
OSN Pertamina Cikal Bakal 
Pemenang Nobel Masa Depan
Setelah berjuang  
melewati tiga babak 
Olimpiade Sains Nasional 
Pertamina 2012 pun 
selesai dan menghasilkan 
para pemenang untuk 
4 kategori Theory dan 1 
kategori Science Project. 
Bibit ilmuwan masa 
depan itu diharapkan 
tidak sekadar jago di atas 
kertas, tetapi juga bisa 
mengaplikasikan ilmunya 
dalam kehidupan nyata.

Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kini memiliki 
sumber permodalan baru, disebut dengan istilah crowd funding. 
Crowd funding merupakan upaya pencarian dana untuk mendukung 
suatu pengembangan usaha atau produk baru, atau penawaran 
kerjasama usaha, melalui online kepada masyarakat sebagai pemilik 
sumber dana. Metode ini telah berkembang di beberapa negara 
seperti AS, Inggris, dan Australia sejak beberapa tahun terakhir. 
Melalui penandatanganan Jumpstart Our Business Startups Act 
(JOBS Act) oleh Presiden AS Barack Obama (April 2012), crowd 
funding mulai diakui secara nyata dan diperkirakan makin meningkat 
penggunaannya. 

Mekanisme metode ini tidaklah rumit. Singkatnya, perusahaan 
atau wirausahawan memasarkan peluang kerjasama usaha atau 
pengembangan produknya di internet, untuk menarik dana dari 
publik yang tertarik pada usaha atau produk tersebut. Beberapa 
perusahaan pengguna crowd funding akan menjalankan usaha atau 
produknya saat pengumpulan dana sudah mencapai target, namun 
beberapa tetap menjalankannya meski dananya belum terkumpul 
penuh. Imbal baliknya, pada saat produk tercipta, investor akan 
memperoleh produk itu, seperti bagan berikut. 

Ilustrasi Mekanisme Crowd Funding
 

Masih terdapat pro dan kontra pada metode crowd funding 
ini. Pelaku ekonomi global menilai, crowd funding bisa menjadi 
tolak ukur minat publik terhadap usaha atau produk yang akan 
dipasarkan. Selain itu, crowd funding diperkirakan memiliki potensi 
dana yang relatif besar. Dalam sebuah riset, jika per satu keluarga 
di AS memberikan 1% saja dari dana investasinya, crowd funding 
yang terkumpul bisa mencapai lebih dari US$ 300 miliar. Pelaku 
pasar juga meyakini, adanya dana masyarakat pada suatu usaha 
atau produk membuat perusahaan atau wirausahawan lebih 
bertanggung jawab pada penggunaan dana tersebut. 

Sementara itu, salah satu kontra yang masih menjadi 
hambatan adalah belum adanya aturan legal mengenai transaksi 
bisnis, sehingga kerjasama yang terjadi masih berdasarkan pada 
kepercayaan. Namun demikian, kini otoritas keuangan AS yakni 
Securities and Exchange Commission dan beberapa otoritas di 
negara lain tengah menggodok aturan untuk metode tersebut. 

Salah satu situs yang sering menjadi sarana crowd funding 
adalah www.kickstarter.com. 

Kiranya di Indonesia, crowd funding bisa menjadi salah satu 
sumber opsi pendanaaan untuk mendukung upaya peningkatkan 
jumlah wirausahawan (enterpreneurship) di Tanah Air. Ini juga bisa 
menjadi ajang tepat bagi perusahaan untuk turut mengembangkan 
dunia kewirausahaan.•

Crowd Funding, alterNatIf 
Baru SuMBer MOdal uMkM

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan 
                Perusahaan Sekuritas.
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Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo memberikan penghargaan kepada pemenang OSN bidang biologi.

jakarta - Pengumuman 
pememang OSN Pertamina 
berlangsung  pada Jumat 
(30/11) di Gedung Utama 
Kantor  Pusat  Pertamina. 
Hadir dalam pengumuman 
hasil akhir OSN Pertamina 
2012 antara lain Corporate 
Secretary Pertamina Nursatyo 
Argo, SVP HR Development 
Insan Purwarisya, Manajer CSR 
Pertamina Ifki Sukarya, Direktir 
Eksekutif Pertamina Foundation 
Nina Nurlina Pramono.

Sementara dari Kemen
dikbud diwakili Direktur pada 
Ditjen Pendidikan Tinggi Ila 
Saila, dan tamu undangan 
lainnya yakni Asisten Deputi 
Menteri Negara Ristek agus 
Setiadi, Wakil Rektor UI Bidang 
Penelitian dan Pengembangan 
Dr. Soenardji.

C o r p o r a t e  S e c re t a r y 
Pertamina Nursatyo Argo kepada 
media usai acara  menegaskan 
para pemenang OSN Pertamina 
2012 mulai dari Juara I sampai 
Juara I I I ,  akan mendapat 
p r io r i t as  un tuk  d i t e r ima 
sebagai pekerja Pertamina jika 
mereka selesai kuliah. “Mereka 
akan memperoleh surat dari 
SDM Pertamina yang nanti 
setelah mereka lulus, mereka 
mendapatkan prioritas ketika  
melamar menjadi  peker ja 

Pertamina,” kata Nursatyo 
Argo.

 Ketentuan ini sudah pasti 
berlaku untuk pememang tahun 
ini, sementara untuk pemenang 
tahuntahun se be lumnya masih 
akan dipertimbangkan. Artinya 
ketentuan ini belum tentu 
berlaku surut ke belakang. 

Sementaa Ila Saila, pejabat 
pada Ditjen Pendidikan Tinggi 
Kemendikbud mengharapkan 
bahwa dari OSN Pertamina ini, 
kelak akan dihasilkan  ilmuwan
ilmuwan sekelas pememang 
Nobel. “Kita tidak ingin hanya 
jadi penonton saja di negeri 
sendiri, tetapi kita juga harus 
bisa jadi pemain di negeri 
sendiri,” tegas Ila.

 Se l a i n  i t u ,  I l a  j uga 
menambahkan bahwa saat 
ini sedang dibikin sistem yang 
memungkinkan  para pekerja 
di dunia industri dan bisnis,  
untuk tetap mengembangkan 
ilmunya sebagai saintis tanpa 
harus meninggalkan pekerjaan 
utamanya di perusahaan. 
Artinya akan ada sistem yang 
memungkinkan penyetaraan 
penilaian yang berlaku untuk 

dunia akademik/ilmiah dengan 
dunia industri/bisnis.   

Kategori Theory bidang 
Matematika, Abe Garcia Vallerian 
TS (Universitas Pelita Harapan) 
menjadi juara pertama, disusul 
Aileen Jessica Novia (UI) dan 
Rudi Hartono (Univ. Lambung 
Mangkurat).   

Kategori Theory bidang 
Fisika dimenangkan oleh   Davit 
Sipayung (UI), Muhammad 
Yasin Yunus (Universitas Dipo
negoro) dan Ido Hilka Zirahya 
(Universitas Jember.

Kategori Theory bidang Ki
mia dimenangkan Bayu Ardian
sah (UI), Robi Maulana Saputra 
(Universitas Tanjung pura),  (3) 
Nurina Listya M. (ITS).

 Kategori Theory bidang  
Biologi dimenangkan Budi 
Santoso (UGM), I Gusti Agung 
Ari Keresna (Universitas Uda
yana), dan Abinubli TM (UI).

Untuk kategori Theory ini, 
para pemenang selain mem
peroleh piala, juga  hadiah ma
singmasing Rp. 8 juta untuk 
juara I, Rp 6 juta untuk juara II 
dan Rp 4 juta untuk juara III.

 Untuk kategori Science 

Project, Grandprix Thomryse 
(U I )  men j ad i  pemenang 
pertamina diikuti Khairul Rizki 
(Universitas Syiah Kuala) dan 
(3) Agung Heru (Universitas 
Brawijaya)sebagai pemenang 
kedua dan ketiga.  Pemenang 
kategori Science Project ini, 
selain piala, memperoleh hadiah 
Rp. 20  juta untuk Juara I, Rp.15 
juta untuk Juara II, dan Rp. 10 
juta untuk Juara III.

Selain itu adapula  pemlihan 
untuk Peserta  Terfavorit dan 
Sobat Bumi. Terpilih sebagai 
Peserta Terfavorit yang dipilih 
oleh sesama peserta  ialah  Budi 
Santoso (UGM). Sementara  
untuk Sobat Bumi diipilih secara 
rahasia oleh panitia, yaitu 
Febrian Tulaseke (Universitas 
Negeri Papua, Papua Barat)   
Keduanya memperoleh hadiah  
tablet Android.

Sebelumnya 140 finalis 
OSN Pertamina tingkat nasional 
mengikuti seleksi final di UI 
Depok sejak Senin(26/11). 
Selain mengikuti seleksi, peserta 
juga diajak mengunjungi TBBM 
Pertamina, Area Geothermal 
Kamojang.•urIP herdIMaN kaMBalI



VISI

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

MISI

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia

2No. 49POJOK
MaNajeMeN SENIOR VICE PRESIDENT CORPRATE SHARED SERVICE

SuSIlO

MerekatkaN 
SeMua fuNgSI

Fo
to

 : 
R

IZ
Q

I R
A

M
A

D
H

A
N

Tahun XLVIII,  3 Desember 2012

Pengantar redaksi:
Corporate Shared Service kembali hadir di depan publik Kantor 

Pusat  Pertamina untuk mempromosikan layanannya kepada para 
pelanggan. Beberapa acara digelar, termasuk didalamnya talk show  
dan sharing session. Berikut petikan perbincangan dengan SVP 
cSS Susilo yang ditemui di Lantai Ground, Gedung Utama. 

apa layanan kepada pelanggan yang ditawarkan cSS? 
Bulan November lalu kami membuka KIOSK. Ini adalah salah satu 
upaya kami untuk mendekatkan  diri  kepada pelanggan.  Dengan 
menyelenggarakan kegiatan ini, kami bisa mencapai beberapa 
hal, seperti menyosialisasikan apa saja yang bisa kami lakukan,  
apa saja produkproduk kami, serta layanan jasa yang ada di 
CSS. Produk utama kami adalah sistem aplikasi, sementara jasa 
bentuknya bisa jasa konsultasi, jasa implementasi dan ada juga 
jasa pengolahan proses bisnis.  

Untuk menunjukkan kami “care” pada customer kami, kami 
disini juga membuka booth untuk para pelanggan kalau mereka 
ada masalah terkait dengan teknologi informasi. Masalah tersebut 
bisa berhubungan dengan fungsinya, ataupun berhubungan sama 
pribadi. 

jadi konsumen cSS itu bisa fungsi ataupun individu 
ya? Ya, bisa fungsi  bisa juga individu. Misalnya sebagai fungsi, 
pejabat fungsi tersebut bilang, ”Wah, di fungsi saya ada problem. 
Perlu aplikasi. ” 

Nah, itu penanganan dan solusinya ke fungsi.  Tetapi pelanggan 
kita di sini, juga sebagai individu, yang punya problem. Misalnya dia  
ada problem dengan BlackBerry. Itu kan problem individu, tidak 
ada hubungannya dengan fungsi. Kami juga layani.

Itu bagian dari care kami kepada semua customer. Kami coba 
sediakan semua hal atau layanan yang terkait dengan teknologi 
informasi. Disini berhubungan dengan support kami kepada 
fungsi dan kepada cara kerja individu di Pertamina. Kami support 
semualah. 

Bentuk acara selalu seperti ini ya, agar bisa  mendekatkan 
diri dengan client? Ini salah satu model saja, model ini kita lakukan 
setahun sekali. Sementara untuk yang rutin, daily, kita menyediakan 
channel yang lain. Kita punya Customer Service, ruangannya  di 
Lantai 1. Kita juga menyediakan nomornomor teleponhotline 24 
jam, 7 hari dalam seminggu. 

Jadi kalau ada masalah , berhubungan dengan ICT Pertamina 
atau dengan CSS, ada nomor teleponnya, silakan hubungi. Kalau 
dari luar 500234, kalau di dalam 6666.

Mungkin cSS adalah fungsi yang merekatkan semua 
direktorat dan fungsi  di Pertamina?  Ya, salah satu peran 
kami memang itu. Jadi menjamin sinergi dan integrasi, khususnya  
impelementasi proses bisnis di perusahaan. Karena perusahaan 
kan berproses. Kerja itu intinya melakukan proses bisnis. Proses 
bisnis itu kan end to end, kita bantu mensupport, supaya proses 
bisnis itu berjalan dengan baik, transparan, akuntabel, dan 
terintegrasi

kemarin ada  talkshow tentang Sla-nya cSS. apakah 
semua anak perusahaan  dan unit bisnis sudah memakainya?  
apakah cSS akan hadir di semua aP Pertamina? O, iya. Kalau 
kita bicara anak perusahaan, kalau kita bicara Pertamina sebagai 

sebuah grup, mereka juga  anggotanya Pertamina Group. Maka 
kalau kita bicara One Pertamina, maka tentu saja layanan kami akan 
bergulir terus ke seluruh Anak Perusahaan. Yang duluan, sudah 
dinikmati adalah layanan ERP, lalu layanan email. 

Sekarang hampir semua bergabung menjadi domain pertamina.
com. Kita sekarang bicara pertamina.com saja. 

kalau semua jaringan It Pertamina group distandarkan, 
apa manfaatnya untuk Pertamina? O banyak sekali. Ambil contoh 
email atau ERP ya... Kalau kita bicara kehandalan, pasti lebih andal, 
karena kita mengelolanya akan lebih simpel. Lebih simpel dalam 
arti, sedikit yang kita kelola dari segi kompleksitasnya, walaupun 
skalanya memang besar. 

Untuk hal lain kalau kita bicara, aspek lisensi, kita kelola secara 
One Pertamina kita bisa dapat leverage untuk dapat tambahan 
layanan yang lain karena kita memang bicara volume yang besar.  
Jadi banyak hal yang bisa kita peroleh. 

apa kendalanya dalam standardisasi ini? Ya, selalu ada 
kendala. Tapi insyaallah juga selalu ada solusinya. Jadi standardisasi 
itu tergantung pada apa yang mau kita standardkan. Tentu 
tahapannya juga berbedabeda . Seperti email, kita memerlukan 
waktu beberapa tahun untuk bisa standard. Kita bicara ERP, hari ini 
kita  standarkan, tetapi masih ada  4 atau 5 anak perusahaan yang 
belum pakai ERP yang sama. Kita harus selesaikan tahun  depan. 

Itu butuh perjalanan. Kalau bicara persero, itu kan sudah sejak 
tahun 2009. Semua ada perjalanannya. 

apakah karakteristik anak-anak perusahaan juga menja-
di perhatian, baik yang hulu maupun yang hilir?  O, ya pasti 
ada yang spesifik. Kebetulan beberapa minggu yang lalu kita 
kumpul dengan  beberapa anak perusahaan Hulu. Kita kumpul 
untuk membicarakan bagaimana teknisnya. Memang, masing
masing bisnis kan ada karakterisitknya yang berbeda, karena basis 
industrinya juga berbeda. 

Tetapi sekali lagi, semua itu kerangkanya adalah sinergi, 
leverage One Pertamina.  Selama kita bisa mensinergikan, ya kita 
sinergikan. 

Oke, harapan anda, kalau standardisasi ini tercapai, 
seperti apa cSS? Ya harapannya seperti visi yang kami turunkan 
dari visi perusahaan, kami ingin menjadi world class  ICT service 
provider. Artinya kami ingin beroperasi secara world class.  
Bidang kami adalah ICT, yaitu information, communication and 
technology. 

