
Pertamina selalu berupaya maksimal menjalankan perannya agar dapat memberikan kemanfaatan bersama. 
Beragam program kerja digulirkan Pertamina untuk mencapai pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Banyak pemangku 
kepentingan menilai positif konsistensi Pertamina tersebut dengan memberikan beragam penghargaan untuk 
BUMN ini. Teranyar, Pertamina dinobatkan sebagai BUMN Terbaik dan meraih Subroto Award 2022.
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Konsisten Jalankan Peran sebagai Pengelola Energi 
Nasional, Pertamina Dinobatkan sebagai BUMN Terbaik

UTAMA

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) 
meraih penghargaan sebagai ‘BUMN 
Terbaik’ berdasarkan hasil kajian Litbang 
Berita Satu Media Holding (BSMH) dan 
T im Juri Independen. Penghargaan 
diberikan dalam rangkaian rembuk 
nasional dengan topik Optimism in 
Uncertainty pada ajang BNI Investor 
Daily Summit 2022 di Jakarta Convention 
Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada 
11-12 Oktober 2022.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur 
Keuangan Pertamina Emma Sri Martini 
menerima penghargaan bersama enam 
perusahaan lainnya.

Per tamina d ikukuhkan sebagai 
BUMN terbaik karena menjadi satu-
satunya perusahaan Indonesia, sekaligus 
satu-satunya BUMN yang masuk dalam 

business.
Selain i tu, Litbang BSM meni lai 

keberhasilan Pertamina membukukan 
laba bersih sebesar US$2,05 mil iar 
(Rp 29,69 triliun) pada 2021. Torehan 
laba bersih ini naik 95% dari capaian 
pada 2020 di posisi US$1,05 miliar 
atau setara dengan Rp15,2 tr i l iun. 
Kinerja keuangan Pertamina itu sudah 
melampaui capaian pada masa sebelum 
pandemi.

Pendapatan Pertamina pada tahun 
2021 berhasil menyentuh US$57,51 
mil iar atau setara Rp832,97 tri l iun, 
naik 39% dari capaian 2020 di posisi 
US$41,47 mil iar (Rp600,65 tr i l iun). 
Adapun aset Pertamina menembus 
US$78,05 miliar atau sekitar Rp1.156,35 
triliun.•HM

daftar Fortune Global 500 tahun 2022. 
Pertamina berada di peringkat 223, naik 
64 peringkat dibanding tahun 2021 yang 
ada di posisi 287.

Posisi Pertamina dalam Fortune 
Global d wilayah Asia Tenggara berada 
di peringkat 5 dan di Asia berada di 
peringkat 105 dari 227 perusahaan. 
Pertamina juga merupakan perusahaan 
peringkat 12 dari 24 perusahaan yang 
dipimpin Female CEO dan satu-satunya 
di kategori Petroleum Refining yang 
dipimpin Female CEO.

Pencapaian luar biasa Pertamina 
tak lepas dari langkah transformasi dan 
restrukturisasi melalui pembentukan 
holding dan subholding yang membuat 
opras ional  Pertamina leb ih efekt i f 
dan efisien lantaran fokus pada core 

Executive Chairman B Universe Enggartiasto Lukita menyerahkan penghargaan BUMN Terbaik untuk Pertamina kepada Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri 
Martini pada Gala Dinner yang dilaksanakan pada Rabu (12/10/2022).

FOTO : AND
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Subroto Award 2022 :   
Pertamina Group Raih 6 Penghargaan Tertinggi Sektor ESDM

UTAMA

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM) mengadakan acara 
Penganugerahan Penghargaan Subroto 
Award 2022 secara virtual, Senin (4/10/2022).  
Penghargaan Subroto merupakan penghargaan 
tertinggi sektor energi dan sumber daya 
mineral, yang diberikan kepada para pemangku 
kepentingan yang telah melakukan kinerja terbaik 
sebagai refleksi semangat  Prof. Soebroto dalam 
memajukan sektor ESDM di Indonesia.

Pertamina sebagai salah satu BUMN 
yang berperan aktif dalam sektor energi dan 
membawahi enam subholding dianugerahi 
enam penghargaan dalam beberapa bidang, 
yaitu  Keselamatan Migas dan Pemanfaatan Gas 
Suar pada Kegiatan Usaha Migas; PNBP dan 
Kinerja Keuangan Hulu Minyak dan Gas Bumi;  
serta Pengembangan Kompetensi Sumber Daya 
Manusia Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Penghargaan secara virtual diserahkan oleh 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 
Arifin Tasrif  dalam rangkaian Hari Pertambangan 
dan Energi ke-77.

Dalam kesempatan i tu,  Ar i f in Tasr i f 
menyampaikan, tantangan dan tanggung jawab 
sektor ESDM ke depan semakin berat. Entitas 
bisnis di sektor ESDM harus tangguh dan tidak 
mudah menyerah dalam menghadapi tantangan 
dan kendala. Untuk itu, entitas bisnis harus 
mampu berinovasi, bergerak lincah dan adaptif 
dalam melaksanakan tugas secara profesional. 

