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Marketing and Trading director Pertamina djaelani Sutomo 
dan Managing director amaco Production Co. ltd  Suphasilp 
kunavivattanon berjabat tangan setelah menandatangani Mou 
pertama pengembangan bisnis pelumas Pertamina di Thailand.

JAKARTA – bertempat di ruang rapat lantai 13 kantor Pusat 
Pertamina, Senin (15/8) dilangsungkan penandatanganan 
Memorandum of Understanding (Mou) antara PT Pertamina 
(Persero) dengan amaco Production Co.,ltd yang terkait 
dengan bisnis Pelumas.

Mou yang ditandatangani oleh Marketing and Trading  

director Pertamina djaelani Sutomo dan Managing director 
amaco Production Co. ltd  Suphasilp kunavivattanon ini se
bagai langkah pertama bagi Pertamina untuk melakukan kajian, 
evaluasi, dan negosiasi terhadap aspek keuangan, teknis, 
operasional, hukum dan aspek lainnya. 

Hal tersebut dilakukan agar tercipta kerja sama bisnis pe
lumas yang saling menguntungkan antara Pertamina dengan 
amaco. karena itulah djaelani Sutomo menilai Mou ini sangat 
penting bagi kemajuan bisnis pelumas Pertamina.

djaelani mengatakan kerja sama bisnis ini melingkupi 
kerja sama toll blending, pemasaran produk pelumas, solvent, 
pemasaran bitumen, akuisisi kepemilikan saham amaco, dan 
kerja sama bisnis lainnya yang saling menguntungkan.

“kerja sama ini sejalan dengan strategi bisnis Pertamina 
untuk memperkuat keberadaan Pertamina di Overseas. Sa

ya yakin ini merupakan langkah maju yang signifikan bagi 
pengembangan pasar bisnis pelumas Pertamina,” kata 
djaelani.

amaco Production Co.,ltd adalah perusahaan dari Thailand 
sebagai penyedia produk dan jasa berkualitas di bidang 
beverage, petro chemical products, foodstuffs, lubricants, dan 
bitumen. 

Pelumas Pertamina berkomitmen untuk terus melakukan 
penetrasi ke pasar global untuk  membuktikan bahwa unit bisnis 
ini mampu mengembangkan sayap ke mancanegara dan bisa 
diterima secara positif baik dari kualitas, layanan, dan harga 
yang kompetitif. 

Sebelum Thailand, pelumas Pertamina sudah dipasarkan 
di 17 negara lainnya, seperti Pakistan, belgia, arab Saudi, 
Singapura, Taiwan, Filipina, australia, dan lainlain.MPIK

Baru berselang satu setengah bulan pelumas Pertamina 

diekspor ke Korea Selatan, Pertamina kembali menjajaki 

peluang bisnis negara lain.  dengan menggandeng amaco 

Production Co. ltd, Pertamina memulai langkah pertama 

ekspansinya ke Thailand. negara gajah putih ini merupakan 

negara ke-18 menjadi target bisnis pelumas Pertamina.
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apa dan Mengapa Perlu iCoFR?
Sistem  Pengendalian 

Internal (internal control) 
adalah proses yang 
berkelanjutan (on going) 
yang dipengaruhi oleh 
tindakan komisaris, 
manajemen dan pekerja 
lainnya yang dirancang untuk 
memastikan secara rasional 
bahwa tujuan perusahaan 
tercapai dalam hal: 1. efek

tivitas dan efisiensi operasi, 2. Kepatuhan terhadap 
undang – undang dan kebijakan yang berlaku, serta 3. 
Ke andalan atas laporan keuangan. Definisi ini berasal 
dari kerangka internal control yang sudah berlaku 
umum di dunia bisnis yaitu “CoSo Framework”. Internal 
audit sudah menginisiasi dikeluarkannya   pedoman 
umum internal control di PT Pertamina (Persero)  
dengan menggunakan  COSO Framework (sedang 
proses penerbitan  Sk direksi). 

Internal control yang berkaitan dengan  pelaporan 
keuangan   diatas  disebut  dengan Internal Control over 
Financial Reporting (ICoFr). 

ICoFR didefinisikan sebagai kebijakan – kebijakan 
dan rangkaian prosedur serta tata kerja terkait proses 
pelaporan keuangan untuk menjamin tersusunnya  
laporan keuangan yang akurat, andal dan tepat waktu. 
Tujuannya agar memiliki keyakinan yang memadai  
(reasonable assurance), bahwa proses pencatatan 
di laporan keuangan telah didukung dengan internal 
control yang efektif berdasarkan ketentuan yang 
berlaku. 

Munculnya ICoFr bermula dari adanya skandal 
akuntansi dan audit yang meruntuhkan korporasi besar 
di amerika Serikat : enron Corp, Wordcom , dan lain
lain.  dengan adanya skandal enron Corp, membuat 
pemerintah amerika Serikat mengeluarkan regulasi atas 
praktek akuntansi dan audit pada tanggal 30 juli 2002 
bernama The Public Company Accounting Reform and 
Investor Protection Act (nama ini popular dengan nama 
SarboX, karena pencetusnya adalah Sarbanes dan 
oxley). 

kemudian sejalan dengan perkembangan usaha 
dan bisnis khususnya bagi perusahaan yang menuju 
kelas dunia dan yang akan listed di pasar internasional 
(Public Company), Investor sangat concern  mengenai  
hasil audit independen atas efektivitas internal control 
dalam pelaporan keuangan.

Hal lain yang menyebabkan mengapa perlu ICoFr 
adalah : 1) peraturan bPk  rI no.1 tahun 2007, PSP 
03 telah  mengatur standar pelaporan pemeriksaan 
keuangan, yang berkaitan pelaporan terhadap 
pengendalian interen, sehingga efektivitas atas internal 
control pelaporan keuangan menjadi keharusan bagi 
perusahaan.; 2) untuk dapat mendeteksi/mencegah  
kemungkinan adanya “Fraud” seperti yang terjadi pada 
perusahaan diatas; 3) Pertamina sedang melaksanakan 
konvergensi IFrS. berkaitan dengan itu, mutlak 
diperlukan pengembangan internal control ini, karena 
kebijakan akuntansi dan control, pengungkapan 
prosedur menjadi dasar pembuatan rancangan risiko 
dan kontrol yang menyeluruh yang menggambarkan 
bagaimana setiap hambatan dimitigasi , diotorisasi, 
dicatat, diproses dan dilaporkan dalam laporan 
keuangan.

Program Pengembangan  ICoFr  di PT Pertamina 
(Persero) sedang dilaksanakan dengan kerja sama 

antara Fungsi Internal audit, Fungsi dit keu, Fungsi 
dit PIMr (Cq erM) dan Fungsi dit. umum (Cq CSS) 
dengan menggunakan konsultan kelas “Big Four”. 
Pekerjaan ini dimulai sejak juni 2011, dilaksanakan 
selama 18 bulan. Deliverables  yang akan kita peroleh 
antara lain adalah : a). Identifikasi dan dokumentasi 
atas sejumlah control  (ratusan control) terkait dengan 
financial reporting  yang  diimplementasikan, dan 
dimaintain efektivitasnya oleh Business Owner 
terkait, dan pengujian/testing  efektivitasnya  oleh 
fungsi Internal auditor  setiap periodik (minimal sekali 
setahun). Proses dokumentasi control ini nanti akan 
diupload kepada sistem yang sudah ada yaitu grC 
oracle; b). Pedoman, Tko dan TkI yang berkaitan 
dengan ICoFr; c). audit Program Pengujian efektivitas 
Internal Control. Selain itu pula, Pertamina akan 
mendapat Pedoman/Manual perbaikan atau modifikasi 
ICoFr apabila sudah tidak relevan lagi dengan kondisi 
yang ada.

Dalam mengidentifikasi dan mendokumentasi 
control sebagaimana diuraikan diatas, pendekatan 
dilakukan berdasarkan Top Down Approach, dengan 
urutan tahapan sebagai berikut:  Financial Statement/
Consolidated Financial Statement  Penetapan 
Significant Account & Disclosures Penetapan 
bussiness Process Cycle  Penetapan Business  
Control Matrix  terakhir penetapan Key Control yang 
akan dimaintain dan dimonitor oleh  business owners  
untuk kemudian diuji oleh Internal audit.

Setelah proyek ini berakhir, process owner 
berkewajiban untuk memaintain key controls yang 
telah diimplementasikan tersebut dalam kegiatannya 
seharihari, serta secara berkala melakukan proses 
sertifikasi berjenjang terkait dengan efektivitas internal 
control yang berada dalam kewenangannya. Internal 
audit/SPI secara berkala akan melakukan testing/
pengujian untuk memastikan efektivitas dari control 
tersebut.  Setelah testing oleh Internal audit, kemudian 
akhir tahun President director & Ceo dan Finance 
director menandatangani pernyataan efektivitas 
Internal Control yang menjadi bagian yang disampaikan 
bersamaan dengan laporan keuangan sebelum diaudit 
oleh kaP. demikian seterusnya setiap tahun.

Pekerjaan ini dilaksanakan dalam 4 tahapan utama: 
design, Implementasi, Pengujian dan Monitoring 
efektivitas kontrolnya.

Proyek ini melibatkan beberapa fungsi  dan banyak   
orang.  karena itu sangat diperlukan komitmen  dari 
semua pihak yang terkait dan dukungan pimpinan 
tertinggi  untuk :  bersedia melakukan pekerjaan 
yang menjadi beban masingmasing,   sehingga 
Pengembangan ICoFr di Pertamina dan di 6 anak 
Perusahaan  dapat berjalan sesuai dengan harapan.  

Setelah ICoFr selesai di design dan 
diimplementasikan  yang kemudian secara terus 
menerus di maintain oleh process owner dan dilakukan 
pengujian/testing efektivitasnya oleh fungsi Internal 
audit/SPI, maka satu persyaratan menjadi perusahaan 
kelas dunia akan akan kita dapatkan. kaP independen 
yang akan melakukan audit  atas laporan  keuangan 
PT Pertamina (Persero) akan lebih mudah dikarenakan 
ICoFr sudah dibangun dan dimaintain serta dilakukan 
pengujian periodik  sehingga proses penyusunan 
laporan keuangan juga akan menjadi mudah dan 
diharapkan akan mengurangi adjustment-adjustment  
pada penyusunan laporan keuangan akhir tahun.   

Semoga.MPINTERNAL AUDIT
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pemuatannya menjadi kewenangan redaksi. Artikel yang dikirimkan tidak boleh memuat makian dan hujatan. Kritik dan saran yang dilontarkan demi kebaikan Pertamina disampaikan secara sopan dan elegan.•(Red)

Stres Kerja dan dampak lain Perubahan Organisasi

IMRON KHAzIM
occupational Medecine Specialist  HSSe
general affairs directorate

nIoSH (National Institute of Occupatinal Safety & 
Health) menempatkan  stres di tempat kerja sebagai 
masalah utama kese lamatan dan kesehatan (k3). kondisi ini 
didorong oleh perubahan organisasi di berbagai perusahaan 
dunia secara dramatis pada dekade terakhir. liberalisasi 
regulasi perdagangan dan massive utilization teknologi 
informasi telah memungkinkan banyak perusahaan 
besar dapat beroperasi secara global, sehingga terjadi 
persaingan harga, kualitas produk dan layanan yang 
semakin ketat. Praktik organisasi juga mengadopsi struktur 
manajemen baru yang lebih flat, pendelegasian tanggung 
jawab manajemen dan kontrol yang lebih terdesentralisasi 
serta pe nerapan teknologi produksi yang lebih fleksibel 
dan ramping (seperti just-in-time manufacturing). jargon 
“berkinerja tinggi” dalam sistem kerja pun telah menjadi 
“dzikir harian”.

