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Marketing & Trading Director Pertamina Hanung Budya  memantau sistem kerja SPBU mobile yang diluncurkan BUMN ini 
untuk memenuhi kebutuhan BBM non subsidi.

Pertamina Luncurkan 
SPBU Mobile Non Subsidi

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

Keengganan Spanyol menerima dana talangan (bailout) untuk 
mengatasi krisis utang negara tersebut makin meningkatkan 
kekhawatiran komunitas keuangan internasional akan kondisi Zona 
Eropa. Perbankan Spanyol dipandang telah mencapai titik nadir dan 
harus mendapat penguatan struktur modal untuk menyelamatkan 
perekonomian negara. Bagi masyarakat global, Spanyol merupakan 
salah satu negara terpenting di kawasan Zona Eropa, selain Perancis, 
Jerman, Italia. Empat negara tersebut selama ini merupakan 
penyokong perekonomian terbesar bagi kawasan, sehingga dengan 
kolapsnya Spanyol tentu akan mempersulit proses pemulihan 
ekonomi Zona Eropa. Selain itu, banyak negara lain di Zona Eropa 
pemilik obligasi Spanyol terancam terkena dampak sistemik jika 
Spanyol bangkrut dan gagal bayar (default) obligasi. Pelaku pasar 
keuangan pun masih mencemaskan kemungkinan keluarnya Yunani 
dari kelompok Uni Eropa. 

Berbagai katalis di Eropa tersebut memicu kepanikan pasar 
internasional meski kondisi Zona Eropa belum diputuskan. Tercatat, 
investor asing mulai menarik dananya (capital outflow) dari pasar 
saham baik di Amerika Serikat, regional, maupun di Indonesia. 
Investor global mengalihkan portfolionya ke US Treasury yang 
dipandang sebagai safe haven. Tercermin dari penurunan yield (imbal 
hasil) US Treasury hingga 14% pada kurun periode 1-30 Mei 2012, 
ke level 2,718 dibandingkan yield pada 1 Mei 3,161. Penurunan 
yield menunjukkan penurunan ekspektasi imbal hasil seiring dengan 
banyaknya permintaan surat utang tersebut. 

grafik Pergerakan Yield US-Treasury 30 Tahun
Sumber: Thomson Reuters

 

Rendahnya kepercayaan komunitas global akibat resesi ekonomi 
juga berimbas pada penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) 
di bursa efek Indonesia. Selain itu, tekanan hebat pada rupiah seiring 
dengan mengeringnya likuiditas dollar AS kini menjadi momok utama 
perekonomian Indonesia. Mengantisipasi hal itu, Bank Indonesia 
telah mempersiapkan upaya penyuntikan uang dollar AS ke pasar 
uang serta rencana kebijakan term deposit valas bagi perbankan 
dalam negeri untuk meningkatkan ketersediaan likuiditas valas di 
pasar domestik. 

Perubahan kebijakan atau munculnya kebijakan baru dari 
Pemerintah RI beserta aparatur lainnya merupakan langkah 
mengantisipasi dampak sistemik dari krisis ekonomi yang saat ini 
belum mencapai puncaknya. Kondisi perekonomian global yang 
turut berdampak negatif bagi perekonomian di negara lain ini, oleh 
kami di Investor Relations Pertamina sering disebut sebagai corrosive 
market.•

PENURUNAN KEPERcAYAAN PASAR AKIBAT 
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Dalam rangka 
mendukung 
kebijakan Pemerintah 
untuk mengurangi 
penggunaan BBM 
Subsidi, PT Pertamina 
(Persero) menyiapkan 
berbagai infrastruktur. 
Salah satunya dengan 
meluncurkan SPBU 
mobile non subsidi 
berupa mobil tangki 
yang dilengkapi 
dengan meteran dan 
dispenser.  

JAKARTA – SPBU mobile 
yang berkapasitas 5.000 
- 8.000 liter Solar ini dikhu-
suskan untuk melayani 
pembelian BBM Solar Non 
Subsidi bagi kendaraan 
instansi pemerintah, BUMD, 
BUMN, dan kendaraan 
milik industri pertambangan 
dan perkebunan di seluruh 
Indonesia.

Seperti disampaikan 
oleh Marketing and Trading 
Director Pertamina Hanung 
Budya dalam kesempatan 
peluncuran SPBU mobile 
di Halaman Parkir Kantor 
Pusat Pertamina, Kamis 
(31/5), hingga pertengahan 
Juni 2012 ada 65 SPBU 
mobile yang dioperasikan. 
“Targetnya, hingga akhir 
2012 mencapai 200 SPBU 
mobile,” ujarnya.

Ke-65 SPBU mobile 

ter sebut akan disebar di 
seluruh Indonesia khu-
susnya di kawasan indus tri 
pertambangan dan per-
kebunan seperti di Sumatera 
(12 armada), DKI-Jawa 
Barat-Banten (6 armada), 
Jateng-Jatim-Balinus (21 
armada), Kalimantan (20 
armada), dan Sulawesi-
Papua-Maluku (6 armada).  

Menurut Hanung, pe-
nyebaran SPBU mobile  di 
kawasan industri karena 
adanya antrian panjang oleh 
angkutan perkebunan dan 
pertambangan di SPBU 
sehingga mengganggu 
masyarakat umum yang 
ingin mengisi BBM. “Ka rena 
itulah, Pertamina meng-
ambi l  langkah dengan 

me nyediakan SPBU mo
bile bagi kendaraan ang-
kutan perkebunan dan 
pertambangan,” ung kap-
nya.

Lebih lanjut Hanung me-
nga  takan,  Pertamina juga 
akan menyiapkan dua mobil 
tang ki yang berisi Solar dan 
Pre mium untuk di SPBU 
yang rawan antrian. Hal 
ini sebagai bukti bahwa 
ke tahanan  s tok  BBM 
Per tamina tidak pernah 
langka.

“Selama ini yang terjadi 
sebenarnya bukan bukan 
kelangkaan BBM. Karena, 
kenyataannya stok BBM  
Subsidi maupun non subsidi 
di Pertamina penuh dan tidak 
pernah kekurangan. Namun 

yang terjadi karena adanya 
keter batasan kuota BBM 
PSO yang telah digunakan 
masyarakat,” ungkap Ha-
nung.

Di samping penyediaan 
i n f r a s t r u k t u r  b e r u p a 
SPBU mobile, Pertamina 
juga tengah melakukan 
pengembangan SPBU yang 
khusus me nyediakan BBM 
non subsidi di berbagai 
daerah. 

Saat ini telah terdapat 
sekitar 21 SPBU yang khusus 
menyediakan Solar non 
subsidi dan Pertamina kini 
memiliki 5 SPBU Pertamax 
Series di Jabodetabek 
dan Bali yang diharapkan 
akan terus bertambah.•IRLI 
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Menjadi perusahaan energi 
nasional kelas dunia

VISI

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

MISI

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

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

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

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

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

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

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

TATA NILAI

POJOK
MANAJEMEN SENIOR VICE PRESIDENT FUEL MARKETING & DISTRIBUTION

DJoKo PRASETYo
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Tahun XLVIII, 4 Juni 2012

Pengantar Redaksi:
Beberapa waktu yang lalu Media Pertamina berbincang 

dengan SVP Fuel Marketing & Distribution Djoko Pra-
setyo. Bagian pertama sudah kami terbitkan  pada MP edisi 
No. 18/XLVIII, 30 April 2012, tentang Pulau Sambu. Berikut 
diturunkan bagian kedua, tentang gambaran Supply and 
Dis tribution di masa depan. 

Marketing merupakan  tugas korporasi untuk 
men cari laba, sementara distribusi merupakan tugas 
dari Pemerintah untuk menyalurkan BBM bersubsidi. 
Kira-kira seperti apa gambaran ke depannya? Ke 
depan, porsi BBM bersubsidi akan berkurang terus. Seperti 
sekarang ini, ada pengendalian BBM. Artinya, sudah ada 
peralihan konsumen Premium bersubsidi itu yang  beralih 
ke BBK seperti Pertamax dan Pertamax Plus. Mungkin porsi 
PSO berkurang, dan kita juga akan mendistribusikan produk 
kita yang akan dijual oleh teman-teman di  Pemasaran. 

Yang diperlukan di sini adalah magnitude pasarnya 
berapa. Kemudian, kebutuhan produk itu seperti apa dan 
pesaing kita itu sekuat apa. Jadi kita juga harus melihat 
strategi dari para pesaing dan produk mereka seperti 
apa. 

Bagaimana supaya  Pemasaran ini  bisa menjual dan 
bersaing dengan yang lain, kita harus support sedemikian 
rupa. Pertama, tentu dengan keandalan. Artinya availability 
produk di pasar itu harus dijamin  oleh teman-teman 
dari Distribusi. Yang kedua, costnya harus efisien. Jadi, 
ketepatan mutu, ketepatan waktu  dan cost, itu harus 
efisien.  

Nah, terminal-terminal kita ini memang disiapkan untuk 
misi seperti itu. 

Artinya ini juga sudah melihat kebutuhan jangka 
panjang? Ya. Jadi ke depan itu, kita tidak punya pilihan 
lain. Untuk teman-teman di Distribusi, yang pertama harus 
ditingkatkan adalah kemampuan mengelola storage, 
terutama yang bertaraf internasional. Yang kedua, distribusi 
yang andal dan efisien. Ke depan, pola-pola distribusi 
ini akan selalu kita efisien kan, antara lain kita bikin pola 
clustering.

Clustering itu apa? Di seluruh Indonesia ini polanya 
kita bikin clustercluster. Sehingga tidak ada sarana distribusi 
suatu wilayah yang meloncat ke  wilayah yang lain. Kapal-
kapal  itu dikelompokkan dalam satu cluster.  Ini pusat-pusat 
distribusi  ada di setiap cluster. Dengan demikian kalau kita 
hitung, inilah  yang paling murah biayanya. 

Jadi kalau ada gangguan di pusat supply  di suatu 
cluster, ini tidak perlu mengambil dari cluster yang lain. 
Misalnya, kilang di Cilacap ada gangguan, kita injeksi produk 

di kilang Cilacap. Jadi pola clusternya tidak terganggu. Pola 
yang sudah efisen ini akan  kita pertahankan. 

Apakah ini yang membuat  sistem distribusi BBM 
kita rumit, karena negara kita ini negara kepulauan? Iya,  
dan tidak ada bandingannya di negara lain yang berbentuk 
kontinen. Kita ini setiap tahun mendistribusikan kurang lebih  
60 juta lebih KL, melayani lebih dari 200 juta  rakyat Indonesia. 
Terus ketentuannya adalah tidak boleh gagal. Sekarang ini 
kalau ada 1 SPBU kosong, hal itu bisa menjadi isu besar. 

Jadi tugas ini memang sangat berat, dan membutuhkan  
kemampuan serta  konsentrasi yang tinggi. 

Mungkin memang susah  mencari bandingannya 
di negara lain. Karena negara kita  kan meliputi ribuan 
pulau.  Depotnya tersebar,  kecil-kecil  dan banyak.  Variasi 
tankernya juga banyak, kapasitas dermaga atau  jetty-nya  
juga bervariasi. Tidak bisa kita bikin semua kapal ukurannya 
sama 5.000 atau 17.000 DWT. Karena itu tergantung pada 
faktor geografisnya juga. 

Kemudian faktor  yang mengganggu juga  adalah cuaca. 
Cuaca ekstrim membuat kapal-kapal tidak bisa merapat, 
bahkan kadang  tidak boleh berlayar oleh otoritas pelayaran/
pelabuhan. Barusan saja di Indonesia  timur, banyak kapal 
yang tidak boleh berlayar gara-gara cuaca ekstrem.

Publik tidak mengetahui hal itu ya? Tidak tahu. Tetapi 
kadang-kadang kita mengambil risiko di situ, karena harus 
ada minyak atau BBM  di daerah itu.  Jadi kapal tetap harus 
dijalankan, apapun risikonya. 

Kalau terjadi sesuatu di dalam perjalanan, adakah 
asuransinya? Ada. Tetapi itu kan kadang-kadang ya...tidak 
setiap saat demikian. 

Kita juga pernah mengambil satu moda operasi yang 
belum pernah dilakukan di dunia, yaitu ship to ship untuk 
jenis BBM Premium. Pada saat sungai Kapuas di Pontianak, 
Kalimantan Barat, ada kapal pengangkut semen yang 
tenggelam di tengah sungai. Karena Depot Pontianak itu 
letaknya di tepi sungai tersebut,  membuat tanker-tanker 
kita tidak bisa masuk ke Pontianak. Daripada berisiko BBM 
kosong, kita terpaksa membawa BBM ini dari kapal besar 
ke kapal-kapal kecil. Ship to ship, supaya kapal-kapal kecil 
ini bisa lewat tepian sungai. 

Ini belum pernah dilakukan di dunia. Tetapi kita harus 
mengambi risiko untuk melakukannya. Kalau tidak, bisa-
bisa tidak ada BBM di Pontianak. Itulah salah satu contoh 
komitmen kita untuk harus ada BBM di setiap daerah. 

Saya juga sangat mengapresiasi kawan-kawan di jajaran 
S&D. Sebagian besar mereka bekerja di balik besi tua (in-
frastruktur yang sudah tua), tetapi tetap dapat menjamin 
ketersediaan BBM di seluruh Indonesia.•URIP HERDIMAN KAMBALI
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Asuransi Kesehatan oh Asuransi Kesehatanku...

Tahun XLVIII, 4 Juni 2012

Tanpa bermaksud mendegradasi kerja keras tim Medical Health 
Pertamina, saya berusaha untuk menulis Opini Pekerja di Media 
Pertamina untuk kebaikan bersama. Ya, sekali lagi untuk kebaikan kita 
bersama. Meski tidak sepenuhnya bersama-sama juga, karena toh 
sampai dengan saat ini pengguna asuransi kesehatan di perusahaan 
ini masih tersegmentasi dalam beberapa kategori. Setidaknya ada dua 
yang kita paham. Mereka yang menjadi pekerja Pertamina sebelum 
tahun penerimaan 2003 (bukan peserta asuransi kesehatan) dan 
sesudah tahun 2003 (pengguna asuransi kesehatan). Oh ya, tentu ada 
satu lagi, buat para pensiunan. Jadi ada 3 kategori layanan asuransi 
kesehatan untuk pekerja Pertamina yang setidaknya saya tahu.

Mengapa harus sampai ada 3 ? Tentu semua ada justifikasinya. 
Dan tentu saja, sebagaimana halnya para filsuf katakan, tidak ada 
sesuatu itu yang mutlak benar dan tidak ada pula yang mutlak salah. 
Bahkan sesuatu yang benar saat ini, belum tentu dianggap benar di 
masa mendatang. Karena itu saya tidak mau repot-repot memikirkan 
mengapa harus ada 3 kategori layanan kesehatan untuk orang-
orang yang sama-sama tercatat berjuang dan sama-sama berniat 
mendedikasikan dirinya untuk perusahaan yang sama-sama dicintai 
ini. Bisa jadi, pembagian cluster layanan kesehatan ini dianggap 
oleh pembuat keputusan yang terbaik di zamannya. Tapi bisa jadi 
kemudian hari, pada saat para penikmat asuransi kesehatan ini 
(pekerja penerimaan pasca 2003) menjadi pembuat kebijakan, apa 
yang dianggap terbaik pada saat ini bisa jadi akan berputar 180 
derajat. Wallahualam bishowab. 