“Karena itu, saya mengucapkan selamat 
kepada para penerima Penghargaan Subroto 
2022. Prestasi dan sumbangsih tanpa pamrih 
memiliki makna besar bagi kemajuan bangsa,” 

Salah satu penerima penghargaan dari 
Pertamina Group, GM RU IV Cilacap, Edy Januari 
Utama mengucapkan terima kasih atas apresiasi 
yang diberikan pemerintah kepada Kilang Cilacap 
yang kini menjadi bagian dari Subholding Refining 
& Petrochemical Pertamina. “Penghargaan ini 
menjadi penyemangat bagi seluruh perwira 
Kilang Cilacap dan memperkokoh peran kami 
dalam mendukung inisiatif dekarbonisasi melalui 
efisiensi energi, penggunaan gas flaring, konversi 
bahan bakar, dan modifikasi peralatan rendah 
emisi. Keberhasilan ini juga semakin menegaskan 
Kilang Cilacap sebagai andalan dalam menjaga 
kedaulatan energi,” ucapnya.•PTM

ujarnya.
Pjs. VP Corporate Communication Pertamina,  

Heppy Wulansari mengucapkan rasa syukur 
atas apresiasi yang diberikan Kementerian 
ESDM. Menurutnya, pencapaian ini merupakan 
bagian dari  komitmen Pertamina Group dalam 
mendukung akselerasi transisi energi, serta 
mendukung target Nasional berupa penurunan 
emisi sebesar 29% pada tahun 2030 melalui 
berbagai inovasi.

“Penghargaan ini menjadi cambuk bagi 
kami untuk terus menunjukkan kinerja maksimal 
dalam memajukan sektor ESDM di Indonesia,” 
ujar Heppy.
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Ke halaman 5 >

Pengantar Redaksi:
PT Elnusa Tbk berhasil mengantongi laba bersih senilai Rp 226 miliar pada Semester I 

2022. Angka tersebut tumbuh 976 persen, dibanding periode yang sama, tahun lalu. Elnusa 
juga optimis dapat menutup tahun 2022 dengan prestasi gemilang. Lantas bagaimana upaya 
Elnusa dalam mencapai target perusahaan? Berikut penjelasan Direktur Keuangan PT Elnusa 
Tbk, Bachtiar Soeria Atmadja kepada Energia. 

PT Elnusa Tbk berhasil mencatatkan Kinerja keuangan yang positif pada 
semester I 2022 ini. Bisa dijelaskan terkait pencapaian tersebut dan faktor apa saja 
yang menunjang pencapaian tersebut? PT Elnusa Tbk anak usaha PT Pertamina Hulu 
Energi (PHE) yang tergabung dalam Subholding Upstream Pertamina, pada semester I 2022 
Alhamdulilah, telah mencatatkan kinerja keuangan positif dengan pendapatan usaha yang 
mengalami peningkatan sebesar 46 persen year on year (yoy). Dari Rp 3,71 triliun pada tahun 
2021, menjadi Rp 5,4 triliun pada semester I/2022 ini. Secara konsolidasi, komposisi 
kontribusi pada jasa distribusi dan logistik energi 58 persen, sementara segmen jasa hulu 
migas 33 persen, serta jasa penunjang 9 persen.

Dari pendapatan usaha Semester I 2022 ini, Elnusa berhasil mengantongi laba 
bersih senilai Rp 226 miliar. Nilai tersebut tumbuh 9,76 kali dari periode yang sama 
di tahun 2021, yakni di angka Rp 21 miliar. Realisasi laba bersih tersebut menjadi 
momen perbaikan, atas tekanan yang terjadi di awal pandemi covid-19 2020 lalu.

Adapun beberapa faktor yang menunjang pencapaian tersebut diantaranya 
pada segmen jasa distribusi dan logistik energi, peningkatan kinerja 
disebabkan oleh naiknya transportasi BBM, manajemen depo maupun 
bisnis perdagangan BBM industri marine. Sementara itu pada segmen 
jasa hulu migas, meningkatnya aktivitas seismic cukup mendongkrak 
pendapatan usaha perseroan. Elnusa tengah mengerjakan Survei 
Seismik 2D Vibroseis Jawa sepanjang 1.000 km. Selain itu, masih 
di segmen yang sama Elnusa juga mengerjakan pekerjaan 
workover, yaitu Hydraulic Workover Unit (HWU) di Pertamina 
Group dan mendukung pekerjaan drilling pada sumur 
eksplorasi di area Sangasanga menggunakan RIG-EMR 
nomor 1 dengan catatan baik, proyek tersebut berjalan sesuai 
dengan rencana.

