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Direktur sDM Pertamina Rukmi hadihartini menerima 
award untuk Pertamina dari BUMn dalam kategori  
Penge lolaan PsO terbaik.

JAkArTA – Peraih penghargaan BUMn award 2010 

kali ini mencerminkan sejauh mana transformasi dari 

perusahaan birokrasi menuju korporasi terwujud dalam 

tubuh BUMn. ajang anugerah BUMn ini dapat kita jadikan 

gambaran untuk melihat sejauh mana transformasi 

tersebut telah berjalan dan mendapatkan hasil yang 

telah dicapai. Demikian paparan Menteri BUMn Mustafa 

abubakar pada saat malam penganugerahan BUMn 

award 2010 di hotel indonesia Kempinski Jakarta, Jumat 

(6/8).

Menurut abubakar, dengan adanya pemberian apresiasi 

seperti ini, BUMn diharapkan dapat berlomba memperlihatkan 

kinerja yang kian baik. “Yang dapat penghargaan termotivasi 

menjadi lebih baik dan yang belum dapat terpacu untuk 

memperbaiki diri,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Pertamina meraih dua penghargaan 

di lingkungan Badan Usaha Milik negara (BUMn), yaitu 

meraih penghargaan sebagai perusahaan BUMn terbaik 

ketiga untuk kategori Penyelamatan dan Penertiban asset, 

serta terbaik ketiga juga untuk kategori Pengelolaan PsO 

(public service obligation) terbaik. Kedua anugerah 

tersebut diterima Direktur Umum Pertamina Waluyo dan 

Direktur sDM Pertamina Rukmi hadihartini.

hal ini mengingat sejumlah kategori yang diketengahkan 

dalam penganugerahan ini, seperti pelaksanaan KPi (key 

performance indicator), GCG (good corporate govermance), 

Pengelolaan sDM, penataan aset, pengadaan barang dan 

jasa, dan dana pensiun. itu semua merupakan program 

dan agenda strategis Kementerian BUMn dalam rangka 

mendorong dan memacu transformasi BUMn. MPNDJ
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DPP Raih Investasi Semester I 
Rp 445,43 Miliar
Pengantar redaksi:
sebagaimana diamanatkan 
oleh Pertautan Dana Pensiun 
Pertamina dan peraturan 
perundang-undangan 
lainnya, pengurus DP 
Pertamina berkewajiban 
untuk menyampaikan 
informasi kinerja keuangan 

dan investasi serta perkembangan pengelolaan 
kepensiunan semester i dan tahunan kepada seluruh 
peserta antara lain para pensiunan dan pekerja aktif. 
Berikut paparan dari Direktur Utama Dana Pensiun 
Pertamina (DPP), Torang Napitupulu kepada Media 
Pertamina.

Jumlah aktiva bersih DPP per 30 Juni 2010 adalah 
sebesar Rp 7,48 triliun atau mengalami pertumbuhan 
selama satu semester sebesar 6,43% dari  Rp 7,026 
triliun pada 31 Desember 2009.

adapun pendapatan investasi yang diperoleh 
selama satu semester mencapai Rp 445,43 miliar 
(63,27% dari rencana kerja dan anggaran - RKa). hal 
ini berarti tingkat pencapaian pendapatan investasi 
sebesar 13,27% berada di atas target semester i. 
Pendapatan investasi tersebut diperoleh dari realisasi 
rata-rata investasi selama enam bulan sebesar Rp 7,12 
triliun, proyeksi Desember 2010. 

Komposisi portofolio investasi tidak lagi didominasi 
oleh instrumen deposito. Dalam perkembangannya,  
porsi investasi deposito cenderung semakin menurun. 
hal ini disebabkan oleh suku bunga deposito yang 
relatif  rendah dan adanya instrumen investasi saham, 
surat Berharga negara (sBn) dan obligasi yang 
memberikan hasil lebih baik.

selain itu, dengan semakin meningkatnya  jumlah 
Manfaat Pensiun (MP) yang harus dibayarkan (saat ini 
sekitar Rp 46 miliar setiap bulan). Mendorong Pengurus 
Dana Pensiun Pertamina untuk menyesuaikan strategi 
investasi dengan melakukan pengalihan (switching) 
ke instrumen saham, sBn dan obligasi agar diperoleh 
hasil investasi yang optimal. 

Oleh karena itu, porsi deposito dan deposito on 
call (DOC) yang pada tahun 2005 mencapai 33,49% 
terus menurun hingga 17,82% pada akhir tahun 2009 
dan terakhir hanya 12,12% pada 30 Juni 2010. Porsi 
Deposito & DOC serta direncanakan akan menyusut 
sampai 8% pada akhir Desember 2010 dengan tetap 
menjaga likuiditas.  

sedangkan komposisi investasi lain DPP saat ini 
terdiri dari  saham (23,22%), surat berharga negara 
(35,15%), Obligasi dan sukuk (22,77%), saham 
Penyertaan Langsung (4%), serta tanah dan Bangunan 
(2,73%). namun demikian, semua strategi berinvestasi 
khususnya saham, senantiasa dilakukan Pengurus 
dalam koridor yang aman dan tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian dengan menerapkan system 
manajemen risiko yang terukur. hingga 30 Juni 2010 
tingkat ROi (return on investment) tanpa sPi  semester 
i DPP mencapai 6,15%.

Di samping harus memenuhi ketentuan investasi 
dalam Peraturan Menteri Keuangan, ruang gerak 
investasi DPP juga dibatasi oleh arahan investasi yang 
ditetapkan oleh Pendiri Dana Pensiun Pertamina yaitu 
Direktur Utama Pertamina, baik dalam pilihan jenis 

investasi maupun jumlah maksimal masing-masing 
instrumen investasi yang diperbolehkan. 

Upaya yang dilakukan Pengurus untuk memperoleh 
tingkat hasil investasi (return on investment) yang 
optimal tersebut juga diiringi dengan mengendalikan 
biaya operasional dan biaya pengelolaan Dana Pensiun 
agar lebih efisien. Untuk itu, Pengurus menempuh 
beberapa upaya seperti melakukan renegosiasi 
penurunan biaya pengelolaan investasi dengan Fund 
Manager, biaya transfer pembayaran Manfaat Pensiun, 
dan biaya jasa penitipan kekayaan dengan Bank 
Custodian. hingga per 30 Juni 2010 biaya operasional 
DPP berada pada posisi 40,25%, artinya dibawah RKa 
2010 semester i sebesar 50%. 

Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Ra-
sio Kecukupan Dana (RKD) mengalami kenaikan. RKD 
pada akhir tahun 2008 sebesar 90,8%, akhir tahun 2009 
sebesar 99,3%, dan  estimasi RKD per 30 Juni 2010 
me ningkat menjadi 105,03%. Rasio Kecukupan Dana 
masing-masing Mitra Pendiri hampir seluruhnya di atas 
100%.  

hal ini berarti, secara keseluruhan kekayaan 
pendanaan yang dimiliki oleh DPP masih lebih besar 
dari kewajiban aktuaria. ini menggambarkan bahwa 
pendanaan DPP berada dalam posisi funded, yaitu 
memiliki kemampuan untuk menjaga kelangsungan 
pembayaran seluruh Manfaat Pensiun.

Dalam semester i 2010 ,  jumlah iuran normal yang 
diterima DPP dari 14.035 orang Peserta aktif  adalah 
sebesar Rp 54,53 miliar atau berkisar Rp 9 miliar per 
bulan. sedangkan jumlah pembayaran Manfaat Pensiun 
untuk 46.804 orang mencapai Rp 276,64 miliar (Rp 46 
miliar perbulan). 

Dengan adanya kebijakan Pendiri  melakukan 
batasan kenaikan  persentase  iuran dari Penghasilan 
Dasar Pensiun, maka tidak terdapat penambahan 
jumlah penerimaan iuran secara signifikan, sedangkan 
di sisi lain besar pembayaran Manfaat Pensiun akan 
terus makin meningkat. 

Pada 30 Juni 2010 jumlah seluruh peserta DPP 
sebanyak 61.162 orang, terdiri dari peserta aktif 
(pekerja) sebanyak 14.035 dan peserta  pensiunan 
dari Pt Pertamina (Persero) maupun Mitra Pendiri 
(meliputi Pt Pertamina tongkang, Pt Patra Jasa, 
Pt Badak nGL, Pt Pelita air service,  Pt Pertamina 
Dana ventura, dan Pt indopelita air service) sebanyak 
46.804 dan  pensiun ditunda 323 orang. 

Penambahan jumlah pensiunan kurang lebih 
sebanyak 200 orang setiap bulan. Jumlah pensiunan 
tertinggi berada pada rentang usia 60-64 tahun 
sebanyak 13.325 orang, yang berusia antara 65-69 
tahun sebanyak 9.255 orang, 55-59 tahun sebanyak 
8.944 orang, dan terdapat 12.878 orang yang 
berusia di atas 70 tahun. ini berarti terdapat kenaikan 
harapan hidup untuk Pensiunan yang berakibat pada 
kecenderungan meningkatnya jumlah pembayaran 
Manfaat Pensiun.

tantangan yang dihadapi oleh DPP dan Pendiri 
adalah bagaimana meningkatkan akumulasi hasil 
investasi agar kelangsungan pembayaran Manfaat 
Pensiun dapat terus dipertahankan. tantangan lain 
adalah bagaimana meningkatkan kualitas layanan, 
penyelenggaraan serta pengelolaan DPP yang lebih 
baik sehingga dapat memenuhi harapan peserta DPP.
MPDPP/NDJ
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Rubrik suara Pekerja dilahirkan untuk menampung aspirasi pekerja Pertamina. Melalui rubrik ini diharapkan dapat tercipta komunikasi dua arah antara pihak manajemen dan pekerja. Rubrik ini terbuka bagi seluruh 
pekerja yang hendak menyampaikan aspirasinya dan tidak didominasi oleh pihak manapun.
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pemuatannya menjadi kewenangan redaksi. Artikel yang dikirimkan tidak boleh memuat makian dan hujatan. Kritik dan saran yang dilontarkan demi kebaikan Pertamina disampaikan secara sopan dan elegan.•(Red)

editorial
kelas Dunia Values Day : “Achieving Pertamina’s Vision Through 6C”

Ernie D. Ginting
Manajer Culture Change - Direktorat sDM

Jangan lupa dengan target yang satu ini, World 
Class National Oil Company (sebut saja WCnOC). 
Betapapun sibuknya Pertamina dalam urusan yang 
lain mari kita kembalikan secara utuh  semangat dan 
resource kita untuk ke jalur sejati Pertamina sebagai 
korporasi. Bagaimana fokus kita untuk kita arahkan 
kembali secara penuh dalam gerak dan upaya  
mencapai cita-cita menjadi perusahaan nasional 
kelas dunia (WCnOC). Jangan sampai konsentrasi 
Pertamina benar-benar terpecah oleh urusan 
besar yang sesungguhnya bukan urusan sendirian 
Pertamina. 

Program konversi minyak tanah ke LPG, 
sekali lagi adalah program besar Pemerintah, 
yang juga melibatkan Kementerian esDM, 
Kementerian Perindustrian, Kementerian 
Perdagangan, Kementerian negara Peranan 
Perempuan dan Perlindungan anak, Kementerian 
UKM, dan Kepolisian Republik indonesia, serta 
Badan standarisasi nasional. Pada periode awal 
(2007 – 2009), relatif Pertamina saja yang efektif 
menjalankan tugas program besar ini sehingga 
berhasil menyediakan dan mendistribusikan 44 juta 
paket tabung elpiji 3 kilogram di masyarakat. Bahkan 
terakhir menyediakan asuransi -- termasuk sejumlah 
santunan -- bagi pengguna elpiji 3 kilogram terdaftar 
yang terkena musibah.

Kecelakaan pengguna elpiji 3 kilogram adalah 
persoalan serius tapi bukan berarti satu-satunya 
pekerjaan yang harus diselesaikan. Pekerjaan besar 
Pertamina adalah bagaimana mencapai target 
produksi migas 1 juta BOePD pada tahun 2015, di 
mana sekarang sudah tercapai sekitar separuhnya. 
Bagaimana Pertamina menjadi perusahaan migas 
nomor wahid di indonesia, lalu mencapai target 
perusahaan terkemuka di asia tenggara bahkan 
Asia Pasifik, serta target menjadi WCNOC lebih 
cepat dari target awal tahun 2023.

Mari pola pikir diletakkan di sini. Mari kita lihat 
bagaimana banyak negara membangun nOC-nya 
semakin terkemuka dalam pergaulan dan persaingan 
di dunia migas dunia. negara-negara lain tak berarti 
tanpa persoalan, ketika membangun nOC-nya. Di 
sini kita semua dituntut cerdas, arif, dan berwawasan 
ke depan sebagai sebuah  bangsa untuk mampu 
menempatkan BUMn migasnya pada jajaran elit di 
level dunia pada tahun-tahun mendatang. 

Dalam tataran teknis, bagaimana kita sebagai 
bangsa memberikan kesempatan konsentrasi 

kepada Pertamina 
untuk melaksanakan 
program-programnya. 
Pertamina tak 
lepas tangan dari 
urusan program 
konversi, tapi 
jangan membiarkan 
perusahaan ini 
bekerja sendiri. Kita 
khawatir kekuatan 
Pertamina untuk 
pengembangan 
perusahaan, terkuras 
habis di satu urusan 
yang sesungguhnya 
urusan banyak pihak.
MP

Pengantar:
Pada tanggal 17 agustus besok akan dilaksanakan Values 

Day, yaitu quality time untuk mengingat dan menghayati 
kembali tata nilai Pertamina 6C. Kegiatan seperti ini umum 
dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki budaya 
korporat yang kuat untuk membawa para pekerjanya kembali 
pada visi dan misi serta nilai-nilai perusahaan sebagai salah 
satu upaya internalisasi visi dan tata nilai. Berikut penjelasan 
mengenai pentingnya values atau nilai-nilai perusahaan bagi 
Pertamina dan tantangan yang dihadapi saat ini. 

