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Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno dan Komisaris Utama  Pertamina Tanri Abeng foto bersama dengan 
jajaran direksi baru dan direksi lama Pertamina setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang diadakan pada Jumat, (20/4/2018) di Kementerian BUMN.
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Rating Update
MarketInsight

Indonesia kembali mendapatkan upgrade 
atas peringkat kreditnya. Dua pekan lalu, lembaga 
pemeringkat Moody’s menaikkan peringkat kredit 
(credit rating) Indonesia dari Baa3 menjadi Baa2 
dengan outlook stabil. Akhir tahun 2017, lembaga 
pemeringkat Fitch juga meningkatkan credit rating 
Indonesia dari BBB menjadi BBB- dengan outlook 
stabil. Sedangkan sebelumnya, S&P telah menaikan 
peringkat Indonesia dari BB+ menjadi BBB- 

RUpS LB pertamina putuskan 
penggantian Jajaran
direksi pertamina
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham 
Perusahaan Perseroan Pertamina menetapkan Nicke Widyawati sebagai Plt (Pelaksana 
Tugas) Direktur Utama PT Pertamina (Persero) merangkap Direktur SDM. Keputusan 
tersebut tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara 
Nomor : SK - 97/MBU/ 04/2018, tanggal 20 April 2018, tentang Pemberhentian dan 
Pengangkatan Anggota- Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.
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Quote of the week

Confucius

Choose a job that you like, and you will 
never have to work a day in your life. 9 Tim Verifikasi Terus PanTau 

Pembersihan minyak di Teluk 
balikPaPan4-5 CinTa bumi, Wajib unTuk 

semua
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impLementaSi SSC UntUk 
tingkatkan CompetitiveneSS 
peRtamina Jangka panJang

Saat ini Pertamina sedang giat mengimplementasikan inisiatif 
go digital di semua lini, direktorat, fungsi serta unit operasi. Apa 
yang melatarbelakangi tranformasi go digital itu? Era digitalisasi 
ini memang berkembang sangat pesat yang mengharuskan pelaku 
bisnis beradaptasi dengan perubahan zaman. Hal tersebut juga terjadi 
di Pertamina. Ini merupakan suatu keniscayaan. Kalau kita ingin terus 
kompetitif, kita harus mengadopsi beberapa teknologi ini ke dalam 
bisnis kita.

Sesuai dengan visi menjadi world class national energy 
company, Pertamina harus mulai melakukan transformasi 
digital yang diharapkan dapat memperkuat posisi 
Pertamina dalam situasi VUCA (volatility, uncertainty, 
complexity, and ambiguity). Transformasi ini tidak hanya di fungsi 
Operasional tetapi juga diterapkan di fungsi Supporting. Salah satu yang 
sedang Pertamina persiapkan adalah SSC.

SSC itu apa? SSC (Shared Service Center) merupakan 
suatu organisasi yang bertugas untuk melaksanakan 
pekerjaan tertentu yang bersifat rutin, penunjang, 
dan bervolume tinggi di Kantor Pusat, RU, MOR dan 
anak perusahaan untuk digabungkan menjadi satu. 
Dibentuknya Shared Services Center (SSC) sebagai 
bentuk sentralisasi, standarisasi dan digitalisasi proses 
bisnis fungsi pendukung. Sebenarnya SSC ini adalah suatu inisiatif 
dalam rangka Pertamina Digital Transformation pada tahun 2018.

Hal ini sudah banyak diterapkan di perusahaan kelas dunia. Jadi, di 
perusahaan kelas dunia yang istilahnya supporting, transaksional, dan 
berulang, biasanya distandarisasi. Dengan adanya teknologi informasi 
yang semakin canggih, hal itu bisa dilakukan secara tersentral.

Apa tujuan dari SSC? Dengan adanya SSC diharapkan 
meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan Pertamina 
(eksternal) dan kualitas pelayanan karyawan Pertamina 
(internal). Kapabilitas sumber daya manusia dan 
profesionalisme fungsi pendukung bisnis pun semakin 
meningkat. Selain itu, penerapan SSC dapat memperbagus proses 
melalui digitalisasi sehingga proses fungsi pendukung akan semakin 
efisien dan efektif. Dengan demikian, karyawan akan merasakan 

Pengantar redaksi :
Saat ini perkembangan dunia bisnis sudah menuju digital. 

Contoh yang paling nyata adalah perubahan secara digital di 
industri transportasi dan industri retail. Pertamina pun sebagai 
salah satu leading company di Indonesia sudah mulai go-digital 
sesuai dengan arahan direksi agar lebih kompetitif. Inisiatif go-
digital pun ada di berbagai direktorat, dari direktorat operasi 
(digitalisasi pemasaran) hingga fungsi pendukung (digitalisasi 
melalui Shared Service Center). Berikut wawancara dengan 
Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman sebagai salah 
satu bentuk dukungan penuh terhadap inisiatif go –digital.

pelayanan yang standar dan terukur di seluruh unit Pertamina group.

Unit bisnis mana saja yang menjadi lingkup SSC? Untuk tahap 
awal adalah fungsi Keuangan. Tetapi  berdasarkan laporan benchmark 
dan kesiapan, rapat direksi melihat di beberapa fungsi pendukung lain 
akan masuk ke sana. Jadi beberapa yang sedang dievaluasi adalah 
sebagian dari fungsi SDM, sebagian fungsi-fungsi IT dan sebagian 
fungsi-fungsi asset manajemen.

Untuk design phase, tim akan melakukan proses design untuk 
Pertamina dan 11 anak perusahaan yang sudah terintegrasi dalam 
sistem SAP. Anak perusahaan yang masuk lingkup proses design 
SSC adalah Pertamina EP, Pertamina Patra Niaga, Pertamina Retail, 
Pertamina Lubricants, Pertamina Hulu Energi, Pertamina Trans 
Kontinental, Pertamina EP Cepu, Pertamina Geothermal Energy, 
Pertamina International Exploration and Production, Pertamina Gas, dan 
Pertamina Drilling Service Indonesia.

Kapan akan Go Live? Agustus 2018, dimulai dengan fungsi-fungsi 
Keuangan.

Apa imbauan Bapak terkait SSC? SSC merupakan evolusi 
lanjutan dari digital transformasi Pertamina, sudah dimulai dari kita 
dibentuk SPC. Jadi ini memang proses kelanjutan. Mudah-mudahan 
smooth dalam implementasinya. Kami harapkan juga dapat didukung 
bukan hanya oleh fungsi-fungsi supporting yang terkait tetapi juga oleh 
para user, baik itu di Direktorat Pemasaran, Direktorat Pengolahan, 
Direktorat Megaproyek Pengolahan & Petrokimia, maupun Direktorat 
Hulu. Jadi mudah-mudahan ini adalah bagian yang bisa didukung karena 
menjadi competitiveness Pertamina dalam jangka panjang.•hAri/riA/SSC

penerapan SSC dapat memperbagus proses melalui 
digitalisasi sehingga proses fungsi pendukung akan 
semakin efisien dan efektif. Dengan demikian, karyawan 
akan merasakan pelayanan yang standar dan terukur di 
seluruh unit pertamina group.

Arief BUDiMAn
DIREKTUR KEUANGAN PERTAMINA



editoRiaL
kobarkan kebaikan 

untuk Bumi
Setiap tanggal 22 April, bumi seperti 

berulang tahun karena pada tanggal 
tersebut masyarakat dunia sepakat 
mem per ingatinya sebagai Hari Bumi. 
Sejarah mencatat, Hari Bumi merupakan 
kampanye untuk mengajak orang 
peduli terhadap bumi. Gerakan untuk 
meningkatkan kesadaran dan apresiasi 
terhadap planet yang ditinggali manusia 
ini. Saat ini, Hari Bumi menjadi sebuah 
gerakan global yang dikoordinasikan oleh 
Earth Day Network’s, sebuah organisasi 
nirlaba beranggotakan berbagai LSM di 
seluruh dunia. 

Sejatinya, kepedulian tersebut 
merupa kan manifestasi dari sebuah pang-
gilan hati yang tak ingin bumi semakin 
hancur. Seperti diketahui, perkembangan 
zaman yang ditandai dengan banyaknya 
pembangunan infrastruktur dan berbagai 
inovasi teknologi serta industri secara 
tidak langsung memiliki dampak negatif 
terhadap kelestarian ling kungan. Selama 
ini kita lupa, sepanjang usia bumi tercipta, 
maka sejak saat itu ia ‘mengabdi’ kepada 
para penghuninya. Pengabdiannya 
nyaris tak berbalas hingga membuat ia 
sering ‘bergejolak’ yang pada akhirnya 
menimbulkan banyak bencana alam.

Karena itu, sudah saatnya kita ber-
benah diri. Menikmati hasil pembangunan 
tanpa membuat bumi semakin renta. 
Pembangunan harus dibarengi dengan 
upaya keberlanjutan. Semua pihak 
harus semakin sadar, bahwa simbiosis 
mutualis juga harus kita tunjukkan sebagai 
penghuni bumi. Dan sudah seharusnya 
pula, insan Pertamina sebagai bagian 
dari penghuni bumi ikut mulai menjadi 
‘pengabdi’ bumi. Memberikan kontribusi 
kepada bumi dengan berbagai langkah 
nyata dari yang paling mudah. Misalnya, 
dengan membuang sampah pada 
tempatnya, meminimalisir penggunaan 
kertas dan plastik, menanam pohon 
di sekitar tempat tinggal, bahkan 
menggunakan BBM berkualitas untuk 
mengurangi polusi yang semakin parah. 

Lalu bagaimana dengan Pertamina 
sebagai korporasi? Sejatinya perusahaan 
ini sudah komit menjadi ‘pengabdi bumi’ 
sejak ia berdiri. Dengan menjalankan 
bisnis yang pro lingkungan, Pertamina 
selalu berusaha melakukan pelestarian 
alam. Mulai dari melakukan konservasi 
berbagai keanekaragaman hayati yang 
hampir punah, membina masyarakat 
sekitar wilayah operasi untuk berdikari 
dengan memberdayakan sumber daya 
alam sekitarnya, hingga memproduksi 
berbagai BBM berkualitas yang ramah 
lingkungan dan melakukan berbagai 
inovasi melalui diversifikasi energi baru 
terbarukan.

Jadi, di Hari Bumi tahun ini, mari 
bersama seluruh komponen Pertamina 
mengukuhkan diri kembali sebagai 
‘pengabdi’ bumi.•

Rating UpgRade

RUpSLB peRtamina pUtUSkan penggantian JaJaRan 
diRekSi peRtamina
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Untuk komentar, pertanyaan dan permintaan pengiriman artikel Market Update via email ke pertamina_ir@pertamina.com
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 

Source: Bank Indonesia, S&P, Moody’s, Fitch, 2018
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dengan outlook stabil. Para 
lembaga pemeringkat kredit 
tersebut menilai Indonesia 
telah meningkatkan daya 
tahan ekonominya untuk 
m e n g h a d a p i  h a n t a m a n 
pengaruh eksternal serta 
pertumbuhan ekonomi yang 
stabil, dengan kebijakan fiskal 
dan moneter yang prudent. 

