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JAKARTA – Sebagai salah satu buMn Migas terbesar di 
indonesia, Pertamina terus memberikan kontribusi maksimal 
dalam pengolahan energi yang berdampak besar bagi ma
sya rakat sekitar, sektor energi dan sumber daya mineral serta 
bangsa dan negara. 

bukti dari dedikasi tersebut adalah dengan  diboyongnya   
banyak peng hargaan pada Peringatan hari Jadi ke66 Per
tambangan dan energi, yang dilaksanakan di Museum gawitra 
Migas dan Museum listrik taman Mini indonesia indah (tMii) 
rabu (28/9). Penghargaan yang diterima tersebut meliputi  
dharma karya eSdM serta k3 & lingkungan Migas  yang 
diberikan oleh Menteri eSdM darwin Zahedy Saleh.

Menurut darwin Zahedy Saleh, sumber daya alam dan 
mineral yang terkelola dengan baik dan bertanggung jawab, 
akan mengantarkan bangsa indonesia ke taraf kehidupan yang 
lebih baik dan memiliki kemampuan melanjutkan pembangunan 
bangsa. Pengelolaan ini tidak terlepas dari peran serta seluruh 
komponen bangsa, termasuk pemerintah daerah, perusahaan, 
kelompok, maupun perorangan. “untuk itulah, setiap tahun 
departemen eSdM memberikan apresiasi kepada mereka yang 
dianggap berdedikasi dalam pengelolaan dan pengembangan 
sumber daya alam dan mineral,” ujarnya.

Penghargaan dharma karya eSdM diberikan untuk be
berapa insan Pertamina, perorangan maupun tim. Yaitu,  gM 
PeP region kti Satoto agustono,  agustina eliyanti dan tim 
dari Pengolahan, Judha Sumarianto dari ubeP Jambi Merang, 
direktur utama Pertagas gunung Sardjono hadi, Supriyanto 
dwi hutomo dan tim dari Pelumas, serta VP Phe onWJ ignatius 
tenny Wibowo. 

 Selain itu, 38 unit operasi dan anak perusahaan Pertamina 
juga tercatat sebagai penerima penghargaan untuk kategori 
Peng hargaan keselamatan, kesehatan kerja  (k3) & ling

kungan Migas.
acara yang bertema “kita tingkatkan Peran Serta Sektor 

eSdM guna terwujudnya Pengolahan Sumber daya alam dan 
energi yang berkeadilan” juga diisi dengan sesi penanaman bibit 
pohon di taman gawitra. turut andil dalam penanaman pohon 
tersebut, direktur utama Pertamina karen agustiawan, direktur 
umum Waluyo, dan corporate Secretary hari karyulianto.

Selain itu, Sebagai upaya berbagi informasi kepada ma
syarakat, pada kesempatan tersebut Per tamina juga meng
hadirkan booth di arena perayaan hari Jadi ke66 Pertambangan 
dan energi.

dalam acara peringatan ini, sebanyak 121 peng hargaan 
diberikan bagi perorangan, kelompok, masyarakat, perusahaan 
dan juga lembaga pemerintahan.MPSAHRUL

dedikasi insan Pertamina untuk negeri ini memang tiada 

henti. Hal ini diakui departemen energi & sumber daya 

Mineral  sebagai wakil dari pemerintah. Mereka mendapatkan 

penghargaan dharma karya esdM serta penghargaan k3 dan 

Lingkungan Migas.

PeRAIH PeNgHARgAAN K3  & LINgKUNgAN MIgAS

  1. Refinery Unit II Dumai
  2. Refinery Unit III Plaju
  3. Refinery Unit VI Balongan
  4. Refinery Unit VII Sorong
  5. Fungsi Supply & distribution
  6. Fungsi retail bbM
  7. Fungsi aviasi
  8. Fungsi Pelumas
  9. Fungsi gas domestik
10. Job Pertamina Medco e & P tomori Sulawesi
11. Job Pertamina  Petrochina east Java
12. Pertamina hulu energi WMo
13. Pertamina hulu energi onWJ ltd
14. Pertamina eP Field bunyu
15. Pertamina eP Field cepu
16. Pertamina eP Field Pendopo
17. Pertamina eP Field Prabumulih
18. Pertamina eP Field rantau
19. Pertamina eP Field Pangkalan Susu
20. Pertamina eP Field Subang
21. Pertamina eP Field Jatibarang
22. Pertamina eP ubeP Jambi
23. Pertamina eP ubeP limau
24. Pertamina eP ubeP lirik
25. tac Pertamina ePPilona tanjung lontar ltd.
26. tac Pertamina  Pt insani Mitrasani gelam
27. Job Pertamina  talisman (ok) ltd
28. Job Pertamina  Petrochina east Java
29. Job Pertamina  talisman Jambi Merang
30. Job Pertamina  talisman (ok) ltd
31. Proyek Pembangunan roP ru Vi balongan
32. Proyek Pembangunan terminal bbM baubau
33. Proyek Pembangunan lPg tanjung Sengkong
34. Proyek Pembangunan lPg Panjang
35. Proyek Pembangunan dPPu kualanamu
36. Proyek Penggantian Fasilitas dPPu Soekarno hatta
37. Job Pertamina talisman Jambi Merang
38. Pt Pertamina ePPPgJ
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Mudahkah Pengembangan 
Program iCoFr di Pertamina?
Pengantar : 

dalam tulisan sebelumnya oleh 
fungsi internal audit de ngan tema 
yang sama namun de ngan judul 
“apa dan Mengapa Perlu icoFr?”,  
telah dipaparkan mengenai latar 
belakang munculn ya icoFr, da
sar hukum icoFr, dan proses 
pe ngembangan icoFr. lalu, ba
gaimana pengembangan icoFr 

di Pertamina? untuk memberikan gambaran yang nyata, berikut 
pemaparan VP Corporate Internal Audit Budhi Dermawan.

bicara mengenai icoFr, tidak akan pernah terlepas dengan 
pembahasan atas internal control beserta elemenelemennya 
yang selama ini dikenal dengan COSO Framework (Committee 
of Sponsoring Organization). dalam coSo, internal control 
diterjemahkan sebagai  suatu proses yang dipengaruhi oleh direksi, 
komisaris, manajemen dan personal lain yang didesain untuk 
memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) 
mengenai pencapaian tujuan perusahaan dalam kategori : efek
tifitas dan efisiensi operasi; keandalan pelaporan keuangan dan 
kepatuhan dengan peraturan perundangundangan. Poin penting 
terkait icoFr dalam deskripsi di atas adalah suatu proses dari 
direksi/komisaris/manajemen perusahaan untuk memberikan 
keyakinan yang memadai (bukan absolut) atas keandalan laporan 
keuangan perusahaan.

dari poin penting tersebut, kemudian dikenal istilah In ternal 
Control Over Financial Reporting (icoFr) yang dalam bahasa 
harfiah diterjemahkan sebagai pengendalian internal dalam rangka 
pelaporan keuangan adalah suatu proses yang dirancang dan 
dilaksanakan oleh manajemen perusahaan untuk memberikan 
keyakinan yang memadai (reasonable assurance) berkaitan dengan 
kehandalan laporan keuangan. 

bicara soal keandalan laporan keuangan bagi suatu peru
sahaan adalah bicara soal opini atas laporan keuangan tersebut. 
Salah satu tujuan program pengembangan icoFr adalah untuk 
mendukung proses audit laporan keuangan yang dilakukan kaP 
agar senantiasa menyajikan opini Wajar tanpa Pengecualian. 
tujuan itu sebenarnya sudah tercapai. lalu, dengan kondisi 
tersebut apakah kita masih memerlukan icoFr? 

Sebelum menjawab itu, kita perlu meyakinkan diri kita apakah 
tujuan yang tercapai tersebut terlaksana dengan efisien? Apakah 
kegiatan audit keuangan dilakukan secara efektif? Jawaban 
yang tepat adalah relatif. Yang pernah kita rasakan adalah begitu 
besarnya usaha kita untuk melakukan adjustment pada akhir 
tahun. kegiatan adjustment akhir tahun itu harus dilakukan karena 
kesalahankesalahan accounting treatment yang baru disadari pada 
penghujung periode. dengan kondisi itu, program pengembangan 
icoFr diharapkan dapat memitigasi risiko kesalahan pencatatan 
melalui perancangan suatu pengendalian internal dan menjaga 
efektifitasnya, sehingga proses akuntansi dapat dijamin secara 
memadai telah sesuai dengan standar. dengan demikian proses 
akuntansi yang melekat dengan proses operasi bisnis dapat dijaga 
mulai dari awal proses.

Sejalan dengan itu, program pengembangan icoFr yang 
sekarang ini diinisiasi dan dikawal oleh fungsi internal audit adalah 
membangun dan merestrukturisasi kembali kontrol internal dalam 
proses bisnis perusahaan yang terkait dengan pelaporan keuangan 
sehingga diharapkan proses pelaporan keuangan perusahaan 
menjadi lebih andal. Jika meminjam perumpamaan sederhana yang 
pernah digunakan oleh salah seorang tim counterpart program ini, 
katakanlah data perusahaan yang tersimpan dalam suatu lemari 
(MySaP) akan dipindahkan ke tempat lain dan diformat ke dalam 
bentuk lain (laporan keuangan). diumpamakan, bahwa selama 
ini dengan menggunakan metode manual dilakukan dengan cara 
dikeluarkan dahulu isinya dan partisinya kemudian lemarinya 
didorong atau diangkat oleh sekian banyak orang sehingga 
memerlukan waktu yang relatif lama dan energi yang cukup besar, 
serta prosesnya tidak efektif dan tidak efisien. Sedangkan dengan 
metode yang sistematis (icoFr), lemari itu diumpamakan akan 
dibuatkan rel, dengan penyangga (control-control) yang memadai 
sesuai kebutuhan, sehingga proses pemindahan menjadi lebih 
efektif dan efisien (tidak perlu mengeluarkan isi dan partisinya) serta 
cepat dan mudah (tidak memerlukan waktu lama dan energy yang 
berlebihan). itu gambaran ide dasar dari program icoFr ini.

Permasalahannya, apakah semudah dan sesederhana itu? 

Secara nyata, kondisi yang dihadapi adalah tidak semudah dan 
sesederhana itu. Salah satu kondisi yang dihadapi saat ini adalah 
perusahaan belum memiliki Internal Control Framework yang 
seharusnya dapat menjadi landasan (platform) dalam program 
pengembangan icoFr ini. kenapa itu perlu?  karena pada dasarnya 
yang dibangun dalam program ini adalah internal control. Control-
control apa yang harus ada dan dibangun dalam proses bisnis yang 
berjalan sesuai dengan best practice yang ada untuk bisa menjamin 
keandalan laporan keuangan, merupakan tujuan dari program ini. 
dalam bahasan sebelumnya, telah di sampaikan bahwa pada tahun 
2010, internal audit sudah menginisiasi Pedoman umum internal 
control Pt Pertamina (Persero) dengan menggunakan COSO 
Framework, namun sampai saat ini pedoman itu belum secara 
formal di resmikan dan digunakan oleh perusahaan. hal ini menjadi 
tantangan tersendiri dalam program ini.

kondisi lainnya adalah grc (Governance Risk and Com pliance) 
yang dimiliki oleh perusahaan belum matang (mature). Materi dalam 
grc belum sepenuhnya “lengkap” dan digunakan oleh proses 
bisnis owner, walaupun dari sisi organisasi saat ini perusahaan 
telah memiliki fungsi Risk Management di setiap direktorat yang 
seyogianya menjadi pengelola dari grc tersebut. kenapa grc 
ini menjadi penting? karena grc inilah salah satu “tempat” untuk 
menyimpan output dari icoFr ini, disamping sekali lagi program 
ini terkait dengan pembangunan control dan mitigasi risiko dalam 
proses bisnis. Memang bukan cerita instan untuk membangun grc 
di perusahaan sekompleks Pertamina. namun, boleh dikatakan, 
program ini akan memperkaya dan melengkapi grc yang dimiliki 
oleh perusahaan. 

di sisi lain, tantangan yang cukup besar dihadapi (saya lebih 
suka menyebutnya sebagai tantangan terbesar) dalam program 
pengembangan icoFr adalah budaya. Saat ini belum terbangun 
budaya peduli dengan kontrol dan risiko di lingkungan perusahaan 
untuk setiap kegiatan operasinya. beberapa kontrol dalam proses 
bisnis, kadang diabaikan dengan berbagai alasan. untuk itulah, saya 
katakan di awal bahwa program ini juga merestrukturisasi control 
internal perusahaan. terkait dengan budaya peduli tadi, program 
pengembangan icoFr ini akan menjadi tidak bermanfaat, apabila 
hasilnya nanti tidak “dimanfaatkan/digunakan/diberdayakan” oleh 
proses bisnis owner. 

