BERIKAN SUARA ANDA
PADA THEME-O-METER
MULAI 21 N0V - 20 DES 2011

Terbit Setiap Senin
5 Desember 2011

NO. 49 TAHUN XLVII
12 Halaman

Pojok Manajemen :
ICoFR atau LAPORAN KEUANGAN
AUDITED TEPAT WAKTU?

3

Suara Pekerja :
PEMIMPIN 360 DERAJAT

Foto :TATAN/Pertamina

www.pertamina.com

2

Lugas dan Informatif

PROPER EMAS
UNTUK
PERTAMINA
Tahun ini Pertamina mendapatkan
dua peringkat emas dalam Program
Penilaian Peringkat Kinerja
Perusahaan (PROPER) Periode 20102011. Dua emas disumbang dari PT
Pertamina Geothermal Energy Area
Kamojang dan PT Badak NGL.

Wakil Presiden RI Boediono menyerahkan Proper Emas kepada Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Slamet Riadhy. Satu Proper emas lainnya untuk Pertamina diterima oleh PT Badak NGL.

Jakarta – Penghargaan Proper diserahkan oleh Wakil

merah apalagi hitam, masih harus bekerja lebih keras lagi.”

Presiden RI Boediono pada Malam Anugerah Lingkungan

Direktur Umum Pertamina Waluyo yang turut hadir dalam

Sementara Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)

acara tersebut menyatakan,”Saya rasa ini outstanding

Slamet Riadhy yang didampingi GM Area Kamojang Tavip

Periode 2010 – 2011 yang berlangsung di Hotel Shangri-La,

performance Pertamina secara keseluruhan, termasuk unit-

Dwikorianto, mengatakan,”Kami sangat aktif dalam program

Jakarta pada Rabu, 30 November 2011.

adalah suatu kebanggaan untuk Pertamina.”

unit operasi. Tahun ini kita berhasil mendapatkan 2 emas,

lingkungan. Mungkin ini peringkat emas pertama yang didapat

Tahun ini, Kementerian Lingkungan Hidup memberikan

25 hijau, dan 58 biru,” kata Waluyo usai acara. “Ini adalah

Pertamina, bersama dengan PT Badak,” ujar Slamet.

penghargaan Proper peringkat emas untuk lima perusahaan,

suatu peningkatan yang besar dibanding pencapaian tahun

Slamet juga mengatakan bahwa keberadaan PGE di

106 perusahaan meraih peringkat hijau (10.7%), 552 peru

2010 lalu. Saya memberikan apresiasi kepada unit-unit

Kamojang memberikan arti yang luar biasa bagi warga di

sahaan meraih peringkat biru (55,5%), 283 perusahaan

operasi yang telah mendapatkan penghargaan outstanding

sekitarnya. Ke depan, ia menjanjikan bahwa PGE akan

meraih peringkat merah (28,4%), dan 49 perusahaan meraih

tersebut.”

terus meningkatkan perhatiannya pada masalah lingkungan

peringkat hitam (4,9%).

Untuk tahun depan, Waluyo meminta kepada unit-

dengan meningkatkan penghijauan. Selain itu, PGE juga akan

Dalam sambutannya, Wakil Presiden RI Boediono

unit operasi Pertamina yang telah meraih emas, untuk

memberikan bantuan untuk mengembangkan peternakan
domba Garut.

menyatakan tahun ini ada peningkatan yang cukup signifikan  

mempertahankan prestasi tersebut. Sementara bagi

dalam penerimaan penghargaan Proper dibandingkan tahun

yang meraih hijau dan biru, merupakan tantangan untuk

Hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Negara Ling

sebelumnya. “Ini adalah bentuk penghargaan dari kami bagi

meningkatkan prestasinya. “Hal ini sebagai tanda bahwa

kungan Hidup Balthasar Kambuaya, Ketua Tim Pertimbangan

perusahaan-perusahaan yang telah berusaha keras untuk

dalam mengelola operasi, Pertamina telah mengikuti standar

Proper Prof. Surna T. Djajadiningrat, dan para pimpinan

mendapatkan ranking penghargaan hijau dan emas,” kata

baku yang ditetapkan Pemerintah, walau baru minimumnya.

berbagai perusahaan yang masuk nominasi Proper 2011.

Boediono. “Sementara yang mendapatkan peringkat biru,

Kalau mendapat hijau sudah go beyond, apalagi emas. Ini
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ICoFR atau Laporan Keuangan ‘Audited’
Tepat Waktu?
Program Konvergensi
IFRS dan Program
Pengembangan ICoFR
Kebutuhan untuk menjadi
perusahaan kelas dunia
mengantarkan Pertamina
kepada suatu semangat untuk
terus menjangkau dan patuh
pada standar kelas dunia. Di
samping dari sektor bisnis
hulu dan hilir yang terus mengejar performance, pada
sektor support Pertamina juga melakukan recharge, seperti
yang terjadi di fungsi HR, HSE dan Keuangan.
Terobosan untuk mendapatkan kepercayaan investor
dunia telah berhasil dilakukan, dan dengan bangga
Pertamina mulai dapat tampil di pentas investasi dunia.
Saat ini tidak ada batasan bagi dunia untuk dapat melihat,
menilai dan membuat keputusan ekonomis terkait
kepentingan investasi pada Pertamina.
Stakeholders membutuhkan Pertamina untuk full
disclosure atas seluruh kegiatannya yang  direfleksikan
dalam laporan keuangan. Untuk itu, manajemen diwajibkan
untuk dapat memberikan informasi laporan keuangan yang
dapat dipercaya dan diandalkan setiap saat.
Untuk mencapai cita-cita menjadikan laporan
keuangan Pertamina dapat dipercaya dan diandalkan oleh
seluruh pelaku investasi dunia serta stakeholders lainnya,
maka beberapa prakarsa telah dilakukan, yaitu program
konvergensi International Financial Reporting Standards
(IFRS) dan Program Pengembangan Internal Control over
Financial Reporting (ICoFR).
Konvergensi IFRS menjadi demikian penting dan
hal ini dilatarbelakangi oleh komitmen Indonesia dalam
forum negara G-20. Komitmen Indonesia adalah ikut
memberlakukan Standar Akuntansi Keuangan berbasis
IFRS, dan pada tahun 2012, Pertamina diharapkan telah
comply secara keseluruhan pada IFRS.
Tidak cukup dengan prakarsa konvergensi IFRS,
stakeholders perlu diyakinkan bahwa semua proses bisnis
Pertamina telah memiliki kontrol yang efektif. Proses bisnis
dan kontrol tersebut akan menunjang penyajian laporan
keuangan yang konvergen dengan IFRS. Oleh karenanya
prakarsa Program Pengembangan ICoFR sangat penting
dan sebagai faktor penunjang implementasi IFRS.
Pertamina bukannya tidak memiliki kebijakan dan
prosedur dalam rangka mengendalikan penyusunan
laporan keuangan, namun design dan implementasi
yang tidak tepat dalam kontrol menjadikan kontrol tidak
efektif, perlu kerja keras untuk meyakinkan figur yang
lahir dari proses yang salah klasifikasi, salah kalkulasi
atau salah saji lainnya. Produk dari proses tersebut, oleh
auditor eksternal akan menghasilkan Management Letter
yang sangat banyak, selanjutnya akan mengakibatkan
banyaknya adjustment dari salah saji material karena
kontrol yang diabaikan. Hal ini membuat fungsi Keuangan
bekerja ekstra karena harus membenahi kesalahan
penyajian dimana figur salah saji dalam laporan keuangan
ini seharusnya bukan merupakan tanggung jawabnya.
Budaya kerja yang berpandangan bahwa laporan
keuangan hanyalah urusan fungsi keuangan perlu
didobrak. Concern terhadap kontrol harus dimiliki oleh
setiap Business Process Owner. Proses bisnis Pertamina
sudah secara dominan difasilitasi oleh ERP-MySAP,
dimana setiap prosesnya harus melalui tahapan yang
tegas dan setiap tahapan itu ditanamkan suatu kegiatan
pengendalian. Secara substansi, perlu dilakukan recharge
atas paradigma pengendalian itu. Do the right thing at the
very beginning.
Visi misi untuk menciptakan Pertamina menjadi world
class company harus diikuti dengan semangat, gairah dan
disiplin agar setiap langkah menjadi penuh keyakinan dan

2

sudah menjadi bagian dari budaya kerja. Sekedar visi dan
misi tidaklah cukup, harus ada struktur, sistem dan personel
yang competent untuk bisa melaksanakan semua roadmap
ICoFR yang telah ditetapkan.
Tuntutan Laporan Keuangan Audited Selesai
Tepat Waktu
Di sisi lain, tuntutan penyajian laporan keuangan audited
yang tepat waktu juga menjadi prioritas utama. Karena,
ketepatan waktu penyajian laporan keuangan audited
merupakan kebutuhan pokok bagi stakeholder, sehingga
jangan pernah mengabaikan percepatan proses pelaporan
keuangan dan tentunya juga kelancaran proses auditnya.
Deadline yang dipatok luar biasa yaitu 31 Maret 2012,
laporan keuangan audited tahun buku 2011 sudah harus
dihasilkan. Sungguh effort yang luar biasa, dan jika ini
berhasil, akan menjadi prestasi yang besar bagi Pertamina.
Kembali lagi Pertamina meningkatkan record yang sudah
baik dibandingkan tahun kemarin yang sudah diacungi
jempol oleh stakeholder.
Kembali lagi kepada urgensi Program Pengembangan
ICoFR, akankah program ini menjadikan effort percepatan
laporan keuangan audited atau sebaliknya? terganjal dan
menjadi program yang anti produktif? Kebimbangan ini
beralasan, sebab secara logis, timing dalam roadmap
Program Pengembangan ICoFR yang sama dengan
timing untuk proses percepatan pelaporan keuangan dan
auditnya, yaitu utamanya Program Pengembangan ICoFR
ini akan melalui periode Januari sampai dengan Maret
2011, dan tentunya akan mempengaruhi kinerja program
percepatan proses pelaporan keuangan audited tersebut.
Apalagi inisiator program Pengembangan ICoFR ini adalah
Internal audit, dimana Standar Profesi Internal audit
mengharuskan bersikap independen dan objektif terhadap
operasi perusahaan. Dalam program ini Internal audit
berperan sebagai champion ICoFR, memberikan advice,
memfasilitasi diskusi dan memfasilitasi workshop.
Di lain sisi, peran Internal audit sebagai strategic
business partner, ternyata juga telah melakukan assurance
and consulting pada pos-pos signifikan pada laporan
keuangan, yaitu telah melakukan evaluasi dan perbaikan
internal kontrol terkait dengan proses pelaporan keuangan.
Menurut auditor eksternal, dalam entry meeting audit
interim Oktober 2011 ini, internal audit telah berperan dalam
percepatan audit dan telah mengimplementasikan best
practice yang dilakukan oleh world class company. Secara
intensif, internal audit telah dan akan terus memberikan
gambaran mengenai proses bisnis dan kontrol kontrolnya
untuk pos-pos signifikan kepada eksternal auditor, sehingga
dapat membantu proses Test of Control dan Test of
Detail yang dilakukan oleh auditor eksternal. Kepuasan
auditor eksternal atas efektifitas pengendalian intern akan
berpengaruh terhadap keluasan dan kedalaman proses
audit, yang tentunya diharapkan proses audit menjadi
lebih cepat. Kondisi ini diharapkan akan menghapus
sedikit kekhawatiran atas “gangguan ICoFR”, apalagi
proses auditnya juga dikawal oleh Internal audit, yang
tentunya hasilnya merupakan jasa percepatan proses audit
dimaksud.
Assurance and Consulting ini masih bersifat terbatas,
belum mencakup keseluruhan pos-pos signifikan, sehingga
hasilnya belum optimal, walaupun mencakup End to End
Process. Sedangkan pada Program Pengembangan ICoFR,
akan secara komprehensif mencakup seluruh pos-pos
signifikan, sehingga seluruh significant risk dan key control
akan tergambarkan dan key control akan diefektifkan.
Dengan demikian, sudah barang tentu, pertanyaan pada
judul di atas akan berubah dengan sendirinya menjadi
“Program Pengembangan ICoFR menyelesaikan Laporan
Keuangan Audited tepat waktu”. Great !!MPBUDI E.D/
INTERNAL AUDIT