Perubahan ini menyebabkan peningkatan stres atau 
potensi bahaya lainnya, seperti tingginya tuntutan beban 
kerja. Sejumlah studi menunjukkan, misalnya, waktu bekerja 
telah meningkat secara dramatis dalam dua dekade terakhir, 
khususnya di ka langan pekerja pasangan muda usia subur. 
Semuanya dapat ber muara pada kondisi fatique yang 
berdampak luas terhadap aspek k3. 

Pada kenyataannya, perubahanperubahan revolusioner 
yang terjadi di tempat kerja tersebut telah jauh melampaui 
pe mahaman kita tentang implikasinya terhadap kualitas 
hidup dan aspek k3. kesenjangan pemahaman ini menjadi 
salah satu dari 21 area prioritas studi yang dikelola oleh 
the National Occupational Research Agenda pada dekade 
20112010.

bagaimana di Pertamina? Transformasi yang terus 
bergulir tentunya sedikit banyak berpotensi menimbulkan 
stres di ka langan pekerjanya. Tulisan ini tidak bermaksud 
membedah ana tomi stres yang sudah menjadi pengetahuan 
umum. Tetapi lebih pada mendorong diskusi tentang stres 
kerja sebagai dampak perubahan organisasi.

KONSEP ORgANISASI KERJA
organisasi kerja paling tidak mengandung dua aspek, 

yaitu proses kerja (bagaimana pekerjaan dirancang dan 
dilakukan) dan praktikpraktik organisasi (manajemen, 
metode produksi berikut kebijakan keSdMan) yang 
mempengaruhi desain pe kerjaan. juga termasuk dalam 
konsep organisasi kerja adalah faktor eksternal, seperti 
lingkungan, hukum, ekonomi dan faktor teknologi yang 
mendorong atau memungkinkan praktekpraktek organisasi 
baru diberlakukan.

gambar 1 menjelaskan konsep bertingkat organisasi 
kerja dan kontinuitas hubungan antara 3 ranah. (1) 
kebijakan eko nomi dan publik yang luas serta kekuatan 
lain di tingkat nasional dan global, (2) Tingkat/struktur 
organisasi dan proses, dan (3) Tuntutan pekerjaan dan 
kondisi di tempat kerja. Sebagai contoh, tekanan ekonomi 
global dapat mendorong kebijakan restrukturisasi dan 
perampingan yang pada gilirannya dapat meningkatkan 
tuntutan beban kerja yang tinggi dengan segala dampaknya 
terhadap aspek k3.

gambar 2. Menjelaskan 
cakupan organisasi kerja terkait 
dampak aspek k3 pada pola 
interaksi antara work process 
management, human resources 
practices dan labor market 
characteristic. Sebagai contoh, 
suatu studi menunjukkan bahwa 
peningkatan tuntutan pekerjaan 
atau jam bekerja yang lebih lama 
menimbulkan risiko besar bagi pekerja perempuan, karena 
mereka memikul tanggung jawab pekerjaan domestik yang 
lebih besar. Sehingga perempuan memiliki beban kerja total 
yang lebih besar daripada lakilaki. Pada saat bersamaan 
ada tren kebutuhan akan pekerja perempuan dan juga 
angkatan kerja yang didominasi kaum perempuan.

 

ORgANISASI KERJA DAN PENyAKIT/CIDERA 
AKIbAT KERJA

Sejumlah studi mendalami hubungan antara  karakteristik 
pekerjaan (misalnya, beban kerja berlebihan dan tingkat 
kewaspadaan) dengan stres kerja. lebih dari itu, ternyata 
organisasi kerja memiliki implikasi yang luas terhadap 
aspek k3, bukan hanya timbulnya stress kerja. Tetapi 
perubahan organisasi kerja juga dapat secara langsung 
mempengaruhi tingkat paparan terhadap bahaya non psikis 
(fisik-kimia-biologi) di tempat kerja. Misalnya, pekerja yang 
melakukan beberapa jenis pekerjaan atau jam kerja yang 
diperpanjang akan meningkatkan risiko terpapar hazard 
yang melebihi nilai ambang batas. jam kerja yang panjang 
dan pengurangan staf dapat meningkatkan risiko cedera 
akibat kelelahan. kontak publik dan kerja malam yang lazim 
dijumpai di sektor jasa dapat meningkatkan risiko terpapar 
tindak kekerasan/kejahatan.

Selain itu dapat terjadi dampak tidak langsung 
dari perubahan praktik organisasi. Sebagai contoh, 
berkurangnya akses pekerja ke layanan/program 
kesehatan kerja akibat perampingan organisasi. atau 
karena bertambahnya nilai premi asuransi iuran pasti yang 
harus dibayar pekerja pada pola cosharing. Pengaruh
pengaruh organisasi kerja terhadap aspek  keselamatan 
dan kesehatan dijelaskan  dalam gambar 3. 

 
UPAyA ANTISIPASI

Tidak ada langkah solusi yang instans. agenda skala 
besar yang teridentifikasi dan layak dipertimbangkan adalah 
merumuskan (1) mekanisme surveillance (pengamatan 
berkelanjutan) untuk mengidentifikasi berbagai dampak dari 
perubahan organisasi kerja, (2) studi implikasi perubahan 
organisasi kerja terhadap aspek k3, (3) upaya intervensi 
bagi perlindungan aspek k3, dan (4) langkahlangkah 
formalisasi aspek organisasi kerja sebagai bidang kajian 
khusus dalam aspek K3.•

Hari ini adalah hari pertama nadi kerja kembali 
berdenyut di seluruh kota di Indonesia. Sebagian besar 
kaum urban yang baru saja menikmati mudik di kampung 
halaman masingmasing mulai beraktivitas seperti 
semula. Semua rasa yang tercampur ketika merajut 
silaturahmi dengan handai taulan mulai kembali stabil. 
Semua masyarakat Indonesia kembali menjalankan 
rutinitasnya setelah merasakan binar kebahagiaan 
lebaran.

lebaran tahun ini memang terasa lain. Hiruk 
pikuk mudik seperti tidak terlalu terasa seperti tahun
tahun sebelumnya. Mungkin karena libur bersama 
yang ditetapkan Pemerintah lumayan lama, sehingga 
masyarakat perkotaan bisa lebih leluasa memilih waktu 
yang tepat untuk mudik dan kembali ke tempat mereka 
mencari nafkah selama setahun.  Mereka juga semakin 
pandai memperhitungkan jenis transportasi apa yang 
digunakan untuk berlebaran di kampung halamannya. 
Media massa pun rajin memberikan info berkaitan 
dengan aktivitas mudik. Mulai dari kondisi jalan, tempat
tempat peristirahatan selama dalam perjalanan, hingga 
berbagai kecelakaan yang terjadi selama arus mudik dan 
arus balik.  

Seperti tahuntahun lalu, pemberitaan mengenai 
Pertamina di musim mudik dan balik  dapat dipastikan 
hanya berkaitan dengan kesiapan buMn ini memasok 
kebutuhan bbM dan gas selama H10 hingga H+10 
lebaran. Selama tidak ada SPbu yang kosong karena 
kehabisan bbM atau tidak ada masyarakat yang teriak  
karena sulit mendapatkan gas untuk memasak, maka 
nama Pertamina nyaris tak tersebut dalam beritaberita 
di media massa tersebut. Tapi, coba saja jika yang 
terjadi adalah sebaliknya. Sekecil apapun kekurangan 
yang terlihat, maka berita yang muncul sungguh kadang 
berlebihan. Ibarat nila setitik, rusak susu sebelanga.

Sebenarnya pemberitaanpemberitaan tersebut 
merupakan sebuah implikasi dari makin canggihnya 
sarana informasi saat ini. bagi Pertamina, bekerja 
dengan maksimal sepanjang tahun untuk memenuhi 
kebutuhan bbM dan gas rakyat Indonesia adalah tugas 
mulia yang harus dijalankan dengan cerdas. Termasuk 
ketika musim mudik tiba.  Pertamina tidak bekerja sendiri. 
Sinergi dengan berbagai instansi terkait dilakukan 
agar masyarakat Indonesia tidak kecewa. Pertamina 
mendapat dukungan Polri untuk mengamankan asetnya 
seperti instalasi, terminal bbM, SPbu dan SPbu. 
dllajr pun ikut membantu.  Para pengusaha SPbu, 
SPPbe, SPbg, pangkalan, agen, maupun pengecer 
pun turut berperan membantu tugas Pertamina. belum 
lagi pembentukan posko bersama yang dilakukan oleh 
Pertamina, Pgn, bPH Migas, Pln, dan badan geologi di 
bawah bendera Posko eSdM. Walaupun dengan konteks 
berbeda.

oleh karena itu, walaupun hari ini belum genap H+10 
lebaran, Pertamina merasa perlu berterima kasih kepada 
seluruh pihak atas sinergi yang terbina dalam membantu 

memperlancar 
tugas Pertamina 
menyediakan dan 
mendistribusikan 
bbM dan gas 
selama musim 
mudik dan 
balik ini. bagi 
Pertamina mampu 
menjalankan 
amanah untuk 
rakyat Indonesia 
merupakan kerja 
kolektif banyak 
pihak. dan 
Pertamina tidak 
akan melupakan 
hal tersebut. MP
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Pertamina Fokus Kembangkan 
TBBM Wilayah Timur

‘launching’ Pertamax Plus di Ketapang

Menteri ESdM Kunker 
ke depot Cikampek
CIKAMPEK – delapan hari sebelum lebaran, Menteri 
eSdM didampingi jajaran direksi dan komisaris 
Pertamina melakukan kunjungan kerja ke depot 
Plumpang, pada (22/8). kunjungan kerja tersebut 
dimaksudkan untuk memantau langsung kesiapan 
Pertamina dalam memantapkan keandalan pasokan, 
operasional dan langkahlangkah untuk menjaga 
ke amanan pasokan bbM dan lPg menjelang le
baran.

dalam kesempatan tersebut, darwin menjelaskan 
bahwa stok bbM nasional pada periode Idul Fitri (15 
agustus – 15 September 2011) dalam kondisi aman, 
dengan ratarata stok pada periode tersebut yaitu 
Premium 18,6 hari, minyak tanah 77,7 hari dan Solar 
20,4 hari. Sedangkan ketahanan stok lPg nasional 
yaitu sebesar 12,23 hari.

untuk meningkatkan stok lPg, Pertamina 
mening katkan impor dari normal tiga kargo per bulan 
menjadi enam kargo per bulan. adapun per kargo 
membawa 44.000 metrik ton selama masa lebaran 
Idul Fitri 1432 H. 

Setelah melakukan kunjungan ke depot Ci
kampek, rombongan Menteri melanjutkan sidak 
ke SPbu 34.41329 di desa Pangulah, jati Sari, 
ka rawang. Selama arus mudik dan balik, SPbu ini 
menjadi SPbu kantong bbM, SPbu Transit mo tor, 
serta SPbu switching tangki timbun Solar ke Pre
mium/Pertamax.MPNDJ

Jurnalis se-Sulselbar Siap 
Sampaikan informasi Positif
PAREPARE - jurnalis seSulselbar berko
mitmen akan mengawal Pertamina dalam 
menyampaikan informasi yang berhubungan 
dengan kegiatan operasional perusahaan. Hal 
tersebut dikemukakan para pekerja media, 
baik cetak, elektronik dan on line sebagai 
wujud keberpihakan terhadap pertumbuhan 
dunia migas dalam negeri.