Apa yang bisa kami sediakan sebagai service provider adalah 
semua layanan yang terkait dengan ICT. Kami berupaya untuk 
menerapkan standar internasional,  terutama ISO 20000, ISO 27000, 
COBIT kami terapkan.  Itu bagian  dari perjalanan kami ke sana. 

Harapannya kalau kami semua bisa memberikan layanan di 
level itu, tentu saja akan memberikan nilai tambah pada perusahaan, 
karena kami akan menjadi  strategic partner para pelanggan kami. 
Mereka pun akan bisa bekerja  jauh lebih baik untuk mencapai 
aspirasiaspirasi bisnis mereka ke depan karena zaman sekarang  
semua akan lebih terleverage kalau bisa memanfaatkan  IT dengan 
baik. 

jadi keuntungan terbesar tetap pada Pertamina ya? Ya, 
One Pertamina.•urIP herdIMaN kaMBalI
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fokuslah... Mari kita Bangkit
Saya berpikir sedikit gamang... Terus terang, ini tidak 

mudah, ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Ini very very 
big, ”sesuatu banget”. Yang akan menjadi langkah penentu 
keberhasilan top management dan jajarannya di mata pekerja 
dan stakeholder. Yang menjadi impian perusahaan tercinta ini, 
yaitu target besar menjadikan perusahaan ini to be WCNEC 
pada 2023 nanti.

Saya hanya mencoba mencari tahu kepada segelintir 
orang. Cukup lumayan. Di antara sekian orang, masih ada 
yang memiliki harapan optimis dengan mengatakan ”kita bisa 
meraihnya”. Ini adalah modal dasar bagi manajemen untuk terus 
menggelindingkan mereka menjadi bola salju yang semakin 
besar. Berikan bukti bagi yang lain untuk penguatan, giring 
mindset mereka sehingga mau menggelinding dan menambah 
kekuatan untuk meraih target besar tersebut.

Fokus target yang saya maksud disini adalah menggapai 
Visi dan Misi Pertamina. Bagaimana nanti 10 tahun ke depan 
kita bisa sejajar dengan pemainpemain tangguh energi (dulu 
minyak) di dunia. Sejajar dengan Petronas, Petrochina, CNOOC, 
Shell, Chevron, BP, dan banyak lainnya. Apakah ini impian 
yang realistis...?!

Kita sadari memang masih banyak masalah. Dan kita jangan 
hanya terjebak dan berkubang dengan lumpur masalah. Kalau 
kita kembalikan dalam konsep kehidupan, rasanya tidak ada 
kehidupan ini tanpa masalah. Banyak diantara kita menganggap 
masalah adalah momok. Tapi jika kita mau melihat sisi lain dari 
suatu masalah kita bisa mendapatkan pelajaran baru dalam 
hidup ini. Masalah memberikan kita pengalaman yang belum 
tentu orang lain dapatkan. Kita bisa menjadi lebih dewasa dan 
kuat dalam menjalani hidup ini. Banyak perusahaan sukses 
karena mereka mampu menjadikan masalah sebagai tantangan 
”energizer”. 

Masalah adalah anak tangga menuju kekuatan yang lebih 
tinggi. Maka, hadapilah dan ubahlah menjadi kekuatan untuk 
sukses kita semua. Tanpa masalah, kita tak layak memasuki 
lorong keberhasilan. Bahkan hidup inipun masalah, karena itu 
terimalah sebagai hadiah.

Jadi... masalah itu perlu ada. Kita bisa bangga karena kita 
punya masalah. Katanya masih banyak terjadi lossess (atau 
sebagian pekerja lebih suka menyebutnya pencurian) dimana
mana. Inefisiensi yang juga masih lumayan, seperti mark-up 
atau kemahalan dalam pengadaan, biaya operasional yang 
masih tinggi, rapat membahas masalahmasalah sederhana 
di hotelhotel berbintang, overhead yang cukup membebani, 
perjalanan yang tidak memberikan benefit, dan banyak lagi 
lainnya”. Cost conciousness kita masih rendah.

Ada lagi ungkapan menarik dari seorang kawan.  Katanya,” 
procurement (pengadaan) harus menjadi sumber keuntungan, 
bukan hanya menjadi sumber biaya”.

Katanya ada piutang yang macet (kredit macet) dalam 
salah satu anak perusahaan. ”Jumlahnya sangat besar lho,” 
kata yang satunya lagi. Bisa jadi ada lagi di tempat lainnya. Ada 
yang bilang, ”kita paling bisa jualan, barang habis tapi duitnya 
ndak nampak”.

Katanya kita sukses dalam mendapatkan global bond 
”hutangan” dari luar. Namun ini bisa menjadi bom waktu 
yang dapat memporakporandakan keuangan perusahaan jika 
pengelolaannya tidak benar. Bisa jadi ini merupakan hidup 
matinya Pertamina ke depan. Ini akan jadi beban berat generasi 
penerus jika manajemen gagal meraih benefit dari sini.

Katanya, M&A kita belum membuahkan hasil sesuai harapan. 

Padahal ini adalah tumpuan masa 
depan untuk membuat perusahaan 
menjadi ”giant” profitnya. 

Katanya beberapa project investasi 
kita tidak memberikan return dan 
benefit sesuai prospektif bisnis yang diharapkan pada saat 
project didesain awal.

Katanya masih banyak ketidakpercayaan yang tumbuh 
di benak pekerja terhadap pimpinannya. Jika ini benar, ini 
sangatsangat mendasar. Ini memrihatinkan...

Dan mungkin masih banyak lagi masalah lainnya...

Jika kita sadar itu masalah, mari kita balik semua 
kenyataan tersebut. Jadikan itu sebagai tantangan dan 
peluang guna meraih rupiah/dolar ”margin demi margin dari 
situ”. Keseriusan kita semua sangat dituntut disini. Jangan 
sampai kita kalah dengan yang ditulis oleh Menteri Dahlan 
Iskan di beberapa media. Menurut beliau sudah cukup 
banyak kerja sama antar BUMN yang berhasil dengan 
merealisasikan sinergi kekuatan yang dimilikinya. Sekarang... 
bagaimana sinergi internal kita?!

Kuncinya adalah bagaimana kita mengelola (manage) 
dan menyelesaikan itu semua. Tidak kaku dengan ego yang 
selalu kita pertuhankan dalam bentuk KPI. Tidak ngotot 
dengan silo silo yang membelenggu dan menjadikan kita 
sombong. Yang akhirnya membuat kita menjadi rapuh dan 
tidak peduli satu sama lain. TINGGALKAN ITU SEMUA, 
bangkitlah... berbenahlah...

Mari kita tingkatkan koordinasi, matangkan perencanaan, 
cermat dalam eksekusi dan handal dalam operasional. Tone 
at the Top (ToT) dibutuhkan disini.

PeNutuP
Kita ingin 100 tahun lagi Pertamina masih berdiri kokoh. 

Untuk itu, kita tidak bisa hanya duduk diam...  bermimpi... 
bengong dan bermimpi. Tindakan tepat adalah hal utama 
yang harus kita lakukan.

Ingat... Setiap cerita sukses perusahaanperusahaan 
yang berhasil, dibelakangnya selalu ada peran kunci para 
pemimpin tangguh. Selalu ada keberanian yang visioner 
dari para leader dan dengan hasil yang nyata. Selalu ada 
ideide brilian yang dilahirkan dari pemikiran cerdas namun 
bijak. Tidak ada arogansi yang memerankan keangkuhan 
dan kekuasaan picik. Tidak hanya sekadar mengejar 
penghargaan (eward-aword saja) yang bersifat semu dan 
meninabobokan kita semua. Orang Jepang bilang ”Belanda 
masih jauh”, he he he...

Satu lagi yang tidak boleh dilupakan, hadirkan follower-
follower yang berkarakter dan berintegritas untuk mengawal 
ini semua. Para leader jangan alergi dengan mereka. Gunakan 
mereka dan mereka akan loyal membela Perusahaan.

Semangat dan trust harus dibangun. Integritas, moral 
dan kepedulian harus terus dibangkitkan. Role model tidak 
hanya terucap dan meloncat dari lidahlidah yang emoh 
bertanggung jawab. Sekali lagi trust harus kita jajakan di 
warungwarung kejujuran (jujurlah dimanapun dan disetiap 
kesempatan).

FOKUSLAH membangun dan membela perusahaan ini. 
MARI KITA BERBENAH... MARI KITA BANGKIT... mengejar 
visi yang katanya ”mission imposible”.• *) penulis saat ini sedang 

menyelesaikan program Magister hukum)

Car Free Day, atau hari bebas kendaraan 
bermotor yang kini digelar setiap sepekan sekali, 
sudah menjadi hal biasa bagi warga Jakarta. 
Bahkan kesuksesan kegiatan yang sudah dimulai 
sejak tahun 2005 itu, mulai dicontoh di berbagai 
daerah.

Hari bebas kendaraan bermotor digagas 
sebagai upaya untuk mengendalikan gas karbon 
yang menyokong pencemaran udara di Jakarta. 
Pemda akhirnya mengeluarkan Perda Nomor 2 
tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran 
Udara. Setahun sekali dilakukan hari bebas 
kendaraan bermotor. Kemudian intensitasnya 
ditambah menjadi dua tahun sekali, tiap bulan 
sekali, dua mingguan dan akhirnya menjadi 
seminggu sekali. Dan model tersebut diikuti lebih 
dari 30 kota di Indonesia, sebagai wujud nyata 
masyarakat bersahabat dengan bumi.

Meski pada awalnya Car Free Day banyak 
ditentang beberapa orang yang merasa repot 
tak bisa melintasi kawasan Sudirman – Thamrin 
dengan kendaraan bermotor. Namun seiring 
waktu berjalan, hal tersebut menjadi biasa, bahkan 
warga menganggap Car Free Day sebagai ajang 
sosialisasi dan juga rekreasi santai keluarga untuk 
menikmati jalanjalan protokol yang bebas dari 
asap kendaraan.

Inisiatif yang hampir sama juga dilakukan 
dalam rangkaian memperingati Hari Bumi, lewat 
kampanye earth hour.  Earth Hour merupakan 
kampanye global yang mengajak semua penduduk 
bumi baik individu, komunitas, pelaku bisnis, 
maupun pemerintah kota untuk bersamasama 
peduli pada upaya penurunan emisi CO2 dengan 
mematikan listrik selama satu jam.

Biasanya dilakukan setiap hari Sabtu, pada 
minggu ketiga bulan Maret setiap tahun. Tepatnya  
pada jam 20.30 – 21.30 waktu setempat. 
Indonesia, mengikuti earth hour untuk pertama 
kali pada tahun 2009 dengan DKI Jakarta sebagai 
kota yang ikut berpartisipasi. Seiring berjalan 
waktu beberapa kota lainnya juga mengikutinya. 
Satu lagi bukti nyata, kampanye yang mendorong 
kesadaran masyarakat bersahabat dengan bumi, 
menjadi hal yang biasa dilakukan.

Namun ada yang berbeda dengan inisiatif 
gerakan hemat BBM yang digagas BPH Migas, 
dengan lewat kampanye sehari tanpa BBM 
Subsidi. Belum juga terlaksana, program yang 
cukup positif itu ditunda sampai batas waktu yang 
belum dipastikan. Padahal jika dicerna, kampanye 
tersebut tak jauh beda dengan Car Free Day, 
Earth Hour  atau kampanye lainnya yang berupaya 
untuk mengajak masyarakat bersahabat dengan 
bumi. Sehari tanpa BBM Subsidi berarti sehari 
masyarakat peduli menggunakan BBM ramah 
lingkungan.

Kembali ke perilaku bersahabat dengan bumi, 
sebenarnya berbagai hal bisa dilakukan dari diri 
kita sendiri. Mulai inisiatif kecil, hingga inisiatif 
besar yang dilakukan lewat gerakan massal. 
Dari memilah sampah rumah tangga sejak awal 
sebelum dibawa ke bak sampah, mematikan 
lampu jika sudah tidak digunakan lagi dan masih 
banyak lagi. 

Mengajak masyarakat lewat berbagai 
kampanye yang bertujuan bersahabat dengan 
bumi, memang tidak mudah seperti membalikkan 
telapak tangan. Perlu proses, asalkan tidak di
campur adukkan dengan halhal yang bersifat 
politis.

Ayo, tunjukkan perilaku bersahabat dengan 
bumi dari sekarang.•
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PekaN INI
BI : SuBSIdI BBM haMBat 
PertuMBuhaN ekONOMI
jakarta (Koran Tempo) – Gubernur Bank 
Indonesia Darmin Nasution mengatakan subsidi 
BBM menjadi faktor penghambat pertumbuhan 
ekonomi Indonesia. Akibatnya, defisit transaksi 
berjalan dalam Neraca Pembayaran Indonesia 
menjadi semakin besar sejak 2011. “Kelemahan ini 
sudah sejak zaman Orde Baru dan tak pernah bisa 
diatasi,”katanya. Lambannya pemerintah dalam 
menyesuaikan harga bahan bakar, menurutnya 
juga berdampak pada pengambilan kebijakan 
lainnya menjadi berlebihan. “Setiap kali terlambat, 
kebijakan yang diambil jadi excessive, berlebihan, 
dan kesanakemari,”ujarnya. Kebijakan subsidi 
juga dinilai hanya menguntungkan masyarakat 
kelas menengah ke atas. 

dPr MINta PeNggaNtI 
BP MIgaS Segera dIBeNtuk
jakarta (Koran Tempo) – Ketua Komisi VII 
DPR RI, Sutan Bhatoegana meminta pemerintah 
mempercepat pembentukan lembaga baru 
pengganti BP Migas. Ia mengusulkan agar 
lembaga itu berbentuk BUMN, sehingga bisa 
mencari keuntungan dari sektor hulu migas. 
“Dengan begitu, lembaga itu berhak menilai dan 
membuat kontrakkontrak baru,” katanya dalam 
Rapat Dengar Pengdapat Umum di kompleks 
parlemen, Senayan. Sebagai BUMN, kata Sutan, 
lembaga itu bisa mewakili pemerintah dalam 
kontrak dengan skema antar bisnis. Ketika terjadi 
sengketa, badan itu yang akan digugat tanpa 
melibatkan pemerintah. Untuk membentuk BUMN 
baru, pemerintah dan DPR harus membuat UU 
khusus dengan sifat lex specialis. Lembaga ini pun 
harus ditempatkan di bawah Kementerian ESDM. 
“Bukan di bawah Kementerian BUMN seperti 
perusahaan negara pada umumnya,” ujarnya.

kuOta BBM dItaMBah 
1,2 juta kl
jakarta (Seputar indonesia) – Pemerintah 
akan mengajukan tambahan kuota BBM bersubsidi  
bersubsidi maksimal 1,2 juta kiloliter kepada DPR 
demi mengantisipasi habisnya pasokan BBM 
sebelum tutup tahun. Usulan penambahan kuota 
ini akan diajukan paling lambat pertengahan bulan 
depan atau sebelum DPR menjalani masa reses 
pada 14 Desember mendatang. “Tambahan 1,2 
juta kl itu total untuk seluruh Indonesia,” tutur 
Menteri ESDM Jero Wacik seusai menghadiri 
Rakor perihal BBM di Kantor Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Jeri 
menjelaskan, tambahan kuota sangat diperlukan 
mengingat pada akhir tahun nanti ada perayaan 
Natal, Tahun Baru, serta libur panjang yang 
mendorong lonjakan pemakaian BBM bersubsidi. 
Pemakaian yang meningkat tajam tanpa dibarengi 
dengan pasokan yang cukup dikhawatirkan akan 
membuat persediaan BBM bersubsidi di sejumlah 
tempat habis sehingga menimbulkan keresahan 
masyarakat. “Kalau terjadi (habis kuota), harus 
sudah siap, ada dasar hukum. Pada 11 Desember 
Solar habis, 23 Desember Premium habis,” 
ujarnya. Jero memperkirakan, tambahan kuota 
sebesar 1,2 juta kl tersebut akan membutuhkan 
anggaran sebesar Rp 6 triliun.•rIaNtI OctaVIa

Pertamina raih auto Bild award 2012

Dua penghargaan diraih Pertamina untuk kategori favourite lubricant dan favourite fuel pada acara Auto Bild Award 2012.
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jakarta - Berbagai  peng
hargaan terhadap produk
produk  Pertamina, khususnya 
Pelumas dan BBM Non PSO, 
membuktikan bahwa kualitas 
produk Pertamina tidak kalah 
dan bisa lebih baik dari produk 
luar. 

