
Pertamina Garap Bisnis 
Bahan Baku Ban & Karet Sintetis 
Pertamina serius 
menggarap bisnis bahan 
baku utama industri 
ban dan karet sintetis. 
KIlang Treated Distillate 
Aromatic Extract (TDAE) 
menjadi salah satu 
solusi jangka panjang 
mengokohkan pijakan 
bisnis Pengolahan 
Pertamina di dunia 
internasional.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Cina turut 
mempengaruhi sektor energi di Indonesia. Perekonomian 
Cina telah lama menjadi perhatian masyarakat internasional 
karena mampu menyaingi perekonomian di negara-negara 
ekonomi maju. Namun di tengah perlambatan ekonomi 
global saat ini, negara Tirai Bambu itu turut terimbas dan 
mengalami perlambatan. Akibatnya, industri manufaktur 
Cina, yang merupakan penyumbang ekonomi terbesar, 
berupaya mengurangi produksi. Sehingga, terjadi 
penurunan volume pembelian bahan baku utama industri 
tersebut, yakni batubara. Kondisi inilah yang mempengaruhi 
sektor energi Indonesia dan memicu penurunan harga 
batubara di pasar internasional. 

Sementara itu, meski terjadi perlambatan ekonomi dan 
penurunan harga batubara, harga minyak mentah dunia 
tetap tinggi. Fluktuasi harga minyak dunia pada beberapa 
bulan terakhir dipicu oleh masalah teknis di Laut Utara 
(North Sea), badai topan di Teluk Meksiko, dan potensi 
penurunan permintaan dari AS. Selain itu, harga minyak 
juga dipengaruhi oleh sentimen dari kawasan Eropa seiring 
dengan upaya pengelolaan krisis utang. 

Bagi pelaku pasar ekonomi global, pergerakan 
harga minyak dunia memiliki implikasi serius terhadap 
kelangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasalnya, 
sebagian besar kebutuhan BBM di dalam negeri masih 
menjadi fokus subsidi APBN. Berdasarkan data APBN 
2012, total subsidi BBM mencapai Rp 137 triliun, dari total 
APBN Rp 1.435 triliun. Subsidi BBM ini berpotensi akan 
dinaikkan sebesar Rp 12 triliun untuk menambah 4 juta 
kiloliter kuota pada Oktober 2012 karena jatah subsidi BBM 
yang ada saat ini diperkirakan habis pada September 2012. 
Berdasarkan diskusi dengan beberapa institusi keuangan 
global yang berkunjung ke Pertamina, mereka memandang 
subsidi BBM hendaknya dapat dikurangi dan dialokasikan 
untuk subsidi di sektor yang dapat menggerakan ekonomi, 
seperti investasi infrastruktur. Perekonomian Indonesia 
diprediksi mampu bertumbuh lebih pesat jika infrastruktur 
Tanah Air dapat meningkat dan dikelola dengan lebih 
baik. Lebih jauh, Pertamina sebagai entitas bisnis energi 
besar pun dapat meningkatkan daya saing, terutama pada 
bisnis ritel.•

imPlikAsi PErgErAkAn 
hArgA minyAk TErhADAP 
Ekonomi inDonEsiA

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan 
                Perusahaan Sekuritas.

marketUpdate

JAkArTA – “Baru sekali 
ini kita melakukan dari uji 
laboratorium, sehingga kita 
mendapatkan  hak paten 
sendiri, terus nanti kita kerja 
sama melakukan small skills 
unit, dan langsung  nanti 
kita kerja sama membangun 
kilang TDAE ini.” 

Hal  tersebut dikatakan 
Direktur Pengolahan Chris-
n a  D a m a y a n t o   p a d a 
a c a   r a  M e m o r a n d u m 
of Understanding  (MoU) 
untuk membangun Kilang 
TDAE (Treated Dist i l late 
Aromatic Extract) yang akan  
memproduksi TDAE   atau 
bahan  baku utama industri 
ban dan karet  s in tet is . 
Penandatanganan dilakukan 
oleh Direktur Pengolahan 
Pertamina Chrisna Damayanto 
dan Wakil Direktur Utama PT  
Pura Barutama Yen Mulyono 
Subyanto, di Gedung Utama 
Lantai 15 pada Senin  (27/8). 

MoU dengan PT Pura 
Barutama mencakup kerja 
sama pembuatan bas ic 
engineering design (BED), 
small scale operation plant 
(SSPU) dan juga proses 
sca le-up menjad i  Front 
End Engineer ing Design 
(FEED) untuk membangun 

kilang TDAE dengan skala 
komersial. 

Menurut Chrisna, selama 
ini Pertamina hanya membeli 
proses patent dan basic 
engineering design dari per-
usahaan la in, kemudian 
dikon trakkan untuk dibangun. 
Tetapi untuk kali ini, Pertamina 
membuat sendiri prosesnya. 

“Selama proses tersebut, 
k i ta  akan  menugaskan 
Engineer dan Analyst kita 
untuk bersama-sama menyu-
sun dan membuat  BED, 
SSPU dan FEED sebagai 
sarana transfer knowledge 
dan membangun internal 
capability. Sehingga ke de-
pan, kita mampu secara man-
diri melaksanakan kegiatan 
tersebut bilamana diperlukan,” 
tegas Chrisna.

Sebenarnya kerja sama  
Pertamina dan PT Pura 
Barutama ini sudah diawali 
dengan kerja sama secara 

laboratories dilakukan sekitar 
3-4 tahun yang lalu dan saat 
ini sedang dalam proses 
mendapatkan persetujuan 
patent. 

Sebagaimana diketahui, 
Uni Eropa memberlakukan 
aturan   Directive  1907/2006 
Annex XVII, Entry 50 sejak 
1 Januari 2010. Aturan ini  
berpengaruh pada  industri 
ban secara global, termasuk  
di Indonesia yang masih 
menggunakan  produk DAE/
Minarex, yang merupakan  
produk carcinogenic pro-
cess oil. Terbatasnya ting kat 
pro duksi TDAE ini men jadi 
peluang emas untuk Per-
tamina serius menggarap 
bisnis tersebut.

Pembangunan ki lang 
TDAE  akan memberikan 
beberapa kontribusi  penting 
dalam pengembangan  produk  
ramah lingkungan pada skala 
internasional. Termasuk dapat 

memenuhi  kebutuhan pasar 
dalam neger i ,  sekal igus 
berpotensi untuk  ekspor. 

Diharapkan pada awal 
2015,  Kilang TDAE  ini telah 
dapat beroperasi secara 
komers i a l  dan  mampu  
menghasilkan  produk TDAE  
sebesar 80.000 ton/tahun, 
yang mana 50% untuk  
konsumsi domestik dan 50% 
lagi untuk  ekspor.

Rencananya ,  K i l ang 
TDAE dibangun di Cilacap, 
termasuk juga yang small 
scale production unit. “Kenapa 
di Cilacap, karena sumber 
bahan baku minarex berasal 
dari produk samping (side 
stream) LOC I, LOC II dan 
LOC III yang kita sebut Lube 
Oil Complex (LOC) di RU-IV 
Cilacap. Nah, dari produk 
itulah extract-nya kita ambil, 
untuk masuk sebagai feed 
di Kilang TDAE ini,” papar 
Chrisna.•UriP hErDimAn kAmBAli

Direktur Pengolahan Pertamina Chrisna Damayanto dan Wakil Direktur Utama PT  Pura Barutama Yen Mulyono Subyanto 
berjabat tangan setelah menandatangani perjanjian kerja sama awal untuk membangun kilang TDAE.
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Menjadi perusahaan energi 
nasional kelas dunia

VISI

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

MISI

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

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

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

Confident (Percaya Diri)
Berperan dalam pembangunan 
ekonomi nasional, menjadi pelopor 
dalam reformasi BUMN, dan 
membangun kebanggaan bangsa.

Customer Focused (Fokus 
pada Pelanggan)
Berorientasi pada kepentingan 
pelanggan, dan berkomitmen untuk 
memberikan pelayanan terbaik 
kepada pelanggan.

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

Capable (Berkemampuan)
Dikelola oleh pemimpin dan 
pekerja yang profesional dan 
memiliki talenta dan penguasaan 
teknis tinggi, berkomitmen dalam 
membangun kemampuan riset dan 
pengembangan.

TATA NILAI

konsEnTrAsi 
kE MARINE & 
upsTREAM suppORT
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DIREKTUR UTAMA PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
AhmAD BAmBAng

PEngAnTAr rEDAksi :
Pertamina Tongkang (PTK) berubah namanya menjadi Pertamina 

Trans Kontinenatal (PTK) yang mencerminkan visi dan misi barunya. Untuk 
mengetahui geliat bisnis PTK, kami berbincang dengan Direktur Utama 
PTk Ahmad Bambang.  

sebagai Direktur Utama baru PTk,  bagaimana Bapak melihat 
bisnis perusahaan ini?  Kurang lebih sebulan ini saya pelajari portofolio 
bisnis PTK, peluang-peluang yang ada beserta tantangan-tantangan yang 
dihadapi. Saat ini saya dapat menyimpulkan, PTK belum berada dalam jalur 
menuju perusahaan pelayaran kelas dunia sesuai visinya. Namun hal ini 
bukan berarti PTK harus melupakan visinya tersebut, tetapi harus melihat 
realitas yang ada sehingga bisa lebih fokus dalam bisnis serta mampu 
menangkap peluang-peluang yang ada.

Sebagai anak perusahaan, kami sangat tergantung pada arah 
dan kebijakan bisnis yang ditetapkan oleh Pertamina Korporat. Dimana 
Korporat tengah mengkaji dan memetakan portofolio bisnis antara 
Perkapalan, PTK dan rencana anak perusahaan baru shipping agar jelas 
bisnisnya dan tidak berbenturan.

Sambil menunggu arah dan kebijakan bisnis yang digariskan Korporat, 
kami melihat adanya peluang yang sangat besar di bidang Upstream 
Support dan Marine Supports. Karena itu, ada perubahan fokus bisnis 
dari pelayaran menjadi offshore support dan marine supports sehingga 
ada penambahan “marine supports” dalam visinya, menjadi “perusahaan 
pelayaran dan marine supports kelas dunia”.

seperti apa saja bisnis  di upstream support ini? Kita ketahui, 
eksplorasi upstream di Indonesia sudah bergeser ke offshore, dan sudah 
mulai banyak yang ke laut dalam (deep sea). Ini peluang besar bagi PTK 
untuk mengembangkan bisnisnya bukan hanya dalam Marine Supports 
(keagenan, administrasi pelsus, dll) tetapi juga memenangkan bisnis yang 
lebih besar khususnya dalam OSV (offshore supply vessel) baik berupa 
AHTS (anchor handling tug supply), utility vessel, crew change boat, 
bahkan FSO/FPSO.

PTK telah memenangkan pengadaan 2 unit AHTS 5500 BHP di Total 
Indonesie sebanyak 2 buah untuk kebutuhan existing menambahkan 1 unit 
AHTS PTK (401) yang sudah beroperasi. Dari dua AHTS tersebut, sudah 
delivery 1 unit AHTS baru (Transco Andalas) dan satu lagi diharapkan 
bulan September ini.

Disamping itu, PTK juga sudah memenangkan 2 unit AHTS 5250 BHP 
new built, juga dari Total, yang harus jadi pada awal tahun 2014. Diluar 
itu, banyak K3S yang juga membutuhkan kapal-kapal jenis AHTS ini dan 
saat ini sedang dalam proses lelang selain Total, yaitu CNOC (AHTS 402), 
Camar, Kangean, HESS, Chevron, dlsb.

PTK juga sedang membangun 3 unit SPOB (self propeller oil barge) 
3500 DWT yang akan digunakan oleh Conoco Philips dan saat ini baru 
delivery 2 unit. Disamping terus mengejar pasar AHTS dan SPOB, PTK juga 
mencari peluang-peluang utility vessel lainnya di seluruh K3S termasuk di 
PHE ONWJ dan WMO, disamping peluang FPO/FPSO.

Tantangan terbesar yang dihadapi PTK dalam merebut peluang 
bisnis ini adalah pendanaan. Namun, kami telah mencanangkan untuk 
fokus mendapatkan pekerjaan dulu, baru kemudian memikirkan kapal dan 
pendanaannya. Akan jauh lebih baik dapat pekerjaan kemudian mencari 
kapal/dananya, dibandingkan punya kapal tetapi tidak ada pekerjaan.

Bagaimana dengan bisnis di sektor marine support ini? Kami 
melihat peluang besar, dan yang saat ini sudah berjalan namun masih dapat 
dikembangkan. Kami ingin mengembangkan bisnis marine support PTK 
menjadi one stop shopping marine support dengan seluruh layanan yang 
biasa dibutuhkan kapal ketika mendekati, berada dan meninggalkan kolam 
pelabuhan. Ini satu layanan yang terintegrasi, termasuk juga di dalamnya 
menyediakan layanan air bersih dan BBM untuk kebutuhan kapal-kapal. 

Beberapa pekerjaan tersebut, tidak harus dilaksanakan oleh PTK 
sendiri tetapi bisa dilakukan melalui sinergi dengan anak perusahaan lain, 
misalnya dengan Patra Niaga maupun melalui anak-anak usaha PTK. Saat 
ini PTK telah mempunyai tiga anak usaha dengan bidang yang berbeda, 
yaitu PKG (Peteka Karya Gapura) untuk keagenan, admin pelabuhan & 
crewing; PKS (Peteka Karya Samudra) untuk shore base, gudang, bongkar 

muat, dll; serta PKT (Peteka Karya Tirta) untuk pelayanan air bersih.

Apakah selama ini belum ada yang menggarap bidang upstream 
dan marine support ini? Sebenarnya sudah, namun belum menjadi fokus 
utama. Namun dengan perubahan yang terjadi, upstream dan marine 
support akan menjadi prioritas utama dalam pengembangan bisnis PTK 
ke depan, disamping pelayaran bila memungkinkan.

Sebagai contoh, kami akan mengembangkan “integrated marine 
supports” dengan pilot project di Kotabaru dan Belawan. Ini berarti, kami 
menyediakan dan mengoperasikan semua peralatan yang diperlukan, bukan 
hanya menyewakan. Seperti halnya dengan kebutuhan pendingan, kami 
menyediakan layanan pendinginan sesuai kontrak, bukan menyewakan 
AC.

Di bidang upstream support, PTK lebih banyak memberikan layanan 
dalam marine support-nya, kurang merebut peluang di bidang pengadaan 
OSV-nya. Terbukti, dari sekian banyak peluang yang ada, PTK baru mem-
punyai 2 AHTS (401 & 402) sebelumnya, diluar 2 AHTS baru tersebut.

Tantangan apa saja yang saat ini dihadapi oleh PTk? Pertama, 
adalah biaya overhead-nya sudah terlalu tinggi. Perlu restruturisasi 
organisasi.  Dengan beban overhead yang tinggi sulit bersaing dengan 
kompetitor swasta. Apalagi para kompetitor punya kesempatan untuk 
menggunakan BBM non Pertamina yang seringkali tidak dibebankan 
PPBKB (sebesar 17%), dan bahkan dari pasar gelap dengan harga yang 
sangat miring.

Kedua, organisasi PTK terlalu lebar dan terlalu dalam. Ketiga, tentu saja 
masalah pendanaan bila ingin ekspansi merebut pasar OSV yang memang 
terbuka luas, disamping pengembangan bisnis pelayaran itu sendiri. 