Alfiansyah Anwar, seorang  jurnalis TV 
berita nasional yang bertugas di wilayah Pare
pare mengungkapkan, jika media selalu memberikan porsi penuh terhadap pemberitaan 
yang bernilai positif bagi perusahaan milik negara termasuk Pertamina. “kami tidak ingin 
menyajikan berita yang sensasional. Sepanjang itu nyata dan cover both side, kami akan 
mengangkat Pertamina melalui pemberitaan positif,” beber Alfian pada acara Media 
Gathering yang dilaksanakan Fuel retail Marketing (FrM) region VII yang diikuti 30 
jurnalis setempat, Palopo dan MamujuSulbar, di Parepare, pada 1516 juli.

Meski sepakat menyajikan berita positif, Alfian mengungkapkan jika pewarta dalam 
melaksanakan tugas kerap terbentur permasalahan birokrasi internal Pertamina. “kami 
sering terkendala dalam memperoleh konfirmasi dari Pertamina saat terjadi masalah 
krusial. biasanya ada pejabat yang tidak mau diwawancara, dan susah memberikan 
informasi ril,” ujarnya. karena itu,  menurutnya, ada sebagian media yang beropini 
dalam menyajikan beritanya sendiri. “Tidak sedikit media yang beropini saat terkendala 
permasalahan konfirmasi. Pertamina mesti membuka ruang bagi media dalam memberikan 
informasi guna meminimalkan opini media yang bernilai negatif,”ungkapnya mengusulkan.
MPFRM REg. VII

KETAPANg - dalam rangka 
mengampanyekan Pertamax 
Plus di kabupaten ketapang, 
Fuel retail Marketing (FrM) 
Sales area kalbar secara resmi 
meluncurkan Pertamax Plus 
di kabupaten ketapang, pada 
(28/6). acara dilaksanakan 
di SPbu 64.781.08 an. PT. 
Pawan raya utama. 

acara ini dibuka oleh SaM 
FrM region VI Sales area 
kalbar Ibnu Chouldum. dalam 
kesempatan tersebut Sekda 
ketapang andi djamiruddin 
meminta agar masyarakat 
ketapang yang memiliki mobil 
pribadi atau berpenghasilan 
lebih untuk menggunakan 
Pertamax Plus.  “dengan 
demikian, kita memberikan 
kesempatan yang leb ih 
besar kepada masyarakat 
golongan ekonomi lemah 
untuk mendapatkan bbM 
bersubs id i , ”  u ja r  and i . 
Sementara SaM kalbar Ibnu 
Chouldum memaparkan 
bahwa peluncuran Pertamax 

SaM retail kalbar Ibnu Chouldum saat memberikan paparan mengenai 
keunggulan Pertamax Plus.

Plus ini dimaksudkan untuk 
memperkuat  ketahanan 
pasokan bbM serta agar 
masyarakat dapat mencoba 
dan merasakan manfaat 
penggunaan Pertamax Plus 
terhadap kendaraan yang 
mereka pakai.

acara yang dikemas 
secara sederhana tetapi 
tetap menarik ini  merupakan 
ajang promosi bagi Pertamina 
khususnya Sales area kalbar 
dalam upaya meningkatkan 
penjualan Pertamax Plus. 

Pada acara ini dibagikan 
beberapa hadiah menarik 
kepada pengunjung, seperti 
voucher Pertamax Plus, 
goodie bag, dan lainlain.

Peluncuran Pertamax 
P l u s  i n i  d i h a d i r i  o l e h 
Sekretaris daerah kabupaten 
ketapang  andi dja miruddin, 
dinas eSdM, disperindag, 
Pengusaha SPbu, aTPM, 
komunitas motor dan mobil, 
Polres, Perbankan, tokoh 
masyarakat, wartawan dan 
lainlain.MPFAKHRI RIzAL
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AMPENAN – direktur utama 
PT Pertamina (Persero) karen 
agustiawan menyatakan 
tahun ini perusahaan akan 
fokus untuk mengembangkan 
terminal bbM di wilayah ti
mur Indonesia. Hal ini meng
ingat terminal bbM tersebut 
memegang peranan yang sa
ngat penting dalam menjaga 
pasokan bbM ke wilayah 
timur Indonesia.

“Tahun ini saya akan fokus 
pada Terminal bbM  yang di 

wila yah timur, terutama yang 
kecilkecil. karena biasanya 
Terminal bbM di wilayah 
timur mengcover wilayah 
yang luas dan critical,” ujar 
karen agustiawan dalam 
Management Walk Through 
(MWT) ke TbbM ampenan, 
lom bok, nusa Tenggara ba
rat, pada 12 agustus 2011.

Peranan penting TbbM di 
wilayah timur ini sangat terasa 
terutama menjelang hari raya 
seperti lebaran. karena itu, 

karen meminta agar seluruh 
TbbM dapat memaksimalkan 
stok bbM, menambah armada 
tanki sesuai keperluan beserta 
awak tankinya.

Terminal bbM ampenan 
sendiri merupakan satu
satunya terminal bbM di 
pulau lombok, nusa Teng
gara barat. TbbM ini melayani 
pasokan untuk sekitar 37 
SPbu dengan 27 armada 
tanki. Menjelang lebaran, 
TbbM ampenan akan ber

operasi 24 jam penuh untuk 
mengantisipasi kebutuhan 
yang meningkat.

demikian juga dengan 
para agen lPg yang akan 
tetap buka saat lebaran. 
dengan pelayanan maksimal, 
diharapkan masyarakat tidak 
kesulitan mencari bahan ba kar 
untuk memasak saat lebaran. 
Sebagian wilayah di lombok 
memang baru saja dilakukan 
konversi minyak tanah ke 
lPg.MPFRM REg. V

JAKARTA – dalam rangka memberikan sosialisasi dan edukasi 
tentang aspek syariah dalam produk halal,  Masyarakat ekonomi 
Syariah (MeS), ICMI, dan Yayasan Paramadina menggelar 
Indonesian Halal business Food (IHbF) expo 2011 di jakarta 
Convention Center, jumat (12/8).

dalam kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini, 
se banyak 14 Program kemitraan bina lingkungan (Pkbl) 
Per tamina dari berbagai region ikut ambil bagian menggelar 
produk pangan halalnya. 

“kami sangat senang mendapat kesempatan menggelar 
produk halal kami. Ini membuktikan kualitas produk yang kami 
jual sehingga menambah kepercayaan masyarakat dengan 
ada nya sertifikasi halal,” ungkap salah satu mitra binaan PKBL 
Pertamina yang menjadi peserta, etty lasmini, pengusaha 
krupuk kulit arizma.

IHbF expo ini memiliki daya tarik tersendiri, salah satunya 
karena digelar bertepatan dengan bulan ramadan sebagai 
wahana berbelanja ramadan dan lebaran. 

“Semoga expo ini dapat menjadi forum yang konstruktif 

PKBl Pertamina Gelar Produk halal di ihBF Expo
yang memfasilitasi perputaran informasi, pengalaman serta 
perputaran produksi lainnya yang dapat menginspirasi dan 
mengembangkan produkproduk halal yang makin berkualitas 
dan berdaya saing,” ungkap Menteri koordinator bidang Per e
konomian Indonesia Hatta rajasa saat membuka IHbF expo.

Hatta menegaskan bahwa standarisasi produk halal 
bukanlah merupakan hal yang dibuatbuat yang menghambat 
sistem perdagangan.”Ini adalah sebuah kebutuhan yang jus
tru memberikan rasa aman bagi konsumen. Sertifikasi halal 
dipercaya sebagai simbol kualitas kebaikan, keamanan dan 
higenitas produk pangan,” jelas Hatta.

Menurut Hatta, di beberapa negara eropa dan amerika, 
produk pangan halal juga dikonsumsi oleh kalangan non 
muslim. Fenomena ini telah menjadikan transaksi perdagangan 
global untuk produk pangan halal saat ini diperkirakan mencapai 
580 milyar uSd atau kenaikannya lebih dari 7 persen setiap 
tahun dan hingga saat ini sekitar 20 persen dari perdagangan 
produk pangan dunia adalah produk halal.MPIK
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Pertamina dukung Rio ke Formula i
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VP Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun memberikan 
keterangan pers mengenai keinginan Pertamina mengawal rio Haryanto 
mencapai level F1.

internal audit 
Semakin Profesional

Fastron Unjuk Gigi di Benua asia dan Eropa
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JAKARTA - Internal audit (Ia) bekerja sama dengan 
Pertamina learning Center (PlC) terus berupaya me
ningkatkan kemampuan auditornya dengan memperoleh 
berbagai sertifikasi profesi audit yang  berstandar 
na  sional maupun internasional untuk mengawal visi 
per usahaan menjadi perusahaan energi nasional kelas 
dunia yang  sejalan dengan motto Ia “Value Adding 
Through Assurance & Consulting Services”.

dalam setiap kesempatan, Chief audit executive  
(Cae) luhur budi djatmiko senantiasa menyampaikan 
bahwa Ia melalui peran assurance dan consulting 
harus mengawal tujuan perusahaan dalam mencapai 
targettarget jangka pendek maupun jangka panjang 
perusahaan. Program Pengawasan Tahunan (PkPT) 
harus  disusun untuk meng awal tujuan perusahaan, untuk 
itu Cae juga menyampaikan pentingnya untuk selalu 
meningkatkan kompetensi dan memperoleh pengakuan 
berupa sertifikasi tingkat nasional maupun internasional. 
bentuk komitmen ini salah satunya diwujudkan dalam 
bentuk perolehan sertifikasi yang terus bertambah dari 
tahun ke tahun sehingga diharapkan melalui perolehan 
sertifikasi tersebut Ia menjadi semakin profesional. 
Sertifikasi profesi yang telah diperoleh hingga saat ini 
adalah sebagai berikut.

  Qualified Internal Auditor (QIA). QIa merupakan 
sertifikasi tingkat nasional untuk internal auditor yang 
dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Internal audit 
(YPIa). dari total jumlah auditor  Ia se banyak 117 orang, 
saat ini hampir seluruh auditor Ia Pertamina sudah 
memiliki sertifikasi ini, kecuali eks BPS 2009 dan ex BPS 
berpengalaman yang masuk tahun 2010 yang saat ini 
sedang dalam proses pengambilan sertifikasi.

Certified Internal Auditor  (CIA). CIa merupakan 
ser tifikasi internasional untuk internal auditor yang 
dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIa).
Ujian sertifikasi dilaksanakan  sebanyak 4 kali dan pada 
desember mendatang Ia akan mengirimkan 8 auditor 
untuk mengikuti ujian sertifikasi tersebut. Saat ini auditor 
yang telah memperoleh sertifikasi ini sejumlah 5 orang 
auditor, yaitu M. noviansyah, evi novita dewi, riana, 
dahlia, dan nahdiyani Hasbi. 

Certified Fraud Examiners (CFE). CFe merupakan 
sertifikasi internasional untuk audit khusus/fraud yang 
dikeluarkan oleh Association Of Certified Fraud Exa-
miners (aCFe). Saat ini auditor yang telah memiliki 
sertifikasi ini  sejumlah 28 orang auditor, yaitu: Yudiono, 
Wahyu Wijayanto, budhi dermawan, nirfan M, Heriyanto 
kisworo, Iya rusdiyana, Suparyono, Sr damping, 
rakutta Tarigan, Firdaus bambang S, Setiyawan, Teuku 
banta Vallevie, budi e. dhaniswara, Igil luther rudi 
donardi, Wildan P Hutama, Suharti, nusalina, rahmat 
Utomo, Dina Safitri Dewi, Achmad Yani, Edi Jariyanto, 
Heriyadi budi k, ariyadi Panigoro, dadang Sunandar, 
abdul aziz Muchlish, duddy ermawan,  dan ahmad 
kudus.