Lepas dari itu semua, tulisan saya kali ini akan berfokus pada 
kebijakan layanan kesehatan dengan asuransi alias untuk pekerja 
penerimaan pasca 2003. Mohon maaf untuk para pekerja yang tidak 
menggunakan asuransi kesehatan. Saya tidak akan menyinggung 
tulisan tentang managed care bukan karena saya nafikan 
keberadaannya. Tapi karena memang tidak pernah tahu tentang 
managed care dan tak pernah bersinggungan dengan hal tersebut. 

Tapi saya sangat berharap tulisan ini tetap dibaca oleh pekerja 
penerimaan sebelum tahun 2003. Karena saya tahu, toh banyak di 
antara pembuat kebijakan asuransi kesehatan di Pertamina ini adalah 
mereka yang terbilang sudah senior (baca : penerimaan sebelum 
2003).

Berbicara tentang layanan asuransi kesehatan Pertamina sejak 
awal diterapkannya Asuransi Gesa hingga In-health memang tak akan 
pernah habisnya. Karena itu pula mailist group layanan asuransi ini 
selalu ramai dengan postingan email para pekerja pengguna asuransi 
kesehatan. Mulai pujian, keluhan, kebingungan, candaan, bahkan 
amarah kadang mewarnai diskusi di forum tersebut. Namun terlepas 
dari itu semua, layanan asuransi kesehatan di Pertamina akhir-akhir 
ini menurut saya pribadi sudah jauh lebih baik. 

Antara In-health dan Gesa, jika saya memang harus memban-
ding kannya sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. 
Kelebihannya tentu tak bisa saya sebutkan satu-persatu. Pun 
dengan kekurangannya. Dan sejauh ini, jika dibandingkan dengan 
managed care, saya pribadi menilai bahwa sistem asuransi jauh 
lebih menguntungkan untuk pekerja. Kenapa? Hanya satu alasan 
yang membuat saya menilai sistem asuransi lebih baik. “Pekerja 
dapat berobat di RS maupun klinik manapun yang dia suka”. Urusan 
lain lantas bagaimana? “Itu semua bisa dibicarakan dan pasti ada 
solusinya” kata beberapa teman yang sempat mengalami masalah 
terkait layanan asuransi kesehatan baik Gesa maupun In-health.

Nah, karena sudah terlanjur jatuh cinta dengan layanan asuransi 
kesehatan, lantas bukan berarti kita para pekerja merasa nyaman 
dengan layanan dimaksud. Akhir-akhir ini, saya termasuk orang yang 
gelisah dengan layanan tersebut. Bukan karena buruknya layanan 
In-health, bukan karena minimnya RS provider, bukan pula karena 
lambannya klaim. Tapi saya bertanya-tanya, dan mungkin juga 
para pengguna asuransi kesehatan di Pertamina bertanya-tanya. 
Bagaimana kelangsungan layanan asuransi kesehatan kita ?

Sebagai informasi, kontrak kerjasama In-health dengan Pertamina 
sedianya sudah berakhir mulai Februari 2012 lalu. Pada saat itu, 

kegalauan sudah muncul di benak saya. Bahkan postingan di mailist 
group juga ramai membicarakan masalah asuransi. “Bagaimana nih 
nasib kita jika sampai akhir Februari asuransi baru belum terpilih?” 
Kurang lebih begitulah celetukan yang muncul dari para pekerja 
pengguna asuransi. 

Beruntung, Tim Medical sudah menyiapkan antisipasinya. 
Perpanjangan kontrak ternyata sudah dilakukan dengan In-health. 
Ya, selama belum ditetapkan asuransi kesehatan yang baru 2012-
2013, maka para pekerja masih bisa mendapatkan manfaat layanan 
dari In-health. Fiuuuh…saya pun bernapas lega. Meski tentu selama 
masa perpanjangan tersebut saya tidak berharap akan menggunakan 
layanan in-health. Cukup berdoa saja agar saya dan keluarga sehat 
serta semua pekerja Pertamina dan pekerja pun dalam keadaan 
pun sehat wal afiat. 

Akhirnya, dari beberapa cerita teman yang sempat menggunakan 
layanan in-health di masa perpanjangan tersebut saya mendapatkan 
kabar positif. Alhamdulilah, semua berjalan baik-baik saja. Kalaupun 
ada keluhan, itu hanya kekurangan minor. Meskipun saya sedikit 
merasa kaget sewaktu menerima kartu askes baru pada sekitaran 
April. Betapa tidak, saya menerima kartu askes yang hanya berlaku 
hingga satu setengah bulan ke depan saja, alias dibagi April dan 
habis berlaku Mei. Hehehehe…Tapi ya...sudahlah. 

Satu setengah bulan selepas pembagian kartu perpanjangan 
askes tentu tidak berasa lama. Tanpa terasa, sampai dengan saya 
menulis tulisan ini, bulan Mei nyaris berlalu. Tinggal dua hari lagi. 
Dan kabar yang ditunggu-tunggu, yaitu adanya kartu asuransi baru 
pasca perpanjangan In-health belum juga kita terima. Tapi lagi-lagi…
Saya mencoba berpikir positif. Mungkin belum jadi proses cetaknya. 
Ya sudahlah….

Pertanyaan yang berkecamuk di pikiran saya itu ternyata juga 
dirasakan pekerja para pengguna askes yang lain. Sebut saja 
Ms. X, dia sempat melontarkan hal tersebut di forum milist. “Saya 
sangat menunggu kejelasan dari asuransi kesehatan ini,” demikian 
tulisnya. 

Yang membuat saya terhenyak bukanlah tulisan dari Ms. X. 
Namun justru adanya jawaban dari Mr. Y – pekerja dari Medical 
Health yang menyatakan bahwa ternyata In-health masih akan 
akan diperpanjang lagi alias adendum. “Apaaaaaa?” kurang lebih 
begitulah ekspresi saya seandainya saya sedang jadi aktor sinetron 
yang mendapat kabar ini. Mungkin saya akan membelalakkan mata, 
lantas kamera melakukan zoom in zoom out ekspresi wajah saya, dan 
jangan lupa ada iringan musiknya..jreng..jrengg..jreng..jreng…

Ternyata, lagi-lagi, askes in-health akan diperpanjang untuk 
kali kedua. Pertanyaan saya adalah,  apakah hal semacam ini tidak 
pernah diantisipasi sebelumnya oleh manajemen kita? Setahu saya, 
dalam sebuah proyek kita harus menetapkan target kita kapan akan 
diselesaikan. Dari target itulah, idealnya kita menarik mundur setiap 
proses yang harus dilalui untuk mencapai goal tersebut. Kalaupun 
ada halangan, kita harus memitigasinya. Sehingga jikapun ada 
keterlambatan kita akan mampu mencarikan solusi terbaik. Memang, 
solusi sudah dilakukan oleh manajemen dengan memperpanjang 
layanan. Tapi apa iya, perpanjangan itu harus sampai untuk kedua 
kalinya? Jangan-jangan, nasib layanan askes in-health ini akan 
berakhir seperti nasib sinetron Indonesia yang “sangat bermutu “ 
itu. Haruskah nasib askes ini akan seperti Tersanjung 1 sampai 6 ? 
atau justru lebih parah seperti Cinta Fitri 1 sampai 7 ?  yang selalu 
diperpanjang sesuai dengan keinginan produsernya. 

Yang lebih disayangkan, informasi tersebut justru disampaikan 
kepada pekerja lewat forum tidak resmi seperti mailist. dan 
belakangan baru di broadcast pada hari terakhir masa berlakunya 
kartu asuransi tersebut.  Semoga, tulisan ini dibaca, direnungi, dan 
ditanggapi secara positif serta mampu menjadi renungan bagi kita 
semua agar ke depan, layanan kesehatan untuk pekerja Pertamina 
akan tidak bernasib sama seperti halnya sinetron di negeri ini yang 
jelas-jelas banyak diminati tapi secara gamblang di mana-mana juga 
dicaci. Amiiiin.•

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa 
pekan lalu menetapkan lima kebijakan penghematan 
energi. Pertama terkait pengendalian sistem distribusi 
khususnya BBM bersubsidi yang transparan agar bisa 
tepat sasaran. Pelarangan kendaraan pemerintah 
pusat, daerah, BUMN dan BUMD menggunaan BBM 
bersubsidi. Pelarangan penggunaan BBM bersubsidi 
untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan. 
Mempercepat prasarana untuk konversi BBM ke gas, 
dan terkahir pengehmatan penggunaan listrik dan air di 
kantor pemeirntah baik daerah, BUMN dan BUMD.

Dari lima kebijakan tersebut, semuanya bersentuhan 
dengan Pertamina. Apalagi Pertamina sebagai BUMN 
yang mengemban tuguas distribusi BBM PSO atau 
BBM subsidi diharapkan bisa bekerjasama dengan 
berbagai pihak, seperti  Kementerian ESDM, BP Hilir 
Migas, aparat Keamanan, dalam pengendalian sistem 
distribusi BBM yang tepat sasaran.

Rantai pengendalian distribusi BBM subsidi ini 
tentunya berimbas pada seluruh konsumen pengguna 
BBM. Setidaknya dengan diwajibkannya kendaraan 
pemerintah pusat, daerah, BUMN dan BUMD, 
hingga kendaraan perkebunan dan pertambangan 
menggunakan BBM non subsidi, tentu saja kebutuhan 
BBM subsidi bagi masyarakat yang berhak, bisa 
terpenuhi tanpa melebihi kuota yang ditetapkan 
pemerintah.

Respon Pertamina terbilang cepat. Karena dari 
lima point kebijakan hemat energi yang disampaikan 
pemerintah sudah dilakukan persiapan jauh hari, sejak 
digulirkan rencana pembatasan BBM subsidi pada 
tahun 2010 lalu. Untuk memudahkan akses pelayanan 
BBM non subsidi bagi kendaraan industri dan 
perkebunan, Pertamina pun langsung mengoperasikan 
SPBU mobile. Sebuah SPBU berjalan dalam bentuk 
tangki yang dilengkapi dengan angka meteran yang 
siap jemput bola, melayani kendaraan operasional 
industri dan perkebunan.

Sementara terkait kebijakan konversi BBM ke 
Gas, Pertamina juga telah meningkatkan kesiapan 
infrastruktur penyaluran BBM dan Gas untuk trans-
portasi sejauk jauh hari. Bahkan saat kunjungan Wakil 
Preiden RI Boediono ke SPBU Daan Mogot pada akhir 
Maret 2012 lalu, Wapres mengapresiasi kesiapan 
Pertamina dalam mempersiapkan infrastruktur.

Penghematan Energi di lingkungan Pertamina 
sebagia BUMN, sudah menjadi gaya hidup sehari-hari. 
Untuk transportasi saja, Pertamina telah menghimpun 
para pekerja yang tinggal dalam satu lokasi untuk 
berangkat ke kantor bersama-sama menggunankan 
bus karyawan. Di anak perusahaan misalnya PHE 
ONWJ, telah menerapkan mobil operasional kantor 
sebagai mobil antar jemput karyawan di pagi hari dan 
sore hari setelah jam kerja berakhir.  Bahkan kantor 
Pusat Pertamina yang berada di dekat stasiun Gambir, 
menjadi keuntungan para pekerja menggunakan 
sarana transportasi KRL untuk menuju ke kantor.

Penghematan listrik juga menjadi agenda yang 
menjadi target laporan Fungsi HSSE (Health Safety 
Security and Environment) untuk menghitung 
penghematan listrik di lingkungan kantor setiap 
bulannya. Berbagai kebijakan hemat energi telah 
direalisasikan sebagai bukti nyata. Seperti Pemadaman 
AC otomatis di setiap ruangan, begitu usai jam kerja 
kantor. Mematikan listrik secara otomatis, dan 
juga memaksimalkan sinar dari luar ruang untuk 
mengurangi penggunaan lampu.

 Kini, jika perusahaan sudah melakukan berbagai 
langkah penghematan, tentu saja kita sebagai insan 
Pertamina juga harus bisa menerapkannya di lingkup 
keluarga kita masing-masing. Setidaknya gerakan 
hemat energi yang dicanangkan pemerintah, bisa 
benar-benar memiliki dampak yang signifikan dan 
tidak sekedar menjadi wacana belaka.•
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PEKAN INI
PERTAMINA BANgUN 110 SPBU 
DI KALIMANTAN
JAKARTA (kontan) –  Untuk menangkal meluasnya 
penggunaan tidak sah BBM subsidi, Pertamina 
terus memfasilitasi perusahaan tambang dan 
perkebunan di Kalimantan untuk  menggunakan 
BBM non subsidi. Untuk itu, menurut Marketing 
& Trading Director Pertamina Hanung Budya, 
Pertamina dalam waktu dekat akan menambah 
sekitar 110 SPBU di Kalimantan Selatan dan 
Kalimantan Tengah. Selain itu, di Kalimantan 
juga akan ditambahkan SPBU mobile, yaitu truk 
pengangkut BBM yang dilengkapi dengan dispenser 
dan meteran. Nanti, dengan SPBU mobile ini, truk 
pengangkut bahan tambang dan perkebunan akan 
lebih mudah mengisi BBM. “Kita akan sebar di 
jalur-jalur pertambangan dan perkebunan,” ujarnya. 
Selain itu, Pertamina juga siap menambah pasokan 
non subsidi jika diperlukan.

PRESIDEN KELUARKAN KEBIJAKAN 
PENgHEMATAN ENERgI
JAKARTA (koran tempo) – Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono mengeluarkan kebijakan 
penghematan BBM dan listrik yang mulai diterapkan 
tahun ini. Kebijakan ini akan ditunjang oleh 
pengetatan pengawasan. “Kita akan meningkatkan 
pengawasan dan menindak dengan tegas setiap 
penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi,” kata 
Presiden. Kebijakan tersebut yaitu, pengendalian 
sistem distribusi BBM di setiap SPBU, pelarangan 
BBM subsidi untuk kendaraan pemerintah,  
pelarangan BBM bersubsidi  untuk kendaraan  
perkebunan  dan pertambangan, konversi BBM 
ke BBG untuk transportasi, serta penghematan 
penggunaan listrik dan air di kantor-kantor 
pemerintah. termasyk penghematan penerangan 
jalan yang semuanya dimulai pada Juni ini.

PAJAK 30 KoNTRAKToR MIgAS TAK 
SESUAI PERUNDANgAN
JAKARTA (koran tempo) – Badan Pemeriksa 
Keuangan menemukan 30 KKKS migas tidak meng-
gunakan tarif pajak penghasilan sesuai de ngan  
undang-undang. “Akibatnya negara rugi Rp2,3 
triliun,” ujar Auditor Utama II BPK Syafri Adnan. 
Untuk itu, BPK merekomendasikan agar pemerintah  
mengupayakan amandemen kontrak bagi hasil. 
Termasuk melakukan perubahan pene tapan 
pungutan pajak terhadap mereka•RIANTI ocTAVIA

Regulasi optimalisasi Aset BUMN

RU IV gelar Bulan Energi 2012
cILAcAP - Biaya peng-
gunaan energi merupakan 
biaya terbesar dalam ope-
rasional kilang. Oleh sebab 
itu, pemakaian energi dan 
pemakaian fuel  menjadi 
perhatian utama saat ini. 
Langkah-langkah untuk me-
ningkatkan efisiensi energi 
terus dilaksanakan di Refinery 
Unit IV Cilacap,  salah satunya 
dengan menggelar ‘Bulan 
Energ i  2012’ .  Kick  Off 
Meeting dilaksanakan pada 
2 April 2012 di Gedung Patra 
Graha dan ditandai dengan 
pemukulan gong oleh General 
Manager RU IV  Suhaimi. 

