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Quote of the week
Winston Churchill

Attitute is a little thing that makes 
a big difference. 4 9pertAminA gAndeng trAvelokA 

tingkAtkAn optimAlisAsi 
perjAlAnAn dinAs di erA digitAl

pertAminA tAmbAh fAsilitAs 
new gAntry system untuk 
terminAl bbm pAnjAng

Direksi Pertamina Apresiasi 
Kinerja Satgas RAFI 2018
Pasca berakhirnya musim mudik Lebaran 2018, Direktur Logistik, Supply Chain dan 
Infrastruktur Pertamina, Gandhi Sriwidodo, secara resmi menutup Satuan Tugas (Satgas) 
Ramadhan-Idul Fitri (RAFI) 2018. Satgas RAFI yang bertugas mulai dari H-15 hingga H+15 
Lebaran ini, merupakan salah satu wujud komitmen Pertamina dalam memberikan pelayanan 
terbaik kepada masyarakat. Dengan tujuan menjamin ketersediaan serta kelancaran distribusi 
BBM dan LPG di seluruh wilayah tanah air.

> ke Halaman  3
> ke Halaman 3

THe RISe oF elecTRIc VeHIcleS 
VS lubRIcAnT InDuSTRy

MarketInsight

Seiring dengan perkembangan teknologi Electric 
Vehicle (mobil listrik) yang semakin pesat, beberapa 
negara yang tergabung dalam Paris Agreement sudah 
berkomitmen akan menghilangkan bahan bakar fosil 
pada tahun 2040, China dan India bahkan sudah 
mempertimbangkan untuk meningkatkan keberadaan 

20 Halaman
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Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur  Pertamina Gandhi Sriwidodo dan Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas’ud Khamid bersama tim 
manajemen lainnya memberikan acungan jempol kepada seluruh tim Satgas RAFI 2018 yang telah sukses mengamankan pasokan BBM dan LPG selama 
Ramadan dan Idul Fitri 1439 Hijriah. Pada Jumat, 29 Juni 2018,  secara resmi masa tugas Tim Satgas RAFI 2018 berakhir.
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PeRTAmeDIKA SIAgAKAn 
PuluHAn PeTugAS meDIS 
SelAmA ARuS muDIK 2018

Pada pelaksanaan arus mudik tahun 2018 beberapa 
waktu lalu, PT Pertamina Bina Medika (Pertamedika) IHC ikut 
berkontribusi dengan mengirimkan sejumlah petugas kesehatan. 
Bisa dijelaskan terkait program tersebut ? PT Pertamina Bina 
Medika (Pertamedika) IHC sebagai Anak Perusahaan PT Pertamina 
(Persero) yang bergerak di bidang kesehatan, turut mendukung program 
Pertamina dalam membantu kelancaran arus mudik Lebaran 2018. 
Kami menurunkan petugas kesehatan untuk 
memastikan agar petugas Pertamina yang 
berada di SPBU permanen maupun darurat di 
jalur mudik dapat menjalankan tugasnya dalam 
kondisi fit. Sehingga masyarakat pengguna 
SPBU mendapatkan layanan yang aman dan 
nyaman.

Sudah kali keberapa program tersebut dilaksanakan ? Ini 
merupakan kali pertama bagi Pertamedika IHC turut aktif didalam 
program pemeriksaan kesehatan petugas arus mudik Pertamina. Kami 
berharap tahun-tahun kedepan kami terus dilibatkan dalam program ini.

Berapa jumlah petugas kesehatan yang bertugas pada 
musim arus mudik 2018 ? Kami menurunkan sebanyak 40 orang 
petugas staf medis serta menyiagakan ambulance yang tersebar di 
14 titik. Para petugas medis tersebut stand by sejak tanggal 20 s.d 
24 Juni 2018. Tidak hanya perawat dan ambulance, kami juga akan 
menurunkan tim dokter bilamana terjadi suatu hal yang memerlukan 
penanganan dokter. 

Setiap petugas medis masing-masing juga sudah kami bekali 
dengan obat-obatan emergency dan vitamin. Selain itu, petugas medis 
juga dibekali peralatan kesehatan penunjang lainnya, seperti stetoskop, 
termometer dan tensimeter. Kami juga siapkan peralatan untuk 
pemeriksaan gula darah sewaktu.

 Di titik / lokasi mana saja Pertamedika IHC menyiagakan 
para petugas kesehatannya ? Pertamedika IHC 
menyiagakan petugas kesehatan di 14 titik, 
yang tersebar sepanjang jalur mudik. Mulai dari 
tol Cipali, tol Jakarta-Cikampek, Sukamandi, 
Nagrek, hingga jalur selatan. Di setiap daerah tersebut 
terdapat 3 hingga 4 lokasi yang terdapat petugas kesehatan. Baik yang 
berada di area SPBU/rest area, maupun di luar lokasi rest area yang 
tersedia layananan Pertamina lainnya. Seperti Serambi Pertamax, KiosK 
Pertamax hingga Mobile Dispenser.

Pengantar redaksi :
Komitmen PT Pertamina Bina Medika (Pertamedika) Indonesia 

Healthcare Corporation (IHC) sebagai upaya mendukung program 
Pertamina dalam membantu kelancaran arus mudik Lebaran 2018 
diwujudkan dengan mengerahkan puluhan petugas medis yang tersebar 
di sepanjang jalur mudik. Berikut penjelasan Direktur Operasi dan 
Transformasi Pertamedika IHC, dr. Kamelia Faisal, MARS terkait 
program tersebut.

Bagaimana teknis pelaksanaannya ? Petugas medis di 
setiap titik melakukan pengecekan kesehatan 
para operator SPBU, staf mobil tangki, petugas 
Pertamina yang ada, petugas dari Jasa Marga 
dan kepolisian yang saat itu berada di lokasi. Jika 
membutuhkan terapi, maka langsung diberikan pada saat itu juga. Di 
samping itu, petugas kami juga memberikan suplemen kesehatan untuk 
menjaga stamina para petugas yang ada.

Para petugas secara bergantian akan siaga dari pagi hingga malam 
hari guna untuk melayani para pemudik maupun petugas Pertamina 
ataupun unsur lainnya yang membutuhkan layanan kesehatan.

Adakah kendala yang dihadapi selama masa tugas 
berlangsung ?  bagaimana cara mengatasi kendala tersebut ? 
Sebarannya wilayah yang cukup luas merupakan salah satu kendala 
yang kami hadapi. Namun hal tersebut bukanlah suatu penghalang 
atau alasan bagi kami untuk tidak memberikan pelayanan terhadap 
masyarakat. Sebagai solusinya, kami melibatkan secara 
optimal tenaga medis dan sarana pendukung 
lainnya yang berasal dari tiga unit Rumah Sakit 
milik Pertamedika IHC. Unit yang dilibatkan 
adalah Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), 
Rumah Sakit Pertamina Jaya (RSPJ) dan 
Rumah Sakit Pertamina Cirebon (RSPC).

Kami tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada para 
petugas dan masyarakat sehingga bisa merasakan manfaat kehadiran 
layanan kesehatan Pertamedika  dalam arus mudik tahun 2018.•SEPTIAN

Kami menurunkan petugas kesehatan untuk memastikan agar 
petugas Pertamina yang berada di SPbu permanen maupun 
darurat di jalur mudik dapat menjalankan tugasnya dalam 
kondisi fit. Sehingga masyarakat pengguna SPBU mendapatkan 
layanan yang aman dan nyaman.

DR. KAMElIA FAISAl, MARS 
DIReKTUR OPeRASI DAN TRANSFORMASI PeRTAMeDIKA IHC
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buah Sinergi

Untuk komentar, pertanyaan dan permintaan pengiriman artikel Market Update via email ke pertamina_IR@pertamina.com
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 

Alhamdulillah, sebuah perhelatan 
besar telah selesai dijalani oleh 
insan Pertamina. Tak ada yang lebih 
membahagiakan hati para pekerja 
ketika seluruh mandat yang diberikan 
perusahaan dapat dijalankan dengan 
maksimal. Itulah yang dirasakan 
seluruh elemen Satgas RAFI saat 
masa tugasnya berakhir, pada Jumat 
(29/6/2018).

Mulai dari pucuk pimpinan 
tertinggi Pertamina hingga operator di 
lapangan dapat bernapas lega karena 
hajat besar memenuhi kebutuhan 
BBM dan LPG masyarakat Indonesia 
pada dua momen besar umat Islam 
Indonesia, Ramadan dan Idul Fitri, 
berjalan lancar. Selama satu bulan 
lebih, sejak H-15  hingga H+15,  24 
jam x 7 hari, tanpa lelah berjibaku 
dengan tugas tahunan tersebut. 
Mission Accomplised.

Sejatinya, keberhasilan Pertamina 
melayani masyarakat selama 
Ramadan dan Idul Fitri tersebut  
merupakan buah dari sebuah sinergi 
yang solid dari insan Pertamina yang 
tergabung dalam tim Satgas RAFI 
2018. Bekerja keras, cerdas dan 
ikhlas merupakan sebuah pertaruhan 
besar demi kepuasan masyarakat 
Indonesia dan demi nama besar 
Pertamina. 

Lancarnya tim Satgas RAFI 
2018 dalam menyelesaikan tugas 
juga tidak terlepas dari dukungan 
berbagai stakeholder terkait, seperti 
TNI/Polri, Kementerian Perhubungan, 
Jasa Marga, dan lain-lain. Sinergi 
antar instansi juga berdampak positif 
bagi kinerja pemerintah di mata 
masyarakat. Inilah siklus tahunan 
yang hanya ada di Indonesia dan 
hanya bisa dituntaskan dengan 
bersama-sama, bahu-membahu.

Kinerja positif tersebut pun 
mendapatkan respon positif 
dari masyarakat Indonesia yang 
merasakan mudik. Ucapan terima 
kasih atau acungan jempol di 
media sosial menjadi salah satu 
penandanya. Dan bagi redaksi 
Energia, apresiasi tertinggi kami 
tunjukkan dengan merekam jejak tim 
Satgas RAFI 2018 dalam sebuah 
sisipan yang tayang di edisi ini.

Bravo tim Satgas RAFI 2018. 
Bravo Pertamina, bravo untuk kita 
semua.• 
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SOROT

mobil listrik. Dari aspek industri 
pelumas, beberapa riset me-
nunjukkan bahwa di masa 
depan akan terjadi penurunan 
permintaan pelumas untuk 
mesin kendaraan sebagai 
dampak dari meningkatnya 
produksi mobil l istrik yang 
notabene tidak menggunakan 
pelumas mesin sama sekali, 
terkecuali kendaraan jenis 
hybrid.

Publikasi riset dari kon-
sultan manajemen McKinsey 
menyebutkan bahwa pada 
tahun 2030, permintaan pe-
lumas untuk mesin kendaraan 
akan turun 17% di kawasan 
eropa dan Amerika Utara 
se bagai dampak dari tum-
buhnya produksi mobil listrik. 
Penurunan permintaan pelu-
mas tersebut dibarengi dengan 
meningkatnya jumlah produksi 
mobil l istrik sebanyak 200 
juta kendaraan pada tahun 
2030 atau setara dengan per-
tumbuhan produksi sebesar 
38% per tahun sejak 2015 
hingga 2030. Berkaca pada 
tingginya kebutuhan pelumas 
untuk industri otomotif yakni 
52% dari kebutuhan global, 
maka peningkatan produksi 
mobil l istrik tersebut akan 
sangat berdampak signifikan 
terhadap pasar secara me-

bersiap menciptakan strategi 
baru. Strategi yang paling efektif 
dan cepat dilakukan adalah 
mengubah fokus pemasaran 
mereka ke kawasan Asia dan 
negara-negara berkembang 
di kawasan lainnya. Metode 
lain yang dapat di lakukan 
oleh para produsen pelumas 
adalah dengan melakukan 
pengembangan produk pe-
l umas  un tuk  kenda raan 
hybrid yang terus bertumbuh 
di negara berkembang atau 
meningkatkan produksi untuk 
produk pelumas sintetik ber-
teknologi tinggi yang se dang 
digandrungi oleh pasar.•

Selaku Ketua Tim Satgas RAFI 2018, di 
hadapan jajaran manajemen anak perusahaan, 
Marketing Operation Region (MOR) dan Refinery 
Unit (RU), Gandhi mengungkapkan apresiasinya 
atas kinerja tim Satgas RAFI 2018 yang dinilai 
sukses dalam memberikan pelayanan terbaik 
sehingga arus mudik maupun balik Lebaran 2018 
bisa berjalan dengan lancar.

“Saya mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-
tingginya kepada teman-teman di MOR I hingga 
MOR VIII, juga teman-teman di RU I hingga RU 
VII. Termasuk teman-teman di anak perusahaan 
dan Corporate Secretary. Satu dukungan yang 
luar biasa dari teman-teman semuanya dalam 
rangka menjaga agar layanan sepanjang mudik 
maupun balik bisa berjalan dengan baik,” 
ujar Gandhi, di ruang Puskodal, Kantor Pusat 
Pertamina, Jakarta,  pada Jumat (29/6/2018). 

“Mudah-mudahan ini jadi amal kebaikan 
kita semua. Karena kita secara ikhlas melayani 
masyarakat, sehingga para pemudik bisa 
melaksanakan ritual mudik maupun balik dengan 
baik,” sambungnya.

Tidak hanya kepada tim Satgas RAFI 
2018, Gandhi juga mungucapkan terima 
kasih dan apresiasi seluruh pihak yang telah 
banyak membantu, mulai dari Kementerian 
BUMN, Kementerian eSDM, Hiswana Migas, 
hingga unsur TNI-Polri, sehingga hajat tahunan 

Pertamina ini bisa berjalan tanpa adanya kendala 
berarti.

Penghargaan lain juga datang dari Direktur 
Pemasaran Retail Pertamina, Mas’ud Khamid. 
Menurutnya, dalam rapat analisa dan evaluasi 
yang dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Menteri 
PUPR, Menteri Perhubungan dan Menteri 
Pertanian,   juga memuji Pertamina yang dinilai 
telah sukses membantu kelancaran arus mudik 
dan arus balik tahun 2018. 

“Saya menyampaikan terima kasih. Kerja 
besar kita, kita bisa lakukan dengan sangat baik.
Overall evaluasi sangat bagus, dan beliau semua 
atas nama Negara mengucapkan terima kasih 
kepada Pertamina,” beber Mas’ud.

Tak lupa, Mas’ud juga memuji sinergi seluruh 
pihak terkait sehingga musim arus mudik maupun 
balik tahun ini bisa berjalan dengan lancar.

Hal senada juga diungkapkan Direktur 
Pengolahan Pertamina, Budi Santoso Syarif. 
Budi mengapresiasi kinerja seluruh pihak, baik 
yang berada di Kantor Pusat, MOR maupun RU, 
yang telah bertugas sehingga kebutuhan BBM 
maupun LPG seluruh masyarakat di Indonesia 
bisa tercukupi dengan baik.

“Pada kesempatan ini kami mengucapkan 
terima kasih. Kepada teman-teman RU saya 
ucapkan terima kasih yang telah menjaga 
kilangnya. Sehingga selama Satgas ini tidak ada 
kekurangan apapun,” pungkas  Budi.•SEPTIAN

nyeluruh. 
Berkurangnya kebutuhan 

pelumas untuk kendaraan yang 
berdampak untuk kawasan 
eropa dan Amerika Utara, justru 
berbanding terbalik dengan 
kawasan Asia. Riset yang 
sama menyebutkan bahwa 
pada tahun 2030, kawasan 
Asia justru berada pada posisi 
teratas dalam hal peningkatan 
permintaan pelumas untuk 
kendaraan. Pertumbuhan 
tersebut akan terjadi 15% 
setiap tahunnya atau setara 
dengan 11 juta metrik ton.