Seiring dengan naiknya 
peringkat kredit Indonesia, 
Pertamina juga mendapatkan 
upgrade. Karena peran strategis 
Pertamina bagi Pemerintah, 
lembaga pemeringkat kredit 
menaikan peringkat kredit 
Pertamina menjadi setara 
dengan Pemerintah. Menurut 
mereka, Pertamina berperan 
penting dalam penyediaan 
energi Indonesia dan juga 
sebagai pelaksana kebijakan 
Pemerintah di sektor energi. 
Namun demikian, peringkat 
kredit Pertamina dari S&P 
dan Moody’s, sejatinya tidak 
setinggi Pemerintah. Bi la 
Pertamina dinilai sebagai badan 
usaha yang berdiri sendiri 

RUPSLB yang digelar 
hari ini, juga menetapkan 
enam nama Direksi Baru, 
yakni Budi Santoso Syarif 
sebagai Direktur Pengolahan, 
B a s u k i  Tr i k o r a  P u t r a 
sebagai Direktur Pemasaran 
Korporat, Mas’ud Khamid 
sebagai Direktur Pemasaran 
Retail Pertamina, M. Haryo 
Yunianto sebagai Direktur 
Mana jemen  Ase t ,  He ru 
Setiawan sebagai Direktur 
Mega Proyek Pengolahan 
dan Petrokimia dan Gandhi 
Sriwidodo sebagai Direktur 
Logistik, Supply Chain dan 
Infrastruktur. 

RUPSLB  juga  memutus-
kan  memberhentikan dengan 
hor mat Elia Massa Manik yang 
sebelum nya menjabat sebagai 
Direktur Utama Pertamina,  

Semenjak Pemerintah 
merubah kebijakan mengenai 
BBM, lembaga rating mem-
berikan perhatian khusus. 
Pasalnya sekitar 85% pen-
dapatan Pertamina berasal 
dari sektor downstream dan 
penentuan harga BBM akan 
mempengatuhi keuntungan 
dari sektor tersebut. Kebijakan 
y a n g  t e r a k h i r  d i a m b i l 
Pemer i n tah ,  d ipandang 
lembaga rating dapat menjadi 
risiko bagi kinerja keuangan 
Pertamina dan berpotensi 
menurunkan standalone/basic 
rating. 

Risiko potensi kehilangan 
pendapatan dari kebijakan 
harga BBM memang nyata, 
seyogyanya seluruh insan 
Pertamina menyadarinya dan 
turut memitigasi dampaknya.•

< dari Halaman 1

< dari Halaman 1

Sorot

dan Ardhy N. Mokobombang 
yang sebelumnya menjabat 
sebagai Direktur Mega Pro-
yek Pengolahan dan Petro-
kimia.•riLiS

Muchammad Iskandar selaku 
Direktur Pemasaran Korporat, 
Toharso Direktur Pengolahan, 
Dwi Wahyu Daryoto selaku 
Direktur Manajemen Aset 

(standalone/basic rating ), 
tanpa melihat hubungannya 
dengan Pemerintah, S&P dan 
Moody’s masing-masing hanya 
memberikan peringkat BB dan 
Baa3. 

Ada beberapa pertim-
bangan yang menyebabkan 
standalone/basic rating lebih 
rendah. Pertama, pengaruh 
harga minyak secara umum 
m e m p e n g a r u h i  k i n e r j a 
keuangan perusahaan migas. 
Kedua, tingginya anggaran 
investasi yang berpotensi 
dapat meningkatkan utang 
Pertamina, serta risiko realisasi 
rencana investasi tersebut. 
Terakhir, pengaruh kebijakan 
dan peraturan Pemerintah 
terhadap kinerja keuangan 
Pertamina, khususnya yang 
terkait dengan harga BBM.

Susunan Direksi Pertamina berdasakan Keputusan Menteri Badan 
Usaha Milik Negara Nomor : SK - 97/MBU/ 04/2018, tanggal 20 
April 2018 :

Plt. Direktur Utama Nicke Widyawati

Direktur Hulu Syamsu Alam

Direktur Pengolahan Budi Santoso Syarif

Direktur Pemasaran Korporat Basuki Trikora Putra

Direktur Pemasaran Retail Mas’ud Khamid

Direktur Mega Proyek Pengolahan 
& Petrokimia Heru Setiawan

Direktur Direktur Logistik, Supply 
Chain dan Infrastruktur Gandhi Sriwidodo

Direktur Keuangan Arief Budiman

Direktur PIMR Gigih Prakoso S

Direktur SDM Nicke Widyawati

Direktur Manajemen Aset M. Haryo Yunianto
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Keragaman Hayati Pertamina

Sejak 1970, tanggal 22 April disepakati 
sebagai Hari Bumi (Earth Day). Pada tanggal 
tersebut, masyarakat dunia diajak untuk 
menunjukkan rasa cintanya kepada bumi 
yang semakin tahun kian menua. 

Mencintai  bumi, sejat inya t idak 
hanya ditunjukkan pada saat Hari Bumi 
saja. Sebagai sumber kehidupan dan 
penghidupan semua jenis makhluk hidup, 
bumi sudah selayaknya diperlakukan 
istimewa setiap hari. Dilindungi, dijaga, 

dilestarikan, agar ia terus membawa 
maslahat bagi semua.

Bagi Pertamina, mencintai bumi adalah 
prioritas. Dari bumi lah, Pertamina bisa 
memberikan kontribusi maksimal bagi 
kesejahteraan bangsa Indonesia. Dari bumi 
lah, Pertamina menunjukkan eksistensinya 
di dunia.

Untuk itu, dari tahun ke tahun Pertamina 
berupaya maksimal memelihara, menjaga, 
melestarikan lingkungan yang ada di sekitar 

wilayah operasinya dengan berbagai 
cara. Keseriusan Pertamina dalam 
mengelola lingkungan menjadi penggerak 
bagi masyarakat di sekitarnya untuk ikut 
mencintai bumi lebih dari sebelumnya.

Upaya-upaya yang dilakukan Pertamina 
di antaranya melakukan berbagai kegiatan 
konservasi keragaman hayati dan melakukan 
pemberdayaan masyarakat berbasis 
lingkungan. Termasuk menciptakan produk 
BBM berkualitas yang ramah lingkungan.•
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JANGKAUAN BINAAN

BBM BERKUALITAS

Pertamina juga melakukan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar operasi berbasis 
lingkungan. Sekitar 130 desa dilatih, didampingi, dan dibina untuk bisa mandiri dengan melakukan 
berbagai kegiatan pro lingkungan seperti melakukan penanaman mangrove, budidaya berbagai jenis 
pohon dan ternak, serta mengaktifkan eco-tourism sebagai upaya mengingkatkan kesejahteraan 
masyarakat setempat serta memberikan edukasi tentang lingkungan sambil berwisata kepada turis 
dalam dan luar negeri. 

SUMUT

NAD

SUMBAR
RIAU

KEP. RIAU

JAMBI

SULSEL

LAMPUNG

BANTEN
JABAR

DIY

JATENG

JATIM BALI NTB

NTT

KALTAR

KALTIM

SULUT

KALSEL

KALBAR

Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri LHK Nomor P20/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2017. 

- Setiap usaha dan kegiatan produksi kendaraan bermotor tipe baru wajib memenuhi 
ketentuan Baku Mutu Emisi Gas Buang. Kendaraan bermotor tipe baru ini terbagi menjadi 
tiga kategori, yakni M, N dan O.

- Kendaraan bermotor kategori M merupakan kendaraan  bermotor roda empat atau lebih 
yang digunakan untuk angkutan orang. Kemudian kategori N untuk angkutan barang. 
Sedangkan kategori O adalah kendaraan bermotor penarik untuk gandengan atau tempel.

Pertamina terus berupaya menyediakan BBM berkualitas dan ramah lingkungan. 
Upaya ini sejalan dengan program pemerintah pada tahun 2018 yang 
menerapkan penggunaan BBM berstandar Euro 4 secara bertahap.

Membangun Kilang Euro 5

RDMP : Refinery Development Masterplan Program
GRR : Grass  Root Refinery
RFCC : Residual Fluid Catalytic Cracking
PLBC : Proyek Langit Biru Cilacap

2015 20252024202320212018

RFCC
Cilacap

PLBC
Cilacap

RDMP
Balikpapan

Tahap I

RDMP
Cilapap 

&
RDMP Balongan

RDMP Dumai
&

GRR Tuban

RDMP Balikpapan 
Tahap II

&
GRR Bontang

Kilang Dumai

PERTAMINA DEX

Kilang Balongan

PERTAMAX TURBO
PERTAMAX

Kilang Cilacap

PERTAMAX

Kilang Balikpapan

PERTAMINA DEX
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SoCiAL Responsibility

PAntAi LABU - PT Pertamina 
(Persero) Marketing Operation 
R e g i o n  ( M O R )  I  k e m b a l i 
menunjukkan komitmen untuk 
melestarikan l ingkungan dan 
mencegah kerusakan alam dengan  
meresmikan Ekowisata Kampung 
Mangrove, di Pesisir Pantai Desa 
Bagan Serdang, Kecamatan Pantai 
Labu Kabupaten Deli Serdang, 
Sumatera Utara, pada akhir Maret 
lalu.

Unit Manager Commu nication 
& CSR Pertamina MOR I Rudi 
Ariffianto menjelaskan,  kegiatan ini 
merupakan bagian dari Corporate 
Soc ia l  Respons ib i l i ty  (CSR) 
Pertamina bekerja sama dengan 
Lembaga Pengabdian Kepada 
Masyarakat (LPM) Universitas 
Negeri Medan (UNIMED). Dalam 
kesempatan ini juga dilakukan 

pengukuhan terhadap kelom-
pok penggiat lingkungan Desa 
Bagan Serdang yang tergabung 
dalam kelompok Sadar Lingkungan 
(Darling) dan Sadar Wisata (Darwis) 
beranggotakan 53 orang.

“Semoga pelestarian eko-
wisata kampung mangrove  ini, 
memberikan dampak yang baik 
bagi warga sekitarnya. Bahkan 
memberikan peng hasilan yang 
bisa didapatkan dari mangrove,” 
ungkap Rudi.

Sepert i  d iketahui ,  hutan 
mangrove bermanfaat besar bagi 
masyarakat pesisir, karena selain 
dapat mencegah abrasi, hutan ini 
juga berfungsi untuk melestarikan 
dan menjaga serta meningkatkan 
populasi ekosistem pesisir laut, 
serta mencegah peresapan air laut 
ke daratan.•Mor i
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Ekowisata Kampung Mangrove 
desa Bagan Serdang diresmikan

nusantara Regas Bantu 
perlengkapan Selam tim HiU
jAKArtA - Sebagai bentuk 
dukungan pada upaya Polres 
Kepulauan Ser ibu dalam 
menjaga keamanan di laut, PT 
Nusantara Regas memberikan 
bantuan berupa perlengkapan 
alat selam kepada tim Tim 
Hybrid Interceptor Unit (HIU) 
Polres Kepulauan Seribu, 
pada Kamis (12/3/2018). 
Bantuan diserahkan oleh 
Direktur Operasi dan Komersial 
Nusan ta r a  Regas  Ba ra 
Frontasia kepada Kapolres 
Kepulauan Seribu AKBP Victor 
Siagian. 

B a r a  m e n j e l a s k a n , 
bantuan ini merupakan salah 
satu bentuk antisipasi peng-
amanan untuk Floating Storage 
Regasification Unit (FSRU) 
Nusantara Regas. 