Suhaimi berharap dengan 
digelarnya Bulan Energi 2012, 
upaya-upaya penghematan 
energi akan tercatat dan 
pekerja akan lebih peduli 
dan sadar terhadap program 
penghematan energi.

Hal senada juga disam-
paikan Ketua Panitia Bulan 
Energi 2012 Ardhy Marziano 
T. “Tujuan diadakannya Bulan 

Upskilling dan Akreditasi 
PPS BFo

Untuk mengoperasikan 
boiler dan furnace dengan 
optimal, seorang pekerja 
harus memiliki kompetensi 
yang memadai. Terkait dengan 
hal tersebut, pada kegiatan 
‘Bulan Energi 2012’ digelar 
upski l l ing  dan akreditasi 
Pertamina Production System 
Boiler & Furnace Operations 
(PPS BFO) pada tanggal 2 
& 3 April 2012 untuk Batch I 
dan tanggal 4 & 5 April untuk 
Batch  II.

Pada hari pertama peserta 
yang terdiri dari pekerja fungsi 
operasi mengikuti knowledge 
sharing bersama MK (most 
knowledgable) PPS BFO. Hari 
kedua dilanjutkan dengan 
tes tertulis dan  wawancara 
untuk mendapatkan sertifikat 
P P S  B F O .  M K  a d a l a h 
pekerja terpilih yang memiliki 
pengetahuan di atas rata-rata 
terkait PPS BFO.• RU IV

Energi 2012 ini, antara lain 
sebagai implementasi  inisiatif-
inisiatif energi dalam rangka 
efisiensi energi di lingkungan 
ki lang, perkantoran dan 
perumahan,” jelasnya. 

Bulan Energi 2012 yang 
mengambi l  tema pokok 
“  Energ i  Untuk Neger i ” 
digelar selama dua bulan 
dan kegiatannya meliputi  
Kompetisi Furnace & Boiler, 
Kompetisi Perbaikan Bocoran 
Steam, Kompetisi RCPS, 
Komet Energi, Upskil l ing 
dan Akreditasi PPS BFO, 
Sosialisasi Energi di lingkungan 
perumahan dan perkantoran,  
Ngopi Bareng Energi Bersama 
GM dan SMOM, serta Seminar 
Pengelolaan Energi.

B e r s a m a a n  d e n g a n 
K ick  Off  ‘Bu lan  Energ i 
2012’ ini, juga dilaksanakan 
penandatanganan inisiatif-
inisiatif energi dari Fungsi Pro-
duction I dan II yang kemudian 
dilanjutkan dengan upskilling 
dan akreditasi PPS BFO.

Corporate Shared Service (CSS) kembali melakukan survei semester pertama 2012 
yang akan diselenggarakan pada tanggal 01 - 15 Juni 2012, yang akan dilakukan secara 
online dengan mengakses http://intra.pertamina.com/css/surveycss.

Survei adalah kegiatan pengumpulan informasi dari sejumlah responden dengan 
menggunakan berbagai teknik/metode/cara, salah satunya dengan menggunakan 
kuesioner. Survei termasuk ke dalam penelitian kuantitatif. Hasil survey antara lain dapat 
digunakan sebagai bahan evaluasi program atau layanan, analisis terhadap suatu hal/
isu, perencanaan program atau layanan di masa mendatang, masukan untuk investigasi 
(penelitian) dan terakhir sebagai bahan untuk berita.

Survei layanan CSS diselenggarakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan 
teknologi informasi, yang berorientasi kepada kebutuhan pelanggan dengan mengukur 
tingkat layanan yang dirasakan dan harapan pelanggan terhadap tiap-tiap layanan yang 
digunakan.

Partisipasi aktif seluruh pekerja baik Kantor Pusat maupun Anak Perusahaan merupakan 
dukungan bagi CSS untuk meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi.•cSS

Survei Layanan cSS :
Trusted ICT Service Provider

JAKARTA – Ada tiga kebijakan 
yang telah ditetapkan di 
Kementerian BUMN RI, yaitu 
merger di antara BUMN, op-
timalisasi aset-aset BUMN dan 
pembentukan dream team 
di masing-masing BUMN. 
Demikian disampaikan Vice 
President Asset Management 
Pertamina, Gatot Harsono 
pada in house training regulasi 
optimalisasi aset BUMN di 
Hotel Atlet Century Jakarta, 
Rabu (23/5).

Lebih lanjut Gatot me-
ngatakan khusus untuk opti-
malisasi aset, Kementerian 
Ne gara BUMN telah me-
nerbitkan beberapa regulasi 

dalam aplikasi di lapangan, 
pe r l u  op  t ima l i sas i  l aw 
investment antara sesama 
pekerja BUMN dengan aparat 
penegak hu kum. “Diharapkan 
para pengacara negara lebih 
meng-up date regulasi ini 
berkaitan dengan semakin 
banyaknya perubahan re-
gulasi yang terkait dengan 
optimalisasi aset,” ujarnya.

“Kemudian untuk meng-
analisis suatu peristiwa hukum 
mutlak harus dilakukan oleh 
seorang  corporate legal 
atau pengacara negara. 
Dia harus bisa menguraikan 
apa yang sebenarnya terjadi 
dan memahami subyek 

atau obyek hukum dalam 
menganalisis kejadian yang 
dapat menimbulkan problem 
hukum,” papar Gatot.

Ada tiga tujuan yang dapat 
dicapai dalam in house training 
ini. Pertama, peningkatan 
pemahaman antara jaksa 
perantara negara dengan 
para pekerja BUMN dalam 
hal pengetahuan optimalisasi 
aset. Kedua, peningkatan 
kinerja para jaksa perantara 
negara dan pekerja Pertamina 
agar meningkatkan kualitas 
bekerja high performance 
sehingga diharapkan dapat 
bekerja lebih profesional. 
Ketiga, penguatan sumber 

daya manusia di lingkungan 
jaksa perantara negara dan 
pekerja Pertamina sehingga 
d iharapkan mempunya i 
keahlian terhadap bidang-
bidang tertentu yang berkaitan 
dengan optimalisasi aset dan 
pengetahuan tentang legal 
audit, legal asing dan legal 
opinion. 

“D iharapkan dengan 
pelatihan in house training 
ini nantinya para peserta 
dapat mengaplikasikannya 
pada penegakan hukum, 
khususnya dalam bidang 
optimalisasi aset di Indonesia,” 
ujarnya.•NILAWATI DJ

ciptakan Lingkungan Kerja Kondusif 
sesuai HSE Golden Rules
JAKARTA – Langkah menjadi 
perusahaan berkelas dunia, 
tidak bisa dilaksanakan hanya 
melalui kebijakan-kebijakan 
yang ditetapkan. Namun 
juga harus didukung seluruh 
insan Pertamina agar  standar 
berkelas dunia tersebut dapat 
terwujud.

B e r a n g k a t  d a r i  h a l 
tersebut, ditambah dengan 
maksud untuk meningkatkan 
budaya kinerja di lingkungan 
kerja, jajaran manajemen 
Pemasaran Region Jawa 
Bagian Barat melaksanakan 
Management Walkthrough 
di Kantor Pemasaran Region 
Jawa Bagian Barat, Jakarta. 

General Manager Fuel 

Retail Marketing Region III 
Hasto Wibowo  melakukan 
inspeksi ke beberapa tempat di 
lingkungan kerja FRM Region 
III. Yaitu,  di area belakang 
dari Kantor Pemasaran region 
Jawa Bagian Barat, seperti 
area kantin, parkir, gudang 
arsip, dll. 

Di lokasi- lokasi yang 
ja rang ter l ihat langsung 

tersebut, tim manajemen 
banyak menemukan hal-hal 
yang bisa dijadikan catatan 
tindakan perbaikan. Tidak 
hanya itu, catatan tindakan 
perbaikan tersebut juga men-
cakup hingga hal-hal terkecil 
dan mendetil.

Kegiatan yang berlang-
sung selama sekitar dua 
jam tersebut ditutup dengan 

rapat tindak lanjut dari hasil 
temuan-temuan yang telah 
te r ident i f i kas i .  “Segera 
d i l akukan pembenahan 
terhadap temuan-temuan 
tadi. Ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan lingkungan 
kerja  yang kondusif sesuai 
dengan HSE golden rules,” 
ujar Hasto.•FRM REg. III
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1.000 Pohon di 
Lhokseumawe

RU II Dumai Peduli Pendidikan 
Dasar di Buluh Kasap

LHoKSEUMAWE –  Untuk mendukung 
penciptaan lingkungan yang hijau, Terminal 
BBM Lhokseumawe mengadakan aksi 
penanaman 1.000 pohon pada Kamis, 
17 Mei 2012. Lokasi kegiatan berpusat di 
areal Terminal yang berdekatan dengan 
waduk serta di tiga masjid. Program ini 
bekerjasama dengan Badan Lingkungan 
Hidup Kota (BLHK) Lhokseumawe.

Dalam acara tersebut juga dibagikan 
enam pot untuk menambah keasrian 
lingkungan sekitar. Penanaman pohon 
dilaksanakan oleh pekerja dari Terminal 
BBM Lhokseumawe langsung ke masjid 
yang berada di Hagu Tengoh, Hagu Selatan 
dan Darussalam.

Operation Head T.BBM Lhokseumawe 
Suarno mengharapkan kegiatan bantuan 
CSR Pertamina berupa  penanaman 
pohon ini dapat memberikan manfaat bagi 
masyarakat sekitar. “Dengan adanya pohon 
diharapkan dapat menghasilkan oksigen 
serta  mengurangi CO2 atau polutan lainnya 
yang berperan terjadinya efek rumah kaca 
atau gangguan iklim,” jelas Suarno.

 Aksi penanaman pohon dilanjutkan 
dengan membagi-bagikan pohon berbagai 
jenis, seperti Mahoni, Trambesi, Glondikan 
Tiang dan Cemara kepada sekolah-sekolah 
yang berada di kota Lhokseumawe.•

DUMAI - Selasa (22/5) pagi, 
Gedung Pertemuan Pelindo 
yang terletak di Komplek 
Adpel terlihat ramai terutama 
dihadiri oleh siswa SDN 013 
Buluh Kasap. Pagi itu ada 
acara perpisahan siswa/i kelas 
VI. Di barisan depan, di jajaran 
undangan VIP telihat hadir 
dari Dinas Pendidikan, Dinas 
Kesehatan, dan Relations 
Ofifcer RU II  Dasma Sinaga.

Kedatangan Relations 
Officer RU II ini untuk me-
nyerahkan bantuan buku 

MADIUN – Jiwa wirausaha 
memang sebaiknya dimulai 
sejak masih remaja, karena  
a k a n  b a n y a k  b e r g u n a 
nantinya. Oleh karena itu, 
Pertamina yang beker ja 
sama dengan SMKN 1 Geger 
mengadakan  workshop 
kew i rausahaan  me la lu i 
“Pro gram Kewirausahaan 
Pertamina” ingin memajukan 
jiwa-jiwa wirausaha di ka-
langan para remaja.

Workshop  ini dilaksanakan 
di kantor TBBM Madiun, Rabu 
(23/5). Program ditujukan 
untuk SMK-SMK se-kota 
Madiun agar bisa menerapkan 
program kewirausahaan 
untuk siswa-siswanya sejak 
di lingkungan sekolah. SMKN 
1 Geger dipilih karena telah  
merintis program ini semenjak 
2 tahun lalu bekerja sama 
dengan Pelumas Pertamina. 

Acara ini diikuti sebanyak 
20 SMK se-kota Madiun 
yang diwakili oleh para ke-
pala sekolah dan ketua 
pro gram kewirausahaan 
ma  sing-masing sekolah. 

Melalui workshop ini, akan 
dipi l ih beberapa peserta 
yang berkomitmen untuk 
mengembangkan program 
kewirausahaan di sekolahnya, 
termasuk di bidang pelumas. 
Pendampingan akan dilakukan 
selama satu tahun, yang 
meliputi pembuatan busines 
plan, edukasi kewirausahaan 
dan product knowledge serta 
akan diberikan modal usaha 
berupa produk pelumas dari 
Pertamina.

Setelah satu tahun, akan 
dipilih dua sekolah terbaik 
yang akan mendapat bantuan 
modal usaha sebesar Rp 
10 juta dan pendampingan 
lanjutan oleh SMKN 1 Geger.

M e n u r u t  S a l e s 
Engineering Pelumas Region 
V Nugraha Windusena, ke 
depan diharapkan semua 
S M K  s e - k o t a  M a d i u n 
mam pu mengembangkan 
kewirausahaan secara mandiri, 
“Kami dari Pertamina sangat 
mendukung sekolah yang 
berkotmitmen menjalankan 
program kewirausahaan ini,” 
ujarnya.

SMKN 1 Geger meru-
pakan sekolah binaan Pe-
lumas Region V yang sudah 
bekerjasama sejak 2010. 
Model awal kerjasama yang 
dilakukan adalah konsinyasi 
produk pelumas yang dijual 
di sekolah. Dengan target 

konsumen internal sekolah 
(guru, siswa dan administrasi 
sekitar 500 motor), usaha ini 
pun akhirnya berkembang ke 
pasar eksternal sekolah. Kini 
SMKN 1 Geger sudah memiliki 
layanan mobile services (jem-
put bola), bengkel, outlet 
pelumas, service computer, 
dan lain-lain.

Salah satu tujuan program 
ini adalah agar kewirausahaan 
yang di lakukan SMKN 1 
Geger dapat diplasmakan ke 
SMK lain, terutama sekolah di 
sekitar wilayah operasi, dalam 
hal ini TBBM Madiun, agar 
sekaligus dapat mendukung 
Proper 2012.•FRM REg. V

dan sarana perpustakaan 
kepada SDN 013 Buluh 
Ka sap. Bantuan tersebut 
ada lah satu program CSR 
Bidang Pendidikan Pertamina 
sebagai bentuk partisipasi 
mencerdaskan anak bangsa. 

Bantuan yang diserahkan 
berupa 1.000 buku dengan 
100 judul dan 3 set rak 
buku untuk perlengkapan 
perpustakaan dengan total 
n i l a i  Rp.  120.000.000. 
Ban tuan serupa juga telah 
diberikan kepada SDN 09 

Tanjung Palas. 
“Kami berharap dengan 

adanya bantuan ini anak-
anak bisa menggali ilmu dan 
sering membaca buku-buku 
yang ada di perpustakaan 
agar mendapat wawasan 
yang lebih luas,” demikian 
sambutan Relation Officer 
Dasma Sinaga sekaligus 
memberikan satu buku secara 
simbolis kepada SDN 013 
Buluh Kasap yang diterima 
oleh Wakil Kepala Sekolah 
SDN 013, Fahri.•RU II

Program cinta gharim Bazma 
di Kecamatan Sei Sembilan
DUMAI - Untuk kedua 
kalinya BAZMA RU II Dumai 
menyalurkan bantuan yang 
diperuntukkan khusus bagi 
para ghorim masjid ataupun 
musholla yang diberi nama 
“Program Cinta Gharim”. 
Mereka yang beruntung 
adalah 10 orang Gharim 
Masjid/Musholla di Kec. 
Sungai Sembilan Kota Dumai. 
Sabtu (21/04) diadakanlah 
acara penyerahan secara 
simbolis di Masjid Al-Amin, 
Kel Tanjung Penyembal. 
Acara dihadiri oleh Camat 

Sungai Sembilan yang diwakili 
oleh Ibasri, Lurah Tanjung 
Penyembal yang diwakil i 
oleh Mutadi, utusan RU II 
Dumai Taufik Rizani, Ketua 
dan pengurus BAZMA RU 
II serta penerima bantuan 
yang berada di Kec. Sungai 
Sembilan.