Certified Information System Auditor (CISA). 
CI SA merupakan sertifikasi internasional untuk audit 
sistem informasi yang dikeluarkan oleh ISaCa.  
dari hasil wawancara dengan  instrukturinstruktur 
pengajar program CISa Preparation,  ratarata tingkat 
kelulusan dalam setiap ujian hanya berkisar 20% dan 
diselenggarakan hanya 2 kali dalam satu tahun serentak 
di seluruh dunia yaitu pada bulan juni dan desember.
Ia Pertamina telah mengirimkan 11 orang auditor untuk 
mengikuti ujian sertifikasi CISa pada 11 juni  lalu.  
Pengumuman kelulusan baru disampaikan pada 2 
agustus lalu dan 6 orang auditor dinyatakan lulus ujian 
sertifikasi, yaitu : M. Noviansyah, Iwan Dwi Nurcahyo, 
Retania Malviani, Taufiq Hidayat,  M. Yamin Nurdin, dan 
ariefandi Hidayat.

Saat ini masih dalam proses pengurusan untuk mem
peroleh gelar CISa.MPINTERNAL AUDIT

JAKARTA - “kami sendiri 
su dah mempunyai komitmen 
dengan t im manajemen 
rio, bahwa kami ingin maju 
bersamasama. keinginan 
kami ke depan, adalah bahwa 
kami ingin kalau  Pertamina 
akan  sampai level F1, maka 
kami ingin yang duduk di 
kursi mobil itu adalah orang 
Indonesia. artinya, rio yang 
ada di sana. ”

Hal tersebut ditegaskan 
oleh VP Corporate Commu
nication M. Harun dalam acara 
konferensi pers dan buka 
puasa bersama dengan rio 
Haryanto, pebalap In donesia 
yang disponsori Pertamina 
dan berlomba di ajang gP3 
dibawah Tim Marussia Manor 
Team.  

konferensi pers berlang
sung di bumbu desa, Thamrin 
City, pada Selasa (16/8). 

Ha dir dalam konferensi ter
sebut VP  Corporate Com
munication M. Harun, man
tan Menteri Pemuda dan 
olah raga adhyakasa dault 
yang,  ketua bidang olahraga 
Ikatan Motor Indonesia Irawan 
Sucahyono, dan kedua orang
tua rio Haryanto, yaitu Sinyo 
Haryanto dan Penny Indrawati. 
konferensi pers dimoderatori 
oleh arief kurniawan. 

Penegasan tersebut untuk 
menjawab pertanyaan dan 
keraguan akan komitmen 
Pertamina dalam mendukung 
rio Haryanto menuju  level 
Formula 1. apalagi dengan 
adanya isu bahwa rio su
dah diincar Petronas untuk 
membalap di tim yang di
sponsorinya. 

“Mungkin bukan hanya 
Pertamina saja. kami hanya 
melead untuk bisa  masuk 

ke global brandnya. kami 
juga ingin mengajak branding
branding Indonesia lainnya 
un tuk bersinergi agar ke de
pan, ada satu mobil F1 yang 
disponsori branding Indonesia. 
kami ingin branding Indonesia 
ini going global,” lanjut Harun. 
“dan yang  ada di belakang ke
mu dian nya adalah pembalap 

Indonesia.”
Sementara adhyaksa 

dault, mantan Menpora, me
ngatakan siap membantu 
rio untuk mengembangkan 
karirnya. adhyaksa meng
imbau pemerintah  dan pihak
pihak terkait untuk mendukung 
perjuangan rio masuk ke 
ajang F1.MPUHK

JAKARTA – PT Pertamina 
(Persero) akan membuktikan 
keunggulan produk Pelumas 
Fastronnya dalam ajang 
touring “Pertamina Fastron 
euro asia expedition 2011” 
yang merupakan ekspedisi 
lintas 23 negara di benua 
asia dan eropa dengan jarak 
tempuh 27.000 km selama 
90 hari.

Perjalanan napak tilas 
petualangan Marco Polo 
di dua benua ini dilakukan 
oleh tim pendaki gunung dan 
penjelajah alam YePe (Young 

Pioneer) yang berjumlah 17 
putra bangsa  dan bekerja 
sama dengan PT. Toyota 
astra Motor serta Metro TV.  

ekspedisi ini ditempuh 
dengan menggunakan empat 
uni t  Toyota grand new 
Fortuner yang menggunakan 
Pelumas Fastron dalam 
menempuh berbagai kondisi 
medan jalan, perubahan 
cuaca ekstrim, dan akselerasi 
kecepatan maksimal dengan 
menjelajahi sepanjang benua 
asia dan eropa.

Pelepasan start touring 

yang bertepatan dengan 
peringatan HuT kemerdekaan 
ke66 republik Indonesia ini 
dilepas secara langsung oleh 
President director & Ceo 
Pertamina, karen agustiawan 
di lapangan Parkir kantor 
Pusat Pertamina, pada (17/8).  
rombongan touring akan 
finish  di kota Venesia, Italia, 
pada 10 november 2011 yang 
akan datang. 

kegiatan ekspedisi ini juga 
sebagai wujud kebangsaan 
putra bangsa dalam mempro
mosikan budaya dan pariwi

sata Indonesia di mata dunia 
serta sebagai bahan unjuk 
gigi produk buatan Indonesia 
yaitu Pelumas Pertamina dan 
Mobil Toyota Fortuner.

“ P e l u m a s  F a s t r o n 
saat ini menduduki tempat 
yang istimewa di kalangan 
pengendara mobil dan telah 
menjadi pelumas resmi be
berapa aTPM (agen Tunggal 
Pemegang Merek),” kata 
karen.

lebih lanjut karen juga 
mengatakan keunggulan 
produk pelumas saat ini pun 
dibuktikan lewat berbagai 
peng  hargaan yang diterima 
Per tamina  seper t i  Top 
Brand, The Greatest Brand, 
Indonesian Original Brand 
ser ta kepuasan pelanggan 
(ICSa).

Pelumas Fastron meru
pakan produk unggulan 
Pertamina yang telah teruji 
kualitasnya sebagai pelumas 
sintetik dengan teknologi terkini 
sehingga mampu memberikan 
performa maksimal pada 
mesin kendaraan. 

Selain itu, Pertamina juga 
telah memimpin pasar pelumas 
dalam negeri dengan market 
share sebesar 58 persen dan 
ekspor ke beberapa negara 
seperti australia, uni emirate 
arab, Singapura, Myanmar, 
China dan jepang.MP IK

President director & Ceo Pertamina karen agustiawan melepas rombongan “Pertamina Fastron euro asia expedition 
2011” di lapangan Parkir kantor Pusat Pertamina, Selasa (17/8).
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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

jum’at, 19 agustus 2011 kementrian kesehatan  dari 
divisi kapasitas kerja melakukan kunjungan ke nursing 
room yang bertempat lantai M gedung utama kantor 
Pusat Pertamina. Pada kunjungan tersebut dr. Meutia 
bersama rekannya dari  kemenkes juga melakukan 
peninjauan pengelolaan dan penyediaan fasilitas kesehatan 
Ibu dan anak oleh perusahaan. adapun kunjungan tersebut 
dilakukan sesuai dengan peraturan undangundang 
kesehatan 36/2009 dan Surat keputusan bersama Menteri 
Pendayagunaan Perempuan, Menakertrans dan Menteri 
kesehatan dimana suatu perusahaan wajib memberikan 
fasilitas kepada pekerja wanita untuk tetap dapat 
memberikan atau memerah aSI selama waktu kerja.

Pada kunjungannya tersebut  dr. Meutia juga 
menjelaskan bahwa wanita mempunyai peran strategis di 
keluarga maupun di tempat kerja. dengan disediakannya 
fasilitas kesehatan bagi pekerja wanita, khususnya bagi 
wanita yang baru saja melahirkan dan memberikan aSI 

PEninJaUan KEMEnTERian KESEhaTan 
KE nURSinG ROOM PERTaMina KanTOR PUSaT

untuk bayinya, perusahaan akan lebih diuntungkan dari 
nilai investasi dengan mengurangi “health cost”,  dimana 
dari hasil penelitian menunjukkan bahwa anak dengan 
pemberian aSI lebih sehat dan tahan terhadap penyakit. 

Ibu  eko Prihsetyoningsih dari Hr –Medical juga 
mengatakan bahwa pemanfaatan  nursing room semakin  
meningkat baik pada  jam kerja maupun waktu istirahat, 
hal ini karena jumlah pekerja wanita bertambah banyak 
serta menunjukkan peningkatan pengetahuan dalam upaya 
pemberiaan aSI eksklusif sangat baik bagi pertumbuhan 
bayi.

Pada akhir kunjungannya dr. Meutia dari  kemenkes 
menyampaikan bahwa penyediaan ruang aSI atau nursing 
room menunjukkan bahwa Pertamina melindungi dan 
memberikan dukungan bagi pekerja untuk dapat memberikan 
aSI di tempat kerja dan menjadikan perusahaan sebagai 
Tempat  Kerja Sayang Bayi. •



6 no. 36
Tahun XlVII, 5 September  2011DINAMIKATRANSFORMASI 7

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

deliver Your Promises!

oleh : annisrul Waqie  Tim Quality Management, general affairs directorate

Insan mutu yang berbahagia, bulan puasa telah dilalui, bulan yang penuh berkah bagi 
seluruh alam semesta dan seisinya. Sebagai umat beragama, nikmat dan berkah Tuhan ini 
perlu senantiasa disyukuri dan dijadikan momentum bagi upaya peningkatan performa dan 
semangat baru dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. 

Deliver your promises, sebagaimana yang sering disampaikan oleh direktur utama, walau 
bermakna tuntutan, namun sebenarnya dapat dimaknai sebagai penanaman kesadaran 
dalam diri sendiri untuk mewujudkan secara nyata apa saja yang telah menjadi kesepakatan 
dan citacita bersama, …. bukan sekedar omong doang!. dalam hal ini berarti perbaikan 
atau peningkatan kinerja seharusnya juga diikuti oleh adanya peningkatan kesadaran, 
mentalitas, pola pikir, dan etos kerja setiap insan Pertamina  untuk memberikan yang terbaik 
bagi perusahaan ini, sehingga deliver your promises haruslah dapat bermakna spirit untuk 
menjadi yang terbaik. 

dalam kamus kehidupan mereka yang terbaik, target kinerja 
bukanlah beban, namun merupakan  tantangan yang sengaja 
diciptakan untuk menggapai tujuan/citacita yang diharapkan dan 
bahkan dijadikan  pendorong semangat untuk mencapainya. 

adalah Scot lindgren, seorang kayaker yang berhasil 
menaklukkan jeram terdahsyat di dunia, Tsang Po gorge di 
pegunungan Himalaya. apa jawaban dia ketika ditanyakan 
rahasia kesuksesannya?  “I’ve always said there are four things 

that you’ll find in an individual who’s successful at anything. The first thing is you have to be 
obsessive. It’s a good and bad trait but for the most part, obsessing is a must. Then, you have 
to have a curiosity that’s above and beyond, especially in kayaking. Third, you have to have 
goals. But the probably the deepest thing you have to have is passion. For myself, I may not 
possess all four things perfectly, but I definitely embody all four things as far as what I do. When 
I get something in my mind, I set a goal, I figure out how I need to do it with my obsessiveness, 
I usually do it with quite a bit of heart and I’m as curious as anyone can possibly be with 
wandering around the planet and looking for stuff to paddle.  Sungguh luar biasa….!

kesuksesan tidak dapat dilepaskan dari teguhnya menggenggam citacita dan kesungguhan 
untuk mewujudkannya. Hal ini tentu saja bukan tanpa tantangan. energi negatif terbesar 
yang dapat menggoyahkan keteguhan sebuah citacita ini justru datang dari diri sendiri yaitu 
pesimisme, apalagi jika orangorang disekitarnya yang berpengaruh turut pula menyangsikan 
tercapainya citacita itu. 