Hal itu terbukti dengan 
diperolehnya Auto Bild Award 
2012 pada  segmen Reader’s 
Choice oleh Pertamina.  Yakni 
Favourite Lubricant 2012  
yang diterima oleh Redesmon 
Munir, Overseas Marketing 
Manager Pelumas Pertamina 
dan Favourite Fuel 2012 yang 
diterima oleh Waljiyanto, Non 
PSO Fuel Retail Manager, 
mewakili SVP Fuel Marketing 
& Distribution Suhartoko.

Pemberian  penghargaan 
tersebut berlangsung dalam 
acara  Auto  Bild Award 2012  
pada Rabu (14/11) di Hotel 
Gran Melia Jakarta. Acara 
tahunan ini diselenggarakan 
oleh Auto Bild Indonesia yang 
berada di bawah payung 
Otomotif Group –  Kelompok 
Kompas Gramedia (KKG), 
dan mengambil tema Beautiful 
Green Indonesia. “Kali ini kami  
tidak hanya melihat  mobil 
dari segi performa, fitur dan 

teknologinya, mela inkan 
juga  melakukan pengkajian 
secara penuh  terhadap 
mobil  yang ramah lingkungan 
serta konsumsi  bahan bakar 
yang efisien,” ujar Pemimpin 
Redaksi Auto Bild Indonesia, 
Soni Riharto. 

SVP Fuel Marketing & 
D i s t r i bu t i on  Suha r toko 
mengatakan, fuel non PSO 
dan pelumas merupakan 
kreasi dan inovasi Pertamina. 
Ini membuktikan sebenarnya 

Pertamina bisa berbuat yang 
terbaik untuk konsumennya. 
“ Biasanya BUMN  selalu 
diidentikkan dengan kualitas 
rendah. Tetapi Pertamina bisa 
menghasilkan sesuatu yang 
luar biasa. Ini bukan hanya 
di fuel saja, te tapi juga di 
lubricant,” kata Suhartoko. 
“Art inya kual i tas produk 
kita yang tidak diatur  oleh 
pemerintah, akan jauh lebih 
bagus kualitasnya.”

Suhartoko juga mene

gaskan produkproduk Per
tamina selalu mengikuti tek
nologi otomotif yang ter baru. 
Ia memberikan contoh test 
drive 5.000 km  menggunakan 
mobil BMW dengan bahan 
bakar Pertamina Dex, dan 
sampai saat ini belum ada 
keluhan apapun dari pabrikan. 
“Nah, itu membuktikan pro duk 
kita selalu mengikuti teknologi 
otomotif terkini dan terus 
bersaing dengan kompetitor,”  
tegasnya.•urIP herdIMaN kaMBalI

Pertamina raih Penghargaan 
Otomotif Choice award 2012
jakarta – Per tamina 
kembali mendapat penghar
gaan untuk produk Pelumas 
dan Bahan Bakar Minyak 
(BBM). Penghargaan kali 
ini diberikan oleh Tabloid 
Otomotif, yaitu Penghargaan 
Otomotif Choice Award 2012 
untuk kategori BBM RON 92, 
Pelumas Mesin Mobil dan 
Pelumas Mesin Motor.

Penghargaan tersebut 
diserahkan oleh Editor & Chief 
Tabloid Otomotif Muhammad 
Arief Adrianto kepada Senior 
Vice President  Fuel Retail 
& Market ing Pertamina, 
Suhartoko dan SVP Petroleum 
Product Pertamina,Taryono 
di Kantor Pusat Pertamina, 
Senin (12/11).

Disampaikan oleh Arief 
Adrianto, penghargaan yang 
diraih oleh Pertamina  ini 
berdasarkan lima penilaian, 
yaitu Unique Selling Point 
(USP) ,  edukas i  p roduk 

terhadap konsumen, harga 
yang kompetitif, ketersediaan 
produk dan penilaian hasil 
testimoni dari stakeholder 
otomotif yang terdiri dari 
modi f ikator,  komuni tas, 
bengkel dan konsumen.

“Penghargaan ini dibe
rikan kepada produkpro duk 
otomotif berkualitas yang 
ada di Indonesia. Tujuannya 
adalah menstimulus dan 
memicu supaya produk 
tersebut bisa semakin baik 
lagi untuk konsumen dan bisa 
lebih dikenal luas,” ungkap 
Arief Adrianto.

Penghargaan ini diakui 
oleh Suhartoko sebagai 
sebuah prestasi dan kebang
gaan Pertamina. Hal in i 
meng gambarkan konsistensi 
Pertamina dalam memasarkan 
produknya dan pelayanan 
terhadap konsumen.

“Ini menjadi peluang bagi 
kita sebagai stimulus untuk 

terus memberikan produk 
yang berkualitas dan menjadi 
buk t i  bahwa Per tamax 
mampu bersaing dengan 
produk asing ataupun produk 
lainnya,” ucap Suhartoko.

Hal senada juga diung
kapkan oleh SVP Petroleum 
Product Pertamina Taryono. 
K e b e r h a s i l a n  p e l u m a s 
Perta mina menyisihkan 253 
produk pelumas la innya 

membuktikan bahwa kualitas 
produk pelumas Pertamina 
tidak perlu diragukan lagi 
keunggulannya.

“Ini menjadi pemicu kami 
untuk terus memajukan 
produk nasional Indonesia 
sehingga market share yang 
saat ini telah merambah di 23 
negara bisa terus berkembang 
luas di skala internasional,” 
lanjut Taryono.•IrlI karMIla
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Senior Vice President  Fuel Retail & Marketing Pertamina Suhartoko (kanan) dan 
SVP Petroleum Product Pertamina Taryono (tengah) menerima penghargaan 
Otomotif Choice Award 2012 dari Tabloid Otomotif.
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Pertamina raih 
Penghargaan dari 
Newmont Mining corp.
Pt Pertamina (Persero) meraih penghargaan 
sebagai 2012 Asia Pasific Supplier of The 
year,  Newmont Mining corporation  untuk 
kategori best Partnership, Commitmet & 
Out standing Performance. hal ini meru-
pakan bukti bahwa performasi pelayanan 
Pertamina kepada konsumen telah mampu 
bersaing di tingkat asia Pasific.

Perth - Penghargaan diserahkan oleh Senior 
Direktur GSM APAC David Young kepada  Key 
Account Industry Manager Khoiruddin S. Budi 
pada Newmont Business Partner Sumit 2012 
di  The Grand River Ballroom, Pan Pacific Hotel, 
Perth, Australia, Kamis 8 November 2012.

Newmont Mining Corporation merupakan 
perusahaan produsen tambang emas dan 
tembaga terbesar dunia dengan basis di 
Greenwood Village, Colorado Amerika Serikat 
dengan tambang aktif di Nevada, Indonesia, 
Australia, Selandia Baru, Ghana dan Peru. 
Didirikan oleh William Boyce Thompson  pada 
tahun 1916 dimana perusahaan ini  masuk dalam 
Standard & Poor 500 Index. 

“ Pertamina menunjukkan performasi luar 
biasa dalam memenuhi ekspektasi  yang 
ditentukan oleh Newmont kepada supplier-
supplier utamanya. Untuk itu Newmont 
memberikan award kepada Pertamina sebagai 
2012 Asia Pasific Supplier of The Year, Newmont 
Mining Corporation katagori Partnership, 
Commitmet & Outstanding Performance,” tandas 
David Young.

Sementara Khoiruddin S Budi mengatakan, 
keberhasilan Pertamina mendapatkan award ini 
tidak terlepas dari komitmen Pertamina untuk 
fokus kepada performasi pelayanan terbaik 
kepa da pelanggannya melalui program FMS 
(Fuel Management System) dan visi Pertamina 
menjadi perusahaan energi kelas dunia.

 “Pertamina sangat bangga atas penghargaan 
ini dan akan berupaya terus mengembangkan 
kualitas produk dan layanan kepada pelanggan 
sebagai bagian dari visi Pertamina menjadi 
per usahaan energi nasional kelas dunia,” ujar 
Khoiruddin.

Fuel Management System (FMS) merupakan 
program   unggulan dari divisi Fuel Industry & 
Marine Marketing (FIMM) kepada pelanggannya.  
Pada program ini  FIMM mengintegrasikan 
pengelolaan seluruh komponen fuel management  
untuk konsumen, mulai dari  perencanaan, 
operasional dan pengendalian Q&Q.  Melalui 
program ini   konsumen dapat berfokus pada 
core business-nya karena semua  kegiatan yang 
berkaitan dengan fuel untuk perusahaannya telah 
dimantain oleh Pertamina.•fIMM

Pertamina Tetap Terbaik 
di Mata Masyarakat
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Direktur SDM Pertamina Evita Tagor menerima penghargaan Economic Challenge Award 2012 dari mantan Meneg BUMN 
Tranri Abeng serta Praktisi Pemasaran Rhenald Kasali. Ini kali keempat Pertamina meraih penghargaan Economic Challenge, 
sebagai perusahaan berbasis kekayaan alam. 

jakarta - Dengan tema 
Global Eye on Indonesia,  
Economic Challenge Award 
2012 kembali menjaring 
perusahaan nasional yang 
mampu bersaing di kancah 
global, dengan tambahan 
berbagai pertimbangan yang 
mendukung penilaian positif 
kinerja perusahaan.

Economoc Challenge 
A w a r d  m e r u p a k a n 
a j a n g  t a h u n a n  y a n g 
diselenggarakan stasiun 
televisi swasta lewat polling 
yang di lakukan se lama 
satu bulan, dan menjaring 
sekitar 18 ribu responden. 
11 perusahaan dari berba gai 
kategori terpilih menjadi yang 
terbaik, pada malam anugerah 
Economic Challenge Award 
2012, Senin (20/11). 

Untuk tahun ini, penilaian 
tidak sekadar diukur le
wat persentase pol l ing 
responden yang berasal 
dari dalam dan luar negeri, 
tetapi juga digabungkan 
dengan penilaian dewan juri 

yakni pengamat ekonomi 
dan juga mantan Meneg 
BUMN Tanri Abeng serta 
praktisi pemasaran Rhenald 
Kasali. “Besarnya responden 
tidak menjamin menjadi yang 
terbaik, tetapi harus ada 
pertimbangan visi bisnis global 
perusahaan, penerapan GCG 
dan tata kelola keuangan 
yang baik,”ujar Tanri Abeng.

Sementara itu Rhenald 
K a  s a l i  m e n a m b a h k a n 
per u sahaan yang meme
nangkan award kali ini, be
narbenar telah siap menjadi 
perusahaan yang akan eksis 
dan meramaikan pasar 
dunia.

Direktur SDM Pertamina, 
Evita M. Tagor bersyukur 
atas penghargaan yang 

diterima Pertamina untuk 
ke4 kalinya ini. Hal tersebut 
menjadi cambuk bagi seluruh 
insan Per tamina untuk 
meningkatkan kompetensi 
dan prestasi, menuju visi 
p e r u s a h a a n  s e b a g a i 
Energizing Asia 2025.

Dalam dialog sebelum 
mener ima penghargaan 
yang dipandu presenter 
S u r y o p r a t o m o ,  E v i t a 
menanggap i  tantangan 
yang disampaikan o leh 
tim juri Tanri Abeng, terkait 
t ransformasi  Pertamina 
yang harus diikuti dengan 
perubahan mindset SDM 
dengan berbagai program 
yang dinilai sudah cukup 
agresif dilakukan Pertamina. 
“Memang mengubah mindset 

Pertamina dari monopoli 
menjadi kompetit i f t idak 
mudah dan tidak akan terjadi 
dalam sehari dua hari, setahun 
dua tahun, tapi butuh suatu 
program yang jelas untuk 
menjadikan SDM Pertamina 
tetap produktif bukan hanya 
di sektor leadership tapi juga 
di sektor kapabilitasnya di 
hard skill-nya juga kita harus 
lebih efektif lagi,”jelas Evita. 

Selain Pertamina, 11 
perusahaan lain yang me
raih penghargaan Economic 
Challenge antara lain,  Garuda 
Indones ia ,  PT Te lkom, 
Krakatau Steel, Bank Mandiri, 
PT Sido Muncul, PT Matahari 
Putra Prima, Mustika Ratu, 
dll•latIfa/ewI SrI utaMI

untuk ke-4 kalinya, 
Pertamina meraih 
penghargaan Economic 
Challenge, sebagai 
perusahaan berbasis 
kekayaan alam. 
kemenangan tersebut 
diraih bukan sekadar 
dari polling masyarakat, 
tetapi juga atas 
pertimbangan bisnis 
yang mengglobal, 
penerapan gcg dan tata 
kelola keuangan.

cIlacaP - Concernnya 
RU IV terhadap kesehatan 
kerja dan hygene industri 
dapat dibuktikan dengan 
diraihnya predikat terbaik 
dalam penerapan Sistem 
Manajemen Kesehatan Kerja & 
Hygene Industri (SMKK & HI). 
Penghargaan Hygene Industri 
Utama tersebut diperoleh 
berturutturut dari HSSE 

ru IV terbaik terapkan SMkk & hI
Corporate pada tahun 2010, 
2011 dan 2012. Demikian 
diungkapkan Manager HSSE 
Corporate M. Isnaeni pada 
acara opening meeting audit 
SMKK & HI di ruang rapat 
1 head office RU IV, belum 
lama ini.

A u d i t  S M K K  &  H I 
merupakan salah satu upaya 
HSSE Corporate untuk mela

kukan pemotretan penerapan 
SMKK & HI di setiap unit agar 
yang sudah baik akan lebih 
baik lagi.

Hal senada juga disampai
kan GM RU IV Teuku Khai dir. 
Ia menunjukkan komitmen 
RU IV terhadap SMKK & HI 
dengan menegaskan bahwa 
kesehatan kerja adalah hal 
yang utama. “Kesehatan 

peker ja  d iawal i  dengan 
kebugaran dan kebugaran 
hendaknya diawali dengan 
hal kecil. Misalnya jalan pagi,” 
ujarnya.

Audit SMKK & HI in i 
berlangsung selama dua 
hari dengan lokasi di area 
kilang dan Pertamina Hospital 
Cilacap.• ru IV
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Pertamina raih Penghargaan 
di gebyar IPPkINdO expo 2012
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Pertamina 
dukung 37 tahun 
ramli Berkarya

Belajar cerdas Merespon alam 
Bersama Sekolah Sobat Bumi
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Assistant Manager Finance & Administration Pertamina Agus Setyawan foto 
bersama Dirjen Industri Kecil Menengah Kementerian Perindustrian Euis Saedah 
setelah menerima penghargaan sebagai BUMN yang banyak berkontribusi 
terhadap pembinaan Usaha Kecil dan Menengah dari Ikatan Pemberdayaan 
Pedagang Kecil Indonesia.

jakarta –  Per tamina 
men dapatkan penghargaan 
sebagai BUMN yang banyak 
berkont r ibus i  te rhadap 
pembinaan Usaha Keci l 
dan Menengah dari Ikatan 
Pemberdayaan Pedagang 
Kecil Indonesia (IPPKINDO).