Dalam acara ini selain 
diserahkan bantuan Program 
Cinta Gharim kepada 10 
orang Gharim senilai Rp 
1.  juta per orang, juga 
diserahkan bantuan Beras 
Zakat (BERKAT) kepada 80 

KK, Program Tebar Da’I dan 
bantuan infaq operasional 
Masjid.

Program Cinta Gharim 
adalah salah bentuk kepedulian 
BAZMA RU II kepada Gharim 
m a s j i d / m u s h o l l a  y a n g 
secara ikhlas merawat dan 
menjaga kebersihan sehingga 
memberikan kenyamanan 
beribadah bagi masyarakat 
dilingkungan masjid/musholla 
tersebut.  Selain itu, Bazma 
RU I I  juga membagikan 
beras zakat kepada 80 orang 
mustahik.•RU II
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PQA 2012 : 
Dari internal 
examiner untuk 
Feedback Report yang S.M.A.R.T

http://intra.pertamina.com/KoMET

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

oleh  Annisrul Waqie/Senna Gumilar – Tim QM, Dit. Umum
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Tahap pertama dari proses asesmen PQA 2012 diawali dengan proses independent Review (IR) 
terhadap Dokumen Aplikasi (DA) dari 19 Unit Bisnis di lingkungan EP’s, RU’s, dan Anak Perusahaan 
telah dilaksanakan minggu lalu. Proses asesmen ini yang dibagi dalam 4 group Aplikan yang  melibatkan 

total 40 orang Internal Examiner terlatih. 
group-1 terdiri dari Refinery Unit II, III, IV, V, dan VI.
group-2 terdiri PT Pertamina EP, PT PEPC, EP Region Jawa, 

EP Region Sumatera, EP Region Kawasan Timur 
Indonesia (KTI).

group-3 terdiri dari UBEP Lirik, UBEP Limau, UBEP Jambi, 
UBEP Sanga-sanga & Tarakan dan UBEP Tanjung.

group-4 terdiri dari PT PDSI, PT PDV, PT Pertagas, dan 
RSPP.

Pelatihan/Upskilling bagi para Examiner tersebut telah 
dilakukan pada bulan April 2012    lalu. 

Proses asesmen 
kali ini memang agak berbeda dengan tahun sebelumnya, 
dimana proses independent review (IR) dan site visit review 
tidak lagi dilakukan secara menerus dalam satu periode waktu, 
namun ada jeda waktu antara keduanya. Hal ini memberikan 
dampak positif dimana Examiner dapat lebih fokus dalam 
menyusun draft feedback report dan mempersiapkan site 
visit issues (SVI) yang lebih baik. Proses independent review 
dilakukan secara serentak untuk ke 19 Aplikan, proses 
klarifikasi dan verifikasi data dan informasi kepada Aplikan akan 
memaksimalkan penggunaan email. Site visit akan dilakukan 
secara selektif berdasarkan tingkat urgensi dari site visit issues 

(SVI) yang teridentifikasi. 
Saat ini masih ada beberapa Aplikan yang masih dalam proses 

penyelesaian penyusunan Dokumen Aplikasi yaitu: PT Pertamina 
Training Consultants, PT Pertamina Retail, PT Arun NGL, Sekretaris 
Perseroan dan PT Pertamina Trans Kontinental, sehingga asesmen 
untuk ke lima Aplikan tersebut akan dilaksanakan dalam batch 
tersendiri. 

Kehadiran hampir seluruh Examiner dalam konsinyering IR di 
Yogyakarta minggu 

lalu dapat dikatakan menjadi awal dari keberhasilan 
pelaksanaan asesmen tahun ini, mengapa demikian? 
Karena untuk menghadirkan para Examiner, yang 
umumnya telah sibuk dengan tugas kantor masing-
masing, untuk melakukan konsinyering independent 
review bukanlah perkara yang mudah. Apalagi penugasan 
sebagai Examiner bukanlah tugas yang ringan. Kerja 
kelompok hingga larut malam adalah proses yang harus 
dilalui selama sepekan penuh!

Alhamdulillah, proses independent review ini dapat 
berjalan sesuai yang direncanakan, semua Tim Examiner 
telah bekerja sungguh-sungguh untuk dapat memberikan feedback yang berkualitas bagi Aplikan. Salut 

untuk Tim Examiner Pertamina (ExPert)!
Tahap berikutnya dari proses asesmen ini adalah 

mengklarifikasi dan verifikasi draft feedback report 
kepada para PIC Aplikan melalui email atau telepon. Juga 
melakukan finalisasi site visit issue (SVI) serta membuat 
rencana site visit secara selektif. Masih ada tahapan 
berikutnya setelah proses IR itu, sebelum dilakukannya 
finalisasi dan pengesahan hasil asesmen PQA 2012. 

Pengumuman hasil asesmen dan penyerahan 
feedback report PQA 2012 ini akan dilakukan pada acara 
Annual Pertamina Quality Award (APQA) di awal bulan 
Nopember 2012 mendatang.

Bangkit bersama KKEP!•

Internal Auditor ISo 20000 Telah 
Dibentuk : What’s next

oleh Dewi Hanifah –  Quality Management, General Affairs Directorate

!

!

!

!

!

!

!

Seperti standar internasional yang lain, ISO 20000 mempunyai visi yang sama bagi Organisasi 
yang mengimplementasikannya. ISO bertujuan untuk menciptakan kepuasan pelanggan yang 
didefinisikan sebagai pihak-pihak yang menikmati jasa atau produk yang dihasilkan oleh sebuah 
Organisasi.

Diterapkan untuk mengatur jalannya sebuah sistem manajemen yang berbasis teknologi 
informasi/ Information Technology Management Service Management, ISO 20000 hendak mengatur 
sistem layanan berdasarkan klausul-klausul yang ditetapkan agar suatu Organisasi menjadi handal 
dalam memberikan layanan berbasis IT kepada customer-nya. Hal tersebut sangat bermanfaat 
dapat membangun kepercayaan antara customer dan stakeholder (para pemangku kepentingan) 
demi kelangsungan hidup Perusahaan.

Selain sumber daya bersifat software, 
hardware, dan finansial, satu variabel yang 
sangat penting dalam menopang jalannya 
suatu sistem adalah sumber daya manusia. 
Salah satu sumber daya manusia yang 
dibutuhkan adalah Auditor.

Dalam proses implementasinya, audit 
diperlukan sebagai proses yang dipersyaratkan 
untuk mengendalikan kesesuaian antara 

persya ratan standar dengan proses yang dijalankan oleh suatu organisasi. Audit dipersyaratkan 
untuk dilakukan secara terencana secara periodik, agar proses dan sistem yang telah dibangun 
dapat dijaga konsistensi kualitas yang dihasilkan dan dapat diciptakan suatu proses continual 
improvement, yaitu perbaikan yang terrencana dan berkelanjutan.

Mendukung rencana Fungsi Corporate Shared Service dalam resertifikasi ISO 20000-1:2011, 
saat ini sudah dilakukan proses audit internal yang dilakukan oleh para auditor internal yang 
sudah dipersiapkan secara kualitas dan kuantitas. Tindak lanjut hasil audit sebelumnya yang telah 
dilaksanakan, ketika audit akan diverifikasi implementasinya. Dengan memberdayakan para auditor 
internal yang sebelumnya hanya berasal dari Fungsi CSS, saat ini para auditor telah tersedia dari 
berbagai Fungsi. Antara lain dari Fungsi Quality Management (QM) dan Satuan Pengawas Internal 
(SPI). 

Kompetensi auditor merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi dan disediakan oleh 
Manajemen dan diberikan kepada para internal auditor. Sejauh ini beberapa program yang bersifat 
awareness dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi auditor agar dapat diakui oleh badan 
sertifikasi telah dilaksanakan. Antara lain pelatihan awareness, internal audit, hingga Auditor 
bersertifikasi IRCA (International Register of Certificated Auditor).

Selain teruji kompetensi nya, Sertifikasi IRCA juga akan membuat para internal Auditor ISO 
20000 yang dimiliki Pertamina, setelah memiliki jam terbang yang cukup akan dapat melakukan 
auditor untuk Perusahaan lain. Hal tersebut merupakan aset yang dimiliki Perusahaan yang jika 
diberdayakan secara optimal akan mampu meningkatkan citra Perusahaan di mata regional dan 
internasional.

Rencana selanjutnya, para Auditor ISO 20000 akan dijaring dari berbagai Fungsi dan Direktorat 
sebagai upaya untuk mensukseskan program crossfunctional audit. Audit ini akan dapat 
meningkatkan objektivitas dan pemberdayaan sumber daya internal yang dimiliki Perusahaan.

Setelah terbentuknya jaringan internal Auditor yang teruji secara kompetensi dan jumlah yang 
memadai, apa rencana kita selanjutnya? Apa upaya kita untuk meraih sertifikasi ISO 20000-
1:2011? Apakah kita cukup puas dan berhenti sampai pada tahap sertifikasi saja? Kita tunggu 
kiprah selanjutnya.•
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Judul : Liburan Murah Meriah DI Bali
Penulis : gagas Ulung
Penerbit : gramedia Pustaka Utama
Kolasi : 159p/il/23cm

Liburan, ya hampir setiap orang 
dari berbagai umur menyenanginya. 
Baik liburan bersama keluarga, kerabat, 
ataupun pasangan suami istri dan juga 
pasangan yang masih berpacaran. Semua 
tahu liburan merupakan upaya untuk 
menenangkan diri atau biasa kita sebut 
sebagai refreshing, namun terkadang kita 
masih sering mendapati hal yang cukup 
membingungkan tentunya hal tersebut 
dipengaruhi oleh budget dan juga tujuan 
mau kemana liburan kita.  Bagi sebagian 
kita yang tinggal di wilayah Jabodetabek 
dan sekitarnya tentunya sudah banyak 
mengetahui tempat tujuan untuk berlibur 
baik dalam pulau jawa ataupun luar pulau 
jawa, bahkan bagi yang mempunyai  
cukup banyak uang tentunya liburan ke 
luar negeri menjadi salah satu tujuan. 

Murah dan meriah tentunya hal ini 
menjadi sangat digemari bagi setiap orang 
yang sedang liburan. Mengapa tidak murah 
serta meriah pula, tentunya perlu sebuah 
referensi  apabila kita ingin mendapatinya. 
Sering kali kita terjebak dalam iklan dan 
promosi terhadap liburan yang murah dan 
meriah. Namun karena kurangnya referensi 
tempat tujuan, ya sudah pasti kita harus 
mengeluarkan budget yang cukup besar, 
dan tentunya kata ‘boros’ atau pun yang 
tidak asing “tekor”, ya bagi setiap orang 
terkadang tidak menyadari bahwa pada 
saat liburan biaya yang mereka keluarkan 
melebihi anggaran yang sudah dari awal 
mereka tentukan, namun realita tetap 
‘boros’.

Bali. Ya, jangan pernah mengatakan 
hobi Anda melancong jika belum pernah 
berkunjung ke Bali. Pulau Bali adalah 
tujuan wisata wajib bagi setiap turis 
domestik maupun mancanegara. Berbagai 
perhelatan akbar bertaraf internasional 
telah dilangsungkan di Pulau Dewata ini, 
yang membuktikan perannya sebagai 
daerah penghasil devisa bagi negara.

Penduduk Bali dikenal dengan 
keramahan dan kesetiannya pada tradisi, 
membuat jumlah kunjungan turis terus 
meningkat. Puluhan ribu kamar hotel yang 
tersedia dibeberapa kawasan wisata nyaris 
tak mampu menampung para pelancong 
yang ingin berlibur, terutama disaat high 
season. Pada saat lain, banyak pelancong 
kesulitan untuk meraih tempat menginap 
dengan tarif  budget concern dengan kata 
lain tarif yang murah namun tetap bagus 
dalam fasilitasnya.

Buku yang ditulis oleh Gagas Ulung ini 
memberikan informasi 100 hotel dengan 
budget mulai dari  seratus lima puluh ribu 
rupiah di kawasan wisata Pulau Bali, yaitu 
Denpasar, Sanur, Ubud, Pantai Lovina, 
Candidasa, dan kawasan lain seperti Padang 
Bai dan bedugul. Dilengkapi dengan foto 
fasilitas hotel, kamar, tarif kamar dan peta 
lokasi, tentunya buku ini dapat dikatakan 
menjadi sebuah referensi yang baik bukan 
bagi liburan anda. Selamat membaca dan 
selamat berlibur.•PERPUSTAKAAN

SOROT

PERSATUAN WANITA PATRA

PWP Pusat dan DWP Kementerian ESDM 
Peringati Hari Kartini
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JAKARTA – Perubahan peran wanita dalam perkembangan jaman 
merupakan buah dari perjuangan Kartini. Wanita saat ini berkarya 
dalam banyak bidang. Dalam rangka memperingati Hari Kartini, 
Dharma Wanita Persatuan Kementerian ESDM mengadakan acara 
Kartini dengan tema “Dengan Semangat Kartini, Kita Pacu Kreatifitas 
& Kemandirian untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga” di Gedung 
ESDM pada Rabu(9/5). Acara ini dihadiri oleh istri Menteri ESDM 
Triesna Jero Wacik, istri Direktur Gas Pertamina Rinie Hari Karyuliarto, 
anggota DWP Kementerian ESDM, dan anggota PWP Pusat.

Acara lomba busana nasional menjadi acara yang ditunggu-
tunggu. 15 Finalis yang merupakan utusan dari masing-masing 
unit, berlenggak-lenggok di karpet merah dan di depan juri layaknya 
model profesional. Salah satu dari 15 finalis tersebut merupakan 
anggota Persatuan Wanita Patra Pusat.

Selain mengadakan Lomba Bu sa na Nasional, pada hari yang 
sama juga dilaksanakan seminar mengenai “Pengelolaan Keuangan 
Keluarga” oleh Prita Ghozie S.E., Mcom, CFP.

Kartini sudah sepatutnya bangga terhadap wanita Indonesia saat 
ini, yang sukses berperan sebagai ibu, istri, dan pribadi yang mampu 
mengelola anggaran rumah tangga dengan baik.• EKA FIBRIANI

PARAPAT, SUMATERA UTARA - Bertujuan membakukan tata cara 
dalam penggunaan Oil Movement Report System (OMR System) 
untuk laporan arus produk BBM dan BBK, maka pada 20-21 April 
2012, diadakan rapat penyusunan Tata Kerja Organisasi/Tata Kerja 
Individu (TKO/TKI) OMR System. 