Seperti disampaikan di awal, bahwa internal audit hanya 
menginisiasi program ini dan bukan sebagai owner. Secara best 
practice, memang owner dari program ini adalah fungsi keuangan 
atau Risk Management. Sedangkan pengguna program ini adalah 
semua bisnis owner. oleh sebab itu, proses bisnis owner akan 
sangat diperlukan keterlibatannya, karena pada dasarnya mereka 
lah yang nanti harus melakukan asersi pertama kali atas kontrol
kontrol yang ada dalam proses bisnisnya, dan secara berjenjang 
meningkat ke level di atasnya, sampai pada akhirnya sertifikasi 
yang dilakukan di level direksi (ceo dan cFo). dimana posisi 
internal audit? Pada dasarnya internal audit juga akan berperan 
dalam proses ini, dan itu akan dilakukan proses sebelum sertifikasi 
di level direksi dengan melakukan validasi/review atas proses asersi 
yang dilaksanakan oleh proses bisnis owner. Pada saat persiapan 
pengembangan program ini, semua itu juga telah di perhitungkan 
oleh internal audit, dimana salah satu output yang akan dihasilkan 
dari program pengembangan icoFr adalah program validasi/review 
atas hasil asersi internal control yang akan dimasukkan dalam audit 
Manajamen System (aMS) yang saat ini dimiliki dan digunakan oleh 
fungsi internal audit.

gambaran proses tersebut adalah sebagai berikut :

 

Jadi, mudahkah pengembangan program ini? Jawabannya, 
akan tergantung pada dukungan dari semua lini di organisasi dan 
manfaatnya nanti. apabila terbangun keinginan dan kemauan dari 
semua insan perusahaan untuk peduli dengan budaya kontrol 
dan risiko dalam setiap kegiatan bisnisnya, maka kendala yang 
digambarkan di atas akan menjadi terasa mudah dan tidak terlalu 
berarti. khususnya pada saat program icoFr dapat diterima/ 
diberdayakan/dikembangkan terus oleh pihakpihak yang ber
kepentingan. Semoga.MP   
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sekolah sebagai agen Perubahan

PeRTAMINA FOUNDATION
Belajar, Berbagi dan Bergerak Bersama

Pertamina terus melakukan continuous improvement  
di seluruh lini bisnisnya agar rencana Jangka Panjang 
Perusahaan (rJPP) 20112015 dapat terealisasi sesuai 
dengan target yang telah ditetapkan. Salah satu strategi 
bisnis yang diterapkan Pertamina pada tahun ini, profitable 
in downstream,  menjadi dasar bagi Pertamina untuk 
meningkatkan nilai perusahaan melalui bisnis hilir yang 
andal dan menguntungkan. untuk itulah, direktorat 
Pengolahan serta direktorat Pemasaran & niaga bersinergi.

Salah satu bentuk sinergisitas kedua direktorat ini 
adalah keinginan untuk mewujudkan target penghentian 
impor bahan bakar minyak (bbM) mulai 2017. Menurut 
VP corporate communication Pertamina M. harun, 
tekad Pertamina ini sejalan dengan rencana Pertamina 
meningkatkan kapasitas kilang hingga mampu memenuhi 
seluruh kebutuhan bbM  dalam negeri. 

Saat ini,  kebutuhan bbM dalam negeri mencapai 
sekitar 1,3 juta barel per hari, sedangkan kapasitas kilang 
pengolahan bbM Pertamina hanya sekitar 1 juta barel per 
hari. artinya, Pertamina masih harus mengimpor 300.000 
barel per hari. Peningkatan kapasitas 200.000 barel per 
hari di kilang balongan, juga peningkatan kapasitas kilang 
cilacap sebesar 61.000 barel per hari  dari 350.000 per hari 
menjadi 411.000 akan dilakukan dalam waktu dekat dan 
mulai berproduksi pada tahun 2014. 

Pengerjaan proyek perluasan kilang balongan yang 
dilakukan oleh kuwait Petroleum international company 
(kPc) pun direalisasikan dalam waktu dekat. Pembangunan 
kilang ini menjadi momentum bagi Pertamina untuk 
pembangunan kilang selanjutnya. Pertamina memang 
harus mampu tampil dan bersaing dengan perusahaan
perusahaan migas dunia.  untuk itulah, diperlukan 
kesungguhan semua pihak agar refining competitiveness 
dapat tercapai. aspek safety, pendanaan, teknologi, dan 
human resources  harus menjadi prioritas Pertamina.

Sebagai perusahaan energi kelas dunia, aspek 
keselamatan (safety) adalah harga mati. Pengerjaan 
proyek harus diawasi dengan baik faktor hSenya, mulai 
dari pekerja maupun alat pendukung serta impact-nya di 
kemudian hari.

Masalah yang tak kalah krusial, yaitu pendanaan.  
investasi ini harus sesuai dengan yang diharapkan. 
Walaupun bisnis hilir, khususnya pengolahan, hanya 
menghasilkan sedikit revenue, tapi paradigma tersebut 
harus diubah agar lebih menguntungkan.

Masalah teknologi dan human resources  juga tidak 
kalah pentingnya. Pertamina membutuhkan tenagatenaga 
ahli yang andal di bidang engineering dan kemampuan 
analisa teknikal yang baik. 

target pada 2017 kemampuan kilang Pertamina 
mencapai 1,7 juta barel dan akan menyetop impor bbM 
merupakan tantangan yang harus kita hadapi bersama. 
Mendorong peningkatan keandalan kilang, mencari 

pasokan minyak 
mentah yang paling 
ekonomis, serta 
menggaet investor 
adalah langkah 
maju dalam proses 
bisnis pengolahan.

untuk 
menggapai 
keberhasilan itu, 
perlu adanya 
konsistensi dari 
seluruh insan 
Pertamina. karena 
tanpa adanya 
sinergi yang 
berkesinambungan 
satu dengan 
lainnya, pencapaian 
target perusahaan 
yang telah 
ditentukan tidak 
akan berhasil 
diwujudkan. 
ingatlah, 
keberhasilan 
adalah target.MP

 

Perubahan membutuhkan keberanian. tanpa itu, tidak 
akan terjadi apaapa. apalagi, perubahan yang disasar adalah 
sebuah gerakan “melawan” selera pasar. Yang membahayakan 
itu, biasanya enak, nyaman, asyik dan melenakan. Sindiran ini 
barangkali ada benarnya. ketika kita diguyur banyak kemudahan 
dari beragam temuan tekonologi, di belakangnya mengikuti 
bahaya yang siap menerkam siapa saja.

kerusakan alam yang terus berlangsung—disadari sejak 
revolusi industri inggris 300 tahun lalu—perlahan menggerogoti 
kenyamanan dan keamanan manusia. Sayangnya, tidak sedikit 
yang menganggap pemanasan global hanya isu sesaat dan tidak 
penting. anggapan ini muncul lantaran pikiran egois manusia, 
“toh saya tidak mengalaminya,” atau “ah, masih beberapa 
puluh tahun lagi terjadi.” kenyataan bahwa bahaya besar dari 
pemanasan global yang menenggelamkan pulaupulau, atau 
melelehkan kutubkutub es, juga menggurunkan lahanlahan 
subur mungkin benar masih beberapa tahun lagi. tapi, tanda
tanda itu sebenarnya sudah mengetuk pintupintu rumah kita. 

apakah kita tidak bertanya mengapa banjir besar bisa 
terjadi sementara di saat bersamaan kekeringan melanda. Suhu 
panas mendadak diselingi hujan dan perlahan musim sudah 
“mengkhianati” jalan hidupnya. Fenomena ganjil ini sejalan 
dengan kenyataan bencana yang meningkat cukup tajam dari 
tahun ke tahun. Menurut catatan badan koordinasi nasional 
Penanggulanan bencana (bakornas Pb), kejadian bencana 
terkait iklim, sejak tahun 19501660an telah meningkat empat 
kali lipat. dalam dua tahun saja (20032005) telah terjadi 1.429 
bencana di tanah air. kekacauan iklim ini juga akan me ning
katkan tingkat kegagalan panen petani. akibatnya, harga pangan 
menjadi meningkat dan angka kemiskinan meledak.

untuk itulah perusakan bumi harus segera dihentikan. Peru
bahan yang menggeser kenyamanan sekali lagi mem butuhkan 
keberanian. bukan saja modal, tetapi sikap mental masing
masing dari kita. Perubahan itu bisa dimulai dari se kolah, institusi 
yang bisa membangun karakter, intelektual dan kesadaran. 
Sebuah green school menjadi jembatan bagi ter ciptanya 
volunteers gerakan hidup hijau bagi lingkungan terdekatnya.  

Mengembangkan green school seperti yang diprogramkan 
oleh Pertamina Foundation bukan saja konservasi fisik me
ngembalikan lingkungan menjadi habitat flora dan fauna   yang 
ramah,  tetapi bagaimana membentuk perilaku siswa, guru dan 
warga sekitar agar pro lingkungan. Pembentukannya dilakukan 
secara terintegrasi melalui kurikulum  terkait lingkungan hidup 
dan pemberian teladan. 

budi pekerti hanya bisa terbentuk bila para guru memberikan 
contohcontoh perilaku ramah lingkungan. untuk mengajarkan 
anak didik hidup bersih tidak cukup diucapkan, tetapi me

nyodorkan realitas bahwa guruguru mereka juga selalu mem
buang sampah pada tempatnya, berpakaian rapi dan bersih. 
ingin agar anak didiknya hemat dalam menggunakan air atau 
listrik, maka guru harus menerapkan hemat air pada keseharian. 
tanpa itu, nasihat tidak akan bermanfaat banyak

Green school dalam implementasinya mengadopsi pola 
hidup hijau, sehingga akan mampu mencetak manusia “leng
kap” yang sanggup menjalani kehidupan. Pendidikan bukan 
sekedar transfer ilmu teoritis, tetapi juga mendekatkan pada 
rea litas. laboratorium sekolah bukanlah bangunan mewah 
yang diisi beragam peralatan mahal. bahkan, tidak diperlukan 
ruangan sama sekali. laboratium adalah alam itu sendiri.  
Pengamatan secara langsung jusru memberikan pemahaman 
lebih ketimbang hanya “berandai” melalui teori dan praktik di 
ruang laboratorium. 