PENTINGNyA BUDAyA DAN TATA NILAI kOrPOrAT 
Budaya perusahaan diartikan sebagai norma-norma 

perekat yang mengikat perusahaan tetap bersatu. Definisi 
lain mengartikan budaya perusahaan sebagai kumpulan 
karakteristik yang menggambarkan perusahaan tersebut atau 
sebagai nilai dan perilaku yang diyakini dapat memimpin 
kepada kesuksesan dan harus diajarkan pada para pendatang 
baru. Apapun definisinya, secara umum semua ilmuwan 
sepakat bahwa budaya perusahaan terdiri dari apa yang 
kelihatan (perilaku, praktek-praktek, kebijakan, ritual, simbol, 
logo dan sebagainya) yang didorong oleh apa yang tidak 
kelihatan (nilai-nilai yang disepakati, belief/keyakinan, peraturan 
tidak tertulis).

Banyak studi dilakukan untuk meneliti pentingnya budaya 
dan values perusahaan. salah satunya adalah survei yang 
dilakukan terhadap 5.679 manajer dari 200 perusahaan 
paling top di dunia, dimana hasilnya memilih ‘values & culture’ 
sebagai motivasi nomor satu (58 persen) saat memutuskan 
untuk bergabung, bertahan atau meninggalkan tempat kerja 
mereka. Persentase ini lebih tinggi dari alasan lain seperti 
kinerja perusahaan yang kuat (29 persen), posisi yang 
menantang (51 persen), kecocokan dengan atasan/pimpinan 
(29 persen), bahkan dua kali lebih tinggi dari total kompensasi 
yang diterima serta tujuh kali lebih tinggi dari job security. 
survei yang dilakukan sebagai bagian dari penelitian terhadap 
maraknya perang talent dewasa ini, menunjukkan bahwa tata 
nilai dan budaya korporat sangat penting bagi keberadaan 
dan kelangsungan sebuah organisasi, khususnya dalam 
mempertahankan para top talent atau high potential employees.

PrOSES INTErNALISASI TATA NILAI 
internalisasi terjadi jika values dan perilaku yang ditetapkan 

oleh perusahaan menjadi bagian dari sistem nilai yang dimiliki 
individu pekerja perusahaan tersebut. artinya, tidak ada gap 
atau konflik antara corporate values dan personal values, 
karena pekerja meyakini nilai-nilai perusahaan sebagai nilai-
nilai individunya. Upaya internalisasi ini memang perlu secara 
gencar dilakukan oleh organisasi, dan secara garis besar ada 
empat elemen program yang perlu dilakukan yaitu:
- Role Modelling para pimpinan perusahaan dengan 
‘menghidupkan’ values yang mereka ingin lihat di perusahaan.

- Komunikasi intensif mengenai nilai-nilai dan standar perilaku 
yang diinginkan perusahaan baik secara massal maupun 
secara individu. 

- Peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai nilai- 
nilai perusahaan melalui training, workshop, dan sebagainya.

- adanya mekanisme formal yang menilai alignment dan 
compliance perilaku/values individu terhadap values 
perusahaan sebagai bagian dari penilaian kinerja. 

TATA NILAI 6C SEBAGAI JIwA TrANSfOrMASI 
PErTAMINA

Ketika transformasi Pertamina dimulai di tahun 2006, ada 
dua tema transformasi yang dicanangkan yaitu tema Bisnis dan 
tema Fundamental. tema Bisnis fokus kepada kepemimpinan 
bisnis Pertamina sementara tema Fundamental fokus pada 
perubahan budaya Pertamina. sebagai jiwa atau spirit trans-
formasi, diperkenalkan tata nilai baru Pertamina yaitu 6C: Clean, 
Competitive, Confident, Customer Focus, Commercial, Capable.  

tata nilai ini seakan merupakan jawaban bagi perubahan 
konteks lingkungan dimana Pertamina beroperasi yaitu 
terbukanya pasar hilir dan beralihnya peran regulator ke 
badan independen baru yang menuntut Pertamina untuk bisa 
berkompetisi dan tetap menjadi leader di bisnis migas domestik;  
perubahan fee supply dan distribusi yang mendorong Pertamina 
untuk lebih efisien tetapi tetap care terhadap pelanggan; 
bertambahnya tekanan terhadap kinerja dan profitability 
yang membutuhkan Pertamina untuk terus bertumbuh, selalu 
menciptakan added value dan menjadi powerhouse bangsa; 
serta tuntutan atas bisnis yang bersih dan transparan yang 
mengharuskan Pertamina dikelola secara profesional, bersih 
serta berasaskan Good Corporate Governance (GCG).

Pada tahun 2009, melalui workshop Budaya yang 
melibatkan sekitar 300 orang pekerja Pertamina dari berbagai 
level, usia, lokasi kerja dan fungsi, didefinisikan ‘the Do’s and 
the Don’ts’ (apa yang boleh dan apa yang tidak boleh) untuk 
setiap nilai 6C serta karakter yang fit dengan nilai-nilai 6C. Pada 
akhirnya, tata nilai 6C disimpulkan pada dua karakter utama 
yang harus ada pada setiap pekerja Pertamina yaitu integritas 
dan profesional. 

TANTANGAN PErTAMINA SAAT INI
hasil Organizational Performance Profile (OPP) Survey 

2009 terhadap elemen praktek Motivasi menunjukkan bahwa 
saat ini motivasi utama pekerja Pertamina masih pada aspek 
insentif/finansial (68 persen), dibandingkan Values (64 persen),  
Leaders (58 persen) dan Opportunities/kesempatan (54 persen). 
Keempat tingkat praktek tersebut memang masih dibawah target 
efektif yaitu 70 persen. itu sebabnya,  salah satu tema aksi baru 
untuk perubahan budaya adalah menjadikan budaya 6C dan 
opportunities sebagai motivasi pekerja. Dengan perubahan ini, 
kita berharap saat perusahaan harus berkorban dan painful 
demi visi dan misinya, pekerja tetap terikat secara emosional 
dan intelektual terhadap perusahaan untuk bekerja ‘above dan 
beyond’ guna memastikan memastikan tercapainya visi menjadi 
perusahaan minyak kelas dunia.•   
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Pertamina Target 
1 Juta BOEPD pada 
Tahun 2015

Dirut Pertamina Sarasehan ke 
Redaksi Tempo

Direktur Utama Pertamina Karen agustiawan berkomunikasi dengan jajaran redaksi tempo.

Komisi VII DPR RI Kunjungan Kerja ke RU II

Fo
to

 : 
 R

U
 ii

JAkArTA – Dalam rangka 
menjalin tali silaturrahmi, 
Direktur Utama Pertamina 
Karen agustiawan mela-
kukan kunjungan ke kantor 
redaksi tempo, Jakarta se-
latan, Rabu (4/8). Dalam 
kunjungan tersebut, Karen 
yang didampingi vP Corporate 
Communication Pertamina M. 
harun serta jajaran tim ma-
najeman Pertamina di sambut 
oleh Wakil Ketua Dewan 
Pers Bambang harimurti dan 
jajaran redaktur tempo. 

segala kegiatan dan ak-
ti vitas Pertamina menjadi so-
rotan bagi media massa. Untuk 
itulah dalam kesempatan 
kunjungan tersebut  ba-
nyak ha l  yang menjad i 
pem  bahasan bersama tim 
redaksi tempo terkait isu-isu 
yang berkembang mengenai 
Pertamina. 

saat ditanya mengenai 
dana khusus dari pemerintah 
untuk pengontrolan kualitas 
pada program konversi, Karen 
mengklarifikasi bahwa dirinya 
tidak mengetahui bahwa ada 
dana khusus dari pemerintah 

untuk kontrol kualitas. 
“Jika melihat dari mata 

rantai, program konversi se-
harusnya dimulai dengan 
pilot project dulu sampai 
yakin supply chainnya aman. 
setelah itu, baru diatur ta ta 
niaganya, siapa yang me-
ngontrol, mengawasi, dan 
culture masyarakatnya,” ung-
kap Karen.

Mengenai maraknya ke-
celakaan elpiji, Karen me-

negaskan bahwa hal ter-
sebut  tidak akan terjadi 
j ika masyarakat paham 
be tul standar keamanan 
penggunaan elpij i, t idak 
ada nya disparitas harga, 
pengetahuan yang cukup 
serta penggunaan aksesoris 
tabung elpiji dan tempat 
kediaman yang telah me-
menuhi standar. 

Pengoplosan juga men-
jadi salah satu pemicu terja-

dinya kecelakaan elpi j i . 
Ka ren menjelaskan bahwa 
pengoplosan kerap terjadi di 
sub agen dan pengecer itu 
menjadi tanggung jawab pihak 
berwajib karena tanggung 
jawab Pertamina hanya se-
batas pendistribusian dari 
sPBe ke agen. “Jika memang 
terbukti bahwa pengoplosan 
terjadi di agen, maka agen 
tersebut akan kami cabut ijin-
nya,” tegas Karen.MPIk

BANDUNG – sebagaimana diketahui bisnis hulu 
Pertamina ke depan semakin berat. Pada tahun 2015, 
Pertamina harus mencapai target produksi 1 juta 
BOePD (barrel oil equivalent per day). Belum lagi 
tingkat persaingan industri hulu yang semakin ketat di 
dalam negeri sendiri. Demikian disampaikan Direktur 
Utama Pertamina karen Agustiawan pada Forum 
sharing teknologi hulu (Fsth) di Bandung, Rabu 
(4/8).

Lebih lanjut Dirut menjelaskan, keberhasilan 
Pertamina mengakuisisi BP-OnWJ (Britist Petroleum 
– Offshore North West Java) dan menjadi operator 
di Blok OnWJ membuktikan bahwa Pertamina 
sebenarnya mampu berkolaborasi dengan perusahaan 
kelas dunia. “Dan yang lebih membanggakan lagi, kita 
juga terbukti mampu meningkatkan produksi di Blok 
ONWJ. Keberhasilan lain yang patut menjadi refleksi 
sekaligus pemacu semangat bagi kita untuk semakin 
yakin dalam bekerja adalah suksesnya first oil di Blok 
sK-305 offshore serawak, Malaysia. ini juga merupakan 
momentum yang baik untuk masuk ke blok Mahakam,” 
tegasnya.

selain itu, saat ini Pertamina juga sedang mengem-
bangkan integrated gas strategy yang diharapkan 
akan mampu memberi nilai tambah yang besar ba-
gi perusahaan. Mulai dari upstream, midstream, 
dan downstream bisnis gas harus dioptimalkan dan 
diintegrasikan sehingga tidak di-manage secara ter-
pisah-pisah baik di direktorat maupun anak perusahaan 
seperti sekarang.

“Untuk itu, tantangan kita ke depan dalam bisnis 
gas adalah bagaimana kita mampu bersaing dengan 
pemain lama yang sudah eksis di sektor bisnis gas 
tanah air seperti halnya PGn (perusahaan gas negara),” 
ujarnya.

Untuk bisnis geothermal, Pertamina pun semakin 
menunjukkan arah yang tepat. target yang diberikan 
pemerintah untuk pencapaian program pembangunan 
listrik 10.000 MW tahap ii di bidang geothermal di satu 
sisi memberikan angin segar terhadap bisnis panas 
bumi. 

“sedangkan dari bisnis service hulu, PDsi (Perta-
mina Drilling services indonesia) juga telah menunjukkan 
perubahan ke arah bisnis yang tepat. Meski masih 
banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, tapi 
saya yakin, bahwa PDsi pada saatnya nanti mampu 
menjadi perusahaan service yang setara dengan 
perusahaan kelas dunia seperti schlumberger,” harap 
Dirut.

Menurut Karen, bagaimana Pertamina mengelola 
organisasi yang ada secara maksimal, bagaimana 
menyiapkan proses bisnis itu sendiri, dan yang tidak 
kalah penting adalah bagaimana Pertamina senantiasa 
istikhomah dan yakin dengan strategi yang disiapkan 
korporasi untuk meraih cita-cita besar menuju per-
usahaan kelas dunia. “selain itu, apa yang telah kita raih 
tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya Pertamina 
baik dari sisi teknologi maupun manajemen, sangat 
mampu untuk go international, dan menjadi global 
player,” katanya.

“Untuk itulah, saya barharap Pertamina terus 
meningkatkan teknologi yang efektif dan efisien baik 
di bisnis migas maupun energi alternatif. tetapi jangan 
dilupakan bahwa industri hulu migas itu bersifat 
high risk, dan penegakan aspek hse adalah mutlak 
dilakukan,” tegas Dirut mengakhiri.MPNDJ

DUMAI - Komisi vii DPR 
Ri yang dipimpin oleh Wakil 
Ketua Komisi vii DPR Ri 
Zainudin amali melakukan 
kunjungan kerja ke RU ii 
Dumai, (2/8). Rombongan 
yang berjumlah 19 orang, 
termasuk dari Kementrian 
Lingkungan hidup (KLh)  
tersebut juga melakukan kun-
jungan kerja ke Pt Pet ro 
andalan nusantara di Ka-
wasan industri, Pelintung 
Dumai.

Komisi vii DPR Ri diterima 
oleh Direktur Pengolahan 
Per tamina edi  set ianto  
di dampingi svP. Marketing 
and trading hariyoto saleh, 
vP. Refining technology 
heru supandriyo, Manager 
HR Refinery Amirsyal Umar, 
GM RU ii suhaimi dan GM. 
Pemasaran BBM Retail area 
i Ghandi sriwidodo. edi 
setianto mengawali aca ra 
dengan mengucapkan se-
lamat datang dan memper-
kenalkan satu persatu tim 
Pertamina dilanjutkan dengan 
pemaparan tentang overview 
Kilang RU ii Dumai oleh GM 
RU ii, serta overview kegiatan 
Pemasaran dan niaga Region 
i Riau oleh GM Pemasaran i.