“Kejahatan saat ini tidak 
hanya terjadi di daratan melain-
kan di laut juga. Mengingat 
FSRU sebagai salah satu aset 
utama kami berada di lautan, 
maka kami sangat mendukung 
segala upaya pengamanan 
dan antisipasi kejahatan di 
laut yang di lakukan oleh 

Polres Kepulauan Seribu. 
Bantuan perlengkapan selam 
ini merupakan wujud sinergi 
yang baik antara PT Nusantara 
Regas dengan jajaran Polres 
Kepulauan, ” ujar Bara. 

Sementara i tu, V ictor 
mengucapkan terima kasih 
atas bantuan yang diberikan 
o l eh  Nusan ta ra  Regas . 
Ia menje laskan, bantuan 
perlengkapan selam ini sangat 
berguna bagi Tim HIU untuk 
mengantisipasi dan meng-
investigasi kejadian yang 
memerlukan penyelaman ke 
dalam laut. 

“Dalam mengamankan 
lautan di area Kepulauan 
Seribu, Tim HIU tidak hanya 
dibekali dengan kemampuan 
bersenjata, bela dir i  dan 
strategi menghadapi penjahat 
sa j a ,  t e t ap i  j uga  wa j i b 
menguasai teknik menyelam. 
Dengan perlengkapan yang 
memadai ,  t im HIU akan 
semakin semangat dalam 
meningkatkan kemampuan 
menyelam mereka,” tegas 
Victor•nUSAntArA reGAS

SiAK - Kesigapan dan kesiapan 
T i m  P e m a d a m  K e b a k a r a n 
Pertamina EP (PEP) Lirik Field 
berhasil membantu pemadaman 
api di pusat kota Kabupaten Siak 
akibat kebakaran yang terjadi 
belum lama ini. Kebakaran di sekitar 
Kampung Cina Kabupaten Siak Sri 
Indrapura terjadi sekitar pukul 03.30 
WIB. Salah satu saksi mata yang 
menjabat sebagai Kepala UOTD 
Kecamatan Koto Gasib melaporkan 
kejadian tersebut kepada personel 
PT Pertamina EP Asset 1 Lirik Field 
yang standby di Terminal Buatan. 
Terminal  Buatan merupakan 
salah satu fasilitas produksi untuk 

keperluan unloading crude oil milik 
PEP Asset 1 Lirik Field.

Dengan sigap tim pemadam 
kebakaran langsung dikerahkan 
menuju lokasi kejadian bersama 
dengan tim pemadam kebakaran 
dari Pemkab Siak, Satpol PP 
Pemkab Siak, Dinas PU Kabupaten 
Siak, serta BOB Bumi Siak Pusako– 
Pertamina Hulu. Dibutuhkan 
waktu sekitar dua jam untuk dapat 
memadamkan api yang berkobar 
cukup besar. Tidak ada korban jiwa 
dalam kejadian tersebut, namun 
tercatat sekitar 39 ruko habis 
terbakar.

B u p a t i  S i a k  S y a m s u a r 

pertamina ep Bantu penanggulangan Bencana kebakaran di Siak

mengucapkan terimakasih yang 
sebesar-besarnya kepada para 
tim pemadam kebakaran. Hal 
senada juga disampaikan Lirik 
Field Manager Dirasani Thaib. 

“Terimakasih atas reaksi cepat 
tanggap dari kawan-kawan di 
Te r m i n a l  B u a t a n ,  s e m o g a 
musibah serupa tidak terjadi lagi,”  
ujarnya.•PeP
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pertamina tanam 400
pohon mangga agrimania

akses Jalan untuk
Masyarakat Masmaspop

BABAt - Jembatan Babat 
Widang yang menghubungkan 
Kabupaten Lamongan dan 
Tu b a n  a m b r u k ,  S e l a s a 
(17/4/2018). Dilaporkan ada 
tiga truk yang yang terjebak di 
bawah jembatan atau berada 
di Sungai Bengawan Solo 
tersebut. Untuk mengevakuasi 
para korban, tim dari Joint 
Operating Body Pertamina 
Petrochina East Java (JOB 
PPEJ) dil ibatkan bersama 
jajaran Polres Tuban dan  
tim Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) 
Tuban.

Untuk melakukan eva-
kuasi, alat berat berupa crane 
berkapasitas 50 ton dari 
operator Minyak dan Gas Bumi 
(Migas) itu juga didatangkan 
ke lokasi musibah. Selain itu, 
sedikitnya 20 personil dari tim 

SALAwAti - PT Pertamina 
Hulu Energi (PHE) melalui 
anak perusahaannya, Joint 
Operating Body Pertamina-
Petrochina Salawati (JOB 
P-PS), meresmikan jalan 
yang baru dibangun di 
Kampung Masmaspop, 
Distrik Salawati Selatan.  
Beker ja sama dengan 
warga dan aparat Distrik 
melalui dana Desa, JOB 
P-PS membuka akses jalan 
dari  Kampung Masmaspop 
menuju Pantai Apam,  yang 

JOB PPEJ juga diperbantukan.
“Crane ini didatangkan 

dari JOB PPEJ. Kita juga 
sempat mendatangkan crane 
dari Semen Indonesia,” terang 
Joko Ludiono, Kepala Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Tuban.

Sebe l um me lakukan 
proses evakuasi dilakukan, 
tim dari JOB PPEJ sudah 
melakukan berbagai persiapan 
untuk evakuasi tiga dump 
truk yang masuk ke dalam 
Bengawan Solo itu. Termasuk 
melakukan pemasangan lampu 
penerangan di sekitar lokasi 
jembatan yang ambruk itu.

Menurut Kepala Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Tuban Joko 
Ludiono,  proses evakuasi 
t e rus  d i l akukan  h i ngga 
tuntas.•joB PPej

diberi nama, Jalan Patra.
Direktur Operasi dan 

Produksi PHE Ekariza 
secara simbolis melakukan 
pengguntingan pita di depan 
jalan Patra didampingi 
General Manager JOB 
P-PS, Akhmad Tri Budi 
Prabowo, beserta jajaran 
manajemen JOB P-PS, 
pada (26/3/2018).

Aparat Pemerintah 
Daerah Kabupaten Sorong, 
Papua  Ba ra t  sanga t 
mengapresiasi upaya dari 

Jembatan Babat Widang 
Ambruk, JOB PPEJ Sigap 
Berikan Bantuan

inDrAMAyU - Pertamina Refinery 
Unit (RU) VI Balongan memberikan 
bantuan  bud idaya  mangga 
Agrimania kepada kelompok tani 
WTC (Wong Tani Ceblok) yang 
berlokasi di area Perumahan 
Pertamina Bumi Patra Indramayu.

Ban tuan  i n i  merupakan 
bagian dari pemberdayaan warga 
sekitar operasi perusahaan yang 
memanfaatkan lahan yang belum 
digunakan oleh RU VI Balongan. 
Sekitar 5 hektar tanah di belakang 
Rumah Sakit Pertamina Hospital 
Balongan ditanami mangga jenis 
Agriamania, selama empat hari, 
9 – 12 April 2018.

M e n u r u t  U n i t  M a n a g e r 
Communication & CSR RU VI 
Balongan Rustam Aji, warga diberi 
bantuan bibit mangga Agrimania, 
lalu merawat hingga besar. “Jika 
berhasil hingga panen, maka 
hasi lnya untuk mereka,” ujar 

Rustam Aji.
Salah satu anggota kelompok 

Wong Tani Ceblok Bambang 
bersyukur mendapatkan bantuan 
pemberdayaan budidaya mangga 
Agrimania dari RU VI. Selain 
lahannya sudah tersedia, mereka 
juga tidak harus membayar sewa 
karena lahan tersebut dipinjamkan 
oleh Pertamina. 

Mangga Agrimania merupakan 
jenis varietas unggul baru nusantara 
yang ditemukan oleh petani lokal 
Indramayu. Mangga ini memiliki 
cita rasa yang manis, dagingnya 
kering, beraroma harum, tekstur 
lembut, beratnya bisa mencapai 
1,8-2 kg per buah dengan masa 
tanam hingga berbuah sekitar 3,5 
tahun. Saat ini harga jual di pasar 
buah Mangga Agrimania mencapai 
Rp 100.000/kg bertengger sejajar 
dengan buah mangga import dari 
Negara Thailand.•rU vi
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JOB P-PS membangun  
infrastruktur di wilayah 
Kampung Masmaspop 
tersebut. Karena sebelum-

mempermudah akses 
mereka menuju Pantai 
Apam yang memiliki potensi 
wisata yang tinggi.•Phe
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nya, akses warga menuju 
pantai terhambat oleh 
lebatnya hutan. Kini, jalan 
dengan lebar 6 meter ini 
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komisi vii dpR Ri apresiasi gerak Cepat pertamina 
Tangani Ceceran Minyak Teluk Balikpapan

Sorot
 viSi

menjadi perusahaan 
energi nasional 

kelas dunia

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

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

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

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

Confident
berperan dalam pembangunan 
ekonomi nasional, menjadi 
pelopor dalam reformasi 
bumn, dan membangun 
kebanggaan bangsa.

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

Capable
dikelola oleh pemimpin dan 
pekerja yang profesional 
dan memiliki talenta dan 
penguasaan teknis tinggi, 
berkomitmen dalam 
mem bangun riset dan 
pengembangan.

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

tomer FocusCus

6CtAtANILAI
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jAKArtA - Komisi VII DPR RI  
mengapresiasi kinerja Pertamina 
yang cepat tanggap menangani 
ceceran minyak Teluk Balikpapan. 
Hal tersebut diungkapkan salah 
satu anggota Komisi VII DPR RI 
Ihwan Datuk Adam dalam rapat 
terbuka dengan Kementerian 
Lingkungan Hidup & Kehutanan, 
Kementerian ESDM, Polri dan 
Pertamina di Gedung Nusantara 
1 DPR, Senayan, pada Senin 
(16/4/2018).

“Saya rasa penanganan 
Balikpapan cepat sekali. Saat ini 
kawasan Teluk Balikpapan sudah 
kondusif. Kami berterima kasih 
kepada jajaran Direksi Pertamina 
yang sudah turun langsung untuk 
menyelesaikan masalah Teluk 
Balikpapan, walaupun sebenarnya 
Pertamina juga merupakan salah 
satu korban,”  ujarnya.

Hal senada disampaikan 
anggota Komisi VII DPR RI lainnya, 
Kurtubi. Bahkan ia meyakini ceceran 
minyak di Teluk Balikpapan bukan 
kesalahan Pertamina. “Saya rasa 
ini bukan semua salah Pertamina. 
Pertamina hanya korban. Karena 
itu perlu segera diungkap penyebab 
kejadian di Teluk Balikpapan 
dan beri hukuman kepada yang 
bersalah,” tegasnya. 

Rapat terbuka mengenai tindak 
lanjut penanggulangan minyak 
tumpah di Teluk Balikpapan ini 
dihadiri Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, 
Wakil Menteri ESDM Archandra 
Tahar, Dirjen Migas Ego Syahrial, 
Direktur Utama Pertamina Massa 
Manik (saat menjabat ) ,  dan 
Perwakilan Kapolda Kalimantan 
Timur.