Selain daripada hal-hal yang telah saya sebutkan 
tadi, enam bulan berjalan di tahun 2022 ini, Elnusa secara 
konsolidasi mencatatkan kinerja keuangan yang cukup gemilang 
pada semua segmen usaha. Hal ini tentunya didukung oleh mulai 
membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia, serta aktivitas yang mulai 
kembali berjalan normal secara signifikan.

MANAGEMENT INSIGHT

KINERJA POSITIF,
ELNUSA OPTIMIS
CAPAI TARGET 2022

Bachtiar Soeria Atmadja
Direktur Keuangan

PT Elnusa Tbk 
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Lantas bagaimana dengan target 
perusahaan di tahun 2022? Apakah Elnusa 
optimis mampu mencapai target tahun 2022? 
Terkait dengan target perusahaan di tahun 2022 ini, 
tentunya kami optimis dan akan berupaya sebaik 
mungkin sehingga kinerja Elnusa di akhir tahun 
2022 jauh lebih baik dibandingkan 202. Hal ini telah 
kami tunjukkan dengan perbaikan pada Q2-2022. 
Prognosa di akhir tahun, kami optimis laba bersih 
dapat dicapai lebih dari Rp 300 miliar. 

Bagaimana strategi dan rencana kerja 
Elnusa ke depan untuk meningkatkan kinerja?

Untuk mencapai target perusahaan yang positif 
hingga akhir 2022 nanti, tentunya kami memiliki 
strategi yang secara umum tengah dijalankan 
saat ini maupun ke depannya yaitu dengan tetap 
mengembangkan diversifikasi portofolio bisnis dari 
jasa hulu hingga hilir energi. Secara ringkas, upaya 
yang tengah dijalankan antara lain:
•Meningkatkan aktivitas marketing dan selektif 

dalam pemilihan proyek,
•Pengembangan project asset based untuk 

segmen distribusi dan logistik energi juga menjadi 
perhatian kami,

•Meningkatkan operation excellence, 
•Menguatkan cost efficiency dan sinergi baik 

Pertamina maupun Elnusa group, 
•Optimalisasi cash management, serta
•Pengembangan bisnis jasa renewable maupun 

digitaliasasi

Adakah tantangan yang dihadapi 
perusahaan dalam mencapai target tahun 
2022? Ke depan tantangan itu pasti akan ada, akan 
tetapi kami yakin dan optimis mampu melewati 
dengan baik. Beberapa tantangan utama yang 
menjadi highlite untuk perusahaan, antara lain:
•Penyesuaian harga jasa migas dengan naiknya 

harga minyak dunia saat ini. Setelah mengalami 
tekanan harga minyak dunia beberapa tahun 
terakhir, kini sudah semakin membaik sejak 
tahun 2021 yang tentunya memberikan dampak 
signifikan pada kenaikan harga komoditas juga 
material. Pada periode tersebut Elnusa fleksibel 
dan telah melakukan penyesuaian harga jasa 
hulu migas sesuai program yang digulirkan KKKS 
untuk melakukan cost efficiency. Namun hingga 
saat ini ketika harga minyak sudah reborn kembali 
normal, Perusahaan masih mengalami kendala 
mendapatkan keseimbangan harga wajar yang 
mempengaruhi keberlanjutan usaha perusahaan 
secara jangka Panjang, sebagai penunjang 
kegiatan usaha hulu migas.

•Piutang yang belum difakturkan bersaldo lama, 
mengindikasikan besarnya biaya yang harus 
ditanggung oleh Perusahaan. Ini merupakan 
tantangan yang cukup besar, dimana Manajemen 
Elnusa perlu melakukan upaya-upaya percepatan 
proses penagihan, termasuk penyelesaian 
dokumen administrasi yang diperlukan dan 
penyelesaian kontrak,

•Optimalisasi asset. Saat ini ada beberapa aset 
yang saat itu kami lakukan investasi dikarenakan 
memang berhubungan dengan pekerjaan yang 
akan dikerjakan, namun hanya digunakan 
satu atau beberapa kali saja, hal ini tentunya 
memberikan beban tambahan ketika aset itu 
idle. Untuk itu kami berusaha untuk menawarkan 
pekerjaan menggunakan aset tersebut untuk 
dapat diutilisasi secara maksimal sesuai dengan 
penggunaanya, dan kami terus mencari peluang 
dalam hingga luar negeri.

•Transisi Energi. Adapun saat ini terkait dengan 
transisi energi juga tidak bisa dihindari menjadi 
sebuah tantangan besar, ditengah tantangan juga 
perubahan jaman yang dinamis tersebut, Elnusa 
berupaya untuk adaptif dengan mengembangkan 
sebuah inovasi dan menjalankan program 
keberlangsungan yang merupakan langkah 
perusahaan untuk dapat menjamin ketahanan 
jangka panjang. Guna mewujudkan strategi 
ini, kami mengembangkan teknologi Smart 
Water Meter dan Smart Gas Meter. Tidak 
hanya itu, Elnusa juga menjalankan riset untuk 
komponen baterai pada kendaraan listrik dan 
prototype motor listrik. Hal ini sejalan dengan 
komitmen perusahaan ke depan untuk terus 
mengembangkan kapabilitas dan kapasitas jasa 
energi nasional.