Pada kesempatan yang 
sama Wal i  Kota Dumai 
yang diwakili oleh asisten 
ii Kota Dumai, syukri harto 
menginginkan pembangunan 
infrastruktur di Kota Dumai 
bisa dilaksanakan dengan 
cepat. syukri berharap di 
hadapan anggota DPR, 
ke depannya Dumai bisa 
menjadi sebuah kota besar 
yang maju.

sementara i tu ketua 
rombongan Komisi vii DPR 
Ri  menje laskan a lasan 
kunjungannya. ”Kami men-
dahulukan Kota Dumai dalam 
reses kali ini karena memang 
Dumai ini istimewa. Di sini 
terdapat Unit Pengolahan Per-
tamina yang besar sehingga 
kami sangat tertarik untuk 
meninjau langsung”. 

Zainudin menambahkan 
bahwa tim Komisi vii  DPR 
Ri men dahulukan untuk me-
ngunjungi Dumai dibanding 
dengan Pekanbaru untuk 
menunjukkan keseriusan 
dari Komisi vii mendukung 
pembangunan kota Dumai. 

Pada sesi tanya jawab, 
Ketua DPRD Dumai, Zainal 
effendi mencurahkan isi 
hatinya bahwa ia  kecewa 

pada pemerintah pusat yang 
terkesan tidak memedulikan 
pembangunan infrastruktur 
kota Dumai. “Penduduk Du-
mai tidak berharap banyak. 
Cukup ada listrik, air, dan 
jalan tidak berlubang,” jelas 
Zainal. 

Dia menambahkan,”Jalan 
besar dari Pekanbaru ke 
Du mai banyak sekali yang 
rusak, dan sampai sekarang, 
belum ada penanganan sama 
se kali dari pemerintah, yang 
se utuhnya itu sudah menjadi 
tanggung jawab aPBn bukan 
aPBD,” tegasnya. 

Zainal berharap ba nyak 
kepada Komisi vii agar aspirasi 
yang disampaikan dapat 
dibawa ke pemerintah pusat 
dan segera direalisasikan.

setelah Ketua DPRD 
Du mai menyampaikan as-

pirasinya, tujuh anggota 
Komisi vii menyampaikan pan-
dangannya seputar presentasi 
GM. Mereka mendapat gam-
baran yang lebih jelas tentang 
tingginya harga BBM yang 
disebabkan salah satunya 
karena tingginya har ga bahan 
baku (crude) yang diolah. 
“Pada hari ini Komisi vii dapat 
masukan bagaimana tingginya 
harga crude mempengaruhi 
kerugian Pertamina. Ruginya 
Pertamina berarti ruginya 
negara,” ujar Zainudin amali 
ketika menjawab per tanyaan 
wartawan setelah acara 
diskusi berakhir.

anggota Komisi vii se-
lanjutnya melakukan kun-
jungan ke Pt. Petro andalan 
nusantara di Kawasan in-
dustri, Pelintung Dumai.
MPrUII
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Pertamina Gandeng YLKI 
Sosialisasikan Penggunaan Elpiji
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team G-serve Gas Domestik Region i  menunjukkan cara penanganan apabila 
terjadi kebocoran pada selang.

Lemahnya Dokumentasi Sulitkan Pertamina
JAkArTA - “Masalah besar 
yang kita hadapi  adalah 
ma salah dokumentasi. Kita 
selalu lemah dalam hal ini,” 
kata sekretaris Perseroan 
toharso (saat menjabat). 

Demik ian  d i ka takan 
to harso, yang juga CCO 
(Chief Compliance Officer) 
dalam sosilisasi GCG dan 
Compliance Online System 
di Lantai 21 Gedung Uta-
ma, (22/7). hal tersebut 
me  ru pakan jawaban atas 
pertanyaan seorang peserta. 

toharso mencontohkan 
banyaknya dokumen yang 
ti dak lengkap karena dibawa 
pulang oleh  para pejabat 
Per tamina yang pensiun. 
sehingga ketika diadakan 

audit, termasuk audit ke-
uangan, maka terjadi ke-
sulitan ketika mencari doku-
mentasinya. “saya rasa ini 
praktik yang tidak benar.  ini 
masalah GCG juga,” ujar to-
harso. 

ia menegaskan bahwa 
dokumen-dokumen itu se-
mua harus ditertibkan, se-
hingga ketika dibutuhkan, 
se muanya ada.  “anda mau 
bicara pemeriksaan BPK, 
BPKP, auditor, apapun, kalau 
dokumennya itu tertib, akan 
me mudahkan  kita untuk be-
kerja.”

Misalnya, insiden elpiji 
yang terjadi di berbagai tem-
pat akhit-akhir ini bisa dilacak, 
jika saja Pertamina punya 

sistem dokumentasi yang 
lengkap. termasuk siapa 
yang memproduksi tabung 
dan perlengkapannya. 

Karena itu toharso pun 
ber harap agar masalah data 
ini menjadi perhatian serius 
semua pihak. “Untuk ber-
GCG, maintenance data itu 

dengan baik. Jangan sampai 
nanti data itu kacau.”

sosialisasi ini diseleng-
garakan oleh fungsi Com plian
ce – sekretaris Perse roan dan 
diikuti sekitar 33 pe serta dari 
berbagai anak perusahaan 
Pertamina.MPUHk
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SUBSIDI BBM DISArANkAN UNTUk 
DIHAPUS
JAkArTA, (SINDO) - Pemerintah disarankan untuk 
menghapus subsidi BBM. Kemudian alokasi dana 
subsidi tersebut dialihkan untuk program yang langsung 
menyentuh masyarakat miskin. Demikian salah 
satu rekomendasi dari laporan Badan Perencanaan 
Pembangunan nasional (Bappenas), Bank pembangunan 
asia (asian Development Bank/aDB) dan Organisasi 
Buruh internasional (international Labour Organization/
iLO) yang berjudul Indonesia Critical Development 
Constraints yang diluncurkan di Jakarta, (10/8). “subsidi 
umum sebaiknya diganti dengan subsidi khusus yang 
berdampak pada masyarakat miskin,” ujar ekonom 
aDB Muhammad ehsan Khan memaparkan hasil kajian 
tersebut.

STOk BBM DI BULAN rAMADHAN AMAN
JAkArTA, (rakyat merDeka) - Pertamina menjamin 
stok BBM dan elpiji nasional untuk bulan Ramadhan 
1431 h aman.  “Pertamina telah mengantisipasi kebu-
tuhan BBM dan elpiji. stok BBM dan elpiji sudah di-
siap kan sesuai dengan perkiraan sehingga kebutuhan 
masyarakat bisa terlayani,” kata vP Komunikasi Korporat 
Pertamina Mochamad harun di Jakarta. selain itu, 
Pertamina juga menyiapkan beberapa langkah monitoring  
dan antisipasi lainnya. antara lain, membentuk satgas 
BBM dan elpiji di Kantor Pusat Pertamina dan seluruh 
wilayah kerja Pertamina. harun menjelaskan, satgas 
tersebut akan bertugas mulai h-10 hingga h+10 hari 
Lebaran dengan tugas utama memantau ketersediaan 
BBM dan elpiji nasional. termasuk melaporkan secara 
rutin kepada BPh Migas dan satgas Kementerian esDM. 
Menurut harun, stok Premium saat ini cukup untuk sekitar 
16 hari ke depan dan akan terus bertambah. Minyak 
tanah cukup untuk 40 hari, solar 20 hari, dan avtur 26 
hari. sedangkan untuk elpiji, stok nasional cukup untuk 
rata-rata konsumsi di atas 15 hari ke depan dan akan 
terus bertambah.

PErTAMINA UMUMkAN PEMENANG 
TENDEr TANkEr BBM
JAkArTA, (kONtaN) - Perusahaan galangan kapal 
pelat merah, Pt PaL (Persero) dipastikan menggarap 
proyek pengadaan dua kapal tanker pengangkut BBM 
milik Pertamina. Kepastian tersebut disampaikan 
Pertamina saat mengumumkan pemenang tender 
pengadaan enam kapal tanker BBM, (9/8). Menurut 
senior vice President of shipping Pertamina suhartoko, 
nilai proyek pembuatan kedua kapal tanker yang 
dimenangkan Pt PaL tersebut 49,3 juta dolar as. Ukuran 
tanker tersebut masing-masing 17.500 DWt. selain itu, 
Pertamina juga mengumumkan tiga pemenang tender 
tanker BBM lainnya. Pt Dok dan Perkapalan surabaya 
memenangkan tender pengadaan satu unit kapal tanker 
berbobot mati 3.500 DWt. nilai proyeknya masing-
masing 12,8 juta dolar as. sedangkan untuk satu kapal 
tanker dengan bobot yang sama, belum diputuskan siapa 
pemenangnya, antara Pt Daya Radar Utama atau Pt 
Dumas tanjung Perak shipyard.

ELNUSA JAJAkI EMISI MTN 50 JUTA 
DOLAr AS
JAkArTA, (Suara pembaruaN) - Pt elnusa tbk 
(eLsa) menjajaki emisi surat hutang jangka menengah 
(medium term notes/Mtn) senilai 50 juta dolar as atau 
sekitar Rp 450 miliar. Perseroan akan menggunakan 
dana tersebut untuk membiayai belanja modal dan 
operasional. elnusa kemungkinan menerbitkan Mtn 
pada kuartal iv-2010. saat ini, perseroan masih menung-
gu proses pemeringkatan dari Pt Pemeringkat efek 
Indonesia (Pefindo). “Setelah pemeringkatan selesai, 
kami akan menetapkan apakah benar-benar mengambil 
opsi penerbitan Mtn atau pinjaman bank,” ujar sekretaris 
Perusahaan elnusa heru samodra kepada Investor Daily  
di Jakarta. heru menegaskan, pihaknya juga berpeluang 
mengombinasikan penerbitan Mtn dan pinjaman bank 
untuk memperoleh dana eksternal.MPrO

MEDAN – sejak dimulainya 
konversi dari Minyak tanah 
ke elpiji, sampai dengan saat 
ini Pertamina secara rutin 
terus melakukan kegiatan 
sosialisasi. selain melalui 
media cetak dan elektronik, 
sosialisasi juga dilaksanakan 
secara langsung kepada 
masyarakat bekerja sama 
dengan beberapa lembaga.

salah satunya adalah 
kegiatan yang dilaksanakan 
b e k e r j a  s a m a  d e n g a n 
Yayasan Lembaga Konsumen 
indonesia (YLKi) Medan-
sumut di Kantor Kecamatan 
Medan Denai dan Kecamatan 
Medan Deli, (16/7). Dalam 
kesempatan tersebut, hadir 
Ketua YLKi Medan sumut 
abubakar siddik, dan sa-
les Representat ive Gas 
Domestik Wilayah sumut, 

Dwi Manoveri. 
Dalam kesempatan ter-

sebut, Pertamina mengimbau 
masyarakat untuk melakukan 
pembelian elpiji kepada lem-
baga penyalur resmi Per-
ta mina (agen/pangkalan). 
saat ini, di sumut terdapat 
sedikitnya 170 agen dan 
1.700 pangkalan elpiji 3 kg 
yang resmi.

Pertamina berharap agar 
masyarakat juga teliti dan 
hati-hati dalam mengamati 
dan mengawasi peredaran 
tabung gas elpiji 3 Kg yang 
ada di lingkungan sekitar. 
seluruh elemen masyarakat 
diharapkan untuk sal ing 
meng ingatkan dan saling 
memberi informasi mengenai 
pengetahuan dan keamanan 
elpiji 3 Kg. segera laporkan 
ke Kepolisian apabila melihat 

dan mendapati tindak pe-
nyelewengan elpiji dengan 
cara “menyuntik” untuk me-
ngu rangi isi elpiji 3 Kg secara 
ilegal.

setelah Program Konversi 
Minyak tanah ke Gas di sumut 
berjalan hampir setahun ini, 

terjadi peningkatan permintaan 
elpiji 3 kg oleh masyarakat. 
terjadinya peningkatan ini, 
menjadi indikator tingginya 
animo masyarakat untuk 
menggunakan elpiji.MPPMS 
rEG. I

rU IV kEMBALI 
rAIH AkrEDITASI 
ISO/IEC 17025 

Kembali Laboratorium Pertamina 
Refinery Unit IV Cilacap menun-
jukkan kompetensinya sebagai 
Laboratorium penguji yang selalu 
konsisten dalam menjaga mutu 
dan kualitas pengujiannya. hal ini 
dibuktikan dengan diperolehnya 
akreditasi isO / ieC 17025 : 2005 
dari Komite akreditasi nasional 
(KAN). Sertifikat tersebut secara 
simbolis diserahkan oleh Manager 
Production ii hadi Chaerunnas 
kepada Pjs GM RU iv senior Ma-
nager Operation & Manu facturing 
Michael Ricardo sihombing. 
Penyerahan Sertifikat berlangsung 
di ruang rapat ii di saksikan oleh 
tim manajemen dan section head 
bersamaan dengan pelaksanaan 
rapat operasi sekaligus persiapan 
turn around 2010.MPrU IV  Fo
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Untuk informasi & keluhan seputar human Resources (hR) silakan menghubungi:
hR Contact Center (khusus hari kerja, mulai pukul 07.00-12.00  WiB dan 13.00-15.30  WiB) telp : 021.3816999/ext : 6999 (Kantor Pusat) atau email : sdmcontactcenter@pertamina.com
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oleh Dewi hanifah, tim Quality Management  - Dit. Pi & MR 

Oleh 
 shynta Dewi
tim KOMet

http://portal.pertamina.com

Tim knowledge Management (kOMET)
Quality Management – Renstra
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
email: QM-Renstra@pertamina.com

Sekitar Layanan Corporate Shared Service (CSS) 

Service Catalogue CSS (Bagian - 2)

Memantapkan Formasi, 
Mengakselerasi Kecepatan Melalui 
Raker Manajemen Mutu Tengah Tahun

Sharing Session Bersama KMSI

salah satu agenda Raker Manajemen Mutu tengah tahun yang diselenggarakan pada tanggal 09-10 agustus 
2010 adalah monitoring hasil kerja yang telah tertuang dalam kesepakatan Calendar of event Mutu tahun 2010 
yang merupakan salah satu output Raker Manajemen Mutu akhir tahun pada bulan Desember yang lalu. tingginya 
aktifitas kerja yang dilakukan oleh para insan mutu Pertamina dikhawatirkan akan berdampak pada lemahnya control 
kegiatan Coe. agenda berikutnya adalah untuk mengevaluasi ketepatan langkah dan proses serta menyusun strategi 
terkait dengan kendala yang dihadap 

Raker yang diselenggarakan selama dua hari di Kantor Pusat Pertamina itu dihaadiri oleh lebih kurang 50 
(lima puluh) pekerja yang meskipun secara struktural tidak dibawah organisasi manajemen mutu namun memiliki 
kontribusi, kompetensi dan integritas yang tinggi terhadap kegiatan manajemen mutu.

