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PT Pertamina (Persero) memborong penghargaan 

dalam ajang indonesia’s most admired 

companies (imac) awards 2011. Pertamina 

meraih 3 penghargaan untuk kategori 

pertambangan migas, SPbU dan pelumas.

JAKARTA – nama Pertamina disebutkan tiga kali da
lam malam penganugerahan Indonesia’s Most Admired 
Com panies (iMaC) Awards 2011 yang diselenggarakan 
frontier Consulting Group bekerjasama dengan Bloomberg 
Business Week, di Ballroom hotel ritz Carlton, Jakarta, 
rabu (8/6).

tiga penghargaan yang diperoleh Pertamina dalam 
kategori industri oil and gas meliputi Pertambangan Minyak 

dan Gas, sPBu dan Pelumas. Penghargaan diserahkan 
oleh Chairman Frontier Consultant Group handi irawan d 
kepada direktur Pemasaran dan niaga Pertamina, djaelani 
sutomo dan direktur umum Pertamina, Waluyo.

iMaC award adalah penghargaan tertinggi terhadap 
image perusahaan yang dilakukan berdasarkan survei di 
beberapa kota besar di indonesia yang melibatkan 2.480 
responden dari kelompok manajemen/pelaku bisnis, stock
holder/investor dan jurnalis.

 Menurut handi irawan, penilaian iMaC award ini ber
dasarkan empat dimensi yakni Quality, yang mewakili atribut 
yang berhubungan kualitas produk, pelayanan dan inovasi; 
Performance, yang merujuk kepada kinerja perusahaan; 
Responsibility, yang menggambarkan citra perusahaan 
yang berhubungan dengan kesadaran perusahaan terhadap 
lingkungan dan tanggung jawab sosial yang diperlihatkan 
oleh perusahaan.  dan Attractiveness, yang berhubungan 

dengan kualitas karyawan dan seberapa besar daya tarik 
perusahaan tersebut sebagai tempat bekerja.

djaelani menilai penghargaan ini sebuah prestasi yang 
membanggakan bagi Pertamina, dan membuktikan kerja 
keras yang dilakukan oleh Pertamina selama ini telah mem
peroleh hasil yang nyata.

“Image ini dilihat dari berbagai struktur seperti sPBu 
dengan pasti pasnya semakin berkibar dan mendapatkan 
kepercayaan masyarakat. disamping itu untuk Pelumas 
merupakan hasil produksi dalam negeri juga memberikan 
kebanggaan yang dianggap sebagai pelumas terbaik di 
indonesia,” ungkap djaelani.

Perbaikan corporate image Pertamina ini diharapkan 
mampu meningkatkan loyalitas konsumen, kepercayaan 
investor dan pada akhirnya dapat meningkatkan daya 
saing perusahaanperusahaan di indonesia dalam jangka 
panjang.MPIK

direktur umum Pertamina Waluyo (kiri) dan 
direktur Pemasaran & niaga Pertamina 
djaelani sutomo (kedua dari dari kiri) foto 
bersama setelah menerima tiga penghargaan 
dalam ajang iMaC 2011.



MANAJEMEN 2no. 24
tahun XLVii, 13 Juni 2011POJOK

auditor Harus memahami iFrS
PENGANTAR REDAKSI : 

Menjelang penerapan 
International Financial 
Reporting Standards (ifrs) 
tahun 2012, banyak pihak 
yang berkaitan dengan 
masalah keuangan, 
melakukan pembenahan dan 
meningkatkan kompetensinya 
untuk memahami ifrs 
ini. termasuk di antaranya 

adalah para auditor di  satuan Pengawasan intern 
di berbagai BuMn.  Berikut adalah sambutan dari 
Presiden Direktur PT Tugu Pratama Indonesia 
Evita M. Tagor yang dilanjutkan dengan wawancara, 
ketika membuka Sharing Session “IFRS Revenue 
Accounting & Fixed Asset (PSAK23 & PSAK16)” di 
Wisma tugu, Jl. rasuna said, Jakarta, pada selasa 
(7/6). 

Apa latar belakang acara sharing session ini 
diselenggarakan?  Sharing session ini  dengan 
tema “IFRS Revenue Accounting dan Fixed 
Asset”, merupakan hot topic menjelang penerapan 
International Reporting Financial Standards (ifrs)  
di tahun 2012. sebenarnya sampai sekarang saya 
masih terus  berpikir, ”kenapa amerika tidak mau  ikut 
aturan ifrs? Bagi saya hal  itu masih merupakan 
tekateki, padahal ifrs ini merupakan kesepakatan 
standar global yang didukung oleh G20.”

saya senang dengan acara sharing session  ini, 
yang  menjadi suatu rutinitias di antara para auditor 
satuan Pengawasan intern (sPi). karena setahu 
saya fungsi sPi itu sudah bergeser. dahulu  mungkin 
kita takut kalau sPi datang mau memeriksa internal 
perusahaan. istilahnya itu ‘BPkP kedua’, karena ada 
saja kesalahan  yang ditemukan. tetapi alhamdulillah, 
fungsi itu rupanya sudah bergeser menjadi sPi 
sebagai partner dan sebagai consulting, dan juga 
sebagai assurance internal department.

nah, sebenarnya saya tidak ingin  sPi itu 
seperti polisi di tikungan.  tetapi saya juga tidak 
menginginkan kegiatan internal perusahaan jadi 
takut. sebentarsebentar harus tanya ke sPi 
terlebih dahulu, karena kita berbisnis memang harus 
menanggung risiko, namun risiko yang calculated, 
yang tidak boleh keluar dari ramburambu yang ada. 

saya pikir temanteman di sPi juga harus 
memahami seluruh aturan soP (standard operating 
procedure) yang ada di dalam perusahaan.  Jangan 
sampai nanti ada yang mengatakan,”Loh, kan saya 
sudah tanya ke sPi, dan diperbolehkan kok!” 

Jadi seolaholah kesalahan nanti dipindahkan ke 
temanteman sPi ini. kita sebagai pelaku bisnis harus 
cukup tahu ramburambunya yang mana boleh dan 
yang mana tidak boleh.   konsultasi, yes;  assurance, 
yes. tetapi bukan berarti  dijadikan sebagai suatu 
tameng karena sudah meminta izin sama sPi. 

Jadi temanteman auditor  sPi ini juga mungkin 
perlu meningkatkan  kemampuan diri agar dalam 
memberikan konsultasi atau assurance  kepada 
departemen lain di dalam suatu perusahaan itu, bisa 
lebih tepat sasaran, namun harus tetap menjaga 

supaya tidak terlalu masuk di dalam operasional 
perusahaan. 

Adakah  kaitan  acara sharing session  ini 
dengan Tugu Pratama? Jadi sebenarnya ini adalah 
acara dari fk sPi komisariat bidang esdM yang 
anggotanya terdiri dari 27 perusahaan BuMn atau 
anak perusahaannya. untuk penyelenggaraan  acara 
kali ini, dibentuklah  panitia bersama dari Pertamina 
eP, PGe, Pdsi, Pertamina retail dan tugu Pratama 
indonesia. untuk tempat, mereka sepakat untuk 
diadakan di tugu Pratama indonesia ini. Jadi kami  
dalam hal ini memfasilitasi fk sPi. 

acara ini dilaksanakan  karena kita akan memasuki 
era  aturan baru didalam pembuatan laporan 
keuangan, yaitu era ifrs. Banyak hal didalam ifrs 
yang belum semua memahaminya, sehingga dalam 
hal ini internal audit sebagai konsultan internal 
Pertamina perlu juga memahami ifrs ini agar bisa 
memberikan suatu  assistance nanti kepada internal 
perusahaan dalam menerapkan ifrs tersebut. 

acara ini memang kita prioritaskan untuk 
membahas ifrs untuk meningkatkan  kompetensi 
temanteman  sPi. 

Apakah Tugu Pratama juga akan menerapkan 
IFRS ini? Dan sudah sejauhmana sosialisasi 
dan implementasi IFRS ini? sebenarnya tPi 
sudah mulai dari tahun 2010 lalu untuk mempelajari 
dan menerapkan metode ifrs didalam reporting 
system tugu Pratama indonesia. tahun 2010 kita  
sudah mencoba menerapkannya, mendahului  dari 
pencanangannya yang seharusnya tahun 2012. 

tugu memulainya sejak tahun 2010 dengan 
asisstance dari ikatan akuntan indonesia (iai) di 
dalam penerapannya. karena memang di perusahaan  
asuransi, penerapan ifrs akan lebih complicated 
karena ada beberapa peraturan Psak (Pernyataan 
standard akuntansi keuangan)  yang masih hidup 
atau  masih  berlaku,  yang sedikit bertentangan 
dengan ifrs. nanti  diharapkan dengan penerapan 
lebih awal  bisa diperoleh  masukan untuk reporting 
system yang lebih sempurna pada saat diterapkan 
tahun 2012. 

Apakah ini membuat  lebih mudah  ataukah 
lebih  sulit? Ya, sebagaimana suatu peraturan yang 
baru, tentunya butuh adjustment (penyesuaian diri) 
dan butuh sosialisasi. kalau soal mudah atau sulitnya, 
mungkin karena kita mencoba memasukkannya di 
dalam suatu sistem, mudahmudahan tidak terlalu 
sulit.  tetapi memang ada beberapa hal yang perlu 
disesuaikan antara Psak yang sudah ada dengan 
ifrs. 

Apa saja yang harus disesuaikan? Peraturannya. 
istilahnya itu, undangundangnya. Psak itu kan 
adalah dasar pembuatan suatu reporting. kebetulan 
ada suatu Psak yang belum dicabut, dengan kata 
lain masih berlaku, namun di dalam ifrs, hal itu 
sudah tidak lazim lagi. inilah yang mungkin perlu 
dikoordinasikan dengan ikatan akuntan indonesia (iai) 
ke depannya ini akan seperti apa.MPUHK/EKA
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Sistem kesehatan Pertamina
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sejak tahun 1982 pemerintah telah memiliki sistem kese
hatan nasional (skn). saat itu konsep Puskesmas menjadi 
booming dan seperti halnya negara lain di dunia ini, indonesia 
juga sangat berkeinginan untuk mewujudkan deklarasi alma
ata waktu itu yang mencanangkan “Health for All by Year 
2000”. nyatanya, sampai terlampauinya tahun itu impian untuk 
menjadikan semua orang sehat belum juga terwujud. hal ini 
terjadi bukan hanya di indonesia tapi juga di hampir seluruh dunia 
bahkan di negara maju sekalipun seperti amerika serikat. 

konsep sehat bagi semua itu bukan berarti tidak ada lagi 
orang yang sakit tetapi bahwa setiap orang akan mendapatkan 
haknya atas kesehatan dirinya maupun hak atas pelayanan 
kesehatan yang setara. akses pelayanan kesehatan, hak atas 
prosedur medis dan obat, perawatan maupun rujukan adalah 
se tara bagi setiap orang yang membutuhkan. Pemenuhan hak 
dasar kebutuhan kesehatan harus sama, walaupun masalah 
kenyamanan atau atribut layanan lainnya, boleh saja berbeda. 
Pada tahun 2009 dilakukan revisi dan peninjauan kembali 
skn tersebut dengan memperluas pelayanan kesehatan 
pada perubahan pola penyakit masyarakat, termasuk konsep 
sistem kesehatan daerah dan konsep Puskesmas. disinilah 
diperkenalkan konsep “indonesia sehat di tahun 2010”. Pada 
skn tahun 2009 ini pula diatur beberapa azas pelayanan 
kesehatan, termasuk azas rujukan layanan kesehatan. setelah 
lewat tahun yang dicanangkan itu, ternyata skn ini pun be lum 
mampu menyelesaikan masalah kesehatan rakyat indonesia.  