Apa harapan Bapak bagi kinerja, bisnis 
dan operasi Elnusa kedepan? Kami senantiasa 
berkomitmen untuk mengakselerasi pertumbuhan 
bisnis yang konsisten, kompetitif, menguntungkan 
serta bertanggung jawab terhadap lingkungan 
terutama untuk mendukung pemerintah dalam 
mewujudkan bersama clean energy untuk masa 
depan lebih baik. Melalui komitmen tersebut, kami 
berharap ada keberpihakan yang lebih untuk Elnusa 
yang merupakan anak usaha PT Pertamina Hulu 
Energi untuk berperan aktif mendukung amanah 
dan tugas mulia Subholding Upstream, Pertamina 
Group dan KKKS lainnya dalam mewujudkan 
target peningkatan produksi nasional minyak 1 
juta barel per hari (BOPD) dan gas bumi 12 miliar 
standar kaki kubik per hari (MMscfd) pada 2030 
mendatang. Elnusa, Your Total Solution Energy 
Services Company.•

Editorial

Menjadi
yang Terbaik
Dalam berbagai kesempatan, Direktur 

Utama Per tamina  N icke  W idyawat i  
menegaskan bahwa BUMN ini senantiasa  
m e m p r i o r i t a s k a n  k e s e i m b a n g a n 
dan kelestarian alam, l ingkungan dan 
masyarakat untuk mencapai pertumbuhan 
bisnis berkelanjutan. Penerapan prinsip-
prinsip keberlanjutan dilakukan dengan 
m e n g e d e p a n k a n  k e p a t u h a n  p a d a 
perundang-undangan dan menyesuaikan 
tuntutan global pada pengelolaan isu-isu 
lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan.

Kesiapsiagaan Pertamina selama 65 
tahun menjamin pasokan dan distribusi untuk 
seluruh anak negeri ini tidak terlepas dari 
komitmen seluruh perwira menggerakkan 
operasional perusahaan dengan sepenuh 
hati. Tidak hanya berorientasi profit, para 
perwira menjalankan bisnis Pertamina secara 
berkelanjutan dengan mengedepankan 
prinsip Environment, Social, and Governance 
(ESG) sehingga Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB) yang dicanangkan oleh 
pemerintah dapat tercapai.

Tidak hanya itu, Pertamina pun terus 
mentransformasi diri, yang dikenal sebagai 
perusahaan yang bergerak di bidang minyak 
dan gas, kini merambah ke bidang energi 
baru dan terbarukan bahkan hingga ke 
bidang kesehatan. Bahkan Menteri BUMN 
pun pada April lalu memberikan label baru 
untuk Pertamina, yaitu sebagai Integrator 
Pereko nomian Indonesia. Label ini tidaklah 
berlebihan karena sejatinya selama ini kiprah 
Pertamina dalam menjalankan perannya 
selalu memberikan multiplier effect bagi 
sektor lainnya. Bahkan Menteri BUMN 
berharap Pertamina bisa menjadi integrator 
“raksasa” pertumbuhan perekonomian 
Indonesia.

Ini lah yang menjadikan Pertamina 
sebagai BUMN terbaik Indonesia. Berbagai 
penghargaan diberikan stakeholder atas 
upaya yang dilakukan  Pertamina selama 
ini. Namun hal tersebut tak lantas membuat 
Pertamina menepuk dada atau berpuas 
diri. Layaknya ilmu padi, makin berisi makin 
merunduk, Pertamina menjadi perusahaan 
kelas dunia yang tetap mengedepankan 
kepentingan bangsa. Low profile, but high 
profit. Karena Pertamina menyadari, beragam 
prestasi dan keberhasilan yang dicapai  
merupakan hasil dari sebuah kerja dan doa 
bersama yang menginginkan perusahaan ini 
selalu memberi energi untuk bangsa, sebagai 
pengelola energi nasional sekaligus sebagai 
lokomotif ekonomi nasional. Keep shining, 
keep energizing.•

MANAGEMENT INSIGHT: 
KINERJA POSITIF, ELNUSA OPTIMIS
CAPAI TARGET 2022
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INFO G20
SOE International Conference, Mendorong Pertumbuhan 
Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
JAKARTA - Peran Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) selama dan paska COVID-19, sebagai 
motor penggerak perekonomian nasional, telah 
dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. 
Terlebih, keberadaan BUMN berada di hampir 
semua sektor yang menyentuh hajat hidup orang 
banyak, mulai dari kesehatan, keuangan, informasi 
hingga energi .

“BUMN berperan penting sebagai penggerak 
pertumbuhan ekonomi sekaligus penyumbang 
penerimaan negara dan agen pembangunan,” 
ujar Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta. Dalam 
rangka G20 dan saling berbagi pengalaman dalam 
mengelola BUMN, bertempat di Nusa Dua, Bali, 
akan diadakan State Owned Enterprises (SOE) 
International Conference pada tanggal 17-18 
Oktober 2022. 