Editorial
Untuk ‘Guidance Angel’
Membangun dan membina relasi yang harmonis
dengan insan pers menjadi keharusan bagi sebuah
entitas bisnis. Pers yang menghasilkan produk
informasi, baik media cetak maupun elektronik, memiliki
peranan yang sangat penting bagi banyak kalangan
untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Dari
media lah, opini publik bisa dibentuk.
Dengan usia yang matang, dan telah merasakan
gelombang bisnis selama 54 tahun, Pertamina sangat
mahfum bahwa saat ini adalah zaman informasi. Wajah
Pertamina dapat dilihat dengan terang benderang
melalui cermin yang bernama media. Sulit rasanya
bagi perusahaan manapun untuk bermain pat gulipat
dengan media. Apalagi, Pertamina adalah perusahaan
migas terbesar di Indonesia. Yang diberikan privilege
dan amanah yang sangat besar oleh pemerintah dan
rakyat Indonesia. Karena itu, di mata media, Pertamina
adalah sumber informasi yang sangat menarik. Apapun
yang berkaitan dengan Pertamina, insan pers pasti
akan berlomba mengabarkan. Dan seluruh stakeholder
Pertamina pun dengan antusias menyantap berita
yang disajikan. Maka, tak salah jika pasang surut
citra Pertamina di mata stakeholder ditentukan dari
opini publik yang dibentuk oleh sebuah industri media.
Kebesaran nama Pertamina di mata dunia pun, salah
satunya juga ditentukan oleh informasi dari media.
Karena itulah, sejak 2002, Pertamina memberikan
apresiasi untuk insan pers dalam bentuk Anugerah
Jurnalistik Pertamina. Reward ini diberikan Pertamina
untuk berbagai kategori. Menurut Corporate Secretary
Pertamina Hari Karyuliarto pada malam Anugerah
Jurnalistik Pertamina 2011, media dinilai menjadi
wahana efektif dalam menyampaikan informasi
tentang Pertamina kepada publik dan pemangku
kepentingan. Aspirasi, saran, kritik dan perbaikan bagi
penyempurnaan transformasi BUMN ini pun, salah
satunya berasal dari informasi yang disampaikan
seluruh stakeholder melalui media.
Anugerah Jurnalistik Pertamina merupakan bukti
bahwa Pertamina terus meningkatkan transparansi
kepada publik melalui interaksi positif dengan insan
pers tanah air. Pertamina menyerahkan sepenuhnya
penilaian terhadap karya insan pers tersebut kepada
dewan juri yang berkompeten di bidangnya. Tak ada
‘arahan khusus’ dari Pertamina. Semua karya dinilai
dengan cara yang sangat objektif dan terbuka, tentu
disesuaikan dengan etika jurnalistik yang berlaku.
Terima kasih kepada seluruh insan pers Indonesia
yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan
Pertamina. Dengan indepedensi yang dimiliki oleh
media dalam menyajikan informasi yang berimbang,
insan pers adalah ’partner’ Pertamina dalam mengarungi
lautan bisnis
yang semakin
bergelombang.
Pers menjadi
semacam guidance
angel bagi
Pertamina. Karena
dari informasi yang
mereka sajikanlah,
Pertamina bisa
lebih memahami
posisinya di mata
stakeholder dan
media pula lah yang
membuat nama
BUMN ini semakin
besar.
Sekali lagi,
terima kasih atas
kontribusi seluruh
insan pers selama
ini.MP
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Sesuatu Pendekatan Kepemimpinan Berdasarkan Pengaruh
Semangat pagi para insan Pertamina!
Di perusahaan tercinta ini kita telah menerapkan “penilaian
360 derajat”, dimana setiap pekerja dinilai oleh empat dimensi,
yaitu diri sendiri, atasan, rekan kerja dan bawahan. Tetapi yang
akan saya sampaikan kali ini bukan tentang penilaian, melainkan
“kepemimpinan 360 derajat”.
Saat ini mungkin lebih dari 90% pekerja telah mengikuti training,
seminar atau upskilling tentang kepemimpinan (leadership), baik
yang merupakan program mandatory (BBMP, JBMP, SBMP, PPEP
maupun TLE) maupun melalui public training. Saya yakin, sebagian
besar pernah bertanya atau mend engar ada yang bertanya,
bagaimana cara menerapkan ilmu kepemimpinan yang diajarkan
jika tidak punya anak buah? Dan mungkin masih ingat, apa jawaban
rata-rata para instruktur, tidak lain adalah “nanti suatu saat anda
akan punya anak buah atau anda bisa menerapkannya dirumah atau
bla bla bla” yang semua kurang memuaskan. Mengapa demikian?
Penyebabnya adalah karena kepemimpinan yang diajarkan hanya
dilihat dari satu sisi, yaitu bagaimana “memimpin bawahan”.
Terus terang sebenarnya saya pribadi juga pernah menanyakan
kepada instruktur atau bertanya pada buku teori kepemimpinan yang
saya baca tentang bagaimana cara saya mempraktikkan jika saya
tidak punya anak buah, tidak punya wewenang, tidak menduduki
suatu jabatan, dan sebagainya. Namun ketika beberapa minggu
lalu saya membeli dan membaca sebuah buku, baru terbuka mata
dan pikiran saya bahwa ada hal yang belum lengkap tentang ilmu
kepemimpinan yang saya pelajari. Untuk itu saat ini saya ingin
membagi pengetahuan dan pemahaman saya kepada semua
pembaca agar memiliki pengetahuan tentang leadership secara
lebih lengkap.
Di atas saya sudah memunculkan bahwa ketidakmampuan kita
menerapkan ilmu kepemimpinan secara baik adalah karena kita
melihat kepemimpinan hanya dari satu dimensi, yaitu “kepemimpinan
ke bawah” (artinya kita baru bisa menerapkan kemampuan
leadership jika punya anak buah atau menempati suatu jabatan
tinggi atau ditunjuk jadi pemimpin). Sementara dari buku yang saya
baca, ada suatu pendekatan bahwa “kita bisa menjadi pemimpin
(mengembangkan pengaruh) yang baik dari posisi dimana saja kita
berada pada suatu organisasi karena pada hakekatnya kita bisa
menerapkan kepemimpinan ke atas, ke bawah dan ke samping.
Pendekatan ini disebut sebagai “Pemimpin 360 derajat”.
Konsep dasar pendekatan ini adalah “ukuran sesungguhnya
dari kepemimpinan adalah pengaruh – tidak lebih, tidak kurang”.
Karena itu kita dapat saja mengembangkan pengaruh yang kita
miliki tepat dari tempat kita berada saat ini. Tidak harus menunggu
punya bawahan, tidak harus menunggu jadi manajer, vice president,
GM atau lainnya.
Apa dan bagaimana menjadi pemimpin 360 derajat?
Berikut akan saya sampaikan konsep dan penjelasan tentang
pemimpin 360 derajat tersebut. Tulisan ini saya angkat dari buku
berjudul “The 360 degrees leader” oleh John C. Maxwell.
Pemimpin 360 derajat adalah seseorang yang mampu memimpin
ke atas, ke samping dan ke bawah dengan cara mengembangkan
pengaruhnya terhadap seluruh lapisan dalam organisasi. Secara
simple dapat dilihat pada gambar berikut.

Untuk dapat memiliki kemampuan memimpin 360 derajat kita
harus bisa Mendobrak 7 Mitos. Tujuh mitos yang harus didobrak,
yaitu :
1. Mitos Posisi : Saya tidak bisa memimpin jika saya tidak
berada di posisi tertentu (mempunyai anak buah, memiliki
pangkat atau gelar tertentu). Jika kita berpikir atau memiliki
persepsi bahwa kita harus menduduki posisi tertentu untuk dapat
memimpin, maka kita berarti memeluk mitos tersebut kemana-mana.
Adanya mitos inilah yang membuat seseorang tidak mau atau tidak
mampu menunjukkan perilaku pemimpin dalam melaksanakan
tugasnya. Untuk menjadi pemimpin 360 derajat kita harus segera
mendobrak mitos tersebut dari kepala dan hati kita karena yang

diukur dari keberhasilan seorang pemimpin ialah ada tidaknya
pengaruh yang ditimbulkan dari ucapan dan perilakunya pada
seluruh lapisan organisasi. Bukan berdasarkan dimana/pada posisi
apa dia berada. Kita dapat memimpin orang lain dari manapun di
dalam organisasi. Dan saat kita melakukan hal itu, maka kita dapat
menjadikan organisasi menjadi lebih baik.
2. Mitos Tujuan : Saat saya mencapai puncak, barulah saya
akan belajar untuk memimpin. Karena saat ini saya belum men
duduki posisi puncak maka saya belum mau memimpin. Sangat
salah jika kita memelihara mitos ini dalam benak dan pikiran. Kita
justru harus mempelajari dan melatih sebanyak mungkin hal-hal
yang terkait kepemimpinan sebelum kita menduduki suatu posisi.
Kepemimpinan yang baik dipelajari langsung di lapangan. Menjadi
seorang pemimpin adalah proses pembelajaran seumur hidup.
Jadi untuk menjadi pemimpin besar, pemimpin 360 derajat, saat ini
kita harus segera mulai menerapkan kepemimpinan tanpa harus
menunggu saat kita menduduki suatu pisisi.
3. Mitos Pengaruh : Jika saya sudah memiliki posisi
tertentu, orang pasti mengikuti saya. Jangan mengira bahwa
kepemimpinan adalah penghargaan yang dapat dihadiahkan oleh
seseorang yang penting, karena pengaruh tidak bekerja dengan cara
itu. Pengaruh harus diperoleh dengan usaha. Kita mengira bahwa
posisi berkorelasi positif dengan pengaruh. Pada kenyataannya
dengan berjalannya waktu, tidak jarang kita temui pemimpin yang
kurang/tidak memiliki pengaruh dalam organisasi. Karena itu
ciptakan dan kembangkan pengaruh Anda mulai saat ini dalam
posisi apapun.
4. Mitos Tidak Berpengalaman : Saat saya berada di posisi
tertentu, saya akan memegang kendali. Semakin kita mendekati
posisi yang dituju semakin kita menyadari bahwa ada banyak faktor
yang mengendalikan organisasi. Semakin berada di puncak posisi
kita akan membutuhkan pengaruh-pengaruh yang dimiliki orang di
sekitar kita, karena posisi tidak memberikan kendali penuh dan tidak
dapat melindungi kita. Berpikir bahwa hidup “di puncak posisi” itu
lebih mudah, sama saja dengan berpikir bahwa rumput tetangga
lebih hijau dari rumput dihalaman sendiri. Dalam kepemimpinan,
tak peduli dimanapun kita berada dalam suatu organisasi, intinya
selalu mengenai pengaruh.
5. Mitos Kebebasan : Saat saya mencapai posisi tertentu,
saya tidak akan dibatasi lagi. Banyak orang berpikir dan berharap
kepemimpinan dapat menjadi tiket untuk mendapatkan kebebasan.
Pada kenyataannya, berada di posisi atas tidak menyelesaikan
segalanya. Saat seseorang bergerak naik ke posisi yang lebih tinggi,
beban tanggung jawab semakin meningkat dan di sisi lain hak yang
dimiliki cenderung menurun. Menjadi pemimpin bukan berarti tidak
punya batasan. Tak peduli pekerjaan apa yang kita lakukan atau
posisi apa yang ditempati, kita tetap memiliki keterbatasan. Itulah
kehidupan.
6. Mitos Potensi : Saya tidak dapat mencapai potensi saya
jika saya tidak menduduki jabatan tertentu. Masing-masing dari
kita harus bekerja keras untuk mencapai potensi kita, bukan sekadar
untuk mendapatkan posisi dalam suatu organisasi. Kadang kita
justru mampu memberi dampak yang besar pada organisasi ketika
kita tidak berada di posisi tinggi. Untuk itu, hilangkan mitos dan
tetapkan dalam diri bahwa kita harus berjuang untuk mewujudkan
potensi diri, dari manapun posisi kita.
7. Mitos Semua atau Tidak Sama Sekali : Jika saya tidak
mencapai posisi tertentu, saya tidak akan mencoba memimpin.
Kita tidak harus menjadi pemimpin tinggi di posisi tertentu untuk bisa
membuat perbedaan. Jika berada di posisi saat ini telah membuat
frustrasi dan kecewa pada diri, tolong jangan sampai menyerah.
Kesuksesan memimpin jangan didefinisikan sebagai kesuksesan
berada pada posisi tertentu dalam organisasi. Karena, ketika kita
tidak berada dalam posisi yang diinginkan, maka yang muncul
adalah rasa kecewa, pahit dan sinis. Ini akan berakibat tidak
baik bagi diri sendiri dan organisasi, serta menjadi penghalang
perkembangan organisasi.
Menjadi seorang pemimpin 360 derajat yang efektif dibutuhkan
kemampuan dan keterampilan untuk memimpin orang-orang di atas,
di samping dan di bawah kita, dan kita dapat mempelajarinya.
Langkah pertama untuk memulai belajar adalah hilangkan
mitos-mitos di atas yang mungkin ada pada diri kita. Marilah samasama kita coba untuk membuangnya agar kita mampu mengatasi
tantangan yang muncul.
Apakah tantangan-tantangan yang muncul tersebut dan
bagaimana cara mengatasinya, mungkin akan saya sampaikan
pada tulisan di terbitan lainnya. Terimakasih. •

