan menjadi milestone yang penting bagi
pengembangan bisnis Dockyard Sorong.• [Shipping]
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Membentuk Budaya Keselamatan Melalui Safety Leadership
Setiap perusahaan tentunya ingin beroperasi secara aman, tetapi tantangan yang muncul
adalah menerjemahkan keinginan tersebut dalam tindakan. Aturan tertulis, standar dan prosedur
yang telah ada merupakan sesuatu yang penting dan diperlukan, tetapi hal tersebut tidak cukup.
Perusahaan harus mengembangkan budaya di mana keselamatan tertanam pada seluruh level
pekerja.
Budaya didefinisikan sebagai standar dan norma-norma tidak tertulis yang membentuk cara
berpikir, sikap dan perilaku.
Budaya keselamatan dimulai dari kepemimpinan, karena kepemimpinan mendorong budaya
dan budaya mendorong perilaku. Pimpinan mempengaruhi budaya dengan menetapkan
ekspektasi, membangun kerangka, memberi contoh dan menunjukkan kepedulian.
Komitmen akan keselamatan dan kehandalan operasi dimulai dari manajemen, tetapi
manajemen sendirian tidak dapat mendorong perubahan budaya secara menyeluruh. Agar budaya
keselamatan berkembang secara menyeluruh, hal tersebut harus tertanam di seluruh organisasi.
Banyak perusahaan Oil dan Gas bisa berbangga dengan budaya keselamatan yang dimiliki
serta keberhasilan dalam mengurangi jumlah insiden. Akan tetapi budaya keselamatan seringkali
tidak seragam di seluruh organisasi, dan seluruh perusahaan memiliki peluang untuk meningkatkan
budaya keselamatan. Mencapai dan mempertahankan budaya keselamatan yang positif bukanlah
sebuah akhir, tetapi merupakan sebuah perjalanan.
Gaya kepemimpinan seorang manager dan komitmen terhadap keselamatan yang dide
monstrasikan secara terbuka melalui tindakan penting dalam membentuk budaya organisasi.
Meningkatkan budaya keselamatan membutuhan determinasi dan stamina. Fokus jangka panjang,
komitmen dan kemauan untuk “walk the talk” lebih berpengaruh daripada kampanye dan poster.
Menurut T.R. Krause (2005 ), ada tujuh karakteristik safety leadership yang utama terkait
perilaku yang dapat mempengaruhi budaya keselamatan, yaitu :
• Kredibilitas – apa yang dikatakan pemimpin konsisten dengan apa yang mereka lakukan.
• Orientasi pada Aksi - pemimpin bertindak untuk mengatasi kondisi yang tidak aman.
• Visi - pemimpin memberi gambaran akan safety excellence pada seluruh organisasi.
• Akuntabilitas - pemimpin memastikan karyawan mengambil tanggung jawab pada kegiatan
keselamatan yang kritikal.
• Komunikasi - cara pemimpin berkomunikasi tentang keselamatan menciptakan dan memper
tahankan budaya keselamatan dalam organisasi.
• Kolaborasi – pemimpin mendorong partisipasi aktif karyawan dalam menyelesaikan per
masalahan keselamatan, serta mendorong kepedulian karyawan terhadap permasalahan
tersebut.
• Umpan balik dan Penghargaan – Penghargaan yang segera, pasti dan positif mendorong
perilaku aman.
Berbagai hasil investigasi insiden besar dalam beberapa tahun terakhir mengindikasikan
bahwa kurangnya fokus manajemen pada asset integrity dan operation practice sebagai akar
penyebab dari terjadinya major incident.
Operasi pada kegiatan Oil & Gas menghadirkan berbagai potensi risiko ke individu dan
lingkungan, di mana beberapa diantaranya inheren pada industri ini. Oleh karena itu penting agar
manajemen berkomitmen pada safety excellence, operational performance dan asset integrity
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sebagai tools yang penting dalam pencegahan insiden.
Cara terbaik bagi pimpinan untuk mengimplementasikan komitmen tersebut adalah melalui
pendayagunaan tenaga kerja yang cakap, kompeten dan berdedikasi, yang secara konsisten
mengeksekusi aktifitas operasional berdasarkan kaidah keteknikan yang baik guna menjamin
operasi yang aman dan ramah lingkungan.
Dengan kepemimpinan yang kuat, perusahaan akan dapat berhasil mempertahankan standar
yang tinggi dalam asset integrity dan operational control.
Prinsip Kepemimpinan pada Operasi
Tujuan utama dari pimpinan adalah menjamin implementasi sistem manajemen guna menjamin
instalasi dan peralatan dipelihara dan dioperasikan secara benar. Peralatan tidak boleh mengalami
kegagalan, atau dioperasikan sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada major accident.
Prinsip utama yang menunjang sistem tersebut adalah pimpinan harus :
• memahami risiko yang terkait dengan aset di bawah kendali mereka
• memahami dan melakukan validasi terhadap kontrol dan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan
dalam aset tersebut
• belajar dari insiden, baik internal maupun eksternal dan mengambil tindakan yang sesuai
• memahami indikator yang harus diukur untuk memastikan mereka memiliki gambaran operasional
secara penuh, jelas dan konsisten dengan siklus hidup aset
• memiliki mekanisme yang memungkinkan adanya penyesuaian operasi sebagai respon terhadap
masukan dari internal dan informasi dari eksternal
Peran Pimpinan dalam Evaluasi dan Pengembangan
Asesmen terhadap operation integrity harus menyediakan informasi yang luas dan mendalam
terkait pengoperasian aset dan pemeliharaan. Perlu dilakukan pemeriksanaan bagaimana pekerjaan
dilaksanakan pada seluruh tingkat organisasi, dari tingkat pimpinan senior hingga semua level
pekerja. Proses tersebut harus diases secara seksama untuk menentukan apakah seluruh risiko,
baik individual ataupun kumulatif dikelola secara benar dan efektif.
Pengukuran harus dilaksanakan secara konsisten dengan standar performa atau kondisi yang
jelas. Untuk memastikan bahwa seluruh program asesmen dilaksanakan sesuai persyaratan,
pimpinan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip berikut telah dilaksanakan :
• Operasi harus diases sesuai frekuensi yang telah ditentukan sebelumnya untuk memastikan
terpenuhinya operation integrity
• Frekuensi dan ruang lingkup asesmen harus mencerminkan kompleksitas operasi, tingkat risiko
dan riwayat kinerja
• Asesmen harus dilakukan oleh tim multidisiplin termasuk ahli dari luar unit bisnis
• Temuan dari asesmen harus didokumentasikan, diprioritaskan dan diselesaikan dalam jangka
waktu yang jelas
• Efektifitas dari proses asesmen harus dievaluasi berkala dan temuan digunakan sebagai bahan
perbaikan
Disadur dari “Shaping Safety Culture Through Safety Leadership” , OGP Report No. 452

Semarang – Sebagai
salah satu perusahaan yang
masih mengemban amanat
penyaluran produk PSO
di Indonesia, para pekerja
Pertamina kerap dimintai
keterangan baik sebagai
saksi maupun sebagai saksi
ahli terkait penyaluran produk
PSO kepada masyarakat.
Sebagai upaya untuk
meningkatkan pengetahuan
para pekerja mengenai status
saksi serta tips and trick
menjadi saksi dalam sebuah
tindak pidana, Legal Counsel
MOR IV mengadakan kegiatan
Legal Preventive Program
“Peran Serta Pekerja PT Per
tamina MOR IV sebagai Saksi
dalam Perkara Tindak Pidana
yang Terkait dengan Migas”
di Ruang Serbaguna lantai
3, Kantor Unit MOR IV, pada
Kamis (17/3).
Kegiatan ini dibuka oleh

GM Pertamina MOR IV,
Kusnendar dan dihadiri oleh
tim manajemen dan para
pekerja kantor unit Pertamina
MOR IV.
M e n u r u t K u s n e n d a r,
Legal Preventive Program
merupakan momen yang
baik dalam menambah
wawasan pekerja mengenai
dinamika di bidang hukum
pidana terutama peran serta
pekerja Pertamina sebagai
saksi dalam kasus yang ter
kait dengan kegiatan bisnis
migas.
“Sebagai perusahaan
yang sadar akan pentingnya
membangun sumber daya
manusia yang profesional
dalam bekerja, Pertamina
menjalankan transformasi
besar-besaran yang salah
satu poin utamanya adalah
pelaksanaan internalisasi
penanaman nilai-nilai budaya

kerja yang baik. Tidak hanya
berhenti di situ, Pertamina
juga menerapkan budaya
pelaporan kecurangan yang
ditemukan dalam aktivitas
kerja, sehingga tindakan
yang bersentuhan dengan
asp ek hukum dapat dimi
nimalisasi sejak dini karena
bagaimanapun juga tindakan
preventif akan lebih baik da
ripada upaya penyelesaian
masalah,” jelasnya.
Sementara pembicara
menyampaikan bahwa ber
dasarkan Kitab Undangundang Hukum Acara Pi
dana, keterangan saksi
adalah keterangan dari saksi
mengenai suatu peristiwa
pidana yang ia dengar sendiri,
ia lihat sendiri dan ia alami
sendiri dengan menyebut
alasan dari pengetahuannya
itu. Sedangkan keterangan
ahli adalah keterangan yang

diberikan oleh seseorang
yang memiliki keahlian khusus
tentang hal yang diperlukan
untuk membuat terang
suatu perkara pidana guna
kepentingan pemeriksaan.
“Jika menerima panggilan
sebagai saksi, perhatikan
rambu-rambu berikut ini.
(a) baca identitas, tanggal
surat, tempat dan waktu
pemeriksaan, (b) baca Pasal
apa yang dijadikan dasar
pemeriksaan, (c) jika ada
kekeliruan mengenai nama,
tanggal, tempat dan waktu,
segera konfirmasi kepada
penyidik, (d) jika berhalangan
untuk memenuhi panggilan
pemeriksaan, segera kon
firmasi juga kepada penyidik,
mohon penundaan pe
meriksaan, dan (e) tentukan
sikap apakah akan maju
sendiri atau didampingi oleh
penasihat hukum. Jika maju

Foto : MOR IV

Legal Preventive Program: Saksi dalam Perkara Tindak Pidana Migas

sendiri, usahakan memahami
hak-hak Anda sebagai
saks i dan jika didampingi
penasihat hukum, segera
tunjuk penasihat hukum un
tuk koordinasi dan persiapan
pemeriksaan,” ujarnya.
“Selain itu, ramburambu keterangan ahli
adalah (a) keterangan ahli
biasanya bersifat umum
berupa pendapat atas po
kok perkara pidana yang
sedang disidangkan atau
yang berkaitan dengan pokok

perkara tersebut, (b) ahli tidak
diperkenankan memberikan
penilaian terh adap kasus
konkret yang sedang
disidangkan, (c) pertanyaan
terhadap ahli biasanya bersifat
hipotesis atau pernyataan
yang bersifat umum, dan (d)
ahli tidak dibolehkan mem
berikan penilaian terhadap
salah atau tidaknya ter
dakw a berdasarkan fakta
persidangan yang ditanyakan
kepadanya,” lanjutnya.•Fatia
Maharani, Anggitha Zella P.