Pada tanggal 09 agustus yaitu pada hari pembukaan raker, beberapa orang yang ahli dibidangnya baik yang 
berasal dari lingkungan internal Pertamina maupun pihak eksternal memberikan sharing pengetahuannya yang dapat 
digunakan sebagai referensi dan pengetahuan tambahan dalam diskusi kelompok kerja raker tersebut.

Diskusi mengenai Organisasi Manajemen Mutu “Proses Bisnis dan Reorganisasi Manajemen Mutu Pertamina” 
dengan gamblang dipaparkan oleh vP strategic hR, Bapak hasnil Rasyid. Diskusi tersebut berjalan sangat interaktif 
dan membangkitkan antusias audience untuk bertanya dan saling memberikan pendapat. Diskusi ini memaparkan 
bagaimanakah bentuk idealnya Organisasi Manajemen Mutu dalam suatu struktur organisasi di perusahaan 
khususnya Pertamina ?

Forum diskusi selanjutnya adalah mengenai sistem Manajemen yang mengangkat tema Forum Diskusi sistem 
Manajemen “Urgensi Sertifikasi ISO Perusahaan secara Korporat”.  Forum yang menampilkan salah satu pembicara 
senior dari PT TUV International Indonesia sebagai salah satu badan konsultansi dan sertifikasi ISO yang banyak 
membantu Pertamina dalam membangun sistem manajemennya ini, dapat memberikan tambahan wawasan bagi 
para peserta khususnya bagi mereka yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) yang bertugas membahas 
masalah sistem Manajemen.

sebagai puncaknya, kegiatan paruh hari pertama tersebut ditutup oleh Forum Knowledge Management yang 
menampilkan pembicara dari mantan pejabat Pt PLn (Persero) sebagai salah satu pembicara dalam Knowledge 
Management seluruh indonesia (KMsi). Forum tersebut tidak hanya dihadiri oleh pekerja Pertamina, namun juga 
pekerja yang berasal dari berbagai instansi / perusahaan besar di indonesia yang antusias menghadiri dan mengikuti 
jalannya Forum tersebut. Forum yang merupakan success story sharing ini, membagikan pengalaman bagaimana 
PLn membentuk komunitas Knowledge Management dan membangun budaya “berbagi” sehingga dapat establish 
seperti sekarang ini.

sejumlah lima puluh orang pekerja peserta raker tersebut selanjutnya dibagi menurut spesialisasi, minat dan 
fungsinya kedalam lima kelompok kecil yang disebut Pokja. Masing-masing Pokja secara spesifik melakukan “bedah”, 
koordinasi, diskusi sehingga melahirkan suatu kesepakatan sesuai “deliverable” masing-masing Pokja tersebut. Pokja 
i (satu) yang membahas masalah sistem Manajemen (isO) menghasilkan beberapa rekomendasi penting terkait 
dengan perbaikan Pedoman sistem Manajemen Mutu Pertamina (sMMP) dan supportingnya untuk mempertegas 
peranan dan pemberdayaan auditor internal (isO). Pokja ii adalah Pokja yang membahas tentang Kriteria Kinerja 
ekselen Pertamina (KKeP) dan Pertamina Corporate assessment. Draft KKeP yang telah sebelumnya disusun oleh 
fungsi QM-PiMR dievaluasi kembali oleh tim yang notabene adalah para “dedengkot” Pertamina Quality assessment 
yang berbasis Kriteria Malcolm Baldrige itu.

Continuous improvement Program (CiP) dan rencana penyelenggaraan annual Pertamina Quality (aPQ) award 
dibahas tuntas dalam Pokja iii. Beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan presentasi/Konvensi Mutu Pertamina 
dan aPQ award telah disepakati dan ditetapkan oleh Pokja iii dan akan menjadi acuan bagi seluruh Unit Usaha/
Operasi/Bisnis dan anak Perusahaan Pertamina yang akan mengikuti Konvensi Mutu Pertamina. Peserta Raker juga 
telah menyepakati tema yang akan diusung pada aPQ award adalah “Bersatu Membangun Keunggulan Kompetitif 
Dengan semangat Perubahan dan Budaya Perbaikan Berkelanjutan”.

sedangkan para tim yang ditugaskan secara khusus untuk menangani KOMet bergabung dalam Pokja iv 
yang berhasil mentabulasikan perkembangan CoP dan aset pengetahuan diseluruh Unit Usaha/Operasi/Bisnis 
Pertamina. Dan Pokja pamungkas adalah Pokja v yang membahas masalah Organisasi Manajemen Mutu. Pokja 
ini menghasilkan rekomendasi bentuk organisasi manajemen mutu yang ideal bagi Pertamina yang sesuai dengan 
proses bisnisnya dan diharapkan mampu memperkuat integritas, komunikasi, dan koordinasi kerja para insan mutu 
untuk mengakselerasi kecepatan perusahaan dalam mencapai visinya.•

Menuju Paperless 
Office Integration 
melalui Pertamina 
Enterprise Portal

tim KOMet dan PiC dari seluruh Unit / Region bersama KMsi (Knowledge 
Management society indonesia) yang terdiri dari berbagai instansi dan perusahaan 
terkemuka di indonesia melaksanakan sharing session mengenai success story 
dalam implementasi knowledge management pada hari senin, 9 agustus 2010 yang 
lalu di Kantor Pusat Pertamina.  Datang sebagai pembicara, ibu RR. tentamia, 
salah satu praktisi KM dari PLn yang menyampaikan success story mengenai 
taksonomi yang dibangun PLn dalam mengakomodir kebutuhan perusahaan 
terhadap pengelolaan pengetahuan.

Dalam sharing tersebut, 
imple mentasi awal knowledge 
management (KM) di PLn 
memiliki kemiripan dengan 
KOMet. Diantaranya adalah 
dilakukannya diagnosa awal 
melalui survei untuk mengukur 
k o n d i s i  a w a l  m e n g e n a i 
keberadaan KM pada suatu 
perusahaan atau organisasi. 
Dan selanjutnya dilakukan 
pembentukan tim KM sebagai 
penggerak dan diperlukan adanya komitmen dari top Management sebagai 
champion. Penggunaan KPi (Key Performance indicator) pun menjadi salah satu 
strategi yang digunakan membangun budaya KM di PLn.

taksonomi merupakan salah satu pembahasan utama dalam sharing ini. 
Taksonomi adalah sistem pengklasifikasian informasi berdasarkan kriteria tertentu 
untuk memudahkan penyimpanan dan pencarian informasi. Bagi KOMet sendiri, 
penyusunan taksonomi mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahap awal, 
aset pengetahuan diklasifikasikan dalam taksonomi yang berdasarkan direktorat 
yang terbagi atas beberapa fungsi. namun setelah berjalan sekian lama, formasi 
seperti ini tidaklah efektif dikarenakan perubahan organisasi yang sangat dinamis 
dimana memungkinkan terjadi beberapa kali perubahan dalam waktu kurang 
dalam setahun. Dan selain itu, KOMeters cenderung hanya akan memperdulikan 
pengelolaan pengetahuan di fungsinya masing-masing.

Manfaat taksonomi dalam pengelolaan pengetahuan diantaranya adalah:
1. informasi dapat diprediksi, yakni dengan navigasi yang user friendly.1

2. Mencari kata kunci yang tepat dengan menggunakan kosa kata yang kon-
sisten.1

3. Memperoleh data atau informasi yang memiliki format dan arti yang kon-
sisten.1

4. Membagi informasi secara lintas organisasi. 1

5. Meningkatkan komunikasi dengan menggunakan terminology yang konsisten 
diseluruh pengguna informasi.2

6. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, ketika semua informasi yang 
paling relevan dapat dengan mudah diperoleh. 2

7. Meningkatkan Return on investments (ROi) informasi, dimana informasi dapat 
dibuat lebih mudah diakses dan cepat.

8. Meningkatkan kepedulian terhadap informasi dan aset pengetahuan. 2 

*sumber :
1. Organizing Knowledge: taxonomies, Knowledge and Organizational effectiveness, Patrick Lambe.
2. the Role of taxonomies in Knowledge Management, Kathy harris, French Caldwell and Rita Knox.

Penyusunan taksonomi merupakan 
hal yang krusial sehingga diperlukan 
analisis dan identifikasi kebutuhan 
pengetahuan berdasarkan proses bisnis 
yang berlaku pada perusahaan atau 
organisasi tersebut.

susunan  taksonomi  KOMet 
saat ini telah mengalami perubahan 
menjadi pengklasifikasian berdasarkan 
pengetahuan / keahlian. Pada saat ini 
telah disusun taksonomi berdasarkan 22 (duapuluh dua) ekspertis yang terbagi lagi 
dalam sub-sub kategori. tujuan dari perubahan susunan taksonomi ini adalah untuk 
mempermudah KOMeters dalam menyimpan dan mencari aset pengetahuan.

selain pembahasan materi tersebut, sharing session ini juga bertujuan untuk 
membina kerjasama yang baik dengan instansi dan perusahaan – perusahaan lain 
sebagai praktisi knowledge management sehingga dapat bertukar pengalaman 
dalam membangun budaya berbagi pengetahuan.•

Tetap Sehat Selama Berpuasa...

sebagai fungsi yang memegang peran dari sisi information & Communication technology, Css senantiasa berupaya meningkatkan layanan kepada pelanggan 
melalui berbagai terobosan dan perbaikan-perbaikan serta melakukan inovasi untuk menyediakan layanan baru. hingga saat ini ada 19 layanan yang telah 
disiapkan untuk mendukung bisnis, meliputi 14 Layanan tehnologi informasi dan 5 Layanan Business Process Outsourcing. Berikut adalah Daftar Layanan 
Css bagian - 2 dari 3 bagian. 

Gambar 1,2,3
Kegiatan Rapat Kerja Mutu tengah tahun 2010

Bayangkan betapa mudahnya apabila kita 
hanya perlu melakukan satu kali log-in ke portal 
internal Pertamina dan dari sana kita dapat 
memperoleh informasi dari berbagai sumber 
internal dengan cepat dan mudah, sehingga 
koordinasi pekerjaan kita menjadi lebih ringan 
dan ringkas berkat kolaborasi antar seluruh unit 
dan anak perusahaan yang mulus. sekarang, 
hal itu bukan lagi mimpi karena Pertamina akan 
segera meluncurkan Pertamina enterprise 
Portal sebagai single akses informasi yang 
dibutuhkan oleh setiap pekerja Pertamina 
dalam aktifitas perkantoran sehari-hari.

enterprise Portal ini akan mengatasi 
banyaknya jumlah aplikasi serta portal yang 
akan merepotkan user dalam mengakses infor-
masi, memperkuat komunikasi dan koordinasi, 
menertibkan pengelolaan informasi dan doku-
mentasi secara enterprise, serta mengurangi 
atau bahkan mengubah proses korespondensi 
yang saat ini masih dilakukan secara manual 
sehingga tidak efisien. Layanan Enterprise 
Portal ini terdiri dari Corporate news, enterprise 
Document Management, electronic Corespon-
dence, KOMet dan Dashboard, serta sarana 
kolaborasi fungsi atau tim. selain itu juga terda-
pat informasi mengenai Peraturan Pertamina, 
Media dan Warta Pertamina terkini.

atas dasar inilah, Pertamina berinisiatif 
untuk membuat enterprise Portal yang dikem-
bangkan oleh tim BtP RJPP- enterprise Portal, 
melibatkan perwakilan dari fungsi-fungsi yang 
terkait seperti internal Communication-sekper, 
system & Business Process -RBtK , QM - 
RBtK dan hR. Lingkup BtP ini juga meliputi 
penyeragaman standar layanan email, domain, 
internet dan intranet untuk Pertamina dan anak 
perusahaan.

enterprise Portal ini mulai dikembangkan 
sejak Desember 2009 dan milestone per-
tama yang akan di-launching pada tanggal 
17 agustus 2010 adalah Corporate news, 
enterprise Document Management, Knowledge 
Management (KOMet), hR services dan 
enterprise search. Document Management 
dan kolaborasi untuk fungsi Legal atau yang 
disebut dengan aplikasi eLiDs (electronic 
Legal information and Document system) juga 
di-launching pada saat yang bersamaan.

Keseluruhan layanan yang tersedia 
dalam Pertamina enterprise Portal termasuk 
standar layanan email, domain, internet dan 
intranet untuk Pertamina dan anak perusahaan 
direncanakan akan selesai pada tanggal 3 
Desember 2010. Pada tanggal tersebut di-
harapkan electronic Corespondence (Paper-
less) sudah dipergunakan oleh Kantor Pusat 
Pertamina. Roll-out electronic Corespondence 
di luar Kantor Pusat selanjutnya akan dilakukan 
secara bertahap.

akses terhadap layanan  enterprise Portal 
menggunakan single sign On (ssO) dimana 
user tidak perlu lagi melakukan log-in berulang-
ulang pada layanan yang sudah terintegrasi 
di dalamnya seperti hR Online, enterprise 
Document, electronic Coresspondence dan 
KOMet. Untuk mendapatkan layanan ini, set-
iap pekerja sudah otomatis dapat mengakses 
enterprise Portal melalui alamat http://intra.
pertamina.com. Keamanan akses informasi di 
enterprise Portal tetap terjaga melalui peng-
aturan otorisasi.

adalah sebuah keniscayaan bagi Per-
tamina sebagai perusahaan kelas dunia 
untuk terus melakukan inovasi teknologi baik 
di lingkup eksternal maupun internal, supaya 
mampu berkompetisi dalam skala regional 
dan internasional dengan membangun budaya 
sadar biaya dan menghargai kinerja. salah 
satu tujuan perubahan enterprise Portal ini 
adalah mendorong perubahan budaya paper-
less, sekaligus memudahkan akses terhadap 
informasi, dan diharapkan menjadi langkah 
awal menuju Paperless Office Integration dan 
information Driven Company.MPCSS

hR Medical di bawah Fungsi hR Operation yang berperan dan bertanggung 
jawab terhadap berbagai aktifitas terkait kesehatan Pekerja, selalu berupaya 
melakukan dan memberikan pelayanan yang lengkap, tepat dan manfaat dalam 
menjaga stamina dan daya tahan tubuh para Pekerja.

salah satu bentuk perhatian terhadap kesehatan Pekerja, adalah  dengan 
berbagi tips kesehatan, khususnya  bagi Pekerja yang sedang menjalankan 
ibadah Puasa. 