Dalam kesempatan tersebut, 
Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya 
Bakar menjelaskan kronologis 
kejadian tumpahnya minyak di Teluk 
Balikpapan. Tumpahan minyak 
mentah terjadi pada Sabtu, 31 
Maret 2018 pukul 01.20 WITA 
akibat patahnya pipa penyalur 
dasar laut yang mengal irkan 
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yang ada di Pertamina untuk kami 
cocokkan. Kami akan mengundang 
saksi ahli untuk menyelidiki apakah 
penyebab patahan pipa tersebut. 
Apakah hal tersebut ada unsur 
kelalaian atau tidak. Termasuk 
siapa tersangka dalam kasus ini,” 
jelasnya. 

Sementara  i tu ,  D i rek tu r 
Utama Pertamina Massa Manik  
(saat menjabat) menghaturkan 
belasungkawa dan permohonan 
maaf  kepada se luruh p ihak 
atas terjadinya kasus ini. Meski 
kejadian ini masih didalami dan 
dalam penyelidikan lebih lanjut, 
Pertamina memberikan rasa empati 
kepada korban terdampak di Teluk 
Balikpapan dengan melakukan 
program CSR.  “Bagi kelima korban 
meninggal, empat di antaranya telah 
diberikan santunan sebesar Rp 
200 juta, sedangkan satu lainnya 
masih membutuhkan waktu karena 
sedang berduka,” ujarnya. 

Selain kelima korban, Pertamina 
juga telah melakukan pemberian 
kompensasi dan penggantian 
kepada nelayan terdampak, seperti 
jaring, bubu, rengge yang terkena 
minyak, kapal nelayan terbakar, 
kompensasi kapal nelayan yang 
tidak bisa melaut selama tiga hari, 
nelayan tidak melaut, keramba 
rusak, serta penggantian bibit 
kepiting 800 kg. 

“Dari tanggal 31 Maret hingga 
sekarang kami terus melakukan 
pemulihan di lingkungan terdam-
pak,” pungkasnya.•DeKA

Direktur Utama Massa Manik (saat menjabat) hadir dalam rapat terbuka mengenai 
tindak lanjut penanggulangan minyak tumpah di Teluk Balikpapan yang di gelar di 
Gedung Nusantara 1 DPR, Senayan, pada Senin (16/4/2018).

minyak mentah dari Single Point 
Mooring (SPM) Terminal Lawe-
Lawe menuju CDU IV Pertamina 
RU V Balikpapan. Berdasarkan 
data side sonar Pertamina RU V 
Balikpapan, patahnya pipa diduga 
akibat benturan jangkar kapal atau 
lainnya. KLHK masih mendalami 
lebih lanjut penyebab patahan pipa 
tersebut. 

“KLHK menurunkan t im 
yang terdiri dari Ditjen Gakkum, 
Ditjen Pengendalian Pencemaran 
dan kerusakan Lingkungan dan 
Ditjen KSDAE. Kami juga telah 
melakukan komunikasi dengan GM 
Pertamina RU V Balikpapan untuk 
menindaklanjuti laporan tumpahan 
minyak di Teluk Balikpapan dan 
mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan dalam penanganan,” 
ujarnya. 

Direktur Reserse Kriminal 
Khusus (Direskrimsus) Polda 
Kalimantan Timur, Kombes Pol 
Yustan Alpiani, yang juga hadir 
dalam rapat tersebut mengatakan, 
t imnya telah bergerak untuk 
menindaklanjuti kasus ini. Timnya 
juga telah menyelidiki 45 saksi 
dari masyarakat setempat yang 
menyaksikan tumpahan minyak 
maupun kebakaran kapal. 

“Langkah pertama yang kami 
lakukan adalah bagaimana penang-
gulangan minyak mentah tersebut. 
Kedua, penyelidikan sepenuhnya 
adalah tugas Polda Kaltim. Kami 
sudah ambil sampel air yang ada di 
laut termasuk sampel-sampel tangki 
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jAKArtA - PT Pertamina (Persero) 
bersama Porsche Club Indonesia 
(PCI) dan Seadoo Indonesia 
meyelenggarakan acara Turbo 
Ride Beyond Nature pada Sabtu 
(14/4/2018). Acara ini berlangsung 
di tiga lokasi yaitu SPBU 31-12802 
Jalan MT Haryono, Pantai Mutiara 
Jakarta Utara, dan Pulau Ayer, 
Kepulauan Seribu.

Menurut Commercial Retail 
Fuel Marketing Manager Pertamina 
Deny Djukardi, selain diadakan 
sebagai upaya untuk semakin 
mendekatkan produk BBM ber-
kualitas Pertamax Turbo kepada 
konsumen, acara ini menjadi salah 
satu bukti kepedulian Pertamina 
terhadap lingkungan. “Di ajang 
ini kami juga menginformasikan 
bahwa Pertamina sudah siap 
mengeluarkan Pertamax Turbo 
dengan kualitas lebih baik dan 
memenuhi standar Euro 4,” ujar 
Deny.

Kegiatan dimulai dari SPBU 
31-12802 Jalan MT Haryono. Di 

Sorot

pertamina gelar turbo Ride Beyond Nature
SPBU ini, anggota PCI melakukan 
pengisian bahan bakar Pertamax 
Turbo Euro 4 dengan melakukan 
pembayaran menggunakan My 
Pertamina Card.

Kemudian, rombongan dilepas 
menuju Pantai Mutiara, Jakarta 
untuk selanjutnya mengendarai jet 
ski menuju Pulau Ayer.

Salah satu anggota PCI Riki 
Wijaya mengungkapkan rasa 
senangnya mengikuti touring ini. 
“Setelah menggunakan Pertamax 
Turbo Euro 4, rasanya mesin lebih 
enteng dan cepat. Produk ini juga 
ramah lingkungan karena sudah 
teruji dan memiliki kandungan sulfur 
lebih rendah,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan 
anggota PCI lainnya, Deny. Ia 
kagum dengan kemampuan 
Pertamax Turbo Euro 4. “Pertamax 
Turbo ini ternyata bukan hanya 
untuk kendaraan darat, tapi juga 
bisa digunakan untuk kendaraan 
laut, seperti jet ski,” ujarnya usai 
mengisi BBM berkualitas tersebut 

ke jet ski. 
Pernyataan tersebut dikuatkan 

oleh Endri Andrianto, President 
Director dari BRP Indonesia. 
“Kecepatan jet ski Aseedo kita  
setelah memakai Pertamax Turbo 
menjadi kencang sekali. Jet ski 
ini beratnya 400 kg lebih, tetapi 
power-nya menjadi lebih kuat dan 
mesinnya awet,” tuturnya.

Di Pulau Ayer, anggota PCI 
diajak untuk mengikuti jet ski 

slalom race dan diakhiri dengan 
melakukan bersih-bersih di sekitar 
pantai. 

“Kami PCI mengucapkan 
terima kasih kepada Pertamina atas 
terselenggaranya acara ini. Mudah-
mudahan ke detpannya kita bisa 
bersama-sama mempromosikan 
Pertamax Turbo Euro 4 sebagai 
produk BBM berkualitas dan ramah 
lingkungan,” tutup Andres Setiawan 
selaku Committee PCI.•inDAh

Tim Verifikasi Terus Pantau Pembersihan Minyak
di teluk Balikpapan
PenAjAM PASer UtArA  - Arfiah, Ketua RT 
10 Kelurahan Penajam, Kabupaten Penajam 
Paser Utara, Kalimantan Timur, menunjukkan 
kondisi perkampungan dan wilayahnya yang 
sudah bersih dari ceceran minyak kepada tim 
verifikasi dari Pertamina RU V Balikpapan  yang 
datang memantau, pada Senin (16/4/2018).

“Wilayah kami relatif sudah bersih. Karena 
waktu pertama kali kejadian, kami langsung 
melapor ke Pertamina dan direspon sangat 
cepat. Dengan bantuan warga kami yang 
kompak, wilayah ini sudah bersih kembali,” 
kata Arfiah.

RT 10 merupakan salah satu wilayah dari 
17 RT di  Kelurahan Penajam yang terdampak 
ceceran minyak. Dari hasil pantauan verifikator,  
seluruh wilayah tersebut sudah clear 100%. 
Namun demikian, tim verifikasi akan terus 
memantau dan segera merespon jika ada 
laporan dari warga setempat. 

Sepert i  disampaikan Area Manager 
Communication & Relations Pertamina Yudy 
Nugraha sebelumnya,  BUMN ini membentuk 
tim verifi kasi pembersihan minyak Teluk 
Balikpapan untuk meng identifikasi kondisi sisa 
ceceran minyak di sejumlah wilayah terdampak. 
Tim ini dibagi menjadi 4 zona. Zona 1 sampai  
3 berada di Balikpapan dan zona 4 berada 
Kelurahan Penajam, Kabupaten Penajam 
Paser Utara . 
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Tim verifikasi dari Pertamina memantau kondisi RT 10 Kelurahan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, 
Kalimantan Timur yang telah bersih dari ceceran minyak.

Dalam strategi ini ada beberapa tahapan 
yang dilakukan. Yang pertama adalah verifikasi 
kondisi awal, dilanjutkan dengan strategi 
pembersihan dan dilakukan kembali verifikasi 
pasca pembersihan.

Tim verifikator juga melakukan penilaian 
terhadap kondisi kebersihan di area yang 
dipantau sesuai dengan kriteria yang sudah 
ditetapkan. Kriteria ini diberi persentase dengan 
jangkauan 0% - 100%. Paralel dengan verifikasi 

visual, Pertamina dan pemerintah tengah 
melaksanakan peng ujian baku mutu air pasca 
pembersihan. Ini dilakukan untuk mengetahui 
tercemar atau tidaknya air di wilayah tersebut 
sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai kondisi.

Setelah menilai persentase kebersihan, 
tim menetapkan rencana kerja selanjutnya, 
salah satunya menentukan area yang masih 
perlu dilakukan pembersihan dan identifikasi 
peralatan yang dibutuhkan.•KUn
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Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
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konten rubrik ini diisi oleh tim Qm korporat

KPKU Pertamina – Tindak Lanjut OFI Wujud 
konsistensi penerapan kpkU di pertamina

Kriteria Penilaian Kinerja 
Unggul (KPKU) merupakan 
program yang mendukung 
akselerasi pertumbuhan 
kinerja BUMN sejak tahun 
2012 berdasarkan surat 
Sekretar is  Kementer ian 
BUMN Nomor S-153/S.
MBU/2012.

Proses asesmen Kriteria 
Penilaian Kinerja Unggul 
(KPKU) Pertamina tahun 
2017 d idasarkan pada 
surat Kementerian BUMN 
No. S-198/D7.MBU/2017 
tanggal 7 Oktober 2017 
t e n t a n g  P e l a k s a n a a n 
Asesmen Implemetasi KPKU 
BUMN Tahun 2017 dan surat 
Direktur Pertamina No.042/
G00000/2017-S0 tentang 
Pelaksanaan Asesmen KPKU 
BUMN Tahun 2017 menjadi 
dasar penerapan KPKU di 
BUMN menjadi kewajiban 
yang menekankan pada 
tujuh hal dalam menentukan 
kriteria penilaian. Tujuh hal 

Pertamina pada tanggal 
12 –  13 Apr i l  2018 d i 
Hotel Patrajasa Semarang, 
mengadakan konsinyering 
penyusunan OFI to AFI KPKU 
Pertamina 2017, meliputi 
tujuh kategori penilaian dalam 
asesmen KPKU. Monitoring 
tindak lanjut OFI to AFI KPKU 
akan dilaksanakan mulai TW 
II tahun 2018.