 
MENGAPA KESEHATAN PERLU DIATUR?

Meskipun pada uud’45 yang diamandemen disebutkan 
bahwa sehat adalah hak setiap warga negara indonesia, 
namun pada kenyataannya untuk menjadi sehat bukanlah hal 
yang mudah dan murah. Biaya kesehatan dari aPBn, belum 
dapat menghasilkan kesehatan yang baik dan merata, apalagi 
jika yang diinginkan adalah kualitas pelayanan kesehatan 
yang lebih baik. tanpa adanya pengaturan dan sistem yang 
terstruktur dapat dibayangkan bahwa hanya mereka yang 
kaya saja yang mendapatkan akses layanan terbaik.  hal inilah 
yang menyebabkan pelayanan kesehatan perlu diatur oleh 
pemerintah. Pengaturan yang baik ini juga bertujuan agar biaya 
kesehatan dapat dipakai secara optimal bagi sebesarbesarnya 
kesejahteraan masyarakat termasuk segala upaya promotif dan 
preventif, yang diyakini mampu menurunkan angka kesakitan 
sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. di dalam 
skn tahun 2009 ini, departemen kesehatan berperan sebagai 
regulator dan pengawas yang memastikan pelayanan kesehatan 
dapat dijangkau dan dirasakan oleh seluruh masyarakat 
indonesia. apabila dengan pengalaman menetapkan 2 skn 
saja  indonesia belum mampu membanggakan sistem pelayanan 
kesehatannya, bagaimana pula halnya dengan “negara kecil” 
yang bernama Pt Pertamina (Persero)? apakah juga perlu suatu 
tatanan sistem pelayanan kesehatan diciptakan baginya?  

SISTEM KESEHATAN PERTAMINA
Pada dasarnya suatu sistem tata kelola diperlukan untuk 

memberikan arahan sekaligus memberikan batasan agar tujuan 
akhir perjalanan dapat dicapai dengan hasil yang optimal. apabila 
hal ini dikaitkan dengan lingkup pelayanan kesehatan di Pertamina 
maka di awal langkah perlu ditetapkan dulu suatu “hasil” (visi) itu. 
seperti apakah arti sehat dan kesehatan yang diharapkan oleh 
perusahaan ini? sekadar sembuh dari sakit ataukah berorientasi 
pada produktivitas, termasuk menjaga agar tetap sehat. Pada 
masa lalu, fungsi kesehatan di perusahaan ini bertugas untuk 
memberikan pelayanan kesehatan dengan peran bagaimana 
menyembuhkan pekerja dan keluarganya yang sakit. saat ini 
peran tersebut telah lebih difokuskan pada upaya mengangkat 
produktifitas pekerja untuk menunjang percepatan yang dilakukan 
oleh Pertamina  menjadi World Class Company. untuk hal itu 
fungsi Medical Pertamina saat ini terus meningkatkan perannya 
sebagai  Management  Advisor for Health Benefit & Productivity, 
Industrial Health based & Productivity Paradigm, dan Manage 
Cost Effective Health Care System & Organization. dengan 
demikian keluaran yang diperoleh perusahaan pun semakin jelas, 
yaitu pekerja yang sehat dan produktif, biaya layanan kesehatan 
yang paling wajar serta mutu layanan kesehatan yang baik, dalam 
basis orientasi pada kesehatan industrial.    

di sisi lain, pelayanan kesehatan dan proses menuju 
sehat dan produktif tersebut tidak dapat hanya dikelola dan 
dilaksanakan oleh satu fungsi saja. di dalam penjenjangan 

layanan kesehatan – seperti tertulis dalam skn 2009 – dikenal 
ada Penyelenggara Pelayanan kesehatan tingkat i (PPk i) di 
poliklinik (home clinic), PPk ii di rs rujukan spesialis, dan PPk 
iii di rs rujukan sub/super spesialis. sementara itu, upaya 
mewujudkan pekerja yang sehat dan produktif, bukanlah sekadar 
menyembuhkan mereka dari sakit, namun juga menjaga agar 
pekerja tetap fit, tidak sakit bahkan terhindar dari kecelakaan di 
tempat kerja. sampai disini tampaklah bahwa dalam mengelola 
kesehatan yang komprehensif ini perlu dibentuk suatu tata kelola 
yang melibatkan semua komponen pengelola kesehatan pekerja 
di perusahaan dan harus bersinergi dalam mewujudkan impian 
ini. inilah pondasi pertama apabila kita ingin membentuk suatu 
tata kelola kesehatan di perusahaan ini dalam bentuk sistem 
kesehatan Pertamina (skP).      

SINERGI MEWUJUDKAN SKP
apabila di”sederhanakan”, maka subyek  sekaligus obyek, 

layanan kesehatan di perusahaan ini adalah sama yaitu pekerja 
(beserta istri, suami dan anaknya – Pisa). Jika obyek layanan 
itu hanya memerlukan kesembuhan di saat sakit, maka mereka 
cukuplah dibelikan polis asuransi atau lumpsum biaya kesehatan 
untuk berobat manakala sakit. namun apabila produktivitas, 
biaya dan mutu layanan juga diharapkan menjadi variabel 
yang diharapkan, maka kesehatan Pisa harus dilihat dari “hulu 
sampai hilir”nya, bukan hanya dibiayai atau diberi harga rupiah 
ketika sakit saja. 

seperti telah kita ketahui bahwa fungsi yang berkaitan 
dengan masalah “sakit” Pisa di perusahaan ini bukan hanya 
diurus oleh fungsi Medical, tapi juga oleh fungsi kesehatan kerja 
(occupational health – oC), fungsi Medical di anak perusahaan 
dan Pt Pertamedika bersama jejaring layanan kesehatannya. 
adapun alur hulu – hilirnya sehat maupun sakit Pisa, khususnya 
pekerja adalah sebagai berikut. hadirnya pekerja di perusahaan 
ini disambut oleh fungsi Medical dengan Medical Checkup 
sebagai basis data awal kesehatan pekerja yang merupakan 
bagian dari harapan manajemen untuk mendapatkan pekerja 
dengan kondisi kesehatan optimal. selanjutnya ketika mereka 
sudah masuk dalam lingkungan pekerjaan, maka sinergi 
antara fungsi oC dan Medical perlu makin diperkuat untuk 
memastikan pekerja tetap sehat dan produktif, terhindar dari 
kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. demikian juga 
ketika mereka (dan keluarganya) sakit, sistem dan prosedur 
di PPk ii dan PPk iii menjadi domain yang melibatkan fungsi 
Medical dan Pt Pertamedika. inilah hilir penanganan pekerja 
yang mempunyai masalah di kesehatannya. siklus ini sangat 
mungkin berulang di setiap saat. namun satu hal yang pasti  
dan perlu mendapatkan perhatian adalah kendali atas biaya 
kesehatan, mutu layanan dan kepuasan. ketiga variabel inilah 
yang saat ini dikenal dengan sebutan sistem dan organisasi 
Managed Care. seperti halnya dengan skn maka Manajemen 
Pertamina (yang direpresentasikan oleh fungsi Medical dan 
fungsi oC) juga berperan sebagai regulator dan sebagai 
pengawas yang menjamin terselenggaranya sistem layanan 
komprehensif yang terbaik. Dengan kata lain secara finansial 
dan produktivitas pekerja, perusahaan akan sangat diuntungkan 
apabila pada seluruh sistem layanan kesehatannya bersinergi 
menerapkan cost effective care – yang ada dalam sistem 
managed care – yang berorientasi pada pola kesehatan industri 
migas. sudah saatnya tembok birokrasi dan sektorial di fungsi 
layanan kesehatan perusahaan itu dirobohkan dan membangun 
jembatan yang akan mampu mempercepat tercapainya visi 
perusahaan. ada cerita menarik dari seorang dokter Pertamina 
yang mengambil program master untuk kesehatan kerja di 
universitas indonesia. ternyata dalam beberapa diskusi di 
kampus terhormat tersebut terungkap bahwa yang disebut 
sistem kesehatan Perusahaan di indonesia adalah seperti yang 
telah diterapkan oleh Pt Pertamina (Persero). 

nah, inilah beda antara kondisi di negara kita dan di 
perusahaan kita. di negara kita skn sudah lama ada tapi belum 
bisa laksanakan, sedangkan di perusahaan kita skPnya belum 
ada tapi sudah diakui dan dianggap yang terbaik di indonesia. 

Lalu, apalagi yang harus ditunggu  jika kita ingin menjadi 
benar yang terbaik?•

Persoalan harga BBM bersubsidi dan tingkat 
konsumsi BBM  dalam negeri yang tinggi masih terus 
menyita perhatian kita. tarik ulur ini belum jelas dimana 
ujungnya dan akan seperti apa. intinya,  rakyat sudah 
terbiasa dengan BBM murah (karena subsidi), sementara 
pemerintah tidak sanggup terus memikul beban subsidi 
ini. Walau juga tidak berani  mencabutnya karena  
banyaknya pertimbangan politis. 

di tengah situasi seperti ini, minggu lalu ada 
sebuah pernyataan yang menarik dari ketua dewan 
Pertimbangan Presiden emil salim, seorang ekonom 
senior. emil mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang 
kebijakan energi nasional dan menyiapkan  satu paket 
kebijakan subsidi energi  secara menyeluruh, mulai 
dari energi fosil  hingga energi terbarukan, tidak hanya  
sebatas  pemberian  subsidi kepada BBM saja. ia menilai,  
sudah sepatutnya indonesia memiliki kebijakan satu paket 
kebijakan subsidi  untuk energi yang tidak hanya  fokus 
kepada subsidi BBM,  tetapi juga  mencakup keseluruhan  
pengembangan energi lain seperti batubara,  gas, dan 
lainlain. (Bisnis Indonesia,  1 Juni 2011) 

Pernyataan ini seharusnya menjadi perhatian  para 
stakeholders energi indonesia, mulai dari pemerintah, 
dPr, para akademisi, peneliti,  pengamat dan pelaku 
bisnis. seringkali  pemerintah mengatakan  bahwa 
indonesia sudah punya kebijakan energi yang terintegrasi, 
namun dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut tidak 
konsisten dilaksanakan. ingat saja, ketika beberapa tahun 
yang lalu harga minyak mentah menembus angka 140 
dolar as/barel, semua  pihak berbicara tentang energi 
alternatif seperti bahan bakar nabati (BBn). dan ketika 
harga minyak turun jauh dibawah 100 dollar as/barel, 
orang pun lupa dengan BBn. 

Bukan hanya soal kebijakan energi yang terintegrasi 
saja yang kita perlukan, tetapi juga harus komprehensif, 
saling terkait dengan sektorsektor lain pun, seperti 
industri otomotif dan infrastruktur. seorang tokoh industri 
otomotif nasional pernah mengatakan,  bahwa tugasnya 
meningkatkan produksi kendaraan pribadi tidak semata
mata untuk keuntungan perusahaannya, tetapi juga 
membantu pemerintah dalam menyerap tenaga kerja 
sebanyakbanyaknya. Bahwa kemudian  tingkat penjualan 
mobil yang tinggi mengakibatkan tingkat konsumsi BBM 
yang tinggi, itu bukanlah urusannya. tetapi ia paham 
persoalannya dan menyatakan siap  duduk bersama 
dengan pihakpihak terkait untuk mencari solusinya.