Berikut adalah tips kesehatan selama menjalankan ibadah Puasa.
wAkTU SAHUr
1. Niat puasa - Motivasi yang kuat untuk berpuasa .hal ini karena niat (motivasi) 
puasa menyebabkan penekanan pusat lapar di otak sehingga kita siap menahan 
lapar sampai waktu berbuka.
2. Tetap makan sahur - untuk memperoleh cadangan energi. Rasulullah 
menganjurkan kita makan sahur karena didalamnya ada berkah, yaitu bisa 
memperkuat badan kita saat beraktivtas di siang hari dan keberkahan lain pada 
saat sahur. 
3. Makanan yang bergizi - komposisi gizi lengkap ;karbohidrat,protein,lemak,
mineral,vitamin. Perbanyaklah mengkonsumsi jenis makanan berserat (sayur & 
buah). tubuh kita memerlukan waktu lebih lama untuk mencerna makanan yang 
banyak mengandung serat.
4. Hindari makanan dan minuman yang banyak mengandung gula saat sahur 
- Makanan dan minuman yang terlalu banyak mengandung gula akan memacu 
tubuh memproduksi insulin dimana akibatnya rasa lapar akan cepat timbul dan 

badanpun menjadi cepat lemas. 

wAkTU BErBUkA PUASA
1. Segera berbuka puasa pada waktunya,  awali buka puasa anda dengan 
makanan atau minuman manis seperti kurma 
2. Jangan langsung minum air dingin atau es, karena asam lambung 
dalam tubuh kita akan terbentuk semakin banyak. 
3. Berbuka puasa secara bertahap, tujuannya untuk memberikan 
keseimbang an terlebih dahulu pada pencernaan kita.
4. Minum yang cukup,  sekitar 2000-2500 ml air sehari (kurang lebih 10 
gelas), Pengertian minum air tidak selalu berarti minum air putih saja, tetapi 
minum teh, susu, jus buah bahkan kuah sayur juga termasuk air yang kita 
konsumsi

wAkTU DISAAT SEDANG BErPUASA:
1. Tetap berolahraga :  Waktu yang paling tepat adalah beberapa jam 
(1-2 jam) menjelang berbuka puasa dan dianjurkan melakukan olahraga 
ringan 
2. Atur aktifitas : tenaga yang anda keluarkan diatur agar tidak menimbulkan 
kelelahan 
3. Menjaga kebersihan gigi dan mulut selama berpuasa : Ketika puasa 
semua kegiatan makan dan minum berhenti total sehingga produksi kelenjar 
air liur mulut berkurang dan mulut menjadi cepat asam dan berbau. Karena 
itu dianjurkan untuk segera menggosok gigi sehabis makan sahur agar sisa-
sisa makanan tidak membusuk di rongga mulut.• sumber : dari beberapa tulisan google.com

Pertamina“Keep Fit and Stay Healthy”
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Untuk informasi & keluhan seputar human Resources (hR) silakan menghubungi:
hR Contact Center (khusus hari kerja, mulai pukul 07.00-12.00  WiB dan 13.00-15.30  WiB) telp : 021.3816999/ext : 6999 (Kantor Pusat) atau email : sdmcontactcenter@pertamina.com
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oleh Dewi hanifah, tim Quality Management  - Dit. Pi & MR 

Oleh 
 shynta Dewi
tim KOMet

http://portal.pertamina.com

Tim knowledge Management (kOMET)
Quality Management – Renstra
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
email: QM-Renstra@pertamina.com

Sekitar Layanan Corporate Shared Service (CSS) 

Service Catalogue CSS (Bagian - 2)

Memantapkan Formasi, 
Mengakselerasi Kecepatan Melalui 
Raker Manajemen Mutu Tengah Tahun

Sharing Session Bersama KMSI

salah satu agenda Raker Manajemen Mutu tengah tahun yang diselenggarakan pada tanggal 09-10 agustus 
2010 adalah monitoring hasil kerja yang telah tertuang dalam kesepakatan Calendar of event Mutu tahun 2010 
yang merupakan salah satu output Raker Manajemen Mutu akhir tahun pada bulan Desember yang lalu. tingginya 
aktifitas kerja yang dilakukan oleh para insan mutu Pertamina dikhawatirkan akan berdampak pada lemahnya control 
kegiatan Coe. agenda berikutnya adalah untuk mengevaluasi ketepatan langkah dan proses serta menyusun strategi 
terkait dengan kendala yang dihadap 

Raker yang diselenggarakan selama dua hari di Kantor Pusat Pertamina itu dihaadiri oleh lebih kurang 50 
(lima puluh) pekerja yang meskipun secara struktural tidak dibawah organisasi manajemen mutu namun memiliki 
kontribusi, kompetensi dan integritas yang tinggi terhadap kegiatan manajemen mutu.

Pada tanggal 09 agustus yaitu pada hari pembukaan raker, beberapa orang yang ahli dibidangnya baik yang 
berasal dari lingkungan internal Pertamina maupun pihak eksternal memberikan sharing pengetahuannya yang dapat 
digunakan sebagai referensi dan pengetahuan tambahan dalam diskusi kelompok kerja raker tersebut.

Diskusi mengenai Organisasi Manajemen Mutu “Proses Bisnis dan Reorganisasi Manajemen Mutu Pertamina” 
dengan gamblang dipaparkan oleh vP strategic hR, Bapak hasnil Rasyid. Diskusi tersebut berjalan sangat interaktif 
dan membangkitkan antusias audience untuk bertanya dan saling memberikan pendapat. Diskusi ini memaparkan 
bagaimanakah bentuk idealnya Organisasi Manajemen Mutu dalam suatu struktur organisasi di perusahaan 
khususnya Pertamina ?

Forum diskusi selanjutnya adalah mengenai sistem Manajemen yang mengangkat tema Forum Diskusi sistem 
Manajemen “Urgensi Sertifikasi ISO Perusahaan secara Korporat”.  Forum yang menampilkan salah satu pembicara 
senior dari PT TUV International Indonesia sebagai salah satu badan konsultansi dan sertifikasi ISO yang banyak 
membantu Pertamina dalam membangun sistem manajemennya ini, dapat memberikan tambahan wawasan bagi 
para peserta khususnya bagi mereka yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) yang bertugas membahas 
masalah sistem Manajemen.

sebagai puncaknya, kegiatan paruh hari pertama tersebut ditutup oleh Forum Knowledge Management yang 
menampilkan pembicara dari mantan pejabat Pt PLn (Persero) sebagai salah satu pembicara dalam Knowledge 
Management seluruh indonesia (KMsi). Forum tersebut tidak hanya dihadiri oleh pekerja Pertamina, namun juga 
pekerja yang berasal dari berbagai instansi / perusahaan besar di indonesia yang antusias menghadiri dan mengikuti 
jalannya Forum tersebut. Forum yang merupakan success story sharing ini, membagikan pengalaman bagaimana 
PLn membentuk komunitas Knowledge Management dan membangun budaya “berbagi” sehingga dapat establish 
seperti sekarang ini.

sejumlah lima puluh orang pekerja peserta raker tersebut selanjutnya dibagi menurut spesialisasi, minat dan 
fungsinya kedalam lima kelompok kecil yang disebut Pokja. Masing-masing Pokja secara spesifik melakukan “bedah”, 
koordinasi, diskusi sehingga melahirkan suatu kesepakatan sesuai “deliverable” masing-masing Pokja tersebut. Pokja 
i (satu) yang membahas masalah sistem Manajemen (isO) menghasilkan beberapa rekomendasi penting terkait 
dengan perbaikan Pedoman sistem Manajemen Mutu Pertamina (sMMP) dan supportingnya untuk mempertegas 
peranan dan pemberdayaan auditor internal (isO). Pokja ii adalah Pokja yang membahas tentang Kriteria Kinerja 
ekselen Pertamina (KKeP) dan Pertamina Corporate assessment. Draft KKeP yang telah sebelumnya disusun oleh 
fungsi QM-PiMR dievaluasi kembali oleh tim yang notabene adalah para “dedengkot” Pertamina Quality assessment 
yang berbasis Kriteria Malcolm Baldrige itu.

Continuous improvement Program (CiP) dan rencana penyelenggaraan annual Pertamina Quality (aPQ) award 
dibahas tuntas dalam Pokja iii. Beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan presentasi/Konvensi Mutu Pertamina 
dan aPQ award telah disepakati dan ditetapkan oleh Pokja iii dan akan menjadi acuan bagi seluruh Unit Usaha/
Operasi/Bisnis dan anak Perusahaan Pertamina yang akan mengikuti Konvensi Mutu Pertamina. Peserta Raker juga 
telah menyepakati tema yang akan diusung pada aPQ award adalah “Bersatu Membangun Keunggulan Kompetitif 
Dengan semangat Perubahan dan Budaya Perbaikan Berkelanjutan”.

sedangkan para tim yang ditugaskan secara khusus untuk menangani KOMet bergabung dalam Pokja iv 
yang berhasil mentabulasikan perkembangan CoP dan aset pengetahuan diseluruh Unit Usaha/Operasi/Bisnis 
Pertamina. Dan Pokja pamungkas adalah Pokja v yang membahas masalah Organisasi Manajemen Mutu. Pokja 
ini menghasilkan rekomendasi bentuk organisasi manajemen mutu yang ideal bagi Pertamina yang sesuai dengan 
proses bisnisnya dan diharapkan mampu memperkuat integritas, komunikasi, dan koordinasi kerja para insan mutu 
untuk mengakselerasi kecepatan perusahaan dalam mencapai visinya.•

Menuju Paperless 
Office Integration 
melalui Pertamina 
Enterprise Portal
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Management society indonesia) yang terdiri dari berbagai instansi dan perusahaan 
terkemuka di indonesia melaksanakan sharing session mengenai success story 
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salah satu praktisi KM dari PLn yang menyampaikan success story mengenai 
taksonomi yang dibangun PLn dalam mengakomodir kebutuhan perusahaan 
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standar layanan email, domain, internet dan 
intranet untuk Pertamina dan anak perusahaan 
direncanakan akan selesai pada tanggal 3 
Desember 2010. Pada tanggal tersebut di-
harapkan electronic Corespondence (Paper-
less) sudah dipergunakan oleh Kantor Pusat 
Pertamina. Roll-out electronic Corespondence 
di luar Kantor Pusat selanjutnya akan dilakukan 
secara bertahap.

akses terhadap layanan  enterprise Portal 
menggunakan single sign On (ssO) dimana 
user tidak perlu lagi melakukan log-in berulang-
ulang pada layanan yang sudah terintegrasi 
di dalamnya seperti hR Online, enterprise 
Document, electronic Coresspondence dan 
KOMet. Untuk mendapatkan layanan ini, set-
iap pekerja sudah otomatis dapat mengakses 
enterprise Portal melalui alamat http://intra.
pertamina.com. Keamanan akses informasi di 
enterprise Portal tetap terjaga melalui peng-
aturan otorisasi.

adalah sebuah keniscayaan bagi Per-
tamina sebagai perusahaan kelas dunia 
untuk terus melakukan inovasi teknologi baik 
di lingkup eksternal maupun internal, supaya 
mampu berkompetisi dalam skala regional 
dan internasional dengan membangun budaya 
sadar biaya dan menghargai kinerja. salah 
satu tujuan perubahan enterprise Portal ini 
adalah mendorong perubahan budaya paper-
less, sekaligus memudahkan akses terhadap 
informasi, dan diharapkan menjadi langkah 
awal menuju Paperless Office Integration dan 
information Driven Company.MPCSS

hR Medical di bawah Fungsi hR Operation yang berperan dan bertanggung 
jawab terhadap berbagai aktifitas terkait kesehatan Pekerja, selalu berupaya 
melakukan dan memberikan pelayanan yang lengkap, tepat dan manfaat dalam 
menjaga stamina dan daya tahan tubuh para Pekerja.

salah satu bentuk perhatian terhadap kesehatan Pekerja, adalah  dengan 
berbagi tips kesehatan, khususnya  bagi Pekerja yang sedang menjalankan 
ibadah Puasa. 