Keberhasilan dari tindak 
lanjut OFI to AFI tersebut, 
tidak dapat dicapai tanpa 
dukungan dari manajemen 
dan seluruh pekerja, untuk 
itu diharapkan Action for 
Improvement  (AFI) yang 
sudah disusun oleh T im 
Implementasi KPKU dapat 
secara konsisten dijalankan 
sesuai dengan semangat 
untuk peningkatan kinerja 
y a n g  e k s e l e n  u n t u k 
mewujudkan visi Pertamina 
m e n j a d i  P e r u s a h a a n 
Energ i  Nas iona l  Ke las 
Dunia.•ZULKArnAin roSADi

oleh : Quality Management Corporate – Fungsi QSKM

Proses assesment KPKU dengan asesor.

Tim penyusun OFI to AFI KPKU Pertamina 2017

tersebut mel iput i  faktor 
kepemimpinan, strategi, 
pelanggan, pengukuran, 
anal isis dan manajemen 
pengetahuan, tenaga kerja, 
operasional, serta hasil-hasil 
usaha.

 Tujuan diadakannya 
Asesmen KPKU 2017 ini 
sendir i  untuk memotret 
organisasi secara holistik dari 
sisi proses maupun hasil, dan 
memberikan umpan balik yang 
signifikan untuk ditindaklanjuti 
guna peningkatan kinerja 
organisasi.

Pertamina dalam hal 
ini telah menunjukkan diri 
sebagai perusahaan yang 
ekselen di semua lini bisnis. 
Hal ini secara tidak langsung 
mampu meningkatkan citra 
perusahaan ini sehingga 
menjadi acuan (benchmark) 
perusahaan lainnya. Sesuai 
hasil penilaian KPKU 2017, 
Pertamina ditetapkan sebagai 
Industry Leader dengan hasil 

skor 755.75 ini meningkat 
dari tahun sebelumnya yaitu 
739.5.

Salah satu hal  yang 
menjadi kekuatan Pertamina 
s e b a g a i  p e r u s a h a a n 
m i l i k  n e g a r a  a d a l a h 
keberhasilannya di dalam 
melaksanakan Program 
BBM Satu Harga yang 
merupakan tugas mulia dalam 
mewujudkan pemerataan 
dan asas keadilan dalam 
penyediaan energi  bagi 
seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mencapai dan 
mempertahankan kinerja 
ekselen tidaklah semudah 
membalikkan telapak tangan, 
untuk i tu Fungsi QSKM 
sebagai koordinator Asesmen 
KPKU in i ,  berkomitmen 
menindaklanjuti Opportunity 
For  Improvement  (OF I ) 
KPKU menjadi Action for 
Improvement (AFI). Fungsi 
QSKM bekerja sama dengan 
Tim Implementasi KPKU 
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pertamina ajak
Siswa Tasikmalaya 
Berkendara aman
tASiKMALAyA - Pertamina kembali menggelar edukasi 
mengenai keamanan berkendara khususnya untuk 
kalangan siswa. Kali ini, acara seru dengan slogan Safe 
Ride Saves Hope tersebut digelar di SMKN 2 Tasikmalaya 
pada Selasa, 17 April 2018.

Ratusan siswa SMKN 2 Tasikmalaya terlihat antusias 
mengikuti acara ini. Mulai dari talkshow yang menghadirkan 
beberapa narasumber penting seperti perwakilan dari 
Polres Tasikmalaya, perwakilan komunitas Nmax dan juga 
perwakilan Pertamina.

“Fokus kami tahun ini memang dalam hal keamanan 
berkendara. Apalagi siswa tingkat menengah atas 
merupakan pengendara pemula yang masih baru memiliki 
izin mengemudi,” kata Unit Manager Communication & CSR 
MOR III Dian Hapsari Firasati.

Pada kesempatan ini, Pertamina memberikan tips 
mengenai keamanan berkendara di sekitar mobil tangki, 
terutama adanya titik buta atau blind spot. “Apabila kita 
bisa melihat muka pengemudi mobil tangki dari kaca spion, 
artinya kita juga terlihat oleh pengemudi mobil tangki. Maka 
kita aman, tidak berada di blind spot. Tapi jika sebaliknya, 
segeralah menghindar,” tambahnya.

Selain mengenai blind spot,  Pertamina juga 
menyampaikan edukasi mengenai produk seperti 
Pertalite, Bright Gas dan Enduro. Tak hanya itu, acara juga 
diramaikan dengan lomba foto selfie dan menulis berita 
dalam paper competition.

Menanggapi hal ini, Kepala Sekolah SMKN 2 
Tasikmalaya menjelaskan pihaknya sangat mendukung 
kegiatan ini. “Kami senang ada perusahaan yang 
memperhatikan mengenai safety riding. Hal ini sangat 
berguna terutama untuk siswa-siswi kami,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Pertamina MOR 
II I melakukan revital isasi perpustakaan SMKN 2 
Tasikmalaya.•Mor iii

Sorot



Fungsi Pertamina Internal Audit (PIA) merupakan fungsi yang 
unik. Hal ini ditunjukkan dengan posisinya sebagai bagian yang 
tak terpisahkan dalam organisasi, akan tetapi dituntut untuk selalu 
independen dan objektif. Perannya dalam memberikan keyakinan 
yang memadai atas berlangsungnya tata kelola, manajemen 
risiko dan pengendalian internal di Pertamina sangat dinantikan 
oleh banyak pihak. Oleh karena itu, agar berfungsi lebih efektif, 
PIA harus memegang mandat yang jelas serta disetujui oleh 
pimpinan tertinggi dan organ pengawas perusahaan. Mandat 
tersebut diwujudkan dalam sebuah Piagam Internal Audit.

Chief Audit Executive (CAE) sesuai standar harus secara 
berkala melakukan telaah penyempurnaan atas Piagam Internal 
Audit dan menyampaikannya kepada Direktur Utama dan 
Komisaris Utama untuk mendapatkan persetujuan. Kegiatan 
penelaahan Piagam Internal Audit Pertamina dilakukan apabila 
terdapat perubahan visi, misi dan nilai perusahaan, adanya 
instruksi direksi dan/atau komite audit, atau adanya masukan 
dari lingkungan internal maupun eksternal perusahaan.

Beberapa hal yang tercakup dalam Piagam Audit adalah:
1. Tujuan dan ruang lingkup Penugasan PIA.
2. Independensi PIA yang mencakup posisi PIA secara 

struktural/fungsional dan wewenang pengangkatan/
pemberhentian CAE.

3. Wewenang PIA seperti akses tidak terbatas atas semua 
data, dokumen, fungsi, kegiatan, dan sumber daya 
perusahaan lainnya.

4. Tugas dan Tanggung Jawab PIA, baik di lingkungan 
PT Pertamina (Persero) maupun anak perusahaan, 
yang dapat digunakan sebagai ukuran baik-buruknya 
kinerja PIA.

Pada April 2018, telah dilakukan pemutakhiran atas Piagam 

pemutakhiran audit Charter untuk
eksistensi pia Yang Lebih efektif

Internal Audit PT Pertamina (Persero) dengan menyelaraskannya 
terhadap tujuan dan prioritas perusahaan. Beberapa perubahan 
di dalamnya antara lain:

1. Perubahan strategi PIA dengan meneguhkan value 
PURE (Powerful, United, Respected, Energized) dalam 
setiap langkah kegiatan inernal audit.

2. Penambahan peran PIA, tidak hanya assurance dan 
consulting, tetapi juga insight generator dan trusted 
advisor.

3. Pelaksanaan anti fraud action yang didasarkan 
semangat “4J” yaitu jangan mendekat, jangan terlibat, 
jangan mengambil manfaat, dan jangan tidak dilihat.

4. Wewenang CAE untuk menetapkan nomenklatur 
organisasi dan pejabat/pekerja pada fungsi Internal 
audit anak perusahaan dan afiliasinya, serta melakukan 
koordinasi dan pengawasan kegiatannya.

Setelah penetapannya, Piagam Internal Audit harus 
dijadikan pedoman tata kelola PIA secara konsisten. Jangan 
kemudian hanya dipajang dan dilupakan begitu saja. Piagam 
ini wajib dipahami oleh seluruh auditor, baik yang sudah senior 
maupun yang masih baru. Para stakeholders/auditee juga harus 
memahami substansi Piagam Internal Audit agar menjadi modal 
sinergi yang baik dalam pelaksanaan fungsi PIA dan sekaligus 
menjadi ukuran atas kinerja fungsi PIA.

Dengan pemutakhiran Piagam Internal 
Audit (audit charter) yang lebih SMART (specific, 
measurable, achievable, realistic & timebond), 
diharapkan kinerja PIA dalam proses tata kelola, 
manajemen risiko dan pengendalian internal baik 
di Korporat dan Anak Perusahaan menjadi lebih 
efektif.•yAS
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MENGENAL ALAT PELINDUNG DIRI – APD
(SERI 2 - TAMAT)

Pada Energia Weekly edisi sebelumnya, telah dibahas tentang 
Mengenal Alat Pelindung Diri – APD (Seri 1). Sekarang mari kita lanjutkan 
membahas Alat Pelindung Diri. 

Harus diingat bahwa, kendali (kontrol) terhadap bahaya di lingkungan 
kerja adalah tindakan-tindakan yang diambil untuk meminimalisir 
atau mengeliminasi risiko kecelakaan kerja. Hirarki pengendalian bisa 
dilakukan  melalui substitusi, kendali perekayasaan (engineering control)  
yang meliputi pemisahan,  rintangan/penghalang, perubahan proses, 
metode-metode basah, ventilasi, prosedur kerja, pelatihan, supervisi 
dan pengawasan, administrative control dan Alat Pelindung Diri (APD).

Penggunaan APD merupakan alat perlindungan terhadap pekerja dari 
lingkungan kerja dan atau bahaya dari suatu pekerjaan. Penggunaannya 
menjadi penting atau bermanfaat ketika tindakan-tindakan pengendalian 
lainnya yang tersebut di atas tidak memadai atau menemui kegagalan. 

Pemilihan dan penggunaan APD yang tepat dan pemeliharaan 
berkala serta perawatan alat pelindung diri merupakan faktor-faktor 
penting untuk memastikan bahwa perlindungan yang efisien dan maksimal 
dapat dicapai.

Pemilihan APD yang tepat memerlukan pengetahuan tentang tipe 
risiko bagaimana pekerja dapat terpapar oleh bahaya fisik dan batas-
batas alat 

pelindung diri terhadap bahaya atau risiko tersebut. 

jeniS APD
Berbagai jenis APD yang tersedia diklasifikasikan  berdasarkan 

anggota tubuh yang dilindungi, yaitu sebagai berikut:

HSSe

ALAt PeLinDUnG Diri
Semua personil harus mengenakan pakaian pelindung yang sesuai 

untuk tugas yang mereka lakukan, yaitu :
1. Pakaian kerja, dengan model dan warna yang telah ditentukan 

di lokasi  kerja. Terbuat dari bahan tahan api yang mempunyai 
pori-pori yang memungkinkan lewatnya prespirasi dan tidak 
menimbulkan arus listrik statis

2. Topi keselamatan, yang sesuai dengan  aturan yang berlaku di 
lokasi atau sesuai  dengan standar ANSI Z89.I atau standar  EN 
yang terbaru. 

