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Corporate Loan yang

kedua kalinya sepanjang

tahun 2009 ini

melambangkan

keyakinan bank-bank

nasional maupun

internasional terhadap

pentingnya

pertumbuhan dan

peningkatan kinerja

Pertamina sebagai salah

satu penggerak ekonomi

nasional.

Fo
to

 :
 K

u
n
/
D

o
k.

 P
e
rt
a
m

in
a

Pertamina Terus Perkuat
Modal Kerja Perusahaan

PERCAYA. Delapan bank nasional dan internasional memberikan kepercayaannya kepada Pertamina dalam bentuk corporate loan  terutama untuk pembiayaan
investasi perusahaan sebesar 700 juta dolar AS. Tampak Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menyaksikan penandatanganan antara Direktur Keuangan
Pertamina Ferederick ST Siahaan (tengah) dengan kedelapan bank tersebut, di Lantai 21 Kantor Pusat Pertamina Jakarta, Kamis (10/12).

JAKARTA – Untuk me-
ningkatkan kinerja pertum-
buhan operasi, Pertamina
terus mengembangkan bis-
nisnya dengan melakukan
berbagai investasi. Pembia-
yaan atas investasi ini di-
lakukan dengan mengguna-
kan dana internal maupun
pinjaman eksternal. Salah
satu skema pendanaan eks-

ternal yang saat ini baru di-
selesaikan adalah berbentuk
corporate loan.

Pertamina menggunakan
fasilitas pinjaman terutama
untuk pembiayaan investasi
perusahaan sebesar 700 juta
dolar AS yang diberikan
oleh delapan bank domestik
dan luar negeri. Yaitu, PT
Bank Pan Indonesia Tbk,
The Bank of Tokyo-Mitsu-
bishi UFJ Ltd, The Royal
Bank of Scotland (RBS),
BNP Paribas, PT ANZ Panin
Bank, The Hongkong and
Shanghai Banking Corpo-
ration Limited (HSBC), PT
Bank Central Asia Tbk
(BCA) dan Sumitomo Mit-
sui Banking Corporation.

Penandatanganan di-
lakukan oleh Direktur Ke-
uangan Pertamina Ferede-
rick ST Siahaan dengan Di-
rektur Panin Bank Hendra-
wan Danusaputra, General
Manager Jakarta Branch The

Bank of Tokyo-Mitsubishi
UFJ Ltd Kimihisa Imada,
CEO RBS Indonesia Harry
Naysmith, Managing Direc-
tor Head E&C Structured
Debt Asia Pacific BNP Pa-
ribas Bruce Weller, CEO
HSBC Indonesia Rakesh
Bhatia, Deputy President Di-
rector BCA Jahja Setiaat-
madja, JGM Singapore
Branch and Dept Head of
Offshore Corporate Banking
Sumitomo Mitsui Banking
Corporation Chow Ying
Hoong, serta Managing Di-
rector Head of Loan Syndi-
cation South East Asia &
India BNP Paribas Kooi Cho
Teng. Penandatanganan ter-
sebut disaksikan oleh Direk-
tur Utama Pertamina Karen
Agustiawan.

Pada kesempatan ini,
Pertamina juga telah menun-
juk fasicility agents yang
akan membantu administrasi
keuangan antara Pertamina

dengan para kreditur. Insti-
tusi yang ditunjuk adalah
BNP Paribas dan penanda-
tanganannya berlangsung di
Lantai 21 Kantor Pusat Per-
tamina Jakarta, Kamis (10/
12).

Dalam sambutannya,
Ferederick menyampaikan
penandatanganan Corporate
Loan yang kedua kalinya
sepanjang tahun 2009 ini
melambangkan keyakinan
bank-bank nasional maupun
internasional terhadap pen-
tingnya pertumbuhan dan
peningkatan kinerja Perta-
mina sebagai salah satu
penggerak ekonomi na-
sional.

”Dengan pendanaan ini,
Pertamina sebagai perusa-
haan minyak dan gas na-
sional akan melangkah lebih
maju untuk mencapai target
yang diharapkan menjadi
World Class Oil and Gas
Company,” katanya.IK

Ketika memasuki tahun 2010, Pertamina baru saja
genap berusia 52 tahun. Telah memantapkan langkah di
tahun ketiga dan bersiap-siap memasuki tahun keempat
Program Transformasi. Sejumlah agenda besar pada tahun
ini memaksa Pertamina harus bekerja lebih keras dan cer-
das. Kalau perusahaan ini beroperasi apa adanya, agenda-
agenda besar transformasi menuju posisi kelas dunia sulit
terwujud.

Ketika tahun 2013 targetnya adalah menjadi perusa-
haan nasional migas nomor satu di Indonesia, sangat tidak
mungkin target terdekat ini bisa dicapai dengan cara kerja
as usual business. Waktu pencapaian target tinggal 2-3
tahun lagi. Misalnya di sektor hulu apakah bisa melam-
paui posisi nomor satu untuk tingkat produksi migas yang
sekarang masing-masing dipegang Chevron (minyak) dan
Total (gas)? Terlebih selisih tingkat produksi itu masih
sangat tinggi?

Soal kerja keras sebenarnya tak diragukan. Contoh,
Pertamina EP, sebagai salah satu anak perusahaan sektor
hulu malah mematok target mengalahkan Total dan
Chevron dari produksi PEP sendiri, tanpa memperhitung-
kan angka pencapaian konsolidasi dengan produksi migas
PHE, PEP Cepu, PEP Randugunting. Waktunya pun lebih
singkat, tahun 2011. Berarti tahun besok, PEP harus
mampu membuktikan target itu bisa dicapai.

Sektor hulu inilah yang tampak paling besar tantang-
annya. Karena untuk bisnis hilir, terutama pemasaran dan
niaga, produk-produk komersial Pertamina di dalam
negeri masih dalam posisi market leader.  Walaupun Per-
tamina masih harus memantapkan diri sebagai pemimpin
pasar domestic, tidak hanya dalam kisaran 54 persen
seperti ditunjukkan untuk produk komersial pelumas
misalnya. Ada target 80 – 85 persen.

Target  lima tahun kedua lebih berat lagi. Tahun 2018
Pertamina harus nomor satu di kawasan Asia Tenggara
atau bahkan Asia Pasifik. Setidaknya Pertamina harus
melampaui pencapaian Petronas Malaysia atau PTT
Thailand. Ketika pada 2008 lPertamina menangguk laba
bersih Rp 30 triliun, laba bersih Petronas tahun itu sebesar
Rp 153 triliun. Ini indikator yang mudah dijadikan tolok
ukur posisi Pertamina hari ini.

Hal logis yang paling mungkin dilakukan Pertamina
adalah memperbesar daerah operasi hulu di dalam negeri
baik melalui tender biasa maupun akuisisi dan penyertaan
di lapangan-lapangan produktif. Juga mengejar penda-
patan di luar negeri baik hulu maupun pemasaran-niaga.
Karena Petronas pun menangguk laba bersih yang sig-
nifikan justru dari operasinya di luar Malaysia. Tahun
2010 ke depan adalah tahun-tahun yang berat perjuangan
Pertamina.•

BONUS
SISIPAN PGE
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Pengantar Redaksi :

Menjelang berakhirnya

tahun 2009, Pertamina

menyelenggarakan konferensi

pers pada  Selasa (22/12)

berkaitan dengan  kesiapan

Pertamina menyambut Natal

2009,  Tahun Baru 2010 dan

rencana Bidang Pemasaran

tahun 2010.

Berikut  petikan pernyataan

SVP Pemasaran Hanung

Budya, yang kami fokuskan

pada rencana bidang

Pemasaran tahun 2010,

khususnya program konversi

Minyak Tanah/LPG dan fasilitas

penimbunan BBM baru.

Ada beberapa informasi

yang terkait dengan

pendistribusian BBM PSO

ataupun beberapa fasilitas BBM

yang sudah dan akan

dioperasikan dalam waktu dekat

ini  akan menambah

kehandalan pasokan BBM

Pertamina, termasuk kesiapan

Pertamina untuk menerima

penugasan penyaluran BBM

PSO tahun 2010.

Sebagai gambaran posisi

stok BBM dan elpiji nasional per

21 Desember 2009 dalam

kondisi yang sangat aman yaitu.

Premium pada level 1.052.201

Kl (17,9 hari),  Kerosene pada

level 517.236 Kl (53 hari), Solar

1.513.812 Kl (22 hari), Avtur

235.509 lL  (25 hari), Pertamax

43.304 Kl (32 hari), Pertamax

Plus 24.668 Kl (105 hari) dan

LPG 198.074 MT (19 hari).

Untuk data volume,  baik itu

produk PSO maupun BBM

lainnya,  total kita punya stok

3.762.000 Kl (kurang lebih 22,8

hari). Pada saat ini konsumsi

LPG,  baik itu untuk LPG yang

non-subsidi ataupun subsidi,

kurang lebih per harinya sekitar

10. 250 MT dengan sebaran

stok LPG di berbagai depot

ataupun di floating storage kita

sekitar 84.000 MT  lebih.

Untuk proyeksi stok LPG

dimana batas minimal stok

nasional kita set pada level 10

hari tetapi kita mencoba untuk

menjaga stok pada kisaran 15

hari. Sedangkan proyeksi

penjualan LPG nasional disini

bisa dilihat untuk penjualan

LPG bersubsidi kurang lebih

8.400 MT per hari dan untuk

yang non-subsidi 3.100 MT per

hari.