Pararel dengan itu, green school dapat menghidupkan lagi 
tanamantanaman obat yang selama ini mulai ditinggalkan. 
Padahal, manfaat tanaman obat, untuk contoh kecil pengusir 
nyamuk, seperti lavender, geranyum, Zodia dan rosemary 
sudah terbukti kemanfaatnya dan bahkan diindustrialisasi. 
be lum lagi tanaman obat lain yang sejak turun temurun diakui, 
tetapi kurang diperhatikan.

integrasi dengan langkahlangkah di atas, isuisu mengenali 
lingkungan hidup diharapkan dapat dimasukkan dalam 
kurikulum sekolah. Muatan lokal—pada proyek sekolah yang 
sedang berjalan—pada pelajaran soal lingkungan hidup ini 
menjadi penting agar ada keselarasan antara pengetahuan 
dan praktik di lapangan saat siswa harus menerapkan hidup 
yang ramah lingkungan. Selain itu, kegiatan ekstrakulikuler 
yang mendekatkan siswa pada alam, yakni out bond juga patut 
dipertimbangkan, karena kegiatan ini bisa menggembleng jiwa 
kemandirian, kepemimpinan dan kerja sama tim.

Pertamina Foundation meyakini program green school yang 
menjadi sasaran kegiataan bisa diimplementasikan dengan baik. 
Meski awal kegiatan ini “hanya” melibatkan 20 sekolah yang 
tersebar di seluruh indonesia, tetapi go green school adalah 
cikal bakal dan percontohan bagi pihakpihak lain yang ingin 
terlibat dalam gerakan kesadaran ramah lingkungan.

kesadaran akan efektif bila dimulai sejak dini. Sekolah 
merupakan lahan tepat  program green school bisa dilaksanakan, 
dimana segala transaksi moral dan keilmuan terjadi. Melalui 
mereka, akan tersebar volunteer baru yang bisa menghijaukan 
lingkungan sekitar terdekatnya.•
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Pertamina rangkul bni Jadi 
‘Trustee and Paying agent’

Dari Konvensi CIP Region VII Sulawesi
bitung Masih Perkasa
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Finance director Pertamina M. afdal bahaudin (kiri), President director and general Manager total e & P indonesie 
elizabeth Proust, indonesia assets director Yutaka inoue, dan direktur utama bni gatot M. Suwondo bersama dengan 
kepala bP Migas r. Pri yono (ketiga dari kiri). 

Pertamina & Polda 
sumsel intensifkan 
koordinasi
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gM ru iii irwan dan gM Fuel retail Marketing region ii abdul 
cholid saat berkoordinasi dengan kapolda Sumsel, irjen Pol 
dikdik M. arief Mansur.

J A K A R TA -  b e r t e m p a t 
di  assembly hal l  Jakarta 
convention center pada acara 
asia Pacific oil  and gas 
conference and exhibition 
(aPogce) hari kedua, ra bu 
(21/9),  berlangsung  penan
datanganan memorandum of 
understanding (Mou) antara 
Pt Pertamina (Persero), total 
e & P indonesie dan inpex 
corporation dengan bni. 

Mou ditanda tangani oleh 
Finance director Pertamina 
M. afdal bahaudin, President 
director and general Manager 
total e & P indonesie elizabeth 
Proust dan indonesia assets 
director Yutaka inoue dengan 
direktur utama bni gatot M. 
Suwondo. Signing disaksikan 
oleh kepala bP Migas r. Pri
yono. 

dengan Mou ini, Perta
mina, total e & P indonesie 
dan inpex corporation yang 
adalah kontraktor penjual 
lng dan lPg blok Mahakam, 
menunjuk  bni sebagai  trustee 
and paying agent  untuk me
ne rima, mengelola dan meng
alokasikan  pembayaran dari 
kontrakkontrak lng dan lPg  
yang telah ditentukan.dengan 
kesepakatan ini,  pembayaran 
dari  penjualan   kontrakkontrak 

PALeMBANg - Pertamina bersama jajaran kepolisian 
daerah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen 
me ningkatkan koordinasi guna menghadapi event 
olahraga terbesar asia tenggara Sea games ke26 
di Sumatera Selatan. koordinasi yang baik selama 
ini perlu ditingkatkan lagi terutama di level operasi 
dan unit teknis, seperti pengamanan instalasi vi
tal, pengamanan distribusi dan penyalahgunaan 
penggunaan bbM bersubsidi. hal diungkapkan ka
polda Sumsel, irjen Pol dikdik M arief Mansur kepada  
dua gM Pertamina di Sumsel, yakni gM Fuel retail 
Marketing region ii, abdul cholid dan gM ru iii, 
irwan, pada (14/9), saat courtessy call Pertamina 
kepada kapolda Sumsel.

dalam pertemuan tersebut, Pertamina dan Polda 
juga berupaya meningkatkan kerja sama lebih intensif 
dalam mengatasi penyalahgunaan bbM bersubsidi di 
Sumsel yang akhirakhir ini menyita perhatian. Modus 
penyalahgunaan paling marak dengan membeli 
bbM berulangulang kali untuk ditimbun dan dijual 
kembali dengan harga lebih tinggi. bbM tersebut 
dijual oleh pengecer maupun kepada oknumoknum 
yang memanfaatkan bbM subsidi untuk keperluan 
industri. 

dikdik mengatakan meskipun pihaknya belum 
melihat kendala yang cukup besar dalam persiapan 
pengamanan menjelang Sea games, kepolisian 
Sumsel akan lebih meningkatkan kewaspadaan 
terutama di wilayah kota Palembang.  ia menyakini 
Pertamina juga akan melakukan hal yang serupa. 
“Potensi teror objek vital akan lebih kita perketat, 
dan mengingat Pertamina banyak memiliki objek vital 
tersebut sehingga kewaspadaan perlu ditingkatkan 
bersama. Saat ini penambahan personil dirasa belum 
perlu tetapi kita berdayakan kinerja personil yang ada 
di objek vital Pertamina tersebut,” ujarnya.

Sementara itu,  gM Fuel retail Marketing re gion 
ii abdul cholid menyampaikan, Pertamina senantiasa 
kooperatif memberikan datadata yang dibutuhkan 
kepolisian dalam rangka penyelidikan. Pertamina 
berharap Polda Sumsel juga dapat memberikan 
dukungan penuh dalam pengamanan penjualan bbM 
subsidi yang tepat sasaran. 

abdul cholid juga berterima kasih karena kapolda 
Sumsel telah berkomitmen bersama jajarannya 
untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi 
guna menghadapi Sea games ini. “kita sangat ber
terima kasih atas komitmen Polda Sumsel terutama 
pengamanan di beberapa faktor utama yakni pe
ngamanan objek vital, dan pengamanan distribusi 
bbM, penindakan penyelewengan bbM bersubsidi,” 
ujar cholid.

Courtessy call ini sendiri ditutup dengan acara 
tukar cindera mata baik dari Fuel retail Marketing 
Region II maupun dari Refinery Unit III Plaju kepada 
kepolisian daerah Sumatera Selatan.MPFRM Reg. II

Mahakam dibayarkan  ke re
kening pen jual di bni cabang 
Singa pura. 

bni dipilih karena  punya 
cabang di Singapura,  dan 
satusatunya bank nasional 
yang memiliki izin operasional  
full  branch  licensed, sehingga  
dapat memberikan  peleyaan 
trustee and  paying agent kon
trakkontrak lng dan lPg. 

VP treasury Pertamina 
budi rahardjo menjelaskan  
bahwa selama ini Pertamina, 
total e & P indonesie dan inpex 
selalu menggunakan bankbank 
luar negeri untuk trustee and 

paying agent. dengan trustee 
agreement ini, pertama kali  
Pertamina menunjuk bni  yang 
meru pakan  bank buMn.   budi 
mengakui bahwa hal ini meru
pakan sinergi antar buMn. de
ngan kata lain, Pertamina ikut 
mempromote bank na sional ke 
pentas global. 

budi menambahkan bah wa 
dengan  agreement ini, maka 
Perta mina akan memindahkan 
transaksinya dari bank luar 
negeri ke bni untuk western 
buyers. “ke depan, secara 
ber tahap, Per tamina  ingin me
mindahkan transaksi ke bank 

buMn.”
tentu saja, budi melan

jutkan, hal ini membutuhkan 
negosiasi  dengan pihak total 
dan inpex, dan dukungan bP 
Migas. 

upaya bersama Pertamina  
dan bP Migas  ini diharapkan 
juga bisa mengekspos bank
bank buMn ke luar, sehingga 
bisa menangani business 
trustee yang belum pernah 
ditangani. kerjasama ini akan 
berlangsung untuk jangka pan
jang, dimana nilainya berkisar 
sekitar  18 miliar dollar aS untuk 
jangka  waktu 10 tahun.MPUHK

MANADO  -  nama bitung masih 
menunjukkan keperkasaannya 
dan belum terbendung  di 
ajang konvensi Continuous 
Improve ment Program (ciP) 
2011 yang d i laksanakan 
region Vii Sulawesi belum 
lama ini. gugus yang kerap 
bertengger di tingkat teratas 
ini kembali menyabet predikat  
gold masingmasing untuk 
kategori Proyek kendali Mutu 
(PkM) dan Suggestion System 
(SS).  

PkM berlabel cakalang 
menyingkirkan PkM konro 
asal Pemasaran region Vii 
Makassar yang hanya mampu 
meraih peringkat silver. Pada 
awal sesi wawancara PkM 
cakalang langsung tancap gas 
meyakinkan juri terkait dengan 
inovasi Pemanfaatan kembali 
Sludge Exiting tbbM bitung 
Menjadi bbM On Speck. 

t i d a k  j a u h  b e r b e d a 
dengan gugus SS S’Mart yang 
disajikan Johannis Woy dan 

Marthen Pandeirot. Johannis 
yang sudah tidak asing lagi 
di even konvensi ciP baik 
di tingkat region maupun 
tingkat korporat masih tampak 
tangguh mengurai satu demi 
satu inovasi ciptaannya.

Johannis yang juga pernah 
berlaga di tingkat internasional 
pada tahun 2011 ini memaparkan 
makalah tentang “Pemasangan 
Tarsius Pipe untuk Mengatasi 
keterlambatan Penyaluran 
bbM” di hadapan semua 
peserta konvensi.

i a  b a h k a n  m a m p u 
menjawab setiap pertanyaan 
yang dilontarkan oleh dewan 
juri di sesi wawancara dan 
peserta di sesi presentasi. total 
nilai yang diraihnya mencapai 
835.00 jauh meninggalkan SS 
dari dPPu Sam ratulangi yang 
dikawangi nasri hendra Yani 
dan i ketut arinawa yang sama
sama bertengger di peringkat 
gold.

dapat dipastikan baik PkM 

cakalang dan SS S’Mart akan 
berhadapan dengan gugus dari 
berbagai region di konvensi 
ciP tingkat korporat pada 
november mendatang.

analyst Senior Quality 
Management korporat, baginda 
yang juga bertindak sebagai juri 
sangat mengapresiasi peserta 
gugus di region Vii Sulawesi. 
Menurutnya, gugus region 
Sula wesi secara kontinyu 
memperoleh peringkat gold di 
tingkat korporat. 

“Sangat diharapkan gugus 

di region Vii bisa mengulang 
prestasi seperti tahuntahun 
sebelumnya. gugus region 
Vii tidak hanya berprestasi 
di wilayah Pertamina saja, 
bahkan ti dak jarang meraih 
juara di tingkat nasional dan 
internasional,” ujar baginda. 