Anda punya solusinya? Untuk masalah organisasi, tentu saja dengan 
streamlining dan perubahan organisasi berbasis proses bisnis. Hal ini akan 
selesai di bulan Oktober. Pengurangan overhead dilakukan melalui efisiensi 
biaya-biaya utama khususnya fuel-consumption, pengadaan material dan 
losses. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain strategic 
sourcing, optimum operation dan metering system yang baik.

Namun demikian, efisiensi saja tidaklah cukup, diperlukan peningkatan 
revenue secara signifikan sehingga menghasilkan profit yang melonjak pesat. 
Oleh karena itu, perlu penguatan tenaga-tenaga pemasar dan operasi dari 
tenaga-tenaga support yang memenuhi kriteria.

Untuk masalah pendanaan, kami sudah mengajukan ke Pertamina 
Korporat, minta PMP (penyertaan modal Pertamina). Ini akan menimbulkan 
keleluasaan yang sangat besar bagi PTK untuk melakukan pengembangan 
an-organik: akuisisi/pembelian dan penambahan kapal.

kebanyakan  swasta  berbisnis dengan cara itu kan? Iya, karena 
variasinya ya hanya sekitar-sekitar itu saja. Bukankah itu bisa disebut sebagai 
challenge dalam bisnis?. Dan perlu diketahui bahwa banyak pihak yang 
memiliki kepercayaan tinggi dan mengajak kerjasama dengan PTK.

Akan tetapi, jika pengembangan perusahaan hanya dilakukan melalui 
cara ini, maka kecepatan pertumbuhannya berkurang karena jelas bahwa 
potensi profit harus dibagi dengan penyandang dana.

Adakah masalah lain di PTk? Diluar ketiga hal tersebut, ada masalah 
culture.  Culture kita masih kultur kotak-kotak/silo, kurang berani mengambil 
keputusan, dan kurang berani mengambil resiko. Ada satu orang yang 
kerjanya numpuk, sementara yang lain santai. Beberapa peluang hilang 
karena tidak cepat mengambil keputusan dan tidak berani mengambil 
resiko. Ini harus diubah.

Kemudian, performance management system (PMS) harus diterapkan 
secara menyeluruh. Jadi, kami akan lebih konsentrasi memberikan insentif 
dibandingkan memberikan gaji yang tinggi.

Butuh waktu berapa lama? Normalnya butuh paling tidak 2 tahun. 
Namun yang penting bagi saya pribadi adalah membangun fondasinya, 
yaitu sistem dan kultur orangnya, kemudian organisasinya kita gerakkan 
ke arah marketing, karena bagaimanapun PTK itu perusahaan penjual 
jasa.  Jangan mengharap dari Pertamina saja, tetapi juga harus ke luar.•UriP 
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kembali semangat
Menjalani ibadah puasa selama satu bulan dan libur 

lebaran sudah kita rasakan bersama. Belum lagi sebagian 
orang menambahnya dengan mengambil cuti tahunan. 
Setelah mengalami libur panjang, sebagian orang 
biasanya merasakan kurang bersemangat untuk kembali 
beraktivitas di kantor untuk mengerjakan pekerjaan rutin 
yang telah menanti.

Seharusnya usai libur dan beristirahat saat lebaran, 
orang bisa lebih bersemangat dalam beraktivitas. Apalagi 
sekarang sudah lebih dari dua minggu berselang. Tapi 
semua itu tergantung dari motivasi dan tanggung jawab 
kerja masing-masing orang. Bila tanggung jawab kerja 
yang dimilikinya sangat besar, maka kemungkinan untuk 
memulai aktivitas usai libur lebaran pasti juga besar. 

Sekarang tidak ada alasan lagi buat kita untuk 
menunda-nunda pekerjaan yang selama puasa Ramadan 
belum terselesaikan. Sudah saatnya bagi kita di bulan 
Syawal  ini untuk membangkitkan semangat kerja baru 
dan terbarukan. 

Untuk itulah kita harus memiliki motivasi diri dari dalam 
diri kita masing-masing. Kita harus bisa memadamkan 
keinginan meneruskan l iburan dengan kembali 
mengobarkan semangat kerja. Sebagai insan Pertamina, 
kita memiliki tanggung jawab kerja yang besar. Maka 
sudah sewajarnya kita usai libur panjang menumbuhkan 
semangat yang baru demi kemajuan perusahaan. 

Salah satu penyemangat kerja adalah kekuatan dalam 
diri kita untuk terus memaksimalkan performa sebaik 
mungkin di kantor. Ketika kita mengumandangkan hal 
tersebut dan menyingkirkan rasa malas serta perasaan 
negatif lainnya dan ingin selalu berusaha maju, maka 
pekerjaan pun akan terlalui dengan semangat seperti 
biasanya.

Cuti bersama di libur lebaran ini sangat efektif 
dan efisien untuk meningkatkan kinerja. Apalagi jika 

mengingat aspirasi Pertamina untuk masuk dalam 
perusahaan Fortune 100 yang meng-energize Asia 
pada 2025 mendatang.

Maka sudah saatnya kita sebagai insan Pertamina 
untuk bergerak lebih cepat dan agresif dalam rangka 
menjawab tantangan visi dan misi Pertamina yang 
selalu digaungkan dalam setiap kesempatan sharing 
session ataupun dalam kesempatan lainnya.  

Untuk menjadikan Pertamina sebagai perusahaan 
yang world class tentunya didukung oleh Sumber Daya 
Manusia yang berkompeten dan memiliki semangat 
kerja yang tinggi. Karena yang dibutuhkan oleh 
Pertamina saat ini adalah leader-leader masa depan 
yang bisa membawa perubahan yang lebih baik bagi 
perusahaan.

Tentunya semua itu tidak lepas dari performance 
culture para insan Pertamina yang didasari pada enam 
tata nilai yaitu Clean, Competitive, Confident, Customer 
Focused, Commercial, dan Capable, karena SDM 
dianggap sangat mendorong perubahan kemajuan 
bagi Pertamina. 

Di samping kemajuan bagi perusahaan, tentunya 
segala kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pertamina 
turut pula memberikan kontribusi nyata dalam 
meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan 
dan kemakmuran rakyat.

Jadi, mari kita bersama-sama berkomitmen 
untuk menciptakan suasana kerja yang penuh 
dengan semangat kerja tinggi tanpa ada alasan 
yang menghalangi kita untuk bisa bekerja dengan 
maksimal. 

Mudah-mudahan apa yang tertuang dalam tulisan 
ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi 
penyemangat kita semua. •

 

Peserta PPsA lemhannas Pahami industri 
strategis ke rU iii Plaju
PlAJU - GM RU III Edy Prabowo didampingi tim Manajemen RU 
III menerima kunjungan para peserta Program Pendidikan Singkat 
Angkatan (PPSA) XVIII Lemhannas dalam rangka Studi Strategis 
Dalam Negeri (SSDN) Tahun 2012, di Conference Room RU III 
Plaju, Selasa (7/8).

Rombongan peserta SSDN PPSA Lemhannas RI yang 
dipimpin Mayjen TNI Eddy Kristiyatmo, terdiri  dari 18 orang berasal 
dari TNI, Polri, birokrat, akademisi, parpol, dan ormas.

Mayjen TNI Eddy Kristiyatmo dalam sambutannya mengatakan, 
tujuan dari kunjungan ini untuk memberikan kesempatan kepada 
peserta PPSA-SSDN untuk mempelajari, memahami dan mengkaji 
potensi daerah dengan berbagai permasalahan ditinjau dari 
aspek kesejahteraan dan keamanan. Diharapkan, para peserta 
akan memperoleh gambaran dari segi aspek ideologi, politik, 
ekonomi, sosial budaya dan Hankam. “Pertamina menjadi salah 
satu potensi daerah dan merupakan industri strategis yang dapat 
meningkatkan energi nasional,” ujarnya. 

Acara diisi dengan presentasi kegiatan migas di RU III  yang 

disampaikan oleh Process Engineering Section Head  Deded 
Hermawan.

Acara dirangkai dengan sesi tanya jawab antara peserta 
Lemhannas dan tim manajemen RU III. Beberapa peserta 
PPSA Lemhannas mengajukan pertanyaan tentang kegiatan 
minyak dan gas yang ada  di RU III.•rU iii
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Kita sering mendengar ucapan kebobolan, 
yang lebih berkonotasi negatif. Kebobolan harta 
benda alias kemalingan, kebobolan pengeluaran 
yang berujung defisit atau ekstrimnya berdampak 
pailit. Sebagian besar masyarakat mungkin pernah 
mengalami kebobolan  pengeluaran. Dan biasanya 
terjadi saat-saat kebutuhan meningkat karena tak 
adanya pengendalian ataupun perencanaan yang 
matang. Misalanya saja saat anak masuk sekolah 
tahun ajaran baru, atau yang baru saja dilewati saat 
hari besar seperti lebaran.

Berbicara tentang kebobolan, sepekan ini 
pemerintah mulai khawatir kebobolan anggaran 
subsidi BBM. Karena hingga akhir Agustus 2012, 
konsumsi BBM subsidi sudah mencapai 29,32 juta 
KL. Artinya untuk empat bulan ke depan, masih ada 
sisa kuota BBM subsidi sekitar 10 juta KL.  Jika 
dirata-rata dari realisasi yang ada, maka sisa tersebut 
hanya bisa memenuhi kebutuhan hingga tiga bulan 
kedepan, diluar perhitungan peningkatan konsumsi 
BBM di masyarakat. Bahkan untuk Jakarta, jatah 
BBM subsidi diperkirakan bakal habis 15 September 
2012 ini karena tingkat konsumsi yang tinggi.

Memang segalanya sudah diperhitungkan, 
dan direncanakan dengan berpedoman pada 
konsumsi BBM subsidi tahun sebelumnya serta 
asumsi ekonomi lainnya. Tetapi manusia hanya bisa 
berencana, meleset sedikit atau banyak bisa saja 
terjadi. Dan kali ini dialami untuk hitungan subsidi 
BBM yang kemungkinan bisa meleset akibat kenaikan 
konsumsi BBM subsidi yang menggerus kuota.

Penambahan kuota bukan sebuah harga mati, 
tetapi ada hal lain yang bisa dipertimbangkan. 
Seperti kembali menengok implementasi paket 
kebijakan energi yang dicanangkan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono pada 29 Mei 2012 lalu. 
Bagaimana implementasi pengendalian sistem 
distribusi misalnya dengan sistem RFID yang 
sekarang belum juga terlaksana. Bagaimana pula 
pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan milik 
pemerintah, BUMN dan BUMD. Demikian halnya 
dengan pelarangan BBM subsidi untuk kendaraan 
perkebunan, pertambangan.

Tiga hal diatas jika dilaksanakan sejak kebijakan 
digulirkan akhir  Mei lalu, setidaknya bisa sedikit 
mengurangi konsumsi BBM bersubsidi. Kebijakan 
yang mengambang tanpa saksi tegas, ujung-
ujungnya sekadar menjadi imbauan. Alhasil kuota 
BBM subsidi jebol. 

Pertamina sejak kebijakan ini dikeluarkan 
konsisten mendukung dan melaksanakan berbagai 
upaya untuk mengendalikan konsumsi BBM subsidi. 
Misalnya saja gencar mengoperasikan SPBU Mobile 
yang khusus menjual solar non subsidi dan akan 
bergerilya di daerah pertambangan. Sementara itu 
SPBU di seluruh Pulau Jawa – Bali perlahan tapi pasti 
sudah disiapkan menyediakan BBM non susbdisi. 
Pada Agustus 2012 dari 3.083 SPBU yang tersebar 
di Pulau Jawa – Bali, 2.107 sudah menyediakan 
BBM non subsidi. Sosialisasi bagi para operator 
SPBU untuk menganjurkan konsumen pemilik 
mobil mewah menggunakan BBM non subsidi juga 
dilakukan. Tetapi lagi-lagi konsumen adalah raja 
dan semua dikembalikan kepada individu. Upaya 
persuasif yang dilakukan, tak selamanya membuat 
masyarakat sadar. Bahkan tak jarang mendulang 
rasa ketidakpuasan.

Yang pasti Pertamina telah berupaya semaksimal 
mungkin untuk mendukung kebijakan pemerintah 
dalam mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi 
dengan berbagai langkah sesuai dengan koridor 
yang ada. Meski kadang juga dituduh sebagai biang 
kelangkaan. Padahal faktanya tipisnya stok BBM 
bersubsidi di SPBU atau habis karena memang 
konsumsi masyarakat sangat tinggi yang tak bisa 
dipungkiri lagi.

Karena itu, apapun upaya pemerintah untuk 
mengendalikan konsumsi BBM subsidi dan meng-
antisipasi subsidi bobol, Pertamina senantiasa akan 
melaksanakan dengan sebaiknya untuk kepentingan 
negara. Jangan sampai negara ini kebobolan subsidi 
untuk hal yang mubazir.•
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rAlAT
Keterangan photo pada Media Pertamina Tahun 

XLVIII No. 34 tanggal 20 Agustus 2012 hal. 7 yang 
berjudul “Narasumber Forum KOMET Baru 1% dari 
Total Pekerja – Kemana yang Lainnya?” tertulis Forum 
KOMET RU VI Balongan seharusnya tertulis Forum 
komET rU iv Cilacap.

                 Tim komET

PgE AkAn nEgosiAsi UlAng 
TAriF lisTrik PAnAs BUmi
JAkArTA (Kontan) – Peluang negosiasi ulang 
mengenai harga listrik dari panas bumi yang sudah 
terlanjur diteken antara pengembang PLTP dan 
PLN kini terbuka lebar.  Peraturan Menteri ESDM 
No. 22 Tahun 2012 memberikan peluang bagi 
pengembang yang sudah meneken perjanjian 
jual beli listrik atau Power Purchase Agreement 
(PPA) dengan PLN untuk menyesuaikan dengan 
harga baru. Harga baru listrik panas bumi di PP itu 
berubah dari harga lama sebesar 9,7 sen dolar AS 
per kWh menjadi 10 sen dolar AS per kWh hingga 
18,5 sen dolar AS per kWh. Peluang revisi harga 
inilah yang bakal dimanfaatkan PGE. “Dengan 
tugas mengembangkan geothermal yang agresif 
sudah tentu membutuhkan harga uap dan listrik 
yang dapat menunjang biaya operasi dan investasi 
yang ada,” ujar Direktur Utama PGE Slamet 
Riadhy. Ia menyatakan, dengan sistem tarif yang 
baru, PGE bakal makin agresif mengembangkan 
energi panas bumi di Indonesia.

BP migAs siAPkAn gAs 
TAnggUh UnTUk FsrU JATEng
JAkArTA (Investor Daily) – BP Migas siap 
mengalokasikan gas bagi kebutuhan Floating 
Storage Regasification Unit (FSRU) Jawa Tengah 
yang hendak dibangun Pertamina. Gas untuk 
FSRU itu bisa diambilkan dari pengalihan kontrak 
penjualan gas alam cair (LNG) Kilang Tangguh, 
Papua, dengan perusahaan Asal Amerika Serikat, 
Sempra Energy. “Boleh saja sebagian gas diambil 
dari hasil pengalihan kontrak milik Sempra yang 
dijual ke pasar spot digunakan untuk FSRU 
Jawa Tengah, asalkan harganya sesuai,” ungkap 
Kepala BP Migas R. Priyono.

hArgA minyAk mEnTAh nAik 
lAgi
JAkArTA (Kompas) – Harga rata-rata minyak 
mentah Indonesia selama Agustus 2012 
berdasarkan perhitungan formula harga rata-rata 
minyak mentah Indonesia (ICP) 111,72 dolar AS 
per barel. Ini berarti harga minyak mentah naik 
8,84 dolar AS dibandingkan bulan sebelumnya 
102,88 dolar AS per barel. Menurut Tim Harga 
Minyak Indonesia, kenaikan ICP itu seiring 
perkembangan harga minyak mentah utama di 
pasar internasional. Wakil Direktur ReforMiner 
Institute Komaidi Notonegoro menyatakan, 
kenaikan ICP itu akan mengakibatkan beban 
subsidi energi bertambah sekitar Rp 28 triliun. “Ini 
masih mengansumsikan kuota tidak terlampaui 
dan kurs juga sesuai target,” ujarnya.•riAnTi 

oCTAviA

JAkArTA – Pasokan BBM 
terpenuhi dengan baik selama 
arus mudik dan menjelang 
akhir arus bal ik Lebaran 
2012.  Kendati jumlahnya 
kian menurun, Pertamina 
masih siapkan Satgas yang 
tetap bertugas mengawal 
mobilitas arus balik sampai 
dengan H+15, atau tanggal 4 
September.