Dengan mempertimbang-
kan hasil riset di atas, para pro-
dusen pelumas harus segera 
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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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Pertamina gandeng Traveloka Tingkatkan 
otomatisasi Perjalanan Dinas di era Digital
jAKARTA - PT Pertamina (Persero) 
melakukan penandatanganan 
MoU dengan PT Trinusa Tra-
velindo (Traveloka), di Kantor 
Pusat Pertamina (7/6/2018). 
Penan datanganan dilakukan oleh 
Direktur SDM Pertamina Nicke 
Widyawati dan CeO dan Co-
fonder Traveloka Ferry Unardi.

Kegiatan kerja sama ini me-
rupakan bentuk kolaborasi internal 
Pertamina yang melibatkan tiga 
fungsi untuk bersinergi (HC, IC, 
dan Finance) bersama tiga bank 
(BRI, Mandiri, dan BNI) serta online 
travel agent (OTA).

“Ini merupakan suatu mo-
men yang sangat baik sekali 
menuju Pertamina Go Digital. 
Kerja sama ini merupakan bentuk 
otomatisasi dalam mempermudah 
perjalanan bisnis para pekerja 
Pertamina. Bukan hanya se-
kadar mempermudah proses 
bisnis, implementasi ini dapat 
membangun digital culture ,” 
tuturnya.

Hal senada disampaikan 
Senior  V ice Pres ident  CSS 
Pertamina Jeffrey Tjahja Indra.  
“Hal terpenting lainnya ialah dari 
digital transformation ini dapat 
membiasakan pekerja berperilaku 

e fek t i f  da l am member i kan 
kemudahan kepada peker ja 
saat melakukan perjalanan dinas 
sehingga pekerja dapat lebih fokus 
pada pekerjaan,” tuturnya.

Ferry Unardi selaku CeO dan 
Co-founder Traveloka meng-
ucapkan terima kasih atas ke-
percayaan yang diberikan Per-
tamina kepada Traveloka. “Se-
moga dengan adanya kerja sama 
ini Traveloka dapat mendukung 
pekerja Pertamina  dalam mela-
kukan perjalanan dinas. Dengan 
adanya Corporate  Book ing 
Tools ,  Traveloka akan fokus 
mem berikan pelayanan terbaik,” 
pungkasnya.•INDAH

dan berpikir digital sehingga 
membentuk digita l  culture ,” 
ujarnya. Ia mengungkapkan, 
sebagai implementasi kerja sama 
ini, rencananya akan diluncurkan 
aplikasi corporate booking tools  
yang dapat digunakan pekerja 
Pertamina mulai 1 Oktober 2018 
mendatang.

S e m e n t a r a  i t u ,  S e n i o r 
Vice President Human Capital  
Pertamina Ihsanuddin Usman 
memaparkan, kerja sama ini 
didasari dari hasil tim audit dan 
surat perintah Direktur Keuangan 
dalam evaluasi travel management. 
“Perusahaan memerlukan per-
baikan manajemen agar lebih 

Direktur SDM Pertamina Nicke Widyawati foto bersama  CeO sekaligus Co-fonder 
Traveloka Ferry Unardi berjabat tangan usai menandatangani MOU,  di Kantor Pusat 
Pertamina (6/7/2018). 
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Pertamina gelar Sosialisasi 
Perbankan Syariah

Pertamina masuk enam besar 
most Valuable Indonesian 
brands 2018 j A K A RTA  -  D i re k t o r a t 

Keuangan Pertamina meng-
adakan sosialisasi Perbankan 
Syariah yang di ikut i  oleh 
pekerja maupun mitra kerja  
Kantor Pusat Pertamina. 
Acara diadakan di Ruang 
Pertamax Lantai 21, Kantor 
Pusat Pertamina, pada Senin 
(28/5/2018). 

D e n g a n  m e n g u s u n g 
tema Hijrah Menuju Berkah 
Bersama Perbankan Syariah 
M e n d u k u n g  P r o g r a m 
Pemerintah, SVP Corporate 
Finance Pertamina Narendra 
W id ja j an to  menga takan 
sosialisasi ini bertujuan untuk 
mendukung perkembangan 
perekonomian syar iah di 
Indonesia. 

“Ini merupakan kegiatan 
rut in yang kami adakan. 
Perusahaan mendukung 
pekerja untuk dapat men-

jAKARTA - Pertamina berhasil 
meraih penghargaan Brand Finance 
TOP 100 Most Valuable Indonesian 
Brands 2018 yang diselenggarakan 
oleh SWA bekerja sama dengan 
Brand Finance, di Balroom C 
Shangri-la Hotel Jakarta, Kamis 
(31/5/2018).

Pemimpin Umum Majalah SWA 
Kemal Effendi Gani, mengatakan 
penghargaan yang diadakan rutin 
setiap tahun ini dimaksudkan untuk 
memberikan apresiasi kepada 
perusahaan yang meraih merk 
pro duk tertinggi di Indonesia. 
Perusahaan tersebut dapat meraih 
penghargaan karena dinilai dapat 
membangun brand-nya dengan 
baik, serta produk yang berinovasi. 

“Semoga penghargaan ini 
dapat memotivasi perusahaan 
untuk lebih meningkatkan brand 
Indonesia ke arah yang lebih baik,” 
harap Kemal.

jalankan kewajiban sesuai 
dengan ketentuan. Semoga 
perekonomian syariah ini dapat 
dilakukan oleh kita semua,” 
katanya.  

Hal senada disampaikan 
Direktur Bisnis Commersial 
BRI Syariah Kokok Alun Akbar.  
Bahkan ia mengapresiasi 
P e r t a m i n a  y a n g  t e l a h 
m e n d u k u n g  p r o g r a m 
perbankan syar iah yang 
sedang digalakkan pemerintah. 

“ I n i  s u d a h  m e n j a d i 
kewaj iban kami  sebaga i 
pelaku industri perbankan 
syariah untuk mengedukasi 
masyarakat.  Kami harap 
dengan sosialisasi ini dapat 
menambah wawasan tentang 
perbankan syariah kepada 
pekerja, anak perusahaan, 
maupun mitra kerja serta 
dapat membantu program 
pemerintah,” tutupnya.•DEKA
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Corporate Brand Manager 
P e r t a m i n a  M i l l a  S u c i y a n i 
mengatakan, BUMN ini berhasil 
meraih Most Valuable Indonesian 
Brands 2018 with USD 2.028 
million Brand Values & AA- Brand 
Rating. Ia merasa bangga karena ini 
merupakan kali pertama Pertamina 
memperoleh penghargaan dari 
Brand Finance dan Majalah SWA 
dan langsung menduduki peringkat 
keenam. 

“Ini pertama kali Pertamina 
meraih penghargaan sebagai Most 
Valuable Indonesian Brand 2018 
dan langsung meraih peringkat 
enam,” ujarnya. 

Milla optimistis Pertamina ke 
depannya dapat menjadi The Best 
Top Brand di Indonesia dan go 
global. “Saat ini baru satu brand 
Indonesia yang bisa masuk go 
global brand dan Pertamina menuju 
ke arah sana,” ujar Milla.•DEKA
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SOCIAl Responsibility

Pertamina beri bantuan Kepada 
Pengayuh Sampan

baituzzakah Pertamina Ru IV 
cilacap bangun gedung 
Taman Kanak-kanak

Fo
To

: M
o

r
 I

Fo
To

: M
o

r
 I

PEKANBARU - PT Pertamina 
(Persero) Marketing Operation 
Region (MOR) I  memberikan 
bantuan  kepada  pengayuh 
sampan,  Yusmawat i ,  warga 
Sungai Siak yang secara sukarela 
membersihkan sungai Sei Siak 
dan membantu masyarakat 
menyeberangi sungai. Bantuan 
tersebut berupa perbaikan sampan 
serta pemberian santunan dan 
sembako yang diserahkan oleh 
Unit Manager Communication & 
CSR MOR I, Rudi Ariffianto.

“Kami sangat salut dengan 
semangat yang ditunjukkan Ibu  
Yusmawati  untuk membantu 
sesama. Semoga bantuan yang 
kami berikan dapat dimanfaatkan 
sebaik-baiknya,” ujar Rudi. 

Perbaikan sampan dilakukan 
dengan memberikan warna yang 
lebih indah sesuai dengan warna 

CIlACAP- General Manager 
(GM) Pertamina Refinery Unit 
(RU)  IV Cilacap Dadi Su-
giana meresmikan Gedung 
TK Aisyiyah 10 di jalan Bisma 
Cilacap, pada (28/5/2018). 
Pe resmian di tandai dengan 
pem bu ka an selubung pra-
sasti dan pe motongan pita 
oleh Da di didampingi Muspika 
Ke ca matan Cilacap Utara dan 
pengurus Baituzzakah Per-
tamina (Bazma) RU IV.

“Pembangunan gedung 
ini merupakan hasil dari zakat 
infak dan sedekah pekerja RU 
IV yang dikelola oleh Bazma RU 
IV. Semoga gedung ini dapat 
bermanfaat dalam pembinaan 
anak usia dini di lingkungan 
tersebut selain juga dapat 
digunakan untuk kepentingan 
dakwah dan kemasyarakatan,” 
ujar Dadi Sugiana.

produk Bright Gas. “Semoga  
perbaikan sampan berwarna 
pink Bright Gas ini dapat menjadi 
daya tarik tersendiri bagi warga 
yang sering menyeberangi Sei 
Siak sehingga meningkatkan 
pendapatan Ibu Yusmawat i , 
serta memberikan dorongan 
kepada warga peduli dengan 
lingkungannya,” tambahnya.

Sementara itu Yusmawati 
merasa terharu karena Pertamina 
peduli kepada dir inya. “Saya 
ucapkan terima kasih banyak 
kepada Pertamina. Semoga saja 
bantuan yang diberikan ini ada 
manfaatnya terus kepada warga 
Sei Siak,” ucapnya.

Yusmat i  sudah 18 tahun 
mengais rejeki dari pengayuh 
sampan dan membersihkan sungai, 
untuk mendukung perekonomian 
keluarga.•MOR I

MEDAN -  Pertamina Marketing 
Operation Region (MOR) I Sum-
bagut menyelenggarakan kegiatan 
bertema “Kobarkan Kebaikan : 
energi Untuk Hidup Berkualitas” 
yang dikemas dalam acara Kenali 
energi Negeri, Rabu (14/5) di 
Universitas Islam Riau, Pekanbaru. 
Hadir sebagai pembicara Direktur 
Indonesia Resources Studies 
(IReSS), Marwan Batubara.

Dalam kegiatan ini, Pertamina 
mengajak peserta yang merupakan 
aktivis organisasi Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BeM) yang berasal 

Pertamina Ajak mahasiswa Riau 
Kenali energi negeri

dari berbagai universitas di Riau., 
seperti Universitas Islam Riau (UIR), 
Universitas Negeri Riau (UNRI), 
Universitas Islam Negeri (UIN), 
Universitas Abdurrab (UnivRab), 
Universitas Lancang Kuning (Unila), 
Politeknik Caltex Riau (PCR), 
Stikes Hang Tuah, dan Universitas 
Muhammadiyah Riau (UMRI).

Menurut Branch Manager 
Marketing Sumbar Riau Rahman 
Pramono, kegiatan ini bertujuan 
untuk mengedukasi mahasiswa 
tentang seluk beluk energi di 
Indonesia.  

Dalam kesempatan tersebut, 
Marwan menyampaikan banyak 
negara di dunia saat ini perlahan 
mengalihkan energi fossil ke energi 
terbarukan.  “Hal ini harus dicermati 
oleh generasi muda karena energi 
terbarukan seperti cahaya matahari, 
panas bumi, air, angin dan lainnya 
akan menjadi trend energi di masa 
depan,” ujar Marwan.

Di sesi terakhir, Human Capital 

Ketua Bazma RU IV Harry 
Purnomo menyampaikan,  
pembangunan gedung TK 
Aisyiyah 10 ini dimaksudkan 
agar proses belajar bengajar di 
sekolah tersebut berlangsung 
dengan lancar. “Pembangunan 
yang dimulai sejak Februari 
2018 terdiri dari 3 ruang kelas, 
bangunan kantor, dapur dan 
kamar mandi dengan total 
dana sebesar Rp170 juta,” 
jelasnya.

Mewakili warga setempat, 
staf Kecamatan Cilacap Utara 
Tati Suparti menyampaikan ra-
sa terima kasih  kepada Perta-
mina dan Bazma atas bantuan 
yang diberikan kepada instansi 
pendidikan di kecamatan 
tersebut. Ia berharap Per-
tamina terus peduli pada ma-
syarakat di sekitar wilayah 
operasinya.•RU IV
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Unit Manager Pertamina MOR 
I Amil ia elvandari membahas 
tantangan di dunia kerja dengan 
harapan dapat menjadi bekal para 
mahasiswa dalam memasuki dunia 
kerja yang akan segera dihadapi.

Pada acara tersebut, Pertamina 
memberikan  bantuan berupa 
komputer bagi beberapa organisasi 
kampus yang berpartisipasi dalam 
acara tersebut.•MOR I
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Pertamina eP Rantau Field Dukung 
Pelestarian Penyu Hijau

Pertamina bantu Pembangunan 
Asrama untuk Penyandang 
Disabilitas di Karo
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KUAlA SIMPANG - Pertamina 
eP Asset 1 Rantau Field bekerja 
sama dengan Badan Konservasi 
Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh 
dan Yayasan Satu Cita Lestari 
Indonesia (YSLI) melepasliarkan 
93 ekor Tukik (penyu hijau) ke 
laut lepas, di Pulau Pusong Cium 
Kabupaten Aceh Tamiang pada 
Senin (16/4/2018). Kegiatan 
tersebut juga didukung oleh Pem-
da Aceh Tamiang yang se lama ini 
sangat perhatian terhadap pe-
lestarian lingkungan dan satwa.

Rantau Field Manager Hari 
Widodo menyampaikan, peles-
tarian penyu hijau dan tuntong laut 
sudah dirintis sejak beberapa tahun 
lalu bekerja sama dengan YSLI. 
“Pertamina Asset 1 Rantau Field 
ikut terlibat dalam pelestarian kedua 
hewan ini karena kondisinya sudah 
hampir punah. Bahkan diperkirakan  
penyebaran populasinya sudah 
sangat terbatas,” ujar Hari.

Untuk itu, Pertamina EP Rantau 

KABANjAHE- Pertamina 
Marketing Operation Region 
(MOR) I Sumatera Bagian 
Utara (Sumbagut) memberikan 
bantuan pembangunan ge-
dung asrama senilai Rp887 
juta kepada Yayasan Ke-
sejahteraan Penyandang Di-
sabilitas Gereja Batak Karo 
(YKPC – GKBKP)  A lpha 
Omega, di Desa Juma Lingga, 
Kabanjahe, Karo, Sumatera 
Utara, pada (17/5/2018).

Bantuan ini diserahkan oleh 
Unit Manager Communication 
& CSR MOR I Rudi Ariffianto 
kepada Ketua dan Direktur 
Yayasan YKPC-GKBKP Kalvin 
Barus dan Pendeta Mestika 
N. Ginting, dengan disaksikan 
oleh Bupati Karo Terkelin 
Brahmana.

Dalam kesempatan ini 
Rudi mengungkapkan,  ban-
tuan ini merupakan bagian 

Field berencana pelestarian spesies 
tuntong laut akan dikembangkan 
lagi ke arah sektor lainnya, seperti 
melakukan pengawasan hutan 
mangrove di kawasan pesisir 
sebagai tempat berkembakbiaknya 
biota laut.