Agen akan terus standbye

di seluruh wilayah dengan

jumlah agen yang akan

beroperasi pada periode Natal

dan Tahun Baru sebanyak 2.425

agen. Kemudian SPBE akan

kita operasikan stand by sesuai

dengan kebutuhan sebanyak

183 SPBE.

Mengenai masalah

progress konversi bisa

dilaporkan disini, bahwa

distribusi paket perdana sampai

dengan 21 Desember ini

tercapai 23.436.400 paket dari

target 23.772.000 paket.

Artinya pencapaian per hari ini

sudah mencapai 99 persen dan

kami optimis dengan sisa waktu

hari kerja kurang lebih 4-5 hari

maka target akan terlampaui.

Akumulasi yang sudah

terdistribusi untuk paket

perdana per 22 Desember 2009

42.490.000 paket, kemudian

penarikan minyak tanah

targetnya adalah 4.168.000 Kl

tahun ini. Tapi sampai dengan

tanggal 21 Desember 2009

terealisasi 5,2 juta Kl. Artinya

bahwa target penarikan minyak

tanah 1 juta Kl lebih banyak dari

target dan disini bisa dibaca

bahwa Pertamina berhasil

mengurangi konsumsi minyak

tanah PSO tercapai 1 juta lebih

banyak target yang ditentukan

untuk ditarik,  tinggal dikalikan

berapa subsidi per liternya.  Itu

adalah penghematan tambahan

yang kita bisa dapat

sehubungan dengan

berjalannya proses atau

program konversi lebih cepat

dari yang ditentukan semula.

Konversi sampai dengan

tanggal 21 Desember 2009

untuk berbagai provinsi yang

sudah berjalan statusnya close

and dry. Artinya sudah selesai

sepenuhnya program

pembagian paket perdana 100

persen selesai,  minyak

tanahnya sudah ditarik yaitu di

wilayah Sumatera Selatan,

Banten (Agustus 2008), DKI

Jakarta (Mei 2008), Jawa Barat

(Mei 2009) dan DI Yogyakarta

(Februari 2009).  Jadi  untuk

wilayah Jawa dan Bali yang

statusnya belum 100 persen,

close and dry diharapkan akan

segera selesai dalam waktu 2

bulan ke depan.

Pencapaian dari sisi

kuantitas per 22 Desember

2009 akumulasinya 42.490.000

paket yang sudah dibagikan,

volume LPG yang terdistribusi

2.242.000 secara kumulatif

untuk tahun 2007-2008-2009.

Penghematan subsidi secara

gross Rp 22,4 Triliun sementara

biaya untuk program konversi

Rp 10,07 Triliun.  Jadi nett

penghamatan sampai dengan

22 Desember 2009 Rp 12,33

Triliun.

Tentatif rencana untuk

konversi tahun 2010 yang

merupakan tahun terakhir untuk

perampungan program konversi

dan diharapkan akan bisa

terselesaikan pada paruh

pertama tahun 2010.

Target konversi pada tahun

2010 angka  sementara 9,3 juta

paket tapi angka ini masih

sementara karena berdasarkan

data yang diperoleh

kemungkinan angka ini akan

bertambah sekitar 10 juta,  tapi

kita belum tahu pastinya karena

persoalan  ini kita harus

selesaikan, yaitu membagi

kepada yang berhak

mendapatkan walaupun

datanya masih belum bisa

dipastikan.

Langkah antisipasi adalah

menyediakan skiptank stand by

di SPBE untuk mendukung

pasokan LPG ke agen.

Kemudian fasilitas terminal LPG

di Gresik dengan kapasitas

10.000 ton sudah selesai.

Diharapkan tanggal 29

Desember 2009 ini dapat

dioperasikan,  sehinga dengan

dioperasikannya Terminal LPG

di Gresik maka kehandalan

pasokan LPG di Jawa Timur

akan semakin baik.

Kemudian untuk

mengamankan pasokan BBM

dan LPG seperti yang tadi

disampaikan bahwa Depot akan

beroperasi 24 jam kemudian

akan ada penambahan kapal

yang bersifat floating stock di

Makassar untuk LPG, seluruh

kilang beroperasi normal.

Sehubungan dengan

pengoperasian Terminal Utama

Tuban,  sebagaimana diketahui,

Pertamina hampir rampung

untuk membangun  terminal

BBM di Tuban dengan kapasitas

351.000 Kl dengan kapasitas

timbun Premium 60.000 Kl dan

akan ada tambahan lagi

sehingga menjadi 120.000 kl

karena ada pengalihan tangki

Kerosene atau minyak tanah ke

Premium.

Sedangkan untuk Solar

kapasitasnya 150.000 Kl dan

akan ada penambahan 80.000

Kl sehingga menjadi 230.000 Kl

karena ada pengalihan dari

tangki Kerosene yang tidak

diperlukan lagi.

Terminal Utama Tuban

ini memiliki kapasitas

unloading dan loading ini

dilengkapi dengan fasilitas

jaringan pipa dari Tuban ke

Surabaya.  Dengan demikian

maka kehandalan pasokan

di Jawa Timur akan semakin

baik dan juga diharapkan

secara keseluruhan terminal

ini dapat dioperasikan dan

diresmikan pada Maret 2010.

Namun demikian dalam

waktu dekat diharapkan

pada paruh pertama Januari

2010 kami akan melakukan

uji coba operasi untuk

pengisian mobil tangki untuk

suplay ke SPBU sekitar.

Jadi pada bulan Januari

2010 akan kami layani 110

SPBU di sekitar Tuban

melalui Terminal Tuban dan

pada saat Maret 2010 nanti

diharapkan sistem pipa

sudah bekerja dan

beroperasi sehingga bisa

membantu untuk pasokan

Instalasi Surabaya Group.

Dapat disampaikan juga

bahwa kami sudah selesai

melakukan modernisasi

Instalasi Surabaya Group

atau yang dikenal Instalasi

Perak, kita mengganti semua

fasilitas pengisian mobil

tangki di sana. Kita memba-

ngun pengoperasian Termi-

nal Automatic System yang

dimaksudkan untuk mening-

katkan keandalan operasi.

Jadi fasilitas baru ini

memiliki kelebihan diban-

dingkan dengan fasilitas

yang ada karena dapat

melakukan pengisian de-

ngan lebih cepat,  baik dari

sisi operasi pengisian dapat

dilakukan secara simultan

untuk 2 hingga 4 komparte-

men dengan multi produk.

Secara administrasi

semua operasi ini didata

dengan sistem MySAP dan

bersifat real time.  Tentunya

dengan beroperasinya fasili-

tas ini dharapkan mimpi kita

untuk menjadikan Pertamina

menjadi perusa-haan kelas

dunia sebagian sudah bisa

terealisasikan karena fasili-

tas ini lebih baik dan diba-

ngun dengan teknologi yang

mutakhir. Di Indonesia hanya

Pertamina yang paling siap

untuk menyalurkan BBM

PSO.•IK/UHK
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Warung Kopi
Jam

Ugan Gandar

Presiden FSPPB

Setelah Perusahan

memutuskan untuk

menetapkan penyesuaian

Upah Tetap (UT) per 31

Desember 2008 sebagai

dasar menghitung

Penghasilan Dasar

Pensiun (PhDP) sebesar

6 persen per tahun (d-

freeze) – SK No. Kpts-

006/C00000/2009-S0

sesungguhnya masih ada

hal-hal yang harus

didiskusikan, bahkan

seharusnya sebelum SK

itu diterbitkan.

Menanggapi SK itu, kami

(FSPPB) melakukan

komunikasi dengan pihak

perusahaan (Direksi) dan

menyampaikan

keberatan-keberatan

karena dengan nyata

FSPPB melihat

ketidakadilan yang

diakibatkan oleh terbitnya

SK tersebut. FSPPB telah

mengadakan beberapa

kali pertemuan dengan

pihak wakil Perusahaan

untuk membahas SK

tersebut. Terakhir pada

tanggal 18 Juni 2009.

Seperti yang saya tulis

dalam “Suara Pekerja”

sebelumnya (Media

Pertamina 14/12), bahwa

pembatasan kenaikan

PhDP berpotensi

mengurangi ekspektasi

hak peserta apabila

kenaikan UT melebihi 6

persen per tahun  dan

FSPPB menuntut agar

potensi kekurangan

tersebut dipenuhi dengan

program tambahan

berupa iuran pasti (PPI)

melalui Dana Pensiun

Lembaga Keuangan

(DPLK) dengan dasar

kesetaraan.

UMUM

• Manfaat pensiun setelah

perubahan (dengan

pembatasan kenaikan

PhDP) ditambah iuran

PPIP, yang akan diterima

peserta pada saat

pensiun diharapkan tidak

lebih kecil dari manfaat

pensiun yang diterima

seandainya perubahan

tidak dilakukan (tanpa

pembatasan kenaikan

PhDP) dan  Kajian

kesetaraan untuk

menghitung besaran

iuran PPIP (persen dari

UT) dilakukan secara

perseorangan

•  Besaran iuran PPIP ini

disepakati pada saat

perubahan dilakukan – ini

berarti hasil akhir pada

saat pensiun, apabila lebih

kecil dari manfaat pensiun

seandainya tidak ada

pembatasan kenaikan

PhDP, tidak lagi menjadi

tanggung jawab

perusahaan.