SOROT
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Simulasi Tanggap Darurat
Suspect ABK Sakit
BALONGAN - Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Bandung, Kementerian Kesehatan RI menggelar “Simulasi
Penanganan dan Penanggulangan Public Health Emergency
of International Concern” (PHEIC) di Terminal Khusus Jetty
Propylene Kilang RU VI Balongan, pada 18 Mei 2016. Simulasi
melibatkan sejumlah Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Tangker
MT “Maiden East” berbendera Liberia dengan tujuan Kilang
RU VI Balongan yang membawa muatan crude oil dari Nigeria,
salah satu negara di Afrika yang terjangkit pandemic virus
Ebola dan sedang labuh jangkar (sauh) di lepas pantai Teluk
Indramayu.
Pada Simulasi Tanggap Darurat Terjangkitnya Wabah
(Suspect PHEIC), Kantor Kesehatan Pelabuhan II Bandung
bertindak selaku pilot project dan Terminal Khusus (Tersus)
Jetty Propylene Kilang RU VI Balongan ditunjuk selaku tuan
rumah Simulasi Tanggap Darurat. Berbagai Instansi juga turut
dilibatkan, di antaranya Marine Region III Balongan, KKP
Kelas II Bandung beserta jajarannya, Basarnas, Syahbandar
Indramayu, KPLP Indramayu, Polairud Cirebon, Lanal Cire
bon, Imigrasi Cirebon, dan Bea Cukai Cirebon.
Dalam skenario, diduga salah seorang ABK dari Kapal
Tangker MT ‘Maiden East’ telah terjangkit penyakit virus
pandemik Ebola sepulangnya dari Nigeria. Adapun ABK
di sekitar pria tersebut ikut diamankan untuk karantina
mengantisipasi tertularnya virus.
Kepala KKP Kelas II Bandung Ananto Prasetya Hadi
mengatakan, pelaksanaan simulasi ini untuk mengetahui
respon petugas instansi terkait ketika terjadi evakuasi dan
karantina ABK yang terjangkit virus dari luar negeri. “Kami
nilai secara keseluruhan telah sesuai target. Walau banyak
kendala di lapangan, namun bisa di-handle dan tidak keluar
dari skenario yang telah kami buat,” ujar Ananto ketika me
nyampaikan laporan pada penutupan acara.
Sedangkan SMOM RU VI Djoko Koen Soewito menyatakan
kebanggaannya karena Kilang Pertamina RU VI Balongan
ditunjuk sebagai tuan rumah acara simulasi yang memiliki
fasilitas yang lengkap bagi beroperasinya sebuah Terminal
Khusus Migas sekelas Terminal Jetty Propylene Pelabuhan
Kilang RU VI Balongan dan terakreditasi ISPS Code dan
IMO. “Semoga penyelenggaraan ini juga menjadi titik tolak
bagi penyelenggaraan simulasi tanggap darurat yang dapat
melibatkan berbagai macam instansi secara profesional, “
kata Djoko.
Sementara Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kementrian Kesehatan RI dr. HM Subuh menjelaskan,
pelabuhan selain memberi manfaat sebagai pintu masuk
alat angkut, orang dan barang, namun juga dapat membawa
potensi negatif, khususnya terkait penyebaran penyakit
yang berpotensi Wabah atau Public Health Emergency of
International Concern (PHEIC). “Ancaman kejadian tersebut
sulit kita perkirakan karena mobilisasi yang tinggi melalui pintu
masuk pelabuhan antar negara. Kesiapan ini bukan berarti
hanya ditujukan terhadap penanggulangan & pencegahan
penyakitnya saja, tetapi kesiap-siagaan diharapkan dapat
mengatasi semua kejadian yang berpotensi menjadi status
PHEIC,” tutur dr. HM Subuh, MPMM.•Achmad Bachrun
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QMA PT Pertamina Gas:
Visi Kinerja Berkelas Dunia yang Tegas
Salah satu 4 (empat) Pilar Quality Management di PT Pertamina (Persero) yakni Quality
Management Assessment (QMA) yang berbasis Kriterian Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP)
merupakan kegiatan assessment dalam rangka melihat kinerja Perusahaan dari 3 (tiga) aspek
utama atau disebut KKEP Framework yakni Challenge – Process - Result dengan melihat 4
(empat) fokus utama yaitu Leadership, Business Sustainability, Operational Excellence, Work
Force Focus dan Customer Focus. Kegiatan assessment ini merupakan ini pedoman/petunjuk
teknis pencapaian fokus kinerja ekselen bagi internal bisnis Pertamina yang diharapkan akan
dapat mendorong terciptanya sinergi dan dukungan nyata Unit Bisnis/Unit Operasi/Anak
Perusahaan bagi pencapaian visi dan misi Pertamina.
Berdasarkan hal tersebut PT Pertamina
Gas pada tahun 2016 ikut serta pada kegiatan
Assessment berbasis KKEP yang merupakan
assessment ke - 4 (empat) sejak pertama kali
di-assess pada tahun 2010. Sebagai salah
satu anak perusahaan Pertamina, sampai
saat PT Pertamina Gas menempati posisi
sebagai market leader dalam transmisi gas
melalui pipeline.
Dalam rangka memperkuat kompetensi
inti, meningkatkan daya saing dan kinerja
operasional PT Pertamina Gas perlu untuk
menilai kondisi operasional/strategis saat ini. Hal – hal tersebut telah diakomodir dalam framework
KKEP yang telah menjadi standar asesmen internal Pertamina. Dalam asesmen ini PT Pertamina
Gas juga menilai kualitas operational excellent seperti kinerja penyaluran gas dan minyak,
Optimasi harga niaga gas serta mitigasi risiko operasional.
Indikator yang digunakan untuk memantau efektifitas proses adalah KPI PROPER dan ISRS,
PT Pertamina Gas telah menerapkan sertifikasi sistem manajemen terintergrasi (ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001) yang sudah dilaksanakan di semua area operasi pada tahun 2013
untuk memastikan standar manajemen. Assessment ISRS yang sudah dilaksanakan di semua
area operasi dari tahun 2012 – 2015, Pelaksanaan audit 5S/5R pada tahun 2014-2015 serta
Perolehan peringkat PROPER baik hijau maupun biru di empat area operasi.

Kegiatan site visit untuk PT Pertamina Gas berlangsung sejak tanggal 23-27 Mei 2016.
Kegiatan dimulai dengan consensus review antara Tim Examiner dan Tim Quality Management
PT Pertamina Gas dan dilanjutkan dengan kegiatan Site Visit ke kantor pusat PT Pertamina
Gas. Opening meeting dihadiri oleh President Director dan para Tim Champion penyusun
dokumen aplikasi PT Pertamina Gas serta fungsi terkait pada tanggal 24 Mei 2016. Hendra
Jaya selaku President Director PT Pertamina Gas menyampaikan bahwa Pertamina Gas siap
dan terbuka atas semua masukan-masukan yang disampaikan berdasarkan hasil assessment
oleh tim examiner dalam rangka perbaikan berkelanjutan di PT Pertamina Gas.
Kegiatan dimulai dengan interview dengan Hendra Jaya selaku President Director dan Ahmad
Kudus selaku Operation Director, di hari berikutnya wawancara dengan Ibu Indra Setyawati selaku
Commercial & Business Development Director, hari ketiga wawancara dengan Hendroyono
selaku Finance. Partisipasi seluruh jajaran direksi di dalam kegiatan ini, menunjukkan komitmen
Pertamina Gas mendukung kegiatan ini dalam rangka menuju perusahaan yang ekselen.
Closing Meeting dilakukan pada hari Jumat, 27 Mei 2016 yang dihadiri oleh President Director
dan Para Tim Champion, pada sesi ini para tim examiner menyampaikan Most Streght dan
Most OFI (Opportunity for Improvement) , sebagai masukan di PT Pertamina Gas dalam rangka
perbaikan berkelanjutan. Masukan serta tindak lanjut peluang perbaikan sangat diharapkan oleh
PT Pertamina Gas atas hasil site visit dan serangkaian proses QMA tersebut sehingga diperoleh
peningkatan kinerja PT Pertamina Gas dandalam rangka mencapai visi Pertamina Gas menjadi
global leader di bidang rantai suplai gas.
Insan Mutu…Semangat!!!Hebat!!!
Pertamina…Jaya!!!Jaya!!!
Oleh : Tim Quality Management PT Pertamina Gas
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Audit CIP Kantor Pusat : Memastikan Masalah akan
Diselesaikan Sesuai Tenggat
Terimakasih banyak kepada para gugus yang sudah mendaftarkan gugusnya dalam Aplikasi
Pendaftaran Continuous Improvement Program (CIP) di Website QSKM.Tercatat dalam system sejumlah
291 gugus dari fungsi – fungsi di Lingkungan Kantor Pusat dari total 1650 CIP terdaftar di seluruh lini
bisnis Perusahaan mulai dari Unit Operasi/ Unit Bisnis/ Region/ Kantor Pusat dan Anak Perusahaan.
Antusias yang luar biasa dari fungsi-fungsi di Kantor Pusat tercermin dari jumlah pendaftar penyelesaian
masalah pekerjaan berbasis CIP yang meningkat dari tahun sebelumnya dan sangat align dengan salah
satu prioritas strategis perusahaan yaitu efisiensi di segala lini.
Proses selanjutnya setelah pendaftaran CIP
adalah Audit CIP, Tujuan utamanya untuk men
dapatkan data yang valid terhadap hasil kegiatan CIP,
monitoring kontinyuitas kegiatan CIP, mendapatkan
rekomendasi dan coaching bagi setiap CIP dan
sebagai data review manajemen terhadap kontribusi
kegiatan CIP serta memastikan masalah akan di
selesaikan sesuai tenggat di 2016. Seluruh reko
mendasi yang muncul bukan untuk “outstanding”
semata namun untuk manfaat yang lebih besar yaitu
memecahkan masalah Pekerjaan yang berorientasi kepada value creation.
Sebenarnya proses Audit CIP menitik beratkan pada coaching dan mentoring, dimana tahun ini ada
2 (dua) jenis audit, yaitu audit Plan Do Check Action (PDCA) dan Sustainability. Masing-masing gugus
akan menjalani minimal 2 (dua) kali proses audit PDCA yaitu mengenai progress langkah awal (PLAN)
yang sedang berjalan pada PDCA I dan hasil perbaikan sampai dengan standarisasi serta identifikasi
masalah selanjutnya (khusus FT prove) pada audit PDCA II. Khusus untuk PDCA II ini menjadi “state
gate” sudah selesai atau belumnya sebuah laporan penyelesaian masalah pekerjaan yang sedang
dilaksanakan. Hasilnya dapat menjadi sharing knowledge bagi Pekerja lain salah satunya diwadahi dalam
Forum Presentasi Fungsi Kantor Pusat. Sedangkan untuk sustainability akan dilaksanakan 1 (satu) tahun
pasca CIP milik gugus tertentu selesai di sharing kan dalam Forum Presentasi CIP.
Tepat pada awal Mei lalu, yaitu mulai tanggal 2-13 Mei 2016 di Kantor Pusat telah dilakukan Audit
CIP yang pertama yang diikuti oleh 118 Gugus dari Fungsi – Fungsi di area Kantor Pusat. Ini bukti nyata
bahwa fungsi strategis tidak menganggap ini sebagai pekerjaan tambahan dan justru menjadikan CIP
sebagai alat menyelesaikan masalah pekerjaan. Paradigma sulitnya menyusun CIP sudah dihilangkan
oleh pekerja Kantor Pusat.
Hasil auditnya menunjukkan bahwa rata-rata masing-masing gugus sudah sampai langkah 3 (tiga),
yaitu pemilihan penyebab dominan, namun beberapa sudah sampai dengan tahap perencanaan perbaikan
bahkan ada yang sudah sampai dengan langkah 5 (Do) atau pelaksanaan perbaikan. Beberapa masukan
dari auditor bagi gugus yang sudah melaksanakan perbaikan, penerapan perbaikan melalui CIP tahun ini mi
nimal dilakukan selama 3 bulan untuk mendapatkan data sebelum dan sesudah alternatif perbaikan terpilih
dilaksanakan dan
pertajam di lang
kah keempat yaitu
perencanaan per
baikan dimana di
dalamnya terdapat
CIP Planning (Main
Activity perbaikan),
Rencana Ang
g a ra n B i a y a
(RAB), Person In
Charge (PIC) dan
Schedulling dari
masing-masing
main activity di
lengk api dengan
bobot untuk mem
perlihatkan critical
path perbaikan.
CIP adalah sebuah metode yg sangat komprehensif mulai perencanaan sampai dengan evaluasi perbaikan
jadi bukan hanya berbicara atas success story yang sudah selesai lalu di buatkan “risalahnya” lebih dari itu.
Sebagian besar gugus di Lingkungan Kantor Pusat sudah diaudit. Bagi para gugus dari Fungsi –
Fungsi di Lingkungan Kantor Pusat yang sudah terdaftar namun belum diaudit ada pertanyaan butuh
untuk dijawab yaitu : Sudah sampai langkah berapa perbaikan Anda??? Oleh karena itu segera lakukan
proses coaching dan monitoring melalui audit CIP dan untuk Informasi lebih lanjut harap dapat mengubungi
mutu-korporat@pertamina.com.
Keep Innovating!!! Keep Improving!