Salah satu anggota Komisi D 
DPRK Aceh Tamiang Irma Suryani 
sangat mengapresiasi  upata 
Pertamina EP melestarikan  spesies 
tersebut.  “Pelestarian lingkungan 
memang sangat bergantung pada 
peran manusia. Apabila manusia 
bisa memanfaatkan ilmu dengan 
baik, maka kelestarian lingkungan 
hidup dan sumberdaya alam 
akan terjaga untuk kelangsungan 
kehidupan satwa dan habitatnya,” 
tukasnya. 

Oleh karena itu, Irma meng-
imbau agar upaya yang dilakukan 
Pertamina EP mendapat dukungan 
dari semua pihak sebagai wujud 
tanggung jawab terhadap ling-
kungan.•PEP RANTAU FIElD

dari pro gram tanggung ja-
wab sos ia l  peru  sahaan.  
“Ke lancaran operas iona l 
Pertamina tidak lepas dari 
d u k u n g a n  m a s y a r a k a t , 
sehingga Pertamina juga perlu 
memberikan wujud tanggung 
jawab sosial pada masyarakat. 
Salah satunya melalui bantuan 
ini,” ungkapnya.

Gedung asrama yang akan 
dibangun itu berukuran 20 
m x 14 m yang terbagi dua 
bangunan,  di atas lahan seluas 
6 hektar, di Desa Juma Lingga, 
Kecamatan Simpang empat. 

Bupati Karo Terkelin Brah-
mana mengucapkan terima 
kasih atas kepedulian sosial 
Pertamina. Ia berharap, ba-
ngunan ini dapat dipergunakan 
dengan baik untuk penyandang 
disabilitas maupun untuk ke-
giatan rohani.•MOR I
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KASIM -  Pertamina Refinery 
Unit (RU) VII Kasim memberikan 
santunan kepada anak yatim piatu 
yang tinggal di sekitar wila yah 
operasinya. Santunan diserahkan 
oleh GM RU VII Joko Pranoto (saat 
masih menjabat) di Gedung Serba 
Guna RU VII, pada (5/5/2018).

Pada kesempatan ini Jo-
ko Pranoto menyampaikan, 
kegiatan ini dimaksudkan un tuk  
membangun silaturahmi dengan 
masyarakat. 

Pertamina Ru VII Santuni 
Anak yatim Piatu

Sela in  i tu ,  RU VI I  juga 
mengadakan  kegiatan doa bersa-
ma di  masjid dan gereja yang 
berada di lingkungan RU VII, yaitu 
Masjid An Najah dipimpin oleh 
Ustad Ambotang dan di Gereja 
Oikumene Bahtera Iman dipimpin 
oleh Pendeta Silvie.   

Kegiatan tersebut diikuti 
oleh pekerja RU VII dan anak 
yatim piatu yang ikut hadir pada 
acara ini. Ustad dan Pendeta 
yang memimpin doa di masing-

masing tempat ibadah tersebut 
mendoakan agar  keg ia tan 
operasional RU VII dapat berjalan 

dengan lancar sehingga dapat 
memberikan kontribusi terbaik 
un tuk bangsa dan negara. •RU VII
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PEKANBARU - Sebagai bentuk 
dukungan terhadap sarana dan 
prasarana di dunia pendidikan, 
Pertamina Marketing Operation Re-
gion (MOR) I kembali me nunjukkan 
kepeduliannya dengan memberikan 
bantuan kepada tiga Pondok 
Pesantren di wilayah Kabupaten 
Rokan Hilir, Riau. Bantuan berupa 
pembangunan ruang kelas untuk 
MTs. Pondok Pesantren Al Hikmah 
Darussalam, Yayasan Pondok 
Pesantren An Nuur, dan Yayasan 
Pendidikan RA Ramadhani.

Secara simbol is bantuan 
tersebut diserahkan oleh Branch 
Manager Marketing Sumbar Riau 
Rachman Pramono kepada Kepala 
Sekolah MTs. Pondok Pesantren Al 

Pertamina bantu Tiga Pondok Pesantren di Rokan Hilir
Hikmah Darussalam M. Lukmanul 
Hakim dalam acara Kenali energi 
Negeri yang diselenggarakan 
Pertamina MOR I di Aula Fakultas 
Hukum, Universitas Islam Riau, 
pada (14/5/2018).

 Rachman Pramono menya-
ta kan bantuan yang diberikan 
merupakan wujud dari kepe-
dulian Pertamina terhadap du-
nia Pendidikan. “Pendidikan me-
rupakan salah satu bidang yang 
selalu menjadi perhatian kami. 
Terbukti Pertamina selalu aktif 
memberikan bantuan CSR dan 
mendukung berbagai program 
pendidikan,” ujarnya.

 Pembangunan ruang kelas 
diharapkan dapat membantu para 

dari ketiga sekolah dapat belajar 
dengan baik dan nyaman sehingga 
dapat meningkatkan kualitas SDM 
Indonesia nantinya,” tutupnya.•MOR I

S U R A B AYA -  P e r t a m i n a  
Te r m i n a l  B B M  S u r a b a y a 
Group meresmikan program 
CSR Lansia SeLAMAT (Sehat 
Langgeng dan Bermanfaat) dan 
Program Kampung HSSe di 
Kampung Hijau Pertamina, RW 
04 Kelurahan Jagir, Surabaya, 
pada akhir April lalu. Kegiatan  
ini juga merupakan acara puncak 
dari kegiatan Lomba Kampung 
Hijau dan Asri yang di ikuti 
oleh lima RT di wilayah RW 04 
Kelurahan Jagir dan Lomba 
Paduan Suara antar lansia di 
kampung tersebut. Lomba ini 
dimaksudkan untuk mengasah 
kreativitas warga agar terus 
semangat mempertahankan 
gelar sebagai kampung terinovatif 
dan juara Green and Clean di 
tingkat kota Surabaya.

Operat ion Head TBBM 
Surabaya Grup Rully Marzuli 
menjelaskan, Program Lansia 
SeLAMAT (Sehat Langgeng 
dan Bermanfaat) merupakan 
kelanjutan dari program Lansia 
Sehat yang sudah berjalan pada 
tahun sebelumnya. Banyaknya 
jumlah Lansia di Kampung 
Hijau Pertamina menjadi suatu 

Pertamina Resmikan Program lansia SelAmAT 
di Kampung Hijau Surabaya

nilai tambah tersendiri untuk 
mendukung program-program 
yang saat ini sudah berjalan di 
kampung hijau. 

“Minat para lansia di kam-
pung ini sangat tinggi untuk ikut 
aktif pada kegiatan lain yang 
ada di kampung hijau seperti 
program hidroponik, UKM jamu 
dan beberapa kegiatan produktif 
lainnya,” ujarnya. 

Menurut Rully, sesuai dengan 
namanya, program Lansia 
Selamat terbagi ke dalam tiga 
aspek pokok ke giatan atau 
program untuk para lansia. 
Pertama,  program Sehat, antara 
lain, penyuluhan kesehatan oleh 
dokter, pelaksanaan medical 
check up secara rutin, pemberian 
vitamin dan makanan bergizi dan 
kegiatan senam sehat lansia.

Kedua, program Langgeng 
yang dimaksudkan agar pa ra 
lansia tetap semangat men-
jalani hari tua, seperti kegiatan 
sosialisasi dan motivasi oleh tim 
motivator, kegiatan benchmark  
ke lokasi-lokasi lain yang sejenis.

Terakhir, program Manfaat.
Aspek manfaat disini ditunjang 
dengan pembuatan kelompok-

kegiatan yang beranggotakan 
para Lansia untuk diberdayakan 
dalam pengelolaan lingkungan 
dan masyarakat di kampung 
hijau Pertamina. “Kelompok 
kegiatan yang telah dibentuk, 
antara lain program IPAL lansia 
Selamat, program hydroponik 
lansia SeLAMAT, budidaya 
jamur dan lele lansia SeLAMAT, 
rombong se jahtera  lans ia 
SeLAMAT, pembuatan kerajinan 
barang bekas Lansia SeLAMAT, 
serta program kampanye Lansia 
SeLAMAT ke lokasi lain dengan 
tujuan untuk memotivasi lansia-
lansia di lokasi lain,” paparnya.

 Program-program tersebut 
memotivasi para lansia untuk 

menjaga kesehatan dan aktif 
mendukung program-program 
Kampung Hi jau Pertamina. 
Program yang banyak diminati, 
seperti  kegiatan bercocok tanam 
dengan metode hidroponik. 
“Hasil sayuran organik hasil dari 
bercocok tanam ini dimanfaatkan 
kembali oleh para lansia. Selain 
itu program UKM  jamu tradisional 
juga banyak diikuti oleh mereka,” 
imbuh Rully.

Dalam peresmian tersebut, 
para lansia ikut serta menampilkan 
drama yang berjudul Ande-ande 
Lumuten. Mereka tetap terlihat 
energik beradu akting dengan 
pemeran lain yang tergolong 
masih muda.•MOR V

peserta didik mendapatkan fasilitas 
belajar yang memadai. “Kami ber-
harap melalui pembangunan ruang 
kelas pendidikan ini, para siswa 
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Pertamina Tambah Fasilitas new gantry System  
untuk Terminal bbm Panjang

SOROT

BANDAR lAMPUNG- Perta-
mina Market ing Operat ion 
Region (MOR) I I  Sumatera 
Bagian Selatan meresmikan 
fasilitas teknologi New Gantry 
System (NGS) di Terminal BBM 
(TBBM) Panjang, Lampung, 
pada  (9 /5 /2018 ) .   TBBM 
Panjang menjadi TBBM ke-11 
milik Pertamina yang saat ini 
menggunakan teknologi NGS. 
Di Sumbagsel, TBBM Panjang 
me rupakan TBBM kedua yang 
meng  gunakaan  t ekno log i 
NGS, selain TBBM Kertapati di 
Palembang.

Peresmian NGS di TBBM 
Panjang dilakukan oleh GM MOR 
II Sumbagsel erwin Hiswanto 
bersama pelaksana tugas Wali-
kota Bandar Lampung, M. Yusuf 
Kohar, Kepala Dinas ESDM 

Provinsi Lampung Prihantono, 
serta Fuel Terminal Manager 
Pertamina Arnold A. Pandelaki.

NGS adalah sistem untuk 
mendukung proses distribusi 
dan penyaluran BBM secara 
terpadu di Terminal BBM. Semua 
proses kegiatan mulai dari mobil 
tangki masuk ke TBBM, proses 
pengisian, hingga keluar dari 
TBBM termonitor dari control 
room. Saat ini, TBBM Panjang 
memiliki fasilitas NGS untuk bay 
mobil tangki dan satu fasilitas 
NGS untuk bay backloading atau 
pengisian ke kapal.

“Dengan teknologi ini, kami 
dapat memberikan layanan 
dis  t r ibus i  BBM jauh leb ih 
baik dan lebih efektif untuk 
masyarakat Sumbagsel. Semoga 
ke depannya kami bisa terus 

inovasi tek nologi NGS di TBBM 
Panjang. “Saya bangga dengan 
kiner ja Pertamina. Dengan 
teknologi ini distribusi energi akan 
semakin baik dan lancar sampai 
ke masyarakat,” ujarnya.•MOR II

meningkatkan kinerja,” jelas 
GM MOR II Sum bagsel erwin 
Hiswanto .

Hal senada disampaikan 
Plt. Walikota Bandar lampung 
M. Yusuf Kohar yang juga 
memberikan apresiasi terhadap 
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BOYOlAlI - Pertamina terus mengajak Aparatur Sipil Negara 
(ASN) untuk beralih konsumsi dari LPG subsidi 3 kg ke LPG non 
subsidi. Kali ini, PD BPR BKK Boyolali dengan sukarela menjadi 
pelopor bagi ASN Boyolali dalam menindaklanjuti Peratusan 
Menteri eSDM No.26/2009 tentang elpiji tersebut.

Direktur Utama PD BPR BKK Boyolali Kuwat Wiyono 
menegaskan, pihaknya mewajibkan seluruh karyawannya 
sebanyak 194 orang yang tersebar di kantor cabang di 19 
kecamatan di Boyolali untuk tidak menggunakan gas bersubsidi 
3 kg.

“Karyawan BPR BKK Boyolali harus menjadi contoh 
bagi masyarakat yang tidak semestinya memanfaatkan LPG 
bersubsidi,” ujarnya.

Sales eksekutif elpiji Rayon V Pertamina Solo Raya, Adeka 
Sangtraga Hitapriya salut dengan ketegasan manajemen dan 
kesadaran karyawan PD BPR BKK Boyolali mengikuti arahan 
Pemkab Boyolali agar seluruh ASN beralih menggunakan elpiji 
nonsubsidi.

Untuk memberikan kenyamanan kepada ASN Boyolali, 
Pertamina terus melakukan promosi dan pelayanan kepada seluruh 
ASN Boyolali. “Kami menawarkan promo, yakni dua tabung kosong 
gas 3 kg ditukar satu tabung 5,5 kg warna pink kondisi siap pakai, 
dan hanya menambah uang Rp15 ribu per tabung atau lebih murah 
dibanding harga normal sebesar Rp65 ribu,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan 

Pertamina RAjak Aparatur Sipil negara untuk 
gunakan lPg non Subsidi

kerja sama antara PD BPR BKK Boyolali dengan Pertamina di 
Kantor PD BKK Boyolali. Dalam kerja sama tersebut disepakati PD 
BPR BKK Boyolali akan membundling Bright Gas 5,5 kg  dalam 
setiap akad kredit dan perpanjangan kredit bagi konsumen maupun 
pangkalan yang meminjam di BPR tersebut. Selain itu, BPR BKK 
juga akan mendukung bantuan dana ke pangkalan yang akan 
menambah stok tabung LPG 5,5 kg.•MOR IV
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Tim Knowledge management (KomeT)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Fax. (021) 350 2673
email: QM-Korporat@pertamina.com

Konten rubrik ini diisi oleh Tim Qm Korporat

Kolaborasi KomeT-HSSe: 
Rangkaian Forum KomeT Webinar 
Hari lingkungan Hidup 2018

Pada tahun ini, KOMeT dan HSSe 
berkolaborasi kembali dalam mengadakan 
rangkaian Forum KOMeT Webinar Hari 
Lingkungan Hidup 2018. Kali ini tema yang 
diambil pada rangkaian Forum KOMeT 
Webinar adalah kriteria penilaian PROPeR 
di antaranya adalah mengenai efisiensi 
energi, 3R limbah B3, 3R limbah padat 
non B3, penurunan emisi, efisiensi air, 
keanekaragaman hayati, dan community 
development. Rangkaian Forum KOMeT 
Webinar Hari Lingkungan Hidup 2018 
dengan 7 topik yang akan diangkat tersebut, 
berlangsung mulai tanggal 18 Mei 2018 
hingga 19 Juli 2018.

Ketujuh topik tersebut dibawakan oleh 
narasumber yang sudah terbukti dalam 
pencapaiannya dalam PROPeR di tahun 
2017. PROPeR yang merupakan Program 
Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam 
Pengelolaan Lingkungan yang dikembangkan 
oleh Kementerian Lingkungan Hidup, untuk 
mendorong perusahaan meningkatkan 

terkait program yang disampaikan, terutama 
dari para praktisi lingkungan.

Selain mendapatkan ilmu pada rangkaian 
sharing hari lingkungan, peserta juga dapat 
meng-capture partisipasinya dalam Forum 
KOMeT Webinar tersebut dan dijadikan 
achievement dalam mengikuti sesi HSSe 
sharing sebagai peserta, mendapatkan 5 
poin.