Masalahnya siapa yang seharusnya mengambil 
inisiatif untuk mengajak duduk  bersama membahas 
tentang kebijakan  energi nasional  dan kaitannya dengan 
sektorsektor lain yang banyak menyedot energi, seperti 
industri otomotif, industri berat, infrastruktur?

ah, sebenarnya  kita sudah punya jawabannya. 
tentu kita masih ingat dahulu kita punya Bappenas 
(Badan Perencanaan Pembangunan nasional) yang 

mengintegrasikan 
semua kebijakan 
pembangunan 
nasional. namun 
sayangnya, peran 
Bappenas kini 
tampaknya terbatas 
dan tidak seluas 
dahulu.

dan kalau 
pun kita sudah 
memiliki kebijakan 
energi nasional 
yang terintegrasi 
dengan sektor
sektor lain, kita pun 
harus konsisten 
melaksanakannya.
MP
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Sinergi antar bUmN untuk Percepatan 
Pembangunan ekonomi Nasional

Partisipasi Pertamina dalam 
Hari Sadar energi bersih Nasional
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JAKARTA - sebagai wujud 
dukungan komitmen indonesia 
terhadap penurunan efek gas 
rumah kaca, kementerian 
ener gi dan sumber daya Mi
neral bekerjasama dengan Pt. 
Pembangunan Jaya ancol dan 
indonesia institute of Clean 
energi menyelenggarakan 
kampanye sadar energi Ber
sih.

Pencanangan hari sadar 
energi Bersih ini dimulai 
dengan pelaksanaan Fun 
Bike di eco Park taman im
pian Jaya ancol, Minggu 
(29/5) yang dilepas oleh 
Men teri energi dan sumber 
daya Mineral darwin Zahedy 
saleh.  

turut serta dalam kegiat
an tersebut Jajaran direksi 
Pertamina antara lain, di
rektur  sdM Per tamina, 

rukmi hadihartini, direktur 
Pemasaran&niaga, djaelani 
sutomo, dan komisaris Perta
mina Luluk sumiarso.

keikutsertaan Pertamina 
dalam kegiatan ini sebagai 
upaya membangun kesadar
an masyarakat dalam me
ning katkan pemanfaatan 
ener gi bersih yang meliputi 
penggunaan energi baru ter
barukan dan konservasi energi 
serta pemakaian teknologi 
yang efisien.

darwin Zahedy saleh 
meng harapkan kegiatan ini 
dapat meningkatkan peng
gunaan energi bersih, sehingga 
terwujud budaya energi bersih 
demi pembangunan nasional 
yang berkelanjutan. 

“Peningkatan penggu
na an energi bersih sangat 
pen t ing terutama untuk 

men   jamin ketahanan ener gi 
nasional. untuk itu diperlukan 
keterlibatan dari seluruh 
lapisan masyarakat untuk 
meningkatkan budaya energi 
bersih dan perilaku ramah 
ling kungan,” ungkap darwin.

Beberapa kegiatan pen
ting juga dilaksanakan pada 

hari itu. antara lain, peletakan 
batu pertama pembangunan 
eco energi dan penanaman 
pohon energi, peluncuran 
maskot konservasi energi, 
peluncuran riken, pelun
curan Lampu tenaga surya, 
dan penyerahan 5 WkP baru 
panas bumi.MPIK

Menteri energi dan sumber daya Mineral darwin Zahedy saleh (tengah) juga 
ikut serta dalam Fun Bike pada pencanangan hari sadar energi Bersih.  

MEDAN -  dalam mewujudkan sinergi antar Badan usaha 
Milik negara (BuMn), Pt Pertamina (Persero) bersinergi 
dengan BuMn lainnya dalam workshop yang bertemakan 
“Percepatan dan Perluasan Pembangunan ekonomi nasional 
Melalui Peningkatan sinergi antar BuMn”, pada (19/5), di hotel 

Grand aston Cityhall, Medan. acara dihadiri oleh deputi Bidang 
restrukturisasi dan Perencanaan strategis BuMn Pandu 
djajanto dan komisaris Pertamina triharyo i soesilo.

Workshop sinergi antar BuMn dibagi dalam dua diskusi.
Pertama, deputi Bidang restrukturisasi dan Perencanaan 
strategis BuMn Pandu djajanto memberikan materi “stra tegi 
dan Permasalahan dalam Pelaksanaan sinergi” dan komisioner 
kPPu tadjuddin noer said memberikan ma teri “sinergi antar 
BuMn dalam Perspektif Persaingan usaha” de ngan dipandu 
moderator Pariskesit suprapto. Kedua, ko misaris Pertamina 
triharyo i soesilo memberikan materi “sinergi sebagai Langkah 
kesiapan Menghadapi Pasar Global”, Vivin harsanto direktur 
konsultan Jones Lang Laslle dengan materi “Meningkatkan nilai 
tambah Melalui sinergi Pemanfaatan aset” dan tonny Warsono 
direktur sdM dan Pengembangan Pt Wijaya karya tbk dengan 
materi “sinergi dalam hubungan Business to Business” serta 
dimoderatori oleh suhendra.

komisaris Pertamina triharyo i soesilo yang didampingi 
direktur Pemasaran & niaga Pertamina, djaelani sutomo dan 
GM frM region i, Gandhi sriwidodo menjelaskan bahwa sinergi 
antar BuMn diperlukan oleh Pertamina untuk mewujudkan 
menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia. 

deputi Bidang restrukturisasi dan Perencanaan starategis 
BuMn, Pandu djajanto yang juga membawa materi diskusi 
mengatakan bahwa workshop yang diberikan ini sangat penting 
dalam meningkatkan kinerja. sebab saat ini tantangan semakin 
berat dalam perekonomian dan infastruktur. 

Menurut Pandu, nilai investasi BuMn hingga tahun 2014 
ditar getkan mencapai rp 835,6 triliun. target ini meningkat 
rp 453 triliun dibanding periode sebelumnya yakni 383 triliun, 
sesuai Masterplan Percepatan dan Pembangunan dan Per
luasan nasional (MP3en). 

“dana tersebut rencananya untuk pengerjaan 475 proyek 
produksi dan diharapkan mampu menyerapkan sekitar 6,6 juta 
lapangan pekerjaan,” ujar Pandu.MPFRM REG. I

JAKARTA - sebagai pimpinan kita dituntut untuk 
dapat menyinergikan kekuatan yang dimiliki  untuk 
kemajuan Pertamina. sekarang ini Pertamina 
harus lebih agresif di upstream dan profitable di 
downstream. demikian dipaparkan direktur sdM 
Pertamina, rukmi hadihartini, di hadapan peserta 
tLe angkatan Xiii tahun 2011, selasa (25/4).

sedangkan tujuan diselenggarakannya Trans
formation Leadership Engine (tLe) adalah un tuk 
mengakselerasi kepemimpinan seseorang dalam 
menjalankan sebuah perusahaan. Menjalankan 
bisnis sama dengan menjalankan sebuah kapal 
yang sangat bergantung kepada nahkoda.  nakhoda 
tidak akan bisa menjalankan kapalnya tanpa ada 
dukungan dari bawahan. selain itu, program ini 
ber tujuan untuk bertukar pikiran dan memperluas 
jejaring eksternal Pertamina maupun dengan 
stake holders sehingga di masa mendatang tidak 
mendahulukan kepentingan sendiri, namun bisa 
menyinergikan kekuatan alumni tLe sehingga ter
cipta mendahulukan Pertamina first.

“Pertamina mengarahkan seorang pemimpin 
yang mampu menciptakan kondisi kondusif dan 
membuat bawahan mendukung apa yang sekarang 
dilakukan untuk menentukan arah Pertamina ke 
depan,” ujar rukmi.

rukmi mengingatkan bahwa prioritas transformasi 
tahun ini adalah mempercepat transformasi. kalau 
ada yang merasakan sekarang menurun, itu se
betulnya sudah pada kondisi yang hampir sustain, 
tetapi akselerasi masih dibutuhkan. 

Program ini dilakukan dalam tiga forum aplikasi 
di tempat kerja, menyelesaikan tugas kelompok 
maupun individu, serta bimbingan dari mentor atau 
coach yang diakhiri dengan evaluasi terhadap 
personal BTP dan personal behavior dalam pe
nyelesaian BtP tersebut.MPNDJ

Transformasi 
diharapkan lebih 
agresif
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MENTERI KEUANGAN DESAK 
PENGATURAN BBM
JAKARTA (Media Indonesia) - Menteri keuangan agus 
Martowardojo mendesak pengaturan konsumsi BBM 
bersubsidi dilakukan segera. hal itu untuk menjaga agar 
kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan sebesar 38,6 juta 
kl pada 2011 tidak terlampaui. Peningkatan konsumsi 
BBM bersubsidi di atas kuota bisa berimplikasi pada 
membengkaknya anggaran subsidi energi dalam aPBn. 
“kalau dilihat realisasi sampai kuartal i, volumenya sudah 
lebih tinggi 7 persen jika dibandingkan dengan periode 
yang sama tahun lalu. Jadi, kita mesti hatihati tentang 
itu,” ujarnya. Pengaturan konsumsi BBM bersubsidi 
seharusnya mulai dilakukan pada oktober 2010. namun 
mundur ke awal 2011, dan mundur lagi ke april 2011. 
Pelaksana tugas kepala Badan kebijakan fiskal (Bkf) 
kementerian keuangan Bambang Ps Brodjonegoro 
menambahkan, tanpa pengaturan konsumsi BBM ber
subsidi akan ada penambahan kuota dalam aPBn per
ubahan. Berdasarkan perhitungan Bkf, setiap kelebihan 
kuota BBM 1 juta kl, subsidi membengkak rp 1,7 triliun. 
BPh Migas memproyeksikan realisasi konsumsi pada 
akhir tahun akan mencapai 40,2 juta kl atau 1,6 juta kl 
di atas kuota.

OPEc AKAN PERTAHANKAN KUOTA 
PRODUKSI MINyAK
LONDON (Investor Daily) - kendati ada desakan 
supaya organisasi negaranegara Pengekspor Minyak 
(oPeC) mendukung upaya penurunan harga minyak dan 
pertumbuhan energi global, kartel minyak 12 negara itu 
diprediksi mempertahankan kuota produksi 24,84 juta 
barel per hari (bph) pada pertemuan di markasnya, di 
Wina, austria, (8/6). “debat soal kemungkinan naiknya 
kuota akan menekan harga minyak menjelang pertemuan 
oPeC. Para spekulan tampaknya memprediksi kuota 
itu akan dinaikkan,” ujar analis Commerzbank Carsten 
fritsch. namun, 30 analis yang disurvei Bloomberg  
memerkirakan kuota oPeC tidak bertambah. “di tengah 
isuisu seputar Libya dan harga di kisaran 100 dolar as 
per barel, oPeC kemungkinan menunda keputusan soal 
kuota,” ujar harry tchilinguirian, kepala strategi Pasar 
komoditas BnP Paribas sa.

KONVERSI MINyAK KE GAS HEMAT 
Rp 33,3 TRILIUN
JAKARTA (Koran Tempo) - konversi energi dari 
minyak tanah ke gas dinilai berhasil. sejak dicanangkan 
pada 2007, hingga april 2011, program konversi ber
hasil menghemat anggaran pendapatan dan belanja 
negara sebesar rp 33,3 triliun. angka itu adalah total 
penghematan subsidi minyak rp 45,3 triliun dikurang 
biaya konversi ke gas sebesar rp 12 triliun. Pemerintah 
telah menarik 17,1 juta kiloliter minyak tanah dan men
distribusikan 5,7 juta metrik ton gas dalam tabung  ukuran 
3 kilogram. direktur Pembinaan usaha hilir kementerian 
esdM saryono hadiwidjoyo menyatakan kesuksesan 
ini membuat konsumsi akan gas terus meningkat. Pe
merintah mendorong pengembangan infrastruktur dan 
kilang untuk memenuhi pasokan.