“Konsumsi  Premium 
nasional pada periode 6-26 
Agustus 2012 rata-rata 
mencapai 85.613 KL/hari atau 
naik 10 persen dibandingkan 
dengan konsumsi rata-rata 
harian pada kondisi normal 
(77.657 KL/hari). Angka ini 
12 persen lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan rata-
rata harian konsumsi tahun 
2011 (76.502 KL/har i ) , ” 
papar SVP Fuel Marketing 
and Distribution Pertamina, 
Suhartoko dalam Evaluasi 
Satgas Idul Fitri 1433/2012 
yang digelar di Jade Room, 
Selasa (28/8) Pullman Hotel.

Suhartoko menyebutkan 
sesuai prediksi, konsumsi 
solar pada periode tersebut 
mengalami penurunan hingga 
20 persen, yaitu sebesar 
35.428 KL/hari dibanding 
rata-rata konsumsi harian 
pada kondisi normal (44.145 
KL/hari). Namun angka ini 
tetap mengalami  kenaikan 
21% dibandingkan dengan 
rata-rata harian tahun 2011 

selama lebaran 2012, Pasokan BBm lancar
(29.345 KL/hari).

Dalam acara yang juga 
dihadiri oleh VP Corporate 
Communi cation Pertamina 
A l i  Mundak i r,  GM FRM 
Region V Afandi, GM FRM 
Region III Waljiyanto, dan 
GM FRM Region IV Rifky 
E. Hardijanto, Suhartoko 
menjelaskan  adanya ken dala 
pendistribusian BBM terutama 
d isebabkan kemacetan 
lalu lintas yang disebabkan 
aktifitas mudik dalam waktu 
bersamaan.  “Menghadapi hal 
tersebut, Pertamina dibantu 
kepolisian mendistribusikan 
BBM dengan cara contra 
f low  mobi l  tangki,”ucap 
Suhartoko.

Hal tersebut juga dirasakan 
GM FRM Region IV Rifky E. 
Hardijanto yang menaungi 
daerah Jawa Tengah dan 
Semarang. Selain kemacetan, 
kendala lain yang dihadapi 
adalah pasar tumpah dan 
perba ikan ja lan .  Untuk 
mengantisipasi hal tersebut 
pihaknya memberdayakan 
18 SPBU kantong. Termasuk 
berkoordinasi dengan ber-
bagai pihak demi kelancaran 
pendistribusian. “Ini terbukti 
di daerah Jawa Tengah, DIY, 
tidak dijumpai kelangkaan 
atau keterlambatan supply ke 
SPBU. Sehingga SPBU bisa 
melayani pemudik dengan 
sebaik-baiknya,” kata  GM 
FRM IV Semarang, Rifky E. 

Hardianto .
Menurut SVP Fuel Mar-

keting  Distribution Pertamina 
Suhartoko, sebagai hasil 
evaluasi untuk pendistribusian 
BBM mudik tahun depan, 
Pertamina berencana menam-
bah kapasitas kantong BBM 
di daerah rawan kemacetan.  
Termasuk melakukan alih 
supply penyaluran BBM 
dari lokasi depot yang lalu 
lintasnya lebih lancar untuk 
penyaluran BBM.

Dalam Evaluasi Satgas 
Idul Fitri yang juga dihadiri oleh 
para wartawan, disebutkan 
pula realisasi penyaluran BBM 
PSO per tanggal 27 Agustus 
2012 saat ini sudah mencapai 
total 28,9 juta KL yang terdiri 
dari 18,2 juta KL Premium, 
10 juta KL Solar dan 0,7 juta 
KL Minyak Tanah. Realisasi 
penyaluran Premium saat ini 

mencapai 95,6% dari kuota 
tahun 2012 (24,4 juta KL) atau 
mencapai 113% dari kuota 
Premium s.d 27 Agustus 
2012 (16 juta KL). Realisasi 
Solar mencapai 94% kuota 
tahun 2012 (13,8 juta KL) atau 
mencapai 109% kuota s.d 
27 Agustus 2012 (9 juta KL). 
Realisasi penyaluran minyak 
tanah mencapai 69% dari 
kuota 2012 (1,7 juta KL) atau 
94% dari kuota s.d Agustus 
2012 (1,1 juta KL).

“Dengan rata-rata tingkat 
konsumsi seperti saat ini 
maka diperkirakan penyaluran 
BBM subsidi hanya cukup 
sampai dengan pertengahan 
November 2012. Sedangkan 
untuk minyak tanah, kuota 
masih dapat mencukupi 
sampai akhir tahun,” imbuh 
Suhartoko.•sAhrUl hAETAmy 

AnAnTo

BElgiA - Rio Haryanto 
mencatat prestasi mem-
banggakan bagi Indonesia 
dalam sesi kualifikasi GP2 
Series di Sirkuit Spa-Francor-
champs, Belgia, Jumat (31/8). 
Pebalap Marussia Carlin GP2 
Team yang juga didukung 
oleh Pertamina ini menjadi 
yang tercepat dan berhak 
atas posisi start terdepan 
(pole position) untuk Race 1 
pada Sabtu (1/9).

Sesi berjalan semuanya 
dalam kondisi basah, dan ini 
sekaligus mengukuhkan Rio 
sebagai salah satu pembalap 
yang hebat di lintasan basah. 
Begitu babak kualifikasi yang 
diundur 15 menit ini dimulai, 
Rio langsung menjadi yang 
tercepat. Beberapa pebalap 
silih berganti memperbaiki 

rio menempati pole position di Belgia 
catatan waktunya, tapi Rio 
seperti punya senjata ampuh 
untuk kembali mengalahkan 
m e r e k a ,  h i n g g a  s e s i 
berakhir.

Keberhasilan Rio ini mem-
buatnya mendapat empat 
po in tambahan,  karena 
sejak musim ini GP2 Series 
memberikan poin yang lebih 
besar buat mereka yang 
mencatat waktu tercepat dari 
sesi kualifikasi murni untuk 
Race 1. Ini juga merupakan 
pencapaian pertama Rio 
dalam hal meraih pole position 
sejak ikut GP3. Dia memang 
pernah menempati pole pada 
Race 2 GP3 Series di Istanbul, 
Turki, namun itu berkat sistem 
reversed grid, di mana waktu 
itu karena dia finis di urutan 
delapan Race 1.

“Saya senang sekal i 
de  ngan prestasi ini. Sejak 
awal sesi, bahkan sejak free 
practice, saya sudah yakin 
bisa berada di barisan depan 
dan bahkan saya akhirnya 
mencatat waktu terbaik. Itu 
berkat semua sedang ba-

gus, terutama mobil. Kalau 
ditanya besok ingin hujan 
atau kering, tentu saya ingin 
balapan dalam kondisi basah. 
Semoga saya bisa sama ba-
gusnya, tak peduli kering atau 
basah,” kata Rio.•

SVP Fuel Marketing and Distribution Pertamina Suhartoko memberikan penjelasan 
di hadapan wartawan mengenai Evaluasi Satgas Idul Fitri 1433/2012.
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Pertamina Dukung 
Holiday Test Drive 2012
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Manager Non PSO Fuel Retail Marketing Pertamina Waljiyanto melepas rombongan Holiday Test Drive di SPBU COCO 
31.171.01 Jl. Achmad Yani, Bekasi Barat.
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meniup ‘Peluit’,
menangkal Fraud
JAkArTA – Salah satu upaya Pertamina 
mewujudkan lingkungan kerja yang bersih 
dilakukan melalui pelaporan dan tindak lanjut 
laporan Whistle Blowing System (WBS) yang 
sampai saat ini telah berjalan efektif dalam 
mengungkap fraud yang tersembunyi. Berikut 
adalah salah satu kasus yang telah berhasil 
diungkap.

Seorang pekerja Pertamina di salah satu Unit 
Operasi telah terbukti melakukan korupsi dalam 
proses maintenance mesin. Pekerja tersebut 
berkolusi dengan vendor untuk melakukan 
pekerjaan maintenance fiktif namun memiliki 
dokumen yang lengkap.

Kelengkapan dokumen pekerjaan fiktif 
tersebut digunakan agar proses pembayaran 
dapat berjalan dengan lancar kepada vendor. 
Setelah uang cair, beberapa waktu kemudian, 
pekerjaan dilakukan oleh rekan dari pekerja 
tersebut dengan harga separuh dari nominal 
yang diajukan ke perusahaan. Kelebihan biaya 
yang diajukan masuk ke rekening pribadi pekerja 
tersebut. 

Terungkapnya kasus maintenance fiktif 
tersebut bukanlah kebetulan belaka. Tetapi terjadi 
karena adanya pelaporan melalui WBS. Secara 
tidak langsung, WBS berperan dalam upaya 
deteksi dan pencegahan perilaku fraud yang 
dapat merusak reputasi sebuah perusahaan. 
Lebih jauh, WBS juga merupakan sarana 
pencegahan dengan biaya yang rendah. 

Pekerja Pertamina dapat melaporkan enam 
perilaku fraud melalui WBS yang meliputi 
korupsi, suap, benturan kepentingan, pencurian, 
kecurangan dan pelanggaran hukum dan 
peraturan lainnya.

Pelaporan perilaku fraud melalui WBS 
Pertamina menganut t iga pr ins ip ya i tu 
anonim, rahasia dan independen. Prinsip 
anonim memungkinkan pelapor untuk tidak 
mengungkapkan identitasnya dalam pembuatan 
laporan WBS. Sementara itu, prinsip rahasia 
merupakan komitmen perlindungan terhadap 
pelapor, narasumber dan pihak yang dilaporkan. 
Rahasia pelapor terjamin selama ia juga tidak 
membeberkan laporannya selain ke WBS. 
Bagi pihak yang dilaporkan prinsip rahasia ini 
dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya 
azas praduga tidak bersalah. Prinsip terakhir 
yaitu prinsip independen, artinya pelaporan 
WBS dikelola oleh konsultan internasional secara 
profesional yang menjamin tidak terjadinya 
intervensi atas pengaduan.•ComPliAnCE

mAkAssAr— Pelaksanaan 
even Values Day pertengahan 
Juli lalu di Makassar dikemas 
dengan  menghad i r kan 
sesi Motivation Day “One 
Pertamina One Values” . 
Acara tersebut menampilkan 
mot ivator pertama asal 
Indonesia T imur Andrew 

Values Day makassar hadirkan Motivation Day
Pekerja pertamina dalam 
mengimplementasikan nilai 
6C.  Di hadapan GM FRM 
Region VII, tim manajemen 
dan peserta lainnya, Andrew 
menekankan pentingnya 
menjadi pribadi dan pekerja 
yang mumpuni. Caranya, 
dengan menanamkan jiwa 

Nugraha yang menyuguhkan 
motivasi pengembangan 
kompetensi kepribadian 
bagi pekerja yang berada 
di lingkungan Pemasaran 
Sulawesi.

Andrew dalam ceramah 
motivasinya t idak lepas 
da r i  unsu r  baga imana 

pantang menyerah. Karena, 
kata Andrew, apapun yang 
ter jadi  se la lu ada ja lan 
keluarnya.

Selain sesi motivasi juga 
d ihadi rkan pementasan 
drama yang bertema nilain 
6C. Chandra Budi Tupamahu 
selaku ketua panitia pelaksana 

mengungkapkan, Values Day 
terselenggara guna menjalin 
silaturahmi antar pekerja di 
lingkungan Region Sulawesi.

“Melalui even ini para 
pekerja bisa berkumpul dan 
menjal in keakraban baik 
yang berada di kantor unit  
maupun di daerah operasi,” 

kata Chandra.
D i a  m e n a m b a h k a n , 

Values Day diusung untuk 
lebih menanamkan nilai 6C 
dalam menjalankan tugas 
sehingga diharapkan dapat 
membentuk para pekerja 
yang bernilai positif.•Frm rEg. 

vii

BEkAsi - Merangkul komuni-
tas pengguna kendaraan high 
class dilakukan Pertamina. 
Sa lah  sa tunya  dengan 
mendukung kegiatan Holiday 
Test Drive 2012.

Kegiatan ini bertujuan 
sebagai media sosialisasi 
p roduk-p roduk  khusus 
Pertamina, seperti Pertamax, 
Pertamax Plus dan Pertamina 
Dex. Demikian dipaparkan 
Manajer  Non PSO Fue l 
Retail Marketing Pertamina, 
Waljiyanto pada saat melepas 
rombongan Holiday Test Drive 
di SPBU COCO 31.171.01 Jl. 
Achmad Yani, Bekasi Barat, 
Rabu (15/8).

“Hampir semua peserta 
Holiday Test Drive 2012 ini 
menggunakan mobil-mobil 
baru dan high class,” tukas 
Waljiyanto.

Sementara itu, Editor in 
Chief Auto Bild Indonesia 
Soni Riharto menjelaskan 
Holiday Test Drive merupakan 
kegiatan tahunan, untuk tahun 

PEngAPon - Raungan sirine tanda terjadi keadaan darurat 
membahana di Terminal BBM (TBBM) Pengapon. Dari informasi 
petugas firestation di lapangan, terjadi tumpahan minyak 
di tangki 19 yang berisi bahan bakar Premium. Tumpahan 
tersebut merambat ke tangki 22 yang berisi Kerosene hingga 
menyebabkan kebakaran pada Jumat (29/7) pukul 09.00 
WIB. Akibat kebakaran tersebut dua orang mengalami luka-
luka. Di tengah situasi darurat, para pekerja TBBM Pengapon 
secara sigap melakukan koordinasi satu sama lain untuk 
menanggulangi kejadian darurat ini. Tim penyelamat, pemadam 
kebakaran, Operation Head, hingga Public relations berkeja 
sama bahu-membahu sesuai bidangnya masing-masing. 

Rangkaian kegiatan tersebut sengaja digelar dalam 
rangka pelatihan rutin Organisasi Keadaan Darurat (OKD) 
yang wajib diselenggarakan di setiap unit operasi Pertamina. 

gerak Cepat Tanggulangi keadaan Darurat

2012 ini yang ketujuh kalinya. 
“Jumlah peserta setiap tahun 
bertambah.Tahun ini sebanyak 
25 mobil dengan tujuan terjauh 
Bali,” ungkapnya.

“Setiap tahunnya Auto 
Bild melaporkan kegiatan 
perjalanan, performa kenda-

raan, ketangguhan bahan 
bakar yang digunakan, wisata 
alam maupun kuliner di setiap 
daerah yang disinggahi,” 
papar Soni.

“Kami   member ikan 
voucher pengisian bahan 
bakar khusus kepada peserta 

untuk per ja lanan mudik 
hingga kembali ke Jakarta 
lagi,” kata Waljiyanto.