3. Sepatu kerja, yang sesuai (dengan pelindung pada pergelangan 
kaki dan ujung yang keras di bagian jari kaki) yang sesuai dengan 
aturan yang berlaku di lokasi atau sesuai dengan ANSI 241 atau 
standar EN yang terbaru. Tidak dibenarkan adanya pelindung jari 
kaki dari logam, ladam, atau pelat yang terbuka. 

4. Sarung tangan kerja, digunakan terkecuali bila menggunakan 
mesin bertenaga listrik seperti mesin bubut (lathers), mesin 
giling (milling machines), bor yang terpasang di tiangnya 
(pedestal drills), gergaji listrik (electric saws), gerinda (grinders). 
Jika personil kiranya akan bersentuhan dengan bahan-bahan 
berbahaya yang mungkin menyebabkan iritasi atau  terbakarnya 
kulit, seperti minyak pelumas, gemuk, minyak solar, diesel, Avtur, 
salep, bubuk, cat, lem, ”cutting oil”, produk obat yang dikemas 
dalam dua wadah, gas seperti nitrogen, freon, dsb. Maka perlu 
sekali disediakan pelindung tangan yang lebih baik, berupa 
sarung tangan karet yang tidak bisa tembus atau sarung tangan 
panjang PVC. 

5. Kacamata pengaman, pelindung mata hArUS dikenakan 
di setiap saat bila berada di tempat-tempat yang ditentukan 
seperti: bengkel, ruang sakelar, ruang baterai, penyimpanan 
bahan kimia, dsb., kecuali bila tidak aman untuk memakainya 
(ketika menggunakan mesin bertenaga listrik seperti mesin bubut 
(lathers), mesin giling (milling machines), bor yang terpasang di 
tiangnya (pedestal drills), gergaji listrik (electric saws), gerinda 
(grinders), mesin pembuat ulir pipa (pipe-threader), pengisian air 
aki, menangani bahan kimia, dsb., yang memerlukan standar  
proteksi yang lebih tinggi seperti kacamata pengaman atau 
pelindung wajah (goggles atau face shield). Kacamata pengaman 
yang digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku di lokasi atau 
sesuai dengan ANSI Z87.1 atau standar EN yang terbaru.

6. Welding mask, harus dikenakan di setiap saat ketika mengelas. 
7. Tabir pengelasan (welding screen) harus didirikan di lokasi untuk 

keselamatan orang-orang yang lewat. Di tempat dimana personil 
bisa mengalami kontak dengan bahan - bahan yang berbahaya 
bagi kesehatan seperti bahan-bahan kimia, bahan yang korosif, 
dsb., 

8. Pelindung muka (face shield) harus dikenakan untuk tujuan 
perlindungan mata. 

9. Penutup atau pelindung telinga harus dikenakan bila bekerja di 
tempat bising yang sudah dikenali, dimana tingkat kebisingan 
melebihi 85 DbA seperti (tapi tidak terbatas pada) bengkel, 
helidecks, lapangan udara di darat, kompresor, turbin, sistem 
pendingin udara, tempat yang berdekatan dengan crane 
dan mesin penggerak utama (prime mover) atau dimana saja 
kebisingan menjadi suatu gangguan yang menyebabkan iritasi 
(irritable intrusion).Di daerah yang sangat bising diharuskan 
mengenakan pelindung telinga ganda (earplugs dan muffs).

Contoh PerLinDUnGAn BeKerjA Di KetinGGiAn
Risiko bekerja dengan ketinggian adalah cedera yang serius atau 

bahkan kematian karena jatuh dari ketinggian. APD yang dipersyaratkan 
OSHA untuk bekerja di ketinggian adalah Safety Harness. 

Perlu diketahui Safety Harness ini tidak mencegah seseorang terjatuh 
tetapi alat pelindung ini akan menahan korban bergantung di atas ketika ia 
jatuh dari ketinggian sehingga tidak sampai atau menyentuh permukaan 
tanah atau lantai. Dengan demikian tidak ada dampak bagi pekerja yang 
jatuh dari ketinggian.•

23 April 2018
No. 17 TAHUN LIV13



KiPrAh Anak Perusahaan

23 April 2018
No. 17 TAHUN LIV14

jAKArtA - Setelah diluncurkan 
pada akhir tahun 2017, aplikasi 
Seamless Asset Management 
System (SAMS) pada Senin, 9 April 
2018, secara resmi digunakan di 
PT Pertamina Geothermal Energy 
(PGE). Hal ini ditandai dengan 
ceremony Go Live Implementasi 
SAMS untuk  PT PGE Area 
Kamojang.

Acara dihadiri oleh Direktur 
Utama Irfan Zainuddin, Direktur 
Eksplorasi dan Pengembangan 
Khairul Rozaq, serta Direktur 
Operasi Ali Mundakir. Termasuk 
jajaran manajemen dan para pekerja 
PGE baik secara langsung maupun 
melalui live video conference.

Irfan Zainuddin mendukung 
penuh Go Live Implementasi 
SAMS di Area Kamojang ini serta 
mengharapkan agar implementasi 
aplikasi tersebut dapat segera diikuti 
oleh area-area lain di PGE.  “Hal ini 
merupakan sumbangsih PGE 
terhadap program transformasi 
digital yang saat ini yang sedang 
digaung-gaungkan Pertamina,” 
ujarnya.

Ali Mundakir juga menyam-
paikan apresiasinya terhadap 
apl ikasi  SAMS. Menurutnya, 
dengan inovasi ini diharapkan 
dapat meningkatkan efektivitas 
& efisiensi operasional. “Data 
digital yang dikumpulkan dapat 
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tingkatkan keandalan operasional 
pge dengan SamS 

Pertamina EP Poleng Field Laksanakan annual inspection
P o L e n G  -  B e rd a s a r k a n 
Pe ra tu ran  Mente r i  ESDM 
tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Tatacara Pemeriksaaan, salah 
satu kewajiban Badan Usaha/
Bentuk Usaha Tetap (BU/
BUT) migas adalah melakukan 
pemeriksaaan tahunan atau 
annual inspection. Tahun ini, 
Poleng Field melaksanakan 
major inspection pada platform 
CW dan DW serta complete 
inspection pada platform BW. 
Seluruh kegiatan dilaksanakan 
pada minggu ke-3 Bulan Maret 
2018. Khusus platform BW 
yang dibangun pada 1975, 
telah dilaksanakan requalifikasi 

mengingat usia platform sudah 
lebih dari 30 tahun. 

C h a r l e s  P.  S i a l l a g a n 
selaku Poleng Field Manager 
menyampaikan pent ingnya 
pe rusahaan  un tuk  se l a l u 
menaati prosedur dan peraturan 
yang berlaku. Salah satunya 
tercermin dalam pelaksanaan 
pemeriksaan tahunan ini. Hal 
yang sama disampaikan Poleng 
HSSE Assistant Manager Benny 
Hendarto.  Ia  menekankan 
pent ingnya inspeksi  untuk 
menjamin kelayakan peralatan 
operas i  seh ingga se lu ruh 
kegiatan dapat berjalan sesuai 
kaidah HSSE.•PeP PoLenG fieLD

menjadi bahan analisis yang kuat 
untuk meningkatkan keandalan 
operasional. Selain itu, transformasi 
digital ini juga diharapkan dapat 
mengubah pola kerja menjadi 
lebih ef is ien sehingga dapat 
meningkatkan produktivitas,” 
tambahnya.

SAMS merupakan suatu 
sistem yang dirancang untuk 
mengonversikan seluruh aktivitas 
admin is t ras i  manua l  da lam 
pelaksanaan Asset Integr i ty 
Management Practices ke dalam 

aktivitas digital. Sistem ini bukan 
merupakan suatu program yang 
berdiri sendiri, melainkan tetap 
mendasarkan pada MySAP Module 
PM sebagai basis data.

A p l i k a s i  S A M S  a d a l a h 
mobile application pertama yang 
terintegrasi dengan MySAP di 
Pertamina. Aplikasi ini merupakan 
hasi l  kerja sama dari Fungsi 
Operation & Engineering, Area 
Operasi, serta Geomatic & ICT PT 
PGE maupun dari Tim CICT PT 
Pertamina (Persero).•PGe
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2017, Pertagas Raih Laba Bersih USD 141,3 Juta
jAKArtA - Kinerja gemilang 
kembali dicatatkan PT Pertamina 
Gas (Pertagas) .  Salah satu 
anak perusahaan PT Pertamina 
(Persero) ini berhasil mencatatkan 
laba bersih sebesar USD 141,3 
juta pada tahun 2017. “Jumlah 
tersebut melampaui target RKAP 
perusahaan yakni USD 126,7 juta 
atau 111,52 %,” ujar Suko Hartono 
Direktur Utama PT Pertamina Gas, 
usai RUPS Tahunan tahun buku 
2017, di Gedung Oil Centre, kantor 
pusat Pertagas, Jakarta, pada 
(5/4/2018).

Kinerja dari sisi keuangan 
te rsebut  d idukung dengan 
peningkatan kiner ja operasi 
di beberapa segmen bisnis. 
Sepanjang tahun 2017 Pertagas 
berhasil meningkatkan volume 
pemrosesan LPG hingga 206.409 
ton atau naik 67% dari tahun 
2016 sebesar 123.259 ton. Dari 
bisnis regasifikasi LNG Pertagas 
2017 juga naik 41% dari tahun 
sebelumnya, yaitu dari 29.907 
BBTU menjadi 42.133 BBTU. 
Sedangkan dari bisnis transportasi 
gas dan niaga gas, di tahun 2017 
Pertagas mencatat nilai 502 BSCF 
(transportasi gas) dan 46.680 

BBTU (niaga gas).
Pertagas juga terus meng-

genjot penyelesaian berbagai 
proyek perusahaan. “Di bulan 
Desember 2017 proyek Semare 
Tie In Porong Grati telah berhasil 
diselesaikan,” ungkap Suko. 
Selain itu, tahun lalu Pertagas juga 
memulai pengerjaan dua proyek 
pipa transmisi baru, yakni Ruas 
Open Access Grissik – PUSRI dan 
Ruas Open Access Duri – Dumai, 
serta proyek pipa transmisi carry 
over tahun sebelumnya,  yaitu Ruas 
Open Access Gresik - Semarang. 
Seluruh investasi yang dikeluarkan 

Kalimantan Area).
Suko menegaskan, sebagai 

bentuk kontribusi nyata bagi 
peningkatan pertumbuhan ekonomi 
nasional, fokus utama Pertagas di 
tahun 2018 adalah meningkatkan 
bisnis niaga gas ke konsumen 
akhir. “Selain untuk meningkatkan 
revenue  perusahaan, hal in i 
juga akan membantu program 
pemerintah dalam diversifikasi 
energi. Pertagas berkomitmen 
menyediakan alternatif energi 
yang lebih murah dan bersih 
untuk berbagai industri di seluruh 
Indonesia,” tutup Suko.•PertAGAS

jAKArtA - Fungsi Health, 
Safety, Security and Environment 
(HSSE) Pertamina Internasional 
EP (PIEP) menyelenggarakan 
pelat ihan untuk beberapa 
insan PIEP terpilih sebagai 
upaya implementasi budaya 
HSSE dalam mewujudkan Zero 
Fatality. Kegiatan diadakan di 
Patra Comfort, Cempaka Putih, 
Jakarta selama lima hari, mulai 
(19/3/2018). 