ASUMSI-ASUMSI (HASIL

KONSULTASI DENGAN

AKTUARIS KONSULTAN

PERUSAHAAN)

• Asumsi-asumsi yang

digunakan dalam

menghitung iuran PPIP

untuk kesetaraan adalah :

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Faktor Anuitas (FA)

adalah faktor nilai

sekarang dari rangkaian

manfaat pensiun bulanan

pada usia 56 tahun,

dihitung dengan

menggunakan tingkat

diskonto sebesar 10

persen (104.05548,

sama dengan yang

berlaku pada Dana

Pensiun Pertamina per

31 Desember 2008), 9

persen (111.17328), 8

persen (119.14756) dan

7 persen (128.24503)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ FA yang sebenarnya

tentu sulit ditentukan

saat ini karena

tergantung pada tarip

yang dikenakan oleh

asuransi jiwa pada saat

pembelian anuitas

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Tingkat diskonto

kesetaraaan dan hasil

investasi dalam PPIP

diasumsikan sebesar 10

persen per tahun

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Tingkat kenaikan PhDP

aktual: 9 persen - 10

persen,

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Tarip pajak atas

pengalihan pembayaran

manfaat pensiun bulanan

ke perusahaan asuransi

jiwa tidak diasumsikan –

diharapkan pada saatnya

nanti ketentuan

pengenaan pajak atas

pengalihan telah diubah.

ASPEK KESETARAAN

Perumusan Kesetaraan

• 2.5 persen x MK x

PhDP(1)
56

 x FA
56

 = 2.5% x

MK x PhDP(2)
56

 x FA
56

 +

AI
56

• Nilai (200.000 + 500.000 /

12) diabaikan untuk kedua

ruas

• PhDP(1)
56

 = Kenaikan aktual

(10 persen per tahun)

• PhDP(2)
56

 = Kenaikan yang

dibatasi, yaitu 6 persen per

tahun

• FA
56

 = Faktor Anuitas pada

usia 56 = 128.24503 (7

persen)

• AI
56

 = Akumulasi iuran

pensiun dalam PPIP dan

hasil pengembangannya

(10 persen)

HARAPAN DAN

KENYATAAN

Pada bulan Oktober

2009, FSPPB telah

mengirimkan surat

kepada Direksi

menyampaikan usulan

tentang perumusan

Manfaat Pensiun tersebut

dan dua minggu

kemudian kembali FSPPB

mengirimkan surat kedua

untuk mempertanyakan

tindak lanjut surat

pertama karena Direksi

belum berkesempatan

merespon surat pertama.

 Karena hingga akhir

November 2009 respon

yang diharapkan belum

datang juga,  pada bulan

Desember 2009 kembali

FSPPB mengirimkan

surat ketiga untuk tujuan

yang sama dengan batas

waktu 10 Desember

2009. Dengan posisi

perusahaan belum juga

memberikan jawaban,

FSPPB mengkhawatirkan

hal ini berlarut-larut dan

hubungan bipartit bisa

saja gagal), sehingga

terbitnya SK No. Kpts-

006/C00000/2009 tentang

PhDP bisa berpotensi

menjadi perselisihan

hubungan industrial.

FSPPB berharap

perusahaan secepatnya

memberikan klarifikasi

komprehensif.

Harapan FSPPB ,

tentu saja sama dengan

pekerja lainnya yang

mengharapkan adanya

penjelasan,  sehingga

“gaji” pensiun pekerja

yang lebih baik sebagai

ekspektasi dari para

pekerja menjadi

kenyataan.

Kalau Tuhan

berkehendak, bukan

mustahil sisa masa hidup

kita ketika pensiun nanti

lebih panjang daripada

masa kerja kita di

Pertamina. Bagaimana

nasib selama pensiun?

Masih ada waktu dan

kesempatan untuk

berkomunikasi antara

FSPPB dengan Direksi

sehingga dialog bisa

dilakukan secara elegan.•

Jam di depan gerbang Kantor Pusat Pertamina di Jl. Perwira

selalu terjaga dalam keadaan mati. Beberapa orang di warung Mang

Warta meributkan soal jam besar yang dibiarkan mati itu.

Pak Hendro : Ini bukan mencari-cari kesalahan, tapi semua dalam

rangka memperbaiki semua hal secara terus-

menerus.

Pak Purwa : Tapi Pak Hendro, di depannya kan sudah didandani

dengan indah dan artistik. Puji dong itu…..

Pak Hendro : Justru karena sekarang kita punya etalase yang

bagus dan ada tulisan Pertaminanya, maka

alangkah tidak lengkapnya kalau jam besar itu tidak

dihidupkan lagi.

Mang Warta : Iya, setuju, ganti sekalian dengan jam besar dan

keren. Pertamina gitu lho….

Ujang : Alaaaaah…Mang Warta sok kritis.

Mang Warta : Eh, Jang kalau urusan jam, itu penting. Jangan

dipajang kalau jamnya ngaco atau mati. Bisa-bisa

menipu banyak orang. Dikira masih pagi, tahunya

sudah siang. Janji jam sembilan tahunya sudah jam

sebelas. Berabe buat semua orang, kan?

Pak Karim : Hehehehe… betul sekali Mang.

Pak Hendro : Di kantor-kantor apalagi kantor sebesar Pertamina

mestinya memasang jam di tempat-tempat strate-

gis, di ruang tunggu dan lobby, di depan lift, di

tempat resepsionis setiap lantai.

Pak Karim : Bukannya sudah ada tuh?

Pak Hendro : Ya, ada, tapi silakan dicek lagi, apa ada tempat

strategis yang masih belum ada jamnya? Atau

mungkin jamnya mati? Atau  mungkin jamnya

ngaco?

Ujang : Betul! Cek dong, cek!•NS

Dengan perumusan kesetaraan, maka Harisman Saleh akan

mendapatkan “Gaji” bulanan pensiunnya sbb:

Usia saat ini (Desember 2009) 51

Masa kerja lalu saat ini 24

Masa kerja akan datang sejak saat ini sampai usia 56                      5

Total masa kerja sampai usia 56 29

� �

Upah Tetap (UT) sebulan saat ini 14,917,500

Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) sebulan saat ini 3,878,550

� �

Perkiraan tingkat hasil pengembangan iuran PPIP 10%

Perkiraan tingkat kenaikan UT aktual 10%

Tingkat kenaikan PhDP yang dibatasi 6%

� �

UT sebulan pada usia 56  24,024,783

PhDP sebulan pada usia 56 - tanpa pembatasan kenaikan

6,246,444

PhDP sebulan pada usia 56 - kenaikan dibatasi 6% 5,190,375

� �

Perhitungan Manfaat Pensiun Bulanan Pada Usia 56 �

Ketentuan lama - tanpa pembatasan kenaikan PhDP 4,728,672

Usualan perubahan - pembatasan kenaikan PhDP 6% 3,609,233

� �

Potensi selisih manfaat pensiun bulanan pada usia 56 1,119,438

� �

Faktor Anuitas (FA) pada usia 56 standar umum 7% 128.24503

� �

Potensi kekurangan dana pada usia 56 143,562,387

Faktor akumulasi iuran 1% pada usia 56 0.97

Iuran PPIP untuk kesetaraan saat ini (% x UT) 10%

SEREMONIA
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OPEN TOURNAMENT SEPAK BOLA �HUT KE-52 PERTAMINA.  PEP Field
Pangkalansusu gelar open tournament sepak bola HUT ke- 52 Pertamina
yang dibuka oleh Field Manager PEP Pangkalansusu melalui melalui
tendangan pertama oleh Asisten Manajer Ren.Eng Dirasani Thaib,  (19/
11). Turnamen diikuti oleh 10 kesebelasan dari Kota Medan, Stabat,
Tanjungpura, Pangkalansusu, Rantau Aceh Tamiang dan Aceh Timur.
Dengan turnamen ini diharapkan dapat memunculkan pemain-pemain yang
tangguh untuk tingkat Sumatera Utara maupun nasional.•
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DIREKTUR PENGOLAHAN BERIKAN PENGHARGAAN
KEPADA PEKERJANYA

JAKARTA - Bertempat di Lantai 15 Gedung Utama Kantor Pusat
Perta-mina, pada Selasa (15/12) Direktur Pengolahan Rukmi
Hadihartini memberikan penghargaan kepada 10 pekerja
Direktorat Pengolahan atas prestasi yang telah mereka capai.

Ke-10 pekerja Pengolahan  tersebut adalah : (1) Hussein
Thamzil – 473334, Lead of Planning/Maintenance/Production
Sei Pakning, RU-II Dumai; (2) Edwin Irwanto W. – 718757,
Manager Procurement RU-III Plaju; (3) Herning Sumitro –
702491, Operator Area PLTF NHT FOC II, RU-IV Cilacap; (4)
Eddy Suryamadi–– 611041, Head of Lawe-lawe Terminal, RU-
V Balikpapan; (5) Didik Subagyo – 714617, NPU Senior
Supeervisor/HSC RU-VI Balongan; (6) I Gusti Bagus Prihanta
– 740034, Senior Process Engineer, RU-VII Sorong; (7) Evita
Emaniatin PR – 716512, Specialist Catalyst & Material; (8)
Iriawan Yulianto – 696247, Manager Facility Engineering;
(9) FX Chrisnanto AN – 709109, Specialist HCC & ARHDM;
(10) M. Syaiful Ghozali–– 709174, OPI Workstream
Optimization.