Diharapkan adanya sharing dari para 
narasumber yang sudah terbukti dalam 
PROPeR tersebut, dapat meningkatkan 
pengelolaan lingkungan di berbagai daerah 
lainnya di Pertamina. Mari para pekerja yang 
belum sempat mengikuti rangkaian topik hari 
lingkungan ini dapat mengikuti satu topik lagi 
mengenai community development dari RU 
VI-Balongan yang akan dilaksanakan pada 
tanggal 19 Juli 2018! •WARA D

The More You Share, The More You Get, 
Let’s Share Knowledge !!!

oleh : Tim KomeT – Fungsi QSKm

pengelolaan lingkungannya. 
Pada tanggal 5 Juni 2018, tepat 

pada Hari Lingkungan Hidup 2018 yang 
bertemakan “Kendalikan Sampah Plastik” 
dari Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, Fahmi Hamim Dereinda, selaku Sr. 
Analyst environment Strategy & Capabilities, 
Corporate HSSe juga menambahkan 
himbauan mengenai kebiasaan pekerja dalam 
penggunaan plastik. “Mari kita mulai ubah 
kebiasaan menggunakan plastik sekali pakai 
(botol air minum, plastik kresek, sedotan, dll) 
dan menggantinya dengan yang lebih ramah 
lingkungan (reusable bag, tumbler, dll). Mulai 
dari diri sendiri, mulai dari yang kecil dan mulai 
sekarang juga”

Sampai dengan minggu terakhir Bulan 
Juni 2018, telah dilangsungkan 6 topik Forum 
KOMeT Webinar yang diikuti lebih dari 500 
partisipan yang tersebar di seluruh Fungsi 
Kantor Pusat, Unit Operasi, Region, dan Anak 
Perusahaan Pertamina. Para peserta Webinar 
antusias memberikan berbagai pertanyaan 

beRIKuT ADAlAH 6 ToPIK FoRum KomeT WebInAR HARI lIngKungAn HIDuP yAng SuDAH DIlAKSAnAKAn: 
NO jUDUl MATERI   TOPIK            PENCAPAIAN            NAMA PEMBICARA              TANGGAl

Sistem Manajemen energi ISO 50001 
Sebagai Framework/ Kerangka Kerja Untuk 
Mendorong Kinerja energi (Drive to energy 
Performace) di PT Pertamina Hulu energi.

Optimasi Integrasi Sistem Pengelolaan 
Limbah B3 Dari Tahap Identifikasi, 
Penyimpanan Sampai Dengan Proses 
Kontrak di RU IV Cilacap

Inovasi Pengelolaan Limbah Padat Non B3 
sebagai Kegiatan Penunjang Pencapaian 
PROPeR

Pengurangan Konsumsi Chemical dengan 
Pemanfaatan Blowdown Clearator WTP 
sebagai Campuran Feed WTP di Utilities RU 
II Dumai

Peningkatan Absolut Penurunan emisi 
dengan Sistem Management Lingkungan 
Terintegrasi di Pertamina eP Asset 1 Rantau 
Field

Peningkatan Indeks Keanekaragaman Hayati 
melalui Program "Green Partner Series" di 
TBBM Bandung Group

efisiensi energi

3R Limbah B3

3R Limbah Padat Non B3

efisiensi Air

Penurunan Emisi

Keanekaragaman Hayati

PROPeR emas

PROPeR Hijau

PROPeR Hijau

PROPeR Hijau

PROPeR emas

PROPeR emas

Machfud
(PHe ONWJ)

Arjon Siagian
(RU IV - Cilacap)

Yulhafidz PL
Laksmana Putra
(PeP Subang)

Muhammad Ilham
(RU II - Dumai)

Benedictus Widya 
Wijaya
(PeP Rantau)

Kamto Triwibowo
(MOR III)

24 Mei 2018

24 Mei 2018

25 Mei 2018

31 Mei 2018

5 Juni 2018

28 Juni 2018

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Tim Kementerian 
lingkungan Hidup & 
Kehutanan Kunjungi Ru VI
BAlONGAN - Bertempat di Ruang Rapat I Gedung 
Putih GM RU VI Balongan Joko Widi Wijayanto menerima 
kunjungan kerja dari 20 anggota tim Kementerian 
Lingkungan Hidup & Kehutanan yang dipimpin oleh 
Kasubdit Pertambangan energi dan Migas KLH&K Dedy 
Purwanto Bakri, belum lama ini.

Dalam kesempatan tersebut, Dedy mengapresiasi RU 
VI Balongan yang telah tiga kali mendapatkan PROPeR 
emas. “Bukanlah perkara mudah mempertahankan 
prestasi ini mengingat bisnis migas merupakan bisnis 
yang penuh risiko jika tidak dikelola dengan baik,” 
ujarnya.

Ia menambahkan,  kunjungan t im KLH&K 
dimaksudkan untuk bertukar pengetahuan  tentang 
pengolahan limbah kepada tim KLH&K yang terdiri dari 
empat Subdit  (Subdit Pertambangan Migas, Subdit 
Agro Industri, Subdit Manufaktur dan Subdit Prasarana 
Jasa).  “Semoga kami bisa saling berbagi pengetahuan 
bagiaman pengelolaan limbah B3 yang tepat di industri, 
khususnya industri migas.  Untuk itu, saya mengucapkan 
terima kasih atas kesediaan RU VI untuk menerima 
kunjungan kami ini,” imbuhnya.

Sementara Joko sangat gembira menerima 
kunjungan tim KLH&K. “Ini  merupakan suatu kehormatan 
dan kebanggaan bagi kami. Sebagai salah satu unit 
operasi pengolahan minyak Pertamina, kami selalu selalu 
berupaya untuk mengolah B3 dan Non B3 dan selalu 
melakukan berbagai improvement,” ungkap Joko. 

Ia juga berharap  RU VI mendapatkan masukan-
masukan dari tim KLH&K serta  sharing informasi, 
sehingga ke depannya pengelolaan limbah B3 dan 
Non B3 yang ada di RU VI Balongan senantiasa bisa 
dipertahankan untuk menunjang operation excellent dan  
kinerja PROPeR  RU VI Balongan. 

Selanjutnya rombongan melakukan site visit ke 
kilang RU VI, HSe Check Point dan TPS Limbah B3 
Catur Yasa.•RU VI
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Job Rotation Policy : 
Suatu bentuk upaya Pencegahan Fraud
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Se la in  pember ian  reward and 
punishment yang d igunakan o leh 
perusahaan sebagai cara agar pekerja 
dapat memperbaiki sikap dan perilakunya 
yang menyimpang, alternatif lain yang 
dapat digunakan untuk meminimalisasi 
terjadinya fraud adalah dengan penerapan 
kebijakan rotasi pekerjaan (“job rotation 
policy”). 

Ro tas i  peke r j aan  me rupakan 
perubahan secara periodik pekerja dari 
satu tugas ke tugas yang lain. Penelitian 
yang dilakukan oleh Mohan dan Gomathi 
(2015) 1 menyatakan bahwa rotas i 
pekerjaan merupakan desain pendekatan 
kerja yang secara luas digunakan oleh 
banyak organisasi di berbagai tingkat dan 
departemen. Rotasi pekerjaan merupakan 
teknik yang digunakan oleh organisasi 
untuk meningkatkan kinerja pekerja dan 
membuat pekerja lebih berkomitmen 
terhadap pekerjaan. Rotasi pekerjaan juga 
berguna sebagai faktor yang memotivasi 
dan membantu dalam pengembangan 
pegawai, mengurangi kebosanan dalam 
pekerjaan, mempersiapkan karyawan 
untuk menghadapi tantangan-tantangan 
manajemen, menentukan posisi yang lebih 
produktif dan meningkatkan pengetahuan 
dan keahlian dalam bidang tertentu.

Shanikat et. al (2014)2  dalam pene-
litiannya menyatakan bahwa rotasi pekerja-
an menyumbang tingkat 46% dalam 
keberada annya untuk upaya pencegahan 
fraud dengan tingkat efektivitas sebesar 
80%. Penelitian ini menunjukkan hasil 
yang positif mengenai fungsi rotasi 
pekerjaan dalam upaya untuk mengurangi 
fraud yang terjadi. Penelitian serupa juga 
dilakukan Joseph dan Titiloye (2012)3  
yang mengatakan bahwa rotasi pekerjaan 
dilakukan untuk mencegah karyawan 
melakukan setiap bentuk fraud. 

Potensi fraud yang dilakukan oleh 
pekerja yang sudah terlalu lama berada 
dalam satu unit kerja tertentu dapat 
dikatakan relatif tinggi, walaupun memang 
pada kenyataannya tidak selalu seperti 

itu adanya. Hal tersebut dapat terjadi 
karena pekerja yang sudah lama 

tersebut memiliki pengetahuan 

suatu perusahaan adalah pekerja tidak mau 
dirotasi dari suatu jabatan tertentu tanpa 
alasan yang masuk akal/jelas. 

Menerapkan kebijakan atau prosedur 
yang berkaitan dengan rotasi pekerjaan 
dapat berfungsi sebagai platform peringatan 
untuk perusahaan. Kebijakan tersebut juga 
dapat menjadi alat kontrol “Maker-Checker” 
berkala sehingga eksistensinya dapat 
membantu upaya pencegahan dan mitigasi 
fraud di perusahaan. Selain itu, penerapan 
rotasi pekerjaan harus diputuskan dengan 
mempert imbangkan si fat bisnis, 
struktur organisasi, keahlian, 
profil dan frekuensi risiko fraud 
di suatu level/area jabatan/
pekerjaan.•IDP-INTERNAl AUDIT

terhadap pola kerja, sistem kerja dan 
celah-celah dari kebijakan dan sistem yang 
diterapkan atau bahkan karena dianggap 
“senior”, pekerja baru yang notabene lebih 
junior tidak berani untuk menegur sang 
“senior” yang melakukan kecurangan/
fraud.  

Terkait hal yang sama, berdasarkan 
penelitian yang dilakukan oleh Association 
of Certified Fraud examiners (ACFe)4 pada 
tahun 2016 diketahui bahwa beberapa 
fraud yang terjadi di perusahaan terdeteksi 
ketika pekerja yang melakukan fraud 
(“fraudster”) tersebut sedang sakit, tidak 
masuk mendadak atau sedang mengambil 
cuti (berlibur). ACFe juga menyebutkan 
bahwa salah satu indikasi fraudster di 

CATATAN KAKI :
1.   Mohan, Kokila. Gomathi, Dr. S. 2015. “The effects of Job Rotation Practices on employee Development: An empirical Study on Nurses in the 

Hospitals of Vellore District”. Mediterranean Journal of Social Sciences MCSeR Publishing", Rome-Italy Vol 6 No 1 January 2015.
2.  Shanikat, Mohammed. Al-Farah, Abdelrazaq. Dorgham, Tariq Hani. 2014. “Occupational Fraud Prevention Mechanisms: Jordanian Companies 

experience”. Research Journal of Finance and Accounting. Volume 5, No. 1, 2014
3.  Joseph, Fadipe & Titiloye. 2012. “Application of Continued Fractions in Controlling Bank Fraud”. International Journal of Business and Social 

Science. Vol. 3 No. 9. May 2012
4.  Association of Certified Fraud examiners (ACFe). Global Fraud Study. ”Report To The Nation On Occupational Fraud And Abuse”, 2016.

menerapkan kebijakan atau prosedur yang berkaitan dengan rotasi pekerjaan 
dapat berfungsi sebagai platform peringatan untuk perusahaan. Kebijakan tersebut 
juga dapat menjadi alat kontrol “maker-checker” berkala sehingga eksistensinya 

dapat membantu upaya pencegahan dan mitigasi fraud di perusahaan. 



 
oleh : HSSe Korporat

coRPoRATe lIFe SAVIng RuleS: 
SuRAT IJIn KeRJA (SeRI 6 - HAbIS)

HSSe

Dalam seri 1 sampai 5, telah dibahas tentang tujuan, lingkup pekerjaan, 
jenis pekerjaan yang harus dilengkapi dengan SIKA, komponen 
pelaksana SIKA dan tata cara pelaksanaan SIKA. 

Tata Cara pelaksanaan SIKA yang telah dibahas adalah pengajuan 
SIKA dan persiapan peralatan. Kali ini kita akan membahas kelanjutan 
tata cara pelaksanaan SIKA, yaitu sbb : 
1. Pengajuan Surat Izin Kerja

2. Persiapan Peralatan

3. Otorisasi Surat Izin Kerja
Setelah GSI memeriksa persiapan yang dilakukan di lokasi kerja, alat-
alat kerja yang akan digunakan dan memastikan bahwa semuanya 
dalam keadaan aman, maka GSI menandatangani SIKA pada bagian 
Otorisasi.

4. Penerimaan Surat Izin Kerja
a. Setelah GSI menandatangani SIKA, kemudian GSI mendiskusikannya 

dengan Ahli Teknik tentang pekerjaan, persiapan yang telah 
dilakukan dan pengamanan yang harus dipenuhi selama  pekerjaan 
dan menyerahkan SIKA kepada Ahli Teknik.

b. Ahli Teknik menerima SIKA dari GSI setempat dan kemudian 
menandatangani SIKA pada bagian Penerimaan Surat Izin Kerja 
yang merupakan pernyataan bahwa ia telah memahami pekerjaan.

c. Ahli Teknik menjelaskan kepada Pelaksana Pekerjaan tentang 
pekerjaan secara terperinci, serta potensi bahaya dan pengendalian/

pengamanan yang harus dilakukan serta memberikan Safety Talk.

5. Registrasi Surat Izin Kerja
Bila semua petugas yang mempunyai otorisasi telah menandatangani 
formulir SIKA, maka formulir tersebut harus didaftarkan di GSI 
setempat. Setelah didaftarkan, SIKA tersebut dinyatakan telah berlaku.

6. Distribusi Surat Izin Kerja
pendistribusian formulir SIKA dilaksanakan oleh Pelaksana Pekerjaan 
sebelum pekerjaan dimulai. Pendistribusian SIKA sesuai dengan warna 
setiap lembar SIKA yang tercantum di bagian bawah SIKA. 

7. Memberikan Izin Untuk Memulai Pekerjaan
Ahli Teknik harus menghubungi GSI setempat sebelum memulai 
pekerjaan. GSI memeriksa kesiapan pelaksanaan pekerjaan dan lokasi 
kerja sebelum memberikan izin dimulainya pekerjaan. 

8. Eksekusi dan Pemantauan
Selama pekerjaan berlangsung, pengawas area melakukan 
pengawasan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan 
dalam SIKA. 

9. Penyelesaian atau Penundaan Pekerjaan
Ada 3 (tiga) skenario dimana SIKA dapat dihentikan:
a. Pekerjaan telah selesai, sehingga SIKA ditutup.
b. Ruang lingkup pekerjaan berubah, sehingga SIKA dibatalkan dan 

diganti dengan penerbitan SIKA baru.
c. Pengawas Area menghentikan pekerjaan sebelum selesai. 
Dalam hal ini SIKA ditunda, tetapi dapat diterbitkan kembali bila 
pekerjaan akan dimulai lagi. Ahli Teknik menandatangani bagian atau 
kolom yang mencatatkan  Penyelesaiaan atau Penundaan Pekerjaan 
pada SIKA serta menyerahkannya kepada GSI setempat.