Pada tiga hari pertama, 
para peserta dilatih ilmu dasar 
dalam memberi pertolongan 
p e r t a m a  k e p a d a  o r a n g 
yang mengalami gangguan 

kesehatan, salah satunya 
adalah penyakit jantung. Tak 
hanya mendapatkan teori-teori, 
para peserta juga melakukan 
simulasi penanganan orang 
berpenyakit jantung dengan 
alat peraga.

Untuk di hari keempat 
dan kel ima, para peserta 
mempelajari berbagai cara 
mengatasi situasi darurat seperti 
gempa bumi dan kebakaran. 
Proses belajar tersebut juga 
disertai simulasi pemadaman 
api menggunakan selimut basah 
dan dua macam Alat Pemadam 
Api Ringan (Fire Extinguisher), 

pelatihan First Aider, Fire Fighting, & Emergency Response 
team untuk pekerja piep

Pertagas di 2017 adalah sebesar 
USD 148,99 juta.

Pres tas i  l a innya  ada lah 
keberhasilan Pertagas menjaga 
keselamatan kerja perusahaan. 
Sejak berdir i  di  tahun 2007 
hingga 2017, Pertagas berhasil 
mempertahankan jam ker ja 
selamat h ingga 39.974.098 
jam ker ja .  Sedangkan dar i 
sisi lingkungan dan tanggung 
jawab sosial, Pertagas berhasil 
memper tahankan  PROPER 
Hijau untuk empat area operasi 
(Western Java Area, Eastern Java 
Area, Southern Sumatera Area, 

yaitu APAR jenis Tepung Kimia 
(Dry Chemical Powder) serta 

APAR jenis Karbon Dioksida 
(CO2).•PieP
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Pertamina EP Asset 5 Tanjung Field 
dan SKK Migas Kunjungi Pemprov  
kalimantan Selatan

kegiatan usaha hulu migas, dan 
dukungan koordinasi penanganan 
persoalan sosial yang mungkin 
timbul,” paparnya. 

Acara juga d i is i  dengan 
pemaparan materi dari SKK Migas 
Kalsul, dilanjutkan oleh Pertamina 
EP Asset 5 Tanjung Field, Mubada 
Petroleum dan PHE Tanjung 
Methan II. Pemaparan materi 
ditanggapi oleh dinas-dinas terkait 
di Pemprov Kalimantan dalam 
bentuk dialog.•PeP tAnjUnG fieLD

pt pertamina ep Raih enam penghargaan 
dalam Ajang PR Indonesia Awards 2018
SUrABAyA - PT Pertamina EP berhasil 
meraih enam penghargaan dalam ajang Public 
Relations Indonesia Awards (PRIA) 2018, yang 
diadakan pada akhir Maret lalu, di Surabaya. 
Keberhasilan anak perusahaan Pertamina 
ini menjadi bukti bahwa selain mampu 
menjalankan tugas utamanya mencari minyak 
dan gas untuk ketahanan energi nasional, 
PEP berhasil meningkatkan hubungan baik 
dengan stakeholder melalui peran public 
relations.PRIA merupakan puncak apresiasi 
tertinggi bagi insan humas. 

PALeMBAnG - Joint Operating 
B o d y  P e r t a m i n a  Ta l i s m a n 
Jambi  Merang (JOB PTJM) 
kembali menuai prestasi. Kali ini 
pemerintah Provinsi Sumatera 
Selatan memberikan Sriwijaya 
CSR Award 2018 karena JOB 
PTJM dinilai sebagai perusahaan 
terbaik dalam menjalankan program 
sinergi penanggulangan kemiskinan 
kategori perminyakan, gas, energi, 
pertambangan, dan Juara Umum. 
Penghargaan diberikan Gubernur 
Sumatera Selatan Alex Noerdin 
kepada General Manager JOB 

Enam penghargaan yang diterima PEP, 
yaitu kategori Anak Usaha BUMN terpopular in 
Media,  Sustainability Report dari Cepu Field, 
Video Profile dari Bunyu Field, Community 
Based Development dari Subang Field, 
Community Based Development dari Tarakan 
Field, dan Community Based Development 
dari Pangkalan Susu Field. Penghargaan 
diserahkan oleh CEO PR Indonesia Asmono 
Wikan.

Vice President Legal & Relations PEP Edy 
Sunaedy mengungkapkan syukurnya terhadap 

BAnjAr BArU - SKK Migas 
Perwak i lan Ka l imantan dan 
Sulawesi beserta KKKS yang 
beroperasi di Provinsi Kalimantan 
S e l a t a n ,  s a l a h  s a t u n y a 
Pertamina EP Asset 5 Tanjung 
Field, mengadakan kunjungan 
kehormatan ke  Pemer in tah 
Provinsi Kalimantan Selatan, pada 
6 Maret 2018. Kunjungan  tersebut 
d imaksudkan untuk mengo-
munikasikan perkembangan kegi-
atan sektor usaha hulu migas dan 
melaporkan pencapaian produksi 
migas di bawah pengelolaan SKK 
Migas Perwakilan Kalimantan 
dan Sulawesi kepada Pemerintah 
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ter ima kasih atas dukungan 
pemerintah provinsi selama ini 
terhadap kegiatan hulu migas 
yang berada di wilayah Kalimantan 
Selatan sehingga dapat berjalan 
lancar  tanpa kenda la  yang 
berarti. “Kami selalu memerlukan 
dukungan, baik dari pemerintah 
provinsi maupun kabupaten/kota 
hingga ke tingkat kecamatan 
dan kelurahan/desa menyangkut 
masalah koordinasi, sosialisasi, 
perizinan dan rekomendasi untuk 

Sriwijaya CSR Award untuk 
JoB pertamina -talisman 
Jambi merang

Prov ins i  Ka l imatan Selatan. 
Rombongan diterima oleh Plh. 
Setda Provinsi Kalimantan Selatan 
Siswansyah.

“Pada prinsipnya Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Selatan sangat 
terbuka terhadap investasi di 
bidang pengembangan sumber 
daya alam dengan tetap memper-
hatikan kearifan lokal dan ling-
kungan hidup. Semoga kerja 
sama yang sudah terjalin selama 
ini menjadi semakin erat,” ujar 
Siswansyah.

Sementara itu, Kepala Depar-
temen Humas SKK Migas Kalsul 
Julius Sebastian menyampaikan 

PTJM Indra Shahab, di Novotel 
Palembang, pada (12/4/2018).

“Kami sangat berterima kasih 
atas apresiasi yang diberikan Pemda 
Sumatera Selatan. Bagi kami, ini 
adalah sebuah pengakuan bahwa 
program tanggung jawab sosial 
dan lingkungan yang dilakukan 
oleh JOB PTJM diakui serta  
turut berperan untuk mengatasi 
kemiskinan di Kabupaten Musi 
Banyuasin,” ujarnya.  

Seperti diketahui, JOB PTJM 
hadir merangkul masyarakat Musi 
Banyuasin dengan rangkaian 

Program Barisan Selempang 
Cinta Bumi. Program tersebut 
menjadi solusi untuk meningkatkan 
pe rekonom ian  masya raka t 
melalui berbagai upaya di bidang 
kesehatan, pendidikan, pelestarian 
lingkungan, dan pemberdayaan. 

Menurut Business Support 
Manager JOB PTJM  Mindaryoko, 

sebelum melaksanakan program 
tersebut, pihaknya telah melaku-
kan  ka j i an  sos ia l  mapp ing 
sehingga teridentifikasi kebutuhan 
masyarakat. “Program yang kami 
lakukan adalah program yang 
berkelanjutan dengan tujuan 
menjadikan masyarakat mandiri dan 
cinta bumi,” pungkasnya.•joB PtjM

pencapaian PEP. “Kami berterima kasih 
kepada PR Indonesia sebagai penyelenggara 
kegiatan yang dapat menambah wawasan. 
Kami berharap peran PR dapat terus 
meningkat untuk mendukung pencapaian 
visi misi perusahaan,”pungkasnya.•PeP
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tugu mandiri dinobatkan sebagai Juara Umum
pada Indonesia Sales Marketing Award 2018
jAKArtA - PT Asuransi Jiwa 
Tugu Mandiri (AJTM) memborong 
empat penghargaan sekaligus 
dalam ajang Indonesia Sales 
Marketing Award (ISMA) II 2018, 
yang diselenggarakan oleh Majalah 
& Online Economic Review, Binus 
Business School, Indonesia-
Asia Institute dan Ideku Group. 
Penghargaan tersebut diserahkan 
oleh Founder Economic Review 
& Indonesia-Asian Institute, Irlisa 
Rachmadiana dan Ketua Dewan 
Juri ISMA II 2018 Patria Laksamana 
kepada Chief Marketing Officer 
Tu g u  M a n d i r i  G u s  I m r o n 
Gunasendjaja, di RCTI Complex-
Auditorium, Jakarta, pada Jumat 
(13/4/2018).

Selain mendapatkan peng-
hargaan tinggi sebagai Juara 
Umum di ajang ISMA, AJTM juga 
meraih platinum atau peringkat 

pertama untuk kategori Keuangan 
Non Bank-Asuransi dengan score 
96,25 dan peringkat pertama 
The Best of The Best dari 10 
besar perusahaan terpilih. Dalam 
kesempatan yang sama, juga 
dilangsungkan Indonesia Legal 
Award (ILA) I 2018 dan Tugu 
Mandir i  meraih penghargaan 
platinum atau peringkat pertama 
untuk kategori Keuangan Non 
Bank-Asuransi.

Menurut Ketua Dewan Juri 
Patri Laksamana, tim juri melakukan 
pen i la ian  te rhadap s t ra teg i 
dan taktik yang telah dilakukan 
organisasi untuk mencapai target 
bisnis, penjualan dan market share 
yang telah dilakukan sepanjang 
2017. “Penilaian yang diberikan 
bukan hanya dari market growth 
dan sales revenue namun kita 
melilhat dari sisi perencanaan, 

st rateg i  h ingga  outputnya,” 
ungkapnya.

Chief Marketing Officer Tugu 
Mandiri, Gus Imron Gunasendjaja  
merasa bangga dengan prestasi 
yang dicapai AJTM. Menurutnya, 
penghargaan ini menunjukkan bukti 
bahwa AJTM sebagai perusahaan 
yang berbasis customer satisfaction 

mitra Binaan Badak Lng Raih
Citi Microentrepreneurship Awards
BontAnG - Salah satu 
mitra binaan Badak LNG, 
Kelompok Saputra Snack, 
b e r h a s i l  d i n o b a t k a n 
sebagai juara satu tingkat 
nasional dalam Citi Micro-
entrepreneurship Awards 
(CMA) periode 2017-2018  
untuk kategori Fishery, di 
Grand Hyatt Jakarta, pada 
(5/4/2018). Penghargaan 
diserahkan oleh Asisten 
Deput i  Penel i t ian dan 
Peng kajian Sumberdaya 
KUMKM Kementer ian 
K o p e r a s i  d a n  U K M 
Christina Agustin kepada 
ketua kelompok Saputra 
Snack Nienik Rakhmawati 
Zauharoh. 

C i t i  M i c r o e n t r e -
preneurship Awards (CMA) 
yang diselenggarakan oleh 
Citi Indonesia merupakan 

in is ia t i f  dan program 
ung gulan Citibank yang 
didanai oleh Citi Foundation 
serta diselenggarakan 
di 30 negara, termasuk 
Indonesia. 