Sementara gkM Supernova 
dari engineering Service me raih 
peringkat gold dengan judul 
makalah “Peningkatan Efisiensi 
Penggunaan listrik Melalui 
Penggunaan ac central di 
uPms Vii”.MPFRM Reg. VII
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KUOTA eKSPOR gAS TIDAK DITAMBAH
JAKARTA (Investor Daily) -  Pemerintah berjanji tidak 
akan lagi menambah kuota ekspor gas alam cair (liquid 
natural gas/lng). Pemerintah akan memprioritaskan 
kebutuhan konsumen gas di dalam negeri. Menteri 
eSdM darwin Saleh mengatakan, saat ini pihaknya telah 
membentuk tim evaluasi dan renegosiasi kontrakkontrak 
lng agar bisa menambah pasokan gas untuk domestik. 
Pasokan ini utamanya untuk menjamin gas industri pupuk 
dan memperbaiki bauran energi Pt Pln (Persero) agar 
menjadi lebih kompetitif. Pemerintah utamanya akan 
mengkaji ulang kontrakkontrak yang sudah disepakati 
namun hingga sekarang belum direalisasikan. darwin 
menuturkan, posisi pemerintah jelas mengutamakan 
kepentingan nasional. “untuk itu dilakukan perhitungan 
biaya dan manfaat dengan menerapkan prioritas dan 
manfaat bagi dalam negeri dibandingkan penalti yang 
dimaksud,” jelasnya. Perhitungan besaran kebutuhan gas 
dalam negeri, dia melanjutkan, akan mempertimbangkan 
ketersediaan infrastruktur gas. Pasalnya, selama ini 
minimnya infrastruktur gas selalu menjadi penyebab 
rendahnya penyerapan gas domestik. Padahal, jika 
stock inventory  gas dalam negeri jika tidak dimanfaatkan 
akan berdampak pada penurunan produksi gas di waktu 
berikutnya. untuk itu, pemerintah akan mengutamakan 
percepatan pembangunan infrastruktur gas.

2017, PeRTAMINA STOP IMPOR BBM
JAKARTA (Investor Daily) - Pertamina bertekad 
menghentikan impor bbM pada 2017. Pasalnya, 
perseroan berencana meningkatkan kapasitas kilang 
hingga mampu memenuhi seluruh kebutuhan bbM 
dalam negeri. VP corporate communication Pertamina 
M. harun mengatakan, perseroan telah membuata 
rencana untuk meningkatkan kapasitas kilang menjadi 
1,7 juta barel per hari (bph) pada 2017. Jumlah itu dinilai 
akan mampu memenuhi kebutuhan bbM domestik pada 
tahun tersebut, sesuai dengan pertumbuhan kebutuhan 
saat ini. “Jadi, pada tahun 2017, kami sudah tidak perlu 
impor bbM lagi,” katanya. harun menjelaskan, saat ini 
kemampuan produksi kilang Pertamina baru berkisar 
1 juta bph. Padahal, kebutuhan bbM di dalam negeri 
telah mencapai 1,3 juta bph. guna menutup kebutuhan 
tersebut, selama ini Pertamina terpaksa mengimpor bbM 
sekitar 300 ribu bph.MPRO

Premier Film badai di Ujung negeri :
Pertamina kembali dukung 
Film indonesia

refreshing Fire & insurance bagi 
Pekerja Operasi

Direktur Umum Pertamina Waluyo (ketiga dari kanan) foto bersama dengan para pemain film Badai di Ujung Negeri 
bersama dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (tengah) dan para pemberi sponsor lainnya pada premier 
film tersebut.

CILACAP - tingginya komitmen Pertamina terhadap aspek safety di antaranya dapat 
dilihat dari kegiatan pelatihan safety yang dilakukan perusahaan secara periodik, 
seperti halnya yang dilakukan ru iV yakni  refreshing Fire & insurance bagi pekerja 
operasi.

Seorang pekerja dibidang Migas memiliki tingkat resiko kebakaran sangat tinggi, 
oleh karena itu  wajib menguasai dan memahami cara memadamkan api, ungkap hSe 
Manager ru iV Sugandi pada saat mem buka kegiatan refreshing Fire & insurance 
bagi pekerja operasi di class room hSe pada 12 September 2011.

dalam sambutannya hSe Manager juga mengajak para peserta untuk memahami 
dan mengimplementasikan HSE Golden Rules Pertamina,  yaitu patuh, intervensi serta 

peduli terhadap kesehatan dan keselamatan kerja.
Pelatihan diikuti oleh 35 pekerja fungsi operasi,  diawali dengan kegiatan class room dan 

praktik pemadaman api di Fire ground ru iV. Pelatihan ini berlangsung  sebanyak 5 angkatan 
hingga 16 September 2011.MPRU IV

JAKARTA – kembali Perta
mina mendukung sineas 
indonesia, kali ini mendukung 
sebuah film karya agung 
Sen tausa berjudul “badai di 
Ujung Negeri”. Dimana film ini 
mengisahkan tentang seorang 
prajurit tentara angkatan 
laut yang menjaga batas ne
gara. Pada akhirnya alasan 
utama pembuatan film ini 
berdasarkan pada mencintai, 
membangun, memajukan dan 
memelihara negeri ini di atas 
semua kentingan lain.

Fi lm ini  sangat mult i 
d imen sional ,  dalam art i 
aspek yang diangkat itu dari 
berbagai sisi. ada persoalan 
mendasar bagaimana para 
prajurit ini dituntut untuk selalu 
waspada dan profesional 
dalam mempertahankan 
negara namun ironisnya, 
kesejahteraan dan alat utama 
sistem pertahanan yang 
dimiliki sangat terbatas dan 
bahkan sudah tidak layak.  

Menurut Menteri Perta
hanan republik indonesia, 
Purnomo Yusgiantoro, film ini 
sangat bagus karena dapat 
mengangkat  keh idupan 
yang memang terjadi di area 
perbatasan. “tapi harus di

ingat, dalam membuat film 
harus memenuhi tiga unsur 
penting. Yaitu, harus adanya 
entertain, herois dan humanis. 
karena ketiga unsur itulah 
yang sangat diminati pasar,” 
katanya.

Selain itu, lanjut Pur
nomo, diharapkan setelah 
menyaksikan film ini dapat 
meng gugah hati setiap insan 
terutama di kalangan remaja 
sekarang. “intinya harus lebih 
mencintai negeri dan me

lakukan halhal positif serta 
bermanfaat bagi bangsa dan 
negara republik indonesia 
ini,” tandasnya.

Sementara itu, direktur 
umum Pertamina, Waluyo 
mengatakan Per tamina 
men dapatkan penghargaan 
pada film ini karena sudah 
turut serta berpartisipasi de
ngan meminjamkan kapal 
tanker milik Pertamina untuk 
dijadikan latar belakang cerita 
dalam film badai di ujung 

negeri ini. “itu menandakan 
bahwa Pertamina sekarang 
lebih fleksibel. kami akan 
membantu para sineas muda 
yang kreatif dalam membuat 
film, terutama untuk filmfilm 
nasionalisme, patriotisme, 
dan cinta tanah air,” ujarnya.

“dengan film ini dapat 
mencerminkan kalau anak 
muda sekarang pun me mi
kirkan bagaimana tetap mem
pertahankan MerahPutih,” 
tegasnya.MPNDJ
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FOCUs sessiOn 
WLPg 24 dOHa
 
DOHA - SVP Petroleum Product 
Marketing & trading Pertamina, 
iqbal hasan Saleh menjadi 
pembicara dalam Forum lPg 
internasional “ 24th World lP gas 
Forum” di doha Qatar, 26 Septem
ber 2011 dalam Focus Session 1: 
lP gas for development. dalam 
kesempatan tersebut iqbal hasan 
memaparkan mengenai Program 
konversi Minyak tanah ke lPg 
di indonesia. ajang ini diikuti oleh 
praktisi gas, pembuat keputusan, 
perusahaan dan kalangan bisnis 
lPg dari 59 negara.MPDSU
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Customer service:
+62 21 381-6666 ext (6666) | +62 21 500-234
servicedesk@pertamina.com
http://intra.pertamina.com/Pages/PageCSS.aspx

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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http://intra.pertamina.com/KOMeT

Tim knowledge Management (kOMeT)
Quality Management – dit. ga
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com

oleh hilda Yanti, tim Quality Management, general affairs directorate

Ini Dia Jawara Konvensi CIP 
dit. non Teknis & kantor Pusat 2011

Customer service:
+62 21 381-6666 ext (6666) | +62 21 500-234
servicedesk@pertamina.com
http://intra.pertamina.com/Pages/PageCSS.aspx

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

konvensi ciP dit.non teknis & kantor Pusat tahun 2011  yang 
diselenggarakan pada hari Selasa 27 September 2011 sudah berlalu, 
meskipun demikian  masih terasa bagaimana meriahnya acara tersebut. 

Pada sesi sharing session ditampilkan pembicara bapak henki S.chayadi 
head of branch corporate Pt Smart tbk, salah satu anak perusahaan 
Pt Sinar Mas group yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. 
Suasana terasa lebih hidup karena diselingi dengan tanyajawab 
seputar keberhasilan Pt Smart dalam menggalakkan kegiatan ciP di 
perusahaannya.  

Pada sesi presentasi ciP yang dibuka oleh Quality Management 
Manager diikuti oleh 16 gugus terdiri dari fungsi general Support, Satuan 
Pengawasan intern, iSc, SPc, it Solution, it operation, account Payable, hSSe, ref.
Financ.bus.Support serta lPg & gas Product.

Peserta yang ikut konvensi berlombalomba berkompetisi menunjukan kelebihan 
improvement yang mereka punya dihadapan para juri dan   moderator. 
Sebagai hasil akhir keluar sebagai pemenang adalah :

Pemenang kategori Proyek kendali Mutu (PkM) 
terbaik i  : PkM cool ProJect ii   hSSe dan asset Management
terbaik ii  : PkM SiaP – SPc (Shared Processing center)
terbaik iii  : PkM MakSiMa – iSc (integrated Supply chain)
terbaik iV  : PkM SPiker – 19 (Satuan  Pengawasan intern)

Pemenang kategori gugus kendali Mutu (gkM) :
terbaik i  : gkM SaPu lidi ( general Support/asset Management)
terbaik ii  : gkM aM2 (general Support/asset Management)
terbaik iii  : gkM giat (Satuan Pengawasan intern)
terbaik iV  : gkM it oPS.2011 (it operation)
terbaik V  : gkM SoluSi (it Solution)

Pemenang kategori Suggestion System (SS) :
terbaik i  : SS erick andana & ridho haqi  general   
     Support/asset Management
terbaik ii  : SS Yusran bustamar & hendarsih  ref.Finance   
        business Support
terbaik iii  : SS novan hendian  general Support/asset   
      Management
terbaik iV  : SS Pierre Janitza Wauran  lPg & gas Product/  
       dit.M&t
terbaik V  : SS Secret Project  Yusrizal & okky aditya /   
     hSSe
terbaik Vi  : SS ronny andyanto & ari Winarto – general   
     Support/asset Management
terbaik Vii  : SS edy Fatman – account Payable/Finance   
                    directorat
 
akhirnya, Selamat kepada Pemenang, kita masih ketemu lagi pada ajang aPQ 
award  november  2011.
 

Juara i PkM,  gkM & SS didampingi dirum dan Man.QM 



Judul Buku : 
Pokok-pokok Ilmu Politik dan 
Pengelolaan
ISBN : 
978-979-505-202-6
Kolasi : 
xxvi/206p/26cm
Penerbit : 
Lubuk Agung

awal mula setiap orang 
yang mendengar kata politik 
tentunya banyak yang berbicara 
bahwa politik erat kaitan dengan 
kekuasaan, pengaruh dan saling 
menjatuhkan, namun ada pula yang 
berbicara bahwa politik bukanlah 
sebuah cara dalam mencapai 
kepentingan melainkan suatu ilmu 
pengetahuan yang mencoba keluar 
sebagai ilmu mandiri yang tidak 
terikat dengan multi disiplin ilmu,  
tanpa disadari pemahaman ilmu 
politik telah di lakukan dalam setiap 
aktivitas manusia setiap harinya. 