MUHAMMAD TAUFIQ
Human Resources Directorate
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Internal Audit Tidak Ingin
Membatasi Diri
JAKARTA - Fungsi Internal Audit PT Pertamina
(Persero) menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker)
pada 31 Oktober – 3 November 2011 yang dilanjutkan
dengan Rapat Koordinasi (Rakor) pada 4 November
2011. Rakor mengambil tema ‘Meningkatkan
Profesionalisme Internal Audit Melalui Implementasi
Hasil Reposisi Secara Berkesinambungan’.
Rakor dibuka oleh Chief Audit Executive Luhur
Budi Djatmiko, dan dihadiri VP Marketing & Trading
Internal Audit Made Putra Wijaya, VP Refinery Internal
Audit Wahyu Wijayanto, VP Corporate Internal Audit
Budhi Dermawan, serta para manajer audit di Pusat
dan daerah.
“Internal Audit itu punya kesempatan untuk
melihat perusahaan secara luas, dari awal sampai
akhir. Karena tugas Internal Audit adalah mengawal
RKAP Pertamina di tahun 2012 dengan target-target
yang telah ditetapkan pemegang saham, dengan
target laba diatas Rp 17 triliun,” kata Luhur.
Luhur menekankan bahwa Internal Audit
Pertamina harus bisa melihat persoalan secara
terbuka dan bijak. “Peran komunikasi IA kepada
Board of Director maupun Board of Commisioner
harus sering dilakukan. Karena auditor pemerintah
pun bisa masuk ke semua tempat di korporat dan
anak perusahaan tanpa ada yang bisa menghalangi,”
lanjut Luhur. “Kita harus bisa mengatasi berbagai
kendala. Intinya, janganlah kita membatasi diri
sendiri. Tugas kita adalah mengamankan kebijakan
dari perusahaan, supaya dari awal kalau ada
penyimpangan sudah bisa luruskan. “
Untuk itulah, Luhur berpendapat bahwa IA Per
tamina harus bisa melihat dari perencanaan sampai
ke reporting. “Jadi tidak lagi sebagai watchdog seperti
yang dahulu,” tegas Luhur.
Sementara Ketua Panitia Raker dan Rakor
IA Wahyu Wijayanto mengemukakan bahwa inti
kegiatan ini adalah menyusun rencana kerja fungsi
Internal Audit untuk tahun 2012 dalam meningkatkan
profesionalisme fungsi IA. Hasil pembahasan
kemudian dibawa ke Rakor untuk mendapat
challenge session dari para peserta. Rakor diikuti
sekitar 47 peserta.MPUHK
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Hingga 2023, Pertamina Dongkrak
Pendapatan Negara 2,6 Miliar Dolar AS
Jakarta – Pertamina
menambah pemasukan ne
gara sebesar 2,6 miliar hingga
tahun 2023 melalui unitisasi
lapangan Suban, Sumatera
Selatan yang akhirnya
ditandatangani. Head of
Agreement (HoA) tersebut
ditandatangani oleh dua
anak perusahaan Pertamina,
PT Pertamina EP dan PT
Pertamina Hulu Energi (PHE),
dengan Conoco Phillips
(Grissik) Ltd dan Talisman
(Corridor). Acara dilakukan di
Gedung Diklat Kementerian
Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM), Jakarta,
(21/11).
Penandatanganan yang
disaksikan oleh Menteri ESDM
Jero Wacik ini dilakukan
President Direktur Pertamina
EP Syamsu Alam, Direktur
Operasional Pertamina
Hulu Energi (PHE) Eddy
Purnomo, President & GM
Conoco Phillips (Grissik) Ltd
James W Taylor, dan JV
Manager Talisan (Corridor)
Collin Marshall.
“Dari data yang saya
punya, unitisasi ini sudah
pending cukup lama. Setelah
saya pelajari, kalau ini dibiar
kan maka sebetulnya kita
rugi bersama. Saya dilapori
oleh Ketua BP Migas bahwa
dengan ditandatanganinya
unitisasi ini, negara mendapat
pemasukan 2,6 miliar dolar
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Direktur Operasional Pertamina Hulu Energi (PHE) Eddy Purnomo menandatangani HoA Unitisasi Lapangan Suban.

AS sampai tahun 2023,” kata
Jero Wacik.
Sementara itu, General
Manager Project Pertamina
Gas Suban Gandot Werdianto
mengatakan tertundanya
utilisasi ini lebih dikarenakan
adanya perubahan peraturan
sampai akhirnya dibuat Pera
turan Presiden No 35 . “Di
Perpres 35 Pasal 40 dan 41
itu akhirnya mengharuskan
utilisasi antara Lapangan
Pertamina dan Lapangan
ConocoPhillips. Jadi unitisasi
ini memang sudah amanah,”
katanya.
Fasilitas Lapangan
Suban, Blok Corridor dimiliki
oleh ConocoPhilips dan
PHE. Sedang Pertamina
EP mengoperasikan area
Suban.
Utilisasi menjadi perlu di
lakukan mengingat sejak ber
operasi Desember 2002 oleh
ConocoPhillips (Grissik) Ltd,

Lapangan Suban merupakan
lapangan gas yang terbukti
meluas ke wilayah kerja
Suban yang dio perasikan
oleh Pertamina EP.
Sejatinya unitisasi me
rupakan perjanjian antara
dua perusahaan energi atau
lebih untuk mengusahakan
sejumlah lapangan yang
berdekatan atas dasar kerja
sama dengan menanggung
bersama biaya serta mem
bagi produksinya secara
proporsional.
Gandot menuturkan pro
duksi gas lapangan Suban
akan tetap berada di kisaran
735 mmscfd. “Produksi kita
masih tetap 735 mmscfd
dengan kondensat 9.000
barel ekuivalen perhari. Kini
investasi sedang kita godok
dengan BP Migas. Dari situ
kita bisa porsikan beberapa
investasi untuk masing-ma
sing pemegang saham,” papar

Gandot.
Sebelum Pertamina EP
masuk, kepemilikan saham
di Lapangan Suban adalah 54
persen untuk ConocoPhillips,
36 persen untuk Talisman
(Corridor) dan 10 persen
untuk Pertamina Hulu Energi
Corridor. “Pertamina EP
mendapat 10 persen,” kata
President Direktur Pertamina
EP Syamsu Alam.
Syamsu berharap
bahwa dengan masuknya
Pertamina EP tentunya akan
ada pertambahan produksi di
lapangan tersebut.
Selain penandatanganan
HoA Unitisasi Lapangan
Suban ini, juga disepakati
11 kontrak baru kerja sama
investasi bidang hulu Migas,
MoU menata baru bara untuk
kelistrikan tahun 2011, dan
pengumuman lelang regular
WK Migas tahap 1 tahun
2011.MPSAHRUL

Rencana Pembangunan ‘Open Access’
RU II Disosialisasikan
DUMAI - Konsultasi Publik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mengenai rencana
pembangunan open access (penambahan jetty dan crude oil tank) di kilang RU II Dumai
diadakan di Hotel Grand Zuri Dumai, pada (2/11). Pembangunan open access merupakan
fasilitas penerimaan crude melalui kapal untuk RU II. Selama ini, RU II hanya memiliki fasilitas
penerimaan crude dari pipa eks-produksi PT CPI. Rencananya, akan dibangun jetty sebesar
160.000 DWT dan 4 unit crude oil tank @ 600.000 bbl (termasuk fasilitas transfer crude berupa
pipa dan poma).
Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan operasional kilang RU II dalam
menjaga ketersediaan energi nasional, mengantisipasi penurunan produksi crude dari Chevron,
dan meningkatkan fleksibilitas jenis crude yang diolah RU II.
Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Dumai Basri mengapresiasi upaya Pertamina
menyosialisasikan rencana kegiatan usahanya yang bersinggungan dengan masyarakat. Basri
juga mengharapkan RU II dapat menyosialisasikan kepada masyarakat bagaimana bertindak
apabila terjadi keadaan emergency dalam kilang.
Banyak pertanyaan yangdisampaikan para peserta sosialisasi, terutama berkisar rencana
pembangunan open access tersebut, AMDAL, lingkungan, Corporate Social Responsibility (CSR),
dan pelibatan tenaga kerja dari Tanjung Palas dan Jaya Mukti.MPRU II

IRAK AJAK PERTAMINA EKSPLORASI
MIGAS

JAKARTA (SEPUTAR INDONESIA) - Irak menawari
Pertamina untuk mengelola blok migas yang sempat terhenti
akibat perang pada 1999. “Kami ingin Pertamina bergabung
lagi dengan Irak di blok migas dan memenangi tender,” kata
Duta Besar Irak untuk Indonesia, Ismieal S. Muhsin. Setiap
tahun, pemerintah Irak selalu membuka tender pengelolaan
blok migas. Dia menilai, banyak keuntungan yang didapat
Pertamina bila bergabung kembali dengan Irak. Vice President
Corporate Communication M. Harun mengatakan, Pertamina
saat ini sedang mempertimbangkan tawaran Irak untuk
berpartisipasi dalam proses lelang penawaran blok migas
di sana. Apalagi Irak merupakan negara dengan cadangan
minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi. Intinya, kata
Harun, Pertamina menyambut baik tawaran tersebut.

DANA BAGI HASIL MIGAS PERLU
DIEVALUASI

JAKARTA (BISNIS INDONESIA) - Wakil Menteri ESDM
Widjajono Partowidagdo mendukung evaluasi kembali
terhadap penyaluran dana bagi hasil migas ke daerah untuk
memberikan keadilan kepada daerah penghasil. Bila perlu,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga ikut terlibat dalam
evaluasi tersebut. Menurut Widjajono, selama ini belum ada
transparansi pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) migas ke
daerah, sehingga menimbulkan berbagai persoalan dan
kecemburuan di tingkat daerah. “Pemerintah memperoleh
DBH 85% dan kontraktor 15%. Persoalannya, daerah
penghasil selalu mengeluhkan hanya memperoleh sedikit,”
ujarnya. Pernyataan Widjajono ini menanggapi desakan
sejumlah gubernur berkaitan dengan DBH tersebut.