Berikut adalah tips kesehatan selama menjalankan ibadah Puasa.
wAkTU SAHUr
1. Niat puasa - Motivasi yang kuat untuk berpuasa .hal ini karena niat (motivasi) 
puasa menyebabkan penekanan pusat lapar di otak sehingga kita siap menahan 
lapar sampai waktu berbuka.
2. Tetap makan sahur - untuk memperoleh cadangan energi. Rasulullah 
menganjurkan kita makan sahur karena didalamnya ada berkah, yaitu bisa 
memperkuat badan kita saat beraktivtas di siang hari dan keberkahan lain pada 
saat sahur. 
3. Makanan yang bergizi - komposisi gizi lengkap ;karbohidrat,protein,lemak,
mineral,vitamin. Perbanyaklah mengkonsumsi jenis makanan berserat (sayur & 
buah). tubuh kita memerlukan waktu lebih lama untuk mencerna makanan yang 
banyak mengandung serat.
4. Hindari makanan dan minuman yang banyak mengandung gula saat sahur 
- Makanan dan minuman yang terlalu banyak mengandung gula akan memacu 
tubuh memproduksi insulin dimana akibatnya rasa lapar akan cepat timbul dan 

badanpun menjadi cepat lemas. 

wAkTU BErBUkA PUASA
1. Segera berbuka puasa pada waktunya,  awali buka puasa anda dengan 
makanan atau minuman manis seperti kurma 
2. Jangan langsung minum air dingin atau es, karena asam lambung 
dalam tubuh kita akan terbentuk semakin banyak. 
3. Berbuka puasa secara bertahap, tujuannya untuk memberikan 
keseimbang an terlebih dahulu pada pencernaan kita.
4. Minum yang cukup,  sekitar 2000-2500 ml air sehari (kurang lebih 10 
gelas), Pengertian minum air tidak selalu berarti minum air putih saja, tetapi 
minum teh, susu, jus buah bahkan kuah sayur juga termasuk air yang kita 
konsumsi

wAkTU DISAAT SEDANG BErPUASA:
1. Tetap berolahraga :  Waktu yang paling tepat adalah beberapa jam 
(1-2 jam) menjelang berbuka puasa dan dianjurkan melakukan olahraga 
ringan 
2. Atur aktifitas : tenaga yang anda keluarkan diatur agar tidak menimbulkan 
kelelahan 
3. Menjaga kebersihan gigi dan mulut selama berpuasa : Ketika puasa 
semua kegiatan makan dan minum berhenti total sehingga produksi kelenjar 
air liur mulut berkurang dan mulut menjadi cepat asam dan berbau. Karena 
itu dianjurkan untuk segera menggosok gigi sehabis makan sahur agar sisa-
sisa makanan tidak membusuk di rongga mulut.• sumber : dari beberapa tulisan google.com

Pertamina“Keep Fit and Stay Healthy”
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PWP Dit. PIMR & PWP Dit. Keuangan Salurkan 
Dana Pendidikan 
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Judul Buku :
7 Keajaiban Rezeki
Penulis :
ippho D. santosa
Penerbit :
elex Media Komputindo
kolasi :
191 halaman
Perpustakaan Pertamina Pusat
808.83 san k

Buku 7 Keajaiban Rezeki ini 
menceritakan bagaimana cara 
untuk mempercepat pendekatan-
pendekatan otak kanan dengan 
sentuhan-sentuhan islam yang 
tidak hanya mengupas tentang 
“kesuksesan”, melainkan tentang 
“mempercepat kesuksesan” yang 
istilahnya adalah percepatan-
percepatan, lompatan-lompatan, 
atau keajaiban-keajaiban. hal-hal 
tersebut terkait dengan keuan-
gan, kesehatan, hubungan, im-
pian, prestasi dan jodoh. Berpe-
doman kepada beberapa lingkar 
pengaruh, mulai dari diri sendiri, 
keluarga, sesama, semesta dan 
pencipta maka setiap orang 
mempunyai cara tersendiri yang 
unik dalam meraih kemenangan, 
jika ingin meraih kemenangan 
mulailah dari diri sendiri, jangan 
sibuk menengok keluar dan lupa 
melongok kedalam.

Dilengkapi dengan kisah-
kisah yang dapat mengasah otak 
kanan, kreativitas, imajinasi, dan 
intuisi, dengan begitu kita dapat 
mengambil keputusan 1.000 
kali lebih cepat dan mengen-
dalikan Law of Attraction (LOa) 
serta nasib dengan otak kanan. 
Melipatgandakan pengaruh 
dan go national 10 tahun lebih 
awal, memahami 19 amal yang 
melipatgandakan rezeki serta 
menguasai pintu-pintu rezeki 
yang diisyaratkan al-Quran.

selain memuat manfaat-man-
faat praktis, buku ini dilengkapi 
juga dengan CD audio berdurasi 
3 jam memaparkan sharing dari 
tokoh-tokoh, seperti hendy setio-
no (Kebab turki), Roni Yuzir-
man (TDA), Tom Mc Ifle (Master 
Coach)  dll, serta  bagaimana 
mereka membuktikan keajaiban-
keajaiban itu dalam bisnis dan 
kehidupan mereka.

adapun Penyampaian pesan-
pesan yang fundamental dan 
dikemas secara kreatif, hanya 
membutuhkan waktu kurang dari 
sejam bagi kita untuk membaca 
buku ini karena jurus-jurusnya 
berhasil mencerahkan orang-
orang yang kurang percaya 
terhadap dirinya, sehingga bisa 
dijadikan motivasi dan  pedoman 
strategi dalam menggapai sukses 
kehidupan.MPPErPUSTAkAAN

JAkArTA – Persatuan Wanita Patra Direktorat 
Perencanaan investasi dan Manajemen Resiko, 
memberikan bantuan pendidikan kepada 207 
siswa dengan total biaya sebesar Rp 150 juta. 
adapun pembagian dari biaya dan jumlah siswa 
tersebut, antara lain, sekolah Dasar 73 siswa 
mendapatkan Rp 500.000 per orang; sekolah 
Menengah Pertama 67 siswa mendapatkan 
Rp 750.000 per orang; dan sekolah Menengah 
atas 67 siswa mendapatkan Rp 950.000 per 
orang. Beasiswa biaya pendidikan diberikan 
langsung oleh Ketua PWP Dit. PiMR Pertamina, 
Lola Ferederick st siahaan di Jakarta, selasa 
(20/7).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua PWP Dit. 
Perencanaan investasi dan Manajemen Resiko 
Lola Ferederick st siahaan mengakatakan pem-
berian bantuan beasiswa dari hasil keuntungan 
Pertamina. “Untuk itu, diharapkan kepada 
pekarya yang menerima bantuan pendidikan 
harus lebih meningkatkan kinerjanya,” ujarnya.

Lola menekankan, agar biaya tersebut 
langsung dipergunakan sesuai dengan kebu-

tuhannya. Jangan pernah menggunakan dana 
tersebut untuk hal-hal lain. 

“Diharapkan dengan adanya bantuan dana 
pendidikan tersebut, dapta membantu dan 
merigankan beban biaya pendidikan bagi yang 
memerlukan dan membutuhkan,” tekas Lola.

Di hari yang sama, Direktorat Keuangan Per-
tamina juga memberikan bantuan biaya pendidikan 
bagi anak-anak pekarya di lingkungan Pertamina, 
khususnya Direktorat Keuangan. Bantuan 
diberikan langsung oleh Ketua Persatuan Wanita 
Patra Dit. Keuangan Kania afdal Bahaudin.

adapun besar dana yang dikeluarkan sebe-
sar Rp 170 juta untuk dibagikan kepada 260 
siswa dari berbagai kategori. Untuk kategori 
se kolah Dasar dengan jumlah siswa sebanyak 
141 orang mendapatkan dana sebesar Rp 
500.000 per orang; kategori sekolah Menengah 
Pertama dengan jumlah siswa sebanyak 64 
orang mendapatkan dana sebesar Rp 750.000 
per orang; dan kategori sekolah Menengah 
atas dengan jumlah siswa sebanyak 55 orang 
mendapatkan dana sebesar Rp 950.000 per 
orang.MPNDJFo
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PWP RU II Adakan Penyuluhan Kesehatan Bayi & Balita
DUMAI - Persatuan Wanita Patra (PWP) Refi-
nery Unit (RU) ii pada (12/7) mengadakan 
penyuluhan tentang masalah Gizi untuk Bayi 
& Balita bagi Masyarakat disekitar Komplek 
Perumahan Bukit Datuk. Pelaksanaan kegiatan 
Penyuluhan tersebut berlangsung di pelataran 
Posyandu aster Kelurahan Bukit Datuk. Ratusan 
ibu dan balita serta pemuka masyarakat tam-
pak hadir mengikuti acara penyuluhan yang di-
selenggarakan oleh PWP Bidang sosial Budaya 
ini yang juga merupakan bagian dari program 
CsR Pertamina sehati. 

Mengawali acara, Widi Permono avianto 
mewakili ketua umum PWP RU ii menyampaikan 
sambutan singkatnya. Widi mengatakan bahwa 
kegiatan yang dilaksanakan ini kiranya dapat 
menambah ilmu serta wacana yang lebih luas 
bagi para ibu khususnya mengenai gizi anak 
dan balitanya.  Widi juga mengharapkan bagi 
posyandu binaan maupun yang bukan binaan 
dapat meningkatkan pelayanan terhadap ibu-

ibu dan balita 
s e h i n g g a  k e 
depan posyandu 
akan menjad i 
wadah yang ke-
b e r a d a a n n y a 
b e  n a r - b e n a r 
sangat dirasakan 
dan memenuhi 
harapan ma sya-
rakat. 

sementara itu 
neni yang men-
jadi narasumber 
dalam penyu-
luhan ini banyak 
bercerita tentang ciri-ciri anak sehat serta apa 
yang harus dilakukan untuk menjaga supaya bayi 
dan balita tetap sehat dan bersemangat. Lebih 
lanjut neni mengingatkan agar para ibu menjaga 
keseimbangan gizi dan nutrisi serta senantiasa 

mengikuti perkembangan balita dan bayi seperti 
perkembangan berat badan yang harus sesuai 
dengan usianya. neni berasal dari Posyandu 
Bukit timah.MPrU II
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Warung Kopi
Upah per Hari...?

P O S I S I

fACHMI AMrUSJI
Deputy Resident Representative Banten 
Bay Refinery Project,
Refining Directorate
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PEMBEkALAN UNTUk DUTA SOSIALISASI 
ELPIJI 3 kG PErTAMINA

JAkArTA - Fungsi Gas Domestik Pertamina mem-
berikan pembekalan  untuk Duta sosialisasi elpiji 3 
Kg pada Jumat (6/8) di Lantai Ground. Pembeka-
lan diberikan oleh thorik, aripin  dan beberapa 
staf dari Gas Domestik kepada para duta yang 
berjumlah sekitar 80-an. Pembekalan juga disertai  
peragaan tata cara pemasangan regulator dan se-
lang.   Diharapkan para duta  ini dapat menjalankan 
tugas-tugasnya dengan  baik pada saat melakukan 
sosilisasi peng gu naan  elpiji 3 Kg di lingkungan seki-
tarnya. tampak Direktur Umum Waluyo memberikan 
pengarahan kepada para duta elpiji.MPUHk/NDJ 

GUNTArA
Manager Land affair,
asset Management,
Direktorat Umum

T. PArNINGOTAN PASArIBU
Manager environmental,
health, safety & environmental,
Direktorat Umum
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ENDAH SUSILOwATI
Manager asset Utilization,
asset Management,
Direktorat UmumFo
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wALIkOTA  TArAkAN kUNJUNGI kANTOr PUSAT UBEP 
SANGASANGA TArAkAN

JAkArTA - Walikota tarakan Udin hianggio beserta jaja-
rannya melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat  UBeP 
sangasanga tarakan di Jakarta, selasa (28/7). Rombongan 
Walikota diterima oleh GM UBeP sangasanga tarakan satoto 
agustono dan vP Legal & Relations Wahidin nurluzia M. Pada 
kesempatan tersebut, masing-masing pihak membahas tentang 
potensi kerjasama kedua pihak diantaranya terkait dengan ta-
man Perminyakan di Kota tarakan dan upaya Pertamina eP 
untuk mengaktifkan sumur-sumur tua.MPUBEP SANGASANGA 
TArAkAN
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IN HOUSE TrAINING HCC: 
BErBAGI ILMU DAN PENGALAMAN 

DUMAI - tim D hCC - Production  RU ii Dumai dengan area 
kerja Unit hCU & hans yang tediri dari 24 pekerja  mengikuti 
pembukaan in house training untuk angkatan pertama bagian 
hCC (7/7). Kegiatan in house training ini dimulai setiap hari 
Rabu di tempat yang sama (ruang rapat bagian hCC) dengan 
diikuti oleh seluruh pekerja bagian tersebut. Manager Produc-
tion RU ii Dumai eriyadi dalam pembukaan pelatihan tersebut, 
berharap kepada seluruh peserta yang mengikuti In House 
Training ini agar bersungguh-sungguh dan dengan maksimal 
mengikuti serta mampu mengimplementasikan di area kerja. 
“sekecil apapun yang kita lakukan untuk kebaikan pasti ada 
nilai ibadahnya,” ujar eriyadi.MPrUII 
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PwP fIELD CEPU ADAkAN rEkrEASI rAyAkAN HUT kE-10

TAwANGMANGU - Perayaan hUt PWP ke-10 memang menjadi 
sebuah acara yang special bagi anggota PWP di Field Cepu. Untuk 
memperingati hUt PWP sekaligus untuk menyegarkan pikiran yang 
dipenuhi dengan kepenatan, anggota PWP Field Cepu mengada-
kan rekreasi bersama pada 31 Mei 2010 ke agrowisata amanah 
tawangmangu. Dalam rangkaian acara rekreasi yang dilakukan 
oleh anggota PWP tersebut banyak kegiatan yang dilakukan. 
salah satunya adalah kegiatan out bound untuk melatih kerjasama 
dan kebersamaan. Kegiatan rekreasi bersama seperti ini memang 
senga ja dirancang untuk semakin memperkuat kerjasama antar 
anggota PWP dan tetap menjaga hubungan yang baik di antara 
mereka.MPPEP fIELD CEPU 

TIM fUTSAL EkSPLOrASI JUArA kOfI PEP II 

JAkArTA - tim Futsal eksplorasi berhasil menjadi juara 
pertama dalam kompetisi futsal internal Pt PeRtaMina 
EP (KOFI PEP) ke 2 tahun 2010. Dalam final yang diseleng-
garakan pada 28 Juli 2010 di Jakarta, tim futsal eksplorasi 
berhasil mengalahkan tim futsal UBeP Kti dengan skor 3-1. 
Selesai pertandingan final tersebut, kegiatan KOFI PEP II 
ditutup oleh GM Region Kti, tonny harisman yang sekaligus 
menyerahkan trofi dan piala bergilir serta uang pembinaan.  
Selain penyerahan trofi dan piala untuk tim juara, disam-
paikan juga penghargaan dan hadiah kepada pencetak gol 
terbanyak (top scorer) selama pertandingan KOFi PeP  (22 
gol) yaitu Lastiko Yoniantoro dari UBeP Region Kti (UBeP 
sanga-sanga). KOFi PeP 2010 yang diikuti oleh 12 tim ini 
diselenggarakan dalam empat tahapan yaitu, penyisihan 
group, perempat final, semifinal dan final.MPPEP

Bingung juga memikirkan berita-berita yang berasal 
dari teman-teman cleaning service. simpang-siur. ada yang 
terang-terangan bilang pendapatan mereka yang katanya 
terus turun. tapi yang lain bilang, ada pemotongan di luar 
gaji pokok saja, sehingga pendapatan mereka setiap bulan 
menjadi tidak sama.