10. Masa Berlakunya Surat Izin Kerja
a. Dalam Area Fasilitas Minyak dan Gas Bumi 
 Masa berlaku SIKA untuk semua jenis izin kerja kecuali pekerjaan 

dingin adalah maksimum selama 8 jam dan dapat diperpanjang.
b. Daerah di luar Area Fasilitas Minyak dan Gas Bumi
 Masa berlaku SIKA Panas atau Dingin maksimum 2 (dua) minggu, 

sedangkan untuk perpanjangan, tetap berlaku seperti kegiatan di 
dalam area fasilitas minyak dan gas bumi. 

c. Khusus untuk SIKA Jangka Panjang / Blanket Permit, SIKA ini berlaku 
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kalender dengan catatan bahwa 
sewaktu-waktu dapat dibatalkan / dicabut jika terjadi kondisi yang 
membahayakan.

11. Perpanjangan Surat Izin Kerja
Jika pekerjaan belum selesai, pelaksana pekerjaan harus menyiapkan 
perpanjangan SIKA dan meminta persetujuan pada pengawas operasi 
shift pengganti.

12. Penutupan Surat Izin Kerja
Setelah mendapat laporan dari Ahli Teknik tentang penyelesaian atau 
penundaan pekerjaan, maka GSI memeriksa ke lokasi pekerjaan 
untuk meyakinkan pekerjaan telah selesai dan aman. Kemudian GSI 
menandatangani bagian atau kolom yang mensyaratkan SIKA ditutup 
sebagai tanda bahwa berlakunya SIKA tersebut telah selesai.

Alur Tata Cara pelaksanaan SIKA digambarkan dalam bagan di bawah 
ini : 

 

Setelah kita mempelajari tentang SIKA, diharapkan kita dapat 
menerapkan SIKA dengan benar. Karena SIKA merupakan salah satu 
alat kontrol dalam pelaksanaan pekerjaan.•
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work order

Performing/Ahli Teknik 
atau  Authorized Craftman

 (untuk kontraktor) mengisi Seksi 1 
Permohonan Pekerjaan dan 

melampirkan dokumen yang diperlukan 
(JSA, dll)

GSI mengisi Seksi 2
Persyaratan Safety

Personil dari Area Produksi 
melakukan pengamanan 
Lokasi Produksi termasuk 

pengamanan proses 

GSI mengotorisasi SIKA 
(Seksi 3, Page 2)

Ahli Teknik menerima SIKA
(Seksi 4, Page 2)

Ahli Teknik meyerahkan SIKA
(Seksi 5, Page 2)

Eksekusi dan
Pemantauan

Pekerjaan 
Selesai

Penutupan 
SIKA oleh Pjt 
Ops./GIS
Seksi 6, Page 2

Penundaan 
Pekerjaan
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Pertamina Ru IV Hadir 
di Ajang cilacap expo 2018

Pertamina moR II Adakan 
Simulasi exercise ISPS code
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CIlACAP -  Pertamina Refinery 
Unit (RU) IV Cilacap ikut ambil 
bagian pada ajang Pekan Promosi 
Cilacap expo 2018 yang dibuka 
secara resmi oleh Plt Gubernur 
Jawa Tengah Heru Sujatmoko, 
MSi di Lapangan Kridanusantara 
Cilacap, pada (9/5/2018).

Booth Pertamina kali ini me-
nampilkan informasi dari berbagai 
proyek  terbaru yang sedang dan 
akan dilaksanakan seperti Proyek 
Langit Biru Cilacap (PLBC) dan 
Refinery Development Master 
Plant (RDMP), serta overview 
ki lang RU IV dan berbagai 
produknya. Selain itu, di booth 
Pertamina digelar  berbagai 
pelat ihan se pert i  membatik, 
pemanfaatan limbah non B3, dan 
penanaman hidroponik dengan 
narasumber para mitra binaan 
RU IV.

BANDAR lAMPUNG - Per-
tamina Marketing Operation 
Region (MOR) II Sumbagsel 
kembali mengadakan ke-
giatan simulasi exercise 
Internat ional  Ships and 
Port Facility Security (ISPS) 
Code di Terminal Untuk 
Kepentingan Senidiri (TUKS) 
Panjang, Lampung, belum 
lama ini.

Menurut Region Manager 
Marine II I Putu Puja Astawa,  
kegiatan ini diadakan untuk 
mengantisipasi dan mengatasi 
ancaman serta gangguan 
keamanan sehingga tidak 
akan menghambat kegiatan 
operasional  perusahaan 
dalam menjamin ketersediaan 
energi, khususnya di  wilayah 
Sumbagsel.

“Dengan pelatihan ini, 

Masyarakat antusias hadir di 
booth Pertamina untuk mengikuti 
pelatihan dan memberikan feed-
back untuk Pertamina melalui 
lembar survei.

Menurut Bupati Cilacap Tato 
Suwarto Pamuji, Pekan  Promosi 
Cilacap expo merupakan upaya 
untuk membangkitkan kreativitas 
dan inovasi menuju Cilacap  yang 
mandiri. “Pekan Promosi Cilacap 
expo 2018 ini dapat memberikan 
informasi dan gambaran kepada 
masyarakat tentang berbagai 
keberhasilan dan kemajuan atas 
pelaksanaan berbagai program 
pembangunan,” jelasnya.

Cilacap expo 2018 kali ini 
dimeriahkan dengan lomba Stand 
Up Comedy dari setiap kecamatan 
dan umum, gelaran Cilacap Batik 
Carnival 2018 dan penampilan 
band Timlo dari Solo.•RU IV

BAlONGAN  -  Assesment Pe-
ni  laian Kriteria Kinerja ekselen 
Per tamina (KKeP) di Refinery 
Unit VI Balongan resmi ditutup 
General Manager RU VI Balongan. 
Kegiatan tersebut dihadiri tim 
manajemen dan  para pekerja RU 
VI, serta para tim examiner KKeP. 
Pada assesment KKEP yang 
berlangsung lima hari tersebut, tim 
examiner yang terlibat di antaranya  
Bhakti Wirawan sebagai Team 
leader yang berasal dari Direktorat 
Hulu, Donny Pradipto dan Dody 
Suryadi (PHe), Made Budi Sartono 

Hasil Kriteria Kinerja ekselen Ru VI 
Tunjukkan Tren Positif

dan Senna Gumilar (Direktorat 
PIMR). 

Pada closing Meeting KKEP 
tersebut,  t im examiner me-
ma parkan hasil penilaian yang 
menunjukkan pencapaian RU 
VI Balongan yang terbagi atas 4 
Fokus.

Pertama, RU VI berhasil men-
capai sasaran SROe (Sustainability 
of Refining Operation Excellence) 
yang telah diselaraskan dengan 
8 prioritas world class melalui 
pe laksanaan program perbaikan  
kinerja operasi yang mengacu 

ke pada Solomon indeks dan 
cascading KPI.

Kedua, RU VI berhasil me-
ningkatkan utilisasi ERP, Realisasi 
STS, Realisasi MP, dalam pe-
ngelolaan pembel ian barang 
dan jasa dengan trend supplier 
performance yang terus meningkat 
menjadi 100%.

Ketiga, RU VI berhasil me-
ningkatkan organization value 

kami dapat mennetukan 
k o n d i s i  k e a m a n a n  d i 
T U K S  P a n j a n g  s e r t a 
m e n  j a l a n k a n  l a n g k a h 
keamanan yang dibutuhkan. 
Kemampuan petugas dalam 
mengimplementasikan ISPS 
Code  sangat diperlukan untuk 
mengkalkulasi kemungkinan 
risiko dan ancaman di TUKS 
Migas,” ujarnya.

Kegiatan yang diadakan 
selama empat hari tersebut 
difokuskan kepada pelatihan 
f i re f ight ing  dan oi l  sp i l l 
recovery atau kejadian yang 
masih bisa ditanggulangi 
oleh tim di lokasi setempat. 
Rangkaian simulasi mulai dari 
penjajakan teori, upskilling, 
praktik di dalam ruangan, 
dan praktik latihan langsung 
di lapangan.•MOR II

Fo
To

: M
o

r
 II

untuk mencapai engagement 
pe kerja maupun Visi RU VI 2025 
melalui program mandatory VBDP, 
pelaksanaan program 3P, dan 
rangkaian program culture lainnya. 

Keempat,  RU VI berhasil 
meningkatkan level customer 
awareness index sebesar 12% dari 
tahun sebelumnya serta didukung 
penurunan impor nasional terhadap 
produk Avtur sebesar 36%.•RU VI

SOROT



2 Juli 2018
No. 27 TAHUN LIV15KIPRAH Anak Perusahaan

Fo
To

: p
e

p

Fo
To

: p
H

e

Fo
To

: p
e

p

SIAK -  Kom is i  V I I  DPR R I 
melakukan kunjungan kerja ke 
Badan Operasi bersama (BOB) 
PT. Pertamina Hulu energi (PHe) 
- PT. Bumi Siak Pusako (BSP) di 
Kabupaten Siak, Riau. Kegiatan 
tersebut diisi dengan dialog antara 
anggota Komisi VII DPR RI dengan 
manajamen BOB PHe-BSP.

Da lam kesempatan  i tu , 
anggota Komisi VII yang dipimpin 
oleh salah satu Ketua Komisi VII, 
Gus Irawan Pasaribu didampingi 
perwakilan dari SKK Migas, Dirjen 
Migas Kementerian ESDM, serta 
tim dari Kementerian Lingkungan 
Hidup & Kehutanan. Rombongan 
disambut oleh Direktur Hulu 
Pertamina yang juga Komisaris 
Utama PHe Syamsu Alam, Direktur 
Utama PHe R. Gunung Sardjono 
Hadi, serta Jajaran manajemen 

YOGYAKARTA - Sebagai 
upaya berbagi pengetahuan 
kepada insan Hulu Pertamina, 
PT Per tamina eP (PeP) 
meluncurkan buku Lesson 
Learned Drilling & Workover 
Vol 1/2018 yang berisi 150 
kasus Lesson Learned Drilling 
& Workover PEP, baru-baru 
ini. Secara simbolis, Presiden 
Direktur PeP Nanang Abdul 
Manaf didampingi VP Drilling & 
Workover PEP Pranefo Maaruf 
menyerahkan buku tersebut 
kepada SVP eksplorasi Yu-
dantoro, SVP USPP Meidawati, 
SVP Development & Production 
Panji Sumirat,  dan  VP UTC Sri 

Komisi VII DPR Pantau Kinerja 
bob PHe-bSP Pertamina eP luncurkan 

150 lesson learned Drilling 
& Workover 

BOB PHe-BSP serta Wakil Bupati 
Kabupaten Siak.

Gus Irawan menjelaskan, 
kunjungan kerja tersebut meru-
pakan bagian dari tugas Komisi 
VI I  DPR da lam me lakukan 
fungsi pengawasan. “Tiga hal 
utama yang kami pantau adalah 
kinerja pengelolaan BOB PHe-
BSP, kontribusi BOB PHe-BSP 
terhadap pendapatan daerah, 
serta mendengarkan penjelasan 
dari pemerintah kabupaten Siak 
tentang koordinasi dan komitmen 
BOB PHe-BSP,” jelasnya.

Untuk itu, PHe, manajemen 
BOB PHe-BSP, serta p ihak 
pemerintah daerah memberikan 
paparannya terkait kinerja bis-
nis yang telah dilakukan BOB 
PHe-PHe BSP secara kom pre-
hensif.•PHE

SUBANG -  PT Pertamina eP (PeP)  
Asset 3 Subang Field menye-
lenggarakan kegiatan Gebyar 
Nasional Dukungan Pasukan Anti 
Penularan HIV/AIDS (GeNDANG 
PANTURA) di Desa Sukareja, 
Kecamatan Sukasari, Kabupaten 
Subang, belum lama ini. Kegiatan 
tersebut merupakan bagian dari 
program CSR pemberdayaan 
masyarakat “PANTURA (Pasukan 
Anti Penularan HIV/AIDS)” yang 
bertujuan untuk meningkatkan 
kesadaran, kepedulian, dan upaya 
edukasi pencegahan HIV/AIDS di 
masyarakat.

Dalam acara tersebut di-
adakan berbagai rangkaian ke-
giatan,  di antaranya National 
Mu ral Competition 2018 di Desa 
Sukareja, Kecamatan Sukasari, 

PeP Asset 3 Subang Field Dukung Pasukan Anti Penularan HIV/Aids
Kabupaten Subang, yang diikuti 
oleh 287 peserta nasional yang 
kemudian dipilih 50 besar peserta 
terbaik. Mereka yang terpil ih 
selanjutnya menggoreskan cat 
pada tembok-tembok dinding 
warga desa Sukareja. 

Selain itu, diselenggarakan 
pula Lomba Taman Recycle 
antar RT se-Desa Sukareja dan 
Lomba Pidato Tingkat Pelajar Se-
Kecamatan Sukasari, Pamanukan, 
Pusakanegara, dan Pusakajaya 
di Desa Sukareja, Kecamatan 
Sukasari, Kabupaten Subang. 
Sedangkan di tingkat Kabupaten 
Subang, diselenggarakan Lomba 
esai Tingkat Pelajar. 

P a d a  p u n c a k  a c a r a , 
dilakukan peresmian Oemah 
Ngariung sebagai pusat kegiatan 

kepada pemberdayaan masyarakat 
ini mengedukasi pencegahan HIV 
dalam masyarakat. “Kami berharap 
dapat member ikan manfaat 
teruta ma kepada warga sekitar,” 
pungkasnya.•PEP

perekonomian dalam kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 
Pantura yang terus berupaya 
memerangi penyebaran HIV/AIDS. 

General Manager PeP Asset 
3 Wisnu Hindari mengungkapkan, 
dukungan penuh perusahaan 

Budiyani (saat menjabat).
Nanang mengungkapkan 

bahwa failed story dan success 
story menjadi pembelajaran 
berharga untuk seluruh pekerja 
“Kita berharap tidak ada lagi 
incident, NPT teknikal yang 
berulang dan adanya proses 
perbaikan berkelanjutan dari 
aspek technical dan cost 
untuk mencapai operation 
excellence,” ujarnya. 

Dalam kesempatan ter-
sebut, Nanang juga mem-
berikan paparan mengenai 
tantangan dan perencanaan 
operasional pengeboran dan 
workover Pertamina.•PEP
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PRABUMUlIH -  Setelah dila-
kukan soft opening pada akhir 
Ja nuari silam, museum 3D Mi gas 
PT Pertamina eP Asset 2 kota 
Prabumulih dapat dikun jungi oleh 
masyarakat umum, (16/5/2018). 

Asset 2 General Manager, Astri 
Pujianto mengatakan, museum 
yang dibangun di area komplek 
PT Pertamina eP Asset 2 dengan 
lahan seluas 4.000 m2  ini telah 
mencapai  tahap kedua dar i 
tiga tahap yang direncanakan. 
Walaupun pembangunan museum 
ini memang belum selesai secara 
penuh, tetapi masyarakat dapat 
menikmati sebagian besar wahana 
dan dapat pula bersantai di cafe 
dan membeli produk di toko 
produk mitra binaan Pertamina 

jAKARTA - Dalam rangka 
menerapkan Good Corporate 
Governance (GCG) dan ko-
mitmen perusahaan terhadap 
anti fraud, PT Pertamina eP 
Cepu (PePC) mengadakan 
sharing session di ruang 
Banyu Urip-Jambaran gedung 
Patra Jasa, Jakarta, pada 
( 3 1 / 5 / 2 0 1 8 ) .   D i r e k t u r 
Pengawasan Badan Usaha 
Perminyakan dan Gas Bu-
mi Badan Pengawasan Ke-
uang an dan Pembangunan 
(BPKP) Yus Muharam didaulat 
menjadi pembicara dalam 
acara tersebut dan tim dari 
BPKP Yusmawati .