Penyusunan TKO/TKI OMR System ini dilaksanakan oleh Tim 
OMR System yang terdiri dari Fungsi S&D Region I dan Fungsi 
Finance M&T Offsite Support Region I. Jumlah TKO/TKI yang 
disusun adalah 1 TKO dan 15 TKI. 

OMR System sendiri adalah sistem berbasis data yang dibangun 
untuk mendukung Fungsi Operasi dan Fungsi Keuangan dalam 
proses penyusunan laporan arus produk. Output dari sistem ini 

Penyusunan TKo/TKI oMR System  M & T Region I
adalah Laporan Material Balance, LPP, Dis3R, Laporan PID, dan Laporan 
Frekuensi Kapal Masuk dan Kapal Keluar. 

 Sistem ini telah diimplementasikan mulai 1 Januari 2012 di wilayah 
Sumbagut dan semua laporan arus produk per Januari 2012 sudah harus 
dihasilkan dari sistem tersebut.

 Finance M&T Offsite Support Reg I Manager Agus Harsoyo selaku 
penasehat tim menyampaikan, OMR System ini sangat membantu 
operasional dari kedua fungsi dalam membuat laporan arus produk. 
Diharapkan dengan disusunnya TKO/TKI ini dapat mempermudah 
pekerjaan karena sudah ada tata cara yang distandarisasikan. “Semoga 
OMR System bisa lebih berkembang, misalnya dengan interface dari 
MySAP atau bahkan bisa dipakai di seluruh Pertamina,” ujarnya.•FRM REg. I

SEMARANg - Dalam rangka berbagi pengalaman dan pengetahuan 
khususnya yang bermanfaat dalam pelaksanaan operasional 
pekerjaan, maka budaya berbagi sangat penting.  Guna  mendukung 
kegiatan tersebut Pertamina Pemasaran Jateng & DIY  mengadakan 
Forum Sharing Knowledge, pada (15/5). 

Acara yang diadakan di Ruang Rapat GM Fuel Retail Marketing 
(FRM) Region IV, dihadiri oleh QM Manager Dit. M&T, Tim 
Management Pemasaran Wilayah Jateng & DIY, para OH TBBM, 
Ka. DPPU dan  pekerja di lingkungan Kantor Unit Semarang.

Acara dibuka oleh GM FRM Region IV Rifky Effendi Hardijanto 
sebagai Koordinator Region. Rifky berharap kegiatan ini dapat 
dilaksanakan berkesinambungan dan menjadi salah satu budaya 

Forum Sharing Knowledge Pemasaran Jateng & DIY
untuk berbagi pengetahuan serta pengalaman sehingga dapat membantu 
dalam menyelesaikan pekerjaan .

Dalam Forum Sharing Session kali ini, narasumber dari  QM M&T JBT 
mempresentasikan  pemahaman tentang KOMET, Asset Management 
FRM Region IV mempresentasikan  pentingnya  kesadaran pekerja dalam 
penghematan pemanfaatan energi, baik air maupun listrik sehingga 
dapat menghemat anggaran, TBAM Region JBT mempresentasikan 
keberhasilan penyediaan mobil tangki BBK kapasitas 4 KL sehingga 
meringankan SPBU dalam penebusan BBK Pertamax yang tadinya 
minimal harus 8 KL, serta TBBM Boyolali mempresentasikan alat untuk 
menjaga akurasi  meter arus pengisian mobil tangki.•FRM REg. IV

DUMAI - RU II  mengadakan Workshop MQAR  dan Material 
Balance, di Hotel Pangeran-Pekanbaru selama dua hari, pada akhir 
Maret  2012. Kegiatan ini diikuti 24 pekerja Production Dumai, Spk, 
dan FROS. 

Acara dikemas dalam bentuk sharing knowledge, sehingga 
peserta antusias dan memahami secara garis besar tujuan workshop 
MQAR & Material Balance RU II.

Karena pada dasarnya MQAR-Monthly Quantity Accounting 
Report merupakan ujung tombak pelaporan Arus Minyak Kilang yang 
merupakan transaksi terbesar sehingga jika data yang ditampilkan 

Workshop Pelaporan Arus Minyak
melalui system GLS-SAMK tidak akurat maka pelaporannyapun tidak 
akurat juga yang pada akhirnya  Hydrocarbon Margin yang dilaporkan 
menjadi tidak akurat.

Sebagai informasi, pelaporan ERP-Enterprenour Resources Planning 
RU II Dumai kategori MMH-Material Management Hydrocarbon selalu 
tepat waktu dan mendapat ranking I atau II. Ini tidak terlepas dari 
kontribusi pekerja Production dan ditunjang dengan IT yang semakin 
excellent.

Diharapkan pencapaian ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan 
sehingga target yang telah ditetapkan perusahaan dapat tercapai.•RU II
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PRogRAM PELATIHAN 
PENgENDALIAN VEKToR DAN 
PEMANTAUAN AIR

JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan dalam pengendalian vektor penyakit, 
Fumigasi, Pengelolaan dan pemantauan air di lingkungan 
Pertamina, maka Pertamina Learning Center khususnya HSE 
Training Center sebagai pusat pelatihan HSE di Pertamina 
menyelenggarakan Program Pelatihan Pengendalian Vektor 
dan Pemantauan Air. Acara yang berlangsung dari  21 – 25 
Mei 2012 ini diadakan di Patra Jakarta Hotel, Jakarta. 
Program pelatihan tersebut dibuka oleh Drs. Winarno, 
MSc, Kasubdit Pengendalian Vektor, Direktorat PPBB, 
Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 
KEMENKES dan dihadiri oleh Manager Occupational Health 
– HSSE Korporat serta diikuti oleh 28 peserta yang berasal 
dari Unit-unit operasi Pertamina maupun Anak Perusahaan 
seperti Pertamedika dan Patra Jasa yang dalam aktivitasnya 
sangat membutuhkan pengetahuan mengenai pengendalian 
vektor penyakit dan sanitasi lingkungan.•HR
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DIREKToRAT PENgoLAHAN 
MELEPAS TIgA PEKERJANYA

JAKARTA – Direktorat Pengolahan melepas 
tiga  pekerjanya yang memasuki masa pensiun. 
Ketiganya adalah Mochamad Khamim (terakhir 
sebagai  VP Refining Project), Haryo Suryohusodo 
(Procurement & Administration Manager) dan 
Rina  Wulandari (General Affairs). Ketiganya 
dilepas dalam acara yang dipimpin Direktur 
Pengolahan Chrisna Damayanto di Lantai 
Ground, Gedung Utama, pada Senin (21/5).•URIP 

HERDIMAN KAMBALI
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RU II SELENggARAKAN 
TURNAMEN SEPAKBoLA 
ANTAR KEcAMATAN SEKoTA 
DUMAI

DUMAI – Dalam rangka memperingati Hari Jadi 
Ke-13 Kota Dumai Tahun 2012, Refinery Unit (RU) 
II Dumai kembali menyelenggarakan turnamen 
sepakbola antar-kecamatan se-Kota Dumai. 
Pembukaan kegiatan tersebut dilaksanakan pada 
4 April 2012 di Lapangan Sepakbola Purnama, 
Dumai. Hadir pada kesempatan tersebut Sekda 
Dumai Said Mustafa, General Manager RU II Irwan, 
Legal & General Manager Fardi, Public Relations 
Section Head Yefrizon, Staf RU II, jajaran Pemko 
Dumai dan Pengcab PSSI Dumai. 

Turnamen yang diselenggarakan bekerjasama 
dengan Pemerintah Kota Dumai dan Pengurus 
Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia 
(Pengcab PSSI) Dumai tersebut diikuti oleh Persemai 
U-17 dan kesebelasan dari tujuh kecamatan se-
Kota Dumai. Pertandingan menggunakan sistem 
setengah kompetisi.•RU II

FgD TENTANg  TARgET KINERJA 
PHE 2011 - 2015

JAKARTA - Direktur Utama Pertamina Hulu Energy, Salis 
S. Aprilian memaparkan tentang kinerja Pertamina Hulu 
Energy pada Forum Group Discussion di Hotel Arya Duta 
Jakarta, Senin (21/5). Dalam kesempatan tersebut, Salis 
memaparkan sasaran dan target pertumbuhan produksi 
migas PHE mulai tahun 2011 hingga 2015 dengan kisaran 
sebesar 12,52 persen (base) dan 17,29 persen (stretch) yang 
sebagian besar melalui merger dan akuisisi.•NILAWATI DJFo
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Warung Kopi
Sehariiiii Ajaaaa...
Pagi hari di kantin Mang Warta.

Bu Nita : Duh asik banget Pak Joni 
ngerokoknya...

Pak Joni : Ehhh ada Bu Nita... Sarapan Bu?
Bu Nita : Iya Pak. Mang, saya pesen satu ya.
Mang Warta : Siap Bu... Mba Sari juga?
Sari : Iya Pak. Samain seperti Bu Nita.
Mang Warta : Ok Mba... Silakan duduk dulu.
Bu Nita : Kok berenti Pak ngerokoknya? Ada 

kami ya jadinya berenti....
Pak Joni : Hehehehe Ah, Bu Nita bisa aja. 

Memang udah habis rokoknya. Biasa, 
kalo habis makan, cuci mulutnya harus 
pake rokok. Kalo enggak, rasanya 
kurang lengkap...

Sari : Xixixixi Pak Joni ada-ada aja. Cuci 
mulut kok pake rokok...

Pak Marwan : Ya, itu istilah kita-kita pecinta rokok 
Mba.

Bu Nita : Eh tapi ngomong-ngomong pas 
tanggal 31 Mei kemarin berpartisipasi 
istirahat ngerokok sehari gak?

Pak Marwan : Hehehehe.... Enggak. Kebetulan saya 
gak ada di Kantor pas tanggal segitu. 
Biasa, lagi show-show ke daerah....

Pak Joni : Hallahhh show-show  ke daerah. 
Kayak selebriti aja. Kalo saya sih ikut 
lah Buuu...Setahun cuma sekali kok.

Mang Warta : Punten, memangnya ada apa ya Bu 
tanggal 31 Mei kemarin?

Bu Nita : Oh, Itu Mang, Hari Tanpa Tembakau 
Sedunia. Jadi, pas hari Jumat minggu 
lalu, semua masyarakat dunia diimbau 
untuk gak merokok Mang....

Mang Warta : Wah, nyesel juga saya gak tau. 
Padahal bisa dijadiin senjata buat 
ngelarang si Ujang gak ngerokok 
sehariii ajaaa... Abis kalo udah 
ngerokok, dia gak pake takeran... •

POSISI

TATANg SURYANA
Direktur Keuangan & Investasi
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ANAK PERUSAHAAN

PHE WMo Bergerak 
Lebih cepat & Tepat 
di Usia 1 Tahun

PANgKALAN SUSU –  
Industri Migas penuh dengan 
risiko,  di antaranya adalah 
risiko kebakaran. Untuk itulah 
perlu di-manage dengan baik 
upaya pencegahan, perbaikan 
sistem, dan penanggulangan 
ketika terjadi insiden  karena  
musibah datang sering tanpa 
kita duga sebelumnya. 

Hal itu tercemin di Fire 

Pertagas dan Indonesia Power Dirikan 
Perusahaan Patungan

JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi West 
Madura Offshore (PHE WMO) terus menunjukkan 
perkembangan pesatnya setelah genap satu 
tahun diambil alih oleh Pertamina pada bulan 
Mei 2011 lalu.

Alhasil, di usianya yang satu tahun ini PHE 
WMO banyak menuai prestasi, di antaranya 
adalah keberhasilan meningkatkan produksi 
melalui pemboran Sumur Pengembangan PHE 
KE38A-15, PHE KE38 A-16, PHE KE38A-17, 
PHE KE38A-21, PHE KE30A-6, PHE KE30A-8 
dan peningkatan cadangan melalui penemuan 
Sumur Eksplorasi PHE KE38-2.

Disamping itu, PHE WMO juga mendapatkan 
Sertifikat ISO 14001-2004 dan Sertifikat OHSAS 
18001-2007 pada tanggal 2 Agustus 2011, 
Nirbhaya Karya Madya Award, untuk 5.021.004 
jam selamat dari Menteri ESDM pada  28 
September 2011 dan PROPER Hijau dari Menteri 
Lingkungan Hidup pada tanggal 30 November 
2011.

Hal itu disampaikan oleh Senior Executive 
VP & GM PHE WMO Imron Asjhari dalam 
kesempatan syukuran perayaan Hari Ulang Tahun 
ke-1 PHE WMO di No Sign Board Seafood Resto 
Pasific Place, Jakarta, Senin (7/5).

Direktur Hulu Pertamina M. Husen meng-
apresiasi pencapaian yang telah diraih oleh PHE 
WMO. Menurutnya, PHE WMO merupakan 
salah satu andalan untuk meningkatkan produksi 
Pertamina. “Aktifitas yang dilakukan oleh PHE 
sangatlah tinggi mengingat target yang akan 
dicapai oleh PHE WMO pada akhir Desember 
2012 sebesar 30 ribu BOPD. Tapi saya yakin 
PHE WMO bisa mengejar target tersebut,” 
ungkap Husen.

Hal senada juga disampaikan Direktur Operasi 
PHE Eddy Purnomo. Dengan memiliki tanggung 
jawab yang luar biasa, pihaknya tidak ragu untuk 
mem-back up dan memberikan support kepada 
PHE WMO untuk terus berkembang karena 
hampir 30 persen produksi PHE ada di tangan 
PHE WMO. 

“Kami yakin PHE WMO bisa menambah 
produksi yang signifikan.  Bukan hanya kinerja 
yang bagus tapi juga kecepatan dan ketepatan 
waktu adalah suatu prestasi yang harus diingat,” 
ungkapnya.

Imron Asjhari mengatakan dalam setahun ini 
pengeboran di 6 sumur pengembangan dan 1 
sumur eksplorasi yang di lakukan oleh PHE WMO 
100 persen berhasil. 

Imron mengharapkan semua jajaran VP, 
Manager dan para pekerja PHE WMO untuk bisa 
menuju Zero Accident, meraih Profer Emas dan 
pada 2016 nanti memproduksi 75 ribu boepd 
dalam rangka mencapai target PHE sebesar 250 
ribu boepd juga bagian dari target Pertamina 
sebesar 1 juta boepd.

Sebagai rangkaian perayaan HUT ke-1 
PHE WMO, dilakukan penandatanganan Key 
Performance Indicator oleh Vice President dan 
Ma najer PHE WMO sebagai komitmen untuk 
men  capai target bisnis.•IRLI KARMILA

JAKARTA – Direktur Utama 
Pertamina Gas Gunung 
Sa rd jono  Had i  dengan 
Direktur Utama Indonesia 
P o w e r  D j o k o  H a t o w o 
melakukan penandatanganan 
akta pendirian perusahaan 
patungan PT Perta Daya 
Gas di Oil Center Jakarta, 
(26/4). Dalam perusahaan 
ini, kepemilikan Pertamina 
Gas sebesar 65 persen dan 
Indonesia Power sebesar 35 
persen.

Gunung mengatakan, ini 
merupakan salah satu langkah 
sinergi awal yang sangat 
baik di antara kedua BUMN. 
“Kerja sama ini terjadi, karena 
kita sama-sama melihat ada 
peluang bisnis yang terkait 
dengan LNG, baik itu terkait 
dengan terminal maupun 
lokasinya di Kawasan Timur 
Indonesia,” ujarnya.