Siapa mengira bahwa keberhasilan Tim Mahitala unpar 
dalam mencapai 7 puncak dunia bermula dari sebuah 
celetukan spontan di lembah danau – danau, base camp 
Carstensz Pyramid “Yuk, kita jalanin Seven Summits.”, dan 
adalah Hiroyuki kuraoka, pemandu asal jepang yang berkata 
”banyak orang yang berkata ingin mendaki Seven Summits 
tetapi tidak pernah dijalankan”. 2 tahun berselang, tepatnya 
tanggal 772011 Tim Mahitala unpar berhasil mencatatkan diri 
sebagai orang Indonesia pertama yang mencapai 7 puncak 

dunia. Tentu saja sosok Hiro tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan ini, dan ini pantas 
dijadikan contoh bagi sebuah inspirasi atau motivasi.

Walaupun ada perbedaan dalam beberapa hal, namun perjuangan mewujudkan citacita 
menjadikan Pertamina ini sebagai World Class Company, memerlukan juga keteguhan yang 
disertai dengan tindakan nyata sebagaimana yang dicontohkan oleh Scot lindgren dan Tim 
Mahitala tersebut. 

Renewable spirit, untuk lebih mudah menghafalnya sebut saja semangat bCdPeg
CI,  yaitu Re-Born, Re-Charge, Re-Discover, Re-Power, Re-Energize, Re-Green, Re-Care, 
Re-Invent, haruslah dapat dimaknai sebagai energy atau kekuatan untuk bangkit. Hal ini tak 
ubahnya seperti kekuatan dari 8 penjuru mata angin dalam dunia persilatan, atau merupakan 
semangat bushido bagi seluruh pekerja untuk dapat membawa Pertamina menuju pentas 
dunia.

Mulai dari diri sendiri, meminjam kata aa gym, dengan waktu yang tersisa di tahun 2011 
ini, sudahkah kita telah menyelesaikan apa saja yang telah menjadi tugas dan tanggung 
jawab kita? Sudahkah programprogram perbaikan berkelanjutan telah dijalankan di seluruh 
area kerja kita? dan terus mencari peluangpeluang perbaikan dan menindaklanjutinya? 
Sudahkah Pengetahuan (Knowledge) di sharing untuk meningkatkan kapabilitas pekerja dan 
organisasi? 

“Deliver your promises” semoga dapat menjadi Hiro’s spirit bagi kita seluruh insan 
Pertamina. Mari kita wujudkan semangat terbarukan menuju pentas dunia!

Selamat Idul Fitri 1432H, mohon maaf lahir dan bathin.•

oleh Shynta dewi  Tim koMeT, QM ga

Menjelang Bulan KOMET
Setelah satu bulan menjalankan ibadah puasa di bulan ramadhan dan libur hari 

Raya Lebaran, KOMETers harus kembali beraktifitas seperti biasa. Harapannya tentunya 
agar seluruh koMeTers dapat memulai kegiatan dengan antusias dan penuh semangat. 
begitu juga dengan koMeT yang saat ini dengan penuh semangat menjelang bulan 
koMeT yang direncanakan akan berlangsung pada bulan oktober 2011.

bulan koMeT dilaksanakan sejak tahun 2009 pada saat menjelang hari jadinya 
koMeT. Tim koMeT yang pada saat itu terbentuk mendapatkan tugas untuk melakukan 
sosialisasi implementasi budaya berbagi pengetahuan ke seluruh unit/region 
Pertamina. Selama satu bulan penuh berbagai aktivitas yang berhubungan dengan 
knowledge management digelar dengan secara semarak dengan mengerahkan seluruh 
Tim koMeT dan PIC koMeT di unit/region. Mulai dari forum sharing yang dilakukan 
serentak di kantor Pusat dan unit/region, suplemen berita media cetak dan elektronik, 
pembentukan CoP sampai dengan rencana perayaan ulang tahunnya koMeT 
menyemarakkan bulan koMeT.

Setelah dua tahun berlalu, Tim koMeT memutuskan untuk kembali menggelar 
bulan koMeT di tahun 2011 ini. berbagai persiapan dilakukan, mulai dari perencanaan 
pelaksanaan sosialisasi, menghimpun para narasumber forum, sampai dengan 
pelaksanaan ide inisiatif forum koMeT yaitu ‘ngebreak di bright’ sebagai salah satu 
bentuk forum koMeT yang dikemas dengan menarik dan mendapat respon yang baik 
dari koMeTers.

Sebagai tahapan awal, Tim koMeT akan membuka kesempatan bagi siapa saja 
yang bersedia untuk menjadi narasumber. Persyaratan materi diskusi harus berupa 
lesson learned, success story, trouble shooting dan problem solving. Selain itu harus 
mememuhi prinsip 3r yaitu reliable (sudah teruji), repeatable (diperkirakan terjadi 
berulang) dan replicable (dapat diterapkan di tempat lain). jadi suatu materi yang dapat 
disampaikan dan menjadi bahan diskusi bukan berupa usulan, namun sudah terbukti 
atau sudah diimplementasikan. bagi para koMeTers yang tertarik untuk menjadi 
narasumber dapat menghubungi Tim koMeT sesuai alamat di bawah atau PIC koMeT 
di unit/regionnya masingmasing. Menjadi narasumber merupakan suatu kebanggaan 
tersendiri bagi koMeTers, dimana Perusahaan akan memberikan penghargaan 
“The best koMeTers” yang akan diberikan oleh direktur utama dalam ajang annual 
Pertamina Quality awards 2011 yang akan datang.

keterlibatan koMeTers dalam bulan koMeT ini menjadi faktor utama keberhasilan 
implementasi budaya berbagi pengetahuan. kontribusi sebagai Tim koMeT, PIC, 
narasumber, bahkan peserta forum memberikan andil dalam pengelolaan pengetahuan 
bagi perusahaan. Sistem informasi, infrastruktur, prosedur yang hebat tidak akan 
berjalan tanpa peran KOMETers.•

Forum Sharing bersama koMeTers di unit/region.



Judul buku : 
Logo Design Love
Penulis : 
David Airey
Penerbit : 
New Riders
Kolasi : 
xi/204p/il/23cm

Identitas sebuah merek, siapa 
yang membutuhkannya? Setiap 
perusahaan yang ada di muka 
bumi ini rasanya. buku logo 
design love ini ditulis oleh seorang 
desainer grafis terkenal yang telah 
menciptakan brand identity sejak 
tahun 1990, karya yang telah dibuat 
beliau telah memukau banyak 
perusahaan besar yang ada di duni 
seperti Yellow Pages (kanada), 
giacom (Inggris), dan berthier 
associates (jepang).

Melalui bukunya ini david 
airey ingin berbagi sesuatu yang 
diketahuinya kepada pembaca 
bagaimana membuat identitas 
sebuah merek, dimana pembaca 
tetap termotivasi dan terinspirasi 
dan selalu membuat keputusan 
terbaik ketika bekerja dengan klien 
saat akan membuat brand identity.

Mengapa begitu pentingnya 
sebuah merek? karena kebanyakan 
orang memilih sebuah produk 
berdasarkan dengan nilai yang 
mereka rasakan daripada nilai 
aktualnya. Yang dimaksud oleh 
david adalah sebagai berikut; 
ada dua orang selebritis yang 
mengendarai sebuah mobil dengan 
merek aston Martin dan dilain 
pihak mengendarai mobil dengan 
merek Skoda, yang dapat dibilang 
terus menjadi “car of the year” 
di negaranegara eropa dimana 
Skoda memberikan jarak tempuh 
yang jauh lebih baik dengan harga 
lebih murah, tentu saja bila dipikir 
memakai logika pilihan akan jatuh 
kepada Skoda. namun disini 
identitas merek yang dipunyai 
aston Martin, yakni sebuah brand 
image yang mewah dan berkelas. 
dengan merek yang benar, dapat 
meningkatkan nilai sebuah produk, 
menguatkan hubungan dan 
memelihara hubungan tersebut 
seumur hidup dengan para 
pelanggan.

Setiap orang dapat mendesain 
sebuah logo, namun belum tentu 
setiap orang dapat membuat 
sebuah desain yang baik. 
kesuksesan sebuah desain dapat 
memenuhi tujuan yang telah 
ditetapkan namun desain yang 
benarbenar ikonik adalah simpel, 
sesuai dengan visimisi yang dituju, 
mudah diingat dan dapat cepat 
beradaptasi. Sebuah logo hanyalah 
salah satu bagian dari identitas 
merek perusahaan. Merek secara 
keseluruhan, mewakili visi dan 
misi perusahaan. Melalui sejarah 
perusahaan dan persepsi yang 
orang pikirkan, sebuah logo yang 
efektif memainkan peranan penting, 
tetapi tidak menyimpan produk 
serta layanan yang buruk ataupun 
perusahaan yang tidak mempunyai 
misi yang kuat.MPPERPUSTAKAAN

PWP dit. Keuangan 
Salurkan dana Pendidikan
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PWP hulu Berikan Beasiswa CSR dan Bingkisan Ramadan
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JAKARTA – Persatuan Wanita Patra (PWP) direktorat keuangan menye
rahkan bantuan dana pendidikan kepada siswa Sd, SMP, SMa yang 
me rupakan anakanak dari mitra kerja di lingkungan kantor Pusat PT 
Pertamina (Persero), pada  (26/7). 

ketua umum PWP Pusat kania afdal bahaudin yang turut hadir dalam 
acara ini, menjelaskan bahwa program beasiswa ini merupakan salah satu 
program tanggung jawab sosial atau CSr dari PT Pertamina (Persero). 
dimana hal ini menunjukkan kepedulian perusahaan dalam mendukung 
kelangsungan pendidikan bagi generasi penerus bangsa.

bantuan dana yang disalurkan terdiri dari, 115 siswa Sd @ rp. 650.000, 
71 siswa SlTP @ rp. 850.000, dan 63 SlTa @ rp 1.000.000.MPWNR

JAKARTA - Persatuan  Wanita Patra direktorat Hulu memberikan beasiswa 
kepada puteraputeri pekarya di lingkungan direktorat Hulu, pada (4/8). 
beasiswa diberikan kepada 115 Siswa Sd, 60 Siswa SMP dan 35 Siswa 
SMu. Total dana yang dikeluarkan sebesar rp. 251.700.000 berasal 
dari dana CSr PT Pertamina (Persero). untuk siswa Sd masing masing 
menerima @rp. 650.000 dan untuk siswa SMP @ rp. 850.000  sementara 
untuk siswa SMu @ rp. 1.000.000. 

ketua Persatuan Wanita Patra direktorat Hulu yang diwakili oleh dwi 
gunung mengharapkan bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik 
baiknya untuk kepentingan sekolah seperti membayar uang sekolah selama 
setahun, membeli buku, seragam, dan sepatu. Ini sesuai dengan tujuan 
pemberian bantuan pendidikan dari CSr PT Pertamina.