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

Rapat Master Program : Memastikan Suasana Libur Takkan Mencekam
Dalam menghadapi arus mudik dan balik, Pertamina telah membuat satuan tugas yang
bekerja keras hingga Juli 2016 nanti. Satuan tugas (satgas) ini dibentuk sebagai antisipasi
penyediaan akan bahan bakar minyak di seluruh daerah Indonesia. Ini adalah upaya Perusahaan
dalam memberikan pelayanan terbaik dengan memasok BBM dan LPG selama Ramadhan dan
Hari Raya Idul Fitri 1437 H. Pada masa mudik nanti, Pertamina kembali ’menemani’ masyarakat
konsumen pemudik yang menggunakan kendaraan jalur darat selama 24 jam penuh. Pertamina
telah memperbanyak outlet BBK baik curah maupun kemasan untuk mengantisipasi lonjakan
permintaan.
Upaya pembenahan tata kelola dan kegiatan serah terima minyak tidak akan luput dari
pantauan supply energi saat ramadhan dan lebaran. Kegiatan serah terima minyak yang pasti
akan meningkat dalam frekuensi dan jumlahnya. Kenaikan signifikan diproyeksikan juga terjadi
pada Pertamax, yaitu 17% menjadi sekitar 12.000 KL dan Pertalite akan melonjak 43% menjadi
10.200 KL per hari. Proyeksi kenaikan juga terjadi pada LPG, yaitu naik 9% dari rata-rata harian
normal 20.866 MT menjadi 22.622 MT.
Siap-siap untuk Lebaran
Pengendalian terhadap kualitas proses menjadi fokus utama dalam menghadapi situasi
seperti ini. Persiapan yang matang juga tentunya menjadi suatu yang harus diantisipisai dan
risiko yang ada harus segera dimitigasi. Hal inilah yang dilakukan dalam proses perencanaan
serah terima minyak untuk bulan Juli 2016 nanti. Master program, yang terdiri dari pembagian
distribusi crude & intermedia product serta product BBM, dilakukan pada 20-21 Juni 2016
lalu secara bersamaan.
Koordinasi yang terdiri dari fungsi pemasaran, pengolahan, perkapalan dan ISC ini
mengkoordinasikan inisiatif-inisiatif yang perlu dilakukan dalam terus menerus meningkatkan
kualitas serah terima minyak di seluruh Indonsia. Tim PTKAM kali ini mengusulkan untuk
melakukan penyesuaian terhadap tonase kapal untuk bulan-bulan selanjutnya sebagai antisipasi
bagi fungsi perkapalan untuk mengevaluasi kinerja dan perbaikan kapal yang akan beroperasi.
Beberapa kebutuhan untuk kegiatan transportasi lain dilakukan dalam rangka memenuhi
kebutuhan Kilang serta TBBM dalam menghadapi lebaran nanti. Penambahan satu unit kapal
LR (Spot/time charter) serta antisipasi terhadap tingkat produksi crude dan product contohnya
merupakan keluaran- keluaran dari koordinasi ini.

Kegiatan koordinasi ini dianggap sangat penting bagi para pengambil keputusan
di Pertamina, perwakilan Direktorat diturunkan dalam menjamin pelaksanaan
pengambilan keputusan yang bersifat stratejik diputuskan dengan seksama serta
penuh tanggung jawab dalam pelaksanaannya.
Melalui perencanaan ini, diharapkan kegiatan serah terima minyak dapat berjalan
dengan lancar dalam mendukung penyediaan energi bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menjadi teman saat masyarakat menyambut hari kemenangan. Juga menjamin
kegiatan agar memastikan suasana libur anda tidak akan mencekam.•PTKAM 0.2

PTKAM 0.2 : Bersiap Menjadi Acuan Kelas Dunia
Sebagai hasil antara dari pelaksanaan pembenahan tata kelola arus minyak di Pertamina,
secara konsolidasi Pertamina mencatatkan supply loss sebesar 0,19% secara dua bulan
berturut-turut. Hasil ini sejatinya merupakan kumpulan hasil kerja keras seluruh Loading
Master, Pekerja Darat, Awak Kapal, Surveyor dan seluruh pihak yang terkait secara internal
dan eksternal Perusahaan.
Ada yang menarik bahwa selama sejarah Pertamina, sangat sulit kegiatan serah terima
menembus angka 0,3% secara konsolidasi. Selain karena memang batasan yang telah
ditentukan dalam aturan (Buku Hitam, SK 018) sebesar 0,3%, Angka yang diacu secara
internasional juga berkisar di angka 0,5%. Angka toleransi tersebut didasarkan kepada aspek
teknis seperti terjadinya penguapan kargo dan kehilangan pada saat transportasi dilakukan.
Namun seperti semangat #raisethebar, sejarah tersebut dipecahkan dalam kinerja para
insan serah terima minyak yang dicatat dalam laporan konsolidasi korporat. 0,19% untuk
supply loss, serta 0,13% untuk total loss untuk bulan Mei 2016. Suatu kinerja yang tidak
main-main yang secara prinsip quality, kinerja tersebut harus terus dijaga jangan sampai
turun “memble” lagi.
Kinerja tersebut harus di”ganjal” dalam sistem
standar yang baik yang meliputi prosedur kerja,
sistem pengelolaan pekerja, sistem manajemen mutu
serta sistem reward & consquences yang adil nan
jelas dalam menjamin keluaran proses serah terima
minyak tetap dalam hasil yang terjaga.
Buat apa hal ini dilakukan, tentunya pengelolaan
ini bertujuan untuk menjamin kegiatan operasional di
teras terdepan perusahaan tetap berjalan ekselen. Kegiatan operasional yang ekselen ini
nantinya berimbas pada keuangan operasional perusahaan yang berkontribusi langsung
kepada tingkat keuntungan perusahaan. Pada akhirnya kualitas operasional serta kinerja

keuangan yang baik membawa kepada ukuran Perusahaan yang diakui dunia.
Mungkin tidak asing didengar, mengingat salah satu visi Perusahaan, yaitu
menjadi perusahaan energi nasional berkelas dunia, harus dibuktikan di semua
kriteria penilaiannya. Tidak tanggung-tanggung PTKAM yang didalamnya terdiri dari
fungsi perkapalan, pemasaran, ISC, pengolahan, serta fungsi penunjang seperti
CSS, Keuangan, SDM, Legal, Security dalam pengelolaan serah terima minyak telah
membuktikan langsung dalam bentuk kinerja. Angka supply loss tercatat berada di
bawah standar dunia serta di bawah standar telah ditetapkan internal Perusahaan.
Angka ini bukan tanpa arti, dengan terus menekan losses operasi, tahun 2015
lalu perusahaan mampu berhemat sebesar 286 juta US Dollar dari tahun 2014.
Sekarang? Hingga Mei 2016 dengan membandingkan losses di bulan yang sama
pada tahun 2015, Perusahaan telah berhemat sebesar 94 juta US Dollar. Sebuah
angka yang saya sendiri saat menulis artikel ini tetap merinding bahwa saat seluruh
insan serah terima bekerja keras dan ikhlas untuk memberikan kinerja terbaiknya
buat bangsa, tidak ada target yang terlalu tinggi untuk dicapai.
Mari jangan lagi
merendahkan po
tensi diri, tunjukkan
dalam kinerja de
ngan berlari secara
extra mile. Bahwa
kinerja kita tidak ha
nya mengejar kelas
dunia, namun ber
siap menjadi Acuan
Dunia. PTKAM 0.2 Bisa!•PTKAM 0.2

Bagi Pekerja yang memiliki Pengetahuan, Pengalaman & Informasi terkait dengan tata kelola dan serah terima minyak, dapat menyerahkannya dalam bentuk
tulisan maksimal 2 lembar halaman A4 melalui email ptkam@pertamina.com yang akan dimuat di kolom ini.
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Bright Gas Berbuka Puasa Bersama Konsumen

Foto : MOR III

JAKARTA – Menyambut Bulan Ramadhan 1437 H, Fungsi Domestic Gas Marketing Operation Region (MOR) III me
nyelenggarakan kegiatan buka puasa Bright Gas bersama konsumen yang dilaksanakan di SPBU COCO 31.13901 Jl.
Raya Bekasi KM 22, Cakung, Jakarta Timur, (14/6). Dalam kegiatan buka bersama ini, Bright Gas menyediakan 200
snack box dan 150 kotak makan malam pada saat 15 menit menjelang berbuka puasa, yang dibagikan kepada para
konsumen yang berkunjung di SPBU sebelum melanjutkan perjalanan ke tujuan masing-masing.•MOR III

Safari Ramadhan PEPC di Desa Bandungrejo

Foto : PEPC

BOJONEGORO – Pada Kamis (16/6), PT Pertamina EP Cepu (PEPC) mengadakan acara Safari Ramadhan yang digelar
di Balai Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Acara berbagi dengan sesama ini dihadiri
oleh Direktur Utama PEPC Adriansyah didampingi jajaran Direksi dan manajemen PEPC. Sedangkan dari pihak daerah
setempat turut hadir Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Ngasem, Pemerintah Desa (Pemdes) Bandungrejo,
tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat setempat. Direktur Utama PEPC Adriansyah menyerahkan santunan berupa
305 paket sembako kepada sejumlah anak yatim piatu, janda tua dan kaum dhuafa, serta bantuan renovasi mesjid Baitur
Rohman di Desa Bandungrejo.• PTPL

SURABAYA – SVP Shipping Mulyono menjadi pembicara pada acara Career Building dengan tema
“Semangat Terbarukan untuk Maritim Bangsa” di Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi
Sepuluh Nopember (ITS). Dalam kesempatan tersebut, SVP Shipping menyampaikan pemaparan
tentang overview Pertamina secara keseluruhan, Bisnis Shipping Pertamina serta peluang karir
yang kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Antusiasme para mahasiswa sangat terlihat
dengan banyaknya pertanyaan yang dilontarkan. Setelah menyelesaikan kunjungannya ke ITS, SVP
Shipping menyempatkan waktu untuk mengunjungi Galangan Kapal Daya Radar Utama (DRU) yang
berlokasi di Lamongan dimana pada galangan tersebut sedang dilakukan proses pembangunan
3 kapal milik Pertamina.•Shipping

Foto : SHIPPING

Kunjungan SVP Shipping ke Fakultas Teknologi Kelautan ITS

CILACAP – Selama bulan Ramadhan, Badan Dakwah Islam RU IV menggelar berbagai kegiatan baik sholat tarawih,
tadarus Al Quran, tausiyah dengan Ustadz dari dalam kota maupaun luar kota, bazar Ramadhan, santunan yatim,
pengumpulan dan pembagian zakat serta sholat Id. Mewakili perusahaan, Senior Manager Operation & Manufacturing
Dadi Sugiana menyampaikan sambutan di Masjid Baiturrahim Komperta Gunung Simping. Dikatakannya bahwa Bulan
Ramadhan mengandung banyak keistimewaan, di antaranya ganjaran pahala yang diberikan akan berlipat ganda.
Karena itu pada bulan mulia ini orang beriman akan berlomba-lomba melakukan kebajikan dengan meningkatkan
keimanannya, untuk mendapatkan derajat takwa. Dadi Sugiana berharap pekerja RU IV Cilacap dapat menjadikan
Ramadhan sebagai momentum refleksi dalam meningkatkan etos kerja dan etos juang yang tak pernah surut karena
berpuasa, seperti peristiwa perang badar yang juga berlangsung di bulan Ramadhan.• Aji-RU IV

Pelantikan TBKD 2016-2017 dan Pembubaran TBKD 2015-2016
BALONGAN - Bertempat di Halaman Kantor HSE, Kilang RU VI Balongan, berlangsung acara Pembubaran/Pelantikan
Anggota TBKD Tahun 2015-2016 dan TBKD Tahun 2016-2017. Pada kesempatan tersebut, hadir General Manager RU
VI Balongan Yulian Dekri dan SMOM Djoko Koen Suwito beserta Tim Manajemen RU VI, Kepala-kepala Bagian terkait serta
Anggota Lama / Baru TBKD dan seluruh jajaran Pekerja HSE RU VI Balongan. Anggota Tim Bantuan Keadaan Darurat Periode
2016 - 2017 berjumlah 38 pekerja yang terdiri dari berbagai Fungsi penunjang, yaitu ME, Eng. & Dev., MPS, Procurement,
RPO, RIA, Finance, General Affairs, T/A, Legal & Counsel, HR, IT Balongan, dan PHB.•RU VI - Bachrun
Foto : RU VI