“Saya sangat berharap 

perusahaan patungan ini tidak 
hanya beroperasi di Kawasan 
Timur Indonesia saja, tapi akan 
men-challence di manapun 
bisa dijadikan peluang bisnis. 
Karena bottom line komersial 
kita sangat menarik. Tidak ada 
salahnya mengambil peluang 
di Kawasan Indonesia bagian 
Barat ataupun di overseas,” 
tandas Gunung.

Untuk langkah awal, me-
nurut Gunung, direksi PT 
Perta Daya Gas segera 
melakukan konsolidasi in-
ternal. Itu sangat penting, 
agar apa yang direncanakan 
segera terealisasi dengan 
cepat dan baik.

Tu j uan  d id i r i k annya 
perusahaan patungan ini 
adalah untuk menjalankan 
bisnis transportasi Liquefied 
Natural Gas (LNG) baik di 
darat maupun laut, pe nyim-
panan dan regasifikasi LNG 

khususnya di Kawasan Timur 
Indonesia (KTI).

Sementara Direktur Utama 
PT Perta Daya Gas Tammy 
Meidharma mengatakan, Perta 
Daya Gas pertama kali nya 
akan memenuhi ke butuhan 
energinya di Kawasan Timur 

Direktur Utama Pertamina Gas Gunung Sardjono Hadi menyaksikan Direktur 
Utama Indonesia Power Djoko Hatowo menandatangani akta pendirian 
perusahaan patungan PT Perta Daya Gas.

Indonesia, dan salah satunya 
Bali. “Untuk itu infrastruktur 
dan segala keperluannya 
akan segera disiapkan agar 
mempermudah penyaluran 
gas ke seluruh daerah di timur 
Indonesia,” tukasnya.•NILAWATI 
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Latihan Fire Drill untuk Regu oPKD dan 
operator SP/SK

Ground HSE Field Pangkalan 
Susu, pada 2- 3 Mei 2012, 
saat pekerja dan pekarya yang 
tergabung dalam Tim Regu 
Bantuan OPKD melakukan 
latihan rutin penanggulangan 
bahaya kebakaran (fire drill) .

Para anggota tim ber-
semangat mengikuti arahan 
pa ra  i ns t ruk tu r,  sa l i ng 
koordinasi dan membentuk 

tim yang solid berusaha me-
madamkan api yang ber-
kobar di tangki minyak yang 
terbakar.

Fire drill rutin dilaksanakan 
oleh HSE Field Pangkalan 
Susu ditujukan bukan hanya 
pada Tim Regu Bantuan 
OPKD,    namun  juga kepada 
operator SP/SK dengan tujuan 
meningkatkan kemampuan 

dan keterampilan serta kerja 
sama para  personil yang 
tergabung pada Tim Regu 
Bantuan OPKD maupun 
para operator di lapangan.
Sehingga, bilamana terjadi    
kebakaran ataupun insiden 
kedaruratan lainnya sudah 
piawai  dan tanggap dalam 
menanggulanginya.•PEP FIELD 

PANgKALAN SUSU

YogYAKARTA - Sekitar 100 
peserta memenuhi ruangan 
rapat Hyatt Yogyakarta, pada 
(8/5). Mereka menghadiri 
pembukaan Drilling Tech
nology Workshop  2012. 
Workshop yang menjadi 
agenda kerja tahunan Up-
stream Technology Center ini 
mengambil thema Synergy For 
Optimum Drilling Operation. 

Richard H. Tamba, mewakili 
Direktur Hulu PT. Pertamina 
(Persero) menyampaikan,  
ak t iv i tas dr i l l ing  sangat 
strategis karena perubahan 
v is i  Per  tamina menjad i 
perusahaan energi membuat 

PDSI Raih Predikat The Best Paper 
di Drilling technology Workshop

scope bisnisnya menjadi 
lebih luas.  Tidak hanya di 
bidang migas namun juga 
energi baru dan terbarukan, 
termasuk CBM. Pertamina 
diberi target pada 2025 untuk 
mencapai 2,2 mboepd. Ini 
menjadi impian sekaligus 
tantangan bagi Pertamina. 
“Karenanya UTC diharapkan 
dapat memfasilitasi untuk 
mempunya i  fo rum dan 
pengembangan teknologi 
yang layak di Pertamina,” 
tegas Richard.

Menurut Ketua Panitia 
Workshop  Satria Kumala, 
forum yang menjadi ajang 

diskusi atas problem yang 
terjadi di dunia drilling ini 
membahas 30 paper dan 
dihadiri oleh lebih kurang 
100 peserta dari kalangan 
internal Pertamina dan anak 
perusahaan, juga kalangan 
eksternal seperti institusi 
pendidikan, dan mitra kerja. 
Se la in  workshop,  j uga 
diadakan exhibition dari anak 
perusahaan dan mitra kerja. 

Booth  PDSI menjadi 
daya tarik tersendiri dalam 
forum te rsebut  karena 
informasi yang ditampilkan, 
menyuguhkan display tool 
coring dan fishing, serta 

atractive game. 
Sementara dalam forum 

workshop, Direktur Utama 
PDSI Amran Anwar tampil 
sebagai salah satu keynote 
speaker. PDSI juga mengirim 
delegasi dengan menampilkan 
2 paper.  

Pada forum tersebut, 
delegasi PDSI Indra Saktia 
Octaviana berhasil meraih 
predikat The Best Paper, atas 
presentasi yang dibawakannya 
berjudul “Penggunaan Sis-
tem Informasi Sebagai Dasar 
Analisa & Evaluasi Dalam 
Meng implementasikan Acci
dent Prevention”.•PDSI
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Hari Kebangkitan Nasional :
Pertamina Bagikan Souvenir bagi Pengguna BBM Non Subsidi

annual technical Meeting 
Marketing & Trading
JAKARTA – Hasil inspeksi 
fungsi Enginering Service 
Reg ion  I I  t ahun  2010 , 
ditemukan kondisi tanki No.02 
di Terminal BBM Tanjung 
P r i ok  yang  menga lam i 
kemiringan melebihi toleransi 
diatas 1/200 tinggi tangki 
dan  d iperk i rakan  pada 
pondasi tangki mengalami 
erosi yang dari waktu ke 
waktu kemiringannya semakin 
parah sehingga dilakukan 
penyetopan operasi tanki 
dan dilakukannya rekayasa 
e n g i n e r i n g .  K e j a d i a n 
tersebutlah yang akhirnya 
m e n j a d i  t e m a  A n n u a l 
Technical Meeting 2012, yang 
diselenggarakan di Jakarta, 
Kamis (10/5).

Menurut Direktur Marketing 

and Trading Pertamina, 
Hanung Budya,  Annua l 
Technical Meeting (ATM) 
adalah sebuah forum menarik 
bagi siapa saja khususnya 
untuk l ingkungan projek 
manajemen. “Mengingat 
forum ini merupakan ajang 
untuk sharing pengetahuan, 
experience dan juga penyajian 
inovasi baru yang telah dilak-
sanakan di tingkat Teknik 
Area dan Enginering Service 
Region, maupun unit bisnis 
di lingkungan Pemasaran dan 
Niaga,” paparnya.

Dengan kata lain, forum 
ATM bukanlah sekadar forum 
rutin yang bersifat seremonial 
dengan target hasil yang biasa-
biasa saja. Sangat diharapkan 
lahir program-program yang 

bersifat transformasional dan 
dapat menghasilkan added 
va lue  bag i  perusahaan 
berupa efisiensi, perubahan 
paradigma bahkan perubahan 
budaya.

Kaj ian kal i  ini  adalah 
per baikan pondasi tangki 
t imbun  dengan  s i s tem 
pan cang di Terminal BBM 
Tanjung Priok. Proyek ini 
adalah rancangan baru yang 
ada di Unit Pemasaran dan 
Enginering Services Region 
II, yang menggunakan konsep 
desa in baru khususnya 
untuk perbaikan pondasi 
tangki exsisting. Diharapkan 
konsep desainnya dapat 
diterapkan di unit-unit operasi 
lainnya.•NILAWATI DJ

c ILAcAP -  Pe ra l a t an 
secanggih apapun tanpa 
memperhatikan aspek safety 
dalam pengoperasiannya, 
akan sia sia saja. Demikian 
diungkapkan GM Refinery Unit 
(RU) IV Cilacap Suhaimi saat 
meresmikan pengoperasian 

Peresmian Pengoperasian Mobil 
Crane Baru di RU IV

mobi l  crane  yang baru 
milik RU IV (18/4).  Suhaimi 
berharap dengan adanya 
mobil crane baru ini akan 
dapat mempercepat proses 
maintenance dan mengurangi 
biaya maintenance. “Minimal, 
alokasi biaya untuk menyewa 

mobil crane saat dibutuhkan 
bisa ditiadakan,” tegasnya.

Peresmian ditandai de-
ngan pemecahan kendi dan 
penyerahan kunci mobil dari 
GM RU IV kepada Main-
tenance Execution Manager, 
Rusdiyanto yang dilanjutkan 

dengan pemotongan tumpeng 
dan doa bersama.

Mobil crane seri GMK-
6300L  memilki beberapa ke-
lebihan. Yaitu, computerized 
system dan memiliki lengan 
teleskopik. Mobil crane ini 
juga mampu mengangkat 

beban lebih besar dibanding 
mobil crane lama milik RU 
IV. Mobil crane yang baru 
dapat mengangkat beban 
sampai 300 ton, sedangkan 
mobil crane yang lama hanya 
mampu sampai 165 ton.

Pekerja dan mitra kerja 

yang akan mengoperasikan 
mobil crane ini sebelumnya 
te lah mengikut i  manual 
book upskilling mobil crane 
pada 11 April 2012 di Hotel 
Dafam Cilacap dan telah 
mempraktikkannya pada 12 
dan 13 April 2012.•RU IV

JAKARTA – Peringatan Hari 
Kebangkitan Nasional bisa 
diwujudkan dengan rasa 
kecintaan dan nasionalisme 
masyarakat terhadap produk 
dalam negeri, salah satunya 
produk Pertamina. 

Wujud nasionalisme itu 
sendiri terlihat dari keinginan 
masyarakat Indonesia un tuk 
mendukung gerakan Pe-
merintah dalam melakukan 
penghematan konsumsi 
BBM bersubsidi dan beralih 
menggunakan BBM Non 
Subsidi.

Dengan  mengusung 
te ma “ Bangkit Bersama 
untuk Negeri”, peringatan 
Hari Kebangkitan Nasional 

ini dilakukan di 100 SPBU 
Pertamina terpilih di wilayah 
Jabodetabek dan Bandung, 
Senin (21/5). 

Mekanismenya, setiap 
konsumen yang melakukan 
p e m b e l i a n  P e r t a m a x , 
Pertamax Plus dan Pertamina 
Dex senilai Rp 150.000,- 
akan mendapat kesempatan 
mengikuti kuis berhadiah 
langsung berupa souvenir 
menarik dari Pertamina.

GM Fuel Retail Marketing 
Region III Pertamina, Hasto 
Wibowo, mengungkapkan 
penghematan konsumsi BBM 
bersubsidi dan beralihnya 
masyarakat menggunakan 
BBM Non Subsidi, di pas-

tikan mendukung pro gram 
Pemerintah dalam me ning-
katkan perekonomian na-
sional. 

“Dengan menghematnya 
pengeluaran Pemerintah 
untuk subsidi BBM, anggaran 
tersebut bisa dialihkan untuk 
pembangunan lainnya,” ung-
kap Hasto.

Salah satu pengguna 
BBM Non Subsidi, Suparno 
yang mengaku telah tiga 
tahun menggunakan ba-
han bakar Pertamax. Ia 
merasakan perbedaan mesin 
mobilnya lebih berkualitas 
dan tarikannya lebih nyaman 
dibandingkan pada saat 
menggunakan bahan bakar 

Premium. 
“Premium itu kan BBM 

subsidi yang diperuntukkan 
bagi masyarakat kurang 
mampu. Jadi sudah saat-

nya kita yang mampu ini 
menggunakan BBM yang 
non subsidi sebagai wujud 
nasionalisme kita,” ungkap 
Suparno yang ditemui saat 

melakukan pengisian BBM 
Pertamax di SPBU Coco MT. 
Haryono.•IRLI KARMILA
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Pengisian Enduro Matic capai Rekor MURI
JAKARTA – Enduro SPIRIT 
Seh idup Semat ic  2012 
berhasil mendapatkan MURI 
(Museum Rekor Indonesia) 
dengan  rekor melakukan 
penggantian oli sebanyak 
4.803 motor matic gratis  
yang d i l akukan secara 
serentak di lima kota besar 
di Indonesia, yaitu Jakarta, 
Medan, Yogyakarta, Surabaya 
dan Makassar. Penghargaan 
diberikan MURI kepada Vice 
President Lubricant Pertamina 
Supriyadi DH di Lapangan 
Parkir Polda Metro Jaya 
Jakarta, Minggu (27/5). 

Menurut SVP Petroleum 
Product  Market ing and 

Trading Pertamina Iqbal 
Hasan, program acara ini 
me mang sengaja dibuat 
bertepatan dengan semangat 
Kebangkitan Nasional yang 
bertujuan agar masyarakat 
pengguna sepeda motor matic 
mempunyai kepercayaan 
besar terhadap produk Enduro 
Matic Pertamina. “Apalagi dari 
tahun ke tahun kami melihat 
pengguna pelumas Enduro 
Matic semakin meningkat. 
Kalau sekarang targetnya 
4.000 dan yang sudah men-
daftar sebanyak 5.500 itu 
menandakan antusias ma-
syarakat terhadap produk 
Per tamina,” ujarnya.

“Itu saya buktikan sen-
diri dengan menanyakan 
langsung kepada pemakai 
Enduro Matic ketika sendang 
melakukan penggantian pe-
lumas. Menurut konsumen, 
dengan memakai Enduro 
Matic spontan tarikan motor 
lebih cepat dan BBM menjadi 
lebih irit,” papar Iqbal.

Adapun tema kegiatan 
Enduro SPIRIT (Spontan 
Ir it )  Sehidup Sematic ini 
menitikberatkan pada dua 
hal. Yaitu, keunggulan dari 
produk Oli Enduro Matic 
yang spontan dan irit dan 
istilah sehidup sematic yang 
mewakili rasa ikatan emosional 

konsumen terhadap motor 
yang digunakan sehari-hari.

Oli Enduro Matic adalah 
salah satu produk unggulan 
dari Pertamina yang sangat 
baik digunakan untuk motor 
matic. Hal ini disebabkan 
karena Enduro Matic SAE 
10W-30 yang memenuhi 
tingkat performance API SL/
JASO MB adalah pelumas 
yang diciptakan khusus untuk 
mesin motor matic. 

Dilengkapi dengan mo
lymatic additive teknologi 
matic yang berfungsi untuk 
mengurangi gesekan pada 
mesi di putaran dan suhu 
tinggi. Enduro Matic memiliki 

Vice President Lubricant Pertamina Supriyadi DH mengisi oli di salah satu 
motormatic disaksikan oleh SVP Petroleum Product Marketing & Trading dalam 
acara Enduro SIPRIT Sehidup Sematic 2012.