Secara garis besar ilmu politik 
sejak dahulu erat kaitanya dengan 
sejarah dan filsafat, sejarah 
merupakan alat penting bagi 
ilmu politik oleh karena sejarah 
merupakan latar belakang dari 
setiap aktifitas politik yang akan 
berjalan. Filsafat atau falsafah erat 
kaitanya dengan ideology suatu 
bangsa sebagai contoh indonesia 
yang menganut Pancasila 
dalam hal ini ideology tersebut 
tentunya sebagai upaya dalam 
mempertahankan keutuhan bangsa 
dari ancaman bangsa – bangsa 
lain yang mencoba mempengaruhi 
pribadi bangsa indonesia. dalam 
kasus indonesia, krisis karakter, 
mengakibatkan bangsa indonesia 
kehilangan kemampuan untuk 
mengerahkan potensi masyarakat 
guna mencapai cita – cita besama.

Pokok ilmu politik  dan 
pengelolaan yang sampai saat ini 
masih terus di jalankan dan terus 
di kaji oleh para elite maupun 
pemerintah tentunya masih banyak 
kekurangan, sebab pendidikan 
politik dan pengembanganya 
hendaknya diartikan sebagai upaya 
membangun fondasi bangsa dan 
juga tiang pancang kedaulatan 
negara yang kuat, dengan 
demikian bangsa tersebut dapat 
memperkuat diri dari ancaman 
pihak manapun.

buku yang berjudul pokok – 
pokok ilmu politik dan pengelolaan 
ini mencoba memberikan 
pandangan terhadap restorasi 
berpikir sehingga mampu 
menjadikan acuan terhadap 
karakter pendidikan bangsa. buku 
yang berisikan penjelasan politik, 
sejarah, geografi dan nasionalisme 
kebangsaan ini akan dapat 
membantu kita untuk mengetahui 
lebih dalam sebuah ilmu politik yang 
berasal dari apa realita yang terjadi 
bkn dari apa yang tidak terjadi 
sehingga para pembaca dapat 
mengetahui dimana posisi politik 
individu,kelompok atau negara 
berada.MPPeRPUSTAKAAN

Si
no

ps
is no. 40

tahun XlVii, 3 oktober 2011 8TIPS
Fakta & Mitos 
Seputar Kanker Serviks
kanker serviks atau kanker leher rahim merupakan jenis penyakit kanker paling umum 
kedua di seluruh dunia yang biasa diderita perempuan di atas umur 15 tahun. kanker 
serviks seringkali menjangkiti dan dapat membunuh perempuan di usia yang produktif (usia 
3050 tahun), seringkali pada saat mereka masih memiliki tanggung jawab ekonomi dan 
sosial terhadap anakanak dan anggota keluarga lainnya. kanker serviks merupakan kanker 
yang dapat dialami perempuan dengan latar belakang dan umur yang berbeda di seluruh 
dunia. di indonesia setiap jam seorang perempuan meninggal karena kanker serviks. 
berdasarkan globocan 2008 (iarc) Section of cancer information kanker serviks 
menempati urutan ketiga terbanyak yang diderita perempuan indonesia. berikut seputar 
fakta dan mitos seputar penyakit yang disebabkan oleh virus human Papilloma Virus (hPV).

MiTOs FakTa
Serviks adalah bagian paling bawah dari badan rahim. kanker serviks 
adalah tumbuhnya selsel tidak normal pada serviks (leher rahim).  
 
di indonesia, 37 perempuan terdiagnosis kanker serviks setiap 
harinya. diperkirakan 20 orang perempuan indonesia meninggal 
karena kanker serviks setiap hari.

kanker serviks disebabkan oleh virus human papilloma (hPV) yang 
bersifat onkogenik (penyebab kanker). hPV onkogenik tipe 16 dan 
18 bersamasama menyebabkan 71% kasus kanker serviks. tipe 
hPV onkogenik lainnya penyebab kanker serviks adalah 31,33 dan 
45 yang bersama dengan tipe 16 dan 18 menyebabkan 80% kasus 
kanker serviks.

Setiap perempuan dapat terinfeksi hPV semasa hidupnya. bahkan 
jika telah terinfeksi, tidak berarti bahwa dia akan terlindungi dari 
infeksi berikutnya. infeksi persisten virus penyebab kanker serviks 
dapat mengakibatkan terjadinya sel abnormal dan prakanker yang 
seiring dengan berjalannya waktu dapat berkembang menjadi 
kanker. 

kanker serviks dapat menjadi ancaman semua perempuan tanpa 
memandang usia. adenokarsinoma (kanker serviks yang paling 
agresif) merupakan kanker serviks yang lebih sering terjadi pada 
perempuan muda dan lebih sulit terdeteksi melalui skrining/deteksi 
dini.

kondom tidak sepenuhnya melindungi perempuan dari infeksi hPV 
karena penyebaran virus tidak hanya melalui penetrasi seksual 
tetapi bisa terjadi melalui kontak kulit ke kulit di area genital.
Perempuan yang aktif seksual rentan terhadap infeksi hPV sepanjang 
hidupnya.

kebanyakan infeksi awal hPV dan kanker serviks stadium dini 
berlangsung tanpa menimbulkan gejala sedikitpun, sehingga 
penderita masih dapat menjalani kegiatan seharihari.  apabila 
kanker serviks sudah mengalami progresifitas atau stadium lanjut 
maka gejalagejala yang timbul antara lain:
• Pendarahan sesudah sanggama 
• Pendarahan spontan yang terjadi di antara periode 
  menstruasi rutin
• Nyeri panggul
• Nyeri ketika berhubungan seksual

Vaksinasi hPV merupakan pencegahan primer terhadap kanker 
serviks dengan membantu pembentukan antibodi. deteksi dini 
dengan Papsmear atau iVa merupakan pencegahan sekunder yang 
berfungsi mendeteksi sel abnormal atau lesi prakanker.

Penelitian menunjukkan bahwa rentang waktu sejak pertama kali 
berhubungan seksual sampai usia 2530 tahun merupakan periode 
kejadian dan prevalensi infeksi virus penyebab kanker serviks 
tertinggi pada perempuan. karena itu sangat penting memvaksinasi 
perempuan muda sedini mungkin untuk mengurangi risiko mereka 
sebelum terinfeksi virus penyebab kanker serviks.

Skrining/deteksi dini tidak dapat mencegah terjadinya infeksi hPV. 
Skrining/deteksi dini yang diikuti dengan vaksinasi dapat membantu 
mengurangi kejadian kanker serviks secara efektif, dibandingkan 
dengan tanpa tindakan sama sekali. Vaksinasi dilakukan dalam 3 
tahap pemberian yaitu bulan ke0, 1 atau 2, dan 6.

Vaksin hPV umumnya dapat ditoleransi dengan baik. reaksi paling 
umum terlihat setelah vaksinasi berhubungan dengan tempat 
penyuntikan, seperti nyeri, kemerahan dan bengkak. efek samping 
umum lainnya termasuk nyeri otot dan sakit kepala, namun, ini 
biasanya bersifat ringan dan sementara.MP

“kanker serviks (leher rahim) sama dengan 
kanker rahim”

“tidak perlu khawatir tentang kanker serviks, 
kejadiannya tidak banyak kok” 

“kanker serviks itu penyakit keturunan”  

“tidak perlu mengkhawatirkan kanker serviks 
jika sudah memiliki hubungan yang stabil 
dengan pasangan” 

“kanker serviks hanya terjadi pada perempuan 
usia  lanjut”

“Pemakaian kondom mencegah kanker 
serviks” 

“gejala kanker serviks mudah dilihat”

“kanker serviks tidak dapat dicegah”

“tidak ada alasan untuk melakukan vaksinasi 
remaja putri”

“Pada perempuan menikah tidak perlu 
diberikan vaksinasi, cukup skrining/deteksi 
dini saja”

“Vaksinasi hPV memiliki efek samping yang 
berbahaya”
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BAzMA RU IV BAgIKAN BINgKISAN LeBARAN UNTUK 
WARgA BINAAN RUTAN CILACAP

CILACAP - bazma ru iV yang diwakili oleh ketua harian bazma 
h. haeruman beserta staff bazma berkunjung dan berbagi keba
hagiaan dengan para warga binaan di rutan kabupaten cilacap, 
(28/8). bazma menyerahkan bingkisan lebaran dan sejumlah 
peralatan ibadah untuk 417 warga binaan. bingkisan tersebut 
diserahkan oleh h. haeruman dan diterima oleh Wakil ka. lapas 
Sujatmiko. dalam sambutannya Sujatmiko mengungkapkan terima 
kasihnya kepada bazma ru iV atas kepeduliannya terhadap warga 
binaan. dikatakannya bahwa kegiatan ini merupakan salah satu 
bentuk asimilasi dengan dunia luar sehingga nantinya pada saat 
kembali ke masyarakat para warga binaan dapat segera menye
suaikan diri.MPRU IV

PT PeRTAMINA eP FIeLD RANTAU IKUT MeNYeMARAKAN MTQ 
Ke-XXX ACeH

RANTAU - dalam rangka memperingati hari jadi kabupaten aceh ta
miang yang ke9, dan pelaksanaan MtQ keXXX aceh, Stand Pameran 
Pt Pertamina eP Field rantau ikut menyemarakkan pameran yang 
berlangsung di halaman kantor bupati aceh tamiang. Pameran yang 
berlangsung selama delapan hari dan MtQ keXXX aceh dibuka oleh 
gubernur aceh irwandi Yusuf sejak 3 s/d 10 Juli 2011. Sebelumnya, pada 
upacara hari jadi ke9 kabupaten aceh tamiang, Field Manager rantau 
irwansyah menyerahkan bantuan bangunan gapura utama MtQ aceh 
yang diterima oleh bupati aceh tamiang drs.h.abdul latief. bantuan 
tersebut sebagai wujud  partisipasi Pertamina eP Field rantau dalam 
menyukseskan pagelaran akbar MtQ keXXX aceh dan pembangunan 
daerah di bumi Muda Sedia.MPPeP FIeLD RANTAU Fo
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TeDY WACHYUDI
Quality Management Manager,
SP & bd,
Marketing & trading directorateFo
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BAMBANg BUDI UTOMO
Manajer humas 
Pt Pertamina gasFo
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Warung Kopi
Kerja Nyaman

MAHASISWA ITT BANDUNg KUNJUNgI PeRTAMINA

JAKARTA- Fungsi data dan  informasi divisi komunikasi Pertamina 
menerima kunjungan sedikitnya 145 mahasiswa institut teknologi 
telkom (itt) bandung Fakultas Sains Jurusan teknik Fisika dan 
ilmu komputasi di auditorium gedung kwarnas, kamis (22/9). 
dalam kesempatan tersebut eko kristiawan selaku perwakilan dari 
data informasi menjelaskan tentang company profile Pertamina 
dalam Semangat terbarukan. kemudian dari Upstream Technology 
Center (utc) yang bergerak dibidang teknologi selaku Vice Pre
sident utc, adriansyah juga menerangkan tentang Upstream 
Directorate dan Technologi Development kepada mahasiswa yang 
hadir dalam kunjungan nya kali ini. “kunjungan industri untuk 
yang ketiga kalinya ini untuk memperkenalkan penelitian berbasis 
masyarakat,”ujar Suwandi selaku dosen Pembimbing. oleh karena 
itu mahasiswa yang ikut dalam kunjungan tersebut merupakan 
gabungan mahasiswa dari semester 3 dan semester 5. Selain itu 
juga juga menambah kekompakan dan wawasan dalam satu fakultas 
tegasnya.MPADeRI

RACHMAD HARDADI
Vice President Refining Technology,
Refining Operation,
Refinery DirectorateFo

to
 : 

k
u

n
/P

er
ta

m
in

a

BRIeFINg UNTUK PeNgUSAHA SPBU 
AReA SURABAYA - MADURA

SURABAYA - bagus indarto, dari hSSe Jatim balinus, 
memberikan materi Safety di SPbu kepada sekitar 300 
pengusaha SPbu Sales area SurabayaMadura, terkait 
beberapa insiden kebakaran yang terjadi di beberapa SPbu 
akhirakhir ini. dalam kesempatan tersebut, gM Fuel retail 
Marketing region V M. iskandar, juga menyampaikan upaya 
dalam distribusi bbM bersubsidi agar tidak melebihi kuota 
2011.MPFRM Reg. V

Suasana makan siang di warung Mang Warta.