Selain beasiswa, pada kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan 
berupa buku tulis dan bingkisan ramadan yang berasal dari pengurus 
Persatuan Wanita Patra direktorat Hulu.MPKUN Fo
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Beasiswa dari 
PWP non direktorat
JAKARTA - Persatuan Wanita Patra (PWP) non direktorat bekerja sama 
dengan Corporate Social Responsibility (CSr) Pertamina memberikan 
beasiswa kepada siswa Sd, SMP dan SMa. bantuan pendidikan tersebut 
diserahkan oleh ketua Pendamping Pendidikan PWP, ny. Hanung budya 
di lantai ground gedung utama kantor Pusat Pertamina, pada (2/8).

dalam kesempatan tersebut, ny. Hanung mengatakan bahwa bantuan 
yang sudah dilakukan selama delapan kali ini, juga sekaligus memperingati 
hari ulang tahun PWP yang terus dilakukan untuk membantu puteraputeri 
outsourcing kantor Pusat Pertamina.

Total dana yang dikeluarkan untuk beasiswa tersebut adalah 
rp175.750.000, dengan perincian 130 siswa Sd @ rp 650 ribu, 65 siswa 
SMP @ rp 850 ribu, dan 36 siswa SMa @ rp 1 juta.MPAderi/KUN

Pengukuhan Ketua PWP direktorat Tingkat Pusat
JAKARTA - Persatuan Wanita Patra (PWP) Pusat mengadakan serah 
terima jabatan ketua PWP Tingkat Pusat direktorat Hulu, dengan ketua 
baru Indriati Muhamad Husen, di kantor PWP Pusat Simprug, pada (21/7). 
ketua PWP Tingkat Pusat direktorat Hulu sebelumnya dijabat oleh anne 
dwi martono sebagai penerima mandat, setelah posisi tersebut diserahkan 
oleh Yeni bagus Setiardja. 

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan serah terima jabatan 
ketua PWP  Tingkat Pusat direktorat keuangan. kania afdal bahaudin 
menyerahkan jabatan kepada arini Poerwo karena saat ini kania me
megang jabatan sebagai ketua umum Persatuan Wanita Patra Pusat. 
Selain itu juga dikukuhkan beberapa pengurus PWP lainnya.

ketua umum PWP Pusat kania afdal bahaudin menjelaskan bahwa 
perubahan dalam suatu organisasi, termasuk perubahan posisi jabayan, 
merupakan suatu hal yang biasa terjadi. Hal ini menunjukkan dinamisnya 
suatu organisasi yang terus berkembang. “Termasuk di organisasi PWP 
ini,” ujar kania.MPAderi Putra Fo
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SIRAMAN ROHANI DI KANTOR PUSAT PERTAMINA

JAKARTA - Memasuki hari ke9 menjalankan ibadah 
ramadhan, badan dakwah Islam (bdI) Pertamina 
melaksanakan pengajian rutin dengan mengundang 
penceramah kondang aa Ha’adi yang di hadiri oleh para 
karyawan Pertamina di lantai M kantor Pusat Pertamina, 
Selasa (9/8). Tausiyah yang bertema “Halhal yang dapat 
merusak amal ibadah di bulan ramadhan” ini disiarkan 
juga oleh station televisi o’Channel. MPWNR
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Workshop security – HSSE AREA SUMbAgUT:
KEPEKAAN DALAM SITUASI KERJA PENgARUHI KEAMANAN
 
MEDAN – di dalam bekerja harus mempunyai kepekaan untuk mengenal situasi di ling
kungan sekitar operasional. Hal itu diungkapkan oleh gM Fuel retail Marketing region 
I, ghandi Sriwidodo saat membuka “Workshop Security – HSSe area Sumbagut”  di aula 
Serbaguna kantor unit Pertamina Medan, awal juli lalu.   ghandi berharap, seluruh Se
curity yang ada di wilayah kerja FrM region I bisa memberikan rasa aman bagi pekerja 
yang ada di lingkungan operasional dan bisa menjaga rahasia perusahaan. dengan adanya 
workshop ini, diharapkan juga bisa melatih diri sendiri agar bisa membaca situasi lingkun
gan kerja dalam memberikan rasa aman bagi seluruh pekerja. Workshop diikuti sekitar 
64 peserta dari seluruh perwakilan wilayah Sumatera bagian utara. Pada kesempatan 
tersebut juga diberikan penghargaan kepada 10 security terbaik.  Yaitu M. Wahyudi dari 
kantor Pertamina FrM region I Medan, abdul Halix (TbbM labuhan deli), Sarem (dPPu 
Iskandar Muda), Hermansyah (depot lhokseumawe), Heriadi (TbbM Tanjung kabung), 
rahmad (depot lPg dumai), ojak Pane (depot lPg Sei Siak), kun Sunaryo  (TbbM 
Tanjung uban) dan Pujianto (depot lPg natuna). MP FRM REg. I

bDI RU VI ADAKAN TAbLIgH AKbAR

bALONgAN – bdI (badan dakwah Islam) ru VI menyelenggarakan acara 
tabligh akbar bersama ustad jeffery albukhory di masjid Sabilul Muttaqin 
bumi Patra Indramayu (7/7). acara yang terbuka untuk umum ini dihadiri 
oleh ketua bdI ru VI arief boedianto, gM ru VI dadik Pribadi beserta tim 
manajemen, ketua panitia pelaksana Perayaan Hari besar Islam (PHbI) ru 
VI Mochtar anshari, serta kapolres Indramayu. Para jamaah yang berasal 
dari karyawan Pertamina dan masyarakat umum dari sekitar perumahan 
bumi Patra Indramayu menyimak ceramah uje yang membawakan tema Isra 
& Miraj nabi Muhammad SaW. Melalui acara Tabligh akbar ini diharapkan 
dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan jamaah yang hadir khususnya 
masyarakat sekitar ru VI Indramayu serta untuk mempererat tali silaturahmi 
sesama umat muslim.MP RU VI Fo
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PERESMIAN KANTOR SEKRETARIAT & KOPERASI 
SPP FRM REgION I 

MEDAN – untuk mencapai perusahaan minyak nasional 
kelas dunia, Pekerja Pertamina harus mandiri dan kompak 
dalam melaksanakan tugastugasnya. Sehingga bisa 
tercapai visi dan misi yang diberikan oleh perusahaan.
Hal itu diungkapkan oleh Perwakilan Federasi Serikat 
Pekerja Pertamina bersatu (FSPPb), otto geo diwara 
Purba saat  peresmian kantor Sekretariat dan koperasi 
Serikat Perkerja Pertamina unit Pemasaran I, pada 
(25/7) di kompleks kantor unit Pemasaran I Medan. 
Harapannya,  pekerja yang tergabung di dalam FSPPb 
bisa mengharumkan nama perusahaan yang selama ini 
sangat peduli dengan pekerja. acara dihadiri oleh oleh 
SVP Hr  ahmad bambang dan gM FrM region I gandhi 
Sriwidodo serta jajaran Management region I Sumbagut.  
gandhi Sriwidodo mengharapkan kantor Sekretariat dan 
koperasi Serikat Pekerja Pertamina ini bisa menjadi 
wadah dan inspirasi bagi pekerja Pertamina yang telah 
mendukung perusahaan sepenuhnya.MPFRM REg. I

Pertamina Butuh 
SdM Profesional

Pertamina - hiswana 
Migas ‘Go Green’

JAKARTA – direktur SdM Pertamina rukmi Hadihartini 
membuka secara resmi Program bimbingan Praktis ahli 
(bPa) batch I tahun 2011 di lantai ground kantor Pusat 
Pertamina, Selasa (9/8). dalam kesempatan ini hadir pula 
direktur Pemasaran & niaga djaelani Sutomo, direktur 
keuangan afdal bahaudin serta jajaran SVP, VP dan 
tim manajemen.

dalam sambutannya rukmi menyatakan bahwa 
para peserta bPa dapat menjadi bagian dari perubahan 
Pertamina dan benarbenar menjadi bagian dari peru
bahan yang mampu bersikap profesional dan memiliki 
kapabilitas tinggi.

“Saya berharap anda bergabung dengan Pertamina 
bukan karena tergiur dengan kemapanan, tapi anda 
bergabung karena tantangan perubahan untuk menja
dikan Pertamina sebagai perusahaan  energi nasional 
kelas dunia,” jelasnya.

Pertamina memerlukan SdM yang berkelas dunia 
dengan potensi menjadi yang terbaik dan mampu 
bersaing di kancah Internasional dan menanamkan nilai
nilai 6C. Yakni, clean, competitive, confident, customer 
focused, commercial, dan capable dalam melaksanakan 
tugas dan memiliki integritas dalam menjalankan pe
kerjaan.

Peserta program terdiri dari 177 orang, meliputi 4 
jurusan yang terdiri dari 72 orang di fungsi pemasaran, 76 
orang di fungsi pengolahan, 7 Corporate Share Services 
dan 22 orang di fungsi keuangan. 

Masa pendidikan program On The Job Training (oTj) 
ini akan berlangsung selama satu tahun dengan tim 
pengajar dari pakar yang profesional di bidangnya guna 
menjalankan roda perusahaan.

 Selama menjalani program ojT ini, para peserta 
dituntut untuk bersifat profesional dan memiliki ideide 
inovatif yang memberikan nilai positif bagi perbaikan 
Pertamina.MPADERI/IK

SEMARANg – berbagai upaya sebagai wujud kepedulian 
terhadap lingkungan dilakukan oleh Pertamina dengan 
memproduksi dan menghasilkan produkproduk yang 
ramah lingkungan, seperti Pertamax, Pertamax Plus, 
Pertamina dex, lPg & MuSIcool.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian 
lingkungan pulalah bertempat di SPbu CoCo ahmad 
Yani Semarang Pertamina menyerahkan sumbangan 
4.000 bibit tanaman buah jenis rambutan, kelengkeng, 
mangga, matoa dan jambu air kepada Hiswana Migas 
selaku mitra kerja penyaluran bbM pada event Hiswana 
Migas Go Green. Sumbangan ini merupakan bagian 
dari wujud nyata CSr Pertamina khususnya di bidang 
lingkungan.

bibit pohon secara simbolis diserahkan oleh Pjs.gM 
Pertamina FrMr IV djoko Suprijanto kepada ketua dPd 
Hiswana Migas jatengdIY Tri Cahyo legowo.  dengan 
sumbangan 1.000 bibit tanaman buah ini, maka total yang 
akan diberikan pada event Hiswana Migas go green 
mencapai 5.000 bibit. Sebanyak 2.500 bibit diberikan 
untuk konsumen Pertamax di 16 titik SPbu di kota 
Semarang dan 2.500 bibit lainnya akan disumbangkan 
untuk komunitas kandang gunung untuk mendukung 
pe laksanaan Festival Pohon yang dilaksanakan di goa 
kreo gunungpati Semarang.

bantuan pohon ini merupakan salah satu komitmen 
Pertamina terhadap pelestarian lingkungan guna 
menjaga ketersediaan air buat generasi yang akan 
datang. ke depannya diharapkan dapat mengurangi 
Co2 dan pemanasan global.  Sepanjang tahun 2011 
ini Pertamina telah menyumbang sekitar 200.000 bibit 
tanaman di wilayah jawa Tengah & dI Yogyakarta,  yang 
terdiri dari bibit Mangrove, jati, Trembesi, buah dan 
pohon produktif lainnya.MPFRM REg IV

PELATIHAN AWARENESS bAHAyA bAHAN/zAT RADIOAKTIF 
& PROTEKSINyA

bALIKPAPAN – Proses produksi yang berlangsung di ru V memiliki 
risiko paparan bahan / zat radioaktif yang berbahaya. untuk itu, HSe 
bekerja sama dengan HR Development menga dakan Pelatihan 
Awareness bahaya bahan/Zat radioaktif & Proteksinya. Pelatihan 
yang diikuti pekerja dari beberapa fungsi yang ruang lingkup 
kerjanya berhubungan langsung dengan radioaktif ini dibuka oleh 
Fire & Insurance Section Head nanang Sofal jamil didampingi 
occupational Health Section Head Iriansjah. nanang mengatakan 
bahwa kegiatan ini merupakan salah satu wujud komitmen ru V  
khususnya mengenai kewajiban perusahaan untuk menjelaskan 
kepada pekerja perihal bahaya yang dapat timbul di tempat kerja 
serta semua bahan pelindung yang telah tersedia.  diharapkan para 
peserta dapat menimba ilmu dan pengalaman yang diberikan dengan 
sebaikbaiknya, dan diterapkan secara konsisten dan konsekuen di 
tempat kerja masingmasing sehingga memberikan dampak kemajuan 
bagi perusahaan.MPRU V
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hulu sebagai Titik Fokus Strategi, 
direktur hulu Minta Persiapan lebih awal

APKIPRAH anak perusahaan

PEKa award : 
Budayakan 
Keselamatan Kerja

UBEP limau Terima 
Sertifikat ISO dan 
OhSaS

UBEP Tanjung Resmikan Tajak Sumur Baru Ketiga
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JAKARTA - Pertamina eP memberikan penghargaan 
Peka award kepada enam orang pelapor teraktif dan 
enam lokasi proaktif dan progresif dari berbagai fungsi 
di perusahaan, jum’at (29/7). Penyerahan penghargaan 
tersebut sebagai bentuk apresiasi perusahaan atas 
dukungan para pekerja yang aktif menggiatkan dan 
membudayakan keselamatan kerja.