PERLU SKENARIO PENGURANGAN
SUBSIDI

JAKARTA (KOMPAS) - Kelebihan kuota bahan bakar
bersubsidi diperkirakan mencapai 1,4 juta kiloliter. Untuk
menekan angka subsidi BBM, pemerintah perlu menerapkan
skenario pengurangan subsidi secara bertahap dalam jangka
pendek. Menurut Dirut Pertamina Karen Agustiawan, pada
akhir tahun ini prognosa kelebihan kuota mencapai 1,4 juta
kiloliter,” katanya. Menurut Dirjen Migas Kementerian ESDM
Evita H. Legowo, penyebab kelebihan kuota BBM bersubsidi
adalah tingginya disparitas harga BBM. Saat ini, harga BBM
nonsubsidi dua kali dari harga BBM bersubsidi yang sebesar
Rp 4.500 per liter. MPRO
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Apresiasi untuk Insan Pers
Jakarta - Bertempat di
Gedung Utama Pertamina,
Jum’at (25/11) malam puncak
acara Anugerah Jurnalistik
Pertamina (AJP) 2011 ber
langsung semarak. Satu pe
menang untuk kategori best
of the best, lima pemenang
dari masing-masing kategori
dan 13 finalis mendapatkan
penghargaan di kompetisi
yang menyediakan total
hadiah sebesar Rp 350 juta
itu.
Kategori best of the best
tahun ini dimenangkan oleh
Asep Anang Supriyatna (radio
eRKS Sumedang) yang juga
menggondol penghargaan
untuk kategori Radio. Berita
khasnya yang berjudul “Pa
nas Bumi Tampomas : Pa
nas Hati Warga Cipanas
men gantarnya meraih tik et
beasiswa pendidikan jur
nalistik senilai Rp 75 juta
dan uang tunai sebesar Rp
25 juta.
Karya tersebut dinilai
berhasil mengangkat pro
blem krusial di masyarakat
berkaitan dengan rencana
pengeboran sumber panas
bumi di gunung Tampomas,
Jawa Barat. Selain mencoba

mengangkat isu pentingnya
mencari sumber energi alter
natif di luar minyak bumi,
karya ini juga menekankan
soal pentingnya melibatkan
masyarakat yang kerap di
hantui kekhawatiran akan
terjadinya musibah besar
pada lingkungan.
Terkait dengan pres
tasinya, Asep Anang Supri
yatna mengaku kaget dan
tidak menyangka terlebih
ketika dirinya diundang
ke Jakarta dan nyatanya
berhasil meraih kemenangan.
“Buat saya penghargaan ini
menjadi motivasi bagi pekerja
media, untuk terus berkarya.
Ini sangat bermanfaat bagi
saya yang banyak belajar di
lapangan, teman dan penga
laman,” kata Asnang, nama
sapaan karibnya.
Beberapa pemenang
untuk kategori lain di antaranya
Yu s u f A h m a d ( R e u t e r s )
untuk kategori foto dengan
judul “Energi Gas Sampah”,
Abraham Lagaligo (Majalah
Tambang) untuk kategori
cet ak dengan judul karya
“Berburu Gas Sampai Qatar”,
Bibin Bintariadi (Tempo.co)
untuk kategori online dengan
judul karya “Sulitnya Mencari
Jathropa”, dan untuk kategori
televisi dimenangkan oleh Tri
Jauhari dengan karya berjudul
“Jenderal Briket Sampah”. Tak
hanya pemenang, para finalis

Foto :WAHYU NR/PERTAMINA

RESUME Pekan Ini

Direktur Pengolahan Edi Setianto menyerahkan penghargaan best of the best
kepada Asep Anang Supriyatna dari radio eRKS Sumedang pada Anugerah
Jurnalistik Pertamina 2011.

pun mendapatkan apresiasi.
Kompetisi yang mengu
sung tema “Energy untuk
Negeri” ini didukung oleh
dew an juri yang kompeten
dan independen. Mereka
menyeleksi 470 karya ter
baik yang dikirimkan oleh
jurnalis terbaik yang memiliki
perhatian di sektor energi.
Penghargaan diserahkan
oleh Direktur Pengolahan
Pertamina Edi Setianto
dan Corporate Secretary
Pertamina Hari Karyulianto.
Te r k a i t d e n g a n A J P,
Hari mengatakan bahwa ini
merupakan sarana Pertamina
dalam mengapresiasi karyakarya pers.
“Ini adalah bukti bahwa
Pertamina sangat menghar

gai media massa sebagai
stakeholder-nya. Bahwa suatu
korporasi itu harus transparan
kepada masyarakat. Perta
mina sangat menghargai
karya-karya jurnalistik yang
dihasilkan oleh media massa,
baik tulis, foto dan lainnya,”
kata Hari.
Hari berharap, Pertamina
bisa makin dekat dengan
masyarakat melalui media
massa. “Karena itu, kami
menganggap media massa
adalah stakeholder yang
sangat penting bagi Per
tamina. Acara seperti ini
sangat membantu Pertamina
untuk lebih mengenal karak
teristik media massa secara
keseluruhan,” tambahn ya.
MP
SAHRUL

Apresiasi Pertamina untuk
60 Bengkel Pelumas Pertamina
Medan - Pertamina Lubricants Region I memberangkatkan 60 pemilik outlet atau bengkel
sepeda motor untuk berlibur ke Bangkok, Thailand, pada (27/11) lalu. Ke-60 pemilik outlet itu
akan berlibur di negeri Gajah Putih itu sampai 1 Desember 2011.
Program liburan ke luar negeri bagi para pemilik bengkel ini diberikan Pertamina Lubricants
sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi puluhan pemilik bengkel tersebut dalam
memasarkan pelumas Enduro yang diproduksi Pertamina.
Pemberangkatan dilepas oleh Retail Manager Pelumas Pertamina, Syafanir Sayuti
dalam acara bertajuk “Pertamina Enduro Goes to Thailand”, di Swiss Bell Hotel, (26/11).
“Digelarnya acara ini sebagai upaya Pertamina untuk mendekatkan diri kepada
para pemilik bengkel sebagai channel sales. Sebab bisnis pelumas saat ini tidak akan
bisa berjalan mulus bila tidak menjalin komunikasi yang baik dengan agen-agen
pemasarannya. Mereka inilah ujung tombak kami,” Kata Sales Region Manager
Lubricants Region I, Ibnu Prakoso.
Ibnu juga menyebutkan acara itu juga digelar untuk meningkatkan loyalitas pemilik
bengkel dalam memasarkan produk pelumas Pertamina. Karena itu, keberangkatan
para pemilik outlet untuk berlibur di luar negeri tidak semata-mata dihitung dari hasil
keuntungan penjualan pelumas Enduro.
Ibnu menjelaskan, pemberangkatan para pemilik bengkel itu bukanlah pertama kali
dilakukan Pertamina Lubricants Region I. Tahun lalu, Pertamina Lubricants Regional I juga
memberangkatkan 30 pemilik bengkel ke Hongkong, karena dinilai telah berhasil menjual
pelumas Enduro dan lainnya melebihi target yang ditetapkan Pertamina. Apalagi, Sumatera
Utara merupakan segmen retail ke-3 setelah Jakarta dan Surabaya. MPFRM REG. I
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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

Ikuti survey layanan
Corporate Shared Service
dari tanggal 5 - 20 Desember 2011
dengan mengakses :

http : // intra.pertamina.com/css/surveycss
Peran aktif Anda dibutuhk an dalam
pelaksanaan keamanan informasi di
PT. Pertamina (Persero).

Customer service:
+62 21 381-6666 ext (6666) | +62 21 500-234
servicedesk@pertamina.com
http://intra.pertamina.com/Pages/PageCSS.aspx
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OFI PQA :
Bagaimana Proses
Menindaklanjutinya?
Evaluasi dan Mantapkan Melalui
Quality Management Forum (QMF) 2011
Kurang dari satu bulan kita akan segera menghadapi penghujung tahun 2011. Jika
kita mengingat-ingat kembali ke belakang, resolusi apa yang pernah kita canangkan akan
kita capai selama tahun 2011 ini, dan sekarang kita pasti sudah tau jawabannya apakah
resolusi itu telah berhasil kita wujudkan ataukah tertunda.
Demikian pula dengan Insan Mutu Pertamina, yang telah mencanangkan resolusi
berupa target-target strategis yang harus dicapai selama kurun waktu satu tahun ini. Mulai
dari kegiatan Continuous Improvement Program (CIP) Standardization Management (SM),
Pertamina Quality Assessment (PQA) dan Knowledge Management Pertamina (KOMET).
Bagaimana progress pencapaian sasaran-sasaran tersebut, apa kendala dalam
pelaksanaannya dan peluang perbaikan apa yang bisa kita laksanakan pada periode yang
akan datang, harus dapat dikoordinasikan secara tepat.
Hal tersebut lah yang melatarbelakangi kegiatan Quality Management Forum (QMF).
Forum yang dikemas untuk seluruh penggerak kegiatan quality management baik di
wilayah kantor pusat, Fungsi, Unit Operasi/Usaha/Bisnis maupun Anak Perusahaan. QMF
pada tahun 2011 ini rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 12-13 Desember 2011
dengan mengagendakan seluruh pilar kegiatan QM tersebut (CIP, SM, PQA dan KOMET).

Gambar 1. Raker Tengah Tahun QM

Selain melakukan evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis dan kendalakendala yang dihadapi untuk dapat dijadikan lesson learned kedepannya, dalam QMF
juga akan ditetapkan langkah-langkah strategis demi proses perbaikan kedepannya.
Semua Sistem Tata Kerja (STK) yang mendasari dan mengatur kegiatan QM di
lingkungan Pertamina juga akan ditinjau keselarasan dan kemutakhirannya. Hal ini untuk
menjamin bahwa semua aktifitas QM dikendalikan oleh proses yang sama dan terarah
sesuai Visi Perusahaan.
Untuk
mempertegas
eksistensi insan
Pertamina dlm
kegiatan QM perlu
disusun program
yg selaras dg
pencapaian visi,
misi, strategi dan
target perusahaan.
Oleh karena itu pada
QMF diharapkan
kehadiran Direksi
utk memberikan
pembekalan terkait dg kebijakan terkini termasuk point penting (strategis) RJPP dan
RKAP. Dengan demikian diharapkan calendar of Event QM akan mendukung program
besar Perusahaan.
Hal baru yang akan disentuh pada QMF 2011 ini adalah area pembelajaran dan
pengembangan kompetensi para Insan Mutu. Diharapkan kedepannya kita akan
mempunyai panduan yang jelas mengenai jenis pembelajaran yang kita butuhkan yang
terkait langsung dengan aktifitas QM, yang secara kualitatif akan mampu meningkatkan
kompetensi dan kontribusi para Insan Mutu dan tentu saja tetap pada koridor
pembelajaran yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
Kesuksesan pelaksanaan dari QMF dalam menelorkan deliverable yang ingin dicapai
tentu saja butuh dukungan dari berbagai pihak, bukan hanya dari Insan Mutu Pertamina,
namun juga dukungan dari para Manajemen yang diharapkan mampu memberikan
arahan yang selaras dengan Visi dan cita-cita Perusahaan tercinta.•