Konferensi internasional BUMN ini akan 
mengusung tema, “Driving Sustainable and 
Inclusive Growth”. Acara yang dihadiri pimpinan 
BUMN dan pemangku kepentingan BUMN 
dari dalam dan luar negeri, perwakilan negara 
anggota G20, beberapa negara tamu dan 
organisasi internasional ini akan membicarakan 

Communication PT Pertamina, Heppy Wulansari 
menyampaikan Pertamina sebagai BUMN Energi 
terbesar di Indonesia menyambut baik gelaran SOE 
International Conference & Expo ini. Menurutnya, 
selain  memaparkan capaian transisi energi dan 
net zero emission (NZE) di konferensi, Pertamina 
juga akan melakukan beberapa penandatanganan 
kerja sama terkait komitmen NZE, partnership 
dalam energi baru, serta bisnis baru.   

Selain itu, pada expo, bersama jajaran 
Subholding dalam Pertamina Group, perseroan 
akan menunjukkan berbagai kemajuan dan 
capaian program dan inisiatif Pertamina dalam 
NZE Roadmaap, Transisi Energi, Pengembangan 
Green Business dan Dekarbonisasi kegiatan 
usaha. 

“Kami juga menampilkan showcase EV 
Ecosystem, seperti Green Energy Station, sepeda 
motor Gesit dengan branding Pertamina, dan 
battery swapping PLN. Ada juga showcase 
Green Fuel Showcase yang terdiri dari HVO 
to Diesel (Pertamina Renewable Diesel),  UCO 
to Biogasoline, serta Plastic to Fuel,” papar 
Heppy.•PTM

beberapa insiatif dan komitmen BUMN di bidang 
Environment, Social and Governance (ESG).

Sela in konferensi  yang menghadirkan  
pembicara dari dalam dan luar negeri serta diikuti 
berbagai kalangan, seperti investor, pelanggan 
prioritas, mitra, akademisi, lembaga think tank, 
dan media, event ini juga menyajikan agenda 
besar lainnya, yaitu expo serta business matching.

Menurut Wakil Menteri BUMN I, Pahala N. 
Mansury, masing-masing BUMN mengembangkan 
inisiatif strategis. Misalnya di sektor kesehatan, 
BUMN memberikan lebih banyak pelayanan 
kesehatan yang merata kepada masyarakat. 
BUMN sektor keuangan dengan inisiatif untuk 
mencapai keuangan inklusif penduduk yang paling 
membutuhkan. Sementara di bidang informasi 
dan teknologi, Inisiatif BUMN untuk pemanfaatan 
teknologi digital untuk mencapai informasi inklusif 
yang lebih besar.

“Di sektor energi, BUMN perlu memimpin 
transisi energi untuk memastikan ketersediaan  
energi secara berkelanjutan dan mencapai Net 
Zero Emission,” tutur Pahala.

Sementara Pj.Vice President Corporate 



Teken Nota Kolaborasi dengan Vitol, PIS Bukukan 
Transaksi Bisnis Hingga 2023 

SOROT

DENPASAR, BALI  -  PT Per tamina 
International Shipping (PIS) kembali sukses 
menggandeng pemain migas global untuk 
menjalin kerja sama bisnis. Kali ini, PIS 
sukses menandatangani Memorandum of 
Collaboration (MOC) dengan Vitol Asia Pte 
Ltd yang merupakan salah satu Perusahaan 
migas kelas dunia.

CEO PIS Yoki Firnandi menandatangani 
MOC langsung dengan CEO Vitol Asia 
Pte Ltd Mike Muller di Denpasar, Senin 
10 Oktober 2022. Penandatanganan juga 
turut dihadiri oleh Direktur Niaga PIS Arief 
Sukmara, Direktur Armada Muhammad 
Irfan Zainul Fikri, Chartering Manager Vitol 
Rob Scorey, Marketing Ameer Moshien, 
dan lainnya. 

“Semoga kerja sama ini memberi benefit 
untuk kedua belah pihak. Tentunya, kerja 
sama dengan mitra strategis seperti Vitol, 
bermanfaat untuk pengembangan bisnis 

Anda, dan kolega kami yang kini bersama 
kita. Kami berterima kasih, dan sangat 
mengapresiasinya,” ujar CEO Vitol Asia Pte 
Ltd Mike Muller.

Adapun kesepakatan yang diteken oleh 
PIS dan Vitol di antaranya berupa penyewaan 
kapal tanker untuk  Clean Petrolium Products, 
Dirty Petrolium Products, kapal Gas LPG dan 
LNG dengan skema charter berdasarkan 
waktu atau time charter maupun spot.  

PIS dan Vitol juga memiliki kerja sama 
bisnis untuk jasa penyediaan kapal yang 
berlangsung hingga tahun 2023 mendatang.