Jeffry : hadeuhhhh.... ampun deh. tadi ngantri bikin 
id card di Sekuriti gedung Perwira 2 panas 
bangettt... kayak gak ada ac nya gitu...

Prita : ah masa sih... lagian, kok pake lama bikin 
id card nya?

Jeffry :  iya. kebetulan bareng sama SdM yang 
kontraknya baru dimulai. banyak banget.

Roy :  Wah, saya juga pernah tuh ngerasain kayak 
gitu, Mas... tapi kebetulan saya bukan di 
ruangan Sekuriti. di ruangan redaksi Media 
Pertamina.

Prita  : hmmm.... emang lokasinya deketan ya?
Roy : iya, sampingsampingan. Makanya kalo 

bikin id card liatliat jalannya biar tau di 
sebelahnya tuh ruangan apa... hehehe

Prita : huhhh.... tau acchhh...
Iyum : Punten, Masmas dan mbak ini es jeruk dan 

makanannya...
Prita : Makasih ya...
Jeffry : trus gimana roy ceritanya?  kalo saya 

kemarin sempet komplain tuh sama yang 
punya ruangan... kok gak dilaporin sih kalo 
acnya error?

Roy : Yaa... saya juga gitu mas... komplain sama 
tementemen di redaksi Media Pertamina. 
ternyata kalau denger cerita dari mereka, 
ac di ruangan itu memang gak jelas gitu 
sistemnya. Mereka dah sampe bosen bolak
balik lapor... dalam sebulan bisa beberapa 
kali mati...

Jeffry : hehehe... berarti sama tuh kayak jawaban 
tementemen yang ada di ruangan id card. 
Mereka sampe bosen laporan.

Prita : Wah, kasian ya kalo pas ac nya ngadat.... 
kerja pasti gak nyaman.

Roy : bener banget ta... Suhu di ruangan yang 
stabil kan standar minimal kenyamanan 
dalam bekerja. harusnya, setiap bulan 
dievaluasi lagi laporanlaporan komplain 
yang masuk ya... Jadi biar ketauan, 
mana penunjang kerja yang masih harus 
diperbaiki. Jadi tuntas penyelesaiannya. 
gak sebentar bagus, sebentar mati... 

Jeffry : iya, lagian, kalo mau benerin juga kan bisa 
hari libur. bukan hari kerja...

Prita : Yahh... mogamoga ke depannya gak  kayak 
gitu lagi.MP

PeRTAMINA ADAKAN DONOR DARAH

JAKARTA -  Pertamina kembali bekerja sama dengan 
PMi dki Jakarta mengadakan kegiatan donor darah 
yang diikuti oleh para pekerja dan outsourcing  di 
lantai ground, gedung utama, kantor Pusat Per
tamina, Selasa (20/9). kegiatan donor darah kali 
ini berhasil mengumpulkan 318 pendonor, dengan 
rincian kantong 250 cc sebanyak 168 orang, kantong 
350 cc sebanyak 120 orang dan kantong 450 cc 
sebanyak 30 orang. Mendonorkan darah akan 
membantu menurunkan risiko sakit jantung, termasuk 
menurunkan risiko serangan jantung. Volume darah 
akan kembali normal 24 jam setelah melakukan donor 
darah. Selsel darah merah akan dibentuk kembali 
dalam waktu 48 minggu. Jadi, pendonor tidak perlu 
khawatir akan kekurangan darah. Menyumbang 
darah sama sekali tidak akan mengurangi kekuatan 
tubuh. MPADeRI
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PeP Field Pendopo sosialisasikan 
Pemboran sumur eksploitasi di Musi rawas

APKIPRAH anak perusahaan

Presiden direktur Pertamina eP Syamsu alam (kanan)  berjabat tangan direktur 
utama garuda Maintenance Facility aero asia richard budihadianto sebagai 
tanda disepakatinya kerja sama antara kedua pihak.
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UbeP Tanjung ajarkan 
sOs First aid

Pertamina eP gandeng gMFaa 
Perbaiki Fasilitas Produksi
JAKARTA - Pt Pertamina eP tandatangani kerja sama 
dengan Pt garuda Maintenance Facility aero asia (gMFaa) 
untuk pekerjaan Overhaul Turbine Gas di rantau. kerjasama 
ini merupakan pilot project untuk perbaikan turbin gas yang 
merupakan salah satu bagian dari fasilitas produksi Pertamina 
eP. 

kerja sama tersebut ditandatangani oleh Presiden direktur 
Pertamina eP Syamsu alam dan direktur utama garuda 
Maintenance Facility aero asia richard budihadianto di sela
sela acara SPeaPogce 2011 di Jakarta, rabu (21/9). 

kerja sama antara Pertamina eP dengan gMFaa merupakan 
salah satu wujud peningkatan sinergi antar anak perusahaan 
buMn sehingga diharapkan dapat memperkuat daya saing dan 
menumbuhkembangkan kinerja perusahaan. kerja sama ini 
dapat terwujud atas dukungan dan dorongan dari bP MigaS. 
Pertamina eP berharap bahwa dengan adanya kerja sama 
ini maka ke depan dapat memberikan kontribusi khususnya 
membantu mempertahankan laju produksi migas. 

Perjanjian antara Pt Pertamina eP dengan Pt garuda 
Maintenance Facility aero asia (gMF) ini merupakan tindak 
lanjut dari perjanjian antara bP MigaS dengan gMF dan akan 
menjadi ujicoba kehandalan gMF sebelum perusahaan ini 
terlibat dalam perkerjaan dengan skala lebih besar. Melalui 
perjanjian ini, Pertamina eP akan melakukan uji coba overhaul 
atas gas turbine dengan tipe Solar Saturn10 yang saat ini 
digunakan di lapangan tanjung Seumentoh (rantau) kepada 
gMF.

Perjanjian yang ditandatangani antara bP MigaS dengan Pt 
garuda Maintenance Facility aero asia (gMF) adalah tentang 

pemanfaatan fasilitas perawatan, perbaikan, dan overhaul gas 
turbine engine oleh kontraktor kontrak kerja Sama (kontraktor 
kkS). Melalui perjanjian ini bP MigaS akan memberikan 
kesempatan yang seluasluasnya kepada gMF untuk berperan 
dalam perawatan, perbaikan, dan overhaul gas turbine engine 
yang digunakan kontraktor kkS untuk mendukung kegiatan 
produksi sehingga kejadian kegagalan (unplanned shutdown) 
dapat ditekan. gMF berkewajiban memberikan jaminan hasil 
pekerjaan yang sesuai dengan standar industri yang berlaku. 
Perjanjian ini berlaku selama dua tahun semenjak ditandata
ngani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah 
pihak.MPARYA-PeP

TANJUNg - tak ada seorang pun yang dapat memprediksi 
terjadinya insiden ataupun kecelakaan. namun, harus 
disadari bahwa bekerja di sektor industri minyak dan 
gas (migas) merupakan pekerjaan yang memiliki resiko 
tinggi (high risk). tindakan preventif dan antisipatif 
mutlak diperlukan. Sehingga menjadi sangat penting 
membekali para pekerja Pertamina ubeP tanjung me
ngenai prosedur penanganan pertolongan pertama (first 
aid) apabila terjadi kecelakaan kerja.  

untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
emergency response atau pertolongan pertama di tem
pat kerja, ubeP tanjung mengadakan in house training 
SOS First Aid level 3 pada tanggal 1924 September 
2011.training yang diadakan dalam dua putaran (batch 
1 dan 2) ini dihadiri oleh pekerja dari lintas fungsi. teru
tama dari hSe, Produksi, t&PF, dan logistik. dipandu 
oleh hendri Sukmara dan Firman kurnianto, training 
yang berlangsung mulai pukul 08.0016.00 Wita dibuka 
langsung oleh Field Manager (FM) UBEP Tanjung, Alkifli 
adnan.

”First aid sangat menentukan tindakan selanjutnya 
dan bisa terjadi setiap saat. diperlukan orangorang 
tertentu yang mampu menanganinya. dengan pelatihan 
ini, para peserta menjadi siap menghadapi segala 
kemungkinan keadaan darurat,” pesan Alkifli Adnan 
ketika membuka training untuk batch 1.

FM ubeP tanjung juga menambahkan pentingnya 
training SOS first aid ini sebagai pendukung kegiatan 
operasional perusahaan. Salah satunya, terdapat re
gulasi first aid dimana persyaratannya harus memiliki 
ser tifikat. Sertifikat yang dibutuhkan harus sertifikat 
dalam pelaksanaan operasi termasuk di bidang 
emergency response.MPUBeP TANJUNg

      

RANTAU - direktur keuangan Pertamina eP andri t. 
hidayat, VP controller lukita ningsih, VP. legal and  
relation aji Prayudi beserta rombongan  didampingi 
general Manager Pertamina eP region Sumatera 
achmad Mursjidi, Manajer hr ardi nefi, Manajer 
keuangan Meidianto, Manajer teknik & PF M. nurandi, 
kamis (18/8) melakukan kunjungan kerja ke Field 
rantau.

acara diawali sambutan ucapan selamat datang 
oleh Field Manager rantau yang di wakili oleh asisten 
Manajer Perencanaan & engineering rizal risnul 
Wathan yang dilaksanakan di gedung Wisma Jeumpa, 
dan dilanjutkan dengan pengarahan oleh direktur 
keuangan PeP andri t. hidayat dan tanya jawab.

Setelah selesai menyampaikan pengarahan, direktur 
keuangan PeP andri t. hidayat beserta rombongan 
didampingi general Manager PeP region Sumatera 
achmad Mursjidi dan Field Manajer rantau yang 
diwakili oleh rizal risnul Wathan serta tim Manajemen 
melakukan kunjungan ke lokasi P3 dan SPi yang berada 
di desa alur Manis kecamatan rantau, untuk melihat 
dari dekat mengenai kondisi dan situasi di lapangan.

andre t. hidayat waktu berada di lapangan menyam
paikan kepada seluruh rombongan, menyikapi kondisi 
kerja dilingkungan migas yang tergolong high-risk 
(berisiko tinggi) agar dapat memperhatikan lingkungan 
kerjanya, sehingga jangan ada masalah yang signifikan, 
karena halhal yang kecil bisa menimbulkan masalah 
besar.

Setelah selesai meninjau lapangan direktur ke
uangan beserta seluruh rombongan menuju Field Pang
kalan Susu untuk melakukan Safari ramadhan dan buka 
puasa bersama.MPPeP FIeLD RANTAU

direktur keuangan PeP 
kunker ke Field rantau MUSI RAWAS - Pt Pertamina eP Field Pendopo mengadakan 

sosialisasi persiapan lokasi pemboran beberapa titik sumur di 
kantor bupati Musi rawas, Selasa (20/09).  beberapa rencana 
lokasi pemboran adalah sumur MSiMtn9, MSiMtn10, MSi
Mtn12 dan MSitaF2. Seluruh letak administratif lokasi bor 
berada di area struktur Musi timur, desa ciptodadi, kecamatan 
Sukakarya, kabupaten Musi rawas. 

dalam pemaparan tersebut, hadir Manajer Senior eks
ploitasi Pt Pertamina eP region Sumatera herutama triko
ranto, Manajer legal and relations agustinus, Perwakilan Field 
Manajer Pt Pertamina eP Field Pendopo M. nur, dan perwakilan 
bP Migas Sumbagsel darwin. 

tim Pt Pertamina eP diterima oleh asisten ii bupati Musi 
rawas, aidil rusman, kepala dinas Pertambangan dan energi 
yang diwakili ramlan, badan lingkungan hidup yang diwakili 
oleh Syamsul Joko karyono, Pu bina Marga, ardianto, kepala 
dinas Perhubungan, ari nasrah, camat Sukakarya, Sarjani, 
dan dinasdinas terkait lainnya. 