 Saat pelepasan rom-
bongan, dilakukan pengisian 
b a h a n  b a k a r  k h u s u s 
kepa da t iga perwaki lan 
kendaraan.•nilAWATi DJ

OKD dilakukan untuk mengevaluasi kesiapan personil dalam 
menanggulangi keadaan darurat. 

”Kegiatan OKD ini sangat bermanfaat untuk simulasi secara 
nyata bagaimana menanggulangi keadaan darurat. Selain 
itu simulasi ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kesiapan 
sarana dan prasana yang dimiliki lokasi tersebut dalam 
menghadapi keadaan darurat,” tegas GM FRM Region IV Rifky 
E. Hardijanto. 

“Jika terjadi keadaan darurat yang sebenarnya diharapkan 
para pekerja sudah terasah dan tanggap sehingga akibat yang 
ditimbulkan dari kejadian itu dapat diminimalisir,” tambahnya.

Untuk memberikan masukan terkait simulasi tersebut, 
hadir tim observer dari fungsi HSSE M & T yang diwakili oleh 
Priowasono dan Berno Syamsul Fisahwan.•Frm rEg. iv
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Donor Darah 
di lingkungan rU iv

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat HR. Agung Laksono didampingi Manager CSR Pertamina Ifki Sukarya 
meninjau bantuan yang diberikan Pertamina dalam Ekspedisi Bhakesra Nusantara di lambung kapal KRI Banda Aceh.

Pertamina Bantu 632 sumur gali 
Atasi kekeringan di grobogan dan Blora

CilACAP - Pertamina Hospital Cilacap 
bekerja sama dengan Palang Merah 
Indonesia Kabupaten Cilacap setiap tiga 
bulan sekali menggelar kegiatan donor 
darah di lingkungan Refinery Unit (RU) IV 
Cilacap. Kegiatan yang sudah dilakukan 
sejak tahun 80-an ini tidak pernah sepi 
diikuti oleh pekerja Pertamina maupun 
mitra kerja dan masyarakat. Tercatat lebih 
dari 200 kantong darah terkumpul di setiap 
kegiatan.

Tahun ini, donor darah digelar pada 
5 Juni 2012 di  Gedung Patra Graha 
Cilacap. Sejak mulai dibuka pada pukul 
08.00 pagi, hampir setiap tempat tidur  
yang disediakan tidak pernah kosong dan 
bahkan terjadi antrian hingga 2 atau 3 
peserta di setiap tempat tidur. Ini adalah 
bukti kepedulian sosial pekerja Pertamina 
terhadap masyarakat yang membutuhkan. 
“Beberapa pekerja Pertamina yang sudah 
mendonorkan darahnya lebih dari 50 kali 
kerap mendapatkan penghargaan dari 
pemerintah provinsi maupun nasional,” 
ungkap petugas dari Industrial Health.

Dr. Sugeng Santoso Head of Industrial 
Health PHC mengungkapkan kegiatan 
donor darah ini selain bernilai sosial juga 
membawa dampak yang positif bagi si 
pendonor. “Dari sisi kesehatan, darah 
yang didonorkan akan digantikan dengan 
darah yang baru  sehingga pendonor 
akan merasakan tubuhnya lebih bugar 
setelah rutin mendonorkan darahnya,” jelas 
Sugeng.•rU iv 

JAkArTA – Pertamina turut 
serta dalam Ekpedisi Bhakti 
Kesejahteraan Rakyat 
(Bhakesra )  Nusantara 
yang menggunakan KRI 
Banda Aceh. Ekspedisi 
t e r s e b u t  m e r u p a k a n 
kegiatan yang dikoor  dinasi 
Kementerian Koor dinator 
Bidang Kesejahteraan 
M a s y a r a k a t  d e n g a n 
berbagai pihak, mulai dari 
TNI-AL,  Kementer ian/
Lembaga, Pertamina, Bank 
Indonesia, Pertamina, dan 
beberapa perusahaan 
BUMN lainnya. 

Pelepasan peserta Eks-
pedisi Bhakesra Nusantara 
ke-3 ini dilakukan Menteri 
Koordinator Bidang Kesejah-
teraan Rakyat (Menko Kes-
ra) HR. Agung Laksnono 
didampingi menteri terkait, 
di Jakarta International 
Con tainer Terminal (JICT) 
II, Tan jung Priok, Jakarta 
Utara, (28/8).

Pemberian bantuan 
tersebut dilakukan di tujuh 
pulau terpencil dan terluar di 
Indonesia, yaitu Maumere, 
Pulau Lembata, Pulau 
Buru, Pulau Morotai, Pulau 
Marampit, Pulau Marore, 
dan Pulau Balabalakang. 

Tujuan ekspedisi ini 
adalah pemberian bantuan 

groBogAn –  Mus im 
kemarau panjang masih 
melanda wilayah Jawa Tengah, 
dan diperkirakan hingga 
Oktober mendatang. Sebagai 
akibatnya, banyak areal 
persawahan yang mengalami 
kekeringan dan terancam 
gagal panen. Permasalahan 
krisis air bersih juga dialami 
sebagian besar masyarakat. 
Wilayah yang paling parah 
dilanda kekeringan setiap 
tahun di Jawa Tengah adalah 
Kabupaten Grobogan  dan 
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gratis berbagai keperluan 
masyarakat, seperti pasar 
murah, penyuluhan dan 
hiburan, serta penukaran 
uang yang sudah tidak 
l a y a k  p a k a i  d e n g a n 
uang yang baru. Ni la i 
keseluruhan bantuan yang 
berhasil dihimpun dan akan 
disalurkan pada ekspedisi 
tersebut sekitar Rp 11 
miliar.

Bantuan yang diberikan 
Pertamina pada Ekspedisi 
Bhakesra berupa sarana 
be la ja r  dan  o lah raga  

serta peralatan kesehatan 
penunjang Pos Yandu 
dengan nilai sekitar Rp 900 
juta. “partisipasi ini sebagai 
bentuk kepedulian terhadap 
masyarakat di pulau terluar, 
di samping program utama 
CSR yang se lama in i 
memprioritaskan daerah 
operasi,” ujar Manager CSR 
Ifki Sukarya. Sementara itu 
menurut Agung, ekspe disi 
ke pulau-pulau terpencil dan 
terluar ini sangat penting. 
“Selain daerah-daerah ter-
sebut masih terbelakang, 

keberadaannya sangat 
penting dalam menjaga 
keutuhan bangsa dan 
negara,”ungkapnya.

“Saya berharap kegiatan 
ini tidak hanya seperti se-
batas memberikan “ikan”, 
yang akan habis setelah 
kegiatan ini selesai.Te ta-
pi, dapat dijadikan “kail” 
atau “perahu” yang da-
pat berkelanjutan un tuk 
memberdayakan  ma  -
syarakat dari pulau-pu-
lau tersebut,” tandas-
nya.•nilAWATi DJ

Kabupaten Blora.
Sebaga i  sa l ah  sa tu 

upaya mengurangi dampak 
kekeringan, pada 13 Agustus 
2012 Pertamina menyalurkan 
bantuan senilai Rp 1,5 miliar 
untuk pembuatan 632 sumur 
gal i  bagi masyarakat di 
Kabupaten Grobogan dan 
Blora. Bantuan diserahkan 
oleh GM Fuel Retail Marketing 
Region IV Rifky E. Hardijanto 
kepada perwakilan kelompok 
tani dan disaksikan oleh 
Gubernur Jawa Tengah H. 

Bibit Waluyo di Desa Tarub 
Kecamatan Tawangharjo, 
Kabupaten Grobogan. Pa da 
kesempatan tersebut juga 
dilakukan peninjauan  ke 
sumur gali di desa tersebut.

Bantuan yang bersumber 
dari anggaran SME & SR 
Partnership Program ini 
sebanyak 500 sumur gali 
dialokasikan untuk 8 desa 
di Kabupaten Grobogan dan 
digunakan oleh 19 kelompok 
tani. Sedangkan untuk wilayah 
Kabupaten Blora mendapat 

alokasi 132 sumur gali untuk 
23 ke lompok tan i  yang 
tersebar di 23 desa. Luas 
lahan pertanian di daerah 
Grobogan berkisar 65.000 Ha 
dan 52,7 persen merupakan 
lahan tadah hujan. Sementara, 
di daerah Blora luas lahan 
pertanian berkisar 46.000 Ha 
dan 64 persen merupakan 
sawah tadah hujan.

Sumur gali bagi masyarakat 
di wilayah Grobogan dan 
Blora ini sangat penting dalam 
menunjang ketersediaan air 

khususnya untuk mengairi 
area l  persawahan yang 
menjadi mata pencaharian 
mayoritas penduduknya. 
Terlebih lagi air merupakan 
hal yang sangat vital bagi 
kehidupan manusia sehari-

hari. 
Sumur gali meru pakan 

salah satu solusi untuk men-
dapatkan air tanah dengan 
cara menggali permukaan 
tanah hingga kedalaman 
tertentu.•Frm rEg. iv
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Pemberdayaan 
kue Tradisional

rU vi Bantu koramil 0511 Pusaka subang

TAngErAng - Pertamina Pemasaran Region 
Jawa Bagian Barat mendukung peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dan industri rumah 
tangga di Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, 
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten melalui 
pemberian bantuan untuk pemberdayaan 
pembuatan kue kembang Rose.

Bantuan senilai Rp 85 juta ini antara lain 
berupa pelatihan pembuatan kue kembang 
rose yang bersih dan sehat, bantuan peralatan 
pembuatan kue kembang rose, dan modal 
usaha pengembangan usaha pembuatan kue 
kembang rose yang dikelola oleh Tim Penggerak 
PKK Desa Belimbing.

Penyerahan bantuan yang dilakukan oleh 
Manager Aviasi Region II Surya Tri Harto 
dilaksanakan di Desa Belimbing, Tangerang 
pada 15 Agustus 2012.

“Pertamina menyadari tidak akan pernah 
besar tanpa dukungan dan partisipasi masyara-
kat. Untuk itu, melalui program Corporate Social 
Responsibility, kami berusaha untuk senantiasa 
peduli dengan lingkungan fisik dan sosial di 
sekitar daerah operasi kami,” ujar Surya.

Pertamina juga mengharapkan agar 
keberadaannya di tengah-tengah masyarakat 
dapat memberikan kontribusi riil bagi peningkatan 
kehidupan masyarakat sekitarnya. Oleh karena 
itu, melalui program ini, diharapkan agar 
masyarakat Desa Belimbing menjadi lebih 
sejahtera dan meningkat perekonomiannya.

Desa Belimbing dilintasi jalur pipa BBM 
Pertamina, yang mendistribusikan Avtur langsung 
dari kapal ke Bandara Internasional Soekarno-
Hatta. Desa ini merupakan daerah yang cukup 
vital dalam menjaga kelangsungan operasional 
bandara. “Jadi sudah sepantasnya Pertamina 
menjalin hubungan yang baik dengan penduduk 
demi menjaga keamanan dan keselamatan,” 
ungkap Surya.

Pelatihan ini  mendapat sambutan positif 
dari warga. “Kami sangat berterimakasih atas 
berlangsungnya acara CSR yang diadakan 
oleh Pertamina ini,’’ ungkap Ketua PKK Desa 
Belimbing Hj. Wanih Hapsari.

 Kue Kembang Rose merupakan makanan 
ciri khas dari Desa Belimbing. Menurut Maskota, 
Kepala Desa Belimbing, sekitar 40% masyarakat 
di desanya membuat kue kembang Rose, 
khususnya di kalangan ibu rumah tangga. “Kue 
Kembang Rose tidak ditemui di lokasi lain. 
Kalaupun ada di desa tetangga, jumlahnya 
sangat sedikit. Itu pun merupakan warga pin-
dahan dari desa Belimbing,” lanjut Wanih.

Walaupun namanya kue kembang Rose, 
sejatinya makanan ini tidak tampak seperti kue, 
lebih terlihat seperti kerupuk dengan bentuk 
yang sangat khas menyerupai bunga mawar 
dan rasa yang sangat khas, berbeda dengan 
rasa kerupuk pada umumnya.•Frm rEg. iii

sUBAng – Dalam rangka meningkatkan tali silaturahmi dengan 
Muspika ring I di wilayah operasional WIF Salamdarma RU VI, 
RU VI menyerahkan bantuan kepada Koramil 0511 Pusaka 
berupa material semen dan cat tembok yang diperuntukkan 
untuk memperbaiki kantor Koramil 0511 Pusaka Subang, 
pada (17/7).

Bantuan dimaksud merupakan bentuk kepedulian RU VI 
kepada unsur Muspika yang berada berdekatan dengan wilayah 
operasi WTP Salam Darma. Bantuan diserahkan  Syaiful Bahri 
selaku  Water Intake Fasility Salamdarma Supervisor didampingi 
Dyah Retno Relation Officer Public Relation dan diterima oleh 

Danramil Pusaka Kabupaten Subang Kapten Infantri Wiknyo 
Kusuma. 

Syaiful Bahri menyampaikan bantuan ini merupakan bentuk 
partisipasi dan kepedulian RU VI terhadap lingkungan sekitar 
agar hubungan baik yang telah terbina dengan baik akan terus 
meningkat ke depannya.

Danramil Wiknyo Kusuma seusai menerima bantuan 
tersebut mengatakan bantuan ini sangat berarti yang akan 
digunakan dengan sebaik-baiknya. “Kami merasa tersanjung 
dengan partisipasi dan perhatian dari RU VI. Semoga Kilang RU 
VI beroperasi dengan aman dan lancar,” ujarnya•rU vi

PEnAJAm – Sebagai wujud 
dukungan terhadap prestasi 
Sepak Bola d i  Penajam 
Paser Utara, Refinery Unit 
V memberikan dukungan 
Perlengkapan Latihan un-
tuk Sekolah Sepak Bola 
Penajam United, Rabu (29/8). 
Dukungan diserahkan oleh 
Lead of Terminal Lawe-Lawe, 
Eddy Suryamadi kepada 
Kepala Dinas Perhubungan, 
Kebudayaan dan Pariwisata 
Kabupaten Penajam Paser 
Utara (PPU) selaku Pembina 
PSSI PPU Alimuddin.

Dalam kegiatan Corporate 
Social Responsibility (CSR) 
ini, Pertamina menyerahkan 
dukungan berupa 50 bola, 
cone dan perlengkapan latihan, 
serta kostum latihan tim. Eddy 
Suryamadi mengungkapkan, 
melalui dukungan tersebut 

Pertamina ingin memacu 
prestasi dan semangat atlit 
muda di Penajam Paser 
Utara.  “Dengan adanya 
perlengkapan ini, kami harap 
keg ia tan SSB Pena jam 
United bisa ditingkatkan, 
siswa lebih bersemangat 
sehingga prestasi pun bisa 
ikut terpacu,” harap Eddy. 
Saat ini, SSB Penajam United 
melatih hingga 185 atlit muda 
dari berbagai lapisan umur.

S e b e l u m n y a  S S B 
Penajam United sudah cukup 
intensif menelurkan atlit-atlit 
muda berprestasi. Dua siswa 
SSB ini yaitu Muhammad 
Maulid dan Rahmanto bahkan 
turut mengharumkan nama 
Indonesia ket ika sukses 
menyabet gelar Juara Dunia 
dalam ajang AC Milan Junior 
Camp 2011. Di tahun 2012, 

dua siswa yang lain, Fauzan 
Admira dan Rabdi Rizki 
menyusul rekannya menjadi 
bagian Tim AC Milan Junior 
Camp 2012 yang disponsori 
Pertamina.

“Jadi dukungan ini se-
kaligus merupakan apresiasi 
terhadap prestasi tim se-
lama ini,” tambah Eddy Sur-
yamadi. 