Hadir dalam acara itu SVP Chrisna Damayanto, SVP Heru
Sutrisno dan jajaran manajemen Dit. Pengolahan lainnya.
Acara juga disiarkan secara langsung melalui video conference
ke Unit-unit Pengolahan di daerah.•UHK
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JAKARTA  - Guna mencapai target bersama yang telah men-
jadi kebijakan Direktorat Hulu, Pertamina melaksanakan so-
sialisasi long Term Gas Business Strategy kepada tim mana-
jemen anak perusahaan Direktorat Hulu. Acara ini dihadiri
oleh Senior Vice President Perencanaan & Evaluasi Hulu
Pertamina Gunung Sardjono, Presiden Direktur Pertamina
EP Salis S. Aprillian, Presiden Direktur Pertamina Gas Su-
haryanto, serta tim manajemen dari Direktorat Hulu Perta-
mina di Auditoriun Gedung Kwarnas Jakarta, Selasa (8/12).

Untuk mencapai  corporate value yang maksimal dalam
pengusahaan gas  diperlukan strategi bagaimana memenuhi
kebutuhan domestik dan peningkatan peran di domestik, pe-
ningkatan peran di ekspor dan peran di global melalui op-
timalisasi dan pengembangan asset serta sinergitas anak-anak
perusahaan dengan tetap mengacu pada pertimbangan biaya,
risiko dan kepatuhan atas peraturan perundangan yang ber-
laku.

Implementasi strategi pengusahaan gas yang telah di-
sahkan memerlukan pedoman hubungan korporasi yang
mengatur tugas dan tanggung jawab persero dan anak peru-
sahaan serta sistem tata kerja untuk aktivitas-aktivitas dalam
pengusahaan gas bumi, seperti TKO penjualan gas bumi anak
perusahaan, TKO kerjasama pengusahaan gas dan tahapan
studi sampai dengan implimentasi melalui Project Screening
Funnel. Selain itu diperlukan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham anak-anak perusahaan untuk implementasi
Strategi Pengusahaan Gas.

Penandatanganan
Penjualan LNG
Tangguh
JAKARTA – PT Pertamina (Persero) bersama BP
Tangguh LNG Project dan Tohoku Electric melakukan
penandatanganan kontrak kerjasama penjualan dan pem-
belian LNG. Penandatanganan dilakukan oleh President
Director and CEO of Pertamina Karen Agustiawan,
Representative Director & Executive Vice President of
Tohoku Electric Power Harusama Kodama-san dan Exe-
cutive Vice President Tangguh Performance Unit Leader
Mr. Fawas Bitar, di Jakarta, Rabu (2/12).

Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari hubungan
kerja yang selama ini telah terjalin lama antara Pertamina
dengan Tohoku Jepang. Kontrak selama 15 tahun ini akan
mensuplai liquefied natural gas (LNG) dari Tangguh ke
Tohoku Jepang, sebanyak dua kargo setiap tahunnya.

Menurut Head of LNG Business Pertamina Hari
Karyuliarto, kontrak tersebut dimulai pada tahun 2010.
Ini merupakan satu-satunya kontrak LNG dari Tangguh
ke Jepang, karena beberapa kontrak lainnya dari Tangguh
hanya ke Cina dan Amerika. “Jadi ini merupakan suatu
peristiwa yang cukup menarik, karena inilah pertama kali
penandatanganan kontrak secara resmi yang dilakukan
oleh Jepang kepada Tangguh,” paparnya.

“Jadi walaupun hanya dua kargo per tahun, tetapi
dapat mempertahankan hubungan antara Pertamina de-
ngan Tohoku agar tidak terputus. Nah, kontrak-kontrak
lain akan di-assess apakah itu kerjasama jual beli LNG
atau kerjasama lainnya. Sekarang kita sedang kerja keras
untuk mempertahankan bisnis dengan Tohoku,” ujarnya.

Lebih lanjut Hari menjelaskan, penyerahan pertama
dilakukan pada bulan Januari 2010. “Apakah akan dila-
kukan pada pertengahan tahun atau pada kwartal ketiga
atau keempat dengan kapasitas masih dua kargo. Tapi
ada kemungkinan juga Tohoku saat ini kelebihan suplai
jadi ada kemungkinan kargo yang kedua ini akan dialih-
kan ke tahun 2013 dan 2014,” ungkapnya.

“Tapi kami berharap, karena produksi di Tangguh itu
sudah cukup bulan Januari nanti pengiriman kargo akan
dilakukan yaitu pertengahan tahun 2010. Untuk satu
kargo berkapasitas sebesar 3 juta MMBTU, itu sekitar
dengan 0,06 juta ton,” paparnya.•NDJ

Awal Desember 2009 lalu, di  gedung Pertamina Learning Center

(PLC) Simprug, Fungsi Human Resources (HR)  dimana People

Management selaku project owner dan team HRISComm selaku

supporting untuk kegiatan produksi pembuatan  profil,  job description

dan daily activities dalam bentuk video profile, telah melaksanakan salah

satu dari tujuh Program Pertamina Upskilling, yaitu kegiatan HR

Martikulasi yang diperuntukkan bagi para pekerja HR yang sifatnya wajib

dan merupakan program mandatory.

Kegiatan HR Martikulasi tersebut  bertujuan untuk meningkatkan

pemahaman proses kerja di Fungsi HR sekarang sehingga bisa terjadi

sinergi dan koordinasi yang lebih baik.  Dalam organisasi HR yang baru,

semua pekerja di Fungsi HR perlu diberikan pengertian yang jelas atas

peran dan tanggung jawab fungsinya maupun antar fungsi sehingga

bisa saling menunjang satu sama lain secara sinergi dan kooperatif.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut diisi dengan

presentasi job description dan daily activities para manager yang mewakili

fungsinya masing-masing, melakukan koreksi satu sama lain dan

memberikan saran atau masukan apa yang dapat dilakukan untuk

mendukung atau meningkatkan kinerja HR pada umumnya dan khususnya

fungsi dimana dia bekerja sehingga HR bisa menjadi mitra strategik

perusahaan.

Selain para peserta khusus level L3/ Manager yang berjumlah 18 orang

yang ikut dalam kegiatan HR Martikulasi batch pertama tersebut, kehadiran

dan support dari para VP dan SVP HR juga menjadi motivasi dan

menambah antusiasme para peserta training selama kegiatan berlangsung.

HR Martikulasi berikutnya yang ditujukan untuk para Asmen (L4) di

Kantor Pusat rencananya akan dibagi menjadi dua batch, yaitu  batch II

pada 13-15 Januari 2010 dan batch III pada 27 – 29 Januari 2010, dimana

penerapan training-nya adalah dengan menggunakan metode in-class

ataupun melalui Net Meeting.•

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

Sosialisasi Long Term Gas Strategy ke Anak Perusahaan
Sehingga BTP Long Term Gas Business Strategy selanjutnya

diperlukan strategi lebih komprehensif, holistik dan integratif
Pertamina, mengingat Pertamina berperan dalam setiap tahap
pada gas value chain.

Selain itu, diusulkan ke Pemerintah mengenai pengoperasian
dan pemeliharaan dari kilang LNG Bontang dan Arun sebagai
optimalisasi aset intangible (skill & knowledge) Pertamina dan
penentuan titik serah jual beli gas sebagai optimalisasi aset
tangible (jalur pipa transmisi) dan intangible (skill & knowledge)
Pertamina dalam pengoperasian jalur pipa transmisi. Disamping
itu diusulkan wadah dan mekanisme untuk melaksanakan strategi
secara efektif dan efisien.

Untuk BTP 2010, Gunung mengharapkan adanya suatu tero-
bosan bisnis sehingga bisa mendapatkan value yang lebih ber-
manfaat bagi perusahaan. Di antaranya melalui percepatan uniti-
sasi Tuban serta percepatan pembentukan anak perusahaan CBM
sehingga betul-betul akan menjadi suatu terobosan dan perce-
patan pengembangan enam lapangan project di Pertamina Geo-
thermal Energy (PGE). ”Karena jika Oktober 2010 tidak segera
melakukan pengembangan atau eksploitasi dari enam lapangan
tersebut maka lapangan tersebut akan dikembalikan kepada
Pemerintah,” katanya.