Presiden direktur Pertamina eP Syamsu alam 
mengatakan bahwa perusahaan melakukan upaya 
penerapan HSe short term program melalui Peka 
atau Pengamatan keselamatan kerja. “Hal ini untuk 
menumbuhkan semangat dan budaya mau melaporkan 
kondisi dan tindakan yang tidak aman serta nyaris 
celaka. kami memberikan apresiasi kepadap para 
pekerja, pekarya, dan mitra kerja yang menunjukkan 
dedikasi dan semangat untuk terus membudayakan hal 
ini,” ujarnya.

Para penerima penghargaan Peka award kategori 
Pelapor Teraktif Triwulan 1 adalah Sugeng Prawoto 
(field Tarakan), rita erawati (Field Tarakan), dan 
anggun Pribadi a (eksplorasi dan Pengembangan). 
Para penerima dari kategori Pelapor Teraktif Triwulan 
2 adalah normansyah (Field Tarakan), rita erawati 
(Field Tarakan) dan Irwan k (Field Tarakan). Sedangkan 
untuk kategori lokasi Proaktif dan Progresif Triwulan 
pertama adalah Field jatibarang, Field Sangasanga, 
dan region jawa. Para penerima penghargaan untuk 
kategori proaktif dan progresif Triwulan 2 adalah Proyek 
Percepatan Pondok Makmur, Field Sangatta dan Field 
Tarakan.MPPEP

JAKARTA - Pertamina eP ubeP limau berhasil meraih 
sertifikasi ISo 9001:2008,14001;2004 dan oHSaS 
18001;2007. Sertifikat tersebut diserahkan oleh Direktur 
TuV Sud Perwakilan Indonesia reny Tobing kepada 
general Manager ubeP limau Tubagus nasiruddin dan 
Field Manager limau Chalid Said Salim di Prabumulih, 
rabu (13/7).

Pada kesempatan tersebut, gM ubep limau 
menyampaikan bahwa sertifikasi ini merupakan bentuk 
pencapaian kerja semua elemen yang ada di ubeP 
limau sehingga dalam operasionalnya ubeP limau 
telah diakui memenuhi standar kelas dunia.

“kami  berharap se luruh Peker ja  jangan 
terlena dan bangga atas prestasi ini. Pemberian 
Sertifikat ini seyogianya dapat kita sikapi dengan 
mengimplementasikan standar operasional kita agar 
tetap sesuai dengan standar kelas dunia,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, direktur TuV Sud 
Perwakilan Indonesia dalam sambutannya mengatakan 
bahwa pelaksanaan sertifikasi ini ubeP limau 
merupakan Field dengan perkembangan yang tercepat 
dengan waktu proses empat bulan.

dengan telah di  ter imanya sert i f ikat  ISo 
9001:2008,14001;2004 dan oHSaS 18001;2007 
mudah2an membuat para pekerja ubeP limau lebih 
bersemangat dalam mencapai visi ubeP limau menjadi 
entitas bisnis Migas Terbaik di Pertamina eP dan 
berkelas dunia.MPPEP

TANJUNg - untuk kali ketiga, 
ubeP Tanjung berhasil me
laksanakan tajak sumur 
eksploitasi baru di tahun 
2011. Tajak sumur T.169 yang 
berada di lokasi TjgYH3 ini, 
pada  26 juli 2011 diresmikan  
oleh general Manager (gM) 
ubeP Tanjung, eddy Frits 
dominggus yang didampingi 
oleh Field Manager ubeP 
Tanjung, Alkifli Adnan. Hadir 
ser ta  da lam peresmian 
sumur ini jajaran Manager 
dari ubeP Tanjung kantor 
pusat, diantaranya: Manager 
layanan operasi, Indriyono 
eko Santoso, Manager eks
ploitasi, Muhammad Hidayat 
abqory, dan Manager keuang
an, Teddy kurniadi.

Sumur yang menurut ren
cana akan dilakukan pem
boran hingga kedalaman 

1326 Mkb ini terletak di desa 
Masukau, kecamatan Murung 
Pudak, kabupaten Tabalong, 
kalimantan Selatan. 

”kami upayakan sebelum 
30 hari ke depan, target pem
boran sumur tersebut se
lesai. Semoga target ini bisa 
tercapai,” harap gM ubeP 
Tan jung optimistis.

komandan kodim 1008/
Tanjung, letkol Infantri bam
bang Indrayanto dalam sam
butannya berpesan kepada 
seluruh pihak, terutama warga 
masyarakat desa Masukau 
yang berada d i  sek i tar 
lokasi agar turut mendukung 
ke lancaran operas ional 
pem boran sumur baru ini 
sehingga target peningkatan 
produksi migas nasional dapat 
tercapai.  

dalam syukuran pe

najakan dengan jenis sumur 
vertikal ini, ubeP Tanjung 
mengundang pula anak
anak dari Panti asuhan amal 
Sholeh sekaligus memberikan 
santunan kepada mereka. 

ubeP Tanjung juga me
lengkapi peresmian sumur 

baru ini dengan menyembelih 
seekor sapi sebagai ung
kapan rasa syukur dimana 
keseluruhan daging sapi 
ter sebut dibagikan kepada 
masyarakat yang berada di 
sekitar lokasi.MPUbEP TAN-
JUNg     

general Manager (gM) ubeP Tanjung, eddy Frits dominggus memberikan 
sambutan saat meresmikan penajakan sumur baru ketiga.

JAKARTA - Hulu akan menjadi titik fokus strategi, setelah 
melihat semakin pentingnya upaya menjamin sumber energi 
demi kelangsungan bisnis dan demi kepentingan nasional. 
kinerja produksi di sektor Hulu Pertamina pada semester 
pertama tahun 2011 sebesar 190,4 ribu barel per hari dan gas 
sebesar 1.475,8 juta standar kaki kubik per hari. 

Hal tersebut diungkapkan oleh jajaran direksi PT Pertamina 
(Persero) di jakarta, pada (3/8). lebih lanjut dalam pemaparan 
pencapaian kinerja tersebut, dipaparkan bahwa Pertamina eP 
memberikan kontribusi produksi minyak sebesar 123,4 ribu 
barel per hari (MboPd) dan produksi gas sebesar 1.047,7 juta 
standar kaki kubik per hari (MMSCFd). 

Pada kesempatan tersebut direktur Hulu M Husen mene
gaskan bahwa untuk mengejar target produksi yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan dan pemegang saham, maka 
ke giatan di sektor hulu dapat melakukan persiapan lebih awal. 
“untuk kegiatan tahun 2012 kita persiapkan sejak sekarang. 
dengan harapan pada januari 2012 kita sudah bisa full speed,” 
ujarnya. Ia memberikan contoh salah satunya adalah agar 
proses tender agar dilakukan lebih awal.

direktur utama karen agustiawan memaparkan bahwa 
pada tahun 2015 diharapkan Pertamina bisa mendapatkan laba 
bersih ditambah inisiatif strategis sebesar rp. 54 triliun. “untuk 
itu, direksi dan dewan komisaris akan melakukan upaya yang 
maksimal,” ujar direktur utama karen agustiawan.  Sedangkan 
dalam aspek operasional, karen menegaskan bahwa target 
produksi migas Pertamina pada 2015 adalah sebesar 776 ribu 
barel minyak ekivalen per hari (MboePd). MPPEP

JAKARTA –  Per jan j ian 
kerjasama ini bertujuan untuk 
mendayagunakan asetaset 
yang ada di usayana dengan 
baik. dengan adanya payung 
sinergi antar buMn ini, dapat 
menjadi  contoh bagi unit bisnis 
Pertamina lainnya. demikian 
disampaikan direktur utama 
usayana, Mardijono nugroho 
pada saat Penandatanganan 
Perjanjian jual beli Scrap 
an tara usayana dengan kra
katau Steel dalam rangka 
Sinergi buMn di kantor Pusat 
krakatau Steel jakarta, jumat 
(12/8).

Mardijono mengatakan 
bahwa scrap itu merupakan 
besibesi yang sudah ti dak 
terpakai eks rig milik Per
ta mina. Menurutnya, poin 

Usayana dan Krakatau Steel lakukan 
Kerja Sama Jual Beli Scrap

penting dari kerja sama ini 
adalah diber lakukannya 
Good Corporate Governance 
(gCg) dan menjaga agar 
tidak terjadinya conflict of 
interest dengan kehatihatian 
bagaimana  membawa dan 
meng  angkat krakatau Steel 
se cara akuntabilitas dan tertib 
administrasi.

Menurut Mardijono, kon
trak suplai scrab ini akan 
ber jalan secara lot by lot 
dan kontraknya dapat di per
panjang setiap saat. “Yang 
terpenting adalah ha rus 
adanya unsur kuantitas dan 
harga yang jelas dan da pat 
dilihat secara periodik,” tan
dasnya.

Sementara itu, direktur 
logistik krakatau Steel Yerri 

mengatakan kebutuhan 
awal yang akan diangkut 
ke krakatau Steel dari Per
tamina sebanyak 1500 ton 
scrab. “kami pilih scrab dari 

Pertamina, karena scrab milik 
Pertamina kualitasnya sangat 
bagus dan itu sudah terbukti,” 
ungkapnya.MPNDJ
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Kampanye 
Sungai Bersih 
di Bandung

Pelatihan Budidaya Jamur Tiram

Tembus 8 Ton per hektar
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SIDRAP - Hamparan padi 
seluas 32 hektar menguning 
siap panen sudah tertunduk 
berat,  sementara ratusan 
penduduk memenuhi halaman 
penjemuran padi yang saat itu 
disiapkan untuk menyambut 
acara. Mereka sejak pagi 
sudah berkumpul, dan tak 
menghiraukan sengatan 
matahari yang cukup kuat,  
masyarakat Sidenreng rap
pang (Sidrap) tetap  sabar 
menanti puncak acara dimu
lai nya panen raya.