P e n g h a r g a a n  d i  s e 
rahkan oleh Dirjen Industri 
Kecil Menengah Kementerian 
Perindustrian, Euis Saedah 
kepada Assistant Manager 
Finance & Administration 
Pertamina, Agus Setyawan 
pada acara 3 tahun Gebyar 
IPPKINDO EXPO 2012, di 
SME TOWER, Jakarta, Kamis 
(22/11).

“Penghargaan ini suatu 
amanah buat kita yang ber
tanggung jawab sosial kepada 

jakarta – Sebagai BUMN, PT Pertamina 
(Persero )  sangat lah konsen untuk 
meningkatkan mutu produk usaha kecil 
menengah melalui program Small Medium 
Scale Enterprise & Social Responsibility 
(SME & SR). 

Dalam rangka memaksimalkan pengem
bangan produk unggulan mitra binaan 
khususnya dalam bidang fashion, Pertamina 
menggandeng desainer ternama Ramli. 
Selain itu, Pertamina juga berkontribusi 
dalam Annual Show “37 tahun Ramli 
Berkarya untuk Indonesia”, sekaligus 
peluncuran buku “37th Ramli Berkarya” 
yang berisikan tentang karyakarya Ramli 
terbaru.

Manager SME & SR Partnership Program 
Wahyu Suswinto mengatakan kerja sama 
ini merupakan langkah yang baik dalam 
mempromosikan produk fashion dan 
perhiasan unggulan mitra binaan. Menurutnya 
ini event yang pertama kalinya dilakukan oleh 
Pertamina dengan menggandeng desainer 
ternama Indonesia.

“Dengan kualitas produk Fashion yang 
dimiliki mitra binaan, kami ingin membentuk 
citra bahwa mitra binaan Pertamina bisa 
diangkat ke jenjang yang lebih tinggi salah 
satunya dengan menggandeng desainer 
Ramli,”ungkap Wahyu.

Dalam Annual Show yang berlangsung 
di Ballroom Grand Indonesia, Rabu (21/11) 
ini, Pertamina juga memamerkan produk 
fashion kain batik mitra binaannya. Untuk 
Annual show kali ini melibatkan sekitar 40 
model yang terdiri dari model senior salah 
satunya Rima Melati dan model yunior yang 
memperagakan 100 stel koleksi terbaru 
Ramli yang mengangkat keindahan bordir, 
batik dan sulaman.

“Saya sangat bersyukur masih bisa 
diberikan kesempatan untuk berkarir di 
dunia fashion selama 37 tahun. Tidak lepas 
rasa terima kasih kepada Pertamina yang 
telah mendukung saya untuk berkarya demi 
Indonesia,”ucap Ramli.•IrlI karMIla

jakarta – Pertamina Foun
dation menggelar kegiatan 
Workshop Sekolah Sobat 
Bumi (SSB) di gedung utama 
Pertamina, Kamis (18/10). 
Sebanyak 17 perwakilan dari 
berbagai sekolah di daerah
daerah yang terpilih sebagai 
Champion program SSB, 
menghadiri acara tersebut.

Workshop  in i  d ibag i 
menjadi beberapa kelas 
dengan materi yang berbeda. 
Salah satunya adalah materi 
energi terbarukan. Di kelas ini 
membahas tentang seputar 
bahan bakar nabati dan 
pembangkit listrik tenaga air. 
Materi tersebut disampaikan 
oleh para ahli dan praktisi 
di bidangnya dari Institut 
Indonesia untuk Ekonomi 
Energ i  yang membahas 
Biogas dan pembangkit listrik 
tenaga air berskala kecil, Piko 
Hidro.

Sa lah  sa tu  peser ta , 
Soenardi, Kepala Sekolah 
S M K N  1  P r o b o l i n g g o 
menga takan workshop ini 
sa ngat bermanfaat untuk 
praktik energi terbarukan di 
lapangan. 

“Khususnya pendidikan, 

masyarakat yang memiliki unit 
usaha kecil dan menengah 
dan sebagai bukti tanggung 
jawab sos ia l  Pertamina 
telah berjalan sebagaimana 
mestinya,” ungkap Agus 
Setyawan usai menerima 
penghargaan.

L e b i h  l a n j u t  A g u s 
memaparkan,  hingga saat 
ini Pertamina telah membina 
sekitar 100 ribu pelaku UKM 
dengan dana yang telah 
dikucurkan terhitung sejak 
tahun 1993 hingga 2012 
berkisar Rp 2 triliun.

Dalam Gebyar IPPKINDO 
EXPO 2012 tersebut, se
banyak 35 mitra binaan Per
tamina juga turut berpar
tisipasi memamerkan ane
ka produk unggulannya. 

Seperti produk makanan, 
pa ka ian mus l im,  aneka 
batik, aksesoris, sepatu, tas, 

handicraft, kerajinan perak 
dan galeri seni lainnya.•IrlI 

karMIla

untuk pembelajaran siswa 
kemudian penerapannya pada 
masyarakat. Misalnya tentang 
biogas,” kata Soenardi.

Menurut Soenardi, tek
nologi  b iogas dan p iko 
hidro sudah digulirkan di 
SMKN 1  P robo l i nggo . 
“ K a  m i  s u d a h  b a n y a k 
menggulirkan implementasi, 
diantaranya biogas. Kita 
sudah ada mobil,kemudian 
pembelajaran. Ada pikohidro 
yang nanti kita dapatkan 
dari Pertamina Foundation,” 
ungkap Soenardi saat ditemui 
seusai workshop.

Soenardi menuturkan, 
berdasarkan r iset  yang 
dilakukan pihaknya bersama 
Pertamina Foundation, piko 
hidro ini mampu menghasilkan 
“setrum” sebanyak 2.000 
watt. Listrik dari teknologi 
pembangki t  l is t r ik  yang 
memanfaatkan arus sungai 
dan saluran irigasi ini sudah 
diujicobakan sebagai sumber 
penerangan kantin sekolah. 

“Dari aliran sungai kita 
manfaatkan menjadi energi 
gerak, dari gerak ini menjadi 
energi listrik.  Dengan ada 
penjelasan dari workshop 

energi terbarukan ini kita bisa 
lebih memahami bagaimana 
mengembangkan potensi 
yang ada agar dapat dirasakan 
juga oleh masyarakat se
kitar,”kata Soenardi.

Ia juga menceritakan 
bahwa  d i  pu l au  Jawa 
sendiri masih banyak desa
desa terpencil yang belum 
ter jangkau al i ran l istr ik. 
Padahal potensi sumber daya 
alamnya bagus.  Ada air 
deras yang bisa dimanfaatkan 
untuk piko hidro. “Nah itu kita 
bisa menjadi pilarpilar atau 
kaderkader untuk meng
implementasikan di lapangan 
sesuai dengan apa yang kita 
dapatkan di workshop yang 
digelar pagi ini,” ungkapnya.

Te r k a i t  d e n g a n  i t u 

Direktur Eksekutif Pertamina 
Foundation Nina Pramono, 
mengatakan,  hakikatnya 
pendirian SSB dimaksudkan 
untuk menjadi solusi atas 
memburuknya  pe r i l aku 
manusia terhadap lingkungan. 
“Dan juga sekaligus menjadi 
model pendidikan berbudaya 
l ingkungan di Indonesia 
dengan muatan program 
pem bangunan berkelanjutan,” 
ucapnya.

P rog ram SSB  akan 
berlangsung selama tiga 
tahun. Ke tujuh belas sekolah 
yang menjadi pemenang 
diwajibkan membina sepuluh 
sekolah lain untuk menjadi 
sekolah yang berwawasan 
l ingkungan.•Sahrul haetaMY 
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PdSI Bantu renovasi Pondok Pesantren 
Sirojul kutub ulubelu, lampung
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Corporate Secretary PDSI Arif Widodo secara simbolis menyerahkan  bantuan sebesar Rp 150 juta untuk renovasi pondok 
pesantren Sirojul Kutub di Ulu Belu, Lampung.
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jakarta – Pertamina kembali menunjukkan 
dukungannya terhadap hasta karya terbaik 
para mitra binaan dengan membawanya ke 
event-event kenamaan. Salah satunya  di 
acara Malam Final Model Indonesia 2012, 
yang digelar di Ecovention Multifunction Hall, 
Taman Impian Jaya Ancol.

Dalam acara pemilihan model tingkat 
nasional yang diprakarsai oleh desainer 
kawakan Ramli tersebut, Pertamina meng
hadirkan lima  booth mitra binaan PKBL 
Pertamina. Beragam hasil karya baik berupa 
batik dan jewelry dipamerkan dan banyak 
menyedot perhatian pengunjung yang berasal 
dari kalangan atas.

Menurut  Koord inator  SME & SR 
Partnership Pertamina, Wahyu Suswinto, 
yang hadir di acara tersebut, pada hakikatnya 
Pertamina ingin meningkatkan derajat mitra 
binaan yang selama ini produknya dianggap 
untuk konsumen kelas menengah ke bawah. 
”Dengan menggandeng desainer ternama 
Indonesia tentu saja kita ingin meningkatkan 
peran dari kemitraan kita sendiri sekaligus 
juga meningkatkan citra Pertamina di dunia  
desain menjadi  lebih terkenal,” kata Wahyu 
Suswinto.

Acara pemilihan model ini merupakan 
bagian dari rangkaian acara pameran produk 
busana dan aksesoris yang digelar dari 912 
November 2012. Acara tersebut merupakan 
bentuk apresiasi  karyakarya desainer 
senior Indonesia, Ramli dengan 37 tahun 
jam terbang.  Pada malam penganugerahan 
model Indonesia tersebut, para model 
Indonesia  tampil mengenakan rancangan 
desainer andal seperti Ramli, Batik Nyoya 
Indo, Batik Oji, Dian Pelangi, Ifa Latifa dan 
Vicky Soenoto.

Sebanyak 34 finalis yang disaring dari 
berbagai provinsi di Indonesia, saling unjuk 
kebolehan di panggung. Berlaku sebagai 
dewan juri saat itu adalah pakar tata rias wajah 
dan rambut, Hangky Tandayu, model senior 
Nisje Joenoes,  model senior Mira Sayogo, 
dan pemenang Model Indonesia 2006, Riri 
Suri.

Adapun para pemenang model tersebut 
di antaranya, untuk kategori busana daerah 
dimenangkan oleh Raja Yogi (Riau) dan Desi 
Novita Sari (Kalimantan Barat), kategori Foto 
Model diraih Alkautsar Kurnia (Riau) dan 
Syafira (Kalimantan Timur),  serta kategori 
Catwalk diraih Raja Yogi (Riau) dan  Rara Ratih 
(DKI Jakarta).•Sahrul haetaMY aNaNtO

jakarta – Singgih Wibowo 
(22 tahun), dengan percaya 
diri mempresentasikan science 
project dalam penjurian perdana 
seleksi Nasional Olimpiade 
Sains Pertamina – 2012, Senin 
(26/11). Mahasiswa semester 
5, Universitas Diponegoro 
(UNDIP) ini membuat Material 
CNT:Ndoped TiO2 dan Uji 
Sensitivitasnya untuk Aplikasi 
Dye Sensitized Sollar Cell 
(DSSC).

Proyek riset yang selama ini 
menjadi penelitian di Komunitas 
Nano Science Forum (Nasafor) 
tersebut mampu mengantar 
Singgih dan rekannya Muslimin 
(23 tahun) menjadi wakil Region 
IV (Jateng –DIY) melenggang ke 
Jakarta. Mereka menyisihkan 
37 peserta lainnya, dalam 
kompetisi proyek sains yang 
tahun ini menjadi kategori baru 
dalam OSN Pertamina 2012.

Singgih, tercatat sebagai 
mahasiswa Jurusan Fisika, 
berangkat ke Jakarta tanpa 
ditemani Muslimin, mahasiswa 
semester III Jurusan Kimia. 
Sikapnya yang tenang dan 
percaya diri saat presentasi, 
membuat para juri terkesima. 

ulu Belu - Komitmen 
Pe r   t a  m ina  un tuk  t u ru t 
memajukan kualitas hidup 
m a s y a r a k a t  I n d o n e s i a 
semakin hari kian menjadi 
nyata. Peranan Pertamina 
tidak hanya sebatas mengejar 
keuntungan dan deviden 
bagi  negara,  mela inkan 
juga menjadi kepanjangan 
tangan pemerintah untuk bisa 
mensejahterakan masyarakat  
di wilayah sekitar operasi. 
Dunia pendidikan menjadi 
salah satu pilar kebijakan CSR 
yang ditempuh Pertamina. 

Dalam kaitan itulah pada 
(9/11) melalui  PT. Pertamina 
Drilling Services Indonesia 
(PDSI) menyerahkan bantuan 
renovasi Pondok Pesantren 
Sirojul Kutub di Ulu Belu, 
Lampung.  Bantuan diserah
kan oleh Corporate Secretary 
PT. PDSI Arif Widodo se besar 
Rp. 150 juta.  

Arif mengatakan, bantuan 
ini mengacu pada empat 
pilar utama CSR Pertamina, 

yaitu pendidikan, kesehatan, 
lingkungan, infrastruktur dan 
pemberdayaan ekonomi. 
“Pertamina melalui PDSI 
yang berkiprah di Ulu Belu ini 
merasa terpanggil memajukan 
kualitas hidup masyarakat Ulu 
Belu, khususnya di bidang 
pendidikan dan spiritual,” 
jelas Arif.

Arif berharap, bantuan 
ini dapat membangkitkan 
semangat para santri dan 
guru dalam mengembangkan 
proses kegiatan bela jar 
mengajar dan menjadi media 
sinergi antara PDSI, PGE 
dan masyarakat  da lam 
membangun wilayah ini.

Sementara itu Pimpinan 

Pondok Pesantren Sirojul 
Kutub, Ustad Encep Junaidi 
menyampaikan terima kasih 
kepada PDSI. Selain bantuan 
materil, sebelumnya Pertamina 
juga telah memberikan sepeda 
bagi siswa berprestasi melalui 
program Laskar Sepeda CSR 
Pertamina.•PdSI

Project tersebut tentang 
inovasi peningkatan efisiensi 
aplikasi Dye Sensitized Solar 
Cell (DSSC). Sebuah inovasi 
sel tenaga surya yang efisien 
dan ramah lingkungan.

“Kami menambahkan unsur 
Nitrogen (N) dan Tio2 (Titanium 
d ioks ida oks igen ) ,  agar 
material solar sel bisa bekerja 
di cahaya tampak,”paparnya. 
Menurutnya cahaya tampak 
yang te rkandung da lam 
matahari bisa mencapai 45%, 
dibandingkan sinar ultra violet 
(UV) yang hanya 5%. Sehingga 
solar sel yang dihasilkan dalam 
projectnya akan lebih efektif 
dan efisien dibandingkan solar 
sel yang ada. “Energi yang 
teraktivasi dari solar sel di 
pasaran itu masih berupa sinar 
ultra violet (UV),”jelasnya.