Foto : CILACAP

Ramadhan, Pekerja RU IV Diajak Untuk Tingkatkan Etos Kerja
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JAKARTA - Manager Risk Management PT
Pertamina Geothermal Energy (PGE) Gatot
Suhermanto menjadi pembicara tunggal pada
Seminar Nasional dengan tema “Optimalization
of Geothermal Energy for Indonesia”. Kegiatan
ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa
Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Prof. Dr.
Hamka (Uhamka), di Jakarta , pada 1 Juni 2016.
Acara dibuka oleh Wakil Dekan III Fakultas
Teknik Mesin Sugema. Dalam sambutannya
Sugema memberikan apresiasi kepada PGE
atas perhatian yang telah diberikan bagi dunia
pendidikan di tanah air. “Kami mengapresiasi yang
setinggi-tingginya kepada PGE yang telah menjadi
narasumber pada seminar nasional ini. Mudahmudahan tidak kali ini saja tetapi ke depannya juga
dapat berbagi ilmu tentang geothermal kepada
mahasiswa kami,” ujarnya.
Pada sesi utama, Manager Risk Management
PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Gatot
Suhermanto menyampaikan presentasi tentang
proses bisnis geothermal, mulai dari kegiatan
survei hingga bagaimana produksi uap menjadi
listrik. Selain itu, disampaikan materi tentang
rencana pengembangan energi geothermal
oleh Pertamina sebagai bagian dari kontribusi
Pertamina terhadap rencana pengembangan
EBT oleh pemerintah sampai tahun 2025. Usai
penyampaian presentasi dilanjutkan dengan sesi
tanya jawab.
Acara seminar nasional ini diikuti sekitar 200
peserta. Tidak hanya mahasiswa dari Uhamka
saja yang hadir tetapi dari perguruan tinggi lain
juga turut berpartisipasi pada seminar ini.• PGE

Foto : BADAK LNG

PGE Menjadi Pembicara
Tunggal di Seminar
Nasional Uhamka

melengkapi pengakuan atas
peran positif program CSR /
Comdev Badak LNG dalam
pemberdayaan ekonomi
dan sosial masyarakat. Ti
dak hanya dari sisi best
practice, tetapi juga dari
kajian akademik. Prestasi ini
juga menjadi bukti bahwa
pelaksanaan program CSR/
Comdev Badak LNG tidak
hanya diakui dan diapresiasi
Pemerintah baik lokal, re
gional, maupun nasional,
tetapi juga oleh kalangan
akademisi.
Badak LNG mencanang
kan lima program unggulan
di bidang UMKM. Yaitu,
budidaya tanaman ulin dan
tanaman hias mahoni dengan
mitra binaan kelompok Green
House Pesona Alam untuk
kategori program kehutanan;
Koperasi Keuangan Kelom
pok KOCIBU (Koperasi Cipta
Busana) untuk kategori pro
gram keuangan; ekowisata
mangrove Bontang Kuala
de
ngan mitra binaan
kelompok Maskapei untuk
kategori program pariwisata;
perbengkelan dengan mitra

SOLO – Badak LNG kem
bali meraih penghargaan
sebagai perusahaan swasta
pertambangan (Minyak dan
Gas) Pelaksana PK-BL/CSR
Pengembang UMKM Ter
baik. Penghargaan di bidang
CSR yang diterima langsung
oleh Director & COO Badak
LNG Yhenda Permana ter
sebut diberikan pada ajang
“5th SME’s Summit & UNS
Awards 2016” di Solo, Senin
(16/5).
Predikat tersebut se
makin memperkuat ko
mitmen Badak LNG untuk
berpartisipasi dalam pem
bangunan di Indonesia,
khus usnya Kota Bontang.
Melalui berbagai program
Community Development,
dedikasi tinggi dari peru
sahaan energi kelas dunia
ini telah memberi peluang
kep ada masyarakat un
tuk mengembangkan ke
mandirian sekaligus krea
tivitas khususnya di bidang
UMKM (Usaha Mikro Kecil
Menengah).
Pencapaian ini sekaligus
semakin mengukuhkan dan

binaan ITOB (Ikatan Otomotif
Bontang) untuk kategori
program perbengkelan;
dan produk minyak kelapa
dan VCO (Virgin Coconut
Oil) dengan mitra binaan
kel ompok Tekaselo untuk
kategori program ekonomi
kreatif.
Selama 16-18 Mei 2016,
beberapa produk dari pro
gram unggulan Comdev
Badak LNG tersebut diper
kenalkan melalui Pam eran
Produk Unggulan UMKM
yang bertempat di Auditorium
UNS Solo.
UNS SME’s Summit &

Awards merupakan peng
anugerahan yang diberikan
k ep a d a p e r u s a h a a n
atau lembaga atas sum
bangsihnya sebagai pe
merhati dan pelaksana pro
gram pengembangan Usaha
Kecil, Mikro, dan Menengah
(UMKM)/Small Medium
Enterprise (SME). Ajang ini
diselenggarakan oleh Pusat
Studi Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah
Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat Uni
versitas Sebelas Maret (UNS)
Solo.•Andi Njo

PTK Gelar RUPS Tahun Buku 2015
SOLO - PT Pertamina Trans

Gedung Utama Pertamina,

Rapat Umum Pemegang

dihadiri oleh jajaran Di

pada 16 Mei 2016 yang

Kontinental (PTK) menggelar

reksi, Komisaris, Pemegang

Saham (RUPS), di Ruang

Saham Perusahaan baik

Rapat Besar, Lantai 13

mayoritas (PT. Pertamina
(Persero)) dan minoritas

In House Training Pelumas dan Pelumasan
Petrogas (Basin) Ltd.

(PT. Pertam ina Training &

BALI - Sebagai salah sa

agenda rapat terdiri dari dua

dan undangan lainnya ter
masuk notaris. Sesuai jadwal
acara, yaitu Rapat Umum Pe

tu bagian dari after sales

megang Saham Luar Biasa

services PT. Pertamina

Pengesahan atas Penyajian

Lubricants kepada Petrogas
(Basin) Ltd, telah diadakan

Kembali (Restatement) La

In House Training Pelumas

poran Keuangan Perseroan

dan Pelumasan di Bali, pada

Tahun Buku 2014 serta

14-16 Mei 2016.

Rapat Umum Pemegang

Kegiatan tersebut dihadiri
oleh top manag
 ement
Petrogas (Basin) Ltd Arief

Maintenance lainnya.

Admadi, Operation Manager

In House Training bertu

R. Tata Mardiyanta, Resident

juan untuk mempresentasikan

Manager Abdul Rachman

keberhasilan performance

Matoka, Superint endent

monitoring Turbolube XT

Maintenance Jefry Tombeng,

46 pada gas turbine engine

Sr. Supv. Electrical, dan Tim

No. 8 Walio Power Plant,

sosialisasi SKUP Migas
Pertamina Lubricants dan
product knowledge Per
tamina, seperti Termo XT
series, Trafolube A, Turbo
lube series dan grease EM2.•

BmW

Foto :PTK

Consulting), serta kuasanya

Foto : PTPL

Foto : PGE

Badak LNG Kembali Dinobatkan sebagai
Perusahaan Migas Pengembang UMKM Terbaik

Saham Tahunan Tahun Buku
2015.
Untuk tahun 2015, PTK
membukukan laba bersih
sebesar Rp. 242,97 miliar.
Hal tersebut merupakan
hasil kerja keras dari semua
pekerja PTK. Karena dengan
kondisi harga minyak yang

rendah, menyebabkan
berkurangnya pendapatan
PTK. Namun,

dengan

semangat dan kontribusi
seluruh pekerja serta
kecepatan pengambilan
kep utusan untuk segera
mengubah haluan dari sektor
hulu ke sektor hilir, membuat
PTK masih mampu bertahan
dan memberikan laba bersih
kepada korporasi.
Hasil RUPS Restatement
Tahun Buku 2014 Pemegang
Saham menyetujui dan
mengesahkan atas penya
jian kembali Laporan Ke
uangan Tahun Buku 2014.

Sedangkan Hasil RUPS
Tahun Buku 2015, Pemegang
Sah am menyetujui dan
mengesahkan atas laporan
keuangan Perseroan Tahun
Buku 2015 yang berakhir
31 Desember 2015 disertai
pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada
Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan yang menjabat
atas tindakan pengawasan
dan pengurusan Perseroan
yang telah dijalankan selama
Tahun Buku 2015.•PTK
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PTK Perkuat Implementasi
GCG Melalui Sosialisasi
Gratifikasi
JAKARTA– PT Pertamina Trans Kontinental (PTK)
melalui fungsi Compliance mengadakan sosialisasi
Good Corporate Governance (GCG) untuk seluruh
pekerja Kantor Pusat. Sosialisasi yang berlangsung
pada 26 Mei 2016 di Ruang Serba Guna lantai 4
Kantor Pusat PTK tersebut bertujuan untuk lebih
menumbuhkan kesadaran bagi para pekerja me
ngenai penerapan Good Corporate Governance
di PTK.
Acara dibuka oleh Direktur Keuangan & SDM
PTK Sjahril Rachmat Atas. Dalam sambutannya, ia
menyampaikan mengenai pentingnya penerapan
GCG di PTK. “PTK selaku perusahaan dengan
cita-cita besar sebagai perusahaan berstandar
internasional harus betul-betul menerapkan GCG
di berbagai lapisan.Sosialisasi GCG ini merupakan
salah satu upaya agar penerapan GCG di PTK
semakin melembaga,” ujarnya.
Dalam sosialisasi ini seluruh insan PTK dik
umpulkan agar merapatkan barisan dan te
rus-menerus menggelorakan semangat untuk
menerapkan prinsip-prinsip GCG di dalam diri
masing-masing.
Narasumber dalam acara sosialisasi GCG
(Gratifikasi), Agus Widhi Nurdoko menyampaikan
mengenai policy dan GCG PT Pertamina (Persero).
Dalam sosialisasi tersebut, dijelaskan mengenai
definisi gratifikasi, tujuan pengaturan gratifikasi,
jenis-jenis gratifikasi, batasan-batasan dalam
gratifikasi serta mekanisme pengelolaan gratifikasi
yang diterapkan di Pertamina.
Agus Widhi Nurdoko menjelaskan, penerapan
prinsip-prinsip GCG di Pertamina telah menjadi
contoh bagi BUMN-BUMN lain di Indonesia
karena penerapan GCG di Pertamina telah
mencapai hasil yang positif. Hal ini terbukti dari
data Direktorat Gratifikasi KPK per 1 Januari 2016
yang menunjukkan jumlah pelaporan gratifikasi PT
Pertamina (Persero) menempati peringkat pertama
dibandingkan BUMN-BUMN lain.
Agus juga memaparkan acuan bagi insan
Pertamina mengenai pentingnya kepatuhan dalam
melaporkan tindakan gratifikasi. Hal ini demi
perlindungan pribadi maupun keluarga dari potensi
tuduhan tindak pidana suap. Ia juga menegaskan,
pentingnya kesadaran dalam penanganan praktik
gratifikasi.•Frida-PHE Siak