Hadir pada kesempatan 
itu, General Manager proyek 
Jambaran-Tiung Biru (JTB)  
Bob Wikan H. Adibrata,   tim 
manajemen PePC, dan insan 
PePC lainnya. 

Dalam presentasinya, 
Yus Muharam menjelaskan 
kedudukan dan peran BPKP 
sebagai lembaga negara yang 
bertugas menyelenggarakan 
urusan pemer in tahan d i 
b idang pengawasan ke-
uangan negara/daerah dan 
pembangunan nas io  na l . 
“Kami melakukan penga-
wasan intern,  baik assurance 
(setelah proses, penindakan) 
maupun consulting (sebelum/
selama proses, pencegahan),” 
jelasnya.

Menurut Undang-undang 
T ip iko r,  yang  d imaksud 
fraud adalah sekumpulan 
tindakan yang tidak diizinkan 
dan melanggar hukum yang 
ditandai dengan adanya unsur 
kecurangan yang disengaja. 

Yus Muharam men je-
laskan, PEPC sebagai anak 

eP Asset 2.
Di museum tersebut, pengun-

jung akan disuguhi dengan be-
berapa  spot  fo to  3D yang 
dapat digunakan untuk swafoto 
bertemakan kegiatan hulu migas, 
mulai dari asal muasal migas, 
proses pencarian dan produksi, 
serta informasi perusahaan yang 
dikemas dalam layar sentuh. 

“Ketika tahap ketiga nanti 
jadi, di belakang museum dibuat 
taman sehingga bisa dimanfaatkan 
pengunjung sebagai tempat makan 
siang bersama keluarganya. Anak-
anak juga bisa outbond. Selain 
itu, khusus siswa sekolah, kita 
gratiskan dengan mengajukan per-
mintaan kunjungan ke Museum,” 
jelasnya.•PEP ASET 2

perusahaan PT Pertamina 
(Persero) berdasarkan UU 
No. 10 Tahun 2003 bukan 
merupakan BUMN (Badan 
Usaha Mil ik Negara). Oleh 
karena itu,  jika terjadi ke-
curangan atau korupsi di anak 
perusahaan BUMN, menurut 
BPKP tindakan tersebut masuk 
dalam kategori tindak pidana 
umum dan tidak dapat diproses 
menurut UU Tipikor. “Karena 
anak  perusahaan  bukan 
BUMN dan fraud menurut 
UU T ip iko r  ada lah  yang 
merugikan keuangan negara 
atau perekenomian negara,” 
jelasnya.

Ada beberapa tips agar 
kita terhindar dari fraud, yaitu 
bekerja mengikuti peraturan, 
jika tidak dapat (perlu diskresi) 
jangan mengambil keputusan, 
minta pendapat pihak ekstern 
yang kompeten dan mempunyai 
wewenang, dan setiap langkah 
harus dilengkapi dokumen, 
notulen, serta kronologisnya.

Pembicara berikutnya, 
Yusmawati, salah seorang 
t im BPKP, menyampaikan 
m a t e r i  i m p l e m e n t a s i 
GCG.  Menurutnya, proses 
g o v e r n a n c e  d i g u n a k a n 
untuk memastikan bahwa 
proses bisnis sudah berjalan 
s e b a g a i m a n a  m e s t i n y a . 
Yusmawati juga menjelaskan 
tentang Pengawasan terhadap 
Proyek Strategis Nasional 
(PSN). Hal ini terkait dengan 
p r o y e k  p e n g e m b a n g a n 
lapangan unitisasi gas JTB 
yang ditetapkan sebagai salah 
satu PSN (menurut lampiran 
Peraturan Presiden Republik 
I ndones ia  No.  58 Tahun 
2017).•PEPC
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CEPU -   PT Pertamina eP (PeP)  
Asset 4 mem berikan santunan 
kepada anak yatim yang tinggal 
di se kitar wilayah sumur Tapen 
03 pa da acara tasyakuran atas 
lancarnya ke giatan operasional di 
lokasi tersebut, pa da (9/5/2018).

Hadir dalam kegiatan tersebut 
per wakilan manajemen PeP Asset 
4 Imam Permadi, Asset 4 Legal & 
Relation Manager Agustinus, tokoh 
masyarakat, anak yatim piatu dan 
anggota Fatayat NU Desa Sido-
harjo, Kecamatan Senori, Tuban. 

“A lhamdul i l l ah ,  keg ia tan 
operasional di lokasi sumur ini 
berjalan  lancar dan se la mat. 
Semoga ke depannya apa yang 
kami usahakan sesuai target 

Pertamina eP Asset 4 Santuni 
Anak yatim di Sumur Tapen 03 
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yang diinginkan. Di samping itu, 
acara ini juga bertujuan agar kita 
semua semakin se mangat dalam 
beribadah,”ujar Imam. 

Setelah doa bersama, 100 
anak yatim piatu yang ada di sekitar 
lokasi penge boran di Dusun Tapen, 
Desa Sidoharjo, Ke camatan Senori, 
Tuban men dapatkan santunan dari 
PeP Asser 4.•PEP
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jAKARTA - Setelah menjadi peru-
sahaan terbuka, PT Asuransi Tugu 
Pratama Indonesia Tbk terus berupaya 
mengembangkan bisnisnya dengan 
melakukan transformasi di setiap lini, 
termasuk melakukan rebranding logo 
perusahaan. Peluncuran rebranding logo 
menjadi Tugu Insurance dilakukan di Hotel 
Raffles Jakarta, (29/6/2018). Acara tersebut 
dihadiri komisaris, jajaran direksi PT Tugu 
Insurance, perwakilan OJK, perwakilan 
BUMN, rekan bisnis, serta pelanggan atau 
konsumen Tugu Insurance.

Menurut Presiden Direktur Tugu 
Insurance Indra Baruna, transformasi me-
rek merupakan salah satu langkah strategis 
untuk memberikan semangat perubahan 
serta memperkuat kinerja bisnis perseroan. 
“Dunia berubah begitu cepat. Kami pun 
harus berubah ke arah yang lebih baik de-
ngan penuh rasa optimisme tinggi,” ujarnya 
dalam sambutan pembukaan.

Indra  menjelaskan, peluncuran 
logo de ngan semangat “Reaching New 
Heights” merupakan bagian dari program 
transformasi perseroan sebagai spirit 
meningkatkan per forma dan memberikan 
benefit bagi stakeholders.

Logo baru Tugu Insurance terdiri atas 

Rebranding dan Transformasi Tugu Insurance
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perusahaan. Meskipun melakukan perubahan 
logo, PT Tugu Insurance tetap menjalankan 
budaya 6C (customer focus, commited, clean, 
capable, collaborative, dan creative).

“Tugu Insurance harus menjadi merek 
tangguh dalam menghadapi tantangan kini 
dan yang akan datang. Brand transformation 
merupakan keputusan holistik dan strategis 
dalam menjaga merek. Transformasi 
diharapkan dapat memberika kontrobusi positif 
dan benefit bagi stakeholders,” imbuhnya.

Tak hanya menampilkan perubahan lo-
go, acara tersebut juga meluncurkan aplikasi 
online Tugu Insurance bernama Tdrive.•INDAH

se buah merek, yaitu “Tugu Insurance” 
berwarna biru tua, serta tiga buah anak 
tangga dengan tiga warna berbeda. Biru tua 
melambangkan stabilitas dan kualitas agar 
perseroan dapat menyediakan produk yang 
stabil dan berkualitas kepada pelanggan 
sehingga mampu memberikan proteksi 
yang maksimal terhadap kemungkinan 
timbulnya risiko bagi pelanggan. Tiga 
buah anak tangga memiliki filosofi langkah 
menuju level lebih tinggi atau lompatan 
jauh ke depan. Adapun 3 warna anak 
tangga (merah, biru, dan hijau) merupakan 
warna korporat Pertamina selaku induk 

PHe onWJ Sharing Session Strategi Raih PRoPeR emas
jAKARTA - PHe ONWJ memberikan 
sharing session mengenai strategi meraih 
PROPeR emas melalui program lingkungan 
dan pemberdayaan masyarakat kepada 
50 perusahaan di Kementrian Ling kungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada 
(15/5/2018).

Ketua Task Force PROPeR PHe ONWJ 
Machfud menjelaskan tentang tata kelola 
organisasi dan komitmen manajemen dalam 
mencapai PROPeR emas. Ia menekankan 
perlunya inovasi di setiap aspek sumber 
daya alam dan pengelolaan lingkungan. 

Sementara Ketua Bidang ComDev  Task 
Force PROPeR PHe ONWJ Agus Su dar-
yanto menjelaskan tentang profil wilayah 
binaan PHe ONWJ dan program unggulan 
pemberdayaan masyarakat yang diajukan 
dalam penilaian PROPeR.  Program tersebut 
menyasar masyarakat rentan di seputar 
wilayah operasi dan PHe ONWJ terbukti 
berhasil menyelesaikan permasalahan 
lingkungan dan sosial dengan melibatkan 
masyarakat. Kunci keberhasilan program 
yakni pemetaan sosial untuk mengetahui 
permasalahan dan potensi yang ada, juga 
keterlibatan local hero dan masyarakat 
setempat yang bisa menggerakkan 
masyarakat untuk melakukan perubahan. 

PHe ONWJ mendapatkan PROPeR 
Emas, yakni  penghargaan tert inggi  d i 
bidang pengelolaan lingkungan hidup dan 
pemberdayaan yang diberikan oleh KLHK. 
Kebanggaan tersebut semakin besar saat PHe 
ONWJ dinyatakan mendapatkan nilai tertinggi 
dari 1.819 perusahaan peserta penilaian 
PROPeR. 

Sesditjen PPKL KLHK Sigit Reliantoro 
mengapresiasi tata kelola dan komitmen 
management terhadap program pengelolaan 
lingkungan dan pemberdayaan masyarakat 
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yang telah menghasilkan transformasi lingkungan 
dan masyarakat menjadi lebih baik. Untuk itu, PHe 
ONWJ layak untuk mendapatkan nilai tertinggi dalam 
penghargaan tersebut. 

Krisdiyatmiko, Ketua Departemen PSdK Fisipol 
UGM, yang juga menjadi pembicara dalam acara 
tersebut juga mengapresiasi peran PHe ONWJ 
dalam melakukan significant change stories. 

Semoga kesempatan dan apresiasi  in i 
memberikan dorongan semangat yang lebih besar 
lagi dalam mempertahankan pencapaian target 
PROPeR emas tahun ini.•PHE
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Serah Terima Jabatan land & Regulatory 
manager Pertamina eP cepu
jAKARTA - Di ruang rapat Direksi gedung Patra Jasa, PT Pertamina 
eP Cepu (PePC) melaksanakan serah terima jabatan Land & 
Regulatory Manager dari Tutuko Widodo kepada Amat Zahrudin, pada 
akhir April lalu. Acara dihadiri oleh Direktur Utama  PePC Jamsaton 
Nababan, Direktur Bisnis Support PEPC Desandri, General Manager 
Jambaran-Tiung Biru Bob Wikan H. Adibrata, dan tim manajemen 
PePC lainnya.•PEPC
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Pertamina eP cepu Rayakan 
Paskah 2018
jAKARTA - PT Pertamina eP Cepu (PePC) mengadakan ibadah 
perayaan Paskah 2018 di ruang Banyu Urip-Jambaran, Gedung Patra 
Jasa Office Tower (PJOT), Jakarta pada akhir April lalu. Acara dihadiri 
oleh Direktur Utama PePC Jamsaton Nababan dan umat Kristiani 
PePC. Perayaan ini mengangkat tema ”Kuasa Kebangkitan Kristus 
Menjadikan Kita Hamba Kebenaran (Roma 6:18)”. 

Pada perayaan ini, Jamsaton Nababan mengatakan, momentum 
perayaan Paskah ini harus digunakan dengan segenap hati, pikiran, 
dan jiwa kita untuk memohon penyertaan Tuhan agar PePC dapat 
lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya.

Ibadah  Paskah dipimpin oleh Pendeta Yolanda Makasunggal. 
Acara diisi dengan puji-pujian oleh Panti Asuhan PNIeL, Victor 
Hutabarat, dan Tiar Nababan. Selain kegiatan ibadah perayaan 
Paskah ini, PePC juga melaksanakan Diakonia dengan memberikan: 
satu unit keyboard ke Gereja Santa Maria Kalitidu, satu unit keyboard 
ke Gereja GPdI Kalitidu, serta  buah Alkitab ke Gereja GKJ-TU jemaat 
Kalitidu.•PEPC

bDI Ru IV gelar berbagai Kegiatan 
Ibadah selama Ramadan
CIlACAP - Selama bulan suci Ramadan lalu, Badan Dakwah Islam 
(BDI) Refinery Unit (RU) IV Cilacap menggelar berbagai amalan ibadah 
di Masjid Masjid Komplek Perumahan Pertamina. Kegiatan tersebut di 
antaranya berupa shalat taraweh, I’tikaf, pesantren Ramadan, kajian 
Islam dengan menghadirkan Ustadz dari Cilacap dan luar Cilacap 
serta kegiatan berbagi seperti bingkisan lebaran, santunan anak yatim 
dan penyaluran zakat fitrah. Hal ini disampaikan oleh GMPertamina 
RU IV Cilacap Djoko Priyono dalam sambutannya pada acara Kajian 
Islam bersama Syekh Ali Jaber di Masjid Baiturrahim Komperta 
Gunung Simping Cilacap, pada (1/6/2018).

Ia berharap keluarga besar RU IV yang menjalankan ibadah 
Ramadan juga mendoakan operasional kilang Cilacap dan proyek-
proyek pengolahan lainnya dapat berjalan dengan aman, lancar 
serta sukses. 

Pada kesempatan ini Syekh Ali Jaber bertindak selaku imam 
shalat Isya dan Taraweh yang kemudian dilanjutkan memberikan 
ceramah mengenai keutamaan surat Al Fatihah. Jamaah sangat 
antusias dengan kegiatan ini yang tergambar dengan begitu 
banyaknya jamaah yang hadir.  Keesokan harinya,  Syekh Ali Jaber 
menjadi imam shalat Subuh di Masjid Baiturrahmah Komperta Donan 
yang dilanjutkan dengan ceramah Subuh.•RU IV
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Ru VI balongan Adakan Doa bersama 
dengan Warga Desa balongan
BAlONGAN - Fungsi Maintenance execution Pertamina RU VI 
Balongan mengadakan kegiatan doa bersama dengan warga Desa 
Balongan, di Jetty Cargo RU VI, Selasa (3/4/2018). Kegiatan ini 
dihadiri Tim Manajemen RU VI, para pekerja fungsi Me, anak yatim, 
serta warga Desa Balongan. Doa bersama ini  dilaksanakan agar 
segala kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh RU VI diberikan 
kelancaran serta keselamatan. Dalam kesempatan tersebut, 59 kaum 
dhuafa mendapatkan santunan dari RU VI Balongan.•RU VI
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jAKARTA - Untuk menambah 
ilmu pengetahuan tentang trans-
formasi dan pengembangan SDM 
di Pertamina, 120 mahasiswa 
Universitas Pertamina program 
studi manajemen me lakukan 
company visit ke Perta mina 
M a r k e t i n g  O p e r a t i o n  R e -
gion (MOR) III, Jakarta, pada 
(30/4/2018). 