”Sosialisasi ini kita harapkan tidak berhenti sampai disini
tetapi bisa dilanjutkan sosialisasi ke anak perusahaan  sehingga
mendapatkan suatu perspektif atau suatu pemahaman yang sama
dan menjadi suatu target bersama sehingga tidak ada pemikiran
yang sektoral maupun yang bersifat individual,” kata Gunung.•IK
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RESOLUSI KOMET TAHUN 2010
Selamat Tahun Baru 2010 kepada seluruh KOMETers’’...!!! Hip … hip huraaa :) Bukan

sekedar niup terompet dan ngitung mundur, tapi juga siap-siap buat ngadepin sgala tantangan

yang bakalan datang. Dan sdikit ber-melankolis ney ceritanya … tentu banyak harapan,

rencana, cita dan doa yang dipanjatkan di Tahun 2010 ini. Buat KOMET sendiri, tahun ini

merupakan saatnya mengimplementasikan ‘the real KOMET’ yang bakalan ngelibat’in para

KOMETers’ terutama para asisten manajer ke atas untuk terlibat dalam knowledge sharing

yaitu minimal 1 (satu) kali dalam setahun sesuai dengan tracking KPI yang berlaku di Tahun

2010. Mau tau apa aja rencana lainnya dari KOMET di Tahun 2010?

1. Tim dan PIC KOMET yang Solid. Tim KOMET yang terdiri atas Tim Pengetahuan, Tim

Proses dan Tim Teknologi jadi tulang punggung buat implementasi’in knowledge management

dan pastinya dibantu oleh para PIC KOMET untuk juga ngedukung program KOMET di Unit/

Region-nya. Harapannya di Tahun 2010 ini kerjasama antar Tim dan PIC Unit/Region bisa

lebih solid dan kompak karena susunan program dan target pencapaian yang bakalan dijabanin

di tahun ini jadi tolak ukur keberhasilan tumbuhnya budaya berbagi pengetahuan di Pertamina.

2. Kebijakan & STK KOMET yang Terintegrasi. Kebijakan Knowledge Management

Pertamina yang udah ditandatangan’in oleh Direktur Utama di bulan September 2009 dan

penyusunan STK yang dalam proses finalisasi supaya sesuai dengan tujuan dan kondisi

knowledge management system yang ada saat nie bakalan jadi perangkat perjuangan KOMET

supaya bisa berjalan dengan terpadu di lingkungan perusahaan.

3. Forum KOMET yang Interaktif. Seperti forum-forum

yang diada’in sebelumnya, forum ini bakalan mencakup forum

formal dan informal yang mana pelaksanaanya dilakukan oleh

masing-masing Unit/Region. Materi pembahasan ntu juga di-

upload di Portal KOMET so bakalan lebih banyak KOMETers’

yang bisa akses aset pengetahuan. Nantinya format forum kudu

disusun sedemikian rupa agar narasumber dan peserta bisa

diskusi secara interaktif, pastinya pembahasan bakalan lebih menarik dan lebih mudah dipahami

oleh seluruh peserta. Oke gak tuh bro!?! Mau tau detailnya seperti apa, jangan lewatin forum

yang bakalan diadain KOMET dalam waktu dekat ini yaa ..!!!

4. Media yang Efektif

(Media, Portal). Salah satu

faktor yang nggak bole dilupa’in

yaitu media yang dipakai buat

berbagi pengetahuan yaitu

berbagai media cetak (Media/

Bulletin Pertamina) dan elek-

tronik (Portal KOMET, Perta-

mina TV). Tapi … berdasarkan

hasil survei, ternyata jumlah

pembaca Media/Bulletin Perta-

mina dan user yang meng-

akses Portal KOMET belumlah

memuaskan. Masih perlu

diada’in kampanye atau usaha-

usaha yang dilakukan buat na-

rik minat KOMETers’’supaya

lebih maksimal’in buat man-

faat’in berbagai informasi dari media-media ntu.

5. KOMET’s Room (e-Library, mini theater, triumph box,

books collection). KOMET dengan sgala aktivitas dan program

yang ada perlu memiliki sebuah ruang sebagai fasilitas

penunjang kegiatannya. Dengan design yang simple, modern

dan tetap fungsional jadi konsep dasar yang mewarnai KOMET’s

Room. Fasilitas yang direncana’in untuk disediakan yaitu e-

Library, mini theater, triumph box, books collection dan

direncana’in juga disana bakalan ada beberapa staff KOMET

yang standby untuk monitor perkembangan Portal KOMET secara periodik.

6. KOMET’s Award. Penghargaan terhadap KOMETers’ atas kontribusinya untuk berbagi

pengetahuan akan diberikan apresiasi, mulai dari peserta sampai dengan narasumber.

Pengaturan mengenai’sistem penilaian dan pemberian penghargaan bakalan diatur dalam

STK dan SK yang disahkan.

Resolusi KOMET Tahun 2010 ini di-share pastinya dengan harapan supaya para KOMETers’

sejak dari awal tahun ini sampai dengan eksekusi pelaksanaannya dapat mendukung

implementasi budaya berbagi pengetahuan di Pertamina sehingga dapat berjalan dengan

sukses.•Shynta Dewi-Tim Komet

http://portal.pertamina.com

Tim Knowledge Management (KOMET)

Quality Management – Renstra

Lt. 16 – Gd. Utama, KP Pertamina

Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673

Email: QM-Renstra@pertamina.com

Menurut ilmu ramal meramal dikatakan bahwa tahun 2010 yang konon dalam naungan

shio macan, akan menjadi tahun yang sangat keras dan penuh perjuangan, seperti sifat

macan katanya.. he..he..he.. Wallahualam.. Hanya Tuhan yang mengetahui kebenarannya.

Terlepas apakah tahun 2010 itu tahun macan, babi, monyet bahkan cicak sekalipun

(sayangnya tidak ada shio cicak atau buaya yang sedang naik daun itu), kita harus tetap

waspada dan siap bahkan lebih garang dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi

tantangan dan persaingan yang semakin panas dari tahun ke tahun.

Menyongsong tahun 2010 para insan mutu Pertamina berkumpul dan merumuskan

pemikiran dan kesepakatan dalam wadah Quality Management Forum (QMF)nya pada

tanggal 21-23 Desember 2009 yang lalu. Suatu forum yang diikuti oleh para pekerja yang ahli

dibidangnya yang bekerja berkelompok terbagi dalam 5 (lima) Komisi yaitu : Komisi I ––

Continuous Improvement Program (CIP) & Breakthrough Project (BTP), Komisi II - Sistem

Manajemen (ISO) & Service Level Agreement (SLA), Komisi III – Pertamina Quality

Assessment (PQA), Komisi IV ––Knowledge Management Pertamina (KOMET) dan Komisi V

– Organisasi & Survei.

Forum tersebut juga menghadirkan beberapa narasumber internal dan eksternal sebagai

knowledge sharing dan referensi peserta dalam menentukan rekomendasi masing-masing

Komisi. Pembicara internal adalah Direksi yang diwakili oleh Direktur Umum & SDM, Bp.

Waluyo yang memaparkan Rencana Bisnis & Proses Perubahan Pertamina dan VP

Perencanaan Strategi, Bp. Poerwo Tjahjono yang mengetengahkan beberapa poin penting

tentang prinsip dasar penyusunan RJPP. Sedangkan Pembicara eksternal diantaranya : Agus

Tato – PT Telkom, Tbk mengenai Kostumisasi PQA, Supriyadi - PT Konsularsi Kreasi Utama

yang mejelaskan masalah ISO series dan Knowledge Management yang dibawakan oleh Paul

Tobing - PT Telkom, Tbk.

Para peserta dalam QMF tersebut adalah pekerja-pekerja terpilih yang memiliki integritas

tinggi yang berkomitmen untuk menyusun program kerja Quality Management tahun 2010

yang mengatur dengan jelas pemisahan tugas dan tanggung jawab (split of responsibilities)

antar Direktorat & Anak Perusahaaan dan dapat mendukung pencapaian Rencana Kerja

Jangka Panjang Perusahaan.

Pelaksanaan QMF ini dapat dikatakan berhasil jika berhasil disusunnya Calendar of Event

(CoE) Tahun 2010 dengan matriks tugas dan tanggung jawab yang disepakati oleh seluruh

Direktorat & Anak Perusahaan, adanya rekomendasi yang dapat mendukung keberhasilan

kinerja perusahaan serta terbentuknya para peserta yang bersemangat, berkomitmen,

berintegritas dan disiplin.

Bukti bahwa melepas tahun 2009 dan menyambut tahun 2010 tidak hanya dengan

kegiatan yang bersifat euphoria semata, maka melalui QMF tersebut Insan Mutu Pertamina

telah mampu menghasilkan

beberapa rekomendasi/

kesepakatan dan

sebagiannya tertuang dalam

Deklarasi Bali – Pertamina

Quality Management yang

ditandatangani oleh

perwakilan insan mutu dari

seluruh Direktorat sebagai

bentuk komitmen bersama.

Kita optimis, bahwa

apapun resolusi kita di tahun

2010 ataupun puluhan

bahkan ratusan tahun yang

akan datang akan dapat

dengan mudah kita wujudkan

apabila kita telah menyusun

langah-langkah yang strategis

dan tentu saja dengan

dukungan manajemen puncak

serta semangat dan integritas

tinggi para pekerja seperti

yang telah terlihat pada

Quality Management Forum

ini. Insan Mutu Bersatu

Pertamina Maju!!! Itu adalah

harga mati yang sudah tidak

bisa ditawar lagi.•
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Fo
to

 :
 B

a
d
a
k 

N
G

L

BONTANG - Masyarakat Kota Bontang tiba-tiba merasa heran

sebab Kompleks PT Badak NGL diisolasi dari lingkungan

sekitarnya. Hal itu ditandai dengan adanya police line dan

pengawalan ketat dari sekuriti PT Badak NGL dan Kepolisian

sehingga orang tidak boleh keluar atau masuk kompleks peru-

sahaan penghasil LNG terbesar dunia tersebut kecuali beberapa

petugas yang memakai baju khusus.  Belum habis rasa heran

tersebut terdengar kabar bahwa isolasi/karantina ini dilakukan

setelah ditemukannya dua pekerja Operation Department dan

seorang saudara ipar dari pekerja yang positif menderita Flu Burung

berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang disebabkan oleh

virus H5N1 yang sudah ditularkan antar manusia. Ketiga pasien

langsung dikirim ke RSUD Taman Husada Bontang untuk dirawat,

(19/11).