Tumijan : Dalam waktu yang tak terlalu lama 
pendapatan kita terus saja turun.

Timlo : Yaaaaa....inilah nasib orang kecil.
ratijo : eit tunggu dulu. aku saja yang masuk rajin 

setiap hari tanpa sakit, tanpa izin, apalagi 
tanpa bolos, gaji aku gak berkurang. 

Mang warta  : tapi si toridin bilang, pendapatan dia cuma 
800 ribu perak sebulan, berarti di bawah 
UMR dia dong.

rajito : Oh, karena si toridin kemarin itu pere 
beberapa hari. itulah akibatnya.

Mang warta  : Ya, aneh saja, zaman sekarang, di 
perusahaan besar begini masih ada upah 
per hari. Ya buktinya tidak masuk langsung 
ada potongan.

Ujang : tumben, Mang Warta galak. Kalau 
menurutku daripada menganggur lebih baik 
kerja, walaupun gajiannya dimain-mainin, 
yang ujung-ujungnya gajinya terpotong 
kalau tidak masuk.

Minah : Gimana kalau saya hamil dan melahirkan? 
Bisa dapet cuti melahirkan kayak ibu-ibu 
pekerja, gak ya?

Mas Ule : Ya, sudah nasib orang kecil itu ibarat 
rumput, hanya berada di bawah, ya mesti 
mau dong diatur, seperti apapun aturannya.

Ujang : Bersyukur woy, bersyukur daripada 
menganggur. Untuk urusan rejeki, lihatlah 
ke bawah, lihat orang yang menganggur, 
kalian masih beruntung.

Tumijan : Ya, sudah aku nggak mau ngomong. Rejeki 
itu dari allah. Bukan dari Pertamina atau 
perusahaan lain. Kalau aku menitipkan saja 
kepada allah, perut anak-anakku, istriku, 
dan aku. Urusan sekolah tidak tahu.

Ujang : sabar, Mas. Orang sabar tak hanya 
disayang tuhan, tapi juga disayang orang 
Pertamina hahahaha....MPNS
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PHE Catat First Oil Blok SK-305 Malaysia Pertamina EP 
Temukan 61 Juta 
Barel dan  619 Miliar 
Kaki Kubik Gas

Pekerja Field Rantau Ikuti Survei Budaya

PEP Field Rantau Bangun Jembatan Seisirah

JAkArTA – tercatat tepat 
pada tanggal 24 Juli 2010, 
produksi minyak pertama (first 
oil production) di Blok sK-305 
yang terletak di Pantai Barat 
sarawak, Malaysia akhirinya 
menuai keberhasilan. hasil ini 
diharapkan menjadi pemicu 
keberhasilan kiprah Pertamina 
di luar negeri terutama di sek-
tor hulu juga sekaligus pem-
buktian kiprah bisnis hulu 
Pertamina di mancanegara.

Menurut Direktur Utama 
Pertamina hulu energi (Phe) 
Dwi Martono menjelaskan, 
keberhasilan first oil production 
di Blok ini menunjukkan ke-
mampuan Pertamina, baik 
dari sisi teknologi maupun 
manajemen khususnya di 
off shore. “ini merupakan 
langkah konkrit untuk go 
in terna tional dan menjadi 
global player. Kesuksesan 
ini menjadi landasan bagi 
Pertamina untuk menunjukkan 

kapasitas dan kapabilitas 
dalam mengelola blok-blok 
migas lain di seluruh dunia,” 
ujarnya pada saat konfrensi 
pers di Jakarta, selasa (3/8).

Lebih lanjut Dwi Martono 
men je laskan, blok seluas 
16.400 kilometer persegi ini 
merupakan ladang kerja sama 
tripartit yang ditandatangani 
pada 23 Juni 2003, antara 
Pertamina yang menguasai 
30 persen saham, Petronas 
Carigali dari Malaysia de-
ngan saham 40 persen, dan 
Petrovietnam dari vietnam 
dengan saham 30 persen. 
Ke t i ga  pe rusahaan  i t u 
mem ben tuk joint operation 
bersama Petronas Carigali 
Pertamina Petrovietnam 
(PCPP) Operating Co. sdn. 
Bhd.

Dwi mengatakan, pada 
hari pertama dari dua sumur 
pengembangan yang dibor, 
yakni D30.D1 dan D30.D3, 

telah mampu dihasi lkan 
minyak sekitar 3.000 barel 
per hari (BOPD). Lalu catatan 
produksi pada 29 Juni 2010 
menunjukkan peningkatan 
minyak menjadi sebesar 6.250 
BOPD dan gas 8,3 juta kaki 
kubik per hari (MMsCFD). 
“Dan pada 7 Juli lalu produksi 
minyak tercatat sekitar 9.000 
BOPD,” ungkapnya.

ia menjelaskan produksi 
belum bisa digenjot maksimal 
karena ada keterbatasan pada 
fasilitas produksi di lapangan 
D35 milik Petronas Carigali 
(PCsB) yang menampung 
hasil produksi dari Blok sK-
305. “Maklum fasilitas di sana 
sudah berusia lebih dari 20 
tahun, sehingga perlu sedikit 
penyesuaian ketika harus 
menerima hasil produksi 
da ri Blok sK-305 dengan 
tekanan yang relatif tinggi, 
dan untuk itu butuh waktu 
sekitar sebulan,” jelasnya. 

sementara, skenario produksi 
minimal dari Blok sK-305 
ditargetkan sekitar 12.000 
BOPD dan 40 MMsCFD.

sedangkan, vP Overseas 
assets Direktorat Usaha 
internasional Phe Bambang 
Manumayoso menjelaskan 
dari sisi korporasi, keberhasilan 
ini membuktikan bahwa Phe 
telah mampu menjalankan 
tugas yang diminta oleh 
pemegang saham yai tu 
men dapatkan minyak dan 
membangun sinergi antar 
anak perusahaan. “Melalui 
proyek ini kita membuktikan 
apa yang disebut Pertamina 
incorporated, karena kita 
mendapatkan dukungan tek-
nologi dari teman-teman di 
Exploration & Production 
Technology Center (ePtC), 
maupun internal technology 
support lainnya,” ujarnya.
MPNDJ

rANTAU - transformasi di 
dalam organisasi PeP telah 
bergulir sejak tahun 2006. 
Kini sudah satu Repelita 
berlalu dan dipandang perlu 
untuk memantau kemajuan 
transformasi budaya yang 
ber langsung melalui suatu 
kegiatan survei Budaya PeP 
di Gedung Rencong swimeng 
Pool dan Club (RsPC) senin, 
(2/8).

Pengawas etika PeP Field 
Rantau irwansyah meng-
harapkan kegiatan ini benar-
benar dipandang perlu  dan 

kerjasama semua pihak agar 
kegiatan survei budaya dapat 
terlaksana dengan baik dan 
lancar serta mendapat hasil 
yang positif.

tim transformasi Jakarta 
Dhanang Resnamurti seb-
agai  narasumber dalam 
paparannya menjelaskan 
Ran cangan Survey Progress 
Tracking transformasi Bu-
daya, dengan tujuan untuk 
mendapatkan gambaran pola 
perilaku pekerja saat ini dan 
sejumlah isu/kondisi di dalam 
organisasi yang berpotensi 

mendukung dan menghambat 
proses transformasi budaya.

sambil mendengar penje-
lasan, seluruh pekerja yang 

hadir mengisi kuesioner survei 
budaya yang dipandu dengan 
pengarahan oleh aoC (Agent 
of Change).MPPEP rANTAU

rANTAU - Bupati Langkat 
ngogesa sitepu meresmikan 
tiga unit jembatan dan satu unit 
gorong-gorong yang berada di 
Dusun viii seisirah Desa Bukit 
selamat Kecamatan Besitang, 
Kabupaten Langkat yang 
diba ngun Pt Pertamina eP 
Field Rantau, Rabu (28/7).  

ngogesa sitepu dalam 
sambutannya menyampaikan 
terima kasih kepada PeP 
Field Rantau, yang begitu 
besar perhatiannya terha-
dap masyarakat dan Peme-
rintah daerah. ngogesa ju-
ga mengimbau khususnya 
kepada pihak perkebunan, 
baik itu swasta maupun ne-
gara, dapat sama-sama me-
rawat agar jembatan yang 
kita pergunakan dapat ber-

tahan lama, sesuai yang di-
sampaikan oleh Field Mana-
ger Pertamina Rantau.

Kemudian F ie ld  Ma-
nager Rantau irwansyah 
mengatakan ketiga jembatan 
dan satu gorong-gorong yang 
dibangun ini merupakan 
upaya Pertamina Field Rantau 
untuk membantu masyarakat 
yang berada di sekitar dae -
rah operasi, sehingga ke-
giatan transportasi serta per-
ekonomian dapat berjalan 
dengan lancar.

sementara itu, Ketua 
DPRD Kabupaten Langkat 
Rudi Bangun  menyambut 
baik gagasan yang telah 
dilakukan oleh Pt Pertamina 
Field Rantau. “ini semestinya 
sudah menjadi acuan bagi 

Dinas Pekerjaan Umum untuk 
melakukan pembangunan 
di desa yang masih sangat 
membutuhkan infrastruktur,” 
ujarnya.

acara peresmian diakhiri 
dengan pemotongan pita 
d a n  p e n a n d a t a n g a n a n 
prasasti oleh Bupati Langkat 
ngogesa sitepu didampingi 

Field Manajer Pertamina 
Rantau irwansyah dan Ketua 
DPRD Langkat Rudi Bangun.
Kegiatan tersebut disaksikan 
oleh Muspida Kabupaten 
Lang kat, Muspika Kecamatan 
Besitang, tim Manajemen 
Pertamina eP Field Rantau, 
tokoh masyarakat dan un-
dangan.MPPEP rANTAU
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JAkArTA - Pertamina eP menemukan cadangan 
minyak baru sebesar 61 Juta barrel dan gas sebesar 
619 milliar kaki kubik gas pada semester pertama 
2010. Direktur eksplorasi & Pengembangan syamsu 
alam menyatakan bahwa temuan semester pertama ini 
jauh lebih besar dari perkiraan jumlah produksi minyak 
dan gas yang akan diproduksikan di 2010 sebesar 
46,7 juta barel dan 381 miliar kaki kubik gas. hasil ini 
merupakan keberhasilan temuan minyak dan gas dari 9 
dari 12 sumur eksplorasi yang di eksekusi pada semester 
pertama. hal ini juga memperbaiki success ratio sumur 
ekplorasi Pertamina eP ke level 75 persen dan sekaligus 
menjamin pertumbuhan produksi Pertamina eP.

Pada 2010 ini Pertamina eP sangat agresif dalam 
melakukan eksplorasi minyak dan gas  target pemboran 
26 sumur eksplorasi diberbagai daerah yang terdiri dari 
14 sumur wildcat, 14 sumur deleniasi, dan 1 sumur 
re-entry. hingga semester pertama 2010, pencapaian 
kinerja tersebut telah direalisasikan 12 sumur terdiri 
dari 7 sumur wildcat, 4 sumur deleniasi dan 1 sumur re-
entry. Untuk kegiatan survey eksplorasi Pertamina eP 
mentargetkan 721 km survey seismic 2D dan 1.345 km2 
survey seismic 3D. Realisasi hingga semester pertama 
2010 adalah 129 km survey seismic 2D dan 381 km2 
survey seismic 3D. Masalah yang masih menjadi kendala 
utama pelaksanaan survey seismic di lapangan adalah 
perijinan dan tingginya tuntutan ganti rugi yang diminta  
terhadap area yang dilewati lintasan seismic. 

Penemuan cadangan migas baru semester pertama 
tersebut diperoleh dari kegiatan eksplorasi di wilayah 
indramayu yakni dari sumur akasia Bagus 1, Karang 
Luhur 1, dan Karang Degan 1.  selanjutnya temuan 
di wilayah Bekasi yakni dari sumur Pondok Mekar 
1, Pondok Makmur 3 dan 4 . Di wilayah sumatera 
selatan, sumur-sumur yang menghasilkan penemuan 
cadangan  baru adalah Pagardewa 6X, Manduru 1, dan 
Ginaya 1. Peningkatan penemuan cadangan baru ini 
merupakan hasil dari exploration campaign yang gencar 
dilaksanakan oleh Pt Pertamina eP pada 2010.