KONTRAK 118 PERUSAHAAN TAMBANG 
DIRENEGOSIASI
JAKARTA (Bisnis Indonesia) - sebanyak 118 perusahaan 
pertambangan, masingmasing 42 pemegang kontrak 
karya dan 76 perusahaan perjanjian karya pengusahaan 
pertambangan batubara tengah direnegosiasi sesuai 
dengan uu no. 4/2009 untuk manfaat yang optimal 
bagi negara. Menurut dirjen Mineral dan Batubara 
kementerian esdM thamrin sihite,  ada beberapa poin 
utama yang tengah direnegosiasikan tersebut. Poin 
itu di antaranya masa berlaku atau lamanya kontrak, 
luas wilayah, dan besaran royalti. Beberapa kontrak 
perusahaan yang tengah direnegosiasikan tersebut an
tara lain kk Pt freeport indonesia, Pt newmont nusa 
tenggara, dan Pt inco.MPRO

Pelumas Pertamina raih 
Satria brand award

fo
to

 : 
 f

r
M

 r
e

G
. i

V

indonesia climate change education Forum & expo 2011

GM fuel retail Marketing region iV rifky e. hardijanto menerima penghargaan satria Brand award dari  Ceo suara 
Merdeka Group kukrit suryo Wicaksono.

SEMARANG - dua produk 
pe lumas Pertamina, yaitu 
Prima XP dan Mesran super 
memenangkan penghargaan 
satria Brand award yang 
digelar di Balroom rama 
shinta, Patra Jasa Convention 
hotel, semarang, pada (24/5). 
Prima XP  menjadi pemenang 
untuk kategori pelumas mo
bil, sedangkan Mesran super 
menjadi yang terbaik untuk 
pelumas sepeda motor.

GM fuel retail Marketing 
region iV rifky e. hardijanto 
hadir untuk menerima peng
hargaan yang diberikan oleh 
Ceo suara Merdeka Group 
kukrit suryo Wicaksono se
bagai penggagas acara satria 
Brand awad. Menurut rifky, 
keberhasilan ini merupakan 
bukti bahwa pelumas Perta
mina diapresiasi dengan sa
ngat baik oleh masyarakat, 
khu susnya di Jateng & diY. 

Menurut Manager sales 
Lubricants region iV rudi 
rahmanda, penghargaan ini 
menjadi simbol untuk meng
ukur kedekatan hubungan 
brand Prima XP dan Mesran 
super dengan masyarakat 
pemakai pelumas di Jawa 

tengah yang selama ini ter
jalin sangat baik.

Penghargaan sa t r ia 
Brand award merupakan 
penghargaan bagi merek
me rek terbaik dari berbagai 
kategori yang selama ini di
konsumsi masyarakat Ja
teng. “satria Brand award 
merupakan bentuk apresiasi 

kami terhadap brand di Jawa 
tengah, sehingga brandbrand 
yang terpilih jadi barometer 
produk untuk masyarakat Ja
wa tengah.” ujar kukrit.

sebanyak 67 brand atau 
merek terbaik dari 82 kategori 
mendapat penghargaan da
lam ajang yang baru kali 
per  tama digelar di tingkat 

re gional ini. survei terhadap 
1.900 responden di Jateng 
selama dua bulan dilakukan 
untuk proses penilaian terkait 
dengan penghargaan ini.
sua ra Merdeka Group selaku 
pelopor acara ini merupakan 
surat kabar dengan pangsa 
pasar terbesar di Jawa te
ngah.MPFRM REG. IV

JAKARTA – Perubahan 
iklim telah menjadi salah 
satu isu penting dunia yang 
dikhawatirkan akan terus 
menimbulkan dampak mem
bahayakan bagi keber lan
jutan ekosistem bumi karena 
peningkatan emisi gas rumah 
kaca. demikian disampaikan 
ketua harian dewan harian 
nasional Perubahan iklim, 
rachmat Witoelar  pada 
pembukaan Pameran dan 
forum edukasi indonesia 
Climate Change Education 
Forum & Expo 2011, di Jakarta 
Convention Center, (26/5).

Pameran  dan  fo rum 
edu  kasi selama empat hari 
ini diselenggarakan dalam 
rang  ka perluasan informasi 
sekaligus forum yang menge
depankan isuisu strategis 
perubahan iklim global be
ser ta dampaknya terhadap 
kepentingan pembangunan 
nasional. 

Pameran yang mengusung 
tema A Call to Cope With 
The Climate Crisis, diikuti 
lebih dari  50 organisasi 
yang berpartisipasi sebagai 

hadap kejadian perubahan 
iklim,” papar rachmat Wi
toelar.

sementara itu, direktur 
umum Pertamina Waluyo 
menjelaskan, keikutsertaan 
Pertamina dalam ajang ini 
karena merasa bertanggung 
jawab dalam mengelola 
l ing kungan dengan baik. 
“sebagai salah satu wujud 
tanggung jawab Pertamina 
adalah dengan melakukan 
penurunan emisi gas rumah 
kaca, dan itu dijadikan key 

performace indicator setiap 
tahunnya,” ujarnya.

kegiatan ini dilatarbe
lakangi oleh semakin mening
katnya ancaman terhadap 
biosfer dan mutu lingkungan di 
indonesia, sebagai akibat dari 
perubahan iklim global yang 
bertitik tolak dari komposisi 
kimiawi atmosfer yang sedang 
mengalami perubahan, se
jalan dengan penambahan 
gas rumah kaca terutama 
kar bon dioksida, metan dan 
asam nitrat.MPNDJ

peserta pameran, mewakili 
sektor pemerintah, PBB, 
swasta, organisasi nirlaba, 
institusi pendidikan, kedutaan 
besar, media cetak maupun 
elektronik, dan lainnya.

rahmat menjelaskan 
bahwa ajang pameran dan 
forum ilmiah iCCefe 2011 
ini sangat penting untuk di
ketahui oleh masyarakat ter
utama generasi muda guna 
meningkatkan pemahaman 
terhadap perubahan iklim, 
dam paknya serta upaya in
dividu maupun kelompok 
da lam mengupayakan solusi
nya.

“seperti kita ketahui ber
sama, perubahan iklim me
rupakan salah satu ancaman 
yang paling serius terhadap 
pembangunan. Bukan hanya 
karena dam paknya tidak saja 
merusak kualitas lingkungan 
dan mengancam mata pen
caharian, kesehatan manu
sia, ketahanan pangan, pe
ngelolaan sumber daya dan 
infrastruktur fisik, melainkan 
juga karena implikasi dari 
proses pembangunan ter

direktur umum Pertamina Waluyo menjelaskan kepada ketua harian dewan 
harian nasional Perubahan iklim rachmat Witoelar mengenai upaya Pertamina 
dalam mengatasi perubahan iklim global.
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Untuk informasi & keluhan seputar Human resources (Hr)
silakan menghubungi:
Hr contact center 
(khusus hari kerja, mulai pukul 07.00-12.00 Wib dan 13.00-15.30  Wib) Telp : 021.3816999/
ext : 6999 (kantor Pusat) atau email : sdmcontactcenter@pertamina.com
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oleh shynta dewi  tim koMet

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

Panelist meeting - indonesia make 2011
sejumlah panelis yaitu tim Juri yang terdiri dari Board of 

Directors dari beberapa  perusahaan terkemuka dan praktisi 
knowledge management berkumpul dalam acara “Panelist 
Meeting  Indonesia Most Admire Knowledge Enterprise (MAKE) 
2011” di kantor Pusat Pertamina sebagai tuan rumah pada awal 
Juni yang lalu. Waluyo – direktur General Affairs memberikan 
sambutannya kepada para panelis pada awal acara panelist 
meeting ini. Beliau sangat mendukung adanya indonesian 
Make dimana bagi Pertamina, event ini adalah partisipasinya 
yang kali pertama. Pada acara ini, Panelis mempersiapkan 
tahapan penilaian Most Admire Knowledge Enterprise (MAKE) 
Study. Penilaian dilakukan berdasarkan 8 kriteria atau dimensi Make (QCorner, 
Media Pertamina, edisi 28 Maret 2011)  terhadap Company Knowledge Profile (CkP) 
perusahaan yang berhasil menjadi finalis.

agenda dalam pertemuan ini 
adalah agar para panelis lebih 
memperdalam kriteria dan sub
kriteria Make, serta tata cara 
penilaian indonesian Make 
2011. Para panelis diminta untuk 
memberikan skor penilaian dan 
komentar dari setiap dimensi untuk 
seluruh CKP para finalis. Masing-masing kriteria / dimensi memiliki skor maksimal 100. 
kemudian pemenang ditentukan dengan menentukan skor tertinggi dan skor yang 
mencapai minimal 90% dari skor tertinggi. Jadi pemenang memungkinkan lebih dari satu 
perusahaan / instansi. 

 
Pada indonesian Make kali 

ini, ada sesuatu yang berbeda 
yaitu para finalis diminta untuk 
memberikan presentasi mengenai 
implementasi knowledge 
management di perusahaan/

instansinya masingmasing. Waktu yang diberikan untuk presentasi dan tanya
jawab adalah 40 menit bagi masing-masing finalis. Tujuan dari presentasi ini adalah 
memberikan kesempatan kepada panelis untuk menggali atau mengklarifikasi berbagai 
informasi dan fakta terkait dengan perusahaan / instansi yang sedang dinilai.

   
Tahapan selanjutnya adalah verifikasi yang bertujuan untuk memberikan kesempatan 

kepada panelis untuk menggali atau mengklarifikasi berbagai informasi dan fakta 
terkait dengan perusahaan / instansi yang sedang dinilai. Tim verifikasi terdiri atas tim 
indonesian Make study dan wakil panelis. disaat yang bersamaan juga akan dilakukan 
survei pekerja mengenai implementasi knowledge management untuk mengetahui 
sejauh mana pekerja terlibat aktif dan merasakan manfaat dari knowledge management 
yang ada. namun hasil survei ini tidak mempengaruhi skor penilaian indonesian Make 
2011.

   
Pertamina berhasil 

lolos menjadi finalis dari 
96 perusahaan yang 
diusulkan sebelumnya. 
Pada tanggal 15 Juni 
2011 nanti Pertamina 
diminta kesediaannya 

untuk mempresentasikan knowledge management system yang telah diimplementasikan 
selama ini dihadapan para panelis. Terdapat sejumlah 18 finalis yang akan memberikan 
presentasi pada acara tersebut. dan selanjutnya tim indonesian Make study akan 
melakukan verifikasi dan survei pekerja pada tanggal 28 Juni 2011. Tim KOMET 
mengharapkan dukungan dari seluruh insan Pertamina agar dapat berhasil menjadi 
salah satu pemenang dalam Indonesian MAKE 2011.•

   

ciP dit. Non Teknis dan kantor Pusat :
ayo berperan!

oleh : hilda Yanti tim Quality Management  dit. Ga

tak terasa telah satu bulan berlalu Workshop/Pelatihan klinik CiP (Continuous Improvement 
Program) dilaksanakan.  Masih ingat saat itu sebagian peserta yang ikut adalah generasigenerasi 
penerus perjuangan perusahaan ini alias generasi muda insan Pertamina yang mempunyai jiwa, 
semangat dan ide yang masih segar dan dapat menjadikan perusahaan ini lebih baik lagi.

sejalan dengan kebijakan direksi bahwa sudah seharusnya setiap insan Pertamina di berbagai 
lini/fungsi/unit bisnis/region/operasi/ dan anak perusahaan dalam menyelesaikan tugas pekerjaan 
apapun wajib menggunakan konsep CiP (PdCa dan deLta) dan laporannya dituangkan dalam 
bentuk risalah ss/GkM/PkM. kali ini dicoba diingatkan kembali.

salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi 
CiP adalah faktor peran manajemen puncak. keterlibatan 
pekerja muda yang terlihat antusias disaat mengikuti 
Workshop/klinik CiP sudah  seharusnya didorong dan 
didukung oleh peran aktif manajemen.

hasil dari Workshop/klinik CiP sampai saat ini 
fungsi yang telah mendaftar dari direktorat non teknis 
dan kantor Pusat baru 7 fungsi dengan 13 Gugus yang 
berasal dari : internal audit (2 Gugus), integrated supply Chain (3 Gugus), hsse dan asset 
Management (2 Gugus), it operation (1 Gugus), shared Processing Center  (1 Gugus), General 
Support (3 Gugus),  Refinery Finance Business Support (1 Gugus).