Al imuddin yang pada 

kesempatan tersebut di-
dampingi sejumlah pengurus 
PSSI mengungkapkan rasa 
terima kasihnya kepada Per-
tamina yang peduli terhadap 
perkembangan atlit. “Kami 
ingin Sepak Bola di PPU 
ini bisa berkembang. Dan 
kami mel ihat Pertamina 
sangat berperan da lam 
pengembangan tersebut,” 
pungkasnya.•rU v

Fo
to

 : 
R

U
 V

PAlU-Distribusi bantuan 
Pertamina untuk korban 
gempa menembus wilayah 
Kabupaten Sigi, Sulawesi 
Tengah yang dikawal ketat 
aparat TNI dan Petugas 
Satuan Koordinasi Pelaksana 
(Satkorlak) Penanggulangan 
Bencana Sigi.

Bantuan yang terdiri dari 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 
dan kebutuhan pokok lainnya 
disalurkan melalui Terminal 
BBM Donggala yang berlokasi 
di Palu. BBM yang terdiri 
dari 50 jeriken Solar ukuran 
10 liter, 250 liter Premium, 
500 liter Minyak Tanah dan 
satu mobil boks sembako 
berupa beras, mie instan, 
gula, minyak goreng, ikan 
kaleng diserahkan langsung 

Bantuan untuk korban gempa sigi
o l e h  O p e r a t i o n  H e a d 
TBBM Donggala, Sukamto 
Purwadi.

Sukamto menyebutkan, 
bantuan untuk korban gampa 
di Sigi disalurkan melalui SME 
& SR PP Region Sulawesi 
di Makassar. “Bantuan yang 
diberikan ini, sebagai wujud 
kepedulian mereka terhadap 
warga masyarakat yang 
tertimpa bencana gempa 
bumi, di beberapa desa yang 
ada di wilayah Kabupaten 
Sigi,” ujarnya.

Di posko pengungsian kata 
Sukamto, korban bencana 
membutuhkan BBM guna 
menyalakan genset untuk 
penerangan, memasak serta 
keperluan lainnya oleh karena 
itu bantuan tersebut dirasakan 

sangat tepat sasaran.
Kepala Badan Penang-

gulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Sigi Resmin Laze 
yang menerima bantuan dari 
Pertamina menyebutkan, se-
gera menindaklanjuti dengan 
menyalurkan bantuan ter-
sebut kepada korban yang 

membutuhkan.
“Agar tepat sasaran be-

nar-benar sampai ke tangan 
warga yang sangat mem-
butuhkannya, maka kami 
akan melakukan pendataan 
para korban bencana ter-
sebut,” terang Resmin.•Frm 

rEg. vii
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http://intra.pertamina.com/komET

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com

oleh Desy Puspitasari - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

No. 37
Tahun XLVIII, 10 September 2012DINAMIKA

TrAnsFormAsi

sosialisasi CoDE Direktorat : 
m & T Adalah yang Pertama

Forum komET : sebuah Pesan 
semangat dari Direktur  P & n

oleh Susanti Chandra - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

KOMET as The Top Three  of 2012 Indonesian  MAKE Award Road to 2012 Asian MAKE Award 

9

Antusias Insan Pertamina dalam mengikuti Forum KOMET pada Jum’at / 31 
Agustus 2012 memang luar biasa. Terbukti dari jumlah Insan Pertamina yang hadir 

dalam forum hampir mencapai seratus 
Pekerja. Pihak General Support sampai 
kewalahan mengakomodir peserta forum 
yang membludak ini.  Forum tersebut adalah 
forum pertama sejak terpilihnya Pertamina 
sebagai 2012 Indonesian Most Admired 
Knowledge Enterprise Winner, Juli 2012 lalu. 
Pertamina juga akan mewakili Indonesia 
dalam Asian MAKE Awards 2012 yang akan 
dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang 
di Seoul, Korea Selatan.

 
S e j u m l a h  e n a m  n a r a s u m b e r 

berpartisipasi berasal dari berbagai 
Fungsi. Narasumber tersebut memaparkan 
berbagai keberhasilan kinerjanya selama 
separuh perjalanan di tahun 2012. 
Masjuli membawakan topik mengenai 
peningkatan kinerja aspek K3LL, Alfian 
Nasution mengenai peningkatan kinerja 
Terminal BBM, Redesmon Munir  mengenai 
peningkatan penjualan pelumas Non LOBP 
di Luar Negeri, AAA. Indira Pratyaksa mengenai pengoptimalan program EPD, Muhadi 
mengenai peningkatan kinerja proses pengadaan barang / jasa, dan Sigit Rahardjo 
mengenai penyempurnaan metode evaluasi portfolio bisnis hulu. 

Keberhasilan di setiap Fungsi itu sangat 
penting dalam rangka mendorong pencapaian 
program progresif 2025. Namun, sesuai 
pesan  keynote speaker, Hanung Budya-
Direktur Pemasaran dan Niaga, “Jika tidak 
ingin mati bersama di 2025, sinergi antar 
Direktorat, Unit Bisnis, dan Anak Perusahaan 
harus terus dilakukan.”

Direktur Pemasaran dan Niaga juga 
menyatakan bahwa perkembangan KOMET sudah luar biasa dalam kurun waktu 3 tahun 
ini. KOMET dapat menjadi alat pembangunan di Pertamina untuk menjadi Perusahaan 
Energi Nasional terkemuka di dunia. Beliau menceritakan kembali tentang indahnya 
masa lalu, dimana Pertamina dikenal sebagai NOC terbesar di bumi bagian selatan. 
Namun, implementasi knowledge dari KOMET untuk membantu penyelesaian pekerjaan 
masih kecil cakupannya. “Knowledge is not power, shared knowledge is power. Akan 
tetapi, apabila share tersebut tidak diimplementasikan dengan optimal maka akan 
sia-sia”, tegas Sang Direktur. Hal ini menjadi tanggung jawab seluruh Insan Pertamina 
untuk ikut mendukung KOMET melalui 
pengimplementasian aset pengetahuan 
yang ada di dalam Portal. Implementasi 
yang telah dilakukan diharapkan dapat 
dilaporkan pada Tim KOMET agar aset 
pengetahuan tersebut lebih dinamis 
dan manfaatnya dapat dirasakan oleh 
seluruh Insan Pertamina. KOMET 
secara riil harus dapat ikut andil dalam 
meningkatkan performance Pertamina. 
The more you share, the more you get, 
Let’s share knowledge and implement 
it !!! •

Setelah ditetapkannya Code of Pertamina Quality Management System (CODE) sebagai 
acuan praktis pelaksanaan kegiatan quality management, Tim Quality Management kembali 
melakukan langkah strategis. Tim QM telah merencanakan sosialisasi CODE kepada seluruh 
level Pekerja di Korporat, Direktorat, Unit Bisnis/Operasi/Region dan Anak Perusahaan. 

Dalam sosialisasinya, Direktorat M & T berkesempatan menjadi Direktorat pertama yang 
dikunjungi oleh Tim QM (30/07/2012). Bersamaan dengan pelaksanaan pelatihan upskilling 
juri di Dit. M & T yang diselenggarakan di Sales Area Yogyakarta. Tim QM memberikan 
sosialisasi berkaitan dengan isi materi CODE. Peserta sosialisasi merupakan Pekerja yang 
berasal dari seluruh Region Dit. M & T yang sudah cukup lama berkecimpung dalam 
kegiatan quality management. 

Selama kurang lebih dua jam, peserta terlihat antusias dan bersemangat  mengikuti 
acara sosialisasi. Hal ini terlihat dari banyaknya Pekerja yang bertanya dan saling berdiskusi 
mengenai pelaksanaan kegiatan quality management yang ada di masing-masing.

Hanya berselang lima hari dari sosialisasi CODE di Yogya, PT Pertamina EP mengundang 
Tim QM untuk melakukan sosialisasi yang sama dalam pembukaan acara Improvement & 
Innovation Awards (04/08/2012). Dalam kesempatan tersebut, Tim QM menyampaikan 
materi “Peran Strategis Manajemen Puncak dalam Meningkatkan Budaya Perbaikan 
Berkelanjutan (Berdasarkan Code of Pertamina QMS)”.

 

Sosialisasi CODE tersebut mendapatkan apresiasi dari Manajemen Puncak PT Pertamina 
EP dan Direktorat Hulu. Selain itu, kegiatan quality management telah menjadi fokus dan 
secara kontinyu diimplementasikan bila dilihat dari materi-materi yang disampaikan oleh 
Manajemen Puncak PT Pertamina EP dan Direktorat Hulu. 

Melalui dua sosialisasi tersebut, Tim QM optimis bahwa Code of Pertamina QMS dapat 
sesegera mungkin dipahami oleh seluruh level Pekerja, mulai dari Manajemen Puncak 
hingga Pekerja front line. Serta, dapat digunakan dan diimplementasikan sebagai acuan 
praktis dalam melaksanakan kegiatan quality management. Tidak hanya berhenti disitu, 
rencana sosialisasi ke seluruh area kerja lainnya akan segera direalisasikan dengan harapan 
besar, kegiatan quality management akan terintegrasi dengan baik. Salam Mutu!!•

 

    
Suasana Sosialisasi CODE dalam Acara Upskiliing Juri CIP Dit. M & T di  Sales Area 

Yogyakarta 

  !



SINOPSIS

Judul Buku : marketing 3.0
Pengarang : Philip kotler
Penerbit : Erlangga

Dunia sedang mengalami per iode 
perubahan yang cepat pesat dan memilukan. 
Kehancuran sektor finansial yang terjadi baru-
baru ini telah memperbesar tingkat kemiskinan 
dan pengangguran. Di seluruh dunia, 
pembangunan sedang diusahakan dengan 
menggunakan paket-paket stimulus untuk 
dapat mengembalikan tingkat kepercayaan 
dan pertumbuhan ekonomi. Negara-negara 
kaya di Barat saat ini mengalami pertumbuhan 
yang sangat lambat dan kekuatan ekonomi 
mulai berpindah ke negara-negara di Timur 
yang memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih 
tinggi. 

Saat ini konsumen memilih produk dan 
perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan 
akan kreativitas, komunitas, dan idealisme. 
Perusahaan-perusahaan terkemuka menyadari 
bahwa mereka harus menargetkan konsumen 
yang sangat sadar teknologi ini. Untuk itu, 
marketing dengan cara lama tidak lagi tepat. 
Perusahaan harus menciptakan produk, 
jasa, dan budaya perusahaan yang dapat 
menginspirasi, melingkupi, serta merefleksikan 
nilai-nilai pelanggan pakar marketing legendaris, 
Philip Kotler, beserta koleganya Hermawan 
Kartajaya dan Iwan Setiawan telah mengidentifik 
hal ini dengan model yang disebut Marketing 
3.0. Marketing ini bekerja melebihi pendekatan 
product-based (Marketing 1.0) dan consumer-
based (Marketing 2.0). 

Didalam buku ini dijelaskan bagaimana 
perusahaan dapat memasarkan misi, visi, dan 
nilai-nilai kepada setiap stakeholder. Buku ini 
terdiri dari tiga bagian Utama. Pada Bagian I, 
merangkum tren bisnis kunci yang membentuk 
pentingnya human-centric marketing dan 
menjadi dasar dari Marketing 3.0. Pada Bagian 
II, menunjukkan bagaimana perusahaan dapat 
memasarkan visi,misi, dan nilai perusahaan 
kepada setiap stakeholder (pemangku ke-
pentingan) utama, yaitu konsumen, karya-
wan, mitra distribusi, dan pemegang sa-
ham. Pada Bagian III kami menjabarkan 
pemikiran perusahaan terhadap beberapa 
implementasi kunci Marketing 3.0 untuk 
mengatasi isu-isu global seperti kesejahteraan, 
kemiskinan, dan kelestarian lingkungan, serta 
bagaimana kontribusi perusahaan dengan 
mengimplementasi model bisnis yang human-
centric. Terakhir, bab Penutup merangkum 10 
ide kunci Marketing 3.0

Marketing 3.0 melakukan pendekatan 
holistik kepada konsumen yaitu dengan 
melihat konsumen sebagai manusia yang 
multidimensi, values-driven, bahkan sebagai 
mitra kolaborasi Marketing 3.0 dengan jelas 
menunjukkan gagasan-gagasan utama para 
penulis dan memberikan contoh-contoh nyata 
sehingga Anda dapat mengimplementasikan 
praktik Marketing 3.0 pada organisasi Anda. 
Konsumen telah menyadari bahwa daya beli 
mereka memiliki kekuatan, sehingga konsumen 
bertindak dan saling berkomunikasi mengenai 
pilihan yang mereka buat. Marketing 3.0 
menjelaskan bagaimana Anda dapat terlibat 
dalam komunikasi ini, memposisikan merek 
Anda pada kekuatan positif di dunia, dan 
suk ses berkolaborasi dengan dengan para 
konsumen.•PErPUsTAkAAn
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JAkArTA - Puluhan bikers Pertamina Motor Club (PMC) pada 
Rabu 15 Agustus 2012 melakukan kegiatan buka bersama dengan 
200 anak yatim dan anak jalanan di Masjid Cut Nyak Dien Menteng, 
Jakarta Pusat. Ketua Umum PMC Sutrisno menjelaskan acara  ini 
baru pertama kali dilaksanakan PMC. “Kami  tergerak untuk berbagi 
serta peduli dengan sesama, terutama di bulan Ramadan,” jelas 
Sutrisno. 

Selain buka bersama,  PMC juga  menyalurkan uang santunan 
dan perlengkapan sekolah. Total dana yang dikeluarkan sebesar 
Rp. 59,440,000. Sumbangan tersebut berasal dari SME & SR 
Partnership Program Region I Pertamina. 

“Acara ini merupakan bagian dari misi sosial PMC. Kami akan rutin 
menyelenggarakan acara serupa bukan hanya disini saja. Semoga 
bantuan ini bisa bermanfaat untuk mereka,” tambahnya.•PmC

smE & sr Partnership Program region i dan PmC 
Peduli Anak yatim Piatu dan Anak Jalanan
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mAkAssAr— GM Fuel Retail Marketing Region Sulawesi Adi 
Nugroho bertandang ke beberapa daerah operasi di wilayahnya 
beberap waktu lalu. Hal itu dimaksudkan untuk meninjau langsung 
kondisi operasional di Terminal BBM sekaligus bersilaturahmi 
bersama para pekerja.

TBBM yang sempat disambangi bersama tim manajemen antara 
lain, TBBM Kolaka, TBBM Luwuk, TBBM Gorontalo, TBBM Palopo, 
termasuk TBBM yang sudah ditutup seperti TBBM Amapana dan 
TBBM Parigi di Sulawesi Tengah.

Dalam lawatannya sembari melaksanakan management 
walkthrough di area TBBM, rombongan tim safari Ramadan meninjau 
langsung kondisi fisik sarfas dan penujuang operasional.

Adi mengungkapkan, agenda management walkthrough ini tak 
hanya dimaksudkan untuk meninjau kondisi unit operasi. Lebih 
dari itu, kata Adi  untuk lebih memantapkan kehandalan pasokan, 
operasional, dan langkah-langkah untuk menjaga keamanan 
pasokan BBM terutama untuk wilayah Sulawesi.