JAKARTA – Dua tahun
Pertamina Hulu Energi (PHE)
Siak menjalankan amanat
untuk mengoperasikan 2
lapangan, yaitu Lapangan
Lindai dan Lapangan
Batang. Tepatnya pada 28
Mei 2014, PHE Siak mulai
menerima lapangan Lindai
dari operator lama yaitu
Chevron Pasific Indonesia
(CPI), dan pada 1 Januari
2015 mulai mengoperasikan
Lapangan Batang.
Acara syukuran yang
dilaksanakan di Jak arta,
pada (30/5), disaks ikan
pula oleh tim lapangan
Batang dan Lindai melalui
video conference, GM PHE
Siak Nana Heriana meng
ungkapkan harapannya.
“Semua pekerja baik di
lapangan maupun office
Jakarta harus tetap kerja
keras, kerja ikhlas dan tetap
fokus dalam mencapai target
produksi tanpa kecelakaan
kerja. Apa yang sudah baik
dilakukan selama 2 tahun

ini, dipertahankan bahkan
ditinggatkan demi kemajuan
PHE Siak,” ujar Nana.
Ia juga mengapresiasi
kerja keras tim, sehingga
pencapaian produksi rata rata
lapangan Lindai meningkat
dari 568 BOPD saat dikelola
oleh CPI pada 2013 hingga
27 Mei 2014, saat ini menjadi
666 BOPD atau naik 17%. Di
sisi lain, produksi lapangan
Batang dari sejak alih kelola
mengalami peningkatan dan
saat ini dapat bertahan di
1700 BOPD.
“Bahkan dengan adanya
program steam flushing,
angka S&W produksi La
pangan Batang dapat turun
dari rata-rata 6,79% saat
dikelola CPI pada tahun
2014 menjadi 3,15% pa
da 2016. Selain karena
kerja keras tim, pencapaian
produksi tersebut tidak lepas
dari dukungan masyarakat
sekitar yang terkelola baik,”
papar Nana.
Ia berharap, di tahun

Foto : PHE SIAK

2 Tahun Perjalanan PHE Siak, Semangat Untuk
Terus Berkarya

tahun mendatang, PHE
Siak tetap dapat menebar
manfaat bagi masyarakat
sekitar dengan berbagai
program CSR yang terus
dilakukan perusahaan.
Perayaan perjalanan
PHE Siak ke-2 tersebut
dimeriahkan dengan lomba
kebersihan antar fungsi
untuk head office Jakarta
dan lomba selfie/welfie untuk
seluruh pegawai termasuk
lapangan dengan tema
membangun PHE Siak. De
mi menjaga kualitas pe
nilaian dan kejujuran, tim

juri didatangkan dari PHE
Holding dan PHE UH.
Terpilih sebagai juara
pertama lomba kebersihan
adalah fungsi Finance
serta juara selfie/welfie
dim enangkan oleh Bayu
Rinovandi dari fungsi IT.
Kemeriahan ditutup de
ngan doa bersama seraya
mengucap syukur ke kha
dirat Allah atas limpahan
rahmat, kemudahan dan
keselamatan selama 2 tahun
PHE Siak menjalankan ope
rasi.•widya-PHE Siak

PEPC Adakan Buka Puasa Bersama 2016
JAKARTA– Senin (13/6), PT

sehari-hari.

mengadakan acara buka

Utama PEPC Adriansyah,

Pertamina EP Cepu (PEPC)

puasa bersama yang dihadiri
oleh jajaran Direksi, Komisaris,
pengurus dan anggota PWP,
jajaran manajemen PEPC,
serta seluruh pekerja di ling
kungan PEPC.
Acara yang digelar di
Nelayan - Manggala Wa
nab akti diisi dengan tau
siyah oleh Ustadz Dedy
Ahmad Syaikhu. Dalam
materi ceramahnya, beliau
mengingatkan agar umat
Islam selalu menghadirkan
Allah SWT di setiap kegiatan

Sementara Direktur
mengatakan acara ini selain
untuk bersilaturahmi, juga
untuk berdoa bersama demi
keberhasilan dan kemajuan
perusahaan. Saat yang tepat
untuk berdoa antara lain
adalah saat sebelum berbuka

Foto : PEPC

Foto : PTK
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puasa, dengan berkumpul
bersama seperti sekarang ini,
kita berharap agar do’a yang
kita panjatkan diijabah oleh
Allah SWT.
“Semoga apa yang kita
kerjakan sekarang ini dengan
dimulainya pekerjaan proyek

Jambaran-Tiung Biru dapat

rap Adriansyah.

terlaksana dengan baik, dan

Acara dilanjutkan dengan

closing proyek Banyu Urip di

sholat Maghrib berjamaah,

tahun 2016 dengan produksi

dan berbuka puasa ber

minyak nasional 20% dapat

sama.•PEPC

dipertahankan,” demikan ha

Tingkatkan Kompetensi Pekerja PTK melalui Pelatihan Arus Minyak Korporat (AMK) 2016
CILACAP - Pelatihan Arus Minyak Korporat (AMK) 2016
diadakan di Cilacap, 23 - 26 Mei 2016. Pada kesempatan ini
PTK bekerja sama dengan dengan PT. Pertamina Training &
Consulting yang menyajikan pemateri yang berpengalaman.
Pelatihan AMK kali ini juga melibatkan bantuan pekerja dari
PTK cabang Cilacap dengan lokasi praktik lapangan Area 70
dan Kilang Cilacap. Pelatihan diikuti perwakilan operasional dari
seluruh cabang PTK, Fungsi terkait Manning, Technical, HSSE,
Vessel Operasi, dan beberapa crew kapal PKG.
Acara dibuka oleh Manager PTK Cabang Cilacap yang di

wakili oleh Kepala Keuangan dan SDM Didit Radityo Praptomo.
Ia berpesan kepada para peserta untuk bersungguh-sungguh
mengikuti pelatihan sehingga memeperoleh ilmu baru sebagai
bekal dalam proses operasi, khususnya kapal-kapal cargo
minyak milik PTK.
Selama pelatihan peserta menerima pelajaran teori pada
23 - 24 Mei 2016 di dalam kelas di Hotel Dafam Cilacap. Pada
25 Mei 2016, peserta melakukan praktik lapangan di lokasi
Area 70 peserta diberikan materi mengukur tanki kapal dan
tanki darat yang dilanjutkan dengan kunjungan ke kilang dan

ke laboratorium kilang Cilacap. Pada 26 Mei 2016, peserta
kembali ke kelas untuk mengevaluasi pelajaran selama tiga
hari sebelumnya.
Pelatihan ditutup oleh Direktur Operasi PTK Sugiarto
Budihardjo. Dalam kesempatan tersebut, Sugiarto
menyampaikan harapannya kepada peserta pelatihan agar
semua ilmu yang sudah didapat dalam pelatihan ini dapat
diaplikasikan dalam tugas di atas kapal nanti. “Sehingga
perusahaan tidak mengalami kerugian atau oil losses,”
tegasnya.•PTK
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JAKARTA – PT Pertamina
Lubricants kembali tunjukan
kualitas terbaiknya dengan
meraih dua penghargaan
prestisius yakni Corporate
Image Awards “Most Admired
Companies” 2016 untuk keenam kalinya untuk kategori
Lubricants dan Indonesia
Original Brands 2016 untuk
produk unggulan Pertamina
Fastron Synthetic Oil di
kategori oli mobil.
PT Pertamina Lubricants
meraih penghargaan Best
Corporate Image Award dalam
kategori Lubricants dengan
penilaian Excellent dalam
acara The 16th Corporate
Image Award yang diadakan
oleh Frontier Consulting
bek erja sama dengan ma
jalah Tempo. Penghargaan
diberikan oleh Pemimpin
Redaksi Majalah Tempo,
Bambang Harimurti dan CEO
Frontier Consulting Handi
Irawan kepada Direktur Sales
& Marketing PT Pertamina
Lubricants Andria Nusa, pada
Rabu (8/6), di Ballroom Hotel
Mulia Senayan Jakarta.
Penghargaan ini diberikan

bagi perusahaan dengan
corporate image terbaik di
bidang-bidangnya masingmasing berdasarkan penilaian
survey yang dilakukan
setiap tahun oleh Frontier
Consulting di tiga kota besar
yakni Jakarta, Surabaya,
dan Medan dengan total
responden sebanyak 3670
responden yang dilakukan
pada empat kelompok
responden, yaitu manajemen
praktisi/bisnis, pemegang
saham/investor, jurnalis, dan
masyarakat.
Direktur Sales & Marketing
Andria Nusa mengatakan
bahwa keberhasilan
Pertamina Lubricants meraih
penghargaan Corporate Image
keenam kalinya berturut-turut
ini merupakan buah hasil
kerja keras pekerja-pekerja
di Pertamina. “Terimakasih
atas penghargaannya,
semua ini merupakan hasil
kerja keras teman-teman
pekerja di Pertamina yang
terus konsisten menjaga
kualitasnya,” ucap Andria.
Pertamina Lubricants
sendiri mendapatkan skor

diatas satu atau disebut
dengan excellent dan
dinilai memiliki hubungan
yang sangat baik dengan
konsumen, memiliki produk
kualitas yang selalu bermutu
dan terjaga, pertumbuhan dan
perkembangan perusahaan
yang signifikan dan memiliki
corporate governance yang
baik.
Selain itu, dengan
berjalannya program CSR
tahun 2016, Pertamina
Lubricants telah mencapai nilai
yang baik juga dalam bidang
sustainability dan community
empowerment.
Di hari yang sama,
Pertamina Fastron Synthetic
Oil menerima Penghargaan
“Indonesia Original Brand
2016” kategori Car Lubricant
Oil yang diberikan oleh
Majalah SWA, di Ballroom
Hotel Shangri-La Jakarta.
Penghargaan diterima
oleh VP Sales & Marketing
Domestic Retail Automotive
PT Pertamina Lubricants,
Syafanir Sayuti beserta
jajaran manajemen Pertamina
Lubricants. Syafanir Sayuti

Foto : ADITYO

Pertamina Lubricants Raih Best Corporate Image Award dan
Indonesia Original Brands 2016

Direktur Sales & Marketing PT Pertamina Lubricants Andria Nusa foto bersama dengan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo,
Bambang Harimurti dan CEO Frontier Consulting Handi Irawan usai menerima penghargaan Corporate Image Awards “Most
Admired Companies” 2016.

memberikan apresiasi yang
sangat besar terhadap seluruh
konsumen yang selama ini
telah setia menggunakan
produk pelumas Pertamina,
khususnya pelumas Pertamina
Fastron Synthetic Oil.
“Pertamina Fastron
Synthetic Oil yang adalah
hasil karya anak bangsa yang

Foto : WAHYU

Hadir dalam acara ter
sebut SVP HRD Insan
Purw arisya L. Tobing, VP
People Management Yudo
Irianto, Direktur Operasi &
Pemasaran PTC A.M Unggul
Putranto, Direktur Keuangan
& Dukungan Bisnis PTC Yekti
Tri Wahyuni, dll.
Insan dalam pengantar
singkatnya mengakui Alan
tidak hanya piawai bicara
soal rekrutmen ataupun memaintain regulasi, tetapi juga
karena keluasan wawasannya
yang meliputi isu-isu strategis
perubahan regional dan
global, perbedaan generasi X
dan Y dan generasi milenium,
perkembangan teknologi,
serta terbukanya lingkungan
MEA (Masyarakat Ekonomi
Asean).
Prof. Alan R. Nankervis
melihat persoalan yang
dihadapi Indonesia hampir
sama dengan negara-ne
gara lain, yaitu adanya jurang
lebar antara kebutuhan

talent dan ketersediaan
talent yang ada. Satu hal
tak dapat dielakkan bahwa
menangani talent strategis
(yang existing maupun yang
baru) merupakan kunci ke
berhasilan organisasi/peru
sahaan.
Karena itu, Pertamina
yang dikelola secara profe
sional haruslah bisa menarik
para talent strategis ini untuk
bisa bekerja di Pertamina.
Namun harus diingat juga
bahwa banyak tantangan
yang menarik para talent
ini untuk juga bekerja di luar

tamina. Penilaian dalam peng
hargaan ini merujuk pada hasil
survei Majalah SWA bersama
lembaga survei Business
Digest kepada 113 merek
lokal yang melibatkan 5.312
responden di Jakarta, Ban
dung, Semarang, Surabaya,
Makassar dan Medan.•RILIS/
Starfy