Peran manajemen fungsi non teknis/operasi diperlukan mengingat insan Mutu Pertamina 
telah sepakat dan memahami  bahwa kegiatan CiP tidak hanya berlaku di fungsi operasi. fungsi 
Penunjang (direktorat non teknis dan kantor Pusat) mampu melakukan proses inovasi dan upaya 
perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

Sampai saat ini masih terdapat beberapa fungsi (lihat grafis) yang perlu digerakkan untuk 
kegiatan CiP.

akhirnya, kita semua berharap dukungan dan dorongan dari manajemen puncak/kepala fungsi 
benar-benar hadir untuk peningkatan keberhasilan kegiatan program CIP di Pertamina.•
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PWP rU ii Peringati HUT dengan Pekan Olahraga

BALIKPAPAN - Menyambut hut ke11, PWP ru V Balikpapan menga
dakan turnamen bola voli antar bagian yang diselenggarakan se lama 8 
hari mulai 10 Mei 2011 di Gor Banua Patra. Pertandingan voli dibuka 
oleh ny. iriawan Yulianto. dalam sambutannya, ny . iriawan mengucapkan 
terima kasih kepada ibuibu PWP yang antusias berpartisipasi mengikuti 
turnamen bola voli. 

ny. iriawan juga mengobarkan semangat olahraga kepada ibuibu 
PWP. Per tandingan pembuka diawali dengan pertandingan antara tim bola 
voli ibuibu PWP melawan tim manajemen ru V. Pertandingan diawali 
dengan baik oleh tim PWP, di mana mereka sempat unggul jauh dengan 

MEDAN - dalam rangka memperingati hut ke11 Persatuan Wanita Patra 
(PWP), PWP tingkat Wilayah Pertamina Pemasaran region i berbagi 
kebahagiaan dengan warga di sekitar operasi Pertamina.  fakir miskin, 
anak yatim piatu, ibu dan balita, serta sarana ibadah menjadi perhatian 
dari ibuibu PWP untuk memberikan bantuan.

ketua PWP tingkat Wilayah Pertamina Pemasaran region i Lily 
Gandhi menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah sebagai ungkapan 
syukur 11 tahun berdirinya Persatuan Wanita Patra. “kami dari ibuibu 
Pertamina mengumpulkan dana sosial untuk warga yang membutuhkan 
di sekitar Pertamina,” ungkap Lily. “kami berharap bantuan ini dapat 
bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus semakin mendekatkan Pertamina 
dengan warga di sekitarnya,” lanjutnya.

 Lily Gandhi langsung turun ke lokasi untuk menyalurkan bantuan 
bersama segenap pengurus dan anggota, pada (45/4). di kelurahan 
GaharuMedan timur, disalurkan bantuan kepada fakir miskin di wilayah 

cIREBON - Persatuan Wanita Patra (PWP) sebagai wadah istri pekerja 
Pertamina terus menjalin silaturahmi dengan menciptakan berbagai 
kegiatan bermanfaat guna menambah wawasan bagi keluarga dan 
lingkungannya.

Menjelang hut PWP ke 11, yang jatuh pada tanggal 31 Mei 2011, PWP  
Pertamina eP region Jawa mengadakan silaturahmi lewat kegiatan olah 
raga & Bazmal  (Bazar & amal murah) yang diselenggarakan pada hari 
kamis, 26 Mei 2011 di Gedung Pancaka Braja komperta klayan Cirebon.  
tahun ini mengusung tema “hidup sehat dengan Yoga & hidup nikmat/
nyaman/Berkah dengan Beramal”. acara dimulai pukul 08.00 WiB dengan 
senam bersama dilanjutkan dengan pendemonstrasian gerakan yoga  
diselingi talk show dengan nara sumber instruktur Yoga bersama  ibuibu  
anggota PWP yang sudah merasakan manfaat yoga bagi kesehatan. 

karena tujuan utama pertemuan ini adalah mempererat tali silaturahmi 
diantara para anggota PWP seluruh eP region Jawa, yang terdiri dari 
Lapangan Mundu, Cemara, Balongan dan klayan maka panitia merancang 

DUMAI -  Pada 14 april 2011 tim Manajemen, pengurus PWP ru ii dumai 
dan ibuibu Pengurus Blok serta anggota PWP lainnya menghadiri acara 
pembukaan Pekan olah raga (Por) PWP ru ii.  Por PWP ini diadakan 
dalam rangka memeriahkan hut ke11 PWP.

upacara pembukaan Por diawali dengan laporan ketua Panitia  eli 
Mboeik, pembacaan janji atlit oleh  rani Muslimin, dilanjutkan dengan 
sambutan ketua PWP ru ii ny. suhaimi.

“dalam menyambut hari ulang tahun Pesatuan Wanita Patra, secara 
rutin PWP ru ii dumai mengadakan berbagai kegiatan lomba diantaranya 
pertandingan olah raga. kali ini pekan olah raga mengambil tema dalam 
rangka hut ke11 PWP, kita tingkatkan semangat olahraga dan 
Sportifitas untuk Menggalang Persatuan dan Kesatuan. Acara ini bertujuan 
memupuk tali silaturahmi serta rasa kebersamaan dan persatuan di antara 
pengurus dan anggota PWP ru ii dumai,” ujar ny. suhaimi.

Pembukaan pelaksanaan pekan olah raga dalam rangka hut PWP ini 
diawali dengan pemukulan gong oleh ketua PWP ny. suhaimi. ada empat 
pertandingan yang dilaksanakan dalam Por kali ini, yaitu pertandingan 
bola voli antar pengurus PWP ru ii dumai, pertandingan bola voli antar 

blok, pertandingan kasti antar blok, dan  pertandingan gerak jalan antar 
fungsi. usai upacara pembukaan dilanjutkan dengan pertandingan eksibi 
bersama tim manajemen.MPRU II

tim manajemen dan pengurus PWP ru ii bersemangat dalam melaksanakan senam.
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HUT ke-11, PWP Pemasaran region i berbagi kebahagiaan
tersebut. Lily Gandhi menyerahkan bantuan antara lain berupa beras, mie 
instant, telur, minyak goreng, dan gula pasir, yang diterima oleh sonny 
hidayat, salah satu kepala Lingkungan di sana. 

 sementara itu di Panti asuhan Bani adam di Jl. Mangan 3 Mabar, 
disalurkan bantuan berupa minyak goreng, gula pasir, telur, dan peralatan 
MCk untuk anakanak penghuni panti. PWP Pertamina Pemasaran 
region i kemudian memberikan bantuan bahan bangunan untuk Masjid 
syafa’atul ikhwan di tanjung MuliaMedan deli. 

ibuibu PWP juga memberikan bantuan makanan tambahan bagi 
70 balita di  posyandu bertempat di kelurahan silalas, Medan Barat. 
Lily Gandhi beserta segenap pengurus menyempatkan diri meninjau ke  
posyandu yang terdiri dari 3 lingkungan pada kamis (5/4) ini. “kegiatan 
ini juga sejalan dengan kegiatan Csr Pertamina, yaitu Pertamina sehati 
(kesehatan anak tercinta & ibured),” jelas Lily.MPFRM REG. I

rangkaian HUT PWP di PeP region jawa
isi acara berupa  games & quiz system team work. dengan acara ini 
berusaha menyatukan berbagai kalangan dalam suatu kerja tim yang 
kompak  sehingga tercipta kebersamaan tanpa batas. kebersamaan ini 
diarahkan untuk menumbuhkan kreativitas, solidaritas & empati terhadap 
lingkungan. 

tumbuhnya rasa empati mendorong ibuibu menciptakan Lelang & 
Bazar amal Murah yang menjual aneka barang second tapi dalam kondisi 
baik tersebut adalah untuk kalangan mitra kerja, para pembantu rumah 
tangga dan masyarakat sekitar komplek Pertamina klayan. Jumlah yang 
hadir dalam kegiatan tersebut sekitar ± 150 orang. hasil Lelang, Bazaar 
dan sisanya 100 persen akan disumbangkan untuk jompo, yatim/piatu  
atau dhuafa. 

dengan diadakannya talkshow dan latihan awal yoga ini, ibuibu 
menjadi tertantang untuk menjalani hidup sehat. Melihat antusiasme 
para pembeli di acara Bazmal, ibuibu merasa tergugah sehingga acara 
Bazmal akan menjadi Program tetap PWP setiap tahun.MPPEP

Sambut HUT ke-11 : PWP rU V adakan Turnamen bola Voli
melancarkan berbagai pengembalian bola yang terukur. namun, perlahan 
tapi pasti tim manajemen ru V berhasil mengungguli  tim PWP.

 Melalui semangat olahraga ini diharapkan dapat meningkatkan 
kebersamaan PWP dan pekerja ru V. kebersamaan ini ditunjukkan 
dengan kolaborasi yang kuat antara penonton turnamen yang antusias 
memberikan semangat dengan ibuibu PWP yang terlibat bertanding.

turnamen dilanjutkan dengan pertandingan antar ibuibu PWP dari 
masingmasing bagian. semangat ibuibu PWP dalam berolahraga 
ini menjadi contoh nyata dari ru V yang senantiasa mendorong isteri 
pekerja dan pekerja membiasakan hidup sehat.MPRU V

Judul Buku :
Crowd  Marketing Becomes Horizontal
Penulis :
Yuswohady
Penerbit :
Gramedia Pustaka utama 2008
Kolasi :
xix + 424 halaman
Perpustakaan Pertamina Pusat
658.8 Yus c

Crowd merupakan tulisan Yus
wohady yang mengulas mengenai 
pemasaran. Menurutnya, seiring 
dengan perubahan zaman yang 
semakin maju dari hari ke hari tentu 
juga berbeda pula sifat masyarakat 
atau konsumen.Munculnya web 
tools seperti: blog, vblog, tags, chat, 
wikis, rss, dig, dan social network
ing telah “membebaskan” potensi 
manusia untuk berkomunikasi, 
berinteraksi, berbagi, dan berkomu
nitas. konsumen berubah menjadi 
mutan yang berbeda dari sebel
umnya. ketika konsumen berubah 
maka pendekatan pemasaran juga 
harus berputar haluan. Buku ini 
menawarkan pendekatan pemasa
ran yang sama sekali baru, yang 
oleh penulisnya disebut horizontal 
Marketing untuk merespon peruba
han diatas yang dirumuskan dalam 
bentuk sebuah formula e=Wmc2.

dimana e: energi marketing 
yang dahsyat sedahsyatnya bom 
nuklir; Wm: word of mouth atau 
rekomendasi pelanggan; dan C2: 
customer community baik secara 
offline dan online. Buku ini mem
punyai tesis utama bahwa, en
ergi marketing sedahsyat bom 
nuklir akan anda dapatkan jika 
anda mampu menggabungkan 
dan menyintesakan kekuatan dua 
elemen penting pemasaran masa 
depan, yaitu “evangelism” atau (net 
pro moter – konsumen berpromosi) 
dan komunitas pelanggan.