Pemaparan mengenai rincian persiapan dan teknis penge

boran dilakukan oleh agus dari geologi & geofisika dan 
irawan dari teknik Perencanaan Fasilitas Pt Pertamina eP 
region Sumatera. dalam sesi tanya jawab, camat Sukakarya 
berkata, “kami selalu mendukung kegiatan Pt Pertamina 
eP dalam mencari dan mengeksploitasi minyak dan gas di 
wilayah kami.” beliau berpesan supaya Pt Pertamina eP 
se nan tiasa melibatkan aparat desa seperti kades dalam 
proses pembebasan lahan supaya tidak terjadi tumpang tindih 
kepemilikan lahan warga. 

kegiatan sosialisasi ditutup dengan penyerahan secara 
simbolis Mobil Pintar kepada dinas Pendidikan Musi rawas. 
Mobil Pintar adalah salah satu program Corporate Social 
Responsibility Pt Pertamina eP region Sumatera dalam bidang 
pendidikan. Mobil tersebut berisi bukubuku ilmu pengetahuan 
sebanyak 500 buah, alat peraga bahasa, biologi, dan bola dunia, 
tV lcd 24”, laptop, kursi, meja, dan akses internet. Penyerahan 
dilaksanakan oleh herutama sebagai perwakilan Pt Pertamina 
eP region Sumatera dan diterima oleh aidil rusman sebagai 
perwakilan dari bupati Musi rawas.MPPeP FIeLDPeNDOPO

PeP Field rantau Harus Terus Maksimalkan kinerja
RANTAU - general Manager region Sumatera achmad Mursjidi 
didampingi Manajer HR Region Sumatera Ardi Nefi, Manajer 
Senior eksploitasi herutama trikoranto dan Manajer legal & 
relation agustinus, kamis (22/7) melakukan kunjungan kerja 
ke Field rantau selama dua hari.

achmad Mursjidi meninjau lokasi Sumur rntia6 yang 
berada di kampung kebun rantau, kecamatan rantau 
kabupaten aceh tamiang, SPV yang berada di kebun 
rantau, SPViii alur bemban, SPX tanjung genteng, SPXii 
Minuran, SPXiii kota lintang, SPXV kuala dalam, SPXVii 
Perapen serta lokasi Water injection Plant sebagai Pilot eor 

di kampung alur bemban kecamatan karang baru, kabupaten 
aceh tamiang.

achmad Mursjidi juga melakukan tatap muka dengan 
seluruh Pekerja Field rantau. achmad mengharapkan kepada 
seluruh Pekerja Pertamina eP Field rantau agar dapat bekerja 
sesuai dengan yang diharapkan.

“Jika kita tidak berbuat apaapa, maka produksi minyak 
kita akan turun dengan sendirinya. Sebaliknya, apabila kita 
melakukan upaya ganda atau berusaha menekan angka 
penurunan alamiah, bukan tidak mungkin target produksi Field 
rantau semakin meningkat,” ujarnya.MPPeP FIeLD RANTAU
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kail kemandirian 
Tugu Pratama 

budidaya Jamur Merang dari Pertagas

bantuan kumbung dari Pertagas untuk warga tegal Sari, karawang, Jawa barat 
diresmikan oleh perwakilan humas Pertagas, heri kuswanto.
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SUKABUMI – Masyarakat kampung tugu  cipeureu, 
desa hegarmanah, kab cicantayan, Sukabumi kini 
dapat bernafas lega menyoal masalah periuk ekonomi 
mereka. tambak budidaya ikan nila dan lele yang 
merupakan hasil bantuan dari Pt.tugu Pratama 
indonesia, anak perusahaan Pertamina itu, kini 
mendulang panen raya, pada (20/09).

hadirnya tambak ikan nila dan lele tersebut ti dak 
lepas dari bantuan yang terus dirintis dan dikem
bangkan oleh Pt.tugu Pratama indonesia sejak tahun 
2003 silam hingga sekarang. 

dulu, kampung tugu cipeureu adalah kampung 
gersang  yang miskin, senasib dengan daerah lain nya 
di Sukabumi.  Menurut evita M.tagor, Presiden direktur 
Pt.tugu Pratama indonesia, bantuan yang diberikan ini  
sesuai dengan komitmen Pt. tugu Pratama indonesia 
untuk mendukung program pemerintah. “khususnya 
dalam pemberdayaan eko nomi dan pendidikan di 
ma sya rakat, terlebih di daerahdaerah yang sangat 
membutuhkan, khususnya di lokasilokasi yang le bih 
membutuhkan bantuan,” ungkapnya saat panen ber
lang sung.

Wahyu Suswito, direktur keuangan dan Jasa kor
porat Pt. tugu Pratama, menuturkan bahwa awalnya 
kolam ikan yang berukuran kurang lebih 7 x 10 meter 
itu  hanya digunakan untuk menampung sisa air untuk 
cadangan warga sekitar. namun ide pembuatan tambak 
tersebut berkembang beriringan dengan pembangunan 
Madrasah.

“harapan kami dengan adanya kolam budidaya 
ikan nila dan lele tersebut bisa menjadi kail bagi ma
syarakat, untuk dapat menujang mendukung aktivitas  
permberdayaan program bantuan yang telah diberikan 
oleh Pt. tugu Pratama,” imbuh Wahyu.

teknis pelaksanaannya adalah dengan melatih 
masyarakat desa baik para pengurus mesjid maupun 
guru Madrasah untuk dapat mengelola kolam tersebut. 
bila musim panen tiba, tak kurang dari lima kuintal ikan 
dipanen oleh warga masyarakat. 

hasil panen tersebut kemudian akan dijual ke pa
da pemborong seharga rp 10 ribu per kilonya.ke
untungan dari tambak akan di putar selama 3 bulan, 
untuk kemudian digunakan guna mencukupi berbagai 
kebutuhan  pembangunan masyarakat kampung khu
sus nya Madrasah dan Mesjid.

“kami harap masyarakat dapat memanfaatkan apa 
yang telah kami berikan semaksimal mungkin,  dan tak 
lupa untuk menjaga serta  merawatnya dengan baik,” 
ungkap evita.

ketika ditanya tentang program bantuan berikutnya, 
rony Suhendi, kepala divisi dari Pt. tugu Pratama 
mengungkapkan bahwa rencananya akan dilakukan 
pembibitan tanaman manggis di lahanlahan masyarakat 
setempat. “hal itu diharapkan akan bermanfaat 
bagi semua lapisan masyarakat kampung, baik 
secara ekonomi maupun dampak positifnya sebagai 
sarana penghijauan,” kata roni sambil tersenyum.
MPSAHRUL

Tingkatkan ketahanan Pangan nasional 
Bersama RU VI Balongan
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BALONgAN, 5 agustus 2011 – Sebagai hasil kerjasama 
antara Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya 
(P4S) kecamatan balongan dengan balai Pengkajian teknologi 
Pertanian (bPtP) Jawa barat (lembang) dan Pt Pertamina 
(Persero) ru Vi balongan untuk mendukung program ketahanan 
pangan nasional, pada hari Jumat (5/8) diselenggarakan 
kegiatan Panen Perdana Penangkaran benih Padi dengan 
“Sistem Jajar legowo duaSatu” bertempat di lahan Pelatihan 
dan uji coba Perumahan bumi Patra, indramayu. kegiatan ini 
merupakan program uji coba penangkaran benih padi jenis 
inPari 1, inPari 3, dan inPari 13, dan menjadi salah satu 
dari rangkaian program cSr Pertamina ru Vi balongan yang 
ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 
sekitar wilayah operasional kilang.

kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh general 
Manager ru Vi, dadik Pribadi, beserta segenap tim manajemen 
dari ru Vi. Menurut dadik Pribadi, kegiatan uji coba ini 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas padi yang dapat 
dimulai dari mutu benih yang baik, sehingga diharapkan dapat 
meningkatkan produksi dan kualitasnya. “Sebagai mitra kerja, 
kami merasa bangga dengan Pusat Pelatihan Pertanian dan 
Pedesaan Swadaya (P4S) kecamatan balongan yang begitu 
aktif melakukan inovasi di bidang agribisnis. tujuannya adalah 
untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha bidang 
agribisnis, yaitu pertanian, peternakan, holtikultura, dan 
pengolahan hasil pertanian yang berdomisili di sekitar daerah 
operasional kilang Pertamina ru Vi,” ujarnya.

Sebelumnya, ru Vi balongan pada tahun 2009 juga telah 
melakukan kegiatan Panen Perdana uji coba Penangkaran 
benih Padi Jenis Mekongga dengan Sistem tegel, yang 
merupakan program kerjasama antara kontak tani nelayan 

general Manager ru Vi membuka kegiatan Panen Perdana Penangkaran 
benih Padi “Sistem Jajar legowo duaSatu” di lahan Percontohan Perumahan 
bumi Patra, indramayu.

andalan (ktna) kecamatan balongan, balai Penangkaran 
dan Sertifikasi Padi (BPSP) Kabupaten Indramayu, dan PT 
Pertamina (Persero) ru Vi. berlatar belakang dari program 
tersebut, maka pada tahun 2011 ini kembali diselenggarakan 
kegiatan panen perdana dengan tiga jenis varietas padi dan 
sistem yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu dengan Sistem 
Jajar legowo duaSatu.  

Melalui program Penangkaran benih Padi dengan “Sistem 
Jajar legowo duaSatu”, ru Vi balongan berharap agar hasil 
uji coba panen perdana kali ini dapat menjadi pemicu untuk 
inovasiinovasi berikutnya. dan tentunya dapat ditularkan 
kepada petani penggarap lainnya yang berada di lahan 
kompleks bumi Patra sehingga dapat menjadi Petani Pioneer 
di indramayu. MPRU VI

KARAWANg - Melihat keberhasilan warga tegal Sari, karawang, 
Jawa barat, Corporate Social Responsibility (cSr) Pertamina 
gas mencoba untuk mengembangkan budidaya Jamur Merang. 
dibentuklah sebuah kelompok tani beranggotakan 10 orang. 
Pertamina gas (Pertagas) memberikan sumbangan dana 
sebesar 16 juta rupiah yang digunakan untuk membangun dua 
buah kumbung Jamur Merang berikut material lainnya.

nanang komarudin (45), salah satu anggota kelompok 
tani tersebut berhasil membudidayakan jamur merang hingga 
puluhan kilo per bulannya. Menurut nanang, tujuan utama 
mem budidayakan jamur merang semata untuk menambah 
penghasilan sambil menunggu masa panen padi. “lumayan 
da lam sebulan penghasilan tambahan saya dari jamur merang 
bisa rp 12 juta. Jadi sambil menunggu padi panen saya masih 
dapat mempunyai penghasilan,” ujarnya.

nanang mengatakan, sebelum dibantu Pertagas, dia 
sudah mempunyai kumbung jamur merang sendiri. “tiga buah 
kumbung jamur merang ini saya bangun dengan dana pribadi. 
Setelah melihat saya mendapatkan tambahan penghasilan dari 
jamur merang ini banyak masyarakat sekitar pun melakukan hal 
seperti saya. kebetulan setiap warga masih mempunyai lahan 
yang cukup luas untuk dijadikan kumbung,” paparnya.

“Makanya, dengan bantuan Pertagas kami dapat mem
beli materialnya mulai dari pupuk, jerami, hingga bibit,” ujar 
nanang.

nanang menjelaskan untuk tahap awal yang dipersiapkan 
membudidayakan jamur merang adalah kumbung, yaitu sebuah 
rumah untuk penyemaian dan penanaman dari jamur merang 
tersebut. Sementara itu, proses pembiakan jamur sendiri cukup 
senderhana. Selama materialnya sudah terpenuhi seperti halnya 
jerami, kompos, pupuk dan air. 