Pada tanggal 5-6 Desember 2011 ini, akan dilakukan monitoring final (TW-IV) terhadap
tindak lanjut OFI to AFI PQA 2011 dari 21 Unit Bisnis/Operasi/Fungsi/Anak Perusahaan di
lingkungan Direktorat Hulu dan Pengolahan peserta PQA 2010 lalu. Status terakhir dari
penyelesaian OFI to AFI dimaksud ditunjukkan dibawah ini.
Melihat progress penyelesaian di TW III
yang telah mencapai di atas 70% ini, maka
ada optimisme tercapainya progress 100 %
di TW IV untuk beberapa Aplikan.
Namun demikian, coaching masih tetap
diperlukan untuk dapat membantu Aplikan
dalam menggerakkan perbaikan kinerja
berdasarkan hasil feedback PQA, terutama
bagi yang belum dapat menyelesaikan
tindak lanjut OFI to AFI ini sesuai target.
Secara umum Aplikan perlu
mendokumentasikan secara baik semua
evidence terkait penyelesaian OFI to AFI
dimaksud agar proses perbaikan yang
telah dilakukan mampu telusur (traceable)
sehingga dapat digunakan sebagai bahan
pembelajaran di lingkungan internal Aplikan
dan juga bagi Unit Bisnis/ Operasi/ Anak Perusahaan lainnya.
Untuk pelaksanaan PQA di tahun 2012 mendatang, monitoring tindak lanjut OFI to AFI
ini akan tetap dilakukan terhadap item-tem OFI yang belum dapat diselesaikan di tahun 2011
ini, dan juga OFI dari 12 Unit Bisnis dan Anak Perusahaan di lingkungan Direktorat M&T yang
merupakan hasil asesmen PQA 2011 yang jumlahnya sebanyak 395 item.
Hal yang penting untuk diketahui dalam menindak lanjuti OFI PQA adalah bagaimana
Aplikan dapat memahami esensi dari OFI dan mendefinisikannya secara jelas dalam bentuk
rencana kegiatan utama. Tindak lanjut OFI to AFI bukanlah sekedar memperlihatkan bukti-bukti
dokumen/memo/STK pada saat dilakukannya proses monitoring triwulanan, yang mungkin saja
hal itu terlewatkan pada saat dilakukan asesmen, namun lebih dari itu proses tindak lanjut itu
seharusnya berupa pelaksanaan dari rangkaian rencana kegiatan utama yang jelas deliverable
nya, jelas tata waktu pelaksanaannya, dan jelas pula siapa PIC nya.
Untuk itu, rencana kegiatan utama perlu
didefinisikan secara tepat dan didiskusikan
bersama di lingkungan internal Aplikan, ditentukan
prioritasnya sesuai batasan sumberdaya yang
dimiliki, dan termasuk juga melibatkan Tim Leader
Examiner jika hal ini diperlukan.
QM General Affairs dalam hal ini telah
menyiapkan template yang diharapkan dapat
sedikit membantu Aplikan dalam menyusun
rencana tindak lanjut OFI to AFI PQA 2012 secara
lebih rinci. Template tersebut menjabarkan satu per
satu Action for Improvement (AFI) dalam bentuk 3-5
kegiatan utama.
Coaching OFI to AFI PQA 2012 yang dilakukan
dalam rangkaian acara Kick Off PQA 2012 pada tanggal 5-6 Desember 2011 ini, diharapkan
dapat membantu Aplikan dalam menyusun tindak lanjut OFI PQA 2011 yang lebih baik. Marilah
kita manfaatkan moment ini secara maksimal untuk perbaikan kinerja perusahaan kita ke
depan.•

oleh Annisrul Waqie, Tim QM - General Affairs Directorate

Oleh : Dewi Hanifah - Quality Management, General Affairs Directorate
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
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Kehamilan adalah suatu keadaan
untuk menjadi : Seorang bayi yang
belum lahir menjadi mampu hidup di
luar lingkungan tubuh ibunya yang
aman, nyaman, dan terlindung,
sedangkan anda akan menjadi orang
tua. Kehamilan adalah pengalaman
pertumbuhan yang positif untuk
sebagian besar calon orang tua. Ini
adalah saatnya untuk membuat atau
mengembangkan sistem pendukung,
perbanyaklah mencari informasi
kebutuhan yang dibutuhkan oleh
seorang ibu hamil mulai dari pra hamil
sampai pascakelahiran.
Buku ini terdiri dari 16 Bab yang
masing-masing babnya merupakan
informasi yang dibutuhkan oleh para
calon orang tua. Buku ini dapat
dijadikan sebagai acuan hal-hal
yang harus dilakukaan saat proses
kehamilan, saat proses persalinan dan
setelah pasca melahirkan. Turut di
jelaskan pula di dalam buku ini jenisobatan apa saja yang dilarang untuk
dikonsumsi saat hamil dan masa
menyusui, nutrisi yang dibutuhkan
oleh ibu serta anak, bagaimana
olahraga yang aman saat sebelum
melahirkan serta setelahnya, juga
diinformasikan cara perawatan bayi.
Dalam mempersiapkan kehamilan
terdapat 10 langkah yang dipaparkan
dalam buku ini terdapat pada Bab
3, langkah-langkah tersebut yakni;
1. Buat janji dengan tenaga perawat
untuk membicarakan keadaan
kesehatan kita, 2. Pelajari riwayat
kesehatan kita dan suami, 3. Dilarang
untuk merokok, minum alkohol, serta
obat terlarang, 4. Makan dengan
baik dan cobalah capai berat badan
ideal, 5. Perbaharui imunisasi kita,
6. Jika mengidap penyakit kronis,
carilah bantuan dokter untuk
menstabilkan penyakit anda, 7. Jika
anda mengkonsumsi obat yang
membahayakan kehamilan, carilah
sesuatu yang lebih aman, 8. Hindari
pemajanan terhadap bahan kimia dan
substansi racun, 9. Pasangan suami
istri harus menjaga gaya hidup, 10.
Memelihara kesehatan yang baik dan
menerapkan gaya hidup sehat.
Buku ini dapat memberikan
pencerahan dan kebijakan yang
dibutuhkan saat masa kehamilan,
melahirkan, serta setelahnya.
Kecenderungan para calon ibu
sekarang yang gaya hidupnya
bergerak ke arah yang lebih sibuk,
baik di pekerjaan maupun waktu
luang, sehingga hanya mempunyai
waktu yang lebih sedikit untuk
memperhatikan kehamilan. Buku ini
dapat dijadikan acuan cepat dalam
menjawab pertanyaan masa sebelum
kehamilan serta pasca melahirkan.
Buku ini hadir untuk merealisasikan
cita-cita penulisnya untuk membantu
membuat pengalaman kelahiran
bayi dan peralihan menjadi orang
tua menjadi pengalaman yang paling
lancer, aman, dan memuaskan.
MP
PERPUSTAKAAN

BEKASI - PT Pertamina (Persero) dan PT Jababeka Tbk menandatangani
kesepakatan kerja sama pembangunan SPBU CODO (Company
Owned, Dealer Operated) di kawasan industri Jababeka, Bekasi, Jawa
Barat, pada (23/11). Kesepakatan ditandatangani Direktur Pemasaran
& Niaga Pertamina Djaelani Sutomo dan Direktur Operasonal PT
Jababeka Tbk. Hyanto Wihadi.
Berikutnya, dilanjutkan dengan penandatanganan SPBU CODO
antara GM Fuel Retail Marketing (FRM) Region III Hasto Wibowo dan
Direktur PT Sarana Pratama Bakti Utama Rahendra.
Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Djaelani Sutomo berterima
kasih karena SPBU Pertamina bisa diterima di kawasan industri yang
terletak di Kabupaten Bekasi tersebut. “Tentunya kami ingin memberikan
servis yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan BBM di wilayah industri
Jababeka ini,” kata Djaelani.
Djaelani pun tidak lupa untuk mempromosikan produk-produk Perta
mina lainnya, seperti pelumas yang sudah banyak dipakai di kegiatan
industri di Jababeka. “Ini merupakan bisnis yang menarik. Pelumas
Pertamina sudah menembus pasaran ekspor ke-18 negara, selain
penjualan di pasar dalam negeri yang terus meningkat,” kata Djaelani.
Direktur Operasional Jababeka Hyanto Wihadi menyatakan rasa
bangganya bahwa Jababeka diberi kepercayaan oleh Pertamina untuk
membangun SPBU sistem CODO. Hyanto pun berharap kerja sama ini
bisa menjadi awal dari kerja sama lainnya yang lebih besar.
Hyanto menjelaskan, Jababeka mempuyai lahan selaus 5.600 Ha,
yang terdiri dari kawasan industri, perumahan, pembangkit tenaga
listrik sebesar 150 Mw, dan kemungkinan kerja sama pengadaan gas
dari Pertamina untuk kebutuhan Bekasi Power. Di kawasan industri
ini terdapat sekitar 1.500 pabrik yang berasal dari 30 negara. Selain
itu, Jababeka pun membangun Cikarang Dry Port, kawasan terminal
peti kemas seluas 300 Ha, yang akan membantu Terminal Petikemas
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Direktur Pemasaran dan Niaga Djaelani Sutomo (kanan) berjabat tangan dengan Direktur
Operasional PT Jababeka Tbk Hyanto Wihadi sebagai tanda disepakatinya kerja sama
pembangunan SPBU COCO di kawasan industri Jababeka, Bekasi.

Tanjung Priok dalam proses ekspor-impor.
“Saat ini di Jababeka realisasi investasi mencapai 7,3 miliar dolar
AS. Ini adalah suatu potensi yang luar biasa yang bisa digarap bersama,”
kata Hyanto memberikan gambaran potensi bisnis Jababeka.
Acara dilanjutkan dengan peninjauan lapangan dan beberapa lokasi
di dalam kawasan indsutri Jababeka. MPUHK

FRM Region IV Bina Hubungan dengan Pers
SEMARANG - Guna menjalin silaturahmi dengan media cetak dan
elektronik, beberapa waktu yang lalu External Relations Fuel Retail
Marketing (FRM) Region IV mengadakan Media Gathering yang diikuti
75 wartawan di wilayah Jateng & DIY dengan mengambil tema “Menjalin
silaturahmi dan Sinergi dengan Media”.
Acara dibuka oleh GM FRM Region IV Rifky Effendi Hardijanto yang
didampingi Manager LPG & Gas Products Region III Arie Anggoro dan
SAM Retail Tegal Nurhadiya.
Media gathering ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi
dengan media yang merupakan partner dalam melaksanakan bisnis
sehingga dapat membangun citra positif perusahaan.
Pada kesempatan tersebut GM FRM Region IV Rifky Effendi Har
dijanto menyampaikan, realisasi penyaluran BBM PSO di wilayah Jateng
& DIY sudah mengalami over quota yang sangat signifikan pada Oktober
2011. “Premium sudah tembus angka 107% dan Solar 106%. Karena

itu, kami mengajak rekan-rekan media untuk menyosialisasikan program
pengendalian yang akan dilakukan kepada masyarakat pengguna BBM,”
jelasnya.
Rifky memaparkan, masalah over quota BBM Bersubsidi ini
sebenarnya tidak hanya dialami oleh FRM Region IV. Hampir di semua
daerah di Indonesia mengalami hal yang sama dengan persentase yang
berbeda sehingga pengendalian harus dilakukan sesegera mungkin.
“Kami sudah melakukan berbagai upaya, termasuk meningkatkan
pasokan BBM Non Subsidi khususnya Pertamax di SPBU-SPBU dan
mendorong masyarakat mengkonsumsi BBM Non Subsidi,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, para wartawan juga diajak mengunjungi
kilang RU IV Cilacap. Dalam kunjungan tersebut, rombongan diterima
oleh Legal & General Affair Manager RU IV Drg.R.Sutarno didampingi
Public Relation Section Head RU IV Ruseno.MPFRM REG. IV

Peningkatan ‘Safety Awareness and Leadership’
untuk ‘Rig Superintendent’
JAMBI - Peningkatan kompetensi dan safety awareness terus mendapat
perhatian serius di PT. PDSI. Besarnya peranan dan tanggung jawab
seorang Rig Superitendent, Toolpusher dan Driller dalam pekerjaan
pemboran dilokasi memberi dampak yang luar biasa. Oleh karena itu,
sejak 7-27 September 2011 PT. Pertamina Drilling Services Indonesia
menyelenggarakan Workshop Safety Awareness and Leadership for
Rig superitendent, yang berlangsung dalam 6 batch dan dilaksanakan
di Jambi, Palembang dan Yogyakarta.
Direktur Umum PT. Pertamina (Persero) Waluyo tampil sebagai
pembicara HSE Leadership pada 27 september 2011, dan sebelumnya
materi yang sama juga diisi oleh HSSE PT. Pertamina(Persero).
Sementara itu Direksi PT. PDSI secara bergantian memaparkan
pentingnya aspek HSE dalam mendukung RJPP 2011-2015 dan
komitmen BOD terhadap penerapan HSE. Sedangkan materi terkait

dengan aspek HSE dalam kegiatan operasional pemboran dan kerja
ulang, HSE Performace 2011 dan HSE Management System disampaikan
oleh manajemen PT. PDSI. Trainer Motivation (Soft Skill) juga memberikan
materi guna membantu membuka dan mengubah mindset para peserta
agar aspek HSE menjadi sesuatu hal yang harus dilaksanakan (inspiring
safety awaraness).
Dengan adanya workshop ini, para peserta dapat lebih terbuka
wawasannya dan memiliki persepsi yang sama terhadap dampak yang
ditimbulkan akibat suatu insiden yang mungkin terjadi dan pengaruhnya
terhadap masa depan perusahaan.
Workshop ini akan ditindaklanjuti dengan mengadakan kegiatan
serupa untuk para crew rig kemitraan, manajemen kemitraan dan pihakpihak lain yang terkait langsung dengan proses kegiatan pemboran di
lokasi kerja.MPPDSI