Dalam kesempatan tersebut, 
Manager Talent Development 
Pertamina Fimelia memaparkan 
tentang sejarah dan transformasi 
perusahaan. “Persaingan yang 
ketat dengan kompetitor migas 
lainnya membuat Pertamina harus 
terus melakukan transformasi, 
baik secara struktural maupun 
pelayanan.  Tu juannya agar 

jAKARTA -  Siswa SMAN 2 
Kediri melakukan kunjungan 
ke Kantor Pusat Pertamina. 
Mereka datang ke BUMN 
ini  untuk mengenal lebih 
dalam perusahaan negara 
yang mengelola energi migas  
tanah air. 

Mereka disambut oleh 
Vice President Stakeholders 
Relations Tengku Mirasfi. Ia 
berharap para siswa dapat 
mengambil nilai-nilai penting 
tentang Pertamina sebagai 
Badan Usaha Milik Negara.

Dalam kesempatan ter-
sebut, mereka mendapatkan 
pen je lasan tentang prof i l 
bisnis Pertamina,  termasuk 
mengopt imalkan edukasi 
tentang Pertamina melalui 

mahasiswa universitas Pertamina 
belajar Transformasi dan 
Pengembangan SDm

edukasi bisnis migas untuk 
Siswa SmAn 2 Kediri

Pertamina terus berkembang 
dan dapat menghasilkan produk-
produk berkualitas,” ujar Fimelia.

Sementara Diana, pekerja 
fungsi  Culture and Change 
Management membahas tentang 
budaya kerja Pertamina. 

Manager Funct io nal and 
General Training Pertamina erika 
Dyah Ayu berharap penjelasan 
yang diberikan Pertamina dapat 
menambah wawasan mahasiswa 
terkait manajemen serta culture 
perusahaan.  “Semoga materi 
mengenai transformasi, digitalisasi 
dan culture Pertamina dapat 
terserap dengan baik, mengingat 
Universitas Pertamina masih 
keluarga besar Pertamina,” 
ujarnya.•DEKA

BAlONGAN -  Bertempat di 
Gedung Pertemuan Patra Ayu 
komperta Bumi Patra, Pertamina 
Refinery Unit (RU) VI menerima 
kunjungan studi ekskursi 73 
mahasiswa Universitas Negeri 
I s l am  Sunan  Gunung  Ja t i  
(UIN) Bandung. Rombongan 
diter ima oleh Unit  Manager 
Communications & CSR RU VI 
Rustam Aji  dan didampingi staff 
Comm Rel RU VI  Brasto Galih 
Nugroho.

Dosen Fisika Universitas  
Islam Negeri Sunan Gunung 
Ja t i  Bandung  As t i  Saw i t r i  
menyampaikan  ucap an terima 
kasih kepada Pertamina  karena 
memberikan kesempatan kepada 
siswa didiknya untuk melakukan 

mahasiswa universitas Islam negeri Sunan gunung Jati  (uIn) bandung  
Kunjungi Kilang Pertamina balongan

studi eksursi ke ki lang mil ik 
Pertamina ini. 

Dalam kesempatan tersebut, 
Unit Manager Communications 
& CSR RU V I   Rustam A j i  
memaparkan kegiatan operasional 
RU VI Balongan. “Dalam proses   
Pengolahan minyak   RU VI kita 

pengolahan minyak di RU VI.  
Pemaparan tersebut dimulai dari 
pengeboran, pengolahan dan 
pemasaran minyak.

Di  akh i r  keg ia tan,  para 
ma hasiswa diajak melakukan 
kunjungan ke area perkantoran 
Kilang RU VI.•RU VI

bukan hanya untuk mencari 
benefit  semata, namun kita   
selalu mengedepankan safety 
dan lingkungan,” tukas Rustam.

Hal senada disampaikan  
Crishna dar i  bagian Proses 
engineering yang menjelaskan 
tentang tekn is  proses a lu r  

sosia l  media.  Sela in i tu,  
d i t am p i l kan  pu l a  v i deo 
perjalanan BBM Satu Harga 
sebagai komitmen pertamina 
mengemban tugas negara 
agar terwujudnya energ i 
berkeadilan.

Widya Triningsih, salah 
seorang siswa kelas XII IPA 
sangat terkesan dengan kun-
jungan tersebut. “Saya banyak 
mendapatkan tambahan ilmu 
tentang migas dan Pertamina. 
Apalagi ketika  menyimak 
pemutaran video company 
profi le tentang perjalanan 
BBM Satu Harga. Saya jadi 
termotivasi, untuk terus belajar 
dan berubah menjadi le bih baik 
seperti Pertamina,” ungkap 
Widya optimistis.•HARI



Rig PDSI DS-09 saat melakukan pengeboran di Blok Cepu, Jawa Timur.

memeta langkah PDSI Raih 
laba Tinggi

Hulu TRAnSFoRmATIon CORNeR

jAKARTA - Dampak perbaikan 
kondisi pasar harga minyak 
mentah (crude) dunia sejak 
awal 2016 lalu, membawa angin 
segar bagi perusahaan bidang 
jasa pengeboran migas, seperti 
PT Pertamina Drilling Services 
Indonesia (PDSI). Hal tersebut 
tergambar dari penerimaan 
revenue PDSI  pada 2017 
mencapai US$ 235,34 juta, atau 
naik 10% dari tahun sebelumnya. 
Sementara dari sisi biaya, sepan-
jang tahun lalu tercatat beban 
pokok pendapatan US$ 166,48 
juta, 1% lebih rendah dari 2016. 
“Hasil ini menjadi motivasi dan 
suntikan semangat PDSI dalam 
mempertahankan kinerja maupun 
laba pada 2018,” ungkap Budhi 
N Pangaribuan, Direktur PDSI 
beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut Budhi menga-
takan bahwa dari penerimaan 
revenue, PDSI mampu mem-
bukukan laba bersih US$ 18,21 
juta pada 2017, jauh meningkat 
dibandingkan laba bersih 2016 

sebesar US$ 8,71 
juta, atau naik 109%. 
K o n t r i b u s i  l a b a 
terbesar dipetik dari 
segmen r ig  yang 
y a k n i  U S $  8 , 9 5 
ju ta .  Se lan ju tnya 

Program prioritas PDSI yang 
tertuang dalam Delapan Inisiatif 
Utama 2017, itu adalah: Safety 
is Priority, Efficiency throughout 
Organization, Revenue Optimi-
zation, Cost Restructuring, 
Technology Development and 
Innovation for Uniqueness, IT 
based Operational, Building 
Effect ive Organizat ion dan 
Building Internal Competencies. 
“Program d imaksud kami 
formulasikan untuk menjawab 
tantangan bisnis pada 2017, 
dan terbukti berhasil membawa 
PDSI pada pencapaian target 
kinerja yang sangat baik,” jelas 
Budhi mewartakan strategi 
kesuksesannya.

Di samping itu, Budhi juga 
menuturkan strategi lain yang 
tak kalah penting adalah efisiensi 

diikuti oleh Integrated Project 
Management (IPM) senilai US$ 
6,86 juta, Anak Perusahaan dan 
Joint Operation me nyumbang 
US$ 1,88 juta dan jasa lainnya 
menyumbang US$ 0,52 juta. 
“Postur keuangan tersebut sangat 
ditunjang oleh kinerja operasional 
rig yang baik, yang diukur dengan 
parameter rig availability, rig utility, 
dan rig productivity,” tambah 
Budhi. Sepanjang 2017 lalu, 
rig availa bility PDSI mencapai 
98,86%. Raihan ini, sesuai target 
yang telah direncanakan dengan 
meng optimalkan Maintenance 
Excellence Program sehingga 
nilai downtime peralatan dapat 
ditekan maksimal. Lalu, untuk 
kinerja rig utility 76,70%. Angka 
ini jauh melampaui target yang 
direncanakan sebesar 57,56%, 
dan meningkat dibandingkan 
tahun sebelumnya (59,53%). 
“Sedangkan untuk produktivitas 
rig PDSI mencapai 67,33%, 
lebih tinggi dari target yang telah 
direncanakan sebesar 50%, 
juga di atas raihan 2016 sebesar 
48,28%,” ujar Budhi.

Menurut Budhi, keberhasilan 
mengukir tampilan kinerja ter-
sebut tak terlepas dari strategi 
program prioritas PDSI yang 
diterapkan sejak awal 2017. 
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di seluruh lini perusahaan sejak 
2015, lewat upaya pengurangan 
beban struktur biaya. Berikutnya 
optimasi pendapatan yang di-
tempuh melalui kebijakan pe-
netrasi dan pengembangan 
pa sar, pengembangan serta 
diversifikasi produk. “Sebagai 
implementasi program revenue 
optimization, PDSI mulai fokus 
pada pengembangan jasa-jasa 
non rig (seperti aerated drilling, 
water pump, dan directional 
dril l ing), serta bisnis supply 
base sesuai strategi yang telah 
ditetapkan,” tutup Budhi. Sampai 
akhir 2017, PDSI memiliki aset 
produksi berupa 43 unit rig 
(termasuk satu unit rig yang di-
dedikasikan sebagai Rig Training 
Center), dengan daya 150 hingga 
2.000 HP.•DIT. HUlU

Pasar minyak mentah dalam sepekan terakhir melemah 
disebabkan meningkatnya tension trade war antara China dan US, 
dimana China mengancam adanya additional tariff sebesar 25% 
terhadap barang-barang US senilai 50 miliar USD serta naiknya 
US rig count sebesar 1 rig menjadi 862 per 8 Juni 2018, info Baker 
Hughes. 

Seiring dengan pelemahan harga crude, pasar LPG juga 
melemah yang disebabkan oleh kenaikan supply propane dari 
US untuk loading Juli karena harga yang mendukung arbitrase. 
Sementara itu aktivitas Middle East sepi karena masih dalam suasana 
perayaan Idul Fitri.

Pasar gasoline Asia melemah karena masih belum adanya 
peningkatan demand yang signifikan khususnya dari Pertamina 
Indonesia serta melemahnya demand pasca Ramadhan dan Idul 
Fitri di tengah supply yang cukup melimpah.

Sementara itu, Pasar jet fuel Asia melemah karena oversupply-
nya kargo khususnya untuk kargo July-loading serta telah 
berakhirnya periode refinery maintenance.

OIl MARKET UPDATe

Di sisi lain Pasar gasoil melemah akibat masih berlangsungnya 
monsoon season di India sehingga ekspor India juga meningkat 
khususnya untuk Gasoil 500 ppm serta telah kembali beroperasinya 
kilang-kilang pasca maintenance.•ISC

2 Juli 2018
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Pertamina melayani 
untuk mudik aman 
dan nyaman 

SISIPAN
Senin, 2 Juli 2018

SATgAS RAFI 2018
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Tim Satgas Rafi 2018 bersiap untuk melayani para pemudik 
saat arus mudik dan balik.

Operator SPBU sedang mengisi kendaraan pemudik 
di rest area KM 102.

Pertamina mengadakan Bareng Bareng Mudik 2018. Tahun 
ini moda transportasi yang digunakan adalah Bis, Kereta 
juga Kapal Laut.

Pertamina melakukan sosialisasi kepada para pemudik salah 
satunya di Serambi Pertamax KM 102 Cipali. Disini para pemudik 
foto bersama dengan icon Asian Games  2018.

Walaupun malam telah tiba, seorang motoris kemasan dengan sigap 
mengisikan BBM ke mobil salah satu pemudik di Nagreg.

Direktur Pengolah Budi Santoso Syarif, Direktur manajemen 
aset M. Haryo Junianti, Direktur MPP Heru Setiawan, GM MOR 
III Erry Widiastono menyapa awak mobil tangki ketika melepas 
mobil tangki BBM di Terminal BBM Plumpang.
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12 Juni 2018

14 Juni 2018

15 Juni 2018

Puncak arus mudik pertama 

Puncak arus mudik kedua Direksi menyapa

Pertamina bareng-bareng mudik Aktivasi Asian games 2018

Deny Djukardi Manager Commercial Retail Fuel Marketing 
PT Pertamina (Persero) memperkenalkan program Pertamax 
Penuh Berkah 2018 di Kantor Pusat Pertamina, Kamis 
(31/5/2018)

Fo
to

 : 
TR

IS
NO

Fo
to

 : 
PR

IY
O

31 mei 2018

1 Juni 2018

launching Pertamax Penuh berkah 2018

Idul Fitri 1439 H

18 
Jun

i 20
18

Petugas medis dari Pertamedika Cirebon melakukan 
pemeriksaan kesehatan tim satgas dan juga pihak 
kepolisian di rest area 130B. 

Direksi Pertamina mengucapkan apresiasinya kepada 
para satgas BBM di seluruh Indonesia.
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Puncak arus balik pertama 

20 
Jun

i 20
18

Dua orang petugas satgas mengisikan BBM ke mobil 
pemudik, meski cuaca panas tidak menghalangi tim Satgas 
yang bertugas untuk semangat membantu para pemudik.
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Puncak arus balik kedua Apresiasi untuk tim Satgas RAFI 2018 

Untuk memastikan pelayanan BBM dan LPG kepada masyarakat pada 
masa musim Mudik Lebaran 2018, Direktur Pemasaran Retail Mas’ud 
Khamid, Direktur Pemasaran Korporat Basuki Trikora Putra, dan Direktur 
Logistik, Supply Chain, & Infrastruktur Gandhi Sriwidodo melakukan  
Kick off tim satgas Ramadhan-Idul Fitri (RAFI) 2018 di Pusat Komando 
dan Pengendalian Kantor Pusat Pertamina, pada Kamis (24/5/2018).
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24 mei 2018

Kick off Satgas RAFI 2018

SATGAS RAFI
S a t u a n  Tu g a s  R a m a d a n  &  I d u l  F i t r i

2018Timeline

Satgas RAFI 2018 dimulai



Saya menyampaikan apresiasi 
yang setinggi-tingginya kepada 

seluruh anggota satgas. Baik yang 
ditugaskan di frontroom, backroom 
maupun di support, baik di internal 

Pertamina maupun mitra kita. 

berbagai apresiasi diberikan kepada kita, 
baik dari masyarakat lewat sosial media 
maupun pemerintah. Berkat sarana BBM dan 
fasilitas yang kita berikan, mudik berjalan 
lancar. Semua ini tentu tak lepas dari kerja 
keras seluruh jajaran Pertamina. Terima kasih 
pada seluruh jajaran, meskipun ada cuti 
bersama, tetapi tetap bekerja keras melayani 
masyakarat. Terima kasih semuanya.

Terima kasih kepada tim Satgas 
yang telah memperhatikan 

dan memastikan ketersediaan 
pasokan dalam kondisi aman 

selama arus mudik dan 
balik tahun ini. Saya sangat 

mengapresiasi tim Satgas yang 
selalu siap siaga 24 jam x 7 hari. 

Kinerja ekselen yang ditunjukkan 
Tim Satgas RAFI 2018 
menunjukkan bahwa komunikasi 
dan koordinasi yang intens antara 
setiap anggota berjalan dengan 
sangat baik. 

nIcKe WIDyAWATI
Plt. Direktur Utama 

Pertamina

gAnDHI SRIWIDoDo
Direktur Logistik, Supply 
Chain dan Infrastruktur 

bASuKI TRIKoRA PuTRA 
Direktur Pemasaran 

Korporat 

ApresiAsi Direksi 
untuk tim satgas
Totalitas. Itulah kata yang tepat menggambarkan kiprah tim Satgas Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) Pertamina pada tahun ini. 
Seluruh Direktorat turut serta dalam Satgas RAFI. Tidak hanya Direktorat yang mengelola bidang pengolahan dan pemasaran  
saja, tapi termasuk Direktorat Hulu dan Direktorat lainnya, hingga fungsi pendukung pun berperan aktif dalam menyukseskan 
perhelatan akbar melayani kebutuhan energi masyarakat pada periode Ramadhan dan Idul Fitri kali ini.  Dengan memberikan 
pelayanan paripurna untuk masyarakat Indonesia pada umumnya, dan pemudik pada khususnya, tim Satgas mampu menciptakan 
situasi kondusif selama dua momen besar yang setiap tahun dijalani umat Islam di Indonesia. Berikut apresiasi dari beberapa 
direksi dalam berbagai kesempatan.