Selain penambahan N, 
ada satu material lagi yang 
namanya  CNTs (ca rbon 
nanotubes). Material CNTs 
berfungsi mengikat elektron. 
Sementara elektron yang 
dihasilkan oleh Tio2 tersebut 
disimpan di CNTs. ‘’Kalau tidak 
disimpan akan terjadi proses 
rekombinasi pada elektron. 

Proses rekombinasi ini yang 
tidak diharapkan pada DSSC,’’ 
imbuhnya.

Lulusan SMA 4 Pekalongan 
ini, memilih project solar sel 
karena Indonesia merupakan 
negara tropis. “Sinar matahari 
bersinar cukup lama, berkisar 
8  10 jam. Sementara harga 
solar sel di pasaran masih 
mahal, karena menggunakan 
bahan kepingan silikon yang 
masih diimpor,” jelas sulung dari 
empat bersaudara ini.Karena 
itu, solar sel yang jauh lebih 
efisien dan ramah lingkungan 
mutlak dikembangkan sebagai 
energi alternatif. 

Kecintaan putra pasangan 
Sodikin Ali dan Turipah pada 
dunia sains sudah ditekuni 
sejak masih duduk di bangku 
SD. Meski sang ayah bekerja 
sebagai sopir angkot, tidak 
membuat  S ingg ih patah 
arang. Ia justru terpacu untuk 

menggapa i  c i t a c i t anya 
sebagai periset unggul, dengan 
terus berprestasi di akademik 
yang  mengan ta r kannya 
mendapatkan beasiswa untuk 
biaya kuliah.  “Latar belakang 
saya dari keluarga paspasan, 
tapi saya punya tekad besar 
untuk mewujudkan mimpi 
besar saya,”ujar pemuda yang 
ingin mengubah Indonesia dari 
konsumen menjadi produsen 
teknologi ini.

Kendati penelitian yang 
dilakukan masih dalam skala 
lab, tapi Singgih optimis kelak 
project-nya bisa diterapkan di 
masa datang. “Bisa maju ke 
seleksi nasional saya sangat 
bersyukur. Saya berharap 
bisa memberikan yang ter
baik. Menang atau kalah itu 
perjuangan, tetapi saya akan 
terus melanjutkan project ini 
agar terwujud dan bisa di apli
kasikan,”pungkasnya.•dSu
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2012, tonggak Baru Satu dasawarsa PQa

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

9

Proses asesmen mutu yang sifatnya internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan 
Calendar of Event Quality Management tahun 2012. Asesmen internal yang dilakukan melalui Pertamina 
Quality Assessment (PQA) berbasis Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) ditujukan untuk memetakan 
dan memperkuat kompetensi bisnis Unit Bisnis/Operasi/Anak Perusahaan Pertamina sesuai proses 
PQA life cycle. Asesmen eksternal yang dilaksanakan berdasarkan kriteria MBCfPE dimaksudkan untuk 
benchmarking dan mengukur posisi kompetitif Pertamina korporat di tingkat Regional/Internasional.

Perjalanan keseluruhan kegiatan asesmen mutu 
disepanjang tahun ini adalah:

tw I 2012
Pelatihan penyusunan Dokumen Aplikasi (DA) telah 

diikuti oleh 64 orang perwakilan dari masingmasing Unit 
Bisnis/Operasi/Anak Perusahaan. Sementara itu pelatihan 
upskilling bagi internal examiner yang ditugaskan dalam 
asesmen tahun 2012 ini telah diikuti oleh 45 Pekerja.

Sebagai kelanjutan dari asesmen 2011, sesuai PQA life 
cycle, proses tindak lanjut OFIAFI bagi 11 (sebelas) aplikan di 
lingkungan Direktorat M&T dan Anak Perusahaan telah dilakukan 
secara intensif selama bulan Maret dan dilanjutkan dengan 
proses monitoring periodik triwulan hingga akhir tahun.

Setelah merasa cukup dengan keikutsertaan dalam program 
asesmen mutu tingkat nasional, maka Pertamina lebih percaya 
diri untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi yaitu tingkat 
regional. Pertamina mengikuti Global Performance Excellence 
Awards (GPEA) sebagai langkah strategis menuju kinerja 
unggul di tingkat Asia Pasifik berdasarkan kriteria MBCfPE.

Sebagai syarat keikutsertaan dalam ajang internasional 
tersebut, Pertamina diharuskan untuk menyusun Dokumen 
Aplikasi Perusahaan berdasarkan MBCfPE. Penyusunan 
Dokumen Aplikasi Pertamina ini merupakan babak baru setelah 
sempat vakum selama empat tahun. Proses penyusunan ini 
melibatkan tim internal examiner dan narasumber dari berbagai 
Direktorat serta melalui proses challenge session oleh Direksi.

 

tw II 2012
Proses  asesmen 

internal dan eksternal 
telah dilakukan secara 
simultan pada bulan Mei
Juni. 

Asesmen internal (PQA) dilaksanakan dalam 2 batch yang 
diikuti oleh 23 Aplikan dan melibatkan 43 orang internal 
examiner. Proses asesmen dilaksanakan dalam bentuk on-
desk review dan site visit review.

Asesmen eksternal (MBCfPE) dilaksanakan oleh Asosiasi 
Manajemen Mutu dan Produktifitas Indonesia (AMMPI) selaku 
perwakilan APQO di Indonesia yang merekomendasikan 
keikutsertaan Pertamina dalam GPEA tingkat Asia Pasifik 
tahun 2012. 

Hasil self assessment oleh AMMPI menempatkan 
Pertamina pada Band V dengan predikat “Emerging Industry Leader” dengan skor 662,75. Hal ini 

merupakan lompatan yang signifikan bagi Pertamina, karena skor tahun 2008 hanya 501. 

tw III 2012
Memasuki tahap akhir dari proses asesmen PQA, 

dilakukan site visit review dan finalisasi feedback report. 

Site visit review diperlukan untuk memastikan dan 
memverifikasi data dan informasi yang ada dalam Dokumen 
Aplikasi dengan kenyataan sesungguhnya di lapangan. 

Dibandingkan tahun sebelumnya, proses site visit 
kali ini dipandang lebih efektif karena dilakukan dengan 
mengoptimalkan sarana/media informasi yang ada dan waktu 
kunjungan yang dipersingkat.

Finalisasi feedback report bagi 23 Aplikan dari UB/UO/AP 
dilakukan dalam Sidang Dewan  Judge. Sidang ini melibatkan 
pejabat setingkat SVP dari seluruh direktorat dan komisaris 
dari Anak Perusahaan. Feedback report berisi kekuatan 
(Strength), peluang perbaikan (Opportunity for Improvement), 
serta skor masingmasing aplikan.

Pada triwulan ini juga, telah dilaksanakan penyiapan 
draft KKEP 2013 sebagai upaya penyesuaian kriteria dengan 
perubahan dinamika bisnis yang terjadi. Penyesuaian ini 
diharapkan akan mempermudah UB/UO/AP dalam menjaga 
fokus perbaikan kinerja.

          

 tw IV 2012
Hari Minggu, tanggal 14 Oktober 2012 adalah 

momentum penting bagi Pertamina, mengingat 
pada acara 18th Asia Pacific Quality Conference 
& 5th National Convention On Quality di Ballroom 
Hilton Hotel Colombo – Sri Lanka, Pertamina telah 
ditetapkan sebagai peraih penghargaan Best In 
Class Award for Large Manufacturing pada ajang 
penghargaan internasional GPEA.

Mengakhiri tahun ini, bersamaan dengan acara 
Annual Pertamina Quality (APQ) Awards 2012 awal 
bulan November, seluruh feedback report dan skor 
aplikan hasil asesmen PQA diserahkan kepada 
pimpinan masingmasing Aplikan PQA 2012.

Dengan keberhasilankeberhasilan yang telah 
dicapai, maka tahun 2012 ini menjadi tonggak bersejarah bagi pengelolaan mutu di Pertamina sekaligus 
menjadi ‘kado’  istimewa dari Insan Mutu untuk Pertamina yang memasuki usia ke 55 tahun. Disamping 
itu, keberhasilan ini juga menjadi tonggak baru bagi 1 dasawarsa pengelolaan PQA di Pertamina.

Tentunya prestasi ini tidak akan berhenti sampai disini, masih banyak yang perlu dibenahi untuk 
kemajuan Pertamina ke depan.•
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judul Buku : 
BacakIlat ; kiat Membaca 
1 halaman/detik dengan 
Pemahaman tinggi

Pengarang : 
agus Setiawan

Penerbit : 
Pt. gramedia Pustaka utama

Membaca adalah sesuatu yang kita 
lakukan sejak kecil hingga saat ini. Namun, 
orang jarang menyadari bahwa membaca 
sesungguhnya bukan hanya merangkai 
hurufhuruf menjadi katakata menjadi 
kalimat, untuk mendapatkan makna. 
Membaca, pada lingkup yang lebih luas 
sebenarnya adalah dialog intens yang 
terjadi antara seseorang pembaca buku, 
melalui  media baca, dan penulis. 

Membaca adalah sesuatu yang serius 
dan perlu dipelajari dengan seksama. 
Membaca tidak sekadar melihat kalimat 
demi kalimat yang tertera di buku. 
Membaca membutuhkan persiapan dan 
teknik yang spesifik agar bisa mencapai 
hasil maksimal.

Bacakilat adalah sebuah teknik 
membaca yang manggabungkan semua 
kemampuan alami diri secara holistis 
untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 
Melibatkan antara lain pikiran sadar, dan 
pikiran bawah sadar, kekuatan mata 
manusia yang sangat luar biasa, dan 
kapasitas memori manusia yang bisa 
dibilang tidak terbatas.

Buku ini dibagi menjadi tiga bagian : 
bagian pertama Selikas tentang Membaca; 
bagian kedua Sumber Daya Menguasai 
Bacakilat; dan bagian tiga adalah Teknik 
Bacakilat. Bagian pertama, Sekilas tentang 
Membaca membawa Anda untuk mengerti 
bagaimana proses membaca yang benar 
dan efektif. Bagian kedua, Sumber Daya 
untuk Menguasai Bacakilat menjelaskan 
apa saja yang Anda miliki mulai dari 
perangkat keras sampai perangkat lunak 
yang ada dalam diri pembaca untuk 
menguasai Bacakilat. Bagian Ketiga 
mengajak Anda untuk menguasai teknik 
dan langkahnya, serta gambaran besar 
tentang bagaimana cara kerja Bacakilat. 

Buku ini menjelaskan teknik membaca 
yang sebenarnya cukup rumit, namun 
dalam bahasa dan alur pemaparan 
yang ringkas menjadi mudah dipahami 
dan dipraktikkan. Semoga buku ini 
dapat membantu Anda menguasai teknik 
Bacakilat.•PerPuStakaaN

Perkuat Sinergi untuk 
tingkatkan Profit Bersama
SeMaraNg – Pertamina terus melakukan berbagai upaya untuk 
meningkatkan kerjasama dengan berbagai  Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya 
di wilayah pemasaran Jateng & DIY dengan menjadi tuan rumah 
Forum BUMN Marketeers Club yang kedua di kota Semarang. 

Sebanyak 35 BUMN dan 8 BUMD yang berada di wilayah 
Jawa Tengah & DIY mengikuti Forum BUMN Marketeers Club, di 
ruang Poncowati Hotel Patrajasa Semarang dengan tema “Sinergi 
BUMN/BUMD Untuk Meningkatkan Profit Bersama” (18/10). Dalam 
penyelenggaraan kegiatan ini Pertamina Fuel Retail Marketing (FRM) 
Region IV jateng & DIY bermitra dengan harian Radar Semarang 
dan majalah BUMN Track.

Pjs. General Manager Pertamina FRM Region IV Jateng & DIY 
Ibnu Choldum mengatakan, semua BUMN khususnya yang ada 
di Jateng & DIY, memiliki visi yang sama. Oleh sebab itu, melalui 
BUMN Marketeers Club, visi yang sama itu bisa disatukan dalam 
sebuah sinergitas.

”Melalui kegiatan ini, kami ingin samasama meningkatkan 
sinergi masingmasing BUMN, dengan akselerasi kinerja serta 

menangkap setiap peluang yang ada.” ungkap Ibnu di selasela Forum 
BUMN Marketeers Club.

Ibnu mengharapkan BUMN/BUMD yang ikut serta dalam forum ini 
dapat saling memahami lini bisnis satu sama lain, untuk meningkatkan 
peluang menjalin kerjasama yang berkelanjutan. Forum Marketeers 
BUMN Club penting mengingat BUMN/BUMD dituntut untuk selalu 
meningkatkan profit, sehingga sebisa mungkin setiap insan-insan BUMN/
BUMD harus memiliki jiwa marketing dan bisa ikut memasarkan semua 
produk dan jasa. 

Kegiatan BUMN Marketeers BUMN Club diinisiasi oleh Menteri 
Negara BUMN Dahlan Iskan, CEO dan Founder Markplus Hermawan 
Kartajaya, serta Direktur Utama Majalah BUMN Track SH Sutarto pada 7 
Februari 2012 dengan slogan, “Kerja!! Kerja!! Kerja!! Untuk peningkatan 
daya saing”.

Forum BUMN Markeeters Club merupakan suatu jawaban mengingat 
BUMN adalah aset yang penting dan memiliki peran krusial dalam 
perekonomian negara. Dengan kegiatan ini dapat memaksimalkan 
peran, serta sinergi di antara perusahaanperusahaan BUMN maupun 
BUMD.•frM reg. IV

duMaI -  Transfer Knowledge yang saat ini bergulir di Refinery Unit 
II Dumai terlihat berjalan dengan lancar, dengan begitu banyaknya 
dukungan dan antusiasme yang ditunjukkan para pekerja dari semua 
fungsi yang  terkait dengan Operasional kilang RU II.

Fungsi Laboratory yang saat ini dikomandoi oleh Budi Tri Jatmiko 
sebagai Section Head Laboratory dengan penuh semangat dan terus 
memotivasi semua pekerja Laboratory untuk mempertahankan prestasi 
yang telah dicapai dan terus mengejar prestasi yang lebih baik untuk 
tercapainya visi dan misi perusahaan. Mengambil tempat di Ruang 
Rapat Laboratory RU II,  barubaru ini diadakan in house training yang 
diikuti seluruh pekerja Laboratory.

ru II adakan in House Training laboratory
Herry Yawarto Production Dumai Manager yang secara resmi membuka 

acara tersebut mengingatkan pentingnya kegiatan ini. “Karena pengalaman 
yang diberikan oleh para senior sangat berguna dalam mengatasi masalah 
yang terjadi di lapangan. Bukan tak mungkin, masalah yang timbul di 
lapangan adalah kurangnya pengalaman dari pekerja. Jadi, mudah
mudahan transfer knowledge dari para senior ke junior yang kita lakukan 
ini akan menjawab semua masalah yang terjadi,” ujar Herry Yawarto.

Dan sebelum menutup acara, Herry Yawarto mengingatkan untuk 
semua peserta agar mengikuti in house training ini dengan sungguh
sungguh sehingga semua yang didapat akan bermanfaat. “Semoga transfer 
knowledge ini juga dilaksanakan antar fungsi,” harapnya.•ru II
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Warung Kopi
Kota Sobat Bumi
Pagi hari di kantin Mang Warta.

Pak hamzah : Wuihhh gak berasa ya... Seminggu lagi  
Pertamina genap 55 tahun ya....