1.000 Paket Ketupat Enduro
di Serbu Driver GO-JEK

Memperebutkan Talent Strategis
di Kawasan yang Semakin Kompetitif
Cilacap – Setiap orang
punya bakat, tetapi tidak
setiap orang berbakat dan
dibutuhkan. Suatu program
untuk menarik mereka yang
berbakat tidaklah cocok
untuk setiap orang, karena
pada dasarnya yang berlaku
adalah seleksi, dan tidak
berlaku untuk semuanya.
Hal tersebut tersirat dari
diskusi dalam sharing session
bertema “Strategic Talent
Attraction and Retention in
an Increasingly Competitive
Region – Challenge and
Opportunities”, yang dise
lengg arakan fungsi HRD
Pertamina bekerja sama de
ngan PT Pertamina Training
& Consulting (PTC), Jumat
(27/5). Sharing session
menghadirkan Prof. Alan R.
Nankervis, guru besar bidang
HR management di Curtin
University, Australia, pakar
dalam hal SDM strategis.
Diskusi dipimpin moderator
Sugeng Priyono.

telah yang diakui kualitas
dan keandalannya oleh
dun ia. Hal ini dibuktikan
dengan ditunjuknya Pelumas
Pertamina Fastron sebagai
Technical Partner Lamb or
ghini,” imbuhnya.
Ini merupakan penghar
gaan kelima kalinya yang
diterima oleh pelumas Per

Indonesia, karena Masyarakat
Ekonomi Asean yang sudah
terbuka.
Alan mengajar dan
melakukan riset di banyak
universitas di Australia,
Singapura, Malaysia, Thailand,
Vietnam, Indonesia, China,
Kanada, Inggris Raya, dll.
Alan juga telah menerbitkan
sekitar 150 buku dalam bi
dang manajemen sumber
daya manusia. Selain itu ia
pun memberikan konsultasi
dan pelatihan kepada banyak
organisasi di Asia Pasifik.•URIP

Jakarta – PT Pertamina Lubricants menyediakan 1.000
Paket Ketupat Enduro Matic dan Racing di Grand Cakung,
Bekasi, pada (19/6). Hujan yang telah mengguyur Jakarta
dan sekitarnya tidak menurunkan semangat masyarakat
khususnya para driver GO-JEK untuk menyerbu booth
Enduro dan membeli paket tersebut. Acara Ramadan ini
merupakan kerja sama antara PT Pertamina Lubricants,
PT Pertamina Retail, Mr. Montir, CIMB Niaga dan FDR.
Direktur Sales & Marketing PT Pertamina Lubricants,
Andria Nusa mengatakan, ketersediaan Paket Ketupat
Enduro di-blast kepada 100.000 driver Gojek dan mereka
sangat antusias. “Kami berterima kasih banyak atas kerja
keras rekan-rekan Go-jek selama ini. Ketupat Enduro
merupakan apresiasi kami kepada konsumen yang setia
menggunakan pelumas Enduro,” ungkap Andria.
Paket Ketupat Enduro merupakan kegiatan awal dari
rangkaian program mudik lebaran berupa paket toolkit
mudik serbaguna yang secara eksklusif dirancang oleh
Pertamina Lubricants. Tahun ini, Enduro menjual lebih dari
10 ribu paket Ketupat Enduro Matic dan Enduro Racing di
Bengkel Enduro Pertamina wilayah Jabodetabek, jaringan
Bright Store area Jabodetabek dan 11 titik Posko Lesehan
Enduro. Paket dijual dengan harga Rp45.000 (Enduro
Matic) dan Rp50.000 (Enduro Racing) yang berisi oli
Enduro, snack, air mineral, minyak aromaterapi, mini P3K,
Face & Body Wash, starterpack, masker, merchandise,
peta mudik 2016 dan voucher gratis untuk berbagai
aktifitas di Posko Lesehan Enduro. Paket tersedia sampai
5 Juli 2016.•PTPL
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Varian Baru Bright Gas Mulai
Dipasarkan di Sumatera Utara
MEDAN – Sebagai salah

dengan harga yang sangat

satu upaya memenuhi ke

terjangkau. Wanita karier, ibu

butuhan masyarakat akan

rumah tangga yang dinamis

bahan bakar LPG yang

atau keluarga kecil maupun

praktis dan efisien, Marketing

penghuni apartemen yang

Operation Region (MOR)

memiliki kebiasaan memasak

I Sumbagut meluncurkan

dalam frekuensi yang lebih

salah satu produk varian

sedikit merupakan target

terbaru LPG “Bright Gas”

konsumen Bright Gas 5,5

dalam kemasan tabung

kilogram,” kata Ahmad

5,5 kilogram dan kaleng

Bambang.

220 gram. Peluncuran

Bright Gas 5,5 kilogram

produk varian terbaru di

ini menawarkan tiga kele

Sumatera Utara ini ditandai

bihan bagi konsumen. Per

dengan penjualan perdana

tama, lebih aman dengan

di Ringroad City Walk, Ko

fitur katup ganda yang

ta Medan, pada (4/6). Pe

mengadopsi teknologi

luncuran dihadiri oleh Wa

Double Spindle Valve System

likota Medan Dzulmi Eldin

(DSVS) sehingga 2 kali lebih

dan Direktur Pemasaran

aman dalam mencegah ke

Pertamina Ahmad Bambang.

bocoran pada kepala ta

“Bright Gas 5,5 kg

bung.

akan menjadi solusi yang

Kedua, fitur keamanan

cocok bagi keluarga yang

diperkuat dengan tambahan

membutuhkan kemasan

s e g e l re s m i P e r t a m i n a

lebih ringan dan praktis, serta

yang dilengkapi dengan

hologram fitur OCS (Optical
Color Switch) yang telah
memperoleh paten dan
tidak dapat dipalsukan. Fitur
ini hampir sama dengan
teknologi yang digunakan
dalam benang pengaman
uang kertas dan dokumendokumen berharga lainnya.
“Dengan fitur ini Bright
Gas 5,5 kilogram bebas dari
pengoplosan ataupun ku
rang isi,” ungkapnya.
Ketiga, pemesanan
Bright Gas 5,5 kg dapat
dilakukan pemesanan mela
lui layanan Pertamina Con
tact Center 1-500-000.
Untuk kota Medan dan
masan tabung 5,5 kilogram
ini dijual dengan harga
Rp320 ribu untuk tabung
dan isi. Sed angkan untuk
pengisian ulang dipatok Rp
60 ribu.•MOR I

Sambungan dari halaman 1

serta berkoordinasi dengan
Hiswana Migas dan instansi
setempat untuk ketertiban
harga jual dan penyediaan
kebutuhan Elpiji.
“Sementara itu ada
juga penambahan pasokan
elpiji PSO dan Non PSO
khususnya di daerah-daerah
yang diperkirakan terjadi
peningkatan permintaan,”
tambahnya.
Bahkan Direktur Pe
masaran Pertamina mem
beberkan perbedaan yang

satu wujud apresiasi kepada konsumen
Pertamax series dengan memberikan
benefit berupa voucher diskon khusus atas
biaya menginap di jaringan Accor hotel
Jawa Timur.
Program Ride With Pertamax Stay
With Accor dapat dinikmati oleh para
pelanggan melalui pembelian Pertamax
Series (Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina
Dex) senilai Rp200.000 untuk kendaraan
roda 4 berhak mendapatkan 1 buah voucher
diskon biaya menginap sebesar Rp. 50.000
serta voucher potongan diskon 10% untuk
makanan dan minuman di Resto Hotel di
jaringan Accor periode 1 Juni – 31 Agustus
2016.
“Dengan menyerahkan voucher dan nota
pembelian Pertamax series sebesar minimal
Rp 200.000 pelanggan hotel kami bisa men
dapatkan diskon sebesar 10 % layanan F&B
di Resto Hotel, ataupun potongan Rp50.000
untuk harga kamar yang kami yakini dapat
meningkatkan occupancy hotel-hotel yang
telah ditentukan selama periode menginap
mulai 1 Juni - 31 Desember 2016,” ujar
Senior GM Accor Hotel Sigit Budiarso.
Voucher dapat dipergunakan di Jaringan
Hotel Accor Jawa Timur, yaitu Novotel Sura
baya Hotel & Suites, Mercure Grand Mirama
Surabaya, Ibis Styles Malang, Ibis Styles
Surabaya Jemursari, Ibis Surabaya Rajawali,
Ibis Surabaya City Center, Ibis Budget Sura
baya Airport, Ibis Budget Surabaya HR Mu
hammad.•MOR V

sekitarnya, Bright Gas ke

Menteri ESDM Tinjau Kesiapan Pasokan BBM dan ELpiji...
Premium.
Pertamina telah me
nyiapkan titik-titik SPBU
kantong di wilayah arus mudik
dan penyiapan contra flow
bersama Kepolisian untuk
kendaraan tanki BBM dan
Elpiji serta menyediakan 32
titik SPBU Transit khusus
sepeda motor.
Pertamina juga telah
menunjuk agen dan pang
kalan siaga Elpiji dengan
memaksimalkan SPBU
dan modern retail outlet,

Surabaya – Provinsi Jawa Timur yang
memiliki banyak destinasi tempat wisata
dan merupakan pusat bisnis di timur
Indonesia, membuat tingkat kunjungan
para wisatawan, baik domestik maupun
mancanegara terus meningkat. Untuk
menunjang hal tersebut diperlukan fasilitas
yang dapat memanjakan para wisatawan,
di antaranya Hotel dengan berbagai
jenis dan layanan. Membaca peluang
tersebut, Pertamina Marketing Operation
Region (MOR) V bekerja sama dengan
Accor Group Wilayah Jawa Timur dalam
program “Ride with Pertamax, Stay with
Accor”.
Program Ride With Pertamax Stay
With Accor merupakan inisiatif MOR V
untuk Meningkatkan penjualan Pertamax
series dengan memberikan benefit lebih
kepada konsumen setia berupa Diskon
menarik di jaringan Hotel Accor East Java.
Penandatanganan kerja sama program ini
dilakukan di SPBU COCO Dr. Soetomo
Surabaya, Kamis (9/6), oleh Retail Fuel
Marketing Manager Made Adi Putra dan
Sigit Budiarso selaku Senior GM Accor
Hotel dengan disaksikan oleh GM MOR
V Ageng Giriyono.
GM MOR V Ageng Giriyono
menyampaikan di sela-sela launching
bahwa promo ini dilakukan dalam rangka
mewujudkan kerja sama yang saling
menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Program tersebut juga merupakan salah

Foto : MOR IV

Gunakan
Pertamax Series
Diskon di Jaringan
Accor Hotels Jawa Timur

cukup signifikan dibanding
tahun lalu. “Tahun ini per
bedaannya juga akan ada
sepeda dan sepeda motor
Pertamax yang dikemas
paket paket kecil untuk dikirim
kepada pengendara yang
mengalami kehabisan bahan
bakar pada saat macet,”
pungkas Ahmad Bambang.
Untuk itu pihaknya berharap
semua pelayanan dan inovasi
yang disiapkan Pertamina
kepada masyarakat dapat
berjalan baik dan lancar.•EGHA