3

mAS'uD KHAmID
Direktur Pemasaran 

Retail Pertamina

SATGAS RAFI 2018
Berlaku mulai H-15 hingga H+15

Selama masa Satgas, Pertamina menyiagakan :

Puncak Penyaluran saat Arus Mudik :

Gasoilne Naik Gasoil Turun

PENYALURAN BBM, LPG & AVTUR 
SELAMA SATGAS RAFI 2018

3.692
SPBU

31.012
Pangkalan LPG

13serambi 
pertamax 

63KiosK 
pertamax 

105kantong 
BBM

20mobile 
dispenser

72*

117*

31*

283*

Pertamina juga menyiapkan sarana tambahan 
di beberapa titik jalur mudik di jalur tol operasional, 
tol fungsional serta jalur utama non tol, diantaranya :

*Saat puncak arus balik Pertamina memperkuat stok dan suplai BBM dengan 
melakukan penambahan armada.

200motoris 
kemasan

+10%

LPG Naik
+4,4%

Avtur Naik
+1,65%

-11%

BBM   H-1 LPG     H-2 Avtur  H-7

SOLAR



Selain menyediakan kebutuhan BBM 
mudik, Pertamina MOR I memberi bantuan 

pasokan kebutuhan BBM Pertalite sebanyak 
10.800 liter  dan 1000 liter produk Dexlite untuk proses 
proses dan evakuasi korban kecelakaan KM Sinar Bangun 
di Tigaras, Toba. Kami juga menyediakan Posko Pertamina 
Peduli, sebanyak 125 orang telah ditangani tim medis. Hal ini 
kami lakukan mengingat Pertamina merupakan bagian dari 
tanggung jawab social perusahaan BUMN yang berupaya 
hadir melayani negeri.•INDAH

Kami menjalankan satuan tugas (satgas) 
untuk memantau stok dan distribusi bahan 

bakar & LPG hingga H+15 lebaran. Tim Satgas 
merupakan salah satu bukti komitmen Pertamina 

terhadap kelancaran pasokan bagi masyarakat khususnya 
para pemudik selama arus lebaran Hal ini dilakukan agar 
masyarakat dapat menjalankan libur lebaran dengan nyaman 
dan aman.•INDAH

Dalam mengatasi lonjakan konsumsi BBM dan 
LPG di wilayah Sumatera Bagian Selatan selama 

Ramadhan dan Lebaran 2018, Pertamina MOR II 
menyiapkan proyeksi penyaluran kebutuhan tersebut. Kami 

menyiapkan Tim Satuan Penugasan (Satgas) sejak H-15 hingga 
H+15 demi kenyamanan masyarakat. Seluruh Terminal BBM di 
wilayah Sumbagsel standby 7 hari x 24 jam selama Satgas, kami 
juga menyiapkan 5 KiosK Pertamax di jalur tol dan pelabuhan 
Bkauheni, Dex kemasan di jalur lintas utama, 25 motoris kemasan, 
mobil tangki dispenser, kantong BBM (mobilestroge), 
dan SPBU Buffer Stock.•INDAH

Pertamina MOR VI pantau secara intensif 
ketersediaan BBM di sekitar destinasi wisata 

Kalimantan jelang libur Lebaran 2018, di antaranya jalur 
poros Balikpapan-Samarinda, Sentra Wisata Pantai Lamaru dan 
Pantai Tritip. Kami juga menyiapkan tambahan stok berbagai produk 
seperti premium 13% lebih tinggi dari rata-rata normal dan Pertamax 
serta Pertalite disiagakan dengan tambahan pasokan hingga 3% 
lebih banyak. Selain itu, kami melaksanakan tinjauan langsung ke 
semua unit operasi di wilayah Pertamina MOR VI Kalimantan selama 
Satgas RAFI untuk memastikan kesiapan Sarfas, juga ketersediaan 
BBM dan LPG.•INDAH

Persiapan satgas tahun ini dipastikan optimal. 
Kami telah menyiapkan sebanyak 50 SPBU 
kantong yang tersebar di berbagai lokasi untuk 
memperpendek jarak dan waktu tempuh mobil tangki menuju titik 
lokasi SPBU untuk kebutuhan suplai. Tidak hanya itu, kami juga 
menyiapkan 12 SPBBe Kantong yang siap beroperasi menjaga 
kehandalan stok LPG di wilayah MOR III bahkan selama masa 
SATGAS pertamina juga menyiapkan sejumlah pangkalan siaga 
LPG yang akan tetap buka meskipun di hari libur. Pertamina 
siaga penuh untuk memberikan pelayanan terbaik pada 
masyarakat.•INDAH

Program Pertamina Bareng-Bareng Mudik 
(BBM) dari MOR VII untuk masyarakat umum 
pelanggan setia produk Pertamina, mitra kerja, dan pekerja 
outsourcing Pertamina berjalan lancar. Sebanyak 3.878 pemudik 
dari Sulawesi  berangkat menggunakan kapal laut menuju 
Lewoleba, Surabaya, Bau-bau, dan Balikpapan. Hal ini dilakukan 
sebagai wujud tanggung jawab sosial dan bentuk kepedulian 
Pertamina sebagai BUMN.•INDAH

Meskipun terdapat tantangan baru pada 
tahun ini karena ada beberapa ruas tol baru yang 
difungsikan di wilayah Jawa Tengah yang awalnya sepanjang 
96,70 KM bertambah menjadi 219,51 KM untuk tol operasional 
dan fungsional, Pertamina MOR IV tetap memastikan keamanan 
pasokan BBM dan LPG. Kami menyiapkan 256 tenaga operator 
dan safety man yang siap melayani. Kami juga terus berkoordinasi 
dengan instansi dan aparat pemerintah. Selain itu, fasilitas satgas 
kami sebar ke beberapa jalur mudik regular, ruas tol, serta jalur 
wisata yang rawan dengan kepadatan.•INDAH

Kami dari MOR VIII tetap mengantisipasi 
dan memastikan masyarakat tidak kekurangan 
BBM dan LPG. Seperti pembentukan Tim Satgas, 
melakukan buffer stock di Lembaga Penyalur maupun Terminal 
BBM, dan menyiapkan tambahan kapal tanker untuk mengirimkan 
BBM ke terminal transit TBBM Wayame untuk didistribusikan ke 
pelosok Maluku dan Papua. Dengan sejumlah upaya ini, diharapkan 
masyarakat dapat menjalani hari raya idul fitri dengan nyaman.•INDAH

JoKo PIToyo
General Manager 
Marketing Operation Region (MOR) I

Ibnu cHoulDum
General Manager 
Marketing Operation Region (MOR) V

eRWIn HISWAnTo
General Manager 
Marketing Operation Region (MOR) II

mADe ADI PuTRA 
General Manager 
Marketing Operation Region (MOR) VI

eRRy WIDIASTono
General Manager 

Marketing Operation Region (MOR) III

TengKu FeRnAnDA
General Manager 

Marketing Operation Region (MOR) VII

yAnuAR buDI HARTAnTo
General Manager 

Marketing Operation Region (MOR) IV

boy FRAnS JuSTuS lAPIAn
General Manager 

Marketing Operation Region (MOR) VIII
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MerekA 
di garda depan RIWonDo

Awak Mobil Tangki 
TBBM Plumpang

enTIS
Petugas Mobile 
Dispenser di Rest 
Area KM 130 Cipali

Kebutuhan BBM selama perjalanan mudik terpenuhi dengan 
lancar selama libur Lebaran 2018 tidak terlepas dari kinerja 
tim Satgas Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) Pertamina 2018 di 
lapangan. Mulai dari pekerja organik Pertamina, operator SPBU, 
motoris BBM kemasan, hingga petugas KiosK, Serambi Pertamax, 
atau Lesehan Enduro, yang selalu siaga melayani para pemudik. 
Berikut beberapa kesan mereka selama menjalani tugasnya 
masing-masing. 

Kerja jadi petugas di sini, saya jadi tahu 
Pertamina luar biasa untuk menyediakan 
Pertamax untuk para pemudik. Saya juga 
senang, karena ikut bertanggung jawab, ikut 
melayani. Ya... ikut membantu masyarakat 
juga kan... Saya juga senang lihat orang yang 
mudik. Walaupun hati saya ingin pulang, ya 
dibawa enjoy aja. 

Saya bilang sama keluarga, sudah biarin 
saya menyelesaikan tugas dari Pertamina 
dulu, nanti kita Lebarannya tanggal 24 Juni 
(setelah arus balik). Saya juga pesan sama 
teman-teman semua di Pertamina, yang penting kita sabar, (merayakan) 
Lebarannya nanti saja. Sekarang kita fokus melayani pemudik 
dulu.•SEPTIAN

Ini pengalaman pertama saya menjadi 
petugas di Lesehan enduro. Saya bertugas 
untuk memfasilitasi para pemudik yang ingin 
beristirahat sejenak untuk melepas lelah 
sebelum kembali melanjutkan perjalanan. 
Mulai dari menyiapkan tempat untuk istirahat, 
hingga membagikan takjil dan makanan ketika 
waktu berbuka puasa akan tiba. Kadang-
kadang juga jadi tempat curhat para pemudik, 
khususnya kaum ibu yang merasa kelelahan 
selama perjalanan.

Walaupun saya kadang kangen sama 
orangtua, tapi saya senang bisa terlibat langsung sebagai petugas 
di posko mudik gratis persembahan Pertamina. Saya harus mampu 
mengalahkan ego diri sendiri, demi memberikan pelayanan terbaik 
kepada masyarakat. Ya, belajar ilmu ikhlas dengan membantu para 
pemudik yang membutuhkan pertolongan.•SEPTIAN

Saya bertugas mengawasi 100 SPBU dari 
batas Jawa Barat sampai batas Pekalongan. 
Dengan adanya jalur baru tol alternatif yang 
dilalui para pemudik dan belum ada SPBU 
yang terbangun, otomatis kami bersiap 
memberikan layanan di jalur tersebut.

Tahun ini merupakan tahun kedua saya 
terlibat di tim Satgas dan berbeda dari tahun 
sebelumnya. Tahun lalu kita masih melayani 
masyarakat dengan sistem manual yang 
penting terlayani. Tahun ini Pertamina sudah 
menggunakan sistem digital dan sudah 
memanfaatkan sistem pembayaran cashless. 
Artinya, kami melakukan pengembangan layanan untuk masyarakat. Di 
lapangan, kami solid memberikan pelayanan untuk pemudik. 

Untuk menyiasati rindu keluarga, pada saat arus mudik ini, saya ajak 
keluarga untuk tinggal di Tegal. Mendekati wilayah tugas saya walaupun 
sehari-hari kami menetap di Bandung. 

Yang terpenting, kita harus ingat bahwa bekerja itu adalah 
ibadah. Jadi, bekerja dengan totalitas. Kita bukan superman tapi 
supertim.•KUNTORO

Saya sudah terbiasa tidak berlebaran 
bersama keluarga karena harus 
mendistribusikan BBM seperti malam 
takbiran tahun ini. Selain karena tugas, 
menjaga distribusi BBM tetap aman 
menjadi salah satu nilai ibadah dalam 
Lebaran. Alhamdulillah keluarga juga 
memahami.•HARI

Saya membantu peserta Bareng Bareng 
Mudik Pertamina yangmembutuhkan 
informasi dengan menggunakan kereta api 
dari Stasiun Pasar Senen. Dengan tulisan di 
punggung Tanya Saya, ini memudahkan saya 
menjalankan tugas. 

Saya memberikan penjelasan detil mulai 
dari tiket, jadwal keberangkatan, hingga mesti 
ke jalur mana pemudik untuk naik kereta yang 
dituju di Stasiun Pasar Senen.•TRISNO

Lebaran ini, saya gak pulang ke Karawang 
karena menjalani tugas. Walau gak bisa 
ketemu keluarga, yang penting pekerjaan gak 
ada komplain dari pemudik. Makanya saya 
selalu berhati-hati menjalankan tugasnya. 

Di sini kami bekerja dengan sistem shift. 
Alhamdulillah kami juga mendapatkan 
fasilitas pengecekan kesehatan dari 
Rumah Sakit Pertamina yang 
standby di rest area 
ini.•RINA
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Plt. Direktur Utama 
Pertamina Nicke Widyawati 
memantau kesiapan Satgas 

RAFI di TBBM Balikpapan,  
(28/5/2018). Didampingi 

GM MOR VI Made Adi Putra, 
Nicke berdialog dengan tim 

Satgas termasuk Awak Mobil 
Tangki (AMT) yang bertugas 

mendistribusikan BBM ke 
seluruh pelosok Kalimantan.

Petugas kesehatan dari Pertamedika mengecek kondisi para petugas 
Satgas RAFI di lapangan di Rest Area Cipali KM 130  pada Sabtu 
(23/6/2018).

Jajaran Direksi 
Pertamina melepas 

kepergian peserta 
Bareng Bareng 

Mudik Pertamina 
pada (9/6/2018).

Seorang petugas Satgas RAFI melakukan pengisian BBM kedalam 
kemasan untuk memudahkan para tim Satgas RAFI untuk mengisikan 
BBM kepada konsumen dan BBM dalam kemasan ini juga dapat 
mengurangi antri saat melakukan pengisian BBM di SPBU.

Seorang petugas SPBU 
mengecek mobile dispenser 

untuk memastikan 
semuanya aman agar dapat 

membantu para pemudik 
secara aman dan nyaman.

SerbaSerbi
SATGAS RAFI
S a t u a n  Tu g a s  R a m a d a n  &  I d u l  F i t r i

2018
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Menteri BUMN Rini M. Soemarno mengapresiasi upaya Pertamina menyiapkan pasokan dan pendistribusian BBM 
dan LPG demi kelancaran mudik Lebaran 2018 usai meninjau sarana dan prasarana Terminal Bahan Bakar Minyak 
(TBBM) Pertamina Semarang Group, Jawa Tengah, pada Jumat (1/6/2018). Dalam kesempatan tersebut, Rini 
didampingi Plt Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas’ud Khamid.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius 
Jonan menaiki motor  satgas  saat meninjau kesiapan Satgas 

Pertamina dalam pengamanan stok BBM di jalur mudik darat 
mulai dari Jakarta hingga Semarang pada Sabtu, (2/6/2018). 

Tinjauan tersebut akan dilanjutkan dari Semarang hingga 
Surabaya keesokan harinya (3/6/2018).

Senyum ceria anak-anak saat menikmati waktu istirahat di 
serambi Pertamax saat perjalanan mudik.

Tim Satgas RAFI 2018 yang 
bertugas di rest area Cipali 
KM 130 pada arus mudik 
dan balik tersenyum ceria 
karena dapat melayani para 
pemudik sehingga membuat 
perjalanan mudik merasa 
aman dan nyaman.

Menyambut ASEAN GAMES yang akan berlangsung , dimana Pertamina 
menjadi sponsor event tersebut, Pertamina melakukan sosialisasi  kepada 
para pemudik salah satunya di Rest Area KM 102  para pemudik bisa 
berfoto bersama Icon ASEAN GAMES 2018 Dan akan mendapat aneka 
macam merchandise menarik dari pertamina (10/6). 
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ReSPon 
PemuDIK

+
Terima kasih, TIm SATGAS RAFI