JAKARTA – Untuk mempertahankan kelang sungan perusahaan 
dan memenangi persiapan bisnis pada saat ini, harus terus 
menerus me nerapkan kinerja ekselen di internal perusahaan 
hingga menghasilkan produk dan jasa yang ekselen yang diakui 
oleh seluruh stakeholder. Pertamina dan BUMN lainnya selama 
ini telah berupaya melaksanakan kinerja ekselen yang berbasis 
Malcolm Baldrige Criteria for Perfomance Excellence. Demikian 
dipaparkan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan pada 
Sosialisasi Kriteria Kinerja Ekselen BUMN di Kantor Pusat 
Pertamina, Jakarta, Senin (14/5).

Kinerja ekselen adalah suatu metode atau sistem 
terpadu manajemen kinerja perusahaan yang menghasilkan, 
penyampaian nilai yang semakin sempurna kepada pelanggan 
dan pemangku kepentingan, memberikan kontribusi pada 
kesinambungan perusahaan, peningkatan efektifitas dan 
kemampuan perusahaan secara keseluruhan, dan terjadinya 
pembelajaran organisasi serta individu secara efektif.

“Dalam implementasinya, sistem pengelolaan dan 
pengendalian kinerja BUMN yang berbasis kriteria kinerja 
ekselen diadopsi dan diadaptasi dari Malcom Baldrige Criteria 
for Performance Excellence. Diharapkan sistem ini  dapat 
menjadi panduan BUMN untuk membangun, menata dan 
memberdayakan kesisteman dan sumber daya BUMN untuk 
mencapai kinerja ekselen,” papar Sekretaris Kementerian 
BUMN, Wahyu Hidayat.

Pengadopsian kriteria baldrige karena memiliki pendekatan 
yang komprehensif dan sudah teruji efektivitasnya dalam 
penerapan pada berbagai perusahaan terkemuka di banyak 
negara. 

Kriteria Baldrige, berfokus kepada persyaratan yang bersifat 
umum, bukan sekedar prosedur, tools, atau teknik peningkatan 
kinerja. Upaya-upaya perbaikan lainya seperti sistem manajemen 
ISO, Six Sigma, dan bentuk akreditasi lainnya, atau model 
pemeringkatan seperti PEFINDO.Tingkat kesehatan BUMN, 
tingkat kinerja GCG, dan lainnya dapat diintegrasikan ke dalam 
sistem manajemen organisasi dan dimasukkan sebagai bagian 
dari respon terhadap persyaratan kriteria baldrige.

“Jadi mari kita membangun kinerja BUMN yang unggul 
atau ekselen dengan menerapkan Kriteria Kinerja Ekselen 
(KKE) BUMN secara konsisten dan berkelanjutan sehingga 
memberikan dampak pada peningkatan daya saing BUMN 
sekaligus daya saing nasional,” tandas Wahyu Hidayat 
mengakhiri.•NILAWATI DJ

Kriteria Kinerja 
Ekselen BUMN 2012 
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tingkat viskositas rendah, 
sehingga mempermudah 
sirkulasi pelumasan dan 
menghemat penggunaan ba-

han bakar sekaligus memberi 
per l indungan mak s ima l 
terhadap mesin matic.•NILAWATI 

DJ
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Pertamina Incar
President Director & CEO PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan dan 
President Director & CEO KNOC Young Won Kang berjabat tangan sebagai tanda 
disepakatinya kerja sama di antara kedua NOC dalam pengembangan bisnisnya.

JAKARTA  – Dalam rangka mengamankan kebijakan ketahanan energi nasional 
masa depan, PT Pertamina (Persero) terus menggalakkan kerja sama dengan 
berbagai perusahaan migas, khususnya dengan NOC manca negara.

Salah satu kerja sama yang dilakukan Pertamina, yakni menan datangani MoU 
dengan Korea National Oil Corporation (KNOC). Kesepakatan ini dilakukan untuk 
mempelajari kemungkinan kerja sama bisnis hulu migas di wilayah kerja kedua 
perusahaan maupun wilayah potensial yang diminati oleh keduanya, termasuk 
di Kazakhstan.

Penandatanganan MoU dilaksanakan di Jakarta Hilton Convention Center 
dalam kesempatan pelaksanaan Indonesian Petroleum Association Conference 
and Exhibition, Kamis (24/5) oleh President Director & CEO PT Pertamina 
(Persero) Karen Agustiawan dan President Director & CEO KNOC Young Won 
Kang.

“Pertamina dan KNOC akan mengkaji kemungkinan untuk eksplorasi, pe
ngembangan, dan produksi hidrokarbon di berbagai wilayah baik domestik mau
pun global, termasuk di Kazakhstan,” ujar Karen Agustiawan.

Pertamina dan KNOC juga akan melakukan studi geologi, geofisika, dan 
studistudi terkait di wilayah kerja terbuka di Indonesia. Di samping itu, kedua 

perusahaan akan melakukan kerja sama dalam pengembangan kemampuan 
profesional melalui pertukaran ekspertis dengan mekanisme secondmen.

Dalam kerja sama tersebut, Pertamina dan KNOC juga akan membentuk 
working group yang beranggotakan perwakilan dari masingmasing 
perusahaan. 

Aliansi seperti ini merupakan bagian dari strategi Pertamina dalam 
mengembangkan usahanya di lingkup global, dan kebijakan intensifikasi 
serta ekstensifikasi di wilayah kerja Pertamina di dalam negeri, terutama 
dalam mencari peluangpeluang baru di sektor hulu industri migas yang 
menunjang skenario jangka panjang untuk meningkatkan security of supply 
energi dalam negeri.

“Pertamina berkeinginan dapat memiliki tiga aset yang sudah ter iden
tifikasi, dimana bisa mendapatkan sekitar 100 ribu bopd dari aset yang 
dimiliki Kazakhstan,” ungkap Karen.

Karen menyampaikan dalam pertemuannya dengan Presiden Kazakh
stan, Nursultan Nazarbayev bahwa pihak Kazakhstan telah menyambut 
positif dan akan membantu membuka peluang kerjasama dengan Per
tamina.•IRLI KARMILA



Kerja Sama 
Teknologi 
EOR

Kerja sama yang dilakukan Pertamina dan HESS 
Venture Ltd, sebagai upaya mengoptimalkan 
pengembangan lapangan tua di wilayah kerja 
Pertamina dengan menggunakan teknologi EOR.
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JAKARTA - PT Pertamina (Persero) dan HESS Venture Ltd 
menandatangani MoU mengenai kerja sama studi implementasi 
EOR berbasis CO2 di wilayah kerja Per tamina.

Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Direktur Pe ren
canaan Investasi dan Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero) 
M. Afdal Bahaudin dan Vice President New Venture Hess 
Corporation Sauu Kakok yang disaksikan oleh Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan, di booth Pertamina dalam acara 
Indonesian Petroleum Association Conference and Exhibition, 
Kamis (24/5).

Karen mengatakan kerja sama dengan HESS lebih mengarah 
kepada teknologi untuk Enhance Oil Recovery (EOR) dalam 
rangka peningkatan produksi dan HESS dinilai berkompeten 
dalam bidang EOR.

“Kita sudah punya 33 aset EOR di Indonesia yang telah 
teridentifikasi dan 7 di antaranya akan dikerjakan sen diri oleh 
Pertamina. Sisanya akan dikerjakan bersama perusahaan yang 

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) dan Kuwait Foreign Petroleum Exploration 
Company (KUFPEC) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU)  
untuk mempelajari kemungkinan kerja sama bisnis hulu minyak dan gas bumi global 
dan kemungkinan membentuk usaha patungan di wilayah kerja kedua perusahaan 
maupun di wilayah yang diminati kedua perusahaan.

Penandatanganan MoU ini berlangsung di booth Pertamina, JHCC dalam 
kesempatan pelaksanaan Indonesian Petroleum Association Conference and 
Exhibition di Jakarta,Kamis (24/5) oleh Senior Vice President Upstream Strategic 
Planning and Subsidiary Management PT Pertamina (Persero) Ronny Gunawan dan 
Country Manager KUFPEC, Abdullah Malek.

Kedua perusahaan akan melakukan Feasibility Study (FS) terkait dengan rencana 
pembentukan perusahaan patungan. Keberhasilan FS ini akan menjadi dasar dari 
implementasi kerjasama selanjutnya.•IRLI KARMILA

MoU Bisnis Hulu Migas 
Pertamina - KUFPEC

berpengalaman dengan EOR,” jelas Karen.

Hal senada juga disampaikan oleh M. Afdal Bahaudin. 
Kerja sama ini sebagai langkah untuk mengoptimalkan 
pengembangan lapangan tua dengan teknologi EOR.

Dengan ditandatanganinya MoU tersebut, Pertamina dan 
HESS akan mengkaji kemungkinan aplikasi EOR berbasis 
CO2 di lapangan kerja Pertamina dan anak perusahaannya. 
Pertamina dan HESS juga akan melaksanakan pertukaran 
informasi dan pengetahuan berkaitan dengan asetaset 
Pertamina maupun Hess yang bertujuan untuk meng
evaluasi potensi aset tersebut, terutama di areaarea yang 
berdekatan.

Selain itu, Pertamina dan HESS juga akan mengkaji 
potensi bisnis global lainnya. Sehubungan kemungkinan 
kerja sama tersebut, Pertamina dan HESS akan membentuk 
working group yang beranggotakan perwakilan dari masing
masing perusahaan.•IRLI KARMILA



JAKARTA – Pertamina EP Region Kawasan Timur Indonesia (KTI) berhasil menembus 
angka produksi sebesar 13.200 bopd atau 164 persen terhadap target harian. Keberhasilan 
ini didapat setelah Pertamina EP berhasil memproduksikan sumur BN25 di lapangan 
Bunyu pada pertengahan Mei 2012.
   

JAKARTA - Sebanyak tiga anak perusahaan PT Pertamina (Persero), yaitu Pertamina 
EP, Pertamina Hulu Energi dan Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java 
(PHE ONWJ) berkomitmen dengan melakukan penandatanganan Memorandum of 
Understanding (MoU) bersama BUMD dan Perusahaan Daerah mengenai alokasi gas 
untuk kebutuhan transportasi. Penandatanganan dilakukan oleh Presiden Direktur 
Pertamina EP, Syamsu Alam, Direktur Operasi PHE, Eddy Purnomo dan Senior Vice 
President PHE ONWJ Tenny Wibowo, disela pelaksanaan Indonesian Petroleum 
Association Conference and Exhibition, Kamis (24/5). Kerja sama ini menjadi wujud 
nyata sinergisitas anak perusahaan Pertamina dalam mendukung program konversi 
Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG).•IRLI KARMILA

MoU Program 
Konversi BBM ke BBG
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PEP Region KTI Capai 
Produksi 13 Ribu bopd

 “Pasca keberhasilan sumur BN25, produksi Pertamina EP Region KTI berada pada 
kisaran 13.200 hingga 13.400 bopd. Angka tersebut merupakan hasil kontribusi dari 
produksi lapangan Bunyu lebih dari 10.000 bopd, Sangatta lebih dari 2.100 bopd dan 
Papua beserta unitisasi Wakamuk yang mencapai lebih dari 1.100 bopd,” ujar GM Region 
KTI Satoto Agustono dalam presentasinya di hadapan wartawan dan mahasiswa Teknik 
Kimia Universitas Indonesia di Both Pertamina, Kamis (24/5).

Satoto menjelaskan bahwa peningkatan produksi di Bunyu dilakukan melalui beberapa 
upaya. Di antaranya dengan grid based drilling dan water management. Sementara itu, di 
lapangan Bunyu juga menerapkan teknologi cross well seismic untuk mengetahui potensi 
di bawah permukaan.
    
“Metode pengangkatan minyak di Bunyu adalah gas lift, sembur alam dan electrical 
submersible pump. Sementara itu, lapangan Bunyu memiliki tantangan di antaranya 
karakteristik ketidakpastian yang cukup tinggi serta kontur lokasi yang berupa perbukitan,” 
ungkap Satoto.
  
Sementara, Presiden Direktur Pertamina EP Syamsu Alam menegaskan, sebelumnya 
lapangan Bunyu juga mendapatkan peningkatan produksi yang signifikan dari sumur-
sumur BN 24 dan BN – 26.  “Kami bersyukur  Pertamina EP mendapatkan peningkatan 
produksi di kawasan tersebut dalam jumlah yang sangat signifikan dan jauh di atas target 
yang ditetapkan,” kata Syamsu.•IRLI KARMILA
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JAKARTA - Sebagai anak perusahaan Pertamina yang bergerak di bidang 
Finance, PT Tugu Pratama Indonesia turut berpartisipasi dalam ajang Konvensi 
dan Pameran Indonesian Petroleum Association (IPA) ke36 yang berlangsung 
selama tiga hari 23 – 25 Mei 2012 di Jakarta Hall Convention Center (JHCC).
   
 Keikutsertaan Tugu Pratama dalam IPA ini dinilai penting mengingat kontribusi 
Tugu Pratama selain sebagai asuransi umum juga sebagai perusahaan pengelola 
asuransi yang berkaitan dengan risikorisiko minyak dan gas bumi bagi perusahaan 
industri migas terkemuka secara nasional maupun internasional.•IRLI KARMILA

Tugu Pratama di IPA
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Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto menjadi panelis dalam Plenary Sessions pada 
hari ke2 penyelenggaraan Indonesian Petroleum Association (IPA) Conference and 
Exhibition, Kamis (24/5) dengan mengangkat tema “How to create an environment to 
meet the demand?”.  Turut hadir panelis lainnya, Vice President Petroleum Management 
Unit Petronas, Ramlan Malek,  President Director STATOIL, Tor Fjaeran,  President 
Director Medco Energi Internasional, Lukman Mahfoedz dan President Director 
Schlumberger, Ahmad Yuniarto.•IRLI KARMILA
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Untuk pertama kalinya gelaran IPA 2012 mengadakan lomba foto dengan tema “Oil and 
Gas for All of Us”. Kompetisi foto ini melibatkan para pemain industri migas, komunitas 
fotografi serta masyarakat umum. Dari tema yang diperlombakan, panitia membagi 
dalam beberapa kategori yakni People and Energy, Oil and Gas, serta CSR. Sembilan 
pemenang dari tiga kategori mendapatkan hadiah dengan total Rp 50 juta. Tampak 
ketua pameran dan konvensi IPA ke36 Mochamad Harun menyerahkan hadiah kepada 
salah satu pemenang kompetisi foto.•NILAWATI DJ/DEWI SRI UTAMIFo

to
 : 

R
A

H
M

A
N

Dalam konvensi Indonesian Petroleum Assocoation (IPA) ke36 ini ada yang berbeda, 
yaitu ada kegiatan baru yang dirancang untuk menunjukkan upaya yang telah dilakukan 
perusahaan migas dalam mendukung kelestarian lingkungan dan masyarakat sekitar 
wilayah operasi mereka. Tempat kegiatan itu bernama Empowerment Center.

Di area Empowerment Center, pengunjung banyak mendapatkan berbagai informasi, 
seperti proses eksplorasi dan produksi migas dan bagaimana cara sistem atau 
konsep kontrak bagi hasil di Indonesia. Semua itu dapat dilihat dari pertunjukan film 
yang diputar di jamjam tertentu.