Foto : PERTAMINA SHIPPING
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Technical Fleet I LR-MR Manager,
Perkapalan,
Direktorat Pemasaran & Niaga

Crewing Manager,
Perkapalan,
Direktorat Pemasaran & Niaga
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RU II ADAKAN UPACARA
GRAND SAFETY TALK TURN AROUND 2011
SEMARANG – RU II Dumai mengadakan upacara
Grand Safety Talk Turn Around 2011, pada (21/10).
Seluruh tim manajemen, section head, dan ribuan
mitra kerja pelaksana TA mengikuti kegiatan
tersebut. Bertindak sebagai pemimpin upacara
Senior Manager Operational & Manufacturing M.
Yamin Yosfiah mewakili General Manager RU II. Turn
Around (TA) kilang RU II 2011 merupakan kegiatan
rutin perusahaan guna meningkatkan performance
kilang. Dalam pelaksanaan TA banyak mengandung
potensi bahaya kecelakaan kerja yang bisa
berdampak terhadap penurunan citra perusahaan.
Maka diharapkan kepada yang terlibat baik pekerja
maupun mitra kerja di dalam pelaksanaan turn around
kali ini untuk dapat menerapkan aspek keselamatan,
kesehatan kerja dan lingkungan.MPRU II

Foto : RU II

Foto : PERTAMINA SHIPPING

GABRIEL HONGGERE

Foto : PERTAMINA SHIPPING

POSISI

Marine Region I Marketing,
Perkapalan,
Finance Directorate

Warung Kopi

Bu Sari
Pak Hamzah
Pak Joni
Bu Sofia
Pak Hamzah

Pak Joni

Pak Hamzah
Bu Sari

Bu Sofia
Pak Joni

Bu Sari

Iyum

Bu Sofia

Pak Hamzah
Iyum
Ujang
Iyum

Pak Hamzah

Iyum
Mang Warta

Bu Sofia

: Pak Hamzah, udah denger kabar belum
kalo Bu Nita dirawat di RS?
: Wah, baru denger nih Bu....
: Sakit apa?
: Belum ketauan Pak. Baru masuk rumah
sakit kemarin sore.
: Pantes.. Waktu pas ketemu saya di meeting,
keliatan banget kalo Bu Nita kurang sehat.
Pucat.
: Yahhh... Pak, kayak gak tau Bu Nita. Dia
kan energik banget. Kadang saya berpikir,
darimana ya sumber energinya. Saya aja
yang laki-laki kayaknya susah ngimbangin
energinya Bu Nita.
: Iya, ya....
: Yah, badan kan daya tahannya naik turun.
Mungkin sekarang daya tahan Bu Nita lagi
ngedrop. Makanya kita perlu jaga stamina
sesibuk dan seenergik apapun kita.
: Betul Bu. Semoga bukan penyakit serius
ya...
: Aminnnn... Iya Bu. Semoga Bu Nita gak
lama dirawatnya. Saya dan teman-teman
lain bakal kangen banget. Energi Bu Nita itu
bisa bikin kami bersemangat kerja. Seperti
‘tertular’ begitu deh....
: Hehehehe bisa aja nih Pak Joni. Tapi iya sih.
Kalo bicara sama Bu Nita, saya jadi terpacu
untuk bekerja lebih giat.
: (sambil menyerahkan teh manis) Punten
Ibu-ibu sama Bapak-bapak, mau nengokin
Bu Nita gak? Kalo nengokin, Iyum boleh ikut
gak?
: Hehehe boleh Yum... Ini blom diomongin
mau nengokin kapan. Gimana, mau
nengokin kapan?
: Gimana kalo nanti sore. Iyum mau ikut?
: Mau, kalau boleh, Pak... Hehehehe
: Ih, Iyum mah kelewatan... Mau ikutannn
aja... Jangan mau Pak...
: Ih Kang Ujang mah gitu... Gini-gini Iyum juga
penggemar Bu Nita. Apalagi Bu Nita rajin
makan di warung kita.
: Iya Yummm... Boleh... Bagus kamu mau
nengokin Bu Nita. Nanti sore ya Yum,
bareng sama kita-kita.
: Tuh Kang... boleh kan.....
: Punten ya Pak, Bu. Salam buat Bu Nita
dari saya dan Ujang. Biar Iyum yang ikut
nengokin kalo Bapak-bapak dan Ibu-ibu gak
keberatan.

: Sipp. Jangan lupa ya Yum nanti sore.MP

PRABUMULIH – PT Pertamina EP (PEP) Region Sumatera
menyelenggarakan Turnamen Golf dalam rangka Pekan
Olahraga HUT ke-54 Pertamina, pada Sabtu (19/11). Kegiatan
ini dilaksanakan di lapangan golf Komperta Prabumulih
dan diikuti lebih dari 50 peserta yang berasal dari wilayah
Prabumulih dan sekitarnya. Seluruh peserta terbagi menjadi
15 kelompok dengan beranggotakan masing-masing tiga atau
empat orang. Panitia menyediakan puluhan hadiah lucky draw
yang menarik untuk para pegolf dan juga disediakan hadiah
mobil kijang innova untuk pemain yang berhasil melakukan
hole in one.MPPEP REG. SUMATERA

PERINGATAN IDUL ADHA
DI Fuel Retail MARKETING REGION VI Kalimantan
BALIKPAPAN - Umat muslim Unit Pemasaran Kalimantan pada
6 November 2011 bertepatan dengan Idul Adha menyembelih
9 ekor sapi dan 7 ekor kambing, di halaman gedung Annex.
Penyerahan hewan kurban oleh tim manajemen Fuel Retail Mar
keting Region VI Joko Pitoyo kepada BDI Pemasaran Kalimantan
selaku panitia penyembelihan dan pendistribusian daging kurban
kepada yang berhak menerima. Hewan kurban tersebut berasal
dari muqorif Pemasaran Kalimantan dan Pertamina Tongkang.
Setelah hewan kurban disembelih dan dikuliti, hati hewan qurban
diperiksa oleh bagian kesehatan hewan kota Balikpapan yang
didampingi oleh Dr. Dhian Handriwan. Daging kurban dibagikan
kepada lingkungan sekitar Kantor Unit dan para tenaga bantu,
panti asuhan, serta desa binaan Pemasaran Kalimantan yang
letaknya di pinggiran kota Balikpapan.MPFRM REG. VI

Foto : FRM REG.VI

Suasana pagi hari di warung Mang Warta.

Foto : PEP REG. SUMATERA

Jaga Stamina

TURNAMEN GOLF PEKAN OLAHRAGA
REGION SUMATERA

anak perusahaan

Town Hall Meeting
PHE ONWJ
Jakarta – Ada empat pilar yang menjadi perhatian
dan fokus kegiatan ke depan Pertamina. Pertama,
fokus pada kegiatan EOR (Enhanced Oil Recovery);
Kedua, mengenai new and renewable energy; Ketiga,
offshore operation; dan Keempat adalah in unorganic
growth ini merupakan poin yang sangat penting bagi
PHE. Demikian dipaparkan President Direktur PHE,
Salis S Aprilian pada saat Town Hall Meeting PHE
ONWJ, di Gedung F Kantor Hijau Arcadia, Jakarta,
Selasa (15/11).
“Perubahan harus dilakukan karena sejalan dengan
perubahan visi Pertamina yaitu menjadi perusahaan
penyedia energi,” ujar Salis.
Menurut Salis, PHE merupakan anak perusahaan
Pertamina yang sangat potensial untuk bisa mengem
bangkan aktifitas yang ada. “Jadi kami dari manajemen
PHE sangat siap untuk melakukan pengembangan
sebuah lapangan migas,” lanjutnya.
“Saya melihat ada banyak kesempatan dan tantangan
di PHE. Untuk tantangannya, PHE masih mempunyai
lapangan yang masih bayi bahkan belum lahir, baik itu
di green field maupun brown field. Kemudian, lokasinya
terpisah-pisah dari ujung Sumatera Utara hingga Papua.
Selain itu, kegiatan eksplorasinya pun ada yang di
onshore dan offshore, serta wilayah kerjanya domestik
dan internasional. Itu semua merupakan tantangan
dan sekaligus peluang bagi Pertamina Hulu Energi,”
papar Salis.
Ditambahkan Salis, bahwa ada hal penting yang
harus lebih diperhatikan, yaitu TECOP (Techical
Economical Commercial Organisational Politic). “Semua
kegiatan eksplorasi harus menguasai strategi TECOP
ini, agar ketika melakukan kegiatan di lapangan dapat
berjalan dengan lancar,” ujar Salis.
Ia menyontohkan, ketika hendak melakukan eks
plorasi, faktor utama adalah pembebasan wilayah atau
lahan dan itu sangat kuat kaitannya dengan politis.
Sebab akan bersinggungan langsung dengan pihak
pemerintahan. “Kalau di ONWJ, mungkin tidak terlalu
bersinggungan dengan masyarakat sekitar eksplorasi,”
kata Salis.
“Saya melihat para pemangku kepentingan atau
stakeholders PHE punya banyak target. Sebagai alat
penopangnya adalah empat pilar tersebut. Apalagi
sekarang ini Pertamina sudah memiliki UTC (upstream
technology center) yang dapat memberikan masukan
berkaitan dengan masalah teknologi di bidang hulu,”
paparnya.
Dalam kesempatan tersebut hadir Dewan Komisaris
PHE ONWJ S. Suryono, Mantan Presdir PHE Dwi
Martono, dan segenap jajaran direksi PHE ONWJ serta
seluruh pekerjanya.MPNDJ

10

No. 49

AP

Tahun XLVII, 5 Desember 2011

Proyek ‘Looping’ Pipa Gas Simpang-Y Pusri

Bukti Komitmen Pertagas untuk
‘Customer Satisfaction’
PALEMBANG - Pada 7 No
vember 2011, Pertamina Gas
(Pertagas) melaksanakan
commissioning proyek Pipa
Gas Looping Simpang-Y Pusri
sebagai tanda berakhirnya
pekerjaan proyek tersebut.
Acara yang digelar secara
sederhana di titik Simpang-Y
tersebut dihadiri oleh Direktur
Utama Pertagas Gunung Sar
djono Hadi dan manajemen
Pertagas lainnya.
Manager Proyek Pipa
Gas Looping Simpang-Y
Pusri Winarno memaparkan
proses pengerjaan proyek
Pipa Gas Looping Simpang-Y
Pusri. Dengan bangga
Winarno menyampaikan
bahwa tim proyek berhasil
menyelesaikan proyek
ini lebih cepat dari waktu
yang tertera pada kontrak.