“Setelah kumbung jadi, dibangun rakrakan untuk meletakan 
jerami sebagai media tanam jamur merang. langkah selanjutnya, 

jerami diberikan pupuk dan didiamkan selama  10 hari hingga 
menjadi kompos dengan suhu 75 derajat. Setelah itu, barulah 
bibit disemai,” ungkap nanang.

Semenara itu, menurut Manajer area Jbb Pertamina gas, 
limo tujuan program mewujudkan misi perusahaan dalam aspek 
pelayanan masyarakat di sekitar area operasi Pertamina dan 
untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan bantuan 
ektensifikasi budidaya jamur merang.

adapun bentuk dalam program budidaya jamur merang yaitu 
pemberian bantuan modal pembangunan dua unit kumbung 
jamur, pemberian bantuan modal usaha bagi kelompok ja mur 
merang dan pemanfaatan pendapatan usaha untuk pen
gembangan program lebih lanjut.MPNDJ
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bakti sosial Pertamina di kupang
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Cerdas dan sehat 
bersama PeP region Jawa

imelda Veranatha legu Mega (13) didampingi ibundanya di ruang perawatan, 
dengan harapan baru agar imelda bisa melihat dunia.

Merasa Lebih Percaya diri

KARAWANg - Sebanyak 150 siswa SMan 1 kara
wang antusias menyimak  penjelasan tentang bahaya 
merokok dan sex bebas dalam program penyuluhan 
kesehatan dan lingkungan sejak dini yang diadakan 
Pt Pertamina eP  (PeP) region Jawa, bekerja sama 
dengan dinas kesehatan kabupaten karawang, pada 
9 agustus 2011 lalu.  

tema merokok dan sex bebas ini diangkat meng
ingat begitu banyaknya perubahan gaya hidup anak 
muda yang telah bergeser dan sedikit demi sedikit 
berubah akibat informasi dan teknologi yang masuk 
secara bebas dan tidak terkendali. akibatnya, kata 
tabu dan dosa tidak lagi diindahkan oleh remaja 
sekarang. 

kabupaten karawang secara umum masih sebagai 
kabupaten yang belum banyak memiliki kasus akibat 
sex bebas atau masih dikatakan 99% bersih dari 
korban yang terkena penyakitpenyakit kelamin yang 
diakibatkan oleh sex bebas, “namun akan sangat 
baik bila antipasti ini sudah dapat dilakukan sebelum 
segalanya terlambat,” ujar dr. nurdin, narasumber dari 
dinas kesehatan. 

Selain kesehatan yang mengangkat tema ba
haya merokok dan sex bebas, ada lagi tema 
yang mengangkat tentang lingkungan hidup yang 
disampaikan oleh Moh. nuh. dalam sesi ini Moh. 
nuh menjelaskan seputar pemanasan global, per
ma salahan sampah, tentang air dan pengelolaan 
lingkungan, pembuatan kompos, pemanfaatan sampah 
hingga penghijauan. tak tanggungtanggung, PeP 
region Jawa pun mengundang Sunadi wirausahawan 
yang sukses dalam membuat kompos. “dari kompos, 
saya dapat menghidupi keluarga,” ucap Moh. nuh. 
“dan adekadek siswa SMa ini dapat menjadi kader 
dalam melestarikan lingkungan, terutama pengelolaan 
sampah dan kompos,” tambahnya. 

Sebagai perusahaan migas, yang memiliki asset 
pipa dan wilayah operasional yang sangat kental 
dengan resiko keselamatan jiwa, Staff hSe (health 
Safety environment) Pt Pertamina eP region Jawa 
Field tambun Mulya Zaeni, hadir untuk menjelaskan 
sikap kita sebagai orang awam ketika berdekatan di 
wilayah aset dan operasional Pertamina eP, antara 
lain tidak diperkenankan merokok di dekat asset 
Pertamina, tidak diperkenankan menggunakan ponsel 
di area pipa, SPbu dan kegiatan pemboran, hingga 
mejelaskan ramburambu peringatan dalam kondisi 
yang tidak aman.  

acara diakhiri dengan pemberian buku perpus
takaan, dan 8 bibit mangga yang ditanam disekitar 
lingkungan sekolah SMan 1 batujaya. “kami disini 
hadir di SMan 1 karawang dengan membawa ilmu 
dan informasi untuk para siswa dan pengajar sebagai 
bekal di masa depan agar menjadi pemuda pemudi 
yang sehat, peduli dengan lingkungan sekitarnya dan 
yang terpenting adalah samasama menjaga aset 
perusahaan agar tidak menimbulkan dampak negatif 
untuk lingkungan sekitarnya,” tutur dian hapsari, 
asmen hupmas eP region Jawa. “karena jika bukan 
kita yang menjaga, siapa lagi,” tambahnya. MPPeP 
Reg. JAWA

KUPANg - ’ ’Saya ingin 
bisa melihat!’’ kata imelda 
Veranatha legu Mega (13). 
Sejak usia 3 bulan, imelda 
di diagnosa mengalami ke
butaan akibat katarak di 
kedua matanya, sehingga 
sejak kecil dia tidak bisa 
melihat indahnya dunia.

 Faktor ekonomi membuat 
keluarganya kesulitan untuk 
mengobati penyakit imelda. 
namun harapan kembali 
muncul, setelah mengikuti 
bakti sosial kesehatan yang 
digelar oleh Pt Pertamina 
(Persero) melalui unit usaha
nya Pertamedika pada Selasa 
(20/9) lalu di rS tentara 
Wi rasakti kupang, nusa 
tenggara timur (ntt). ke
giatan bakti sosial ini me
rupakan bagian dari Small 
Medium Enterprise & Social 
Responsibility (SMe&Sr) 
Partnership Program atau 
Program kemitraan & bina 
lingkungan yang dilakukan 
Pertamina.

 bakti sosial tersebut be
rupa operasi gratis katarak, 
hernia, dan bibir sumbing bagi 
masyarakat tidak mampu yang 
berdomisili di wilayah kupang 
dan sekitarnya. kegiatan 
amal tersebut diikuti oleh 235 
orang. imelda merupakan 
bagian dari 129 pasien katarak 

yang mengikuti operasi gratis 
tersebut. Sementara pasien 
hernia berjumlah 87 orang, 
dan bibir sumbing terdiri dari 
19 orang.  

 untuk pasien katarak 
dan bibir sumbing, operasi 
dilaksanakan pada 1921 
oktober. Sedangkan operasi 
penderita hernia, dilakukan 
sampai sebulan ke depan, 
mengingat pihak rS hanya 
bisa mengoperasi 56 pasien 
per harinya. Pendaftaran 
peserta baksos ini dilakukan 
pada 1618 September lalu 
di rS tentara Wirasakti ku
pang. Saat pendaftaran, calon 
peserta sudah dilakukan 
pemeriksaan awal untuk 
menentukan kelayakan calon 
peserta mengikuti operasi 
gratis tersebut.

 Menurut komandan da
tasemen kesehatan tni ad 
Wilayah kupang, letkol. ckm 
dudung kusnadi, S.kp, M.Pd, 
kegiatan operasi gratis ini 
mendapat sambutan positif 
dari warga kota kupang dan 
sekitarnya. “Sebenarnya ada 
lebih dari 690 pendaftar yang 
ingin mengikuti operasi gratis 
ini, tetapi setelah dilaksanakan 
pemeriksaan awal, t idak 
semua secara medis layak 
dioperasi”, jelasnya.

 coordinator SMe&Sr 

Partnership Program region 
Jatimbalinusra, Sangkala 
gassing, mengatakan sejak 
2010, Pertamina telah mem
bantu pengobatan 1.162 pen
derita katarak, 1.82 penderita 
hernia, dan 502 penderita 
bibir sumbing. 

 kepala biro kesejahteraan 
rakyat ntt aloysius dando, 
yang mewakili pemerintah 
provinsi ntt, menyatakan 
apresiasinya kepada Per
tamina dan semua pihak yang 
turut membantu pelaksanaan 
bakti sosial ini. Menurutnya, 
kegiatan ini dapat membantu 
meningkatkan kualitas sum

ber daya manusia yang 
sehat, dan pada akhirnya 
akan mendukung program 
pembangunan, khususnya di 
daerah.

 ibunda imelda, Walde
trubis nae, mengaku sangat 
terbantu dengan adanya ke
giatan bakti sosial Pertamina 
ini. dia berharap agar anaknya 
nanti bisa melihat, sehingga 
bisa belajar dan bermain se
perti anakanak lainnya yang 
normal. ’’terimakasih kepada 
Pertamina. dengan operasi 
gratis ini, anak saya bisa 
mempunyai harapan baru,’’ 
ujarnya.MPFRM Reg. V
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nickson amchon (20), Mahasiswa dari Fakultas MiPa 
universitas cendrawasih, Papua ini berhasil menyisihkan sekitar 
13.500 mahasiswa dari 113 Perguruan tinggi di indonesia dalam 
ajang olimpiade Sains nasional Perguruan tinggi Seluruh 
indonesia (oSn–Pti) 2010 lalu.

bisa menjadi pemenang dalam ajang oSnPti bagi nickson 
bukanlah hal yang mudah untuk menggapai kemenangan. 
karena ini adalah kali pertama dirinya mengikuti ajang olimpiade 
MiPa.

“Saya bisa mengikuti oSn ini karena didaftarkan oleh dosen 
MiPa saya, karena saya tidak punya rasa percaya diri untuk ikut 
berkompetisi apalagi skala nasional seperti oSn ini dengan 
menghadapi ribuan peserta,” ungkap mahasiswa yang sekarang 
duduk di semester 5 (lima) ini.

nickson yang lolos tahap pertama akhirnya datang ke 
ibukota Jakarta didampingi oleh dosen pembimbingnya untuk  
mengikuti seleksi tahap ke2. “ Saya sangat senang sekali bisa 
datang ke Jakarta untuk pertama kalinya dengan suasana yang 
berbeda apalagi difasilitasi secara gratis,” katanya.

anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Jakob 
tehuteoery dan Paulina ini merasa tidak percaya dirinya lolos 
masuk final yang akhirnya bisa menjadi Juara Pertama OSN 
Pti untuk bidang Matematika.

ketidakpercayaan nickson tersebut disebabkan pada saat 
mengikuti ujian tahap kedua oSn Pti, nickson merasa kesulitan 
dengan materi soalsoal yang diterimanya karena materi tersebut 
belum pernah didapatkannya dalam perkuliahan.

namun berkat kegigihannya menyelesaikan soalsoal yang 
dianggap sulit tersebut, akhirnya nickson berhasil menjadi 
juara dalam ajang oSnPti. “Puji tuhan, walaupun saya belum 

pernah dapat materi itu dalam perkuliahan dan dengan soalsoal 
yang susah akhirnya bisa memenangkan juga,” ungkap nickson 
saat diwawancara lewat telepon.

nickson yang saat mengikuti oSnPti 2010 masih duduk 
di semester 3 ini mengaku uang hasil dari kemenangan 
digunakannya untuk membeli laptop yang sangat dibutuhkan 
untuk kuliahnya. 

nickson mengakui banyak keuntungan yang diraihnya 
setelah memenangkan oSnPti ini salah satunya adalah 
nickson menda patkan rasa percaya diri untuk mengikuti lomba 
olimpiade lainnya lagi dan baginya ini adalah pengalaman yang 
sangat berharga.

“ teman dan adik kelas saya banyak yg ingin ikut tapi 
masih banyak yg kurang percaya diri untuk mengikutinya tapi 
saya terus membangkitkan semangat mereka agar berusaha 
mencoba untuk ikut berkompetisi, ”  ungkapnya.MPIK