“Puji syukur, Saputra 
Snack bisa meraih juara 
1 di antara ratusan peser-
ta lainnya untuk kate-
gor i  F ishery.  Semoga 
ke depannya kami ber-
sama Badak LNG akan 
te rus  ber inovas i  dan 
meningkatkan produk 
olahan kami,” ungkap 
Nienik. 

Kesuksesan Saputra 
Snack yang berdiri tahun 
2012 itu diawali dengan 
lihainya Nienik dan kawan-
kawan dalam mengolah 
potensi laut yang ada. 
Ker ip ik bawis dengan 

va r i a s i  r a sa ,  ke r i p i k 
kulit ikan bandeng, teri 
crispy, stik rumput laut 
dan olahan laut lainnya 
berhasil diproduksi dan 
dijual di pasaran Bontang, 
Balikpapan, Samarinda 
dan Tenggarong. Rata-rata 
sebulan pun bisa menjual 

inovasi produk. Pada tahun 
2017 lalu misalnya, Nienik 
dan kelompoknya berhasil 
menciptakan es krim dari 
daging kepiting. Es krim ini 
sebagai upaya menciptakan 
jajanan anak yang tidak 
hanya enak, namun juga 
bergizi.•BADAK LnG
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mampu menjaga sales market-
nya dan menjadi perusahaan 
yang terpercaya. “Tentunya ini 
menjadi penyemangat untuk 
terus meningkatkan kompetensi 
sales management dan marketing 
strategy  agar kelangsungan 
bisnis perusahaan terus terjaga,” 
pungkasnya.•AjtM

hingga sembilan ratusan 
bungkus. Produk dar i 
Saputra Snack juga telah 
mendapatkan label PIRT 
(Produk Industri Rumah 
Tangga) dan sertifikat halal 
dari MUI.

Kelompok ini t idak 
henti-hentinya melakukan 



23 April 2018
No. 17 TAHUN LIV18

Juarai Proliga 2018, Tim Puteri Jakarta Pertamina Energi 
tumbangkan tim Bandung BJB pakuan 3-0
yoGyAKArtA - Setelah dua tahun berturut-turut menjadi runner up, akhirnya tim 
bola voli putri Jakarta Pertamina Energi (JPE) berhasil menjuarai Proliga 2018 dengan 
menumbangkan tim putri Bandung BJB Pakuan di GOR Amongraga, Yogyakarta, 
Minggu, (15/4/2018). Pertamina berhasil mengalahkan Bandung BJB langsung 3-0 
dengan skor 25-20, 25-18, 25-17.

Dari awal permainan, tim JPE tampil penuh perhitungan sehingga tim BJB tidak 
dapat mengembangkan permainannya. Minimnya kesalahan dan efektifnya strategi 
penyerangan menjadi kunci sukses tim tersebut menggoyahkan pertahanan tim BJB.

“Dari awal saya optimistis tim JPE mampu menghadapi tim BJB  dengan lancar. 
Semua ini karena permainan tim yang solid,” ujar M. Anshori, pelatih tim puteri JPE.

Pada set pertama, spike keras Anna Stepaniuk memang kerap mencuri poin. 
Anna seolah menjadi nyawa utama Pertamina sehingga tim JPE terus mencetak 
poin. Agustin pun berulangkali berhasil mencuri poin lewat block dan smash yang 
gagal diterima Muresan Daiana Georgiana.

Menurut Manager JPE Widi Triyoso, keberhasilan ini juga dikarenakan seluruh 
pemain JPE multi-position. “Tim kami bisa sebagai apa saja, tak terpaku pada posisi 
utamanya,” tukasnya.

Kemenangan ini semakin sempurna ketika Nandita Ayu Salsabila dan M. Anshori 
dinobatkan sebagai pemain terbaik dan pelatih terbaik Proliga 2018 untuk sektor 
puteri. Selain itu, Anna Stepaniuk dinobatkan sebagai top scorer dan best server 
puteri, sedangkan best libero puteri diberikan kepada Yulis Indahyani.

Sementara itu, tim putera JPE harus menerima kenyataan menempati urutan 
ketiga setelah dikalahkan oleh Surabaya Bhayangkara Samator pada pertandingan 
final four Proliga 2018. Walaupun demikian, salah satu pemain putra JPE, Aleksandar 
Minic, dinobatkan sebagai top scorer putera.

Dalam laga grand final Proliga 2018, tiga direksi Pertamina, yaitu Direktur 
Pengolahan Toharso (saat menjabat), Direktur Pemasaran Korporat Muchamad 
Iskandar (saat menjabat), dan Direktur SDM Nicke Widyawati, ikut hadir menyaksikan 
jalannya pertandingan. Hal ini membuktikan bahwa top management Pertamina selalu 
mendukung perkembangan olahraga bola voli di tanah air.•riA
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PGE: Mainkan Jurus Efisiensi Jaring Laba Tinggi
HULU TRANSFORMATION CORNER

jAKArtA - “PT Pertamina Geothermal 
Energy (PGE) pada 2017 berhasil meraih 
laba tertinggi dalam lima tahun terakhir, 
yakni sebesar US$ 95,24 juta,” ungkap Irfan 
Zainuddin Direktur Utama PGE saat ditemui 
(2/4/2018). Perolehan laba tersebut 26,7 
persen lebih tinggi dibandingkan keuntungan 
pada 2016 lalu (US$ 75,16 juta). Capaian itu, 
10 persen di atas target RKAP 2017. Irfan 
menjelaskan, tingginya laba yang diperoleh 
PGE merupakan buah manis dari konsistensi 
pekerja PGE dalam menjalankan prinsip 
efisiensi baik biaya operasi maupun investasi. 
Maka tidak heran jika sepanjang 2017 lalu 
PGE mampu menghemat Anggaran Biaya 
Operasi (ABO) hingga 30%, yakni: terpakai 
hanya US$ 51,11 juta dari US$ 72,62 juta 
yang disediakan. 

Di samping apiknya profil keuangan PGE 
tahun lalu, kinerja operasi pun tak kalah gaya. 
Tercatat, akumulasi produksi PGE sepanjang 
2017 mencapai 3.900 GWh, naik 28% 
dibandingkan 2016 sebesar 3.043 GWh. 
Raihan angka produksi tersebut, terdorong 
oleh beroperasinya secara penuh Pembangkit 

Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 
Lahendong Unit 5 & 6 (2x20 MW) 
dan PLTP Ulubelu Unit 3 (55 MW) 
sepanjang 2017. “Di samping itu, 
ada beberapa fasilitas produksi 
yang beroperasi kembali, salah 
satu di antaranya PLTP Kamojang 

Unit 1 yang shutdown sejak 2015. Mulai 
14 Desember 2017, unit ini kembali lancar 
beroperasi,” terang Irfan. 

 Dari sisi kemajuan proyek, menurut Irfan, 
PLTP Unit 5 Lahendong sudah beroperasi 
sejak 15 September 2016. Sementara 
PLTP Lahendong Unit 6 on stream mulai 9 
Desember 2016, sedangkan PLTP Ulubelu 
Unit 3 pada Desember 2016. Selain itu, 
kontribusi produksi PGE tahun lalu secara 
signifikan juga disumbangkan oleh PLTP 
Ulubelu Unit 4 (55 MW) yang memasuki fase 
commercial operational date (COD) sejak 25 
Maret 2017. “Pengoperasian unit-unit baru 
tersebut mendorong produksi Area Lahendong 
meningkat hingga 84,1% dibanding 2016, 
dan produksi Area Ulubelu juga terdongkrak 
sampai 50,4% dari capaian 2016,” imbuh Irfan 
mewartakan derap maju kedua area itu. 

Lebih jauh Irfan menyampaikan, sebenar-
nya raihan produksi tersebut masih berpotensi 
ditingkatkan lagi. Namun, hal tersebut 
mengalami kendala karena PLT P Karaha (30 
MW) yang direncanakan beroperasi penuh 1 
Mei 2017, baru terealisasi pada 26 Desember 
2017 dengan kapasitas 24 MW. Hambatan 
lain yang mengganjal optimalisasi produksi 
adalah: (1) kerusakan turbin PLTP Lahendong 
Unit 4 (milik PLN) sejak 11 Oktober 2017 yang 
hingga kini belum beroperasi, (2) shutdown 
PLTP Lahendong Unit 1 (milik PLN) pada 30 
Mei 2017 yang baru beroperasi kembali pada 

PLTP PGE Lahendong Unit 5&6, Sulawesi Utara.

15 Juli 2017, (3) shutdown PLTP Kamojang 
Unit 4 (milik PGE) 18 Juli 2017 karena gempa 
dan beroperasi kembali pada 4 Agustus 2017.

Kerusakan PLTP tentu saja memengaruhi 
kinerja PGE secara keseluruhan. Dari sisi 
produksi, PGE mengalami opportuniy lost 
(revenue), sedangkan dari sudut biaya 
kerusakan PLTP PLN berpengaruh pada 
tambahan biaya operasional PGE yang tidak 
dianggarkan sebelumnya, untuk menormalkan 
kembali produksi sumur sesuai intake desain 
awal PLTP dimaksud. “Opportuniny lost dan 
tambahan biaya operasional berdampak 
langsung pada bottom line PGE yaitu 
penurunan profit. Hal itu bisa diminimalisasi 
lewat kejelian manajemen PGE, dalam 
menentukan skala prioritas aktivitas operasi 
serta menekan waktu pelaksanaan overhaul 
faslitas produksi. Maka, penghematan 
besar dapat kami petik,” jelas Irfan menutup 
perbincangan.•Dit. hULU
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pertamina nobatkan Lima SpBU terbaik
di Sumatera Bagian Utara
BAtAM - PT Pertamina (Persero) 
Marketing Operation Region I 
mem berikan penghargaan kepada 
lima Stasiun Pengisian Bahan 
Bakar Umum (SPBU) terbaik di 
wilayah Sumatera Bagian Utara 
(Sumbagut) dalam lima kategori 
berbeda. Penghargaan tersebut 
diserahkan oleh General Manager 
Pertamina MOR I Erry Widiastono 
(saat menjabat )  pada acara 
Pertamina MOR I Gas Stastion 
Award 2018 bertema “Challenge of 
Change”, di Hang Tuah Ballroom, 
Turi Beach Resort Batam, pada 
akhir Maret lalu.

Sorot

Lima SPBU terbaik tersebut, 
yaitu kategori SPBU Best Sales 
& Growth dimenangkan SPBU 
No. 14244432, SPBU Best CSR 
Gas Stasion dimenangkan oleh 
SPBU No. 14202122, SPBU 
Best Creat ive Socia l  Media 
dimenangkan oleh SPBU No. 
142011126, sedangkan SPBU 
Best Administration dimenangkan 
oleh SPBU No. 13294704 dan 
SPBU Best HSSE  Operat ion 
dimenangkan oleh SPBU No. 
13289618.

Dalam kesempatan tersebut, 
Pertamina juga member ikan 

apresiasi kepada Dia Herianti 
dari SPBU Nomor 14264566 
Kabupaten  Agam,  Prov ins i 
Sumatera Barat sebagai Operator 
SPBU Terbaik di Sumbagut dan 

Ananto Adriansah Bakti dari SPBU 
Nomor 14227316 Kota Padang 
Sidempuan, Sumatera Utara 
sebagai Manager SPBU Terbaik di 
Sumbagut.•Mor i

23 April 2018
No. 17 TAHUN LIV19