Selain di area TBBM, rombongan yang melintasi jalan darat  juga 
menyempatkan menyambangi lembaga penyalur seperti SPBU yang 

gm Frm region vii Pastikan 
Distribusi BBm normal

JAyAPUrA -  Menjelang Idul Fitri 1433 H Forum BUMN Pe duli 
mengadakan pasar murah untuk membantu masyarakat prasejahtera 
untuk mendapatkan kebutuhan bahan pokok. Satu paket sembako 
yang terdiri dari beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter 
senilai Rp.100.000 dijual kepada masyarakat prasejahtera sebesar 
Rp.30.000,- per paket. Pasar murah ini serentak diadakan di tujuh  
kelurahan di kotamadya dan kabupaten Jayapura. 

Acara dibuka oleh Manager Fuel Retail Marketing Region VIII 
Wahyu Riyadi, didampingi oordinator Kegiatan Pasar Murah BUMN 
Peduli tahun 2012 Sangkala Gassing, Kapolda Papua Irjen Pol 
Bigmen L. Tobing, serta disaksikan oleh Pimpinan BUMN Peduli. 

“Kami atas nama manajemen Pertamina menyampaikan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada para pimpinan BUMN se-
provinsi Papua, Kapolda Papua beserta seluruh jajarannya dan 
Coordinator SME – SR Partnership Program Region  Maluku-
Papua selaku Koordinator Pasar Murah BUMN Peduli Tahun 2012 
di Propinsi Papua sehingga acara ini dapat berjalan sebagaimana 
yang kita harapkan,” ujar Wahyu.

berada jalur trans Sulawesi.
Hal tersebut dilakukan menurut Adi guna memastikan tidak ada 

hambatan yang berarti dalam hal pendistribusian dan dapat dipastikan 
normal.• Frm rEg. vii

Pasar murah BUmn Peduli 2012 di Papua

Wahyu juga berharap kegiatan ini bisa membantu menstabilkan harga 
sembako di Propinsi Papua.•Frm rEg. viii
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Fuel Retail Marketing Region VIII Manager Wahyu Riyadi  Penyerahan Paket sembako secara 
simbolis oleh didampingi oleh Koordinator Pasar Murah BUMN Peduli dan Kapolda Papua 
Irjen Pol Bigmen L. Tobing di halaman kantor Polda Papua
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hAlAl BihAlAl PDsi

JAkArTA –  Bertempat di Menara Standard Chartered Lantai 
16, pada Senin (3/9) Pertamina Drilling Services Indoensia 
menyelenggarakan halal bihalal. Acara dihadiri Dirut PDSI 
Amran Anwar dan jajaran direksi lainnya, SVP Upstream 
Strategic Planning & Subsidiaries Management Pertamina 
Ronny Gunawan yang mewakili Direktur Hulu, anggota 
Dewan Komisaris PHE  Sujartono yang mewakili Komisaris 
Utama, beserta seluruh pekerja PDSI di kantor pusat dan 
wakil-wakil pekerja PDSI  dari beberapa daerah.•rU vFo
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rU v BAlikPAPAn PEringATi 
hAri kEmErDEkAAn ri

BAlikPAPAn –  “Cita-cita untuk menjadi Asian Energy 
Champion bukanlah hal yang mudah dicapai. Banyak 
sekali tantangan yang akan kita hadapi untuk dapat 
meraihnya,” demikian sepenggal pesan GM RU V 
Michael Ricardo Sihombing dalam Upacara Peringatan 
HUT Kemerdekaan ke-67 RI di Halaman Kantor Besar 
Pertamina RU V Balikpapan (17/8). Untuk itu,  Michael 
mengajak segenap pekerja di lingkungan Pertamina 
RU V untuk memberikan karya terbaik dalam rangka 
memajukan Pertamina. Peringatan upacara bendera di 
RU V berlangsung khidmat. Tampak hadir tim manajemen 
RU V, para pekerja RU V, dan ibu-ibu anggota Persatuan 
Wanita Patra (PWP).•rU v

AWAk moBil TAngki mEnErimA 
BingkisAn lEBArAn

mAkAssAr  –  Awak mobil tangki yang bertugas 
di wilayah Makassar memperoleh bingkisan lebaran 
yang diserahkan General Manager (GM) FRM Region 
VII Sulawesi Adi Nugroho. Bingkisan Idul Fitri itu 
secara simbolis diserahkan bersama tim manajemen 
pada saat gelaran sahur bersama di lokasi Terminal 
BBM Makassar yang juga bertepatan dengan hari 
kemerdekaan ke-67 Republik Indonesia. Tali kasih 
yang terdiri dari kebutuhan pokok dan perlengkapan 
shalat tersebut diharapkan menjadi momentum guna 
menjalin ikatan kekeluargaan antara Pertamina dan 
para awak tangki yang selama ini sangat berjasa 
dalam mendistibusikan BBM ke SPBU. “Semoga 
kebahagiaan di hari raya bisa kita sama-sama rasakan 
termasuk para supir tangki,” terangnya.•rU v
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sTmik BUDiDhArmA mEDAn 
kUnJUngi rU ii

riAU - Sebanyak 100 mahasiswa Sekolah 
Tinggi Manajemen Informatika Komputer 
(STMIK) Budidharma Medan mengunjungi RU 
II. Kunjungan ini disambut oleh Public Relation 
Section Head Yefrizon beserta staff, HSE 
Mecky Ombeng, dan IT Area RU II Muttakin. 
Acara diawali dengan safety moment yang 
disampaikan oleh Mecky Ombeng dari HSE. 
Dosen pembimbing Sinar Sinurat berharap ilmu 
yang di peroleh dari sini nanti akan menambah 
pengetahuan mahasiswa, terutama tentang IT 
dan perusahaan itu sendiri. Acara kemudian 
dilanjutkan dengan presentasi mengenai RU II 
yang di sampaikan oleh Brasto Galih Nugroho 
Data & Media Publication Officer dan presentasi 
IT oleh Muttakin. Setelah selesai presentasi 
dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Acara 
diakhiri dengan penyerahan cinderamata dari 
STMIK Budidharma Medan ke Pertamina dan 
Plant Visit.•rU ii
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PhE sosialisasikan remunerasi dan hoP

5.000 Pohon untuk muara Enim
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syukuran Tajak 
sumur rnT-PA.5

Presiden Direktur PHE Salis S. Aprilian memberikan sambutan saat Sosialisasi Remunerasi dan HOP untuk pekerja PHE.

mUArA Enim – Setelah 
melaksanakan penananam 
5.000 pohon untuk Kota 
Prabumulih pada Desember 
2011, PT Pertamina EP  (PEP) 
Region Sumatera kembali 
melakukan penanaman 5.000 
pohon untuk Kabupaten 
Muara Enim bekerja sama 
dengan Badan Lingkungan 
Hidup Kabupaten Muara 
Enim. 

P e n a n a m a n  d a n 
penyerahan secara simbolis 
dilakukan oleh GM Pertamina 
EP Region Sumatera Tu-
bagus Nasiruddin kepada 
Bupati Muara Enim Muzakir 
Sai Sohar, Minggu (24/6). 
Kegiatan dilaksanakan ber-
barengan dengan pe ringatan 
hari lingkungan hidup sedunia 
di Kabupaten Muara Enim.

Menurut Manajer Legal 
& Re la t ions Agust inus, 
sam pai Juni 2012, sudah 
empat sumur yang dibor 
oleh PEP Region Sumatera 
di Kabupaten Muara Enim, 
yaitu TLJ 134 INF di Desa 
Talang Balai, GNK 79 INF, 

JAkArTA - Pertamina Hulu 
Energi (PHE) melaksanakan 
Sosialisasi Remunerasi dan 
HOP (Home Ownersh ip 
Program).  Sosialisasi   yang 
berlangsung di Auditorium 
Gedung Kwarnas pada Kamis 
(30/8), dibuka oleh Presiden 
Direktur PHE Salis S. Aprilian. 
Acara  dihadiri  lengkap jajaran 
Direksi PHE dan para pekerja 
PHE, baik yang ada di kantor 
pusat maupun di AP/JOB/
BOB.  

Salis menegaskan  kedua 
program  ini merupakan  
bagian dari program One 
PHE. Ia menjelaskan mengapa 
direksi   melihat kedua pro-
gram ini sangat penting. 
“SDM di industri migas sangat 
penting, dan bahkan yang 
terpenting. Tanpa SDM yang 
kuat, perusahaan ini akan 
kolaps. Itulah kenapa kita 
ingin memacu  teman-teman 
semua dengan kinerja yang 
bagus. Tentunya kinerja yang 
bagus akan diimbangi dengan 
imbalan yang cukup,” kata 
Salis. 

Dengan kesejahteraan 
yang lebih baik, lanjut Salis, 
maka diharapkan para pekerja 

bisa lebih fokus lagi  dalam 
bekerja.  

VP Human Capital  & 
Administration  Hari Soe-
bandriyo menjelaskan tentang 
program remunerasi yang 
mulai diberlakukan sejak 1 
April 2012 lalu. Sementara 
tentang HOP, Hari menyatakan 
akan di-launching setelah ada 
signing dengan BRI. “Kedua 
program ini tidak lepas dari 
program One PHE yang sudah 
dicanangkan sejak tahun lalu 
di Bandung,” kata Hari. “Saat 
ini kita terus gencar untuk 

merealisasikan program-
program One PHE.”

Dikatakan Hari,  peru-
sa haan akan menanggung  
beban bunga dari pinjaman 
te rmasuk pa jaknya.Se-
dangkan beban pekerja ha-
nya angsuran pokok plus 
administrasi yang lain untuk 
melengkapi administrasi 
pe minjaman. “Peruntukan 
program HOP in i  untuk 
semua pekerja PHE, baik 
perbantuan Kantor Pusat, 
maupun pekerja PHE yang 
local hired yang langsung 

direkrut PHE. Termasuk yang 
diperbantukan di JOB, BOB 
dan anak perusahaan,” tegas 
Hari. “Jadi tidak ada yang 
ketinggalan.” 

Sosial isasi ini di latari  
oleh perubahan struktur 
pengupahan, pengupahan 
bulanan, bantuan haid/
cuti. Tujuannya untuk men-
capai One PHE. PHE juga 
memberikan bantuan pin-
jaman  kepada peker ja 
untuk membeli rumah, ruko 
dan apartemen, atau yang 
lain.•UriP hErDimAn kAmBAli 

GNK PD 10 dan GNK U1 di 
Desa Gunung Raja.

Agustinus juga me nam-
bahkan, investasi lingkungan 
yang dilakukan saat ini akan 
menentukan kondisi dan 
situasi lingkungan di masa 
yang akan datang. Dalam 

program ini, PEP Region 
Sumate ra  member i kan 
bantuan tanaman kayu yang 
terdiri dari 2.000 trembesi, 
1.000 tanjung, 1.000 mahoni, 
serta 1.000 ketapang.

P E P  m e m a n d a n g 
kegiatan penghijauan tersebut 

merupakan salah satu bentuk 
pelestarian lingkungan yang 
lebih baik untuk generasi 
selanjutnya. Ini juga sebagai 
salah satu bentuk dukungan 
dan komitmen Pertamina 
untuk mendukung green 
economy.•PEP rEg. sUmATErA

GM Pertamina EP Region Sumatera Tu bagus Nasiruddin menyiram pohon yang baru ditanam.
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rAnTAU - PT Pertamina EP (PEP) Field Rantau, 
melakukan syukuran tajak Sumur RNT-PA5 yang 
berada di Desa Kebun Rantau, Kecamatan 
Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, sekitar 10 
km arah Timur kota Kuala Simpang. Kegiatan 
tersebut merupakan penajakan RK (Rencana 
Kerja) tahun 2012.

RNT-PA5 ini ditajak dengan menggunakan 
Rig. CWKT 210B / 2A milik  PT. Pertamina Drilling 
Service Indonesia yang berkapasitas 400 HP 
dan dibor hingga mencapai kedalaman akhir ±  
750  mMD (meter measured depth) dari lantai 
bor. Penajakan dimulai pada 5 Mei 2012 dengan 
estimasi jangka waktu pelaksanaan selama 17 
hari pengeboran.

Tujuan dari pengeboran ini adalah untuk 
menghasilkan hidrokarbon di struktur Rantau, 
khususnya lapisan Z-600. Setelah berproduksi, 
sumur RNT-PA5 ini menjadi sumur P-416.

Asisten Manajer Ren/Eng Field Rantau Rizal 
Risnul Wathan mengimbau kepada pekerja 
dan pekarya yang terlibat selama proses 
pengeboran berlangsung, agar senantiasa 
mematuhi serta mentaati aturan dan Aspek HSE 
(Health Safety & Environment) untuk menghindari 
hal-hal yang dapat menghambat atau merugikan 
perusahaan.

Asisten Keistimewaan Aceh Pembangunan 
dan Ekonomi Zukifli yang hadir dalam acara 
tersebut mengatakan, pemerintah daerah 
Kabupaten Aceh Tamiang sangat mendukung 
kegiatan operasi PT Pertamina EP Field 
Rantau dalam upayanya mencari Migas untuk 
penambahan devisa bagi negara. “Tentunya, 
jika kegiatan operasi Pertamina EP berhasil, 
akan berdampak terhadap pendapat daerah 
dalam pembangunan Aceh Tamiang. Kami 
juha berterima kasih kepada Pertamina yang 
produksinya terus meningkat di triwulan pertama 
tahun 2012 ini,”ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan 
penyerahan santunan kepada 100 anak yatim 
dan kaum dhuafa yang berada disekitar lokasi 
penajakan sumur oleh Pjs. Field Manager 
Rantau Rizal Risnul Wathan didampingi Asisten 
Keistimewaan Aceh Pembangunan dan Ekonomi 
mewakili Bupati Aceh Tamiang Zulkifli dan tim 
manajemen.

Turut hadir dalam syukuran itu, Kepala 
Kejaksaan Negeri Kualasimpang, Muspika 
kecamatan Rantau dan Perwakilan dari Dinas 
Pertambangan & Energi Kabupaten Aceh 
Tamiang.•PEP FiElD rAnTAU



13No. 37
Tahun XLVIII, 10 September 2012KIPRAH

AnAk PErUsAhAAn
PEP Field Pangkalan susu 
sosialisasikan Pemboran sumur PTB-gC 8

Fo
to

 : 
P

E
P 

FI
E

LD
 P

A
N

G
K

A
LA

N
 S

U
S

U

gm PEP region sumatera kunjungi Bupati muara Enim
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Bantuan komputer 
untuk siswa 
Bonebalantak

Melalui Unit Bisnisnya, yaitu Joint Operating 
Body Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi 
(JOB PMTS), Pertamina Hulu Energi (PHE) 
menyerahkan bantuan berupa 15 unit komputer 
beserta perlengkapannya kepada SMP Negeri 2 
Bonebalantak, Kecamatan Batui Selatan. 

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan oleh 
Field Manager JOB PMTS Sugeng Setiono, kepada 
Kepala Sekolah SMPN 2 Bonebalantak, Anwar, 
S.pd, M.pd disaksikan Camat Batui Selatan Amin 
Jumail. 

Menurut Sugeng, penyerahan bantuan pen-
didikan ini merupakan bagian dari program 
Corporate Social Responsibility Pertamina dengan 
harapan dapat meningkatkan mutu pendidikan 
di Batui Selatan, sehingga para siswa tidak 
gagap teknologi. Selain itu, sebagai BUMN yang 
beroperasi di Batui Selatan diharapkan mendapat 
dukungan dari semua pihak, khususnya masyarakat 
Batui Selatan demi kepentingan masyarakat luas. 
Jika investasi JOB PTMS di Batui Selatan lancar, 
maka akan memberikan dampak positif bagi 
masyarakat. 