Direktur Niaga PIS Arief Sukmara 
menambahkan dengan kesepakatan ini 
terdapat potensi kerja sama lebih besar ke 
depanya bersama Vitol. “Penandatanganan 
ini akan menjadi pemicu bagi PIS untuk terus 
berburu peluang di pasar internasional, untuk 
kembangkan bisnis dengan armada-armada 
mumpuni yang kita miliki,” ujarnya.•PIS

PIS ke depan, khususnya internasional 
bisnis, karena akan membantu kita memiliki 
akses langsung ke pasar muatan dan 
membantu membangun kapabilitas PIS 
supaya dapat setara dengan international 
shipping lainnya,” ujar Yoki

Kerja sama ini disambut baik oleh Vitol, 
yang dalam kesempatan tersebut juga 
memiliki ketertarikan dengan cakupan bisnis 
PIS saat ini sebagai perusahaan integrated 
marine logistics. Di mana tidak hanya 
menjalani bisnis penyediaan jasa perkapalan, 
tetapi juga bisnis penyediaan jasa terminal, 
kepelabuhan, penyimpanan, dan lainnya.

“Kami harap kesepakatan saat ini 
bisa menjadi awal dari hubungan (bisnis) 
yang lebih besar. Apalagi, kami memiliki 
permintaan perkapalan yang lebih banyak 
dari yang saat ini bisa dilihat. Sehingga, 
kesepakatan seperti ini bisa terwujud 
berkat kinerja dan keahlian para pekerja 
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Komitmen Pertamina dan Petronas Buka Peluang Kerja Sama 
Bisnis Baru untuk Wujudkan Ketahanan Energi

SOROT

JAKARTA -  D i rek tu r  U tama 
Pe r t am ina  N i cke  W id yaw a t i 
melakukan pertemuan dengan  
CEO Petronas, yaitu Datuk Tengku 
Muhammad Taufik  Tengku Kamadjaja 
Aziz, beserta Jajaran manajemen 
Petronas. Pertemuan ini berlangsung 
di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta, 
Jumat (23/9/2022).

Dalam pertemuan ini kedua belah 
pihak saling memberikan pemaparan 
dan berkomitmen untuk membuka 
peluang bisnis baru, memaksimalkan 
potensi upstream dan optimasi  
downstream, guna mewujudkan  
ketahanan energi.

Pe r t am ina  dan  Pe t ronas 
membuka peluang bisnis baru di 
sektor migas, dengan melakukan 
kolaborasi dalam aspek teknis, 
operasional, pengembangan dan 
penelitian, komersial, serta finansial. 

Dalam kesempatan ini Direktur 
Utama Pertamina Nicke Widyawati 
menyampaikan Pertamina dan 
Petronas mempunyai sejarah panjang 
kerja sama dan kolaborasi.

“Dengan adanya pandemi dan 
tantangan kondisi global selama tiga 
tahun terakhir, kami berharap bisa 
kembali bangkit dan menumbuhkan 
kembal i  perekonomian.  Kami 
juga harus memenuhi kebutuhan 
energi dengan menghasilkan energi 
berkelanjutan di masa datang. 
Karena itu, komitmen ini menjadi 
awal perjalanan bersama kami,  
Pertamina and Petronas, yang 
akan terus berupaya mengeksplor 
berbagai peluang kerja sama bisnis 

baru,” ujarnya. 
Menurut Nicke, ada banyak 

peluang di berbagai area yang bisa 
dikembangkan bersama mulai dari 
aspek crude, petrochemical dan 
produk lainnya. Diharapkan peluang 
tersebut bisa membuat kedua 
Perusahaan menjadi semakin besar 
dan kuat.

Pertemuan ini akan menjadi 
milestone  bagi Pertamina dan 
Petronas untuk meng-unlock kerja 
sama yang bisa mendatangkan 
benefit bagi kedua perusahaan. 
Become bigger and stronger.  “Sekali 
lagi saya mengucapkan terima kasih 
atas kerja sama ini. Let’s start our 
journey together to create global 
changes agenda,”  ajak Nicke. 

Sementara itu CEO Petronas, 
yaitu Datuk Tengku Muhammad Taufik 
Tengku Kamadjaja Aziz mengapresiasi 
program Decarbonization Roadmap 
Pertamina. Menurutnya, Pertamina 
dan Petronas memiliki tujuan dan 
komitmen yang sama dalam aspek 
low carbon agenda. Karena itu kerja 
sama ini diharapkan bisa mewujudkan 
tujuan tersebut.

“Arah, tujuan dan ambisi kedua 
perusahaan hampir serupa karena 
kami merupakan National Oil and Gas 
Companies. Diharapkan kami bisa 
sama-sama meng-unclock potential 
resources untuk jangka panjang,” 
ucapnya. 