“Sesungguhnya jangka waktu
proyek ini dalam kontrak
adalah dari 7 September
2010 sampai 22 November
2011. Alhamdulillah, tim dapat
menyelesaikannya lebih cepat
dari kontrak,” ujar Winarno.
Sebelum commissioning
tim proyek telah melakukan
pemeriksaan menyeluruh
dan telah mengisi pipa gas
dengan tekanan 370 psig.
Pembangunan pipa
looping 20 inchi sepanjang
36,65 km dari Simpang-Y
ke Pulau Layang sampai
Pusri ini merupakan solusi
yang diberikan Pertagas
berkaitan dengan usia pipa
gas yang telah berusia 20
tahun lebih. Pipa looping
tersebut diharapkan dapat
meningkatkan penyaluran gas
eksisting serta memberikan

Foto : PERTAGAS

KIPRAH

Dirut Pertagas Gunung Sardjono Hadi (kiri) memutar tuas valve sebagai simbol
peresmian proyek Pipa Looping Simpang-Y Pusri.

keamanan penyaluran gas
ke beberapa konsumen
Pertagas, termasuk ke PT
Pupuk Sriwidjaja (Pusri).
“Proyek ini merupakan
salah satu bukti dari komitmen
Pertagas untuk customer satis
faction. Melalui pembangunan

pipa looping ini kami mencoba
memberikan best service
pada customer, baik Pusri
maupun para shipper-nya,”
ujar Direktur Utama Pertagas
Gunung Sardjono Hadi.
MP
PERTAGAS

PHE ONWJ Tambah Suplai Gas
ke Pupuk Kujang
Jakarta – PHE ONWJ sepakat menambah suplai gas ke
Pupuk Kujang. Penandatanganan amandemen Perjanjian Jual
Beli Gas (PJBG) dilakukan Presiden Direktur PHE Salis S.
Aprilian dengan Direktur Utama Pupuk Kujang Achmad Tossin,
di Jakarta, pada (17/11).
Menurut Salis S. Aprilian, tambahan pasokan gas tersebut
diharapkan akan dimulai pada 1 Januari 2012. Dengan adanya
amandemen ini juga menjaga agar pabrik Kujang 1A dapat tetap
terus beroperasi, untuk mendukung program pemerintah dalam
memenuhi produksi beras di daerah Jawa Barat.
“Pengalokasian gas dari lapangan APNE F telah disetujui
oleh BPMIGAS sesuai dengan Per-Men Nomor 3 dan PTK
nomor 29,” ujar Salis.
PJBG antara PHE ONWJ dengan PT Pupuk Kujang

pertama kali ditandatangani pada 24 Juli 2006, dimana gas
mulai dialirkan pada 12 Februari 2008.
Sementara itu, Direktur Utama Pupuk Kujang Achmad Tossin
menjelaskan pupuk yang dihasilkan pabrik ini adalah adalah
urea. “Karena saat ini memang petani tergantung pada pupuk
urea,” papar Tossin.
“Kami akan memanfaatkan pasokan gas dari PHE ONWJ
untuk meningkatkan kapasitas. Memang untuk saat ini
kapasitas Kujang belum 100 persen. Dengan adanya tambahan
ini, produksinya diharapkan dapat 100 persen. Kalau pun
tidak mencapai 100 persen, jelas ada peningkatan. Untuk
perpanjangan ini akan berlangsung hingga 2016,” tandas
Achmad Tossin.MPNDJ

Tanjung - Salah satu sumur suspended UBEP Tanjung yang berada di
lapangan Tanta, yaitu sumur TA-01, berhasil memproduksikan gas secara
signifikan setelah dilakukan stimulasi acid fract pada 28 Oktober 2011. Sumur
ini menghasilkan gas rata-rata per-hari sebesar 593 MSCFD pada jepitan ¼
inch dan tekanan kepala sumur 320 psi.
Sumur TA-01 dibor pada 11 Januari 1975 dengan kedalaman total 2306
meter menembus Formasi Warukin, Formasi Tanjung, dan Batuan Karbonat
Formasi Berai sebagai obyektif utama. Sumur ini diselesaikan sebagai sumur
suspended dan coba diproduksikan beberapa kali dengan melakukan
pengasaman, namun hanya menghasilkan gas kecil dengan umur produksi
yang sangat singkat.
Studi yang dilakukan oleh tim EPT (GGR) UBEP Tanjung, mengacu hasil
survei dan interpretasi log RST pada tahun 2010, mengindikasikan Formasi
Berai di sumur TA-01 masih mempunyai potensi gas yang cukup signifikan
untuk men-support kegiatan operasi lapangan UBEP Tanjung. Di antaranya

untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik dan turbin pemompaan oil
shipment.
Pekerjaan acid fract ini menggunakan asam HCL sebagai main fluid
sebanyak ± 10.000 gallon dengan zona yang di-fract adalah zona B-795
pada interval 789 – 800 meter. “Pengerjaan acid fract ini untuk membuat
rekahan pada batuan dan meningkatkan permeabilitas batuan Karbonat
dengan menggunakan cairan asam,”papar Dani Novriyandi selaku Ahli
Teknik Produksi Area III.
Gas yang dihasilkan oleh sumur ini keseluruhannya dialokasikan
untuk memenuhi kebutuhan energi internal perusahaan. “Semuanya untuk
kebutuhan suplai gas di Power Plant UBEP Tanjung,” lanjutnya.Melihat
keberhasilan acid fract yang telah dilakukan di sumur TA-01 ini, pada 2012
mendatang pengerjaan acid fract serupa juga akan dilakukan untuk sumur
lain di lapangan yang sama, yakni TA-02. Semoga hasil yang diperoleh nanti
tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya.MPUBEP TANJUNG

Foto : UBEP TANJUNG

UBEP Tanjung Berhasil Produksi Gas
di Sumur ‘Suspended’ Tanta-01
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Pertamina Siap Kelola
Konversi BBM ke BBG
Jakarta - Sebagai BUMN yang bergerak di kanal
energi, Pertamina siap jika ditunjuk pemerintah men
jadi leader dalam program konversi Bahan Bakar
Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk sek
tor transportasi. Konversi ini dipandang perlu untuk
memangkas beban dan ketergantungan akan subsidi
BBM, menuju pengembangan energi murah dan ramah
lingkungan.
“Kalau memang pemerintah memercayakan
kepada kami, tentu kami siap untuk menjadi leader
dalam program konversi tersebut,” kata Vice President
Corporate Communication Pertamina M. Harun
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Rencanakan Investasi dengan Matang
JAKARTA - Realisasi investasi Pertamina di tahun 2011 men
jadi perhatian serius Direksi Pertamina. Karena itu, pada (7/11)
diadakan Workshop Investasi 2011 dan dibuka oleh Direktur
Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko (PIMR) M. Afdal
Bahauddin di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta. Workshop
diselenggarakan oleh fungsi Corporate Investment and Business
Development (CIBD, dahulu Renstrabangus).
Hadir dalam pembukaan acara tersebut selain M.Afdal
Bahauddin, ialah Direktur Pemasaran & Niaga Djaelani Sutomo,
SVP CIBD Gusrizal, SVP Perkapalan Suhartoko, dan jajaran
manajemen Direktorat PIMR dan Direktorat Pemasaran &
Niaga lainnya.
Di dalam workshop ini, Afdal menekankan agar segala
berbagai kendala yang terjadi harus diselesaikan agar rencana
investasi yang sudah ditetapkan dapat terlaksana. “Kita

semua harus bekerja lebih keras dan lebih cerdas lagi untuk
merealisasikan rencana investasi,” tegasnya.
Sementara Direktur Pemasaran & Niaga Djaelani Sutomo
dalam kesempatan yang sama menyarankan, di waktu yang
akan datang, sebaiknya investasi tidak akan dikeluarkan
sebelum perencanaan awalnya matang. “Ini untuk meminimalisir
kemungkinan investasi yang gagal. Jangan sampai, jika sebuah
proyek investasi sudah selesai, masih menyisakan berbagai
masalah. Hal ini tidak boleh lagi terjadi, “ ujarnya.
Workshop Investasi 2011 berlangsung selama beberapa
hari dan melibatkan semua direktorat. Direktorat Keuangan dan
Direktorat Pemasaran & Niaga pada Senin (7/11), Direktorat
Umum dan Direktorat SDM pada Selasa (8/11), Direktorat PIMR
pada Rabu (9/11) dan Direktorat Hulu pada Jumat (11/11).
MP
UHK

dalam acara Revitaslisasi Konversi Gas untuk Sektor
Transfortasi, di Jakarta,(22/11).
Harun menegaskan bahwa Pertamina menyerahkan
kebijakan ini kepada pemerintah, karena pemerintah lah
yang memegang penuh keputusan untuk program ini.
“Pertamina optimis dapat mengembangkan energi yang
murah dan ramah lingkungan ini. Kita punya success
story konversi minyak tanah ke gas. Apalagi kita juga
didukung oleh up stream dan pasokan buat SPBG,”
ujarnya.
Sementara Senior Vice President Gas Pertamina
Nanang Untung mengatakan, penerapan penggunaan
gas untuk transportasi harus dapat direalisasikan,
terlebih untuk kota padat seperti Jakarta. Selain
mereduksi pemborosan BBM, hadirnya BBG dapat
membantu memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk
sektor tranportasi umum.
“Sebenarnya 50-60 mmscfd gas itu sudah cukup

Kuatkan HSE untuk Suksesi Bisnis Pertamina
Jakarta - Health Save and Environment (HSE) merupakan
salah satu aspek penting penopang keberhasilan bisnis
Pertamina. HSE juga merupakan langkah preventif terhadap
berbagai ancaman kecelakaan kerja yang mungkin terjadi.
Menyadari hal tersebut Direktorat Pemasaran dan Niaga, gelar
Health Safety Environment (HSE) Leadership Forum bagi
General Manager (GM) Fuel Retail Marketing, pada (28/10), di
Gedung Utama Pertamina Pusat.
“Dalam rangka mewujudkan komitmen menjadi world class
energy company yang menerapkan aspek HSE, jajaran top
manajemen di daerah operasi dan Vice President dikumpulkan
untuk mewujudkan komitmen itu,” kata Djoko Prasetyo, SVP
Fuel Marketing and Distribution dalam pidato pembukaanya.
Forum ini diisi dengan menggunakan metode seputar
assessment kepemimpinan take fight visible commitment.

Selain itu, juga diadakan diskusi tentang membangun budaya
HSE, studi kasus HSE terkait kepemimpinan, termasuk di
dalamnya bagaimana menangani, memulihkan dan mencegah
kecelakaan kerja.
Beberapa narasumber yang berasal dari luar juga menjadi
referensi sehingga para peserta forum mendapat pembelajaran.
Rencananya, hasil dari forum diskusi ini akan dibuat menjadi
kesepakatan.
“Dari forum ini kami sudah mendapat gambaran apa yang
harus dilakukan untuk mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan
HSE. Mulai dari penyusunan, eksekusi dan membangkitkan
kultur budaha HSE di semua lini, hingga tahap evaluasi,” kata
GM Fuel Retail Marketing III, Hasto Wibowo sebagai salah
satu peserta.MPSAHRUL

untuk menutup kebutuhan bahan bakar gas, untuk
angkutan umum se-Jakarta. Yang menjadi masalah,
konsumen ada di Jakarta tetapi penyaluran/distribusi
itu menggunakan pipa dari daerah lain. Tentunya hal
ini akan berdampak pada keekonomiannya,” kata
Nanang Untung.
Nanang mengatakan bahwa Pertamina EP optimistis
mampu mempercepat pengembangan konversi BBM
ke BBG, untuk transportasi umum di Jakarta. Dengan
syarat, pasokan gas mengalir secara kosisten.
“Sudah ada 16 unit jalur pipa yang memasok gas
ke Jakarta untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas
(SPBG). Namun yang menjadi masalah saat ini dari
kemampuan produksi 1.500 mmscfd gas yang dimiliki
Pertamina EP, hampir semuanya sudah terkontrak
untuk memenuhi pasokan gas industri,” ungkap Na
nang.
Ke depannya Nanang berharap, pemerintah dapat
mewajibkan produsen gas untuk mematuhi Domestik
Market Obligation (DMO) gas. Dalam Keputusan
Menteri ESDM 16/2010, sebenarnya pengusaha
minyak dan gas yang mencari sumber dari upstream
memiliki kewajiban memenuhi DMO. Namun hingga
saat ini belum terealisasi sepenuhnya.
“Misalkan dari 40 persen gas yang diwajibkan
untuk DMO, kalau 25 persen saja dialokasikan untuk
transportasi maka akan maksimal,” katanya
Saat ini produksi gas di dalam negeri mencapai
8.000-9.000 mmscfd, dan Pertamina EP memproduksi
1.500 mmcfd. Jika pemerintah memaksimalkan itu,
maka Pertamina EP optimistis revitalisasi BBM ke BBG
bisa maksimal.MPSAHRUL