Dalam acara serah terima bantuan pendidikan 
dari Pertamina, pada (9/8), Anwar mengucapkan 
terima kasih kepada Pertamina dan JOB Pertamina-
Medco E&P Tomori. Pihaknya yakin dengan adanya 
bantuan ini, 99 persen lulusan Bonebalantak 
nantinya bisa mengoperasikan komputer. Anwar 
mengakui, baru sekitar 60 persen guru di SMPN 2 
Bonebalantak yang bisa mengoperasikan komputer. 
Sehingga dengan adanya bantuan tersebut maka 
dapat dipastikan seluruh dewan guru sudah bisa 
mengoperasikan komputer. 

 Sementara Amin Jumail mengemukakan 
terdapat empat SMP dan di sekolah madrasah 
Aliyah khusus di kecamatan Batui Selatan yang 
juga belum memiliki fasilitas laboratorium komputer. 
“Kami  berharap, ke depannya  seluruh sekolah 
tersebut bisa mendapatkan bantuan serupa,” ujar 
Camat Batui Selatan tersebut.•PhE

sUmATErA - GM Pertamina EP Region Sumatera Tubagus 
Nasiruddin melakukan kunjungan ke Bupati Muara Enim Ir. H. 
Muzakkir Soi Sohar di Rumah Dinas Bupati, Sabtu (23/6).

Turut mendampingi GM Region Sumatera antara lain,  
Field Manager Prabumulih Irwansyah, Manajer Supply Chain 
Management M. Akbar Amien, Manajer Legal & Relation 
Agustinus, dan Asisten Manajer Humas M. Echman. Sementara 
Bupati Muara Enim didampingi oleh Kepala Dinas PU. Bina 
Marga dan Pengairan H. Eddy Ellyzon, SH.,M.T, Kapolres Muara 
Enim AKBP Budi Suryanto dan Kajari Muara Enim Robert P.A. 

Pelealu SH, MH.
Kunjungan kehormatan tersebut selain sebagai ajang 

silaturahmi sekaligus perkenalan General Manager Pertamina 
EP Region Sumatera yang baru. Dalam pertemuan yang 
berlangsung akrab dan penuh kekeluargaan, Tubagus 
Nasiruddin menyampaikan apresiasi atas sejumlah kemajuan 
pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Tak lupa pula 
dipaparkan realisasi program CSR Pertamina untuk Kabupaten 
Muara Enim serta pelaksanaan CSR yang sedang dan akan 
digulirkan dari perusahaan.

Bupati Muara Enim menyampaikan penghargaan atas 
upaya-upaya yang selama ini telah dijalankan oleh Pertamina 
dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat 
dan pemerintahan setempat. Diharapkan di masa yang 
akan datang kerja sama tersebut dapat lebih ditingkatkan. 
“Semoga produksi migas Pertamina semakin meningkat 
sehingga Kabupaten Muara Enim dapat tercatat sebagai salah 
satu kabupaten penghasil migas terbesar di Indonesia. Dan 
pada akhirnya berdampak posistif bagi pembangunan dan 
kesejahteraan masyarakat,” harap Bupati.•PEP rEg. sUmATErA

PEnDoPo - PT Pertamina EP Region Sumatera Field Pendopo 
dan PT Medco E&P Indonesia menyelenggarakan latihan 
bersama penanggulangan bahaya kebakaran di Fire Ground 
Field Pendopo, Rabu (18/7).  

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari 
nota kesepakatan ‘Koordinasi Bantuan Penanggulangan 
Keadaan Darurat’ antara PT Pertamina EP Region Sumatera 
Field Pendopo dengan PT Medco E & P Indonesia  tentang 
pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat seperti 
kebakaran/ledakan , pencemaran lingkungan akibat tumpahan 
minyak serta keadaan darurat lainnya di sekitar jalur pipa migas 
dan di Stasiun Pengumpul Migas.

Latihan bersama ini diikuti 44 peserta yang terdiri dari 
regu Fire Brigade dan karyawan dari fungsi lainnya di Field 
Pendopo maupun dari Medco E & P Indonesia di lingkungan 
South Sumatera Extention.  Materi pelatihan antara lain simulasi 

PEP Field Pendopo dan medco E&P 
indonesia latihan Bersama

penanggulangan kejadian kebakaran di Stasiun Pengumpul 
Minyak dengan mobilisasi yang banyak rintangan  dan latihan 
memadamkan api di fasilitas produksi dengan menggunakan 
APAR, pompa pemadam dengan media air dan foam.

Field Manager Pendopo Handri Utama berharap para 
peserta dapat mengikuti latihan tersebut dengan serius dan 
baik. “Keterampilan dalam menanggulangi keadaan darurat ini 
memang dibutuhkan kesiapan yang benar-benar tanggap dan 
cekatan baik mental dan fisik yang prima,” ujarnya.    

Kegiatan latihan bersama ini selain dihadiri Field Manager 
Pendopo  dan tim manajemen lainnya, juga dihadiri oleh  Lead 
SHE Medco E & P Indonesia –SSE Bambang Eko dan beberapa 
staf lainnya . Kegiatan tersebut diakhiri dengan penyerahan 
plakat cinderamata dari PT Medco E & P Indonesia oleh  
Bambang Eko kepada Ka. HSE PEP Field Pendopo Adtya 
Ryan Saputra.•PEP FiElD PEnDoPo

PAngkAlAn sUsU  -  
Da lam rangka menambah 
pasokan migas di Provinsi 
Sumatera Utara  dan upaya  
pencapaian produksi minyak 
bumi nasional paling sedikit 
rata - rata 1,01 juta barrel 
per hari pada tahun 2014, PT 
Pertamina EP Field Pangkalan 
Susu mengadakan sosialisasi 
pemboran sumur migas 
PTB-GC8 di Kantor Camat 
Besitang, Senin (6/8). 

Sosialisasi tersebut ber-
tujuan memberi informasi dan 
edukasi kepada masya rakat 
terkait rencana pelaksanaan 
pengeboran  sumur PTB-GC8 
yang berada di Kelurahan 
Pe kan Besitang, Kecamatan 
B e s i t a n g ,  K a b u p a t e n 
Langkat.

Narasumber dari fungsi 
Perencanaan dan Engineering 
(Ren.Eng), Health, Safety and 
Environment (HSE), Humas 
dan Dril l ing Departement 
(DD) menjelaskan kepada 
m a s y a r a k a t  p r o g r a m 

ker ja  dan upaya-upaya 
pengendalian l ingkungan 
yang akan dilaksanakan oleh 
PT Pertamina EP pada waktu 
pemboran sumur PTB-GC8.

Penemuan dan pemro-
duksian sumur migas ba-
ru merupakan hal yang sa-
ngat penting terutama un-
tuk mengatasi pasokan gas 

yang saat ini masih sangat 
terbatas di wilayah Sumatera 
Utara. Selain itu, penemuan 
untuk memenuhi lifting yang 
mempunyai hubungan erat 
dengan ketersediaan dana 
APBN.

Dalam kesempatan itu, 
PEP Field Pangkalan Susu 
juga memberikan 59 paket 

sembako kepada masyarakat 
yang berbatasan langsung 
dengan lokasi.

“Semoga yang dila ku kan 
Pertamina berjalan lancar, 
ter hindar dari musibah, dan 
mendapatkan hasi l yang 
baik,” ujar Jalaluddin, warga 
Kp.Lalang Kelu rah an Pekan 
Besitang.•PEP FiElD PAngkAlAn sUsU
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sPBU Mobile non subsidi 
mulai  Beroperasi di makassar

Pertamina site Visit ke voPAk indonesia
JAkArTA - Untuk mening-
katkan kompetensi menuju 
perusahaan energi nasional 
berkelas dunia,  Pertamina 
terus melakukan inovasi dan 
studi banding ke perusahaan 
lain yang dianggap bisa 
dijadikan referensi untuk 
pengembangan bisnis. Salah 
satunya dengan mengunjungi 
VOPAK Indones ia  yang 
berlokasi di Tanjung Priok, 
pada (9/8). Kunjungan diikuti 
fungsi Corporate Shared 
Service (CSS), Management 
Accoun t i ng ,  Supp l y  & 
Distribution dan Corporate 
Internal Audit.

Rombongan Pertamina 
di ter ima oleh Daan van 
Rooijen, Terminal Manager 
VOPAK Indonesia. Daan 

menjelaskan mengenai bisnis 
VOPAK yang bergerak di 
bidang penyewaan storage 
untuk oil product, chemical, 
dan biofuel product. Dengan 
84 storage terminal di hampir 
seluruh belahan dunia, saat 
ini VOPAK bekerja sama 
dengan AKR Corporindo dan 
memiliki dua lokasi terminal 
di Indonesia. Area terminal 
Jakarta sebagai storage 
produk petroleum, dan area 
terminal  Merak sebagai 
storage produk kimia dan gas 
cair. Walaupun Pertamina dan 
VOPAK memiliki konsentrasi 
bisnis yang berbeda, diskusi 
cukup banyak memfokuskan 
pada Terminal Automation 
System (TAS), sistem yang 
digunakan oleh VOPAK dan 

Pertamina untuk me-manage 
arus minyak. 

Pertamina diajak untuk 
melihat secara langsung 
terminal control yang digu-
nakan oleh VOPAK dalam 
mengelola bisnisnya. Pada 
bagian akhir, Said Reza 
Pahlevi, Vice President SPC 
CSS mewakili rombongan 

m e n y a m p a i k a n  t u j u a n 
Per tamina benchmark ke 
VOPAK, bahwa dari sisi 
kes is teman d iharapkan 
membawa manfaat positif 
bagi Pertamina. “Mudah-
mudahan hasil diskusi bisa 
dijadikan tolak ukur, apa yang 
baik bisa diimplementasikan 
di Pertamina,” ujar Reza.•Css
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PUlAU sAmBU – Sekitar pukul 07.30 WIB,  pada 
(22/6), terjadi gempa bumi yang menggoncang 
Pulau Sambu. Seluruh pekerja Terminal BBM Pulau 
Sambu dan warga keluar dari dalam rumah dan 
kantor, berlari menyelamatkan diri.  Dua pekerja 
terperangkap di reruntuhan bangunan.

Atas peristiwa tersebut, Tim Evakuasi melapor 
langsung ke OSC Bencana Alam (Penata Adm. 
Umum & Sekuriti), sehingga info tersebut dilaporkan 
ke Incident Commander (Operation Head Terminal 
BBM Pulau Sambu). 

Dengan  s igap  I nc iden t  Commander 
memerintahkan kepada OSC Bencana Alam 
(Penata Adm. Umum & Sekuriti) agar para korban 
ditangani oleh tim medis, tim evakuasi, tim K3LL dan 
tim TBPA untuk diberikan pertolongan. Sedangkan 
petugas K3LL bersama anggota sekuriti lainnya 
melaksanakan perondaan untuk  memeriksa kondisi 
dan situasi area perumahan dan perkantoran.

Tidak lama kemudian OSC Bencana Alam 
mendapatkan laporan dari Ast. Adm. Umum & 
Sekuriti adanya kekuatan gempa sebesar 8,7 SR 
yang berpotensi tsunami  diperkirakan 45 menit 
lagi akan melanda di Pulau Sambu berdasarkan 
informasi dari BMG.

Incident Commander langsung memerintahkan 
kepada OSC bencana alam, tim OKD bencana alam 
untuk mengarahkan dan mengevakuasi masyarakat 
dan pekerja yang berada di assembly point menuju 
ke tempat yang paling tinggi.

Incident Commander juga menghentikan semua 
kegiatan operasional serta memberikan arahan 
kepada masyarakat dan pekerja agar tetap tenang 
dalam menghadapi bencana tsunami serta tetap 
berada di lingkungan masjid. OSC Bencana Alam 
yang bertugas memantau, mendapat informasi dari 
BMKG siaga tsunami sudah lewat dan langsung 
melapor ke Incident Commander.

Akhirnya, Incident Commander  mengumumkan 
kepada seluruh masyarakat, situasi sudah aman 
dan siaga tsunami sudah lewat. Gelombang 
yang sampai ke   Pulau Sambu ± 50 cm.  Ia juga 
memerintahkan kepada Tim OKD untuk melakukan 
penyelidikan akibat kejadian dan melakukan 
rehabilitasi.

Peristiwa ini adalah serangkaian dari kegiatan 
Simulasi Penanggulangan Keadaan Darurat Level 
I Bencana Alam (Gempa dan Tsunami) yang diikuti 
oleh seluruh pekerja, mitra kerja dan warga Pulau 
Sambu.

 Simulasi ini kemudian dilanjutkan dengan  
simulasi penanggulangan keadaan darurat level I 
demontrasi atau unjuk rasa,  dengan para pendemo 
meminta agar kelangkaan BBM yang terjadi di 
Belakang Padang agar segera teratasi sehingga 
perekonomian dapat berjalan dengan baik.•Frm 

rEg. i 

m A k A s s A r —  S e p e r t i 
beberapa kota besar lainnya, 
Makassar telah meluncurkan 
SPBU mobile awal Juli kemarin. 
Sesuai dengan konsepnya, 
SPBU mobile yang secara 
resmi pengoperasiannya 
menjajakan solar eceran non 
subsidi itu nantinya akan lebih 
memudahkan konsumen 
Pertamina di sektor industri.

Sela in SPBU mobi le , 
support Pertamina pemasaran 
Region Sulawesi terhadap 
penggunaan BBM non subsidi 
didukung dengan hadirnya 

SPBU yang menjual produk 
seper t i  Per tamax guna 
melayani kendaraan dinas 
milik pemerintah, BUMN, dan 
BUMD.

Dengan hadirnya fasilitas 
di wilayah operasional Sula-
wesi menjadi instrumen 
awal dalam mengendalikan 
komsumsi BBM bersubsidi.

“Ini adalah langkah awal 
yang dilakukan Pertamina 
untuk merespons instrusksi 
Perpres No 15 Tahun 2012 
Tentang Harga Jual Eceran 
dan Konsumen Pengguna 

Jenis BBM Tertentu, Peraturan 
Menteri ESDM No 12 Tahun 
2012 ,” ujar General Manager 
Fuel Retail Marketing Region 
VII Adi Nugroho.

Untuk meningkatkan 
layanan BBM non subsidi, Adi 
menam bahkan, Pertamina 
akan melakukan penambahan 
infrastruktur SPBU secara 
be r tahap  yang  khusus 
melayani pembelian non 
subsidi baik di Makassar 
maupun kabupaten dan kota 
di Sulawesi.

Sekretaris Provinsi Sula-

wesi Selatan Andi Muallim 
yang turut meresmikan SPBU 
tersebut mengungkapkan  
hadirnya SPBU non subsidi ini  
dapat memacu pemanfaatan 
BBM non subsid i  tepat 
sasaran.

Andi Muall im  secara 
tegas mengimbau kepada 
pemilik kendaraan pribadi, 
khususnya pegawai Pemda, 
untuk taat kepada peraturan 
dengan tidak menggunakan 
BBM bersubs id i  un tuk 
kendaraannya.•Frm rEg. vii

Pkm Coker Plus harumkan Pertamina di 
konvensi mutu internasional
singAPUrA - PKM Coker Plus dari RU II Dumai kembali 
mengharumkan nama Pertamina di ajang International 
Exposition on Team Excellence (IETEX) yang  diselenggarakan 
pada 26 – 29 Juni 2012 di Singapura.  Dalam konvensi tingkat 
internasional yang diikuti oleh negara-negara Asia Pasifik dan 
satu perwakilan dari USA, PKM  Coker Plus mendapatkan dua 
penghargaan bergengsi. Yaitu, “The Best Performance” dan 
“The Best 2nd Award”. Penghargaan diserahkan oleh President 
Singapore Productivity Association (SPA) Mr Dr. Ahmad Bin 
Mohamed Magad.   Ia menyebut PKM Coker Plus  sebagai The 
Best Team pada konvensi IETEX tahun 2012 ini. 