Bu Mita : Iya ya Pak... Udah sepuh perusahaan ini.
Pak joni : Hehehehe jangan bilang sepuh Bu... Tapi 

berpengalaman. 
Pak hamzah  : Hehehehe Iya Bu... Berpengalaman dalam 

berbisnis. 
Iyum : Punten Pak, siapa yang 55 tahun? Wah, mau  

makanmakan ya? Pesen aja disini...
Bu Mita : Hehehe.. Adaada aja kamu Yum.... Yang 

ulang tahun tuh Pertamina. Udah 55 tahun. 
Emangnya warung kamu sanggup nerima 
pesenan untuk nyediain buat semua pekerja 
Pertamina yang jumlahnya ribuan?

Iyum : Hehehehe... Kirain ulang tahun Pak Hamzah. 
Ya gak sanggup Bu.... Warung Mang Warta 
kan kecil.

ujang : Makanya jangan sotoy, Yum...
Mang warta : Udah, udah... Kebiasaan deh ngerecokin 

orang ngobrol aja. Wah, Pertamina teh 
seumuran saya yah tahun ini. Cuma bedanya 
saya mah gak tau tanggal lahirnya. Dikirakira 
aja. Hehehehe.... 

Bu Mita : Iyah Mang.... Ikut ramerame ya sama 
Pertamina. Ke Senayan tanggal 7  9 
Desember 2012. Terbuka untuk umum kok. 
Banyak hiburannya. 

Mang warta : Hatur Nuhun Bu... Kalo saya mah, pulang dari 
kantin pengennya langsung istirahat. Yum, 
Jang, tuh kalo mau jalanjalan ke Senayan 
tuh tanggal 7  9. Tapi sore yaa...

Iyum : Beneran bu...? Kitakita boleh liat ke sana?
Bu Mita : Boleh Yum... Kan ada panggungnya. Banyak 

artis terkenal. Pokoknya macemmacem deh 
acaranya. Seru. Namanya Kota Sobat Bumi.

ujang : Sippp bu... Tapi Iyum kalo mau bareng saya 
jangan lebay gayanya ya... Nanti saya tinggal 
di sana biar tau rasa....

Pak hamzah : Hahahaha.. Ujang... ujang... Kasian dong 
Iyumnya.•
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THE aMaZing Tugu Fun biKE TEaM 

jakarta –  Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) 
Pertamina Evita Tagor melepas acara Fun Bike “The Amazing 
Tugu Fun Bike Team 2012” di Ancol, Jakarta,  (26/11). Acara 
yang diadakan oleh PT Tugu Pratama Indonesia ini diadakan 
untuk merayakan ulang tahun PT Tugu  Pratama yang ke
31. Acara ini dihadiri juga oleh Direktur Teknik Tugu Pratama 
Choky Leonard Tobing dan Direktur Keuangan dan Kepala 
Jasa Korporat Hendroyono. Fun bike kali ini bertujuan untuk 
mempererat hubungan dan tali silaturahmi antara klien dan 
perusahaan.•PrIYO wIdIYaNtOFo
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BdI daN BaZMa PertaMINa

jakarta – Dalam meningkatkan kualitas layanan para 
pekerja dan seluruh instansi terkait, Direktur Umum 
Pertamina Luhur Budi Djatmiko meresmikan website 
Badan Dakwah Islam Pertamina (BDI) dan Baituzzakah 
Pertamina (Bazma). Pada Acara Rapat Koordinasi 
Nasional (Rakornas) BDI dan Bazma Pertamina 
Kantor Pusat dan Unit Operasi/Anak Perusahaan di 
Gedung Utama Pertamina Kantor Pusat Jakarta ini, 
resmi dilaunching dua website yang dapat diakses 
untuk umum, yaitu www.bdipertamina.com dan www.
bazmapertamina.com, pada (26/11). Dengan tersedianya 
media yang dapat dengan mudah diakses ini diharapkan 
publik internal maupuan eksternal bisa menggali lebih 
dalam tentang BDI Pertamina dan BAZMA Pertamina 
mulai dari sejarah hingga informasi kegiatan secara 
detail.•latIfa

PErTaMina FuTSal inviTaTion 
dIIkutI 32 INStaNSI

 
MedaN – Untuk memeriahkan rHari Ulang Tahun 
PT Pertamina (Persero) yang ke55, dilaksanakan  
Pertamina Futsal Invitation 2012. Kegiatan ini digelar 
oleh FRM Region I bekerja sama dengan Fuel Industry 
Marine Marketing dan Lubricants Region I pada 29  
September hingga 7 Oktober 2012. Acara diikuti 32 
intansi yang sebagian besar merupakan pelanggan 
BBM Pertamina. Selain itu juga diikuti oleh 26 sekolah 
menengah umum. Dalam kegiatan ini beberapa tim 
internal Pertamina turut meramaikan pertandingan, 
antara lain  TBBM Medan group, T BBM Siantar, 
DPPU Polonia, Lubricants, Kantor Region Medan dan 
Kopkar. Tim Kopkar berhasil meraih Juara ke3  dan 
mendapatkan Trophy, medali serta uang pembinaan 
sebesar Rp 2 juta.  Sementara Juara I group instansi 
diraih  Pamin FC, setelah mengalahkan BTPN dengan 
skor 75 mendapatkan Trophy bergilir, medali dan uang 
pembinaan sebesar Rp 4 juta. Untuk kategori pelajar 
dimenangkan oleh SMK Tunas Pelita Binjai, SMU 
Negeri 3 Medan dan SMK Mulia Medan.•frM reg. I
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PwP PeP PaNgkalaN SuSu 
PerINgatI tahuN Baru 
hIjrIah

PaNgkalaN SuSu - Dalam rangka menyambut 
tahun baru Hijriah, 1 Muharram 1434, PWP Pertamina 
EP Field Pangkalan Susu memberikan bantuan 
sembako kepada 45 fakir miskin yang berada di 
sekitar Perusahaan.  Tampak Ketua PWP, Bidayana 
Sigit Gunanto foto bersama penerima sembako.•PeP 

fIeld PaNgkalaN SuSu 

Bara frONtaSIa
LNG Transportation Manager
Direktorat Gas
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aNak PeruSahaaN
PeP field rantau raih level 5 
ISrS7 omega assessment

Syukuran Pencapaian Prestasi 2012 
PeP field Pangkalan Susu 
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tingkatkan 
kompetensi guru 
Musi rawas
MuSI rawaS - Pertamina EP Region 
Sumatera meningkatkan kompetensi para 
guru di Kabupaten Musi Rawas melalui 
Pelatihan Amazing Brain yang berlangsung 
56 November 2012 di Gedung Koperasi 
RIAS (Rukun Iku Agawe Santosa) Kabupaten 
Musi Rawas.

Acara yang mengangkat tema ‘Mari Kita 
Tingkatkan Kompetensi Guru dalam Me
ning katkan Prestasi Anak Didik” diikuti oleh 
sekitar 200 guru SD, SMP, SMA sederajat 
Sekabupaten Musi Rawas dipandu oleh 
tim Amazing Brain Indonesia dari Bandung. 
Materi yang disampaikan terdiri dari 3 modul, 
yaitu modul I (dasar), modul II (aplikasi I) dan 
modul III (aplikasi II) dilengkapi dengan metode 
dan games agar dapat mengoptimalkan 
penggunaan otak kanan agar lebih fokus dalam 
mengatasi permasalahan dan meningkatkan 
daya ingat.

Pelatihan ini merupakan bentuk kepedulian 
perusahaan dan komitmen untuk mendukung 
kemajuan sektor pendidikan mela lu i 
peningkatan kualitas SDM para guru yang 
diharapkan dapat ditularkan kepada peserta 
didik maupun lingkungan sekitarnya. “Intinya, 
menciptakan generasi berkualitas,” ujar 
GM Region Sumatera Tubagus Nasiruddin 
saat memberikan kata sambutan dalam 
pembukaan pelatihan amazing brain. Ide 
awalnya berasal dari Bupati Musi Rawas  H. 
Ridwan Mukti saat kunjungan kehor matan GM 
Region Sumatera beberapa waktu yang lalu. 

Kepala Dinas Pendidikan Musi Rawas 
Drs. Jemain menyambut baik pelaksanaan 
kegiatan ini dan menyampaikan ucapan 
terima kasih atas perhatian Pertamina dalam 
meningkatkan kualitas SDM khususnya 
yang bergerak dalam bidang pendidikan. 
Sementara itu Asisten III Musi Rawas Edi 
Iswanto memberikan apresiasi positif atas 
terselenggaranya kegiatan ini dan ke depannya 
dapat dikembangkan lagi sehingga SDM di 
Musi Rawas dapat menjadi SDM terdepan  
khususnya di Sumatera Selatan. 

Kegiatan yang terselenggara atas kerja 
sama Pertamina EP Region Sumatera, Diknas 
Kabupaten Musi Rawas dan Amazing Brain 
Indonesia dihadiri oleh Manajer Human 
Resources Ardi Nefi, Manajer Legal & Relations 
Agustinus, Asisten Manajer Humas M. 
Echman dari Pertamina EP Region Sumatera. 
Hadir pula Ketua dan Manajer Koperasi RIAS 
Musi Rawas yang  mayoritas anggotanya 
para guru dan anak didik di Musi Rawas.•PeP 

reg. SuMatera

PaNgkalaN SuSu - 
Bertempat di Lapangan Bukit 
Kunci (13/11), PT Pertamina 
EP Field Pangkalan Susu 
mengadakan Syukuran Pen
capaian Prestasi Perusahaan 
selama tahun 2012 di antara
nya Pencapaian Jam Kerja 
Selamat, Zero Incident, 
Zero Discharge serta Green 
Industry. 

S e b a n y a k  6 5  a n a k 
yatim dari Kelurahan Pekan 
B e s i t a n g ,  K e c a m a t a n 
Besitang dan Kelurahan 
Pangkalan Siata, Kecamatan 
Pangkalan Susu dihadirkan 
da lam acara  in i  un tuk 
menerima santunan tali kasih 
dan pembagian daging sapi.

Field Manager Pangkalan 
Susu, yang diwakili Dirasani 
Thaib mengungkapkan ke
gem biraan atas prestasi 
yang telah dicapai. “Hal ini 
merupakan prestasi yang 
membanggakan bagi kami.”

Selain itu, kegiatan syu
kuran ini sebagai wujud 
doa  dan  pengharapan 
Field Pangkalan Susu da

raNtau - PT Pertamina 
EP Field Rantau mencatat 
prestasi dengan meraih Level 
5 International Sustainability 
Rating System, Seventh 
Ed i t ion  ( ISRS7) ,  pada 
(21/11). ISRS adalah suatu 
sistem internasional yang 
dikembangkan oleh Det 
Norske Veritas (DNV) untuk 
mengukur, meningkatkan, 
dan mendemonstrasikan 
kinerja organisasi/peru
sahaan dalam bidang Sa-
fety, Health, Environment, 
Security, Quality, dan Bu-
siness.

Keberhasilan ini, menjadi 
modal PT Pertamina EP 
Field Rantau dalam men
dukung pencapaian Visi 
PT Pertamina EP yaitu 
“2014 PEP World Class 

Company”. 
Kepala HSE PT Pertamina 

EP Field Ran tau Krisman J. 
Siho tang menyampaikan, 
keberhasilan ini tidak lepas 
dari komitmen manajemen 
dan kerja sama yang so
l id dari seluruh pekerja 
dalam membuat suatu 
mana gement system yang 
terintegrasi yang disebut 
dengan QHSSE (Quality, 
Health, Safety,Security & 
Environment) System.  

Dalam QHSSE ini diako
modir beberapa standar 
nasional dan internasional 
seperti SMK3, ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS18001, 
dan ISRS7.  “Dengan men
jalankan QHSSE ini secara 
konsisten, PT Pertamina EP 
Field Rantau mampu meraih 

Level 5 ISRS7,” tegasnya. 
Termasuk prestasi lain, 
seperti  Proper  Hijau dari 
Kementerian Lingkungan 
H idup R I  pada tahun 
2011, mempertahankan 
Ser tifikat ISO 14001:2004 
dan OHSAS18001yang 
diraih sejak Juni 2011 serta 
mempertahankan Sertifikat 
ISO 9001:2008 yang diraih 
sejak September 2011. 

Selain itu, Tim PKM Oil 
& Gas dari PT Pertamina 
EP Field Rantau berhasil 
memperoleh penghargaan 
The 3rd Best Innovation 
dan The 3rd Most Value 
Creation di event Upstream 
Improvement & Innovation 
Award di Tingkat Direktorat 
Hulu PT Pertamina (Persero), 
serta meraih penghargaan 

kategori Gold di ajang Annual 
Pertamina Quality Award PT 
Pertamina (Pesero).

Field Manager PT Perta
mina EP Field Rantau, 
Ja  yasur ia Danuatmaja, 
menyam paikan terima kasih 
kepada semua pekerja dan 
mitra kerja atas kerja keras 
dan kerja sama yang solid 
sehingga berha sil meraih 
berbagai prestasi. Namun, 
Jayasuria berpesan agar 
seluruh pekerja tidak terlena 
dengan semua prestasi 
tersebut meng ingat banyak
nya tantangan yang dihadapi 
di tahun 2013.  “Kita harus 
optimis menatap masa de
pan dengan menunjukkan 
kinerja terbaik bagi perusa
haan,” tegasnya.•PeP fIeld 

raNtau

lam kegiatan pemboran 
yang dilakukan di daerah 
Lingkungan Tanjung Keramat, 
Kelurahan Pekan Besitang, 
Kecamatan Besitang.

“Pemboran ini merupakan 
harapan kami menaikkan 
produksi Pangkalan Susu 
yang terus menurun selama 
beberapa tahun karena bebe
rapa faktor. Salah satunya 
kondisi sumur yang sudah 
tua.” ujarnya.

S e m e n t a r a  U s t a d z 
Rah man Rangkut i  yang 
memberikan tausiah pada 
acara tersebut mengingatkan 
untuk selalu peduli dan cinta 
kepada anak yatim. “Cintailah 
anak yatim di ling kungan kita, 

seperti kita mencintai anak 
sendiri,” pin tanya.

Lurah Pekan Besitang, 
Haris Putra, mengucapkan 
terimakasih atas kepedulian 
perusahaan terhadap anak 
yatim di l ingkungannya. 
Selain itu, Ia mengungkapkan 
masyarakat Pekan Besitang 
turut mendoakan atas keber
hasilan pemboran sumur 
yang sedang berlangsung.

“Kami berdoa yang terbaik, 
dan saya mendukung apabila 
perusahaan membutuhkan 
bantuan kami selaku pihak 
pemerintah. Kami siap mem
bantu,” pungkasnya.

Di tahun 2012, PT Per
ta mina EP telah melak

sanakan kegiatan survei 
seismik 2D Blok Aru Selatan, 
mencakup enam Kecamatan 
di  Kabupaten Langkat. 
Kegiatan akan dilanjutkan 
pada tahun 2013 dengan 
melakukan survei seismik 3D 
Garcinia, meliputi Kabupaten 
Langkat, Kabupaten Deli 
Serdang, Kota Binjai dan 
Ko ta  Medan ,  P rov i ns i 
Sumatera Utara. Kegiatan 
Seismik merupakan salah 
satu upaya perusahaan untuk 
mencari serta menemukan 
cadangan minyak baru yang 
masih tersembunyi di dalam 
perut bumi.•PeP fIeld PaNgkalaN 

SuSu



Produksi Minyak 
Phe ONwj tembus 
angka 40.000 BOPd
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Phe ONwj tingkatkan kapasitas kkPMP
karawaNg - PHE ONWJ 
menggelar peningkatan ka
pasitas pengetahuan dari 
K e l o m p o k  K e r j a  P e m 
berdayaan Masyarakat Pesisir 
(KKPMP) yang terdiri dari 
tokoh masyarakat pesisir, 
tokoh pemuda, aparat desa 
dan tokoh nelayan di lima desa 
binaan Karawang pada 2021 
November 2012.