Penulis menerjemahkan ru
mus ter sebut ke dataran praktis 
dan merinci menjadi 11 manifesto 
yang bisa pembaca pakai dan 
te  rapkan, penulis menyebutnya 
“the 11 Manifesto of horizon
tal Marketing”. di antaranya, Net 
has Unleashed the Extraordinary 
Power of NETWORKED Customer; 
Your Customers are EVANGELIST. 
They are Your Voluntary Sales 
For  ce; Your Core Competence IS 
connect ing Your Customers;  Treat 
Your Customer as MEMBER. Find 
Their Collective Identity, Purpose, 
and Passion; dan Person Needs to 
Communicate Itself, and Express 
It’s Personal Aspirations. Market 
Becomes HUMAN

 Lalu, apa manifesto lain yang 
dijabarkan Yuswohady? silakan 
anda baca buku ini dan telaah baik
baik. anda pasti akan memahami 
apa yang dimaksud dengan  dengan 
marketing becomes horizontal.MP 

PERPUSTAKAAN
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PWP PUSAT RAyAKAN PASKAH 

JAKARTA - Persatuan Wanita Patra merayakan Paskah 2011 dengan 
tema “Bangkit dan Berubah” (26/4). acara paskah berlangsung secara 
sederhana dan khidmat. Pada kesempatan tersebut yang melayani 
dalam ibadah yaitu Pendeta Briggita Parengkuan. acara ini dihadiri pula 
Pjs. ketua umum PWP henny Waluyo.MPWNR

HENDRA DJAyA
Pemangku Jabatan direktur utama
Pt nusantara regasfo
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ALAN FREDERIK PANGGABEAN
Chief Legal Counsel fo
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ERRy WIDIASTONO
Manager supply & distribution region i
Marketing & tradingfo
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KUNJUNGAN MAHASISWA UNIVERSITAS 
PADJAJARAN  KE PERTAMINA PUSAT

JAKARTA -  sebanyak 59 mahasiswa yang didam
pingi dua dosen pembimbing dari fakultas ekonomi 
universitas Padjadjaran, Bandung,  berkunjung 
ke  kantor Pusat Pt Pertamina hulu energi (Phe) 
di Gedung kwarnas  pada kamis (25/5) petang. 
rombongan diterima oleh manajemen Phe, terdiri 
direktur operasi edy Purnomo, direktur keuangan 
hemzairil, sekretaris Persero Phe Wahidin nurludzia 
dan Manajer humas Phe ali Mundakir di Gedung 
kwarnas.  rombongan mendapat penjelasan tentang  
bisnis Phe.MPUHK
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PERTAMINA EDUKASI MAHASISWA DI AJANG IPA KE-35

JAKARTA – selain berkontribusi dalam ajang konvensi dan Pameran 
industri Minyak dan Gas “indonesian Petroleum association” (iPa) 
ke 35, Pertamina juga berkontribusi bagi para mahasiswa yang 
berkunjung di Booth Pertamina, Jumat (20/5). Para mahasiswa dari 
berbagai universitas tersebut diberikan edukasi mengenai company 
profile Pertamina, peran Pertamina dalam meningkatkan cadangan 
dan Produksi migas di indonesia, dan proses bisnis migas yang 
dilakukan oleh Pertamina sebagai perusahaan Badan usaha Milik 
negara (BuMn). MPIK

OBITUARI

ABDUL cHOLID
GM fuel retail Marketing region ii
Marketing & trading directoratefo
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RUSENO
section head Public relations
ru iV Cilacapfo
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HARIS BUDIARTO
GM fueL retaiL MarketinG reGion Vii

PERAyAAN PASKAH OIKUMENE RU V BALIKPAPAN 

BALIKPAPAN - Bakorumkris refinery unit V Balikpapan 
melaksanakan Perayaan Paskah tahun 2011, pada (27/5). Melalui 
thema “kebangkitan kristus Memulihkan Wajah kemanusiaan” 
seluruh keluarga besar umat kristiani yang tergabung dalam 
Bakorumkris ru V diajak untuk mewujudkan semangat terbarukan 
demi tercapainya visi dan misi perusahaan.  hadir dalam pera
yaan ini adalah operation Manufacture senior Manajer, it 
Manager, Bakorumkris rsPB Balikpapan, Pengurus dan anggota 
Bakorumkris ru V Balikpapan. ibadah Paskah yang dikemas 
dalam bentuk ibadah oikumene ini mengundang denominasi 
gerejagereja yang ada di lingkungan ru V Balikpapan. tampak 
hadir mengisi pujian dalam ibadah ini adalah Ps exaudi hkBP 
Balikpapan, Ps Bhakti Wanita advent distrik Balikpapan, Ps 
Pensiunan Telindung, PS Serafim, dan PS. Ramayana Calvari. 
MPRU V   

CELEBRATION FRONTLINE  MOTIVATION LABORATORY RU VI

BALONGAN -   di awal 2011, untuk  pertama  kalinya fungsi La
boratory  Production ru Vi melaksanakan Celebration Frontline 
Mo tivation, (16/5). acara frontline motivation kali ini diarahkan di 
bidang Health Safety & Environment (hse). Pertamina saat ini sedang 
menggalakkan  kebijakan dan menjadi strategi pokok perusahaan selain 
bidang keandalan kilang, yang menyangkut tentang keselamatan, 
kesehatan kerja dan Lindungan Lingkungan (k3LL). Pada kesempatan 
tersebut sMoM ign tallulembang menyampaikan di tahun 2011 kita 
harus lebih ekstra hatihati dalam mengambil suatu keputusan untuk 
mengoperasikan kilang, karena ini erat kaitannya dengan hse. “Belajar 
dari pengalaman di Refinery Unit lain, kita harus lebih waspada dan 
berhatihati dalam bekerja. saya berharap, seluruh pekerja ru Vi 
khususnya bagi pekerja Laboratory agar lebih memperhatikan tko atau 
tkPa dalam melaksanakan operasional kilang,” ujarnya.MPRU VI

kabar duka itu datang dari surabaya. GM frM 
re gion Vii, Bapak haris Budiarto meninggal dunia 
selasa, 7 Mei 2011 pukul 13.30 WiB di rs dr soetomo. 
almarhum sempat dirawat tiga hari di rumah sakit akibat 
kecelakaan dalam perjalanan tugas kedinasan.

haris Budiarto bergabung di Pertamina sejak tahun 
1991. selama 20 tahun mengabdi di Pertamina, sosok 
pekerja keras ini telah menduduki berbagai jabatan 
penting di direktorat Pemasaran dan Jasa korporat. 
di Pemasaran, almarhum pernah menjabat kepala 
Pemasaran cabang Bandung, Manager operational 
retail Pricing, GM frM region ii dan sejak 1 Juni 
menjadi GM frM region Vii.

selama bertugas, almarhum sangat dikenal karena 
dedikasinya sangat tinggi bagi perusahaan. “Beliau 
selalu ingin menjadi yang terbaik dan selalu memacu 
semangat anak buah,”kenang roberth Marchelino 
Verieza asisten Manager eksternal relation frM 
re gion ii. segenap direksi, manajemen, dan pekerja 
sangat kehilangan almarhum yang senantiasa meng
ayomi dan memberikan tauladan bagi semua orang. 
selamat tinggal Bapak haris Budiarto, semoga men
dapat tempat terindah di sisinya. dan keluarga yang 
ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan iman 
untuk mengikhlaskan kepergiannya. amien.MP
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Pertamedika kelola lagi 
Tiga rumah Sakit Pertamina

APKIPRAH anak perusahaan

PHe ONWj & jOb PPej 
Terima Zero accident award

Pertagas rekrut Pekerja baru 

sVP hr ahmad Bambang (kanan) dan dirut Pertamina Bina Medika dr. Mardjo soebiandono sp. B menandatangani 
berita acara serah kelola tiga rumah sakit Pertamina kepada Pertamedika. 
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Safety First , 
Evakuasi Medis Udara

JAKARTA - Pt Pertamina 
(Persero)  dan Pt Pertamina 
Bina Medika (Pertamedika) 
menandatangani Me moran
dum o f  Unde rs tand ing 
(Mou) alih kelola tiga unit 
bisnis Pertamina kepada 
Pertamedika, yaitu rs Per
tamina rantau, rs Pertamina 
Pangkalan Brandan, dan 
Poliklinik kenten Palembang. 
Mou ditandatangani oleh sVP 
hr ahmad Bambang dan 
dirut Pertamina Bina Medika 
dr. Mardjo soebiandono sp. 
B, pada (31/5) di Gedung 
Per wira 2.  

Mardjo dalam sambutan
nya mengatakan bahwa alih 
kelola ini merupakan sua
tu kepercayaan yang be sar 
ke pada Pertamedika. Per
ta medika pun menyiapkan 
ketiganya akan  menjadi rumah 
sakit yang profitable, tanpa 
melupakan tugas utamanya 
memberikan pelayanan ke 
se hatan bagi karyawan Per 
tamina di ketiga lokasi ter
se  but, beserta masyarakat 
se  kitarnya.

 “Penan da tanganan 
Mou ini merupakan konse
kuensi  yang harus dilakukan 
Pertamedika dalam rangka 
melakukan aliansi strategis, 
penetrasi pasar dan yang 
pen ting adalah peningkatan 

kualitas layanan kesehatan 
yang terbaik bagi para pekerja, 
keluarga dan pensiunan  Per
tamina,” kata Mardjo lebih 
jauh.    

sementara sVP hr ah
mad Bambang menyambut 
baik rencana  Pertamedika 
untuk mengembangkan ketiga 
rumah sakit tersebut untuk 
menjadi rumah sakit bertaraf 
internasional, sesuai dengan 
Pertamina yang mengarah 

menjadi perusahaan kelas 
dunia.

 “alih kelola ini memang 
harus diteruskan, dan tidak 
harus berhenti sampai di sini, 
karena yang lain pun akan 
segera menyusul juga. karena 
best practice, kita kembali 
kepada tujuan Pertamina yang 
ingin menjadi perusahaan 
kelas dunia, dimana  pe
nge   lo laan hr mest inya 
me   misahkan pengelolaan 

ke sehatan pekerja kepada 
lem  baga lain,” kata ahmad 
Bam bang.  “dalam hal ini kita 
punya anak perusahaan yang 
bergerak di bidang kesehatan, 
maka kita serahkan kepada 
Pertamedika.”

acara penandatanganan 
juga  dihadiri VP hr operation 
Yudo irianto, Manajer ke
se  hatan dr. renaldi M. nur 
fattah, dan jajaran mana je
men Pertamedika.MPUHK

JAKARTA – dua anak perusahaan Pt Pertamina 
hulu energi (Phe), Phe onWJ dan Joint Operating 
Bo dy tuban (JoB tuban) menerima penghargaan 
kecelakaan nihil (Zero Accident Award) dari kementrian 
tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia. 
Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri tenaga 
kerja dan transmigrasi, Muhaimin iskandar kepada 
General Manager (GM)/eVP Phe onWJ, tenny Wibowo 
dan GM JoB tuban, Bambang kardono di hotel Mercure, 
Jakarta, rabu (31/5).