Keberhasilan PKM  ini tidak lepas dari perja lanan panjang 
yang awalnya dimulai sebagai tim mutu terbaik pada konvensi 
mutu tingkat RU II Dumai sehingga berhak mewakili RU II dalam 
Annual Pertamina Quality (APQ) Award di Jakarta. Dalam APQ 
Award ini, PKM Coker Plus meraih penghargaan Platinum 
sehingga berhak mengikuti konvensi mutu tingkat nasional, yaitu 

Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional (TKMPN)  ke XV 
tahun 2011 di Makasar. Pada TKMPN ke XV ini PKM COKER 
PLUS kembali meraih penghargaan tingkat Platinum sehingga 
berhak mewakili Indonesia pada ajang Konvensi mutu tingkat 
internasional yaitu IETEX tahun 2012 di Singapura.•rU ii
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kenal lebih Dekat Bisnis Eenergi 
di pertamina Days

Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo (kedua dari kiri) didampingi GM 
FRM Region V Afandi menyimak pemaparan bisnis migas dari hulu ke hilir bersama 
pengunjung Tunjungan Plaza Surabaya.
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sharing session dengan 
Bos Astra otoparts

sUrABAyA –   Nuansa 
bisnis migas yang ramah 
l i n g k u n g a n ,  m e w a r n a i 
Atrium Mall, Tunjungan Plaza 
Surabaya. Selama empat 
hari warga Surabaya dan 
sekitarnya yang berkunjung 
ke Tunjungan Plaza, bisa 
mendapatkan in formasi 
tentang bisnis Pertamina 
dalam Pertamina Days pada 
30 Agustus sampai dengan 2 
September 2012.

Masyarakat bisa melihat 
miniatur proses bisnis migas 
dari awal pencarian minyak 
mentah hingga pemasaran 
produk akhir (dari hulu ke hilir), 
permainan digital interaktif 
tiga dimensi atau Augmented 
Reality, sudut konsultasi 
berkarier di Pertamina (HR 
Corner), Program Corporate 
S o c i a l  R e s p o n s i b i l i t y 
Per tamina,  pengena lan 
produk, talkshow dan temu 
pelanggan, serta beragam 
kegiatan menarik lainnya.

M e n u r u t  C o r p o r a t e 

S e c r e t a r y  P e r t a m i n a , 
Nursatyo Argo, kegiatan ini 
bertujuan untuk  mengedukasi 
dan berdia log langsung 
dengan masyarakat untuk 
menunjukkan semangat 
Pertamina yang terbarukan 
dan bersahabat dengan 
bumi. “Event ini juga untuk 
merayakan hari Ulang Tahun 
Pertamina ke-55 yang jatuh 
pada tanggal 10 Desember 
2012. Dan kal i ini, kami 
mengambil tema Pertamina 
Sobat Bumi dengan harapan 
bisa mengajak masyarakat 
untuk lebih mencintai bumi 
melalui program penanaman 
100 juta pohon,” ujarnya saat 
pembukaan Pertamina Days 
di Tunjungan Plaza III,  Kamis 
(30/8).

Nursatyo Argo menam-
bahkan, kegiatan serupa 
selain digelar di Surabaya 
juga akan dilanjutkan ke 
Medan dan puncaknya di 
Jakarta pada Desember 
nanti. Dalam kesempatan 

tersebut, Nursatyo Argo 
juga menyerahkan tanaman 
kepada GM Fuel  Reta i l 
Marketing Region V Afandi 
sebagai simbol kegiatan 
penananam pohon di wilayah 
Surabaya.

Program penanaman 100 
juta pohon ini telah dimulai 
sejak tahun 2011 dengan 
jumlah pohon yang ditanam 
sebanyak 1 juta pohon di 
seluruh Indonesia. Pada tahun 

ini ditarget 4 juta pohon, tahun 
2013 sebanyak 15 juta, tahun 
2014 sebanyak 30 juta dan 
pada 2015 sebanyak 50 juta. 
“Sehingga pada tahun 2015 
nanti total pohon yang akan 
ditanam mencapai 100 juta 
pohon. Jika sudah mencapai 
itu, maka karbon yang diserap 
akan mencapai 300 ton 
karbon,” tambahnya.•DsU

JAkArTA - Presiden Direktur 
&  CEO PT Astra Otoparts Tbk 
Siswanto Prawiroatmodjo dan 
Direktur  PT Astra Otoparts AK 
Hadi, dengan moderator VP 
Subsidiaries & Joint Venture 
Management Aris Mulya Azoff 
melakukan sharing session 
pada Annual  Pertamina 
Subsidiaries Awards (APSA) 
2012,  (16/7). 

Dalam pengantarnya, Aris 
mengatakan bahwa Pertamina 
saat ini memiliki sekitar  20 
Anak Perusahaan. Namun 
berbeda dengan Astra, anak 
perusahaan Pertamina ada 
yang bergerak di industri  
migas, namun ada juga yang 
di industri non-migas.  “Karena 
lahirnya dahulu itu memang 
Pertamina adalah motor 
untuk menggerakkan sektor-
sektor industri,” kata Aris yang 
menyebutkan bisnis anak-
anak perusahaan Pertamina 

di perhotelan, asuransi, rumah 
sakit.  “Namun ke depan, 
Pertamina memang akan 
menitikberatkan pada industri 
migas dan energi.”

Aris menyebutkan  masalah 
utama ialah sinergi antar anak 
perusahaan. “Sinergi antar 
anak perusahaan Pertamina 
kami rasakan belum optimum, 
karena banyak benturan baik 
itu berupa peraturan, culture 
yang berbeda, dll.” 

Sementara Presiden Direk-
tur &  CEO PT Astra Oto parts 
Tbk Siswanto Prawiroatmodjo 
menjelaskan Astra berbisnis 
dalam dua sektor, yaitu 
trading dan manufacturing. 
Untuk sektor manufacturing, 
Astra International yang 
merupakan holding company 
Astra, memulainya tahun 
1983. Grup Astra International  
terdiri dari grup otomotif, grup 
financial services, grup heavy 

equipment,  grup mining & 
energy, grup agribusiness, 
grup information technology 
dan grup infrastruktur. 

“Nah, di  dalam grup 
o t o m o t i f ,  a d a  r o d a 
d u a ,  ro d a  e m p a t  d a n 
komponen,” paparnya seraya 
menyebutkan  brand-brand 
motor dan mobil terkemuka. 
Sementara untuk komponen, 
Astra Otoparts melakukan 
trading dan manufacturing & 
engineering.  Untuk trading, 
Astra Otoparts memiliki 5 
unit bisnis  dan mengelola  
12.000 retailer. Sedangkan 
untuk manufacturing & 
engineering, ada 38 
perusahaan d i  ba-
wahnya. 

Presentasi dilanjutkan 
dengan tanya jawab dari 
peserta berkaitan dengan  
banyak hal terkait bisnis Astra 
Otoparts.•UriP hErDimAn kAmBAli 

sEmArAng - Sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi 
dan mempererat kekerabatan dengan insan pers, Fuel 
Retail Marketing (FRM) Region IV Jateng & DIY mengadakan 
media gathering di lingkungan Jawa bagian tengah dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan selama 2 hari ini 
dibuka oleh GM Pertamina FRM Region IV Jateng & DIY 
Rifky E. Hardijanto, di Kampoeng Semarang, (22/6). 

Kegiatan diisi dengan pemaparan mengenai “Peran 
Pertamina terhadap Ketahanan Energi Nasional” oleh 
GM FRM Region IV Jateng & DIY Rifky E. Hardijanto. 
Rifky menjelaskan inisiatif Pertamina khususnya di area 
pemasaran Jateng & DIY dalam mendukung kebijakan 
pengendalian penggunaan BBM subsidi. “Salah satu 
inisiatif yang telah dilakukan  adalah memperbanyak SPBU 
yang menyediakan BBM non subsidi di berbagai daerah 
di wilayah Jateng & DIY. Dari 698 SPBU yang tersebar di 
wilayah Jateng & DIY sudah 76% SPBU yang menyediakan 
produk Pertamax,” ungkapnya.

Insan pers juga diajak berkunjung  ke Terminal Elpiji 
Tanjung Mas, Semarang. Kunjungan dimaksudkan untuk 
meningkatkan pemahaman mereka mengenai proses 
suplai dan distribusi Elpiji. 

“Kami berharap dengan adanya kegiatan ini rekan-
rekan media dapat lebih memahami peran Pertamina 
dalam menjaga ketahanan energi nasional, termasuk 
insiatif yang sudah dilakukan dalam pengendalian 
penggunaan BBM bersubsidi,” tegasnya. 

Acara diakhiri dengan outbond untuk lebih mengakrab-
kan diri sesama rekan media wilayah Jateng-DIY.•Frm 

rEg. iv

Tingkatkan Pemahaman 
Peran Pertamina
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Pelumas Pertamina 
masuk Pasar vietnam

sinergi Pertamina - medco
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Direktur Pengolahan Pertamina Chrisna Damayanto dan Direktur Utama PT. Medco Downstream Indonesia Bambang W. 
Sugondo berjabat tangan setelah menandatangani perjanjian sewa Kilang Methanol Bunyu.
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JAkArTA - Pertamima Pelumas memperluas wilayah pemasarannya, dengan membuka pasar 
baru di Vietnam melalui produk Meditran SX, Turalik. Ekspor perdana produk tersebut telah 
dilangsungkan pada (30/8) di UPPJ (Unit Produksi Pelumas Jakarta). Pelepasan kontainer yang 
membawa produk tersebut dilakukan oleh Vice President Lubricants Pertamina Supriyanto 
Dwi Hutomo.

“Ini merupakan kelanjutan dari strategi Pertamina, untuk tidak hanya bermain di pasar 
dalam negeri. Satu demi satu, negara demi negara, akan kita masuki, “ tutur Supriyanto 
DH.

Vietnam merupakan negara keenam di Asia Tenggara setelah Singapura, Timor Timur, 
Myanmar, Kamboja dan Thailand serta merupakan negara ke-21 di dunia yang menjadi pasar 
pelumas Pertamina.•PElUmAs

JAkArTA – Pertamina kem-
bali bersinergi dengan Medco. 
Kali ini, sinergi dilakukan 
dalam perjanjian sewa Kilang 
Methanol Bunyu antara PT. 
Pertamina  (Persero) dengan 
PT. Medco Downstream 
Indonesia. Penandatanganan 
dilakukan di Ruang Rapat 
D i r e k t u r  P e n g o l a h a n 
Pertamina di Kantor Pusat 
Pertamina, pada  (6/8),  oleh 
Direktur Utama PT. Medco 
serta Downstream Indonesia 
Bambang W. Sugondo. 

Menurut Chrisna Da-
mayanto,  kerja sama perjan-
jian sewa ini terjadi karena 
kilang telah ada  dan memiliki 
potensi yang baik di Pulau Bu-
nyu dan sekitarnya. “Ka rena 
sekitaran Taman Tidung dan 
Pulau Bunyu terdapat potensi 

gas yang cukup banyak, ini 
dapat meningkatkan nilai 
tam bah tersebut dengan 
cara mengaktifkan kembali 
Kilang Bunyu sebagai tempat 
memproduksi methanol,” 
jelasnya.

Chrisna memaparkan, 
awalnya, kilang dikelola oleh 
Pertamina.   Kemudian Medco 
mendapatkan sumber gas 
baru di Kilang Bunyu hingga 
akhirnya Medco memutuskan 
untuk  menyewa K i lang 
Methanol Bunyu kepada 
Pertamina. Dalam kurun waktu 
hingga 2010/2011 gas yang 
diproduksi oleh Medco habis 
dengan posisi idle hingga 
saat ini. Untuk mendapatkan 
kembali sumber gas baru, 
keduanya mulai kerja sama 
membuat kontrak kembali. 

“Kontrak ini menguntungkan 
untuk kedua belah pihak. 
Medco sebagai pengolah 
gas baru dan Pertamina juga 
memiliki aset yang berguna 
dan dapat menjadikan nilai 
tam bah bagi Pertamina,” 
tegas Chrisna.

Perjanj ian sewa baru 
dimulai pada Januari 2014. 
Perjanjian sewa tidak tergan-
tung pada kurun waktu 
ter tentu, tetapi tergantung 
kepada produksi gas yang 
dapat dihasilkan. 

Hasil produksi  menjadi 
milik Medco, tetapi apabila 
ada kelebihan kapasitas akan 
di-share ke Pertamina. Medco 
harus membayar sekitar 1,5 
juta dolar AS sebagai pem-
bayaran persewaan kilang 
tersebut.•mAy sArAh  

s U r A B AyA  –  D a l a m  r a n g k a 
mempermudah konsumen Pertamina 
dalam mendapatkan BBM non subsidi 
di Jawa Timur, Pertamina meluncurkan 
SPBU Solar Non-Subsidi. Peluncuran di 
SPBU 54.602.30 Surabaya dilaksanakan 
oleh GM Fuel Retail Marketing Region V, 
Afandi, pada (31/8). Selain di Surabaya, 
SPBU Solar non subsidi juga mulai 
dioperasikan di Malang. 

Tidak seperti SPBU lainnya, SPBU 
ini khusus menjual Solar dengan harga 
keekonomian, atau non subsidi, setara 
dengan Solar yang dipasarkan kepada 
industri. Pertamina membidik konsumen 
yang tidak berhak menggunakan solar 
subsidi, dengan jumlah kebutuhan yang 
kecil (di bawah 200 liter), seperti genset, 
alat berat, forklift, termasuk konsumen 
dari sektor pertambangan, perkebunan, 
maupun kendaraan dinas. Peluncuran 
SPBU Solar non subsidi ini merupakan 
bagian dari inisiatif Pertamina untuk 
mendukung kebijakan pemerintah 
dalam mengendalikan konsumsi BBM 
bersubsidi, sesuai dengan Peraturan 
Menteri ESDM No. 12 Tahun 2012. 

sPBU solar non subsidi 
Diluncurkan di surabaya

Pertamina juga  telah memasarkan 
Bahan Bakar Khusus (BBK) non-subsidi 
Pertamina DEX, di 80 SPBU di Jawa Timur. 
Ini merupakan jawaban Pertamina atas 
tuntutan pasar, di mana minat masyarakat 
semakin tinggi terhadap kendaraan dengan 
Diesel Common Rail System yang menuntut 
bahan bakar rendah sulfur.

Sebelumnya, Pertamina meluncurkan 
Agen BBM Industr i  Eceran (SPBU 
Mobile ). SPBU Mobile ini fungsinya 
seperti SPBU namun dapat bergerak dan 
hanya menjual BBM non-subsidi jenis 
Solar. Agen BBM Industri Eceran akan 
melayani penjualan Solar non-subsidi 
untuk berbagai kebutuhan seperti genset 
di perhotelan, perkantoran, usaha kecil, 
maupun kebutuhan pertambangan dan 
perkebunan.

Untuk daerah lainnya, sementara akan 
dilayani menggunakan Agen BBM Industri 
Eceran, yang penyebarannya diutamakan 
di kawasan industri, untuk memudahkan 
konsumen dalam memperoleh BBM 
Non Subsidi. Saat ini, di Jawa Timur 
dioperasikan tujuh arma da Agen BBM 
Industri Eceran (SPBU Mobile).•Frm rEg. v

GM FRM Region V Afandi meluncurkan SPBU Solar non subsidi dengan melakukan pengisian Solar ke kendaraan 
dinas Pemprov Jawa Timur.
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