 Pada panen raya yang 
dihadiri direktur keuangan PT 
Pertamina (Persero) M. afdal 
bahaudin ini,  masyarakat 
petani Sidrap berhasil meng
hasilkan 8 ton perhektar ga
bah kering, areal seluas 32 
hektar ini  merupakan si
nergi antara PT Pertamina 
(Persero) dengan PT Pertani 
sebagai wujud kepedulian 
sosial dan lingkungan.

“Pertamina peduli ter
hadap peningkatan lahan ku
rang produktif menjadi lahan 
produktif, dan bukan hanya 
di Sidrap tetapi nantinya un
tuk seluruh Indonesia,” ung 
kap direktur keuangan Per
tamina M. afdal bahaudin 
usai melakukan pemotongan 
padi.

kabupaten Sidrap meru
pakan sentra produksi beras 
dalam kawasan bone, Sop
peng, Wajo, Sidrap, Pinrang, 
dan luwu (bosowa Sipilu) di 
Sulawesi Selatan. dan ka
bupaten ini sudah memberi 
kontribusi sebesar 75 ribu 

direktur keuangan Pertamina M. afdal bahauddin (kedua dari kiri) melakukan potong padi pada panen raya petani 
Sidrap.

ton beras untuk stok pangan 
nasional.

kabupaten yang pernah  
sukses di pola kemitraan 
produksi beras dan menjadi 
daerah percontohan dengan 
skala nasional ini,  kini kem
bali diplot untuk program 
yang sama, namun kali ini 
ke mitraan dilakukan sejumlah 
badan usaha Milik negara 
(buMn).

 untuk meningkatkan 
kua  l i tas dan ketahanan 
pangan nasional ini, pada 
panen raya kali ini  sekaligus 
dilakukan kerja sama kemit
raan antara  Pertamina me
la lui Program kemitraan 
bi na lingkungan (Pkbl)
nya dengan kementerian 

badan usaha Milik negara 
(buMn) serta kementerian 
Pertanian. kerja sama ini 
beru pa penyediaan bibit padi 
unggul serta pupuk dari PT 
Sang Hyang Sri, serta uang 
pembinaan dari Pertamina 
sebesar rp 12 miliar.

Sementara itu Wakil bupati 
Sidrap, H dollah Mando akan  
menyiapkan areal persawahan 
yang diinginkan dari program 
kemitraan buMn ini. “jika 
memang untuk ke  sejahteraan 
petani, Pe merintah kabupaten 
Sid rap siap menyiapkan 
areal persawahan sesuai ke
butuhan,”jawab dollah. 

Pengembangan tanaman 
padi memang tidak berdiri 
sendiri, tetapi terkait dengan 

produksi pertanian lainnya, 
seperti perikanan dan pe
ternakan. Sehingga, untuk 
mencapai produksi dan nilai 
tambah ekonomi yang lebih 
tinggi serta menciptakan 
prospek daya dukung ke
berlanjutan lingkungan, perlu 
pengelolaam yang terintegrasi 
melalui konsep pembangunan 
pertanian terpadu dan ber
kelanjutan. 

 dollah menambahkan 
bahwa di Sidrap te lah ber
kembang sektor pe ternakan 
sapi dan ayam pe telur, dengan 
populasi 3,5 juta ekor. Ini 
menjadikan Sidrap sebagai 
daerah de ngan populasi ayam 
petelur terbesar di luar pulau 
jawa. MPTATAN

bERITA CSRcorporate social responsibility

bANDUNg - Pertamina selalu berkomitmen dalam 
mendukung gerakan bersih lingkungan. Salah satu 
bukti adalah dengan memberikan dukungan penuh 
kegiatan “kampanye Sungai bersih kota bandung” 
yang diadakan di lapangan rW 02 kelurahan 
neglasari kecamatan Cibeunying kaler kota bandung, 
pada 28 juli 2011. acara ini terselenggara berkat kerja 
sama Pertamina dan badan Pengelolaan lingkungan 
Hidup daerah (bPlHd) jawa barat.

dalam kegiatan ini, Pertamina memberikan bantuan 
secara simbolis berupa kaus Pertamina dan 30 papan 
informasi yang akan ditancapkan di area sungai yang 
menjadi sasaran kampanye sungai bersih. bantuan 
diserahkan oleh assistant Community de velopment 
Fuel retail Marketing region III Fajri Pradana Putra 
kepada perwakilan bPlHd jawa barat. 

 kampanye ini bertujuan untuk mendorong kesa
daran warga dalam menjaga kebersihan sungai yang 
ada di kota bandung.  “air sungai ini digunakan 
juga oleh berbagai sektor usaha. Sehingga sudah 
sewajarnya sektor usaha diminta partisipasinya 
dalam kampanye sungai bersih di kota bandung. 
dan Pertamina satusatunya buMn yang mau 
merespon kegiatan ini,” ujar kepala bPlHd jawa barat  
Suharso. apresiasi yang sama diungkapkan ketua 
rW 02 kelurahan neglasari kusheryana yang dalam 
kesempatan terpisah mengucapkan terima kasih atas 
partisipasi Pertamina.

acara kampanye sungai bersih kota bandung yang 
dibuka oleh Wakil Walikota bandung ayi Vivananda ini 
diisi dengan dialog interaktif dengan komunitas pecinta 
lingkungan Sungai Cidurian dan para undangan. di 
antara para peserta acara, beberapa anak sekolah  
mendapat apresiasi positif dari ayi Vivananda karena 
kehadiran  mereka.

ayi Vivananda menandai dibukanya kampanye 
sungai bersih kota bandung dengan melepas beberapa 
ikan ke sungai Cidurian yang telah dipasangi filter 
penyaring sampah yang dibuang ke sungai dan papan 
informasi larangan buang sampah bantuan Pertamina.
acara kampanye sungai bersih ini ditutup dengan 
penanaman dua buah pohon dan pelepasan burung 
merpati ke udara oleh Wakil Walikota bandung ayi 
Vivananda.

Partisipasi Pertamina melalui Pemasaran region 
jawa bagian barat dalam kampanye sungai bersih 
kota bandung ini menunjukkan Pertamina memiliki 
kepedulian yang besar terhadap lingkungan sekitar 
unit operasi Pertamina.MP FRM Reg III

CILACAP - ru IV Cilacap sangat peduli terhadap pemberdayaan 
ekonomi masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa program CSr 
yang telah digulirkan, seperti budidaya kepiting, budidaya ikan 
lele, budidaya sapi, budidaya ikan gurami, budidaya kambing, 
pelatihan nata de soya, dan budidaya jamur tiram.

Salah satu mitra binaan CSr ru IV yang cukup sukses 
dalam membudidayakan jamur tiram adalah Ibu rumdani 
yang berhasil mengembangkan usaha jamur tiram mulai dari 
proses pembuatan media, pembiakan hingga pengolahan 
jamur tiram menjadi berbagai makanan yang bernilai gizi dan 
sangat ekonomis.

baru baru ini, ru IV mengajak Ibu rumdani untuk berbagi 
ilmu dengan 30 orang kader Posyandu seeks kotip Cilacap 
dalam pelatihan sehari yang digelar di gedung PWP.

Pelatihan dibuka oleh Manager legal & general affairs r. 
Sutarno yang ditandai dengan penyerahan secara simbolis 
bantuan berupa 10.000 bibit jamur dan 20 rumah jamur untuk 
10 Posyandu.

r. Sutarno mengungkapkan bahwa Pertamina akan selalu 
memberdayakan perekonomian masyarakat melalui bantuan 
CSr yang bersifat rural economics.

Hal senada juga disampaikan oleh Public relations 
Section Head  ru IV yang dalam laporannya mengungkapkan 
bahwa bantuan pelatihan budidaya jamur ini bertujuan untuk 
memandirikan posyandu dan mengajak kepada para kadernya 
untuk menciptakan lapangan kerja yang menghasilkan.
MPRUIV
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Baksos Pertamina Membawa Berkah

komisaris utama Pertamina Sugiharto (kanan) menyaksikan proses persiapan 
operasi yang dilakukan tim medis Pertamina kepada salah satu peserta operasi 
bibir sumbing di Makasar.

MAKASSAR - Wajah aco 
tampak sumringah usai keluar 
dari kamar operasi. Meski 
di bibirnya masih berbalut 
per ban, namun air muka 
bocah 6 tahun tidak bisa me
nyembunyikan kebahagiaan 
usa i  menja lan i  operas i 
bibir sumbing bersama be
berapa anakanak kurang 
mam pu sekota Makassar. 
ke percayaan diri aco pun 
kini mulai bangkit, ia tidak 
lagi dikucilkan oleh teman 
sepermainannya. 

Tidak hanya aco yang 
merasakan kebahagiaan 
tersebut. Masyarakat ku
rang mampu sekota Ma
kassar  turut  menikmat i 
ba  k t i  sos ia l  kesehatan 
yang diselenggarakan PT 

Pertamina (Persero) berupa 
operasi katarak dan operasi 
hernia. bakti sosial ini  di
pu satkan di rumah Sakit 
umum Pelamonia pada 25 
juli 2011.

komisaris utama Per
tamina Sugiharto meng
ungkapkan ,  Pe r tam ina 
tidak hanya menjalankan 
bisnisnya semata. lebih 
dari i tu, Pertamina juga 
memperhatikan kepentingan 
rakyat kurang mampu, ter
ma suk di bidang kese hatan.  
dengan begitu, upaya pe
ningkatan kesehatan di ma
sa mendatang akan lebih 
maksimal.

“Pertamina adalah milik 
rakyat, maka Pertmina juga 
harus memperhatiman ke

pentingan rakyat. Selain 
dalam hal upaya pemenuhan 
pangan, juga menyangkut 
pelayanan kesehatan,” urai 
Sugiharto disela pantauannya 
menyaksikan pelaksanaan 
operasi katarak, hernia dan 
bibir  sumbing.

Sementara direktur utama 
PT Pertamina bina Medika, 
dr Mardjo Soebiandono, 
Sp.b juga mengungkapkan, 
kegiatan bakti sosial kali 
ini memiliki makna khusus 
karena dirangkaikan dengan 
peringatan HuT ke 61 kodam 
VII Wirabuana. 

Menurut Mardjo Soe
biandono, Pertamina beru
paya memberikan bukti nya ta 
kepedulian guna men dukung 
kodam VII Wira buana dan 

orang, dan bibir sumbing 
sebanyak 109 orang.

untuk 2011 in i ,  kata 
Mardjo, jumlah penderita 
hernia telah mengikuti operasi 
gratis melalui bakti sosial PT 
Pertamina sebanyak 388 

orang, katarak 583 orang, 
dan bibir sumbing sebanyak 
208 pasien. Semuanya warga 
kurang mampu yang berasal 
dari berbegai wilayah di 
Indonesia.MPFRM REg VII

pemerintah pro vinsi Sulsel. 
Pelaksanaan bakti sosial ini 
diselenggarakan atas kerja 
sama Pertamedika dengan 
SMe & Sr Partnership Pro
gram.

“kami yakin bakti sosial ini 
juga selaras dengan visi yang 
dicanangkan gubernur Sulsel 
sebagai provinsi 10 terbaik 
dalam pemenuhan hak dasar. 
Melalui kegiatan ini, salah 
satu hak dasar yang dimaksud 
adalah pelayanan kesehatan 
gratis terhadap warga kurang 
mampu,” urainya.

Mardjo lebih lanjut mengu
raikan, khusus bakti sosial 
di Sulsel kali ini, jumlah 
penderita katarak yang ikut 
oparasi gratis sebanyak 125 
orang, hernia sebanyak 34 
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