Untuk menghindari penjangkitan wabah flu burung tersebut ke

arah yang lebih luas, pemerintah kota Bontang berdasar perintah

dari Menteri Kesehatan menginstruksikan agar mengkarantina

seluruh area kompleks PT Badak NGL (pabrik dan perumahan)

selama dua kali masa inkubasi atau sekitar satu bulan hingga

didapatkan kepastian dari Pemerintah Pusat untuk membuka

karantina wilayah tersebut. Dan selama masa karantina tersebut,

Tim Gerak Cepat (TGC) dari Dinas Kesehatan serta Tim Medis

lain terus memantau adanya kasus baru dan melaporkan hasil

surveinya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang yang

melaporkannya ke Menteri Kesehatan di Jakarta.

Kejadian tersebut diatas adalah bagian dari “Simulasi

Penanggulangan Episenter Pandemi Influenza di PT Badak NGL”

yang dikoordinir oleh Medical Department PT Badak NGL

bekerjasama dengan Depkes, Pemerintah Kota Bontang, Dinas

Kesehatan Kota Bontang, Kantor Kesehatan Pelabuhan Bontang,

RSUD Taman Husada Bontang dan Puskesmas Tanjung Laut.

Menurut Tim dari Departemen Kesehatan Pusat, model simu-

lasi seperti ini baru pertama kali dilakukan di Indonesia bahkan

mungkin di seluruh dunia. Baik Tim Departemen Kesehatan Pusat

maupun Dinas Kesehatan Kota Bontang mengucapkan terimakasih

atas inisiatif yang dilakukan PT Badak NGL untuk memulainya yang

mudah-mudahan akan diikuti oleh perusahaan lain.•PT Badak NGL

JAKARTA - PERTAMINA EP kembali menawarkan
Kerjasama Operasi (KSO) tahap III untuk dua area produksi
dan empat area eksplorasi. Penawaran KSO tahap III ini
merupakan upaya untuk mengoptimalkan utilisasi lapangan-
lapangan marginal sehingga diharapkan dapat memberikan
kontribusi dalam peningkatan cadangan dan produksi Perta-
mina EP. Melalui pola KSO ini diharapkan Pertamina EP
lebih fokus pada upaya peningkatkan produksi pada la-
pangan-lapangan pendukung utama seperti Limau, Tambun,
Sukowati, Sanga-sanga dan lapangan lainnya yang kini mulai
menunjukkan peningkatan produksi cukup signifikan dengan
terlampauinya target produksi 2009 sebesar 125.500 barrel
per hari.

KSO tahap III Ekplorasi-Produksi  yang ditawarkan em-
pat area, yakni Tebat Agung Sumatera Selatan, Tanjung
Lontar Sumatera Selatan, Jambi Barat dan Tanjung Barat di
Kalimantan Selatan. Untuk KSO Produksi ditawarkan dua
area, yakni Sambidoyong di Jawa Barat dan Zona Serang
Deep di Sumatera Utara. Informasi penawaran mulai dibuka
25 Januari - 1 Maret 2010 yang meliputi akses infomemo,
penyerahan dokumen administrasi dan data review. Untuk
akses data akan dibuka mulai 25 Januari - 5 Maret 2010 dan
penyerahan  dokumen penawaran mulai 29 - 31 Maret 2010.
Informasi lengkap tentang tahapan penawaran KSO dapat
disampaikan melalui Tim KSO Pertamina EP, Graha Elnusa
Lt.5 , Jl. TB Simatupang Kav 1B, Jakarta Selatan 12560,
Tlp. 75882510, 7816770, Fax 75882511, 7816775.

Untuk KSO tahap II yang ditawarkan 21 Agustus 2009
yang menawarkan 5 area Eksplorasi, yakni: Rantau Deep
Utara, Rantau Deep Selatan (Sumatera Utara), Pemalang
(Jawa Tengah), Tuban Selatan (Jawa Timur), Klamono
Selatan (Papua) dan dua area Produksi yakni  Tangai-Suka-

Simulasi Penanggulangan
Episenter Pandemi
Influenza di PT Badak NGL

nanti dan Loyak-Talanggula, saat ini dalam tahap evaluasi
akhir untuk menentukan pemenang.  Pada Januari 2010
telah ada pemenang KSO tahap II.

Masa berlaku perjanjian KSO Eksplorasi – Produksi
maksimum selama 20 tahun dan partner wajib menyerah-
kan Work Planning & Budget (WP&B) tahun pertama
paling lambat satu bulan sejak tanggal efektif serta wajib
melaksanakan komitmen pasti selama tiga tahun pertama.
Pertamina EP berhak memutuskan perjanjian secara
keseluruhan apabila komitmen pasti pada akhir tahun
pertama, kedua atau ketiga tidak dilaksanakan. Pertamina
EP juga berhak memutuskan kontrak perjanjian bila
persetujuan Plan of Development (POD) yang telah
diberikan tidak dilaksanakan dalam waktu maksimal 12
bulan. Perjanjian akan otomatis berakhir apabila pada
akhir tahun ketiga atau perpanjangannya (bila ada) tidak
ditemukan cadangan ekonomis. Tetapi apabila dalam wak-
tu tiga tahun atau dalam masa perpanjangannya ditemukan
cadangan gas yang dipertimbangkan ekonomis maka
dapat diberikan tambahan dua tahun (holding period)
untuk mencari pasar dan menyusun POD.

Untuk KSO Produksi masa berlaku perjanjian mak-
simum 15 tahun dan partner juga diwajibkan menyerahkan
WP&B tahun pertama paling lambat 1 bulan sejak tanggal
efektif serta wajib melaksanakan komitmen pasti selama
tiga tahun pertama. Pertamina EP juga berhak memutus-
kan perjanjian secara sepihak apabila komitmen pasti pada
akhir tahun pertama, kedua atau ketiga tidak dilaksanakan.
Perjanjian juga secara otomatis akan berakhir apabila pada
akhir tahun ketiga rata-rata produksi tahun ketiga kurang
dari 85% produksi base line.•PEP

BANDUNG - Sebagai ba-
gian dari upaya menjadikan
PT Pertamina Hulu Energi
(PHE) sebagai perusahaan
kelas dunia (world class
company),  PHE belum lama
ini mengadakan terobosan di
bidang aplikasi sistem tek-
nologi informasi yang dimi-
likinya dengan meluncurkan
portal dan workflow PHE.

Untuk lebih mengenal-
kan dan menjadikan bagian
dari rutinitas kerja sehari-
hari, belum lama ini PHE
menyelenggarakan training
portal & workflow. Acara
yang dihadiri sejumlah pe-
kerja di PHE tersebut dimak-
sudkan untuk mengubah
cara kerja yang sebelumnya
manual menjadi otomatisasi.

“Maksud dan tujuan kita
mengadakan acara ini adalah
agar pekerja semakin mem-
biasakan dirinya mengha-
dapi culture change  yang ki-
ni diterapkan perusahaan.

“Saya harap kini para peserta
tidak asing lagi mengguna-
kan portal dan workflow.
Dengan adanya ini pekerjaan
di PHE bisa lebih efisien dan
tidak lagi dibebani dengan
pekerjaan administratif yang
dulunya masih dikerjakan
manual,” ujar Manager
MDTI PHE, Lukito Suwar-
no di Bandung.

Lukito menjelaskan, ke
depan setelah implementasi
workflow dan portal PHE
berjalan dengan baik,  peker-
ja menjadi lebih fokus untuk
melakukan hal yang sifatnya
analisis dibandingkan admi-
nistratif. Lukito melanjut-
kan, dengan hadirnya wok-
flow, kini kecepatan pembe-
rian dokumen dan keraha-
siaan menjadi lebih terjamin
disamping juga memu-
dahkan user untuk mencari
dokumen yang diinginkan.

Selain itu, sistem work-
flow ini juga dapat diakses

oleh pekerja di luar kantor.
“Saya mengerti sebagian pe-
kerja PHE aktivitasnya
mobile. Karena itu, kami dari
MDTI menyediakan sistem
dimana pekerja di luar kan-
tor dapat mengakses data
yang ada di kantor sehingga
tidak perlu susah payah bo-
lak-balik kantor ataupun me-
minta tolong orang lain
untuk membawakan doku-
men untuknya,” ujar Lukito.

Mengenai dukungan dari
manajemen, Lukito menga-
takan support yang diberi-
kan mereka sangat luar bia-
sa.  Manajemen , khususnya
Direksi banyak memberikan
masukan dan saran dalam
proses aplikasi workflow dan
pembangunan portal PHE.