Pelatihan & Sertifikasi Internal Safety
Representative RU III
Plaju – Sebagai wujud
sinergi serta kepedulian RU
III terhadap pembangunan
kompentensi tenaga muda
khususnya masyakarat di
sekitar daerah operasi, fungsi
HSE RU III bekerjasama
dengan fungsi HR menggelar
Pelatihan & Sertifikasi Internal
Safety Representative bagi
para tenaga muda di sekitar
wilayah Ring I RU III.
Pelatihan diikuti oleh 540
peserta yang terbagi ke dalam
8 batch yang berlangsung
dari 9 Mei sampai dengan 2
Juni 2016 di Gedung Diklat
RU III. Pembukaan pelatihan
dilakukan oleh HSE Manager,
Yan Syukharial di Gedung
Diklat RU III, Senin (9/5).
Dalam pengarahannya,
Yan menjelaskan pelatihan

bertujuan agar para tenaga
muda di area Ring I dapat me
mahami bagaimana pola kerja
dan aspek HSE dari Pertamina
khususnya di RU III.
“Diharapkan hasil pe
latihan dan sertifikasi dapat
melahirkan tenaga kerja
yang berperan sebagai
Saf ety Representative se
hingga nantinya jika bekerja
di lingkungan kilang me
reka telah mendapatkan pe
mahaman mengenai HSE,
serta lebih cepat dalam meng
implementasikannya di la
pangan,” tutur Yan.
Adapun para pelatihan
yang terbagi ke dalam 14
kelas ini mendapatkan ma
teri pelatihan class room
yang disertai dengan pretest dan post-test. Materi

yang diberikan di antaranya
meliputi Cara Kerja Aman, Alat
Pelindung Diri (APD), Bekerja
di Ketinggian & Scaffholding,
Bekerja di Ruang Tertutup,
Observasi & Intervensi, Safety
Talk & Toolbox Meeting, Teori
Api & Dasar Kebakaran, serta
Praktek penggunaan Alat Pe
madam Api Ringan (APAR).
Yan turut berpesan agar
para peserta pelatihan da
pat memegang komitmen
penerapan HSE khususnya
jika nantinya melaksanakan
tugas di area kilang. “Jadilah
safety representative yang
ideal,” ujarnya.
Peserta yang lulus akan
masuk ke dalam daftar Safety
Representative dan dapat
dikaryakan jika ada pekerjaan
di RU III.•Comm & Rel RU III
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PLAJU – Mengangkat tema “Membangun Insan Persatuan
Wanita Patra yang Kreatif, Inovatif dan inspiratif”, Persatuan
Wanita Patra (PWP) RU III merayakan HUT ke-16,di
Gedung Patra Ogan, Selasa (31/5). Perayaan HUT ditandai
dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua PWP RU III, Vitri
Mahendrata yang secara simbolis diberikan kepada GM RU
III Mahendrata Sudibja, Pjs. Unit HR Manager Sudirman
serta Ketua Panitia HUT PWP RU III Yenni Hendri.
Sebelumnya, berbagai rangkaian kegiatan telah
diadakan PWP RU III dalam memperingati HUT PWP.
Di antaranya bakti sosial ke Panti Asuhan dan sekolah
di lingkungan RU III dengan pemberian bantuan fasilitas
pendidikan, perlombaan voli dan kasti, lomba menghias
nasi tumpeng dan menyanyi solo serta dzikir bersama dan

ceramah akbar.
GM RU III Mahendrata Sudibja menyampaikan ucapan
selamat dan apresiasinya atas usia organisasi PWP yang telah
mencapai 16 tahun. Ia mengimbau seluruh anggota PWP RU
III untuk mendukung kebijakan serta langkah strategis yang
dijalankan Pertamina, salah satunya yakni dengan melakukan
efisiensi kerja, dengan memprioritaskan hal-hal utama dan
menekan untuk hal yang tidak perlu di dalam organisasi.
Acara peringatan HUT PWP diisi dengan penampilan
paduan suara, peragaan busana dan tari oleh TK PWP dan
anggota PWP RU III serta pembagian hadiah kepada para
pemenang rangkaian lomba HUT PWP. Tidak lupa, di akhir
acara, Vitri turut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima
kasihnya kepada segenap pengurus dan anggota PWP RU

Foto : RU III

Peringatan HUT PWP ke 16 di RU III, Bangun Wanita Patra Kreatif, Inovatif dan Inspiratif

III yang telah bekerja keras dan memberikan kontribusinya
dalam setiap kegiatan PWP di RU III.•Comm & Rel RU III

PWP Gelar Perlombaan Peragaan Busana Daerah dan Lomba Mewarnai Tingkat TK/RA Medan
MEDAN – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun
(HUT) ke-16 Persatuan Wanita Patra (PWP) yang jatuh pada
30 Mei 2016 nanti, PWP MOR I mengadakan perlombaan
peragaan busana adat dan lomba mewarnai tingkat TK/RA
wilayah Medan dan sekitarnya. Acara yang diselenggarakan
pada Selasa, 10 Mei 2016 di Kantor PWP Medan tersebut,
berlangsung meriah dan dihadiri oleh 80 peserta lomba,
guru sekolah dan orangtua murid.
Sebagai simbolis pembukaan acara dan penyerahan

piagam dilakukan oleh Ketua PWP MOR I Lisbeth Romulo.
“Kegiatan ini dapat menumbuhkan kreativitas dan keberanian
anak, serta menumbuhkan kecintaan terhadap budaya nasional
Indonesia. Perlombaan ini diikuti oleh perwakilan dari 11 TK/RA
di wilayah Medan sekitarnya, di antaranya TK Ikal Bulog Sumut,
TK Nusa Indah, RA Ar Falis, RA Bunayya, RA Babussalam,
RA Abdul Kadir, RA Al Musabbihin, TK Assalam, RA Jasmine
Islamic, TK Rahmat Islamiyah, dan TK Aisyah.
Selain perlombaan busana adat daerah dan mewarnai,

anak-anak murid juga dihibur dengan Dongeng Petualangan
Ayam Jago yang disampaikan secara menarik dan edukatif
oleh Bunda Wiwiek Puspita Sari M.Pd. Seluruh peserta
tampak antusias dan bersemangat mengikuti setiap
rangkaian acara tersebut. Pada kesempatan yang sama,
Tetna Emon selaku Ketua Panitia Pelaksana dan perwakilan
PWP MOR I juga memberikan 100 paket bingkisan berupa
alat-alat tulis sekolah dan sertifikat untuk setiap anak murid
dan guru pendamping yang hadir.•MOR I

CILACAP – Siapa tidak suka mendengarkan dongeng
sewaktu kecil ketika beranjak untuk tidur. Ibu selalu
membacakan kita cerita menarik pengantar tidur. Kenapa
dongen sangat digemari anak-anak? Mungkin karena jalan
ceritanya yang menarik sehingga para anak termotivasi untuk
tidur dan terjaga dalam mimpinya.
Itulah yang terus digalakkan PWP RU IV dengan
menggelar acara mendongeng anak, pada Selasa (3/5).
Bertempat di Gedung PWP Gunung Simping, acara ini diikuti
oleh lebih dari 100 anak-anak dari berbagai TK di Cilacap
antar lain, TK mutiara Sari, TK Trisula Perwari, TK Kencana,

TK Kartini, TK Pertiwi Ranting, TK Aisiyah, dan TK Seruni.
Wakil Ketua PWP RU IV Elis Didin Mujahidin mengucapkan
terima kasih kepada anak-anak dalm kegaiatan mendongeng
ini. “Mendongeng mempunyai peran yang sangat penting
dalam membentuk karakter dan kepribadian anak-anak. Nilainilai kebaikan seperti kesabaran, ketabahan, kerja sama dan
semangat untuk maju yang disampaikan lewat dongeng akan
mudah direspon oleh syaraf, diproses dan disampaikan lewat
dongeng akan mudah direspon dan disampaikan ke pusat
penyimpanan memori yang akan muncul kembali membentuk
kepribadiannya di masa remaja,” ungkapnya.

Foto : RU IV

PWP RU IV Galakkan Kegiatan Mendongeng untuk Anak

Acara mendongeng untuk anak TK dilakukan oleh Ka
Imung dari Purwokerto. Han-RU IV

Bakti Sosial PWP RU VII Kasim
di Kampung Ninjemur
Louis Masinau beserta warga yang turut serta memeriahkan
acara ini.
Adapun kegiatan sosial yang dilaksanakan berupa
penyuluhan kesehatan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan
kesehatan gigi terhadap 100 anak yang terdiri dari 35 anak
usia 2-5 tahun dan 65 anak usia sekolah. Pada kesempatan
yang sama juga diberikan 100 paket perlengkapan sekolah, 83
paket sembako dan 100 paket makanan sehat bagi putra-putri
yang telah diperiksa kesehatan giginya.•RU VII

Foto : RU VII

KASIM – Dalam rangka HUT ke-16, PWP RU VII Kasim
menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat area Ring
I Refinery Unit VII - Kasim, Sorong, Papua Barat dengan
menyelenggarakan beberapa kegiatan sosial.
Kegiatan dilaksanakan di Kampung Ninjemur Distrik
Moisegin Kabupaten Sorong, Papua Barat dengan dipimpin
oleh Ketua PWP RU VII Kasim Febriani Bagus beserta
pengurus dan anggota PWP RU VII Kasim. Tidak ketinggalan
turut serta tim manajemen RU VII, Kepala Kampung Ninjemur

JAKARTA - Persatuan Wanita Patra Tingkat Pusat PT
Pertamina Hulu Energi (PWP PHE) bersama PWP Anak
Perusahaan (AP) PHE lainnya menyelenggarakan bakti sosial
dalam rangka bulan suci Ramadhan 1437 H di PHE Tower,
Senin (20/6). Hadir dalam acara ini Director Finance & Business
Support PHE Ari Budiarko, Corporate Secretary PHE Edy
Sunaedy, VP HR & GA PHE, Karantina Marhaeni, Ketua PWP
PHE Dewi Gunung Sardjono Hadi, serta istri Direksi dan GM
AP PHE lainnya.
Director Finance & Business Support PHE mengapresiasi

Peduli Ramadhan 1437H. “Saya mengapresiasi inisiatif PWP
PHE dan AP PHE. Seperti diketahui, krisis harga minyak
benar-benar menghantam bisnis PHE. Namun, di tengah krisis
mendera, ibu-ibu PWP tidak lupa untuk tetap berbagi,” ujarnya.
Sebanyak 863 paket berisi sembako diberikan ke fungsi
driver, security dan office boy. Jumlah ini meningkat dari tahun
sebelumnya, yang berjumlah 563 paket. Selain PHE, AP PHE
yang terlibat di antaranya PHE Siak, PHE Kampar, PHE WMO,
PHE ONWJ, PHE Nunukan, JOB Pertamina-Talisman Jambi
Merang, JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi, JOB

Foto : PHE

PWP PHE Bagikan 863 Paket Sembako

PPEJ, PHE Ogan Komering, PHE Abar Anggursi dan
PHE Raja Tempirai.•PHE
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Ujian Masuk Universitas Pertamina di Medan
Medan – Sebanyak 400 calon ma
hasiswa mengikuti ujian masuk Universitas
Pertamina di Kantor Marketing Operation
Region (MOR) I Sumatera Bagian Utara.
Universitas Pertamina yang baru didirikan
pada Februari 2016 lalu ini memang
membuka kesempatan belajar bagi calon
mahasiswa dari seluruh Indonesia.
Universitas Pertamina memiliki enam
fakultas dengan 15 program studi untuk
program sarjana (S1) di antaranya teknik
perminyakan, teknik geofisika, teknik
geologi, teknik mesin, teknik elektro,
ilmu komputer, dan ilmu komunikasi.
Menurut Rektor Universitas Pertamina
Prof. Akhmaloka, PhD, pendaftar untuk
program studi Teknik Perminyakan
paling banyak dibandingkan program
studi lain yang ditawarkan Universitas
Pertamina.“Peminat program studi Teknik
Perminyakan pada periode saringan ujian
masuk tahap pertama April lalu sebanyak
348 orang,” katanya, saat meninjau
langsung Ujian di Medan, Kamis (2/6).
Sebanyak 1.300 peserta mengikuti

ujian saringan masuk tahap pertama. Dia
menambahkan peminat program studi
itu pada saringan ujian masuk tahap II
yang digelar Juni ini lebih dari 900 orang.
“Sementara jumlah peserta ujian masuk
periode Juni 2016 yang telah mendaftar
melebihi 6.000 orang dan yang telah
menuntaskan pendaftaran melebihi 300
orang,” tuturnya.
Pada 4 Juni 2016, dilakukan ujian
masuk tahap kedua di empat kota
yakni Medan, Nakasar, Yogyakarta dan
Bandung. Sementara pada 5 Juni, ujian
dilakukan di Balikpapan, Surabaya,
Jakarta dan Palembang.
Pengamat energi Ali Ahmudi menga
takan kehadiran Universitas Pertamina
perlu diapresiasi. Apalagi sektor energi,
khususnya industri migas, semakin
men antang dan tingkat risiko tinggi.
“Universitas Pertamina pastinya memiliki
tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan
SDM dalam pengembangan sumber
daya energi, termasuk energi baru
terbarukan (EBT),” katanya.•MOR I

BALONGAN – Fungsi HSE
RU VI Balongan menyeleng
garakan Workshop & So
sialisasi Implementasi ISRS8 “How to Get Level 7?”
dengan narasumber Auditor
Det Norske Veritas (DNV), di
Patra Jasa Hotel Cirebon, pada
pertengahan Mei lalu. Kegiatan
ini diikuti oleh tim manajemen
sebagai Champion & Support
Leaders Section Head serta
pekerja dari berbagai fungsi.
Pada kesempatan ter
sebut, Pjs. HSE Manager RU
VI Balongan Sri Indra Bodi
menjelaskan, seluruh unit bisnis
Pertamina harus melakukan
audit sistem manajemen melalui
ISRS yang sejalan dengan
visi Pertamina yaitu menjadi
perusahaan energi nasional
kelas dunia. ISRS merupakan
suatu sistem yang digunakan
dalam dunia industri untuk
menilai, meningkatkan dan
membuktikan bahwa proses
bisnis dari organisasi tersebut
sudah berjalan dengan benar.