Disamping upaya peningkatan cadangan, 
Pertamina eP juga melakukan sejumlah upaya untuk 
mempertahankan pertumbuhan produksi dengan terus 
melakukan penyempurnaan-penyempurnaan pada 
aspek hse (healt safety and environment) antara lain 
penerapan CsMs (Contractor safety Management 
system), safety stop cards, safety stand down, 
management walk through, peningkatan training hse, 
dan audit operasi. sedangkan upaya peningkatan 
produksi meliputi pelaksanaan pemboran pada fokus 
area, melaksanakan Operasi Water Management 
dengan “Zero Discharge”, melakukan Fract Pack 
untuk mengatasi masalah kepasiran, meningkatkan 
frekuensi untuk perawatan pipa produksi, mengubah 
cara pengangkatan minyak atau lifting, meningkatkan 
reaktivasi sumur-sumur tua pada lapangan eksisting, 
dan optimalisasi serta penggantian fasilitas produksi. 
Keberhasilan penerapan strategi ini tentu berkat 
dukungan dan dorongan kuat dari BPMiGas untuk 
meningkatkan produksi minyak di 2010. 

seperti sebelumnya disampaikan Presiden Direktur 
Pertamina eP salis s aprilian, hingga semester pertama 
2010, produksi minyak Pertamina eP menyentuh 
130,4 ribu barel per hari. Kinerja ini menempatkan 
Pertamina eP sebagai produsen minyak terbesar kedua 
di indonesia. Produksi Minyak Pertamina eP terus 
mengalami peningkatan sejak 2003. Pada tahun 2009, 
Pertamina eP berhasil meningkatkan realisasi produksi 
sebesar 9 persen dengan pencapaian 127,1 ribu barel 
per hari.MPPEP
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TNI AL Sepakat Gunakan Pelumas 
Pertamina untuk KRI Diponegoro

Pertamina  Terus 
Lakukan yang Terbaik

vP Lubricant Pertamina supriyanto Dh dan Kadismatal Laksamana Pertama tni aL Rachmad 
Lubis menandatangani kesepakatan penggunaan pelumas Pertamina untuk KRi Diponegoro.
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JAkArTA – Meskipun masih 
me nunggu hasil dari market test 
terhadap Pelumas Pertamina, tetapi 
ini sudah membuktikan bahwa 
Pelumas Pertamina memang layak. 
sebelumnya tni angkatan Laut 
menggunakan pelumas dari pabrikan 
yakni shell sirius X40 untuk KRi 
Kelas Diponegoro. “sekarang, 
pe lu mas Pertamina yaitu salyx 
415 yang digunakan KRi Kelas 
Diponegoro,” ujar vice President 
Lubricant Pertamina supriyanto Dh, 
sesaat setelah penandatanganan 
perjanjian kerjasama antara Pt 
Pertamina dengan tni angkatan 
Laut di Cilangkap, Jakarta, (27/7).

Penandatanganan perjanjian 
kerjasama penggantian pelumas ter-
sebut dilakukan oleh vice Pre sident 
Lubricant Pertamina supriyanto Dh 
dengan Kadismatal Laksamana 
Pertama tni Rachmad Lubis.

supriyanto menjelaskan, bahwa 
untuk mendapatkan kontrak ini, 
Pelumas Pertamina harus mela-
kukan beberapa tahapan awal. 
“Untuk awal ini dilakukan program 
market test selama satu tahun atau 
1000 jam. Baru setelah dilakukan 
pengetesan dan hasilnya tidak 
terdapat masalah pada mesin kapal 
tersebut, kontrak akan dilanjutkan 
dengan menggunakan pelumas 
Pertamina kepada seluruh armada 
KRi aL lainnya,” ujarnya.

Menurutnya,  keperca yaan 
yang diberikan tni aL kepada Pe-
lumas Pertamina ini menjadi se-
buah program yang sangat pen ting. 
“Bukan saja tni aL yang mencapai 
efisiensi dan meminimalisasikan 
ketergantungan dengan pihak luar, ini 
pun menjadi tantangan bagi Pelumas 
Pertamina untuk membuktikan 
bahwa kualitas produk dalam negeri 

JAkArTA – Program konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg merupakan 
program pemerintah yang harus dilakukan dengan tujuan masyarakat 
pra sejahtera agar dapat hidup lebih sehat, karena tidak adanya 
polusi emisi dari kerosin. selain itu, mereka dapat hidup lebih sejah-
tera karena bisa menyimpan uangnya sebesar Rp 24.000 per bulan. 
Demikian dipaparkan Direktur Utama Pertamina Karen agustiawan 
pada acara editors Club di Four seasons hotel Jakarta, (23/7).

Dalam kesempatan tersebut Dirut menjelaskan bagaimana 
sistem kerja dari tim Gas Domestik Pertamina yang telah melakukan 
berbagai aktivitas dalam mengedukasi masyarakat  berkaitan dengan 
program konversi ini. Mulai dari melakukan survei, untuk menentukan 
area dan penerima yang layak menerima paket perdana konversi 
tersebut. Dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi yaitu mengedukasi 
masyarakat serta mempersiapkan agen dan pengecer minyak tanah 
untuk beralih ke elpiji 3 kg di daerah yang akan dilakukan konversi. 
Kemudian membagikan secara gratis kepada masyarakat berupa 
tabung elpiji 3 kg, kompor gas satu tungku beserta aksesorisnya 
yaitu selang dan regulator. Langkah terakhir adalah melakukan 
penarikan minyak tanah di daerah yang sudah selesai dicacah 
dan didistribusikan paket konversi. Penarikan ini dilakukan secara 
bertahap, guna memberi kesempatan kepada masyarakat pengguna 
untuk beradaptasi. 

Dirut juga menjelaskan bahwa dengan program konversi minyak 
tanah ke elpiji 3 kg ini, pemerintah sudah menghemat biaya subsidi. 
subdisi migas yang cukup besar tersebut dapat dialihkan kepada 
biaya lain, seperti biaya pendidikan dan fasilitas umum yang bisa 
dimanfaatkan oleh masyarakat luas. “Jadi kebijakan dilaksanakannya 
konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg ini adalah sebuah kebijakan 
yang sangat baik. Mungkin dalam pelaksanaannya saja masih ada 
beberapa hal yang memang harus diperbaiki,” ungkap Karen.

Kepada jajaran pimpinan media yang hadir, Karen mengatakan 
bahwa dalam demokrasi ada tiga hal penting yang bisa dilakukan 
Pertamina dengan Media demi kepentingan bangsa. Pertama, jangan 
menakut-nakuti masya rakat yang belum menggunakan elpiji atau 
yang sudah menggunakannya. Karena bukan hanya di indonesia 
saja yang menggunakan elpiji, tetapi sudah banyak di luar negeri 
yang menggunakan elpiji. Kedua, Pertamina mengajak media untuk 
bersama-sama mengedukasi masyarakat bagaimana menggunakan 
elpiji yang baik dan aman. Dan Ketiga, sebaiknya berita mengenai 
pengoplosan dapat dijadikan headline sehingga masyarakat bisa 
lebih waspada mencermati tabung gas yang mereka beli. 

Karen juga menjelaskan  tugas dan tanggung jawab Pertamina 
berdasarkan kesepakatan rapat di Kementerian esDM  pada 31 
Mei 2010, yang membagikan tugas kepada tim nasional konversi. 
Yaitu, Kementerian Perindustrian bertugas melakukan pengawasan 
terhadap produk pendukung seperti tabung, kompor, selang, katup, 
dan regulator. Kementerian tenaga kerja dan transmigrasi melakukan 
pengawasan terhadap produksi tabung elpiji  (bejana tekanan). 
Kementerian Perdagangan mengawasi produk konversi (tabung, 
kompor, selang, katub, dan regulator) yang beredar di pasaran. 
Kementerian esDM melakukan penyediaan dan pendistribusian 
elpiji dan sosialisasi konversi mitan ke elpiji  3 kg. Untuk Menteri 
Koordinator Bidang Kesra, bertugas membentuk dan mengkoordinir 
tim nasional Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Masyarakat 
dalam pelaksanaan penggunaan elpiji  yang aman. sedangkan 
Pertamina bertugas meningkatkan kerjasama dengan Kementerian 
Perindustrian terutama kontrol kualitas paket perdana. 

“Jadi, sudah jelas tugas dan tanggung jawab dari masing-masing 
tim nasional. intinya, kegiatan konversi ini bukan hanya tugas 
Pertamina, tapi bersama,” tegas Karen.MPNDJ

JAkArTA - Pameran otomotif ter-
besar kembali digelar di indonesia. 
Jika selama ini Indonesia International 
Motor Show (iiMs) dilaksanakan di 
Jakarta Convention Center, ma ka 
iiMs 2010 digelar di Jakarta in-
ternasional expo (Jie), Kemayoran, 
Jakarta, mulai 23 Juli hingga 1 
agustus 2010. 

sebagai perusahaan migas 
terbesar di indonesia, Pertamina 
turut berpartisipasi sebagai sponsor 
dalam ajang Achilles Drift Battle 2010  
ini. Kali ini menghadirkan Red Bull 

tidak kalah dengan pelumas luar 
negeri,” ungkap supriyanto.

“Diharapkan dengan adanya 
kerjasama ini dapat menjadi impact 
positif bagi masyarakat. artinya 
customer di indonesia tidak perlu 
lagi mencari pelumas luar negeri.
Karena, bagaimanapun juga dengan 
membeli dan menggunakan buatan 
luar negeri mengakibatkan devisa 
negara keluar. tapi begitu kita ganti 
dengan pelumas dalam negeri maka 
semboyannya adalah Kita Untung, 
Bangsa Untung,” seru supriyanto. 

adapun maksud dan tuju an 
di lakukannya kegiatan penan da-
tanganan kerjasama ini adalah un-
tuk menjalin hubungan kerja sama 
antara tni angkatan Laut dengan 
Pertamina untuk digunakan sebagai 
landasan dalam rangka uji coba 
penelitian pelumas motor pokok KRi 
Diponegoro aL.

sasarannya, dengan penan-
datanganan kerjasama ini diharapkan 
terwujud kesamaan cara pandang 
dan tekad untuk meningkatkan ka-

pasitas kelembagaan masing-masing 
dalam rangka uji coba penelitian 
penggantian pelumas motor pokok 
KRi Diponegoro aL.

sementara itu, Kadismatal Lak-
samana Pertama tni Rachmad Lubis 
mengatakan program kerjasama 
antara tni angkatan Laut dengan 
Pertamina Pelumas yaitu market 
test uji coba penelitian penggunaan 
pelumas KRi Diponegoro. Program 
kerjasama antara tni angkatan Laut 
dengan Pertamina menjadi platform 
paling penting untuk melakukan 
upaya-upaya peningkatan efisiensi 
dan produktifitas bagi dua lembaga 
strategis bangsa ini.

Dalam perkembangannya, Perta-
mina khususnya Unit Bisnis Pelumas 
telah pula menjalankan program 
ker jasama antara tni angkatan 
Laut dalam berbagai bidang seperti 
training, pengajar atau dosen tamu, 
pendayagunaan aset laboratorium, 
oil monitoring, simplifikasi, lubricant 
survey dan pemilihan pelumas yang 
tepat.MPNDJ

Pertamina Sponsori Ajang Achilles Drift 
Battle 2010

Achilles Drift Team thailand yang 
terdiri dari Kiki sak nana sang dari 
tahiland, tsushi Murata, drifter asal 
Jepang, tiga drifter asal thailand 
lainnya adalah Ju, Oat dan tong 
dimana mereka akan melakukan 
drift show, coaching clinic, drift 
experience dan jury duty.

Mengingat indonesia merupakan 
negara asia yang belum memiliki 
kejuaraan drift berseri, maka Achilles 
Drift Battle 2010 digelar sebanyak 
lima seri. seri pertama agenda ta-
hunan ini berlangsung 27-28 Ma ret 

2010, seri kedua digelar 1-2 Mei  
2010 dan seri ketiga dilangsungkan 
31 Juli-1 agustus 2010. sedangkan 
seri keempat akan di gelar 9-10 
Ok tober 2010, sementara seri keli-
ma  pada 20-21 november 2010 
mendatang.

Dengan diselenggarakannya 
Achilles Drift Battle ini, diharapkan 
Pertamina bisa mencetak para drifter 
nasional yang akan mengharumkan 
nama indonesia di pentas olahraga 
internasional.MPIk
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Pelatihan Budidaya Lebah Madu untuk 
Masyarakat Karang Joang
BALIkPAPAN – Pertamina 
selenggarakan pelatihan bu-
didaya  lebah madu kepada 
70 warga kelurahan Karang 
Joang.

Kantor kelurahan Karang 
Joang pada rabu siang (28/7) 
ramai oleh warga Karang 
Joang. Mereka adalah para 
calon peternak lebah madu 
dari beberapa Rt (Rukun 
tetangga) di wilayah Karang 
Joang. siang itu mereka 
men dapatkan pelatihan bu-
didaya lebah madu yang 
diselenggarakan oleh Per-
tamina. Pembukaan acara 
tersebut dihadiri oleh Lurah 

Karang Joang M. Kosyim 
dan Operation head Depot 
BBM Pertamina hari Purno-
mo. hadir juga Wakil Wali ko-
ta Ba likpapan Rizal effen di. 
Kehadiran wakil walikota ini 
merupakan bentuk perhatian 
terhadap upaya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat 
Karang Joang.

Program pelatihan bu-
didaya lebah madu ini me -
rupakan salah satu pro-
gram Corporate Social Res
ponsibility (CsR) Pertamina 
d i  b idang kemandi r ian.  
Pro  gram ini merupakan as-
pirasi masyarakat Karang 

Joang yang diakomodir oleh 
Pertamina. “Melalui program 
ini Pertamina berharap dapat 
ikut meningkatkan taraf hidup 
masyarakat, membiasakan 
ma syarakat untuk mampu 
men ciptakan usaha dengan 
mandir,” papar Bambang 
irianto, assistant Manager 
external Relation Pertamina 
Pemasaran BBM Retail Re-
gion vi, pada kesempatan 
yang berbeda. 

Dalam me lak sanakan 
pro gram ini Per tamina be-
kerjasama de ngan Dinas 
Per tanian, Kelautan, dan 
Perikanan Kota Balikpapan. 

selain diberikan ilmu teorinya, 
peserta juga diajak untuk 
me lihat langsung contoh prak-
teknya yang dipandu oleh 
sa lah seorang peternak lebah 
yang telah cukup sukses. tidak 
hanya pelatihan, selanjutnya 
Pertamina akan memberikan 
bantuan modal kerja berupa 
peralatan penunjang budidaya 
lebah madu kepada calon 
peternak.

Program ini mendapat 
du kungan dari pemerintah 
ko ta Balikpapan. “terimakasih 
kepada Pertamina atas du-
kungannya melalui program 
CsR ini,” ujar Rizal effendi 

sambil tersenyum. harapan 
yang cukup tinggi terhadap 
kesuksesan program ini juga 
muncul dari Lurah karang 

Joang, Kosyim. “semoga 
ke lak Karang Joang dapat 
menjadi sentra lebah madu,” 
katanya.MPPMS rEG. VI
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