Datuk juga meyakini di masa 
datang akan banyak pe luang 
kesempatan kerja sama yang bisa 
dikembangkan antara Pertamina 

dan Petronas. “Namanya serumpun 
harus berkelakuan serumpun. Mari 

Kita bekerja sama. We can pursue it 
together,” pungkasnya.•RIN

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati memberikan sambutan pada pertemuan dengan 
Petronas.
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CEO Petronas, yaitu Datuk Tengku Muhammad Taufik Tengku Kamadjaja Aziz  mengapresiasi 
program Decarbonization Roadmap Pertamina.
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Kick Off Project OFIS Integrated Finance
Upaya Pertamina Hadirkan Platform Keuangan Terintegrasi

SOROT

Pertagas Kembangkan Infrastruktur Gas di Kalimantan dan Sulawes

JAKARTA -  Cakupan  p roses 
bisnis yang luas serta dinamika 
b i s n i s  y a n g  d i n a m i s  t e n g a h 
dihadapi oleh Pertamina saat ini. 
H a l  i t u  m e n u n t u t  P e r t a m i n a 
untuk memi l ik i  suatu plat form 
terintegrasi yang dapat digunakan 
dalam aktivitas financial reporting, 
planning, budgeting, forecasting, 
dan manajemen analisis sehingga 
manajemen bisa mendapatkan report 
secara akurat dan cepat.

Atas dasar tersebut, Direktorat 
Keuangan Pertamina menggelar 
Kick Off  Project “One Finance 
Integrated System (OFIS) Integrated 
F inance” ,  dengan  me lakukan 
Penandatanganan pakta komitmen 
“Project One Finance Integrated 
System (OFIS) Integrated Finance” 
oleh Direktur Keuangan Pertamina 
Emma Sr i  Mar t in i ,  d i  Gedung 
Grha Pertamina, Jakarta, Rabu 
(5/10/2022).

Emma mengatakan bahwa 
Project OFIS merupakan hal yang 
sangat penting di tengah situasi yang 
tidak menentu ke depan.

“Kita harus terus melakukan 
analisis ke  depan, jadi OFIS ini harus 
segera kita implementasikan. Dengan 
OFIS in i  d iharapkan semuanya 
menjadi lebih responsif,” ujarnya. 

Menurut Emma, manajemen 
bisa melihat data-data, kemudian 
dianal is is dan dimit igasi  untuk 
s t ra teg inya.  “ In i  yang pent ing 
untuk menjadi  strategic act ion 
program mitigasi atas risiko-risiko 
yang mungkin akan terjadi. Oleh 
karena itu, kita juga dituntut survive 
dengan menganalisis dan forecasting 
forward-looking, sehingga semua 
langkah ke depan sudah bisa dilihat 
sekarang,” kata Emma. 

OF IS merupakan in tegras i 
plat form yang diharapkan bisa 
memberikan kemudahan dalam 
penyusunan report untuk seluruh 
pekerja, khususnya tim manajemen 
agar dapat mengambil keputusan 
dan tindakan bisnis yang tepat dalam 
waktu yang singkat.

Rakhmad Noviyanto Nugroho, 
VP Management Analyt ics and 
I n t e r n a l  C h a r g i n g  P e r t a m i n a 

Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini memberikan sambutan pembukaan pada 
acara Kick Off Project OFIS Integrated Finance yang diselenggarakan di Gedung Grha 
Pertamina, Jakarta, Rabu (5/10/2022)
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mengatakan, dengan adanya OFIS 
beberapa kendala bisa teratasi, 
seperti peningkatan akurasi data 
dan durasi yang lebih singkat dalam 
pembuatan dashboard monitoring 
performance. Keseragaman data 
dan format dalam satu management 
report  dapat digunakan oleh seluruh 
bagian.

“Harapannya dengan sistem 
reporting yang terintegrasi dapat 
m e n g h a s i l k a n  r e s p o n s  y a n g 
cepat, akurat dan perbaikan dari 
proses kerja sama khususnya tim 
manajemen, sehingga hasilnya tentu 
lebih cepat, meminimalisasi human 
error, dan sifatnya terintegrasi,” 
pungkas Rakhmad.•HS

Holding RS BUMN Tambah Fasilitas Kesehatan di Jakarta
JAKARTA - PT Pertamina Bina 
Medika Indonesia Healthcare 
Corporation (Pertamedika IHC) 
sebagai Holding RS BUMN terus 
meningkatkan pe layanannya 
kepada masyarakat  dengan 
menambah fas i l i tas  baru d i 
beberapa RS yang terafiliasi dalam 
jaringan IHC Grup. Salah satunya 
ada lah dengan membangun 
MERIAL Tower RS PELNI yang 
berada di kawasan RS PELNI Jl. 
KS Tubun No 92-94 Jakarta.