Foto : RU VI

RU VI Balongan Adakan Workshop dan
Sosialisasi Implementasi ISRS 8
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ISRS 8 merupakan ting
katan tertinggi dan best
p r a c t i c e d a l a m p r o s e s
safety man agement untuk
mengelola risiko. Sistem ISRS
dapat berjalan dengan baik
dengan cara memastikan
key process dilaksanakan,
melakukan perbaikan yang
berkelanjutan, serta me
mastikan manajemen risiko
yang efektif. Penerapannya
harus sesuai dengan DNV
Standard, yakni Quality, Supply
Chain, Environment, Process
Safety dan HSEQ,” ujar Indra.
Dikatakan oleh Indra
Bodi, tekad RU VI untuk ber

hasil meningkatkan sistem
manajemen terbukti dengan
semangat para pekerja yang
selalu berusaha menghasilkan
segala sesuatu dengan lebih
baik lagi. Salah satunya
dengan mengadakan sharing
knowledge tentang ISRS 7
dengan Det Norske Veritas
(DNV) penerapan ISRS versi 7.
Kuswana selaku Auditor
DNV mengapresiasi kepada
RU VI Balongan karena
berhasil meraih ISRS-8 Level
5 pada Tahun 2015 dan kini
dengan kemajuan yang cepat
dan excellent akan kembali
meraih ISRS-8 Level 7.•Bachrun
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Kunjungan Sonatrach ke Indonesia
2016 Pertamina Internasional
EP (PIEP) sebagai pengelola
aset hulu Pertamina di luar
negeri menerima kunjungan
delegasi Sonatrach. Delegasi
Sonatrach, National Oil
Company Algeria yaitu Director
Executive Association, Farid
D j e t t o u ; P re s i d e n t T C M
MLN, Houari Hachelaf;
Deputy Operation Manager
– MLN, Taofik Hamdane; dan
Reservoir Enginer Sonatrach
Planning Hamza Morsli.
Tujuan Sonatrach
ke Indonesia adalah untuk
lebih mengenal bisnis
migas di Indonesia melalui
kehadirannya di IPA Annual
Forum yang ke 40 di Jakarta
Convention Centre (JCC).
Sekaligus untuk lebih me
ngenal basis operasi migas
Pertamina di Indonesia.

Agenda dimulai dengan

fungsi Corporate Shared Ser

mengikuti kegiatan IPA Annual

vice untuk melihat langung

Convention dan pada sore

kapabilitas dalam hal IT dan

harinya di tempat yang sama

Database yang dipunyai oleh

berkesempatan bertemu

Petamina.

d e n g a n D i re k t u r U t a m a

Selanjutnya Sonatrach

Pertamina (Persero), Dwi

bertemu dengan PDSI dan

Soetjipto didampingi President

Elnusa bertempat di Graha

Director PIEP, Slamet Riadhy.

PDSI. Pada kesempatan

Pada kegiatan selanjutnya

tersebut Direktur Operasi

delegasi berkunjung ke kantor

PDSI, Gandot Werdiantoro

PIEP di Gedung Patra Jasa.

menyampaikan kesiapan

Pada kesempatan tersebut

PDSI untuk mengirimkan rig

PIEP menyampaikan hal-

guna mendukung operasi

hal apa saja yang telah

Pertamina di Algeria.

dicapai selama tahun 2016 di

Dikesempatan yang sama

lapangan MLN serta upaya-

Elnusa yang diwakili Direktur

upaya yang telah dan akan

Operasi, Bambang Kardono,

dilakukan di tengah kondisi

menyampaikan presentasi

harga minyak yang rendah

perihal rentang services

dan mengharapkan kerjasama

Elnusa serta kesiapan mereka

menerus dari Sonatrach.

Pertemuan pihak Sonatrach dengan Direktur Utama Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto didampingi President Director PIEP
Slamet Riadhy.

signifikan dari reprocess test

ONWJ maupun WMO.

ke Indonesia merupakan

Delegasi Sonatrach juga

rangkaian dari upaya menerus

Di hari Sabtu perjalanan

diajak untuk menikmati kota

kedua pihak untuk terus be
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cube.
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Kunjungan dilanjutkan

reprocessing lapangan MLN

Sonatrach memperoleh pen

di hari kerja dilanjutkan dengan

dapat berjalan semakin baik

ke Pertamina Pusat dimana

yang telah terbukti cube mem

jelasan mengenai operasi

sight seeing kota Jakarta.

bagi kedua pihak.•PIEP
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berikan improvement yang

offshore Pertamina baik di
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PDSI: Delapan Langkah Strategis
Menangi Krisis
Jakarta – Pada 13 Juni 2016, Pertamina Drilling Services
Indonesia (PDSI) menginjak usia sewindu. Meski umurnya
masih belia, anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam
bidang jasa manajemen pengeboran yang terintegrasi, ini
tidak bisa bermanja-manja. Pasalnya, sebagai suatu entitas
bisnis PDSI dituntut untuk mampu memetik laba dalam segala
cuaca. Maka, di tengah kelesuan pasar yang dipicu oleh krisis
harga crude dunia hingga di bawah USD 50, PDSI harus terus
berlayar dalam arus turbelensi pasar. Berbagai jurus terobosan
kreatif dan inovatif terus dikembangkan agar perusahaan, tidak
hanya sekadar bertahan namun mampu tumbuh berkelanjutan.
Langkah-langkah radikal, terutama yang terkait efisiensi operasi
di segala lini menjadi prioritas.
Hasilnya, pada 2015 yang lalu, meski krisis belum reda PDSI
mampu meraih laba bersih sebesar US$ 2,5 juta, melewati target
RKAP 2015. Padahal, krisis harga minyak dunia telah mendorong
perusahaan-perusahaan lingkup hulu migas melakukan
perhitungan ulang seluruh program dan rencana kerjanya, baik
untuk operasi maupun investasi. Dampaknya tercermin dalam
pengurangan aktivitas pengeboran. Artinya, lahan garapan PDSI
tentu berkurang signifikan. “Kalau di tengah situasi kritis itu, kita
tidak melakukan upaya efisiensi, tidak berusaha mendapatkan
tambahan pengeboran, dan sekaligus terkena dampak loss
extra-ordinary pula, PDSI akan rugi sebesar US$ 25,7 juta,”
ungkap Direktur Utama PDSI, Lelin Eprianto, penuh retorik di
kantornya (07/06).
Selanjutnya Lelin menambahkan, meski bisnis utama PDSI di
bidang jasa dan manajemen pengeboran, namun dalam kondisi
pasar sedang lesu kreatifitas jajarannya harus terus dipacu
supaya tidak tertinggal oleh kompetitor. “Kita harus menunjukkan
bukti nyata bahwa pada harga minyak berapapun tetap masih
untung. Caranya dengan memperluas
keanekaragaman sumber pendapatan, tidak
hanya dari jasa rig semata. Kini, kami sudah
mengembangkan 20 item bisnis baru,” aku
Lelin mewartakan potensi bisnis baru PDSI.
Selain kinerja keuangan, terang Lelin,
PDSI juga mengukir prestasi dari sisi safety.
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Performa angka total recordable incident rate (TRIR), capaian PDSI
sebesar 1,02. Angka TRIR, itu jauh lebih rendah dari batas yang
ditetapkan sebesar 1,15. Kemudian, dari segi Key Performance
Index (KPI) PDSI juga meraih angka di atas target untuk kinerja
operasi 2015 sebesar 105,76 persen. Kesuksesan tersebut, diraih
PDSI setelah berhasil menyelesaikan 289 sumur dengan perincian
8 proyek pengeboran eksplorasi, 61 proyek pengeboran eksploitasi
(pengembangan), dan 220 sumur workover. Pencapaian kinerja
operasi juga diukur dari availability rig PDSI sebesar 98,87 persen,
beda tipis dibanding target RKAP 2015 yang dipatok sebesar
99,03 persen, utilization rig sebesar 49,95 persen, melampaui
ketetapan dalam RKAP sebesar 44,10 persen. Demikian juga
untuk productivity rig berhasil mencapai angka 43,38 persen, jauh
melampaui target RKAP sebesar 34,76 persen.
Menurut Lelin, kesuksesan PDSI menuai laba itu tidak terlepas
dari komitmen manajemen dalam menerapkan enam program
strategis di 2015. “Keenam program tersebut adalah (1) hybernation
plan, (2) efisiensi dalam operasi, (3) safety is still number one, (4)
all out marketing, (5) evaluasi dan meningkatkan capability, dan (6)
building organization effectiveness,” demikian ulas Lelin mewartakan
kiat suksesnya.
Menyikapi dinamika lingkungan bisnis yang masih belum pulih,
manajemen PDSI menambah dua program strategis baru dari
enam yang telah dijalankan sejak tahun lalu. “Jika pada 2015 kita
melakukan 6 inisiatif sehingga mampu meraih laba bersih sebesar
US$ 2,5 juta maka untuk 2016, sebanyak 6 inisitatif tersebut tetap
kita laksanakan dengan sejumlah peningkatan, ditambah 2 inisiatif
baru,” ungkap Lelin. Kedelapan insiatif tersebut, adalah: safety,
efisiensi, menjaga aset idle dalam kondisi siap kerja, optimalisasi
pendapatan, menciptakan keunikan produk (uniqueness), stake
holder engagement, membangun organisasi yang efektif, dan me
ngembangkan kompetensi internal. Hal tersebut sejalan dengan
arahan Direktur Hulu agar anak perusahaan meningkatkan free
cash flow sebagai bagian dari strategi bertahan terhadap penurunan
harga minyak.
Meski PDSI baru berusia delapan tahun, tekad untuk mengem
bangkan sayap PDSI ke luar negeri sudah dirintis dalam 3 tahun
terakhir. Oleh karena itu, kalkulasi-kalkulasi menyangkut sumberdaya

Foto : PDSI
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Rig DS-09 PDSI ketika beroperasi di Lapangan Banyu Urip.

managerial seperti kesiapan sumberdaya manusia (man), finansial
(money), dan material (teknologi) terus dievaluasi sesuai dinamika
iklim bisnis yang berkembang. “Di dalam delapan program
inisiatif manajemen sudah mengantisipasi kebutuhan tersebut,
terutama terkait dengan upaya peningkatan kapabilitas dan
profesionalisme seluruh jajaran PDSI. Makanya, membangun
internal kompetensi masuk dalam fokus program kami, karena
kami tahu betul bahwa ‘man’ adalah yang menggerakkan
semuanya,” jelas Lelin menyiratkan optimisme.
Mengenai money, sejauh ini PDSI masih mampu untuk
mengelola keuangan dengan berbagai kerja sama dan kemitraan
yang saling menguntungkan. Meski mengelola penggunaan
sumberdaya finansial yang terbatas untuk sebyah perusahaan
jasa pengeboran yang terintegrasi, PDSI dapat menghasilkan
tambahan revenue dengan margin yang cukup significant lewat
berbagai model kerja sama tersebut. “Dari sisi teknologi, kami
terus meng-update diri dengan informasi-informasi terkini tentang
pengeboran maupun jasa penunjang pengeboran lainnya. Selain
itu, kami juga selalu membangun komunikasi intensif dengan
klien untuk mengetahui needs mereka terkait dengan teknologi
baru,” urai Lelin. Aset PDSI selain rig, terus bertambah seiring
dengan adanya kebutuhan klien, misalnya PDSI sudah memiliki
alat directional drilling, dan aerated drilling untuk pengeboran
geothermal.•DIT. HULU