Ketika Racun Itu
Kian Terasa Manis
Malam puncak Anugrah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2011
pada 25 November 2011, nama Abraham Lagaligo terdengar
nyaring di gedung utama Pertamina. Lewat tulisannya yang
bertajuk Berburu Gas Hingga ke Qatar, ia berhasil terpilih
menjadi pemenang untuk kategori cetak dan mengantongi
hadiah sebesar Rp 25 juta.
Abraham – biasa dipanggil Bram -- yang menulis di majalah
Tambang sejak tahun 2007 ini mengaku sangat surprise
sekaligus senang karena kerja kerasnya mendapat apresiasi
setelah sekian kali mengikuti AJP. Tahun ini ia mengirimkan 3
naskah, sedang di tahun sebelumnya mengirimkan segepok
naskah berita. “Saya nggak nyangka naskah itu bakalan
menang. Karena tulisan itu berbau konflik.Tapi, rupanya naskah
itu yang dipilih oleh juri,” ungkapnya.
Alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini mengaku
bahwa AJP bisa menjadi sebuah pembuktian bahwa naskah
yang diplih oleh pantia adalah naskah terbaik. Karya yang dinilai
memberikan dampak sosial atau dampak kebijakan serta tidak
semata naskah yang berisi puja-puji terhadap Pertamina.
“Dua naskah saya yang agak berbau dukungan pada
Pertamina, itu malah nggak menang seperti “Berebut Harta
Bumi Maleo” dan naskah “Menyapu kerikil CBM”. Jadi penjurian
di AJP itu adalah objektif,” tegas ayah dua orang anak ini.
Perjalanan karir Bram di dunia jurnalistik cukup menarik.
Pergumulan Abraham di media massa bukanlah sesuatu yang
direncanakan. Bak racun, saat magang di sebuah kantor Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) di Surabaya, ia gemar nongkrong
bareng bersama para wartawan, dari situ perjalanannya se
bagai kuli tintapun dimulai sebagai wartawan kriminal di koran

Memorandum pada tahun
2002.
“Saya sadar dunia
pers akan menjadi peng
ubah dunia. Ini juga
mungkin diracuni sama
abang-abang senior
yang wartawan. Kalau
Indonesia ingin maju,
orang Indonesia harus
ahli di bidang media,”
ujar Bram.
Bram mengakui,
b a h w a m e n u l i s
tentang migas dan
energi itu tidak mudah. Ia membutuhkan waktu
tiga bulan untuk beradaptasi, beruntung di tempat ia bekerja dia
banyak mendapat bimbingan dan masukan. “Menulis tentang
tambang dan migas itu susah. Mereka itu bisnis yang spesifik.  
Awal menulis tentang migas, tulisan saya itu kacau, kita harus
terus update,” kenang pria yang pernah bercita-cita menjadi
tentara sewaktu kecil.
Berbeda dengan orang kebanyakan yang hidup normal,
ritme hidup pria berdarah Surabaya ini cenderung abnormal.
Bahkan ia kerja tak mengenal waktu, hinggal larut malam
bahkan petang, baginya menjadi wartawan adalah candu.
Bram mengatakan bahwa kepuasan baginya adalah ketika
secara tidak langsung tulisannya bisa mempengaruhi kebijakan
pemerintah sehingga bisa dilaksanakan secara ideal.
Saat ini, Bram terus membangun sebuah mimpi jangka
panjangnya. Mimpinya adalah menjadi penulis terkenal dan
menghasilkan tulisan-tulisan bagus. “Dengan menjadi penulis
saya bisa kerja di rumah. Selain bisa sambil memperhatikan
keluarga, saya juga bisa terus berkarya.”MPSAHRUL
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Clino Gigi
Pertamina - PDGI NTB
Sambangi Ampenan
AMPENAN - PT Pertamina (Persero) bekerja sama
dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia cabang
Nusa Tenggara Barat menggelar penyuluhan dan
pemeriksaan gigi gratis bertajuk CLINO GIGI untuk
sekitar 270 siswa SDN 18 Ampenan, pada (1/11).
Acara ini merupakan bagian dari program Corporate
Social Responsibility Pertamina bidang kesehatan dan
bakti sosial yang diadakan PDGI Cabang NTB.
Pada kesempatan ini, tim PDGI Cabang NTB mem
berikan penyuluhan mengenai pentingnya menjaga
kesehatan gigi serta bagaimana merawat gigi dengan
baik dan benar. Selanjutnya, secara bergiliran, anakanak akan diperiksa giginya dan diobati atau diambil
tindakan ringan apabila dirasa perlu.
Selain itu, untuk menjaga keberlanjutan manfaat
dari program ini, Pertamina dan PDGI juga menyiapkan
Pojok Kebersihan yang dapat digunakan siswa untuk
menggosok gigi atau mencuci tangan. Dengan begitu,
ke depannya, para siswa dapat terus mempraktikkan
pemahaman yang diperolehnya.
“Acara ini termasuk dalam rangkaian acara
Bakti Sosial PDGI cabang NTB dalam rangka Hari
Kesehatan Nasional dan bulan Kesehatan Gigi Na
sional,” ujar Ketua PDGI Cabang NTB, drg. Eka
Junaedi.
“Program Clino Gigi diharapkan dapat membantu
masyarakat Nusa Tenggara Barat meningkatkan
kualitas kesehatan dalam hidupnya. Ini sesuai
dengan komitmen kami untuk terus maju bersama
masyarakat,” ujar Operation Head Terminal BBM
Ampenan Syahidun.
Sebelumnya pada 14 Oktober 2011, Pertamina
juga melaksanakan penyuluhan dan pemeriksaan
gratis mengenai kanker serviks untuk ibu-ibu di sekitar
Terminal BBM Ampenan dan diikuti oleh sekitar 155
peserta. Selain itu, Pertamina juga mengembangkan
konservasi Terumbu Karang di kawasan Gili Trawangan
sejak 2010.MPFRM REG. V
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Pertamina Sobat Bumi
Kamojang – Sejuk udara
pagi sekitar Kamojang,
menyapa rombongan Direksi
dan para tamu undangan
yang menghadiri peluncuran
Pertamina Sobat Bumi,
Kam is, (1/12). Kegiatan
ini merupakan rangkaian
peringatan HUT Pertamina
ke-54 yang jatuh pada 10
Desember nanti, dimana
Pertamina bertekad men
dukung percepatan perbaikan
lingkungan yang berkontribusi
pada pengurangan emisi
karbon. Salah satu kegiatan
dalam peluncuran program
Pertamina Sobat Bumi
adalah Menabung 100 juta
Pohon.
Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan dalam
sambutannya menyatakan
Pertamina Sobat Bumi me
rupakan payung dari seluruh
kegiatan sosial lingkungan
perusahaan. “Salah satu ke
giatannya yakni Menabung
100 Juta Pohon ditujukan
untuk mengurangi emisi
karb on dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat
melalui skema kemitraan di
dalam atau luar wilayah kerja
Pertamina,” tutur Karen.
Lima puluh ribu bibit
pohon ditanam di sekitar
Pertamina Geothermal
Energy Area Kamojang.
Penanaman secara simbolis

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menanam pohon bersama dengan siswa SDM dalam peluncuran program
Pertamina Sobat Bumi di Kamojang.

dilakukan oleh Direktur Utama
Pertamina, Komisaris Utama
Pertamina, Jajaran Direksi,
Bupati Bandung, dan warga
masyarakat Kamojang. Jenis
pohon yang ditanam meliputi
Ki Beureum (11.000 pohon),
Kiamis (12.000 pohon), Kieu
nog (10.000 pohon), Manglid
(8.000 pohon), Puspa (5.000
pohon), dan Kisalam (4.000
pohon).
Saat penanaman, Karen
juga memberika edukasi
kep
 ada para siswa SD
Kamojang, Kecamatan
Ibun. “Coba kamu.. anak laki
harus kuat pegang pohonnya
supaya tegak. Ibu nanti yang

kasih tanahnya,”kata Karen
kepada Wawan, siswa kelas
VI SD Kamojang.
Usai penanaman, anakanak pun berkesempatan
menanyakan berbagi hal
tentang kegiatan penghijauan
yang dilaksanakan Pertamina
di wilayah mereka. “Kenapa
yang ditanam harus pohon
Ki Salam ya Bu, “tanya Ajeng.
Spontan Karen menjawab,
tidak harus tanaman Ki
Salam, tanaman apa saja
bisa. “Yang penting jangan
lupa dirawat baik-baik ta
namannya ya..,”pesan Karen
dan diiyakan puluhan anak SD
yang serentak ikut menanam

di areal perbukitan.
Selain di Kamojang,
terkait program Menabung
100 juta pohon yang
ditargetkan hingga tahun
2015, dalam waktu dekat
juga akan dilakukan
penanaman 15.000 bibit
pohon di kaki Gunung Merapi
pada 7 Desember 2011, dan
aksi penanaman 800 pohon
mangrove di Hutan Angke,
Jakarta Utara.
Pada 2011 diproyeksikan
aksi tersebut mampu me
nyerap 3 juta ton karbon dan
akan meningkat menjadi 311
juta ton karbon per tahun
pada 2015.MPDSU

Jakarta – Sebanyak 19
Sekolah Menengah Atas dari
wilayah Jabodetabek masuk
sebagai finalis sekolah pelopor
Green Act 2011. Mereka
adalah sekolah terpilih dalam
seleksi Green Act 2011, yang
pendaftarannya telah dibuka
sejak 16 Oktober hingga
21 November 2011. Dari
40 sekolah yang mendaftar,
hampir setengahnya menjadi
finalis dan siap beradu mem
perebutkan gelar Sekolah
Pelopor Lingkungan Green
Act 2011.
Pengumuman finalis
sekolah pelopor dilakukan
di Bumi Perkemahan
Wiladatika Cibubur, Sabtu
(26/11), dihadiri Manager
CSR Pertamina Ifki Sukarya,

Senior Officer Environment
Pertamina Julian Iskandar
Muda, dan tim dari LPPB IPB.
Kegiatan Green Act tahun ini
merupakan kelanjutan dari
tahun sebelumnya. Yang
membedakan cakupan pe
sertanya tidak terbatas di wi
layah Jakarta namun diperluas
hingga ke Bogor, Depok, Ta
ngerang dan Bekasi.
Manager CSR PT. Per
tamina (Persero) Ifki Sukarya
menyatakan dilanjutkannya
kegiatan Green Act kali ini
dih arapkan menjadi suatu
gerakan sekolah dalam me
lakukan tindakan nyata ke
pedulian lingkungan baik
bagi diri sendiri, lingkungan
rumah siswa dan guru, serta
lingkungan sekitar sekolah.

“Tentunya kegiatan ini harus
bisa menjadi model gerakan
dan kita bisa menyebarkan
kegiatan ini kepada sekolah
dari Jakarta, Jabodetabek,
dan jika memungkinkan
kita gerakkan ke seluruh
Indonesia. Karena mengingat
Pertamina ini tersebar di se
luruh Indonesia dan kita
ingin mengingatkan untuk
memperbaiki lingkungan se
kolah,”jelas Ifki.
Kesembilan belas sekolah
finalis merupakan 10 sekolah
finalis baru, ditambah dengan
9 sekolah finalis Green Act
2011. “Kami berharap agar
persaingan semakin ketat,
dan sekolah pemenang
tidak meninggalkan kegiatan
pelopor lingkungan begitu saja

setelah mereka menang,”jelas
Julian.
Para finalis mendapatkan
bibit tanaman buah, bor
b i o p o r i , t h e r m o m e t e r,
wadah dekomposter, yang
nantinya akan digunakan
untuk kegiatan pelestarian
lingkungan di sekolah masingmasing. Mereka juga akan
mendapat pendampingan
dari tim LPPM IPB selama
empat bulan ke depan hingga
diumumkan pemenang pada
bulan April 2012. “Untuk tahun
ini kami akan membentuk
kelompok pelopor lingkungan
di website, yang nantinya
para alumni pemenang dan
peserta bisa saling sharing
pengalmaan dalam mengelola
lingkungan sekolah,”papar

Foto : WNR/Pertamina

19 Sekolah Masuk Finalis Sekolah Pelopor ‘Green Act’

Manager CSR Pertamina Ifki Sukarya menyerahkan piagam penghargaan
kepada 19 finalis Sekolah Pelopor Lingkungan Green Act 2011.

Tati Budiarti, tim LPPM IPB
yang mendampingi sekolah
pelopor lingkungan.
Selain kompetisi sekolah
pelopor lingkungan, Green Act
2011 yang mengambil tema

“Cinta Lingkungan Bersama
Green Act” ini juga diadakan
lomba menggambar untuk
tigkat SD, lomba poster dan
kreasi daur ulang unutk tingkat
SLTP dan SMA.MPDSU