“Mereka  (Direksi, red)
banyak memberi masukan.
Contohnya untuk desain
portal dan workflow. Begitu
juga ketika sudah berjalan,
Direksi dan manajeman lain-

nya betul-betul menerap-
kannya sehingga pe-
nyempurnaan dapat dila-
kukan dengan lebih ce-
pat,” ungkap Lukito.

Dengan sejumlah te-
robosan yang dilakukan,
tidak heran IT PHE men-
dapat pujian dari sejum-
lah pihak. Belum lama
ini, tim MDTI PHE men-
dapatkan kesempatan
untuk melakukan presen-
tasi di CSS (IT)  Pertami-
na guna menjelaskan me-
ngenai IT dan workflow.

“Begitu juga dengan
AP Hulu lainnya, seperti
Pertagas. Mereka me-
minta kita menerangkan
konsep document center
yang sebelumnya kita mi-
liki. Mudah-mudahan ini
dapat menjadi trigger
buat terobosan-terobosan
lainnya,” tegas Lukito
mantap.• PHE-DR

PEP Field Rantau Adakan Donor Darah
RANTAU - Dalam rangka menyambut HUT ke-52 Perta-
mina, PEP Field Rantau Region Sumatera, bekerjasama
dengan Rumah Sakit Pertamina Rantau dan PMI Kabupaten
Aceh Tamiang, menyelenggarakan aksi donor darah, (8/12).

Aksi sosial donor darah merupakan agenda rutin setiap
tahun yang dilaksanakan PEP Field Rantau, diikuti Tim
Manajemen Pertamina Field Rantau, para pekerja dan
pekarya beserta keluarga, serta masyarakat yang berada di

sekitar Komplek Pertamina Field Rantau.
Pelaksanaan donor darah berlangsung di Rumah Sakit

Pertamina Rantau, dengan pendonor pria sebanyak 133
orang, berhasil memperoleh 133 pcs kantong darah atau
setara dengan 46.550 cc darah dan 21 pendonor wanita
dengan 5.250 cc darah. Setelah selesai melakukan donor,
para pendonor mendapat cendramata berupa baju kaos
Give Blood dan vitamin.•PEP Field Rantau
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PERTAMINA RAIH BRAND OF CHOICE 2009

JAKARTA – Pertamina menerima penghargaan Brand of
Choice dari Indonesian Brand Community Expo 2009.
Acara ini merupakan pemberian penghargaan terhadap
komunitas-komunitas yang direkomendasikan oleh peru-
sahaan dan para pemegang merek pilihan komunitas mau-
pun brand community. Acara yang diselenggarakan oleh
Majalah Swa ini berlangsung di Jakarta, Selasa (1/12).

Dalam kesempatan tersebut, Manager Brand Mana-
gement Agus Mashud menjelaskan bahwa Pertamina me-
nerima penghargaan Brand of Choice dari komunitas de-
ngan berbagai macam pertimbangan.  Pertamina menda-
patkan dukungan dari para komunitas yang ada di Jakarta.
“Untuk ini, para komunitas memberikan suaranya ke Per-
tamina. Hal itu sangat berpengaruh sehingga menjadikan
Pertamina sebagai salah satu brand yang merupakan
pilihan dari komunitas tersebut,” ungkapnya.

“Sekarang ini sudah menjadi tren menjadikan komu-
nitas-komunitas tersebut sebagai kekuatan di lapangan.
Mengapa? Karena merekalah yang bersentuhan langsung
dengan masyarakat dan  mempunyai pengaruh besar dalam
mengarahkan masyarakat dalam memilih sebuah brand,”
papar Agus.

Agus menjelaskan bahwa  salah satu alasan  Pertamina
menjadi lebih popular adalah karena banyaknya spon-
sorship yang dilakukan oleh korporat. Dari sponsorship
ini, para komunitas merasakan keberadaan Pertamina.

“Ke depan,  Pertamina harus tetap menjalin kerjasama
dengan komunitas yang mempunyai kredibilitas sangat
bagus. Karena dari situlah muncul loyalitas, komitmen,

ataupun simbiosis mutualis antara komunitas tersebut
dengan Pertamina sebagai produsennya,” tegas Agus.

Berkaitan dengan brand of choice,  itu membuktikan
bahwa selama ini Pertamina sudah dekat dengan masya-
rakat. “Penghargaan ini juga membuktikan bahwa produk-
produk Pertamina diakui oleh banyak komunitas  yang
notabene merupakan bagian dari masyarakat,” katanya.

“Pertamina  bangga karena apa yang telah dilakukan
betul-betul sudah mendapatkan apresiasi dari masyara-
kat,” ujar Agus.

Adapun penilaian yang dilakukan berdasarkan pada
beberapa hal. Di antaranya adanya dukungan merek ter-
hadap komunitas; manfaat yang diberikan merek terhadap
komunitas, misalnya sponsorship, dana, fasilitas, frekuen-
si menyelenggarakan kegiatan bersama, akses tertentu dan
lain-lain. Selain itu, adanya nilai tambah yang diberikan
merek terhadap anggota komunitas seperti, solusi, net-
working, pengetahuan baru bagi anggota; peran penting
yang diberikan kepada anggota komunitas; dan kein-
dependensian.

Menurut Kemal Dani dari Majalah Swa,  survei yang
dilakukan, yakni pertama memilih komunitas dan memilih
brand of choice. Disini Pertamina adalah salah satu brand
yang dipilih oleh komunitas. “Jadi survei ini dilakukan
kepada anggota-anggota komunitas,” jelasnya.

Dan dari hasil survei terbukti bahwa Pertamina meru-
pakan pilihan para anggota komunitas. Artinya, Pertamina
dianggap sebagai brand yang dapat diajak bekerja sama
serta memberikan manfaat  kepada anggota komunitas.•NDJ

Pertamina Pasti Pas
Award 2009
JAKARTA -“Penghargaan ini adalah wujud rasa terima
kasih Pertamina kepada operator SPBU dan pengawas
SPBU sebagai ujung tombak Pertamina dalam melayani
pelanggan. Tentunya ini juga akan meningkatkan pela-
yanan atau motivasi mereka dalam memberikan servis
terhadap pelanggan yang kita anggap sebagai Raja”.

Demikian dikatakan Vice President Pemasaran Perta-
mina Denni Wisnuwardani dalam acara Malam Penganu-
gerahan Operator dan Pengawas Terbaik Pertamina Pasti
Pas Award 2009di Putri Duyung Ancol Jakarta,  (9/12).

Dalam Award ini dilakukan penilaian secara objektif.
Pertama, melalui test psikotes yang tujuannya untuk
menilai kestabilan emosi, kepercayaan diri, kreatifitas.
Kedua, outdoor activity dimana penilaiannya mengguna-
kan observasi yang diukur berdasarkan penilaian tingkah
laku, komunikasi dan kerjasama dalam tim. Ketiga, pe-
nilaian dari hasil laporan dari kunjungan ke salah satu
SPBU Shell.

Ini adalah tahun ke-2 Pertamina memberikan Award
bagi para operator dan para pengawas SPBU. Dari sekitar
100.000 operator dan pengawas SPBU seluruh Indo-
nesia, terpilih 53 operator dan 52 pengawas SPBU yang
mewakili masing-masing region yang tersebar di Indone-
sia untuk bersaing meraih Penghargaan Pertamina Pasti
Pas Award 2009 ini.

Para operator terbaik selain mendapatkan tropi, juga
uang tunai sebesar Rp 10 juta untuk terbaik I, terbaik II
sebesar Rp 7,5 juta dan terbaik III  sebesar Rp 5 juta.
Sedangkan untuk para pengawas terbaik selain menda-
patkan tropi juga uang tunai masing-masing sebesar Rp
12,5 juta, 10 juta, Rp 7,5 juta.

Untuk Pengawas SPBU terbaik I dimenangkan oleh
Nanang Suryakencana dari Region III Merak, terbaik II
oleh Agus Kuspriyanto dari Region IV Semarang dan
terbaik III oleh Novansyah dari Region I Sumatera Utara.
Hadiah tropi dan uang tunai diserahkan oleh Denni
Wisnuwardani yang didampingi oleh masing-masing
Sales Region pemenang.

Operator terbaik I dimenangkan oleh Maman Sobar-
na dari Region III Bandung, terbaik II dimenangkan oleh
Hendik Santoso dari Region V Surabaya Madura, dan
terbaik III dimenangkan oleh Imam Azhari dari Region
III Jabotabek. Hadiah diserahkan oleh Manager Sales
Area DKI Jakarta Adi Nugroho dan Sales Area Manager
Bodetabek Tengku Badarsyah yang didampingi oleh
masing-masing Sales Region pemenang.

Menurut Denni Wisnuwardani sebagai wujud imple-
mentasi penghargaan ini, Pertamina tetap mengingat-
kan para operator dan pengawas SPBU terbaik ini men-
jadi duta untuk memberikan motivasi kepada para ope-
rator dan pengawas yang lainnya.