KKPMP  adalah suatu 
bentuk kelompok kerja yang 

jakarta - PT Pertamina Hulu Energi Offshore 
North West Java (PHE ONWJ) berhasil mencapai 
produksi sebesar 40,093 barel minyak per hari 
(BOPD) dan gas 202,4 juta standar kaki kubik per 
hari (MMSCFD) yang merupakan produksi tertinggi 
di lapangan tersebut sejak pengambilalihan 
kepemilikannya oleh Pertamina. Kenaikan pro
duksi ini adalah usaha berkelanjutan dari berbagai 
aktifitas yang meliputi pengembangan sumur, 
perbaikan fasilitas produksi dan pipa bawah laut.

“Keberhasilan ini telah mengantar PHE ONWJ 
mencapai produksi sebesar hampir dua kali lipat 
sejak Pertamina mulai mengoperasikan blok 
ONWJ pada tahun 2009. Program pemeliharaan 
fasilitas produksi kami yang sudah sangat tua ini 
juga berjalan dengan lancar, sehingga meskipun 
awal tahun produksi sempat melambat, namun 
menjelang akhir tahun ini kami kembali bisa 
mencapai produksi yang sesuai harapan,” ujar GM/
VP Eksekutif PHE ONWJ, Jonly Sinulingga. 

PHE ONWJ juga meraih sukses dalam upaya 
penemuan cadangan migas di area operasinya 
setelah 13 tahun tidak melakukan kegiatan 
eks plorasi. Tahun 2011, PHE ONWJ sukses 
melakukan eksplorasi sumur YY4 dan KKT 1. Hasil 
test dari 3 zona di sumur YY4 menghasilkan total 
3740 BPOD dan 22 MMCFD gas, sedang sumur 
KKT1 menghasilkan 2100 bopd dan 4 MMCFD 
dari 2 zona reservoir. 

Dari target 5 sumur eksplorasi pada tahun 
2012 yakni KLU 1, MRAX1, ZTX1, SP1, EG1;  
sumur KLU1 telah berhasil ditemukan cadangan 
gas dan kondensat  dari empat struktur dengan 
hasil total tes sebesar 620 BOPD dan 22 MMSCFD 
gas, sedangkan pemboran sumur lainnya akan 
dilaksanakan pada akhir tahun hingga awal tahun 
depan.

“Penemuan ini sangat membanggakan meng
ingat telah terjadi kekosongan kegiatan eksplorasi 
selama 13 tahun terakhir. Hasil tesnya cukup 
bagus, kita akan melanjutkan kegiatan seismik dan 
eksplorasi sebagai penunjang produksi ONWJ di 
tahuntahun mendatang. ” tutur Jonly .

Realisasi kinerja PHE ONWJ merupakan 
wujud komitmen dalam menjawab tantangan 
penurunan produksi minyak alamiah sebesar 
17% per tahun. PHE ONWJ juga mengajukan 
empat sumur eksplorasi pada tahun 2013 yang 
diharapkan akan menambah cadangan minyak 
dan gas di lepas pantai laut Jawa Barat untuk 
mendukung Pertamina dalam mencapai target 
produksi nasional. 

Di penghujung tahun ini, survei seismik 3D 
seluas 750 km2  di Zona Transisi bagian Barat (West 
Transition Zone) juga telah selesai dilaksanakan 
dengan lancar dan aman.

Dalam melaksanakan kegiatan operasinya 
hari, PHE ONWJ sangat memperhatikan aspek 
keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Hingga 
Oktober 2012, PHE ONWJ telah mencapai 13 
juta jam kerja tanpa kecelakaan. Sedangkan untuk 
aspek lingkungan hidup, PHE ONWJ belum lama 
ini mendapatkan Penghargaan Dharma Karya 
ESDM dari Menteri ESDM Jero Wacik dalam 
rangka hari jadi Pertambangan dan Energi ke 
67. Pencapaian ini tidak lepas dari kebijakan 
dan komitmen manajemen PHE ONWJ untuk 
melaksanakan penghematan energi sesuai arahan 
pemerintah.•Phe 

SuraBaYa - Setelah sempat 
berhenti produksi sekitar 2 
tahun, akhirnya anjungan 
PHE  40 milik Pertamina Hulu 
Energi West Madura Offshore 
(PHE WMO) mulai mengebor 
sumur pertama. Anjungan 
yang sempat ditabrak kapal 
kargo pada Agustus 2010 itu 
diharapkan bisa menghasilkan 
produksi minyak dan gas lagi 40 
hari setelah pengeboran sumur 
pertama. Artinya, produksi awal 
diharapkan mulai mengucur 
pada minggu kedua Desember 
2012.

Pengeboran sumur pertama 
di anjungan PHE 40 ini berjarak 
70 mil di lepas pantai Bangkalan, 
Madura.  Pengeboran sumur 
perdana ini ditandai dengan 
doa bersama dan pemotongan 
tumpeng oleh Direktur Hulu 
Pertamina Muhamad Husen, 
dan disaksikan oleh Direktur 
Utama Pertamina Hulu Energi 
(PHE) Salis S Aprilian, Direktur 
Operasi PHE Eddy Purnomo, 
Senior Executive VP & GM 
PHE WMO Imron Asjhari dan 
beberapa pegawai  lepas 
pantai PHE WMO yang ada di 
anjungan. 

“Saat berhenti produksi 
Agustus 2010, anjungan PHE 
40 menghasilkan  minyak 
16.000 barel per hari (BPH) 
dan gas sekitar 15 juta kaki 
kubik per hari (MMscfd). Kami 
berharap, setelah diperbaiki, 
anjungan PHE – 40 bisa 
memproduksi minyak dan gas 
lebih besar lagi,” kata Muhamad 
Husen sebelum meninggalkan 
Surabaya, Jumat (2/11/2012).

Seperti diberitakan, ketika 
ditabrak kapal kargo, posisi 
anjungan KE40 mengalami 
kemiringan hingga 40 derajat. 
Meski dalam posisi aman dan 

tidak menimbulkan pencemaran 
lingkungan, namun anjungan 
itu perlu perbaikan agar bisa 
memproduksi minyak dan gas 
lagi secara aman.

Kini, setelah diperbaiki, 
peng eboran d i  an jungan 
PHE  40  d i l akukan lag i 
dengan dukungan rig (menara 
pemboran) Harvey Ward. 
“Tahap awal ini ada empat 
sumur yang akan dibor. Saya 
harap produksi terus bisa 
ditingkatkan,” kata Husen 
yang selalu menegaskan agar 
produksi Blok WMO dapat 
ditingkatkan. “Tahun ini kita 
mengoperasikan kembal i 
an jungan PHE   40 dan 
membuat 3 anjungan baru. 
Karena itu kami harap produksi 
bisa segera dit ingkatkan, 
khususnya dari  anjungan 
PHE 38B yang baru selesai 
dibangun dan diharapkan bisa 
mulai memproduksi minyak dan 
gas Desember mendatang,” 
katanya.

teMuaN cadaNgaN 
MIgaS

Selain mendorong pe
ning katan produksi, Husen 
meminta PHE WMO terus 
mengebor sumur eksplorasi 
untuk menambah cadangan 
migas di Blok WMO.

“Kita harus bisa menun
jukkan Pertamina melalui 
PHE mempunyai kemampuan 
mengelola kegiatan migas 
lepas pantai secara profesional. 
Saya minta temanteman PHE 
yang mengelola Blok WMO 
bisa terus menambah temuan 
cadangan migas me la lu i 
pengeboran sumur eksplorasi,” 
pesan Husen.

Secara terpisah, Direktur 
Utama PHE Salis S. Aprilian 
menjelaskan, sejak mendapat 
mandat mengelola Blok WMO, 
Pertamina telah mengebor 
empat sumur eksplorasi. Dari 
empat sumur ekplorasi ini  
berhasil ditemukan cadangan 
minyak dan gas PHE WMO 

lebih dari 230 persen rasio 
penggantian cadangan.

“Cadangan baru yang 
dite mukan lebih dari 2.3 kali 
dari yang telah diproduksi. 
Artinya, dari tiap barel yang kita 
produksi, kita gantikan dengan 
cadangan 2,3 barel. Ini temuan 
yang membanggakan, apalagi 
dengan 100 persen rasio ke ber 
hasilan eksplorasi,” kata Salis.

Hingga akhir tahun 2012 
ini, PHE WMO meren canakan 
mengebor 9 sumur eksplorasi. 
Artinya, masih ada lima sumur 
eksplorasi lagi yang diharapkan 
bisa meningkatkan cadangan 
migas dari Blok WMO.

Pada bagian lain Imron 
Asjhari menjelaskan, saat ini 
FSO Abherka berhasil melaku
kan empat kali  lifting  dengan 
total minyak  830.000 barel.  
“Sejak diresmikan Agustus lalu,  
Abherka me nam pung seki tar 1,1 
juta barel. 830.000 ba rel telah 
dilepas lewat 4 kali lifting yang 
berjalan aman,” katanya.•Phe

Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen didampingi Direktur Utama PHE Salis S. Aprilian mendapat penjelasan mengenai 
pengeboran sumur pertama di anjungan PHE40.

berfungsi sebagai wadah 
komunikas i  masyarakat 
d a l a m  p e n g e m b a n g a n 
program program sosial 
dan kemasyarakatan yang 
mendukung kegiatan operasi 
PHE ONWJ. Terdapat 5 KKPMP 
desa di kabupaten Karawang 
yaitu Desa Cemarajaya, 
Desa Sungaibuntu, Desa 
Pusakajaya Utara, Desa Pasir 
Putih dan Desa Ciparage. 
40 orang peserta hari itu 

mendapatkan pelatihan dari 
pembicara internal  PHE 
ONWJ.

Tujuan pertemuan ini 
antara lain silaturahmi dan 
perkenalan anggota dengan 
tim PHE ONWJ, pengenalan 
kegiatan operasi PHE ONWJ, 
dan program pelatihan TJSL 
(tanggung jawab sosial ) PHE 
ONWJ, pengenalan media, 
pelatihan penulisan proposal 
dan team building.

“Pertemuan dan pelatihan 
ini sebagai bentuk kerja sama 
yang baik antara Perusahaan 
dan KKPMP. Contohnya telah 
selesainya kegiatan seismik 3D 
di sepanjang pantai Karawang 
yang berjalan lancar tanpa 
gangguan dan hubungan baik 
yang telah terjalin dengan PHE 
ONWJ,” tutur Community 
Development Coordinator, 
Sudaryoko.•Phe ONwj
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Pekerja Muda harus lebih Maju

Direktur Pengolahan Pertamina Chrisna Damayanto  meminta pekerja muda 
Direktorat Pengolahan lebih berperan aktif dalam kegiatan Forum Komet.
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Survei kepuasan Pelanggan cSS

SeMaraNg – Pertamina 
bekerja sama dengan Gardo 
Oto merealisasikan program 
promosi terintegrasi sebagai 
wujud komitmen untuk me
ningkatkan pelayanan terha
dap konsumen setia di kota 
Semarang dengan tema “Gar-
da Oto Full Your Tank with 
Pertamax”. 

Peluncuran program ini 
dilakukan di SPBU COCO 
Pertamina 41.502.01 Jalan 
A. Yani Semarang dengan 
penandatanganan perjanjian 
kerja sama yang dilakukan oleh 
Pjs. GM Fuel Retail Marketing 
(FRM) Region IV Jateng & DIY 
FX. Sutrisno dan Regional 
Head SumateraJateng Garda 
Oto  Suwasis Pramundhito, 
pada  (24/10).

FX. Sutrisno mengung
kapkan, program “Garda Oto 
Full Your Tank with Pertamax”  
merupakan bentuk apresiasi 
terhadap konsumen dan me
ru pakan bagian dari inisiatif 
pemasaran Pertamina khu
susnya di Kota Semarang. 
“Program ini ditujukan untuk 
memanjakan konsumen yang 
setia menggunakan produk 
kami.  Kami member ikan 
apresiasi kepada pelanggan 
yang turut berkontribusi mem
besarkan produk Pertamax,” 
tutur Sutrisno. 

Mekanismenya, setiap 
konsumen/nasabah yang me

jakarta – Fungsi LPG & Gas Products 
Region III sedang menggalakkan pemasaran 
produk terbaru mereka yang merupakan 
produk LPG Premium, yaitu Ease Gas. Tidak 
hanya kepada masyarakat umum, melalui 
program promosi dan sosialisasi yang bertajuk 
“Dari Kita Untuk Kita”, juga menyasar kepada 
lingkungan internal Pertamina.

Oleh karena itu, Fungsi LPG & Gas Products 
Region III mengadakan kegiatan “Trade-In” di 
Kantor Unit Pemasaran Region Jawa Bagian 
Barat selama seminggu. Kegiatan yang dimulai 
pada 4 Oktober 2012 silam tersebut dibuka 
oleh Operation Area Manager – LPG & Gas 
Products Region III, Maryadi.

Dalam sambutannya, Maryadi mengatakan 
kegiatan ini dimaksudkan agar lingkungan 
internal perusahaan dapat lebih dulu mengenal 
produkproduk unggulan Pertamina sehingga 
kemudian dapat menjadi marketer kepada 
masyarakat umum. “Dengan mengenal dan 
memahami produk Ease Gas ini, pekerja 
Pertamina akan dapat bercerita kepada 
kerabatkerabatnya mengenai keunggulan 
dan keuntungankeuntungan menggunakan 
Ease Gas. Dengan demikian, diharapkan 
semakin banyak juga konsumen yang beralih 
menggunakan Ease Gas,” ujarnya.

Tidak hanya pekerja, namun semua pihak 
di lingkungan Kantor Unit Pemasaran Region 
Jawa Bagian Barat menyambut positif kegiatan 
tersebut. Terbukti dengan adanya pelanggan 
baru yang beralih menggunakan Ease Gas.

Selain karena kemudahan yang didapatkan 
jika menggunakan Ease Gas,  para pelanggan 
juga memi l ik i  a lasan cukup beragam 
menjatuhkan pilihannya ke Ease Gas. Sebagian 
menyatakan karena adanya dua ukuran 
kemasan Ease Gas,  yaitu 9 Kg dan 14 Kg, 
sehingga mereka lebih fleksibel menyesuaikan 
dengan kebutuhan yang diperlukan. 

Sementara sebagian lagi lebih menekankan 
pada faktor keamanan Ease gas. Yaitu,  
tampilan tabung yang elegan  dan terbuat dari 
bahan baja terbaik telah teruji di Laboratorium 
telah mendapatkan sertifikasi SNI serta 
digunakannya sistem teknologi pengamanan 
ganda yang disebut double spindle pada 
valve tabung Ease Gas membuat mereka lebih 
yakin akan keamanan penggunaan produk 
tersebut.

Selain itu, keuntungan lainnya yang 
mereka rasakan adalah kemudahan dalam 
mendapatkan Ease Gas. Mereka cukup 
menghubungi Call Center (021) 7294655 atau 
Contact Pertamina 500000 untuk memesan 
produk tersebut. Pesanan akan diantarkan dari 
33 titik yang tersebar di Jabodetabek  dengan 
hanya perlu membayar produk yang mereka 
pesan saja.•frM reg. III

jakarta - “Saya concern 
sekali dengan kegiatan Forum 
Komet ini. Kalau sudah dibuat 
knowledge management di 
Pertamina, dan turun ke 
Direktorat Pengolahan, lalu 
terus turun ke unit, artinya su
dah dikembangkan menjadi 
lebih baik.”  