Penghargaan ini merupakan buah prestasi atas pen
capaian keselamatan kerja tanpa kecelakaan se banyak 
9 juta jam kerja di Phe onWJ terhitung dari bu lan Maret 
2010 sampai februari 2011 dan 6.745.943 jam kerja 
tanpa kecelakaan di JoB tuban untuk terhitung dari 
bu lan september 2007 sampai oktober 2010. 

“ini merupakan suatu pencapaian besar demi mem
perkokoh dan memotivasi pelaksanaan keselamatan 
kerja dengan memperkuat manajemen pengawasan ijin 
kerja dan keselamatan kontraktor,” ujar tenny.

Penghargaan tersebut mengacu kepada Peraturan 
Menteri tenaga kerja Per01/Men/2007 tentang pem
berian Penghargaan keselamatan dan kesehatan kerja 
(k3) terhadap perusahaan yang berhasil mencapai nihil 
kecelakaan kerja periode tahun 2010 – 2011.  

Kriteria tersebut dilakukan berdasarkan klasifikasi 
lapangan usaha indonesia yaitu perusahaan migas 
yang mempunyai bobot risiko bahaya yang paling tinggi 
dengan nilai minimal jam kerja orang pada perusahaan 
1,2 juta jam kerja.

sebelumnya, Phe onWJ juga mendapatkan peng
hargaan yang sama atas pencapaian untuk 12 juta jam 
kerja tanpa kecelakaan terhitung dari bulan februari 
2008 sampai februari 2010. sementara bagi JoB tuban, 
ini merupakan penghargaan pertamanya.

Beberapa sistem dan program keselamatan kerja 
yang diimplementasikan oleh Phe onWJ antara lain 
sistem kontrol ijin kerja yang aman (Control of Work), 
komunikasi keselamatan Pekerja (stoP Card), sistem 
Manajemen keselamatan kontraktor (CsMs) dan 
kunjungan Manajemen ke Lapangan diterapkan sesuai 
dengan standar internasional yang berlaku. 

dirut Phe dwi Martono  turut berbangga atas prestasi 
kedua anak perusahaannya. “sebagai perusahaan 
nasional berkelas dunia, kami turut berbangga Phe 
onWJ dan JoB tuban dapat memberikan sumbangsih 
yang signifikan demi kemajuan Pertamina dalam pem-
buktiannya sebagai world class national company,” 
ujar nya.MPPHE

JAKARTA – “Menjadi ba
gian dari Pertamina haruslah 
bangga. dan saya tekankan, 
bekerja disini harus mem pu nyai 
tanggung jawab ter hadap diri 
sen diri maupun lingkungan,” 
ujar Presiden direktur Pertagas 
Gunung sardjono hadi, di ha
dapan BPs dan BPa Per   tagas 
di Jakarta, (23/5).

tujuan dilakukan program 
BPs dan BPa Pertagas yang 
bekerjasama dengan Per
ta mina Learning Center ini 
adalah untuk mempersiapkan 
tenaga pro fesional  muda 
me  lalui program bimbingan 
sarjana dan bimbingan ah li 
madya. ini merupakan program 
pem binaan dengan pola pem
belajaran yang terstruktur untuk 
membentuk pola pikir kerja, 
pemahaman proses bisnis 
serta pembentukan tenaga ahli 
di bidangnya sesuai dengan 
kebutuhan organisasi atau 
perusahaan.

adapun perekrutan Perta
gas tahun 2011 ini sebanyak 28 
orang, yakni BPs 15 orang dan 
BPa 13 orang.

Menurut Gunung, sebagai 
orangorang pi l ihan, para 
peserta BPs dan BPa Per
tagas jangan menyianyia kan 
kesempatan ini. “anda semua 
merupakan orangorang yang 
terpilih dan telah mendapatkan 
kesempatan untuk bergabung 
dan memberikan kontribusi 
kepada salah satu BuMn ter
besar di indonesia. untuk itu, 
berikan kontribusi dalam hal 
revenue dan deviden ke  pada 
perusahaan,” papar nya.

Gunung menjelaskan  Per
tagas merupakan salah satu 
anak perusahaan Pertamina. 
“Meskipun baru berumur em
pat tahun, tetapi Pertagas 
merupakan bagian dari Perta
mina yang memberikan kon
tribusi yang cukup be sar bagai 
perusahaan,” ungkap nya.

“untuk itu, anda duduk 
disini harus bisa menunjukkan 
kesungguhan mengikuti pro
gram ini sebagai bentuk tang
gung jawab yang besar bagi diri 
sendiri, keluarga, ma syara kat 
maupun perusa haan,” tan das
nya.MPNDJ

“Tolong...tolong ada yang jatuh. Tolong...tolong...bantu...
bantu!“. suara itu terdengar dari salah seorang yang membutuhkan 
pertolongan untuk rekan kerjanya yang mengalami kecelakaan. 
insiden tersebut terjadi di field Pertamina eP Jambi dimana 
seorang pekerja, mengalami kecelakaan kerja jatuh dari ketinggian 
5 meter dan langsung pingsan. Pada tungkai bawah kiri terdapat 
patah tulang terbuka dan pendarahan.

namun kecelakaan tersebut hanyalah simulasi Medevac 
(medical evacuation) yang digelar Pertamedika, Pertamina eP 
dan Pt Pelita air services di Pondok Cabe, kamis (12/5). adegan 
yang diperagakan tersebut bisa saja terjadi secara nyata pada 
siapa saja, kapanpun dan dimanapun. karena itulah dilaksanakan 
simulasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan 
kemampuan tim medis Medevac Pertamedika dalam  penanganan 
tanggap darurat di wilayah kerja, khususnya Pertamina eP. 

dalam simulasinya, petugas kesehatan datang dengan meng
gunakan ambulance perusahaan dan mempersiapkan alatalat 
pertolongan pertama bagi korban yang terjatuh.  terlihat kesigapan 
para tim medis dalam melakukan pertolongan pertama pada ke

celakaan. karena kondisi pasien sangat serius maka dilakukan 
koordinasi dengan rumah sakit Pusat Pertamina (rsPP) Jakarta, 
agar pasien bisa segera dirujuk. Pasien dirujuk dengan evakuasi 
medis Pertamedika melalui udara menggunakan helikopter yang 
dipersiapkan oleh Pt Pelita air services. 

akhirnya sang pasien diberangkatkan ke Jakarta tiba 
di Bandara halim Perdana kusuma dan ambulance sudah 
menunggu dan menuju unit Gawat darurat rsPP untuk dilakukan 
pe meriksaan kemudian pasien dipersiapkan menjalani operasi.

selama dalam perjalanannya, pasien didampingi oleh seorang 
dokter dan perawat yang sudah ahli dalam penanganan korban 
saat berada di sarana transportasi darat (ambulance) maupun 
udara (pesawat/ helikopter), sehingga kondisi pasien dapat terjaga 
dengan baik sampai di rumah sakit tujuan. 

diharapkan simulasi ini bisa mewujudkan layanan evakuasi 
medis yang terbaik untuk menyelamatkan pasien. tentu saja 
untuk mencapai hasil yang maskimla selain dilakukan latihan juga 
ditunjang dengan koordinasi tim medis dan provider transportasi 
yang terjalin dengan baik, cepat dan tepat.MPIK
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Balikpapan- untuk memastikan semua peralatan dan operasi tanki sesuai standar supaya dapat 
mencegah kejadian yang tidak diinginkan, ru V melalui tim oPeX ru V bekerja sama dengan 
tim aPr Central berinisiatif melaksanakan kick off Accelerated Preventive Response (APR) for 
Hydrocarbon Storage & Handling, di mainhall Banua Patra, pada 1921 Mei 2011. kegiatan ini 
merupakan salah satu  bentuk respon di seluruh ru sehubungan dengan kebakaran tanki di kilang 
ru iV Cilacap beberapa waktu lalu. 

Respon preventif  ini tidak hanya dilakukan di RU V Balik papan saja, tetapi juga di seluruh Refinery 
unit milik Pertamina.  dalam program tersebut, pekerja pengolahan harus bisa menerapkan tindakan 
pencegahan terhadap tank accident berdasarkan empat prinsip aPr. Yaitu, equipment, process, 
people, dan safety. keempat prinsip tersebut saling terkait sehingga tank accident  bisa dihindari.

GM ru V iriawan Yulianto saat membuka acara tersebut berpesan agar semuanya dilaksanakan 
sesuai aturan dan pro sedur. “apabila semua dilaksanakan sesuai aturan dan prosedur, saya optimis 
aPr ini dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan,” ujarnya. iriawan mengingatkan, seluruh pekerja 
pengolahan  mampu bersinergi dan bekerja sama secara demi suksesnya pelaksanaan aPr. 

sementara senior Manager operation and Manufacturing selaku owner aPr ru V memberikan 
laporannya terkait kemajuan aPr ru V. sementara deputi direktur operasi Pengolahan yang diwakili 
Masril Moeis selaku senior advisor aPr Program  memaparkan tentang pentingnya intervensi aspek 
hse dari setiap pekerja kilang.  

Pada 21 Mei 2011 juga dilaksanakan Management Conditioning, Working Group Discussion, 
Implementation, dan Evaluation. di dalam Working Group Discussion, peserta diajak untuk saling 
bertukar pikiran dan mengidentifikasi Gap Analysis dari keempat aspek aPr (Equipment, Process, 
People,Safety). Peserta yang hadir adalah tim aPr Central, tim aPr ru, Most Knowledgeable (Mk), 
tim manajemen  dan section head fungsi Produksi, MPS, ME, Reliability, Engineering, HSE, RPO, 
HR, Procurement & OPEX. MPRU V

kick off aPr for Hydrocarbon Storage & Handling 

kOmiTmeN PerTamiNa amaNkaN  
PaSOkaN GaS dalam NeGeri
PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaannya 

PT Pertamina eP menunjukkan komitmennya dalam 

mengamankan pasokan gas untuk kebutuhan domestik. Hal 

tersebut dibuktikan dengan memulai pembangunan central 

Processing Plant senilai 120 juta dolar aS yang memiliki 

kapasitas ‘sales’ gas alam sebesar 50 mmScFd.

JAKARTA - untuk memenuhi 
kebutuhan gas dalam negeri, 
khususnya Jawa dan Bali,  
Pertamina eP membangun 
Central Processing Plant (CPP) 
yang terletak di kabupaten 
Blora, Jawa tengah. Perta
mina eP bekerjasama  de
ngan konsorsium  Pt inti 
karya Persada teknik (ikPt) 
sebagai lead dan Pt adhi 
kar ya (Persero) tbk sebagai 
partner  pembangunan CPP.

ke r j asama  te r sebu t 
dituangkan dalam Perjan

ceNTral PrOceSSiNG PlaNT SeNilai 12 jUTa dOlar aS :

bahwa Pertamina saat ini 
adalah produsen gas terbesar 
untuk  ke bu tuhan  domestik. 
Pasokan gas untuk konsumen 
terdiri dari 34 persen  dipasok 
kepada Perusahaan Gas 
negara (PGn), 20 persen 
untuk memenuhi  kebutuhan 
industri, 18 persen untuk 
industri pupuk, 25 persen 
untuk pembangkit listrik PLn, 
dan sisanya untuk kebutuhan 
kilang Pertamina. 