Selain itu, Pertamina secara kontinyu akan membe-
rikan training untuk terus menerapkan slogan 3S, kerapi-
an, kesantunan dan kedisiplinan dalam melayani pe-
langgan.•IK

RIAU - Kilang-kilang minyak yang
dioperasikan oleh  Pertamina meru-
pakan obyek vital nasional yang me-
miliki nilai strategis dalam menunjang
devisa Negara. Untuk itu, Pertamina
tentunya membutuhkan dukungan dari
semua pihak termasuk dari Kepolisian
Republik Indonesia guna terciptanya
situasi aman demi kelancaran operasi
perusahaan. Sejalan dengan hal ter-
sebut, GM RU II M. Djamhuri Much-
tar dan Kapolda Riau Brigjen Polisi
Ajie Rustam Ramdja  menandatangani
Kesepakatan Bersama tentang Pedoman Kerja Penga-
manan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Lingkungan
RU II di Ballroom Hotel Pangeran Pekanbaru, Jumat (11/
12) disaksikan oleh  Asisten I Sekda Prov. Riau, Abdul
Latif.

Dengan ditandatanganinya kesepakatan yang berisi
tentang hal-hal teknis Petunjuk Lapangan (Juklap) penga-

Kesepakatan Bersama RU II Dumai - Polda Riau
manan RU II dengan segala asetnya,
maka akan memudahkan kedua belah
pihak dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya demi menjaga
kelangsungan operasional Kilang RU
II Dumai.

GM  RU II M. Djamhuri Muchtar
mengharapkan dengan ditandatangani-
nya kesepakatan tersebut akan lebih
meningkatkan pengamanan dan kerja-
sama yang selama ini telah terbina.
Sementara itu Kapolda Riau Brigjen
Polisi Ajie Rustam Ramdja menyam-

paikan, Polda Riau siap untuk mengamankan seluruh aset
penting RU II sebagaimana tercantum dalam perjanjian
kerjasama yang baru saja ditandatangani. “Dengan
ditandatanganinya kesepahamanan pengamanan aset-aset
Pertamina, kita siap untuk memberikan pelayanan pe-
ngamanan dari aksi-aksi anarkis dan gangguan Kamtib-
mas,” ujarnya.•RU II

GM RU II M. Djamhuri Muchtar (kanan) membe-
rikan cinderamata kepada Kapolda Riau Brigjen
Polisi Ajie Rustam Ramdja.
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Vice President Pemasaran Pertamina Denni Wisnuwardani  menyerahkan
penghargaan pengawas SPBU terbaik kepada Nanang Suryakencana dari
Region III Merak.
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Beasiswa Rp 1 Miliar untuk ITB
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Pertamina Berikan Beasiswa S2 untuk Pegawai
Negeri non Dosen

BANDUNG - Corporate Social Responsibility (CSR)
Pertamina memberikan beasiswa sebesar Rp 1 miliar
kepada 10 mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB).
Penyerahan beasiswa dilakukan Sekretaris Perseroan
Pertamina Toharso kepada Rektor ITB Joko Santoso di
auditorium kampus ITB, Bandung, Rabu (25/11).

Menurut Sekretaris Perseroan Toharso, beasiswa di-
berikan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu
namun mempunyai prestasi akademik dan memiliki ke-
inginan kuat untuk belajar. Adapun beasiswa yang dibe-
rikan tersebut mencakup biaya pelaksanaan program pen-
didikan, biaya hidup, dan operasional program.

“Diharapkan dengan diberikannya beasiswa, siswa
yang mendapatkannya memiliki motivasi kuat untuk terus
meningkatkan prestasinya,” ujarnya.

Lebih lanjut Toharso menjelaskan bahwa Pertamina
selain memberikan beasiswa untuk program S1 juga mem-
biayai program S2 dan S3.

“Ini semua dilakukan merupakan salah satu wujud ke-

pedulian Pertamina terhadap dunia pendidikan,” katanya.
“Mudah-mudahan sumbangan beasiswa ini dapat ber-

manfaat, baik bagi yang mendapatkan maupun secara kese-
luruhan keluarga besar ITB,” harap Toharso.

Sedangkan Rektor ITB Joko Santoso mengatakan bahwa
sejak tahun 2005 ini ITB wajib menjaring mahasiswa ber-
prestasi namun tidak mampu sebanyak 20 persen. Maksud-
nya adalah untuk mendata berapa banyak mahasiswa ITB
yang tidak mampu tetapi memiliki prestasi. “Penjaringan itu
disebut kampus siklus, jadi bagi mahasiswa yang tidak mam-
pu langsung ditanggung semuanya oleh ITB,” ujarnya.

“Dengan adanya bantuan dari Pertamina yang ternyata
satu visi dengan ITB, kami sangat senang dan berharap mu-
dah-mudahan kegiatan seperti ini terus dilanjutkan,” harap
Joko Santoso.

Selain itu, Educational Officer CSR Pertamina Susilawati,
menjelaskan kriteria dari program beasiswa ITB ini. Program
ini berlaku untuk empat tahun akademik, dimulai sejak
semester satu tahun ajaran 2009. Jika penerima beasiswa

tidak mampu menyelesaikan pendidikannya karena
berbagai sebab, maka pembiayaan beasiswa dikembalikan
setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan selama studi atau
dialihkan ke mahasiswa lain sesuai kriteria.•NDJ

Sekretaris Perseroan Pertamina Toharso (kanan) berbincang akrab dengan
Rektor ITB Joko Santoso (kedua dari kiri)  setelah menyerahkan secara simbolis
beasiswa untuk mahasiswa ITB.

JAKARTA – Selain membiayai program beasiswa S2,
Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina juga
membiayai program beasiswa S1 hingga S3. Demikian
disampaikan Sekretaris Perseroan Pertamina Toharso, sesaat
setelah melakukan penandatanganan beasiswa program S2,
Jakarta, Kamis (26/11).

Lebih lanjut Toharso menjelaskan, bahwa program S2
non dosen dan pegawai negeri non sipil ini merupakan wujud
kepedulian Pertamina terhadap masyarakat Indonesia. “Ini
juga merupakan program CSR pendidikan Pertamina, dimana
kegiatan ini sudah mendapatkan persetujuan dari direksi
Pertamina,” ujarnya.

Menurut Toharso, Pertamina menyediakan dana se-besar
Rp 3-4 miliar. Mengapa Pertamina memberikan beasiswa
ini bagi pegawai negeri? “Kemungkinan di departemen tidak
tersedia dana untuk memberikan beasiswa pendidikan atau
mungkin orang yang bersangkutan berkeinginan melanjutkan
sekolah tetapi tidak memiliki biaya pribadi,” papar Toharso
di hadapan para penerima beasiswa.

Program beasiswa S2 yang diikuti oleh 22 orang ini telah
mengikuti tes di perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia,
seperti ITB, UGM, UI, dan Unpad. Kegiatan ini akan ber-
langsung selama dua tahun.

Sedangkan syarat penerima beasiswa ini adalah pegawai

negeri yang telah bekerja selama 5 tahun di departemen, usia
maksimal 45 tahun dan minimal IPK-nya 2,75. Selain itu,
peserta juga belum pernah mengikuti program beasiswa S2
maupun beasiswa dari instansi lain. Untuk kelancaran pro-
gram beasiswa ini, peserta haruslah diusulkan atau direko-
mendasikan dari atasannya. Jadi seorang penerima beasiswa
harus mendapatkan rekomendasi dari atasan.

“Yang paling penting adalah menyelesaikan program S2
dalam waktu empat semester. Apabila tidak selesai tepat
waktu terdapat ketentuan khusus atau pinalti yang harus di-
lakukan,” ujar Toharso.•NDJ

JAKARTA - Pertamina kembali memberi apresiasi terhadap
karya anak bangsa yang menginspirasi dalam bentuk sponsor
dalam Film Sang Pemimpi.

Vice President Corporate Communication Pertamina
B.Trikora Putra mengatakan bahwa Pertamina bangga  men-
jadi bagian dari film inspirational Sang Pemimpi, lanjutan
dari film Laskar Pelangi yang telah mendapat respon positif
dari masyarakat Indonesia. ”Kebanggaan bagi kami sebagai
corporate citizenship untuk dapat membuka sebanyak mung-
kin kesempatan bagi tunas-tunas bangsa memberikan sum-
bangsih terbaiknya bagi masa depan Indonesia,” katanya.

Film ini didedikasikan untuk masyarakat Indonesia,
bahwa diantara begitu banyak rintangan yang ada dihadapan,
diantara begitu banyak ketidakadilan dan ketidakjujuran di
negeri ini, tapi tetap harus yakin bahwa mimpi dan harapan
akan tercapai karena semangat yang tidak pernah mati. ”Tema
film ini sejalan dengan apa yang saat ini dilakukan Pertamina.
Sama dengan yang digambarkan dalam film, Pertamina saat
ini juga sedang berusaha keras untuk bertransformasi menjadi
world class oil company,” demikian dikatakan oleh Trikora
saat launching film Sang Pemimpi sekaligus nonton bareng
dengan para pemain filmnya. Di antaranya Lukman Sardi,
Nugie, Mathias Muchus, Ariel Peterpan, Mira Lesmana
sebagai Produser, Sutradara Riri Riza dan penulis novel Sang
Pemimpi Andrea Hirata, di Blitz Mega Plex  FX Senayan
Jakarta, Senin (14/12).

Sang Pemimpi berdasarkan novel Andrea Hirata. Novel
tersebut menjadi  inspirasi banyak orang karena mengisahkan
tentang perjuangan hidup sejumlah anak Bangka Belitung
dalam mengejar pendidikan.•IK

Pertamina Dukung
Karya Anak Bangsa
’Sang Pemimpi’