Hal tersebut dikatakan 
D i r e k t u r  P e n g o l a h a n 
Chrisna Damayanto ketika 
berbicara  sebagai pengantar  
dalam acara Forum Komet 
Direktorat Pengolahan pada 
Rabu (21/11) di Lantai M.  
Hadir juga di acara tersebut 
SVP Refining Operation Rus-
naedy Johari dan Quality 
Management Manager Faisal 
Yusra.  

“Kalau pengetahuan ini 
tidak dimanage, ini adalah 

tandatanda perusahaan 
menciut. Jangankan ber
kem  bang, bahkan dia akan 
mengeci l ,” ujarnya lebih 
lanjut. 

Chrisna menegaskan, 
j ika generasi pekerja se
karang   tidak lebih baik dari 
generasi sebelumnya, maka 
perusahaan  akan menurun 
performancenya. Karena itu, 
Chrisna meminta agar  untuk  
Forum Komet Direktorat 
Pengolahan selanjutnya, 
agar lebih banyak ditampilkan  
pekerja  mudanya untuk 
bisa saling berdiskusi dan 
sharing. “Seharusnya yang  
menggiatkan forum seperti 
ini  adalah yang mudamuda. 
Mereka seharusnya datang 
dan berdiskusi disini. “ 

Dalam acara seperti itu, 

demikian Chrisna,  maka 
mereka boleh bertanya secara 
kritis dan bahkan  selayaknya 
menguji, biarpun yang ditanya 
adalah  atasan atau senior 
mereka.

Ia  pun mengusulkan 
agar ada pemilihan untuk 
para engineer terbaik secara 

periodik untuk memacu para 
pekerja muda Pengolahan.  

Dalam Forum Komet kali 
ini,  tampil sebagai pembicara 
adalah  Syaiful Rachman  & 
Agus  Budi Sutjahjo, Hendra 
Yoga,  Masril Moeis dan Evita 
Emaniatin PR.•urIP herdIMaN 

kaMBalI

Pertamina-garda Oto luncurkan “Full your 
Tank with Pertamax”

la kukan penutupan Asuransi 
Garda Oto akan diberikan 
berupa voucher Pertamax 
se besar 15 persen dari nilai 
penutupan Asuransi Garda 
Oto dengan syarat dan keten
tuan yang berlaku. 

Selain itu kepada nasabah 
Garda Oto yang melakukan 
penutupan Asuransi Garda 
Oto yang sebelumnya te
l ah  membe l i  Pe r t amax 

yang di   bukt ikan dengan 
struk pembelian Pertamax, 
diberikan tambahan voucher 
Pertamax sebesar Rp. 30.000. 
Ini berlaku setelah pembelian 
minimal Rp 20.000 dan tidak 
berlaku kelipatan. 

Program promosi berlaku 
24 Oktober 2012 sampai 
de ngan 23 Januari 2012 dan 
tidak menutup kemungkinan 
untuk diperpanjang sesuai 

dengan respon konsumen.
Bersamaan dengan pe lun

curan program tersebut, juga 
diberikan ap resiasi kepada 8 
pemenang kategori operator 
dan SPBU terbaik program 
Pertamax-Fastron Goes To 
Monza 2012 untuk wilayah 
Semarang, yang merupakan 
bagian dari 20 pemenang 
di wilayah Jateng & DIY.•frM 

reg. IV

jakarta  - Untuk meningkatkan 
kualitas Layanan CSS kepada 
para pelanggannya, Corporate 
Shared Service (CSS) kembali 
melaksanakan Survei Kepuasan 
Pelanggan CSS Semester  II – 2012 
pada 19 – 30 November 2012. 
Survei diisi secara online oleh para 
pekerja dari 15 lokasi Pertamina 
seluruh Indonesia melalui akses 
ke Web Intra Pertamina. Tidak 
ketinggalan, para pekerja Anak 
Perusahaan juga turut mengisi Survei Kepuasan Pelanggan CSS.

Bagi para pekerja yang berada di area Kantor Pusat, CSS menyediakan Stand Survei 
di lokasi KIOSK CSS 2012 pada 19 – 23 November 2012 di Lantai Ground Gedung Utama 
Kantor Pusat. Pekerja yang mengunjungi stand survei di lokasi KIOSK CSS 2012, juga 
memanfaatkan layanan Konsultasi TI (konsultasi layanan SPC, penggunaan aplikasi dan 
software lainnya), IT Clinic (setting laptop, gadget, setting email dan password), games 
edukatif, sharing knowledge prosesproses bisnis TI di Pertamina serta tren teknologi 
komunikasi dan komputasi dari Windows 8 dan Telkom. 

Kegiatan Survei Kepuasan Pelanggan CSS dan KIOSK 2012 telah selesai, terima kasih 
atas partisipasi dan peran aktif seluruh Pekerja dalam mensuksekan kegiatan CSS. Semoga 
layanan yang kami berikan bisa lebih baik lagi di masa mendatang.• cSS
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Pertamina ajak Mahasiswa uI 
Berantas korupsi

Nonton bareng film Kita Versus Korupsi, salah satu upaya Pertamina 
menggaungkan budaya anti korupsi di lingkungan mahasiswa.

Yamaha Vixion club 
Touring Bersama Pertamina
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jakarta – Anak mu
da memiliki peran pen ting 
terhadap upaya pembe
rantasan korupsi. Untuk itulah 
Pertamina menggaungkan 
budaya anti korupsi melalui 
sebuah tayangan film yang 
berjudul Kita Versus Korupsi.

Kali ini Pertamina meng
ajak mahasiswa Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik Universitas 
Indonesia untuk nonton 
bareng film Kita Vs Korupsi 
di Kampus UI Depok, Senin 
(19/11). Fi lm ini sebagai 
wadah edukasi kepada para 
anak muda untuk melakukan 

jakarta – Yamaha Vixion Club IndonesiaJakarta 
Chapter (YVCIJC) gelar touring ke Taman Nasional 
Gunung Ciremei, Kuningan Jawa Barat. Kegiatan touring ini  
sebagai salah satu agenda rutin YVCIJC yang merupakan 
agenda internal tahunan.

Start dilakukan di SPBU Coco Pertamina MT. Haryono, 
(15/11). Touring ini merupakan salah satu kegiatan 
sosialisasi penggunaan Bahan Bakar Non Subsidi, 
yaitu Pertamax yang bertujuan untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat akan penggunaan Bahan Bakar 
Non Subsidi.

Ketua Pengurus Yamaha Vixion Club IndonsiaJakarta 
Chapter, Ancha mengatakan hampir 90 persen anggota 
YVCIJC menggunakan Pertamax dan Pertamax Plus 
karena kualitasnya telah teruji, tidak boros, pembakaran 
yang lebih sempurna, dan tentunya performa mesin 
motorpun juga lebih bagus.

Touring yang berlangsung selama tiga hari ini sekaligus 
untuk melakukan uji kualitas produk Pelumas Pertamina 
Enduro 4T Racing yang digunakan pada motor Yamaha 
Vixion seri injection.

“Jika memang nanti hasil tes Enduro 4T Racing ini 
bagus, kami siap untuk merekomendasikan produk 
tersebut sangat layak untuk motor Yamaha Vixion dan 
untuk motor seri injection lainnya,” ujar Ancha.

Sebelumnya pada 20 Januari 2012 lalu YVCIJC juga 
melaksanakan kegiatan touring ke Lampung bersama 
Pertamax Plus sekaligus menggelar aksi peduli lingkungan 
dengan penanaman 100 bibit bakau di tepi Pantai Klara 
yang merupakan sumbangan dari Pertamina. •IrlI karMIla

jakarta – Di rektora t 
Marketing and Trading bekerja 
sama dengan anak perusahaan 
PT Tugu Pratama Indonesia 
menggelar Pelatihan Process 
Management Implementation 
atau PSM (Process Safety 
Management), di Gedung 
Utama Pertamina, pada Senin 
(12/11). 

Kegiatan ini diikuti oleh 
perwakilan pekerja dari unit
unit bisnis Pertamina seperti 
LPG dan Gas Product, Perta
mina Aviation, Sales and Dis
tribution. Hadir dalam acara 
tersebut SVP Fuel Marketing 
and Distribution Suhartoko.

Dalam kesempatan ter
sebut Suhartoko mengung
kapkan tentang pentingnya 
menghadirkan safety culture. 
“Transfer budaya kinerja harus 
bisa berjalan dengan baik, 
sehingga dapat meminimalkan 

perlawanan terhadap tindakan 
korupsi. 

Senior Eksternal Relation 
Officer Pertamina, Imran 
Mustafa berharap dengan 
memberikan tontonan film ini, 
mahasiswa bisa memahami  
pentingnya menggalakkan 
anti korupsi. 

D a l a m  k e s e m p a t a n 
yang sama Senior Officer 
S y s t e m  &  P r o c e d u r e 
Pertamina, Irfan Setiadi juga 
menambahkan, saat  in i 
Pertamina mengedepankan 
budaya “Clean” sebagai ba 
gian dari tata nilai yang dija

lankan oleh Pertamina dalam 
menjalankan proses bisnisnya 
untuk menghindari terjadinya 

tindakan korupsi. 
Ketua BEM FISIP Univer

sitas Indonesia, Affin Bahtiar 
menilai film Kita Vs Korupsi 
s e b a g a i  p e n y e m a n g a t 
mahasiswa untuk berprilaku 
anti korupsi. “Sebagai pe 
nerus anak bangsa, kita 
harus memberikan sesuatu 
yang terbaik buat kemajuan 
bangsa,”  u jar  Aff in .• IrlI 

karMIla

Pentingnya Menghadirkan 
Safety Culture

risiko dan mengapresiasikan 
PSM,” katanya.

Ia juga berharap setelah 
pelatihan ini peserta dapat 
menerapkannya di tempat 
kerjanya masingmasing. 

Turut Hadir dalam kesem
patan tersebut F inance 
Director PT Tugu Pratama 
Indones ia  Hendroyono, 
Director PT Sinergy Rifky 
Assamady, Manager FRI 
Pertamina Chandra J. Pa
ngestu. 

Acara ini berlangsung 
selama tiga hari, dan diisi 
dengan materi seputar PSM 
seperti cara mengindentifikasi 
risiko dan metode analisi 
sdalam meminimalisasikan 
r is iko.  Ber laku sebagai 
pem bicara di hari pertama, 
President and Owner Ope
ration and Safety Solutions, 
LLC Deborah L. Grubbe PE, 

Ceng. 
Saat acara berlansung 

para peserta terlihat begitu 
antusias dalam menyimak 
pembelajaran dan diskusi 
terbuka. Salah satu peserta, 
Arrijal  Sidik mengungkapkan, 
pelatihan ini sangat bermanfaat 
bagi dirinya terlebih untuk 
Direktorat Marketing and 
Trading Pertamina. 

“Pelatihan PSM di Per
tamina ini sangat baik, untuk 
peningkatan budaya safety di 
setiap direktorat Pertamina. 
M u n g k i n  s a a t  i n i  k i t a 
sudah safety Management 
System, khususnya di setiap 
direktorat,” ujarnya.

Arrijal  mengatakan apa 
yang ia dapat di pelatihan ini 
akan diterapkan di tempatnya 
nanti. Mulai dari identifikasi 
bahaya, resiko, kemudian 
terkait dengan manajemen 
kontraktor, serta management 
of change. 

“Safety Culture  harus 
diji wai oleh seluruh pe
kerja. Karena, ini akan 
mempengaruhi proses 
bisnis perusahaan jika 
tidak diterapkan dengan 
baik,”  ujar pria yang 
sibuk sebagai asisten Quality 
Maanagement and Training, di 
LPG and Gas Product Region 
III, ini.• MuthI rahMah
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cara canggih Baca Buku, Bareng Pertamina library
jakarta – Padatnya pe
ker jaan serta semakin cang
gihnya teknologi informasi, 
membuat  o rangorang  
eng gan membaca buku, 
karena dinilai lama dan tidak 
efisien. Padahal dengan 
membaca buku, wawasan 
dan khasanah pengetahuan 
kita akan ter buka luas.

Manager Data dan Infor
masi Pertamina bersama 
Perpustakaan Pertamina 
meng gelar “Workshop Baca 
Kilat”, pada Senin (19/11) di 
gedung utama Pertamina 
pusat. Melalui acara yang 
dipandu oleh Agus Setiawan, 
pendiri sekaligus trainer baca 
kilat ini, peserta diajak untuk 
membaca dengan cara yang 
canggih. Membaca buku 
dengan cara super efisien, 
satu halaman per satu detik, 
dengan pemahaman yang 
tinggi.

Puluhan pekerja lintas 
Fungsi dan Direktorat yang 

hadir saat itu tampak ‘tersihir’ 
dengan konsep membaca 
yang ditawarkan oleh Agus 
Setiawan. Biasanya ketika 
membaca, maka terjadilah 
proses membaca dengan 
mata, lalu akan dirasakan 
oleh alam sadar lalu di 
estafetkan ke alam bawah 
sadar.   Ket ika sebuah 
informasi sudah tersimpan 
dalam alam bawah sadar, 
informasi tersebut tidak akan 
hilang selamanya.

Terkadang informasi yang 
kita serap itu hanya sampai 
pada tingkat sadar, sehingga 
tidak sempat tersimpan pada 
alam bawah sadar.  Akibatnya 
mudah lupa, padahal alam 
bawah sadar kita memiliki 
kapasitas serap data yang 
luar biasa banyak.

Agus menggiring peserta 
membaca dengan cara 
yang tidak lazim. Prosesnya 
dimulai dengan “membaca 
dengan mata”, lalu disimpan 

di alam bawah sadar. Barulah 
setelah itu di tingkat sadar. 
Secara aktif semua peserta 
yang hadir diajak untuk 
membaca buku dalam waktu 
satu menit dengan gaya 
biasa. Setelah itu mereka 
menghitung jumlah paragraf 
per halaman buku yang telah 
dibaca tadi.

Kemudian Agus  men
stimulus de ngan ucapan
ucapan yang membuat pe  
serta rileks. Seperti meng
hipnotis, namun para peserta 
masih dalam keadaan sadar. 
Kemudian peserta diminta 
membaca lagi selama satu 
menit dengan gaya rileks, 
seperti yang diinstruksikan. 
Agar dapat membandingkan 
membaca dengan kondisi 
biasa dengan kondisi yang 
lebih rileks, seperti yang 
diajarkan.

Alhasi l  para peserta 
merasa takjub dengan hasil 
bacaan mereka, dimana 

mereka bisa membaca lebih 
banyak dari sebelumnya. 
Kondisi membaca tersebut 
disebut “kondisi genius”.  
Membaca dengan cepat 
dengan pemahaman yang 
tinggi.

Salah satu peserta, 

Agus Setiawan mengajarkan bagaimana membaca buku dengan cara super efisien, satu halaman per satu detik dengan 
pemahaman yang tinggi.
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Hadi Soeharto, mengaku 
men da patkan masukan 
ba ru  t en tang  me tode 
membaca. Workshop ini 
seperti mengingatkannya 
kembali tentang bagaimana 
membaca buku, yang ti dak 
hanya membaca, tapi me

motret. 
Manajer Data dan infor

masi Pertamina Ghanapati 
berharap kegiatan ini dapat 
lebih meningkatkan gairah 
membaca buku di lingkungan 
Pertamina.•Sahrul 