“ s e m u a  i n i  a d a l a h 
komitmen Pertamina eP untuk 
menyuplai kebutuhan listrik, 
yang akan dikirim ke PLtG 
tambak Lorok untuk pem
bangkitan listrik seJawa dan 
Bali,” kata syamsu alam. 

sementara dirut ikPt 
Muchsin idrus menyatakan 
bahwa proyek ini sangat di
harapkan dan ditunggu oleh 
masyarakat Bojonegoro dan Blora. Proyek ini juga harus 

selesai dalam waktu 24 
bulan.  

Baik syamsu dan idrus 
sepakat untuk melibatkan 
peran serta masyarakat sekitar, 
selain  memperhatikan aspek 
hse dalam pembangunan 
proyek.   

P e m b a n g u n a n  C P P 
area Gundih PPGJ ini me
rupakan tindak lanjut dari 
pe nemuan  gas di wilayah 

PJ Presiden direktur Pt Pertamina eP syam su alam, dirut Pt ikPt Muchsin idrus, dan direktur Pt adhi karya M. 
fauzan melakukan toast  setelah menandatangani kesepakatan pembangunan CPP area Gundih PPGJ.

jian Pemba ngunan Central 
Processing Plant (CPP)  area 
Gundih Proyek Pengem
bangan Gas Jawa (PPGJ) 
yang ditandatangani  oleh 
PJ Presiden direktur Pt  
Pertamina eP syamsu alam 
dan dirut Pt ikPt Muchsin 
idrus, yang disaksikan oleh 
direktur Pt adhi karya M. 
fauzan di kantor Pertamina 
eP, Menara standchart Lantai 
27 pada rabu (1/6). 

dalam sambutannya, 
syamsu  alam mengatakan kabupaten  Blora, Jawa te

ngah, dengan Initial Gas in 
Place (iGiP)  sebesar 435 
BCf (Billion Cubic foot). 
Pertamina eP menargetkan 
untuk  mengal i rkan gas 
dari Blok Gundih Proyek 
Pengembangan Gas Jawa 
(PPGJ) pada tahun 2013.  
Produksi  gas sebesar 50 
juta standar kaki kubik per 
hari net (MMsCfd) tersebut 
akan dialirkan melalui  pipa 

Pt sumber Petrindo Perkasa 
melalui kontrak Perjanjian 
Jual Beli Gas (PJBG)  pada 21 
desember 2006.  Gas tersebut 
akan  dimanfaatkan oleh PLn 
untuk PLtG tambak Lorok 
semarang, Jawa tengah, 
dengan masa kontrak selama 
12 tahun. PLtG tambak Lorok   
merupakan  salah satu proyek 
negara untuk pembangkitan 
l istrik seJawa dan Bali.
MPUHK/PEP
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Pertamina aktif kampanyekan 
Stop Nyampah di kali

Abon Tuna, Sumber Rezeki Lain Keluarga Nelayan 

Pelatihan Penggunaan 
inkubator di karawang
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Manager Csr Pertamina ifky sukarya menunjukkan kompos hasil olahan warga bantaran sungai Ciliwung yang 
mendapatkan pendampingan dari Pertamina lewat program satu aksi untuk Ciliwung, kepada pemerhati lingkungan 
erna Witoelar.  

JAKARTA - sebagai bentuk 
partisipasi dalam kampanye 
“stop nyampah di kali”, Pt 
Pertamina (Persero) aktif 
dalam rangkaian kegiatan 
yang digagas Pemda dki. 
salah satunya mengikuti 
lokakarya dan pameran 
“sungaiku halaman depan 
rumahku”, yang merupakan 
rangkaian dari kampanye 
stop nyampah di kali.

kegiatan yang digelar 
Jumat (13/5) di auditorium 
Gedung nyi ageng serang 
in i  d iha rapkan  mampu 
mem ber ikan pendidikan 
pe lestarian sungai melalui 
pe ngelolaan sampah yang 
ada bantarannya, sehingga 
tercipta masyarakat peduli 
su ngai, khususnya di sungai 
Ciliwung. 

”aksi ini ditargetkan ber
hasil membersihkan kali Ci
liwung pada tahun 2012,” 
ucap kepala Badan Pengelola 
Lingkungan hidup daerah 
(BPLhd) dki  Peni susanti 
saat membuka Lokakarya.

seluruh pihak juga di
harapkan berperan serta 
dalam kegiatan penyadaran 
masyarakat bantaran kali. 
demikian halnya de ngan 
Pertamina yang meng gan
deng LPPM iPB (Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat institut 
Pertanian Bogor) dan BP
Lhd Pemprop dki (Badan 
Pengelolaan Lingkungan 
hidup Provinsi dki Jakarta) 
Jakarta dengan mengadakan 
program satu aksi untuk Ci
liwung. 

dalam program ini, Per
tamina membangun upa ya 
terpadu pengelolaan sam
pah dengan mendir ikan 
pu sat informasi dan pen

dampingan warga bantaran 
sungai Ciliwung. Program 
ini akan ber lang sung selama 
tiga ta hun. “diharapkan se
telah program ini selesai, 
war  ga yang telah dibina ti
dak hanya mengalami per
ubahan kebiasaan dalam 
mem  buang sampah, tapi 
ju ga dapat secara mandiri 
me manfaatkan sampah dan 
mengelola lingkungan agar 
menjadi lebih berguna dan 
menyejahterakan,” papar 
Ma nager Csr Pertamina ifki 
sukarya. 

Program satu aksi untuk 
Ciliwung tahap pertama (tahun 
2011) dilaksanakan  sejak 
bulan Januari, di dua wilayah 
pendampingan. Yaitu rW 08 
kelurahan Lenteng agung 
yang merepresentasikan wi
layah paling selatan dari 
das Ciliwung hilir dan rW 
05 kelurahan kapuk Muara 
yang merepresentasikan wila
yah paling utara dari das 

Ciliwung hilir.  
ratarata sampah yang 

terpilah di rW 08 kelurahan 
Lenteng agung setiap hari
nya sekitar 450 kg dari total 
15 drum (volume 200 liter, 
dengan ratarata berat men
ca pai 60 kg/drum). hal ini 
berarti bahwa 50 persen sam
pah tersebut masih harus 
diangkut ke tPa.  

dari 450 kg sampah yang 
berhasil dipilah, 60 persennya 
merupakan sampah organik 
yang kemudian berhasi l 
diolah menjadi kompos.se
dangkan 40 persen lainnya 
berupa sampah non organik 
yang masih bernilai jual dan 
dapat didaur ulang.  saat ini, 
sampah non organik ma sih 
belum dapat diolah men jadi 
barang kerajinan, se hing
ga langkah ke depan ada
lah memberikan pelatihan 
pembuatan kerajinan dari 
sampah yang masih dapat 
didaur ulang. sementara itu, 

dari pengelolaan sampah di 
rW 05 kapuk Muara setiap 
minggunya telah dihasilkan 
sekitar 500 kg kompos.  

dalam kurun waktu em
pat bulan, telah dilak sa nakan 
berbagai kegiatan pen dam
pingan Csr Per tamina lewat 
satu aksi untuk Ciliwung. di 
antaranya kajian kebutuhan 
(need assessment), survei 
dan pemetaan tapak serta 
pembuatan desain lansekap 
penataan bantaran kali Cili
wung di wilayah rW 08 ke
lu rahan Lenteng agung, 
peng adaan dan pemberian 
alatalat pendukung kegiatan 
seperti tong komposter, tem
pat sampah terpilah (organik, 
B3 dan non organik), alat 
ke  bers ihan ,  f l ye r f l ye r , 
banners dan papan informasi, 
pelatihan pengelolaan sam
pah, pembuatan kompos 
rumah tangga, dll.MPTATAN/
DSU

Mengingat nelayan kabupaten Cilacap setiap tahun
nya mengalami musim paceklik yang menyebabkan 
pendapatannya berkurang, ru iV melatih para istri nelayan 
di kelurahan Cilacap dan kelurahan donan untuk mengolah 
hasil tangkapan suaminya dengan membuat abon ikan 
tuna.

salah satu peserta pelatihan yang berhasil  adalah sapin 
(53). ibu tiga anak ini merupakan ketua kelompok abon 
tuna srikandi  yang beralamat di Jl. karang no. 21, Cilacap. 
ia mengungkapkan,  kelompok kerja yang diketuainya ini 

berawal dari hasil panen raya yang berlimpah tetapi tidak bisa 
mengolah untuk dijadikan apa.  “selama ini, kelebihan ikan 
hanya dibuat pindang saja, tidak pernah terpikir untuk membuat 
bentuk lain. Pertamina Cilacap lah yang mengajarkan kami cara 
membuat  abon ikan,” ujarnya.

Menurut sapin, pelatihan selama dua hari pada tahun lalu 
ternyata membuahkan hasil yang cukup lumayan. “saya dan 
15 istriistri nelayan lainnya antusias mengikuti,” paparnya.

sapin bercerita, percobaan pertama yang mereka laku
kan setelah selesai pelatihan didukung penuh oleh ru iV. 
“Per tamina memberikan bantuan modal sebesar rp 2 juta 
dan sebuah alat bantu press. dana tersebut kami belikan 
perlengkapan lain seperti blender untuk menggiling bumbu dan 
kompor. sisanya, kami gunakan untuk modal membeli ikan tuna 
dan bumbubumbu pelengkap lainnya,” ungkap sapin.

dari 10 kg ikan tuna yang diolah, abon yang dihasilkan 
sebanyak 7 kg. abon tersebut dijual rp 12 ribu/ons oleh 
seluruh anggotanya dengan cara dititipkan di toko atau wa
rung, bahkan ada yang dijajakan keliling rumah.

“sebenarnya harga produksinya rp 10 ribu/ons. keun
tungan rp 2 ribu itu langsung dapat diambil anggota sebagai 
imbalan. tapi, para anggota juga akan mendapatkan 
pe masukan lagi dari kelompok, yaitu, 20 persen dari pen
dapatan untuk biaya operasional, sisanya 80 persen saya 
bagi keseluruh anggota,” jelas sarpin.

“Alhamdulillah semua anggota merasa senang menda
patkan penghasilan dari penjualan abon ikan tersebut. 
apalagi kalau pesanannya banyak, berarti semakin besar 
juga keuntungan yang diperoleh para anggota tersebut,” 
kata sapin.MPNDJ
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KARAWANG - setelah memberikan 100 inkubator 
kepada 100 Puskesmas di seluruh indonesia 
pada akhir tahun lalu, Pertamina eP region Jawa 
bekerjasama dengan Pertamina Pemasaran region 
iii, Pertamina Gas dan Pertamina Phe onWJ 
mengadakan sosialisasi dan pelatihan penggunaan 
inkubator kepa da 9 Puskesmas penerima bantuan 
yang berada di wilayah karawang, pada (13/5).

kesembilan Puskesmas tersebut, yaitu Puskesmas 
kecamatan Batujaya, Cikampek, rengas dengklok, 
Cibuaya, Pedes, tirtajaya, Wanakerta, Cilamaya 
Wetan, dan Pakisjaya.  

Pelatihan dibuka oleh sekretaris dinas kesehatan 
kabupaten karawang Yuska Yasin, serta dihadiri oleh 
sekitar 40 orang perwakilan Puskesmas dan dinas 
kesehatan di karawang. 

kepala seksi kesehatan keluarga dinas kesehatan 
kab. karawang, dr. koni kurniasih,  berharap pelatihan 
ini bisa memaksimalkan penggunaan inkubator di 
seluruh Puskesmas di wilayah karawang. “sehingga 
dapat  mengurangi kematian bayi, terutama pada 
ka sus bayi prematur dan BBLr,” lanjutnya.MPFRM 
REG. III
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