Di bagian ini juga ditampilkan pencapaian pengusaha kecil lokal atau mitra binaan 
perusahaan migas. Terdapat sekitar 10 mitra binaan dari berbagai perusahaan migas, 
baik itu Pertamina Hulu Energy (PHE) ONWJ, PHE WMO, Chevron, ExxonMobil, Vico 
Indonesia maupun Medco. Mereka adalah pengrajin batik, pengelolaan puskesmas, 
pengelolaan rumah sehat, dan beberapa pengelolaan makanan dari bahan dasar 
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Penyerahan Hadiah 
Lomba Foto IPA 2012

Direktur Gas Pertamina 
Jadi Panelis di IPA 2012

ketela, umbi rambat, tepung terigu maupun ikan. 

EC menerima lebih dari 1,200 pengunjung, tidak saja dari kalangan industri namun juga dari 
kalangan pelajar dan mahasiswa. Diantara pengunjung, termasuk Menteri ESDM Jero Wacik 
beserta Ibu yang sangat terkesan dengan kegiatan yang ditampilkan.•NILAWATI DJ

Yang Baru di IPA 2012

Pameran dan Konvensi IPA 36, secara resmi ditutup Dirjen Migas Evita Legowo, pada Jumat, 
(25/5). Selama 3 hari, konvensi dan pameran yang diikuti 150 perusahaan, dikunjungi lebih dari 
8.000 orang, termasuk delegasi konvensi, pengunjung profesional dan mahasiswa.    Menurut 
President IPA Elisabeth Proust, konvensi tahunan IPA ke36 ini merupakan tonggak penting 
bagi organisasi, tidak saja karena banyaknya peserta yang menghadiri, yang mana jumlahnya 
merupakan rekor tertinggi, namun juga karena telah membahas 150 makalah teknis dan berbagai 
isuisu penting di dunia migas. “Kami berharap semua peserta memperoleh banyak manfaat 
yang bernilai dari konvensi ini. Semoga diskusi dan dialogdialog yang telah dilakukan selama 
konvensi menginspirasi para pemangku kepentingan industri untuk terus berupaya menciptakan 
lingkungan investasi yang bersahabat”.•NILAWATI DJ/DEWI SRI UTAMIFo
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IPA Tonggak Penting 
Organisasi Migas



MEDIA PERTAMINA Senin, 4 Juni 2012

SISIPAN

Hidup 
Sehat 
Mulai 

Hari Ini
Setiap tahun Pertamina memperingati Hari 
Tanpa Tembakau se-Dunia pada tanggal 31 
Mei. Kali ini kegiatan disinergikan dengan 
tema “World No Tobacco Day & Drugs 2012”. 
Dimana kegiatan dirangkai dari kampanye 
tidak merokok pada tanggal 31 Mei 2012, 
senam Special No Tobacco Day, serta kegiatan 
tes urine untuk mendeteksi penyalahgunaan 
narkoba pada awal Mei lalu.

Bagi Pertamina kegiatan ini tidak sekedar 
menjadi rutinitas belaka, tetapi untuk 
meningkatkan kesadaran pekerja dan pekarya 
yang berada di lingkungan Pertamina untuk 
membiasakan berperilaku hidup sehat.  Hal 
tersebut bisa diawali dengan rutin berolah 
raga,  serta berperan aktif dalam menciptakan 
lingkungan Pertamina yang bebas asap rokok 
dan bebas narkoba.

Untuk memulainya tentunya diawali dari 
masing-masing pribadi. Dimana kesadaran 
untuk tidak merokok, akan kembali pada 
individu. “Memang tidak bisa dipungkiri 
untuk mempengaruhi seseorang bisa 
berhenti merokok, semuanya kembali 
kepada diri masing-masing, atas kesadaran 
sendiri,” ujar Direktur SDM Evita Legowo 

saat acara Senam Bersama Jumat (1/6).

Seluruh rangkaian kegiatan “World No 
Tobacco Day & Drugs 2012” kami rangkum 
dalam sisipan Media Pertamina edisi pekan 
ini. Diharapkan, sajian ini bisa menginspirasi 
insan Pertamina untuk memulai hidup sehat 
mulai hari ini.•

ILUSTRASI : OKI NOVRIANSYAH



“

Direktur Umum Luhur Budi Djatmiko berbagi 
pengalaman selama 5 tahun terakhir ini  berhenti 
menghisap rokok. Sebelumnya, selama 33 tahun ia 
bisa menghabiskan 3 bungkus rokok per hari.
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Dalam rangka menuju perusahaan yang berkelas dunia, 
haruslah didukung oleh Sumber Daya Manusia yang 
berkinerja tinggi, sehat, bugar dan tentunya “No Tobacco 
and Drugs”.

“Memang tidak bisa dipungkiri untuk menyuruh seseorang 
bisa berhenti merokok dan semua kembali kepada 
diri masing-masing atas kesadaran sendiri,” demikian 
disampaikan oleh Direktur SDM Pertamina, Evita Tagor 
dalam kesempatan bincang-bincang bersama direksi usai 
pelaksanaan Senam Aerobik Spesial memperingati Hari 
Tanpa Tembakau Sedunia, di Halaman Parkir Kantor Pusat 
Pertamina, Jumat (1/6).

Evita mengatakan, untuk di lingkungan kerja haruslah 
dimulai dari pemimpinnya agar bisa menjadi Role Model 
bagi bawahannya dengan berhenti merokok mengingat 
pentingnya kesehatan bagi kehidupan.

Dalam kesempatan bincang-bincang tersebut, Direktur 
Umum Pertamina, Luhur Budi Djatmiko berbagi 
pengalamannya berhenti merokok yang sudah dijalaninya 
selama lima tahun ini.

“Saya pecandu berat rokok hingga menghabiskan 3 
bungkus per hari. Kesadaran berhenti merokok muncul 
ketika rumah saya dipenuhi oleh asap rokok teman-teman 
anak saya dan dada saya serasa sakit mencium asap rokok 
tersebut,” ungkap Luhur.

Luhur Budi akhirnya berpikir dan langsung memutuskan 
untuk tidak merokok lagi. Menurutnya, hanya mencium 
asap saja dada terasa sakit, apalagi dirinya yang perokok 
pastinya akan lebih sakit lagi dan tubuh akan dipenuhi oleh 
racun nikotin.

“Intinya adalah niat  untuk hidup lebih sehat, jika kita 
punya niat tersebut maka keinginan untuk berhenti 
merokok akan lebih mudah kita jalankan demi 
menciptakan lingkungan kerja dan lingkungan keluarga 
yang bersih dan sehat,” ungkap mantan pecandu rokok 
selama 33 tahun ini.

Sangatlah penting bagi jajaran insan 
Pertamina untuk berkomitmen menciptakan 
lingkungan kerja yang sehat tanpa asap 
rokok. Dengan melakukan berbagai upaya 
antara lain tidak merokok di tempat kerja 
dan tempat umum.

Udara yang sehat dan bersih merupakan 
hak setiap orang dan tempat kerja 
merupakan salah satu kawasan yang 
dilarang untuk merokok. Hal ini sesuai 
dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 Tentang 
Larangan Merokok dan Peraturan 
Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 50 
Tahun 2012 tentang kawasan dilarang 
merokok.•IRLI KARMILA

World No Tobacco 2012 :
Lingkungan Kerja Sehat 
Tanpa Asap Rokok

“



“Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan 
gangguan kehamilan dan janin”. Itulah kalimat yang tertulis dibalik bungkus 
rokok. Namun si perokok tak peduli akan makna dari tulisan tersebut.

Kebanyakan orang akan berhenti merokok setelah merasakan penyakit 
kronis seperti kanker paru, sakit jantung atau penyempitan pembuluh 
darah. Harus disadari bahwa penyekit-penyakit berbahaya itu tidak hanya 
menyerang perokok tapi juga dapat menyerang perokok pasif atau orang 
yang menghirup asap rokok. Istri, anak, keluarga dan teman bisa menjadi 
korban dari efek buruk merokok.

Seperti halnya yang pernah dialami oleh Vice President Fuel Industry & 
Marine Marketing Dani Andriananta. Ia merasakan efek mengkonsumsi 
rokok. Dirinya terserang Vertigo dan mengalami kelebihan berat badan. 
Berawal dari situlah Dani mulai menghentikan merokoknya.

“Manfaat yang saya rasakan setelah 2 tahun tidak merokok, berat badan 
saya bisa turun 14 kg. Vertigo sudah berangsur pulih dan saya merasakan 
badan lebih bugar lagi. Menjaga komitmen kebugaran itu sangat penting,” 
ungkap Dani saat bincang-bincang setelah Senam Aerobik Spesial 
peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia, di Halaman Parkir Kantor Pusat 
Pertamina,  (1/6).
  
Menurutnya, Kesadaran akan bahaya rokok ini harus disadari oleh setiap 
perokok agar kebiasaan buruk tersebut dapat dihentikan, diminimalisir 
efeknya terhadap orang lain dengan menerapkan kebiasaan merokok pada 
tempat khusus yang telah disediakan. Sayangnya, masih banyak perokok 
yang enggan mematuhi peraturan dan merokok di sembarang tempat. Hal ini 
tentu saja mengganggu kenyamanan dan kesehatan orang di sekitarnya.

Karena itulah, hari tanpa tembakau yang jatuh pada tanggal 31 Mei perlu 
dimaknai dengan sungguh-sungguh. Sebagai perusahaan BUMN terbesar 
di Indonesia yang memiliki ribuan pekerja, Pertamina menaruh kepedulian 
tinggi terhadap kesehatan para pekerjanya. Serangkaian acara digelar untuk 
mendukung hari tanpa tembakau. Seperti razia perokok di lingkungan kantor 
dan senam aerobik bersama.•IRLI KARMILA

Berkomitmen untuk 
Sehat Tanpa Rokok

VP Fuel Industry & Marine  
Marketing Dani Andriananta 
(tengah) berkomitmen untuk 
sehat tanpa rokok setelah 
terserang vertigo.

Keseriusan Pertamina dalam mengantisipasi penyalahgunaan narkoba di setiap 
lini bisnisnya dilakukan dengan berbagai kegiatan. Pertamina menyadari bahwa 
penyalahgunaan Narkoba di tempat kerja merupakan masalah serius yang dapat 
menyebabkan penurunan kinerja dan perubahan perilaku pekerja. Hal ini berisiko tinggi 
terhadap kualitas SDM yang berdampak pada kerugian manusia (kematian, kecacatan dan 
kesakitan), property damaged, kerusakan/pencemaran lingkungan dan menurunnya citra 
Perusahaan. Oleh karena itu Pertamina memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa 
risiko tersebut harus dicegah.

 Salah satunya dengan mengadakan tes urin bagi pengemudi mobil operasional di Kantor 
Pusat Pertamina dan Pengemudi mobil Tangki di Terminal BBM Plumpang, Jakarta Pusat. 
Kegiatan tes urin tersebut diadakan dua hari berturut-turut pada tanggal 8-9 Mei 2012, 
oleh Health and Medical Management menggandeng Rumah Sakit Ketergantungan Obat, 
Jakarta.

Untuk tahap awal, tes urin diterapkan kepada para pengemudi karena pekerjaan 
para pengemudi membutuhkan konsentrasi penuh dan sarat akan berbagai resiko. 
“Diharapkan dengan kegiatan ini bisa memberikan kepastian bagwa setiap pekerja di 
lingkungan Pertamina bebas narkoba,”ujar Assistant Manager Medical Corporate Eko 
Prihsetiyoningsih.

Bagi para pengemudi kegiatan ini dinilai sangat positif, sebagai bentuk pencegahan 
yang bermanfaat tidak hanya bagi pengemudi tetapi juga bagi user-nya.  “Tugas kami 
mengantarkan pekerja yang merupakan aset perusahaan dari satu tempat ke tempat lain, 
baik di dalam maupun luar kota. Tentu saja dengan kegiatan ini, memberikan keyakinan 
akan keselamatan pengemudi sendiri maupun pekerja Pertamina,”ujar Tony Slamet 
Koestrianto, Pengawas Pool Transportasi Kantor Pusat Pertamina.

Tony berharap agar kegiatan serupa dilakukan rutin bahkan dikembangkan untuk tes 
kesehatan lainnya. Karena kondisi kesehatan para pengemudi di kantor Pusat yang kini 
jumlahnya mencapai 50 orang,  perlu diperhatikan agar bisa memberikan pelayanan 
secara maksimal kepada para user-nya.•DEWI SRI UTAMI

Tes Urin 
Bagi Pengemudi
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Sekitar 300 karyawan Pertamina beserta jajaran Direksi Pertamina turut 
berpartisipasi  dalam kegiatan Senam Aerobik Spesial yang berlangsung di 
Halaman Parkir Kantor Pusat Pertamina, Jumat (1/6).

Berdasarkan hasil penilaian terpilih 12 orang pesenam terbaik untuk kategori usia 
40 tahun ke atas dan kategori 40 tahun ke bawah yang masing-masing terdiri dari 
tiga peserta perempuan dan tiga peserta laki-laki. Para pesenam terbaik tersebut 
berhak atas voucher belanja.

Penilaian ini dilakukan oleh 4 (empat) orang juri dari instruktur senam berdasarkan teknik gerak peserta, kecepatan 
peserta didalam mengikuti gerak instruktur, stamina, dan keceriaan peserta.•IRLI KARMILA

Direktur SDM Pertamina, Evita Tagor menyerahkan hadiah Door Prize berupa Sepeda Gunung kepada Bambang, dari 
fungsi Security sebagai peserta Senam Aerobik yang beruntung dalam acara Senam Aerobik Jumat Spesial “World No 
Tabacco and Drug” di di Halaman Parkir Kantor Pusat Pertamina, Jumat (1/6). •NILAWATI DJ/DEWI SRI UTAMI

Manager Medical HR Pertamina, Ugan Gandar menyerahkan hadiah berupa 2 (dua) unit sepeda kepada Deswita 
Ardini dan Nuraroya sebagai karyawan Pertamina yang paling aktif mengikuti senam di hari Jumat berdasarkan 
jumlah absen terbanyak.

Pemberian hadiah ini juga turut memotifasi karyawan Pertamina lainnya untuk bisa menyisihkan waktu dengan 
mengikuti senam pagi yang dilaksanakan setiap hari Jumat.  Sehingga kualitas hidup sehat akan terus 
terjaga.•IRLI KARMILA

Pemenang Doorprize

Lomba Senam

Kehadiran Senam Terbanyak
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Ajakan pekerja untuk tidak merokok di lingkungan kantor Pusat Pertamina pada Hari Tanpa Tembakau Sedunia, 31 Mei 
2012, dilakukan di empat titik yang selama ini menjadi tempat merokok. Dua petugas telah siaga di masing-masing titik 
mengimbau para perokok untuk mematikan rokok pada peringatan “World No Tobacco Day”. Mereka yang dengan 
sukarela mematikan rokoknya, langsung diberi doorprize sebagai bentuk partisipasi menciptakan lingkungan kantor 
bebas asap rokok. Selain itu mereka juga diberikan penjelasan tentang bahaya merokok bagi kesehatan.•DEWI SRI UTAMI

Ajakan Tidak Merokok

Pertamina Gelar 
Kampanye Anti Rokok
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Untuk kesekian kalinya Pertamina kembali menggalakkan kampanye anti merokok pada peringatan 
Hari Tanpa Tembakau sedunia “World No Tobacco Day” pada Kamis (31/5). Selain mengampanyekan 
tidak merokok pada tanggal 31 Mei 2012, di kantor Pusat Pertamina juga dipajang berbagai spanduk 
serta balon dukungan perusahaan terhadap kampanye anti rokok.•DEWI SRI UTAMI