B e r t e m p a t  d i  M E R I A L 
Tower RS PELNI, pada Kamis 
(6/10/2022) dilaksanakan kegiatan 
Topping Off yang dihadiri Direktur 
Medis Pertamedika IHC dr. Asep 
Saepul Rohmat, Sp.PD, KGEH, 
FINASIM, Senior Vice President 
Pengembangan Strategis PT 
PELNI (Persero) Andi Samsul 
Hadi, Komisaris Utama PT RS 
PELNI Drs. Ganefi, M.Bus, Direktur 
Utama PT RS PELNI dr. Dewi 
Fankhun ingdyah,  MPH, dan 
Direktur Utama Yakes Pertamina 
dr . Widodo. 

Pembangunan MERIAL Tower 
bertujuan meningkatkan kapasitas 
serta pengembangan layanan 
RS PELNI yang sudah ada saat 
ini, sehingga RS PELNI mampu 
menangani kasus yang lebih 
advance dengan kapasitas yang 
lebih besar serta memberikan 
pengalaman yang berbeda kepada 
pasien dan keluarganya. RS PELNI 
melayani kasus semakin kompleks, 
sehingga penambahan kapasitas 

s e r t a  k o m p e t e n s i  l a y a n a n 
dipandang perlu untuk dapat 
terus tumbuh dalam membantu 
m e n i n g k a t k a n  k e s e h a t a n 
masyarakat Indonesia

MERIAL Tower didirikan di atas 
lahan seluas 3.295 M2 dengan 
total luas bangunan sebesar 
34.321 M2. Terdiri dari bangunan 
12 Lantai yang dilengkapi 2 bunker 
yang dimanfaatkan untuk layanan 
radioterapi. Nantinya akan terdapat 
10 Ruang Operasi yang terdiri 
dari 7 Operasi Umum + 3 Ruang 
Operasi Khusus Mata, 3 ruang 
Cathlab, layanan Diagnost ic 
Center, layanan Fisioterapi yang 
dilengkapi Gym, Jogging Track, 
dan  Ruang Med i tas i ,  se r ta 
penambahan kapasitas ruang 
perawatan sebanyak 264 tempat 
tidur.

MERIAL Tower memil iki 4 
layanan unggulan  (Center Of 
Excellence), yaitu Oncology (Cancer 
Center), Cardiovascular Center, 
Eye Center, dan Neurology Center. 
Dengan menggandeng KSO ADHI-
APG sebagai pelaksana konstruksi 
gedung, proyek yang saat ini 
progres pembangunannya telah 
mencapai 51% ini direncanakan 
dapat mulai beroperasi pada bulan 
Mei 2023.

P e m b a n g u n a n  M E R I A L 
Tower ini tak lepas dari dukungan 
penuh PT Pertamina (Persero) 
sebagai induk perusahaan IHC. 
Kegiatan Topping Off ini sekaligus 
menandakan langkah baru yang 

dilakukan IHC dalam mewujudkan 
ketahanan kesehatan nasional

Direktur Medis Pertamedika 
IHC dr. Asep Saepul Rohmat, 
S p . P D ,  K G E H ,  F I N A S I M 
menyampaikan, MERIAL Tower 
dibangun sebagai wujud komitmen 
IHC dalam menjawab kebutuhan 
masyarakat saat ini terhadap 
pelayanan kesehatan bermutu 
t inggi yang terus meningkat, 
seiring dengan perkembangan 
kemajuan teknologi kesehatan. 
“RS PELNI yang berada dibawah 
naungan IHC senantiasa berupaya 
m e n g h a d i r k a n  p e l a y a n a n 
be rkua l i t a s  t i ngg i ,  dengan 
konsep pelayanan personal care, 
sehingga diharapkan pelayanan 
yang dihadirkan memiliki kualitas 
terbaik yang mampu mendukung 
kenyamanan pasien. Pesatnya 
kemajuan teknologi informasi turut 
meningkatkan harapan masyarakat 

untuk memperoleh pelayanan 
kesehatan yang terbaik sebagai 
salah satu langkah mewujudkan visi 
IHC yaitu mewujudkan ketahanan 
kesehatan nasional,” tuturnya.

Pada  kesempatan  yang 
sama, Direktur Utama PT RS 
PELNI dr. Dewi Fankhuningdyah, 
MPH optimist is Merial Tower 
yang merupakan sa lah satu 
karya dari anak bangsa ini dapat 
meningkatkan kualitas layanan 
kesehatan bag i  masyarakat 
Indonesia, “Dengan hadirnya 
MERIAL Tower, diharapkan akan 
semakin banyak masyarakat yang 
dapat ditolong, baik dalam sisi 
jumlah maupun jenis penyakit. Kami 
mohon dukungan dari semua pihak 
agar gedung ini dapat selesai tepat 
waktu sehingga RS PELNI dapat 
segera meningkatkan kapasitas 
dan kompetensi layanannya.“ 
ucapnya.•SHR&P PLAJU

Kegiatan Topping Off MERIAL Tower RS PELNI.
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Terapkan Business Continuity Management System, 
Pertamina Terima ISO 22301:2019

SOROT

B C M S  a d a l a h  s t a n d a r  s i s t e m 
manajemen dengan menerapkan langkah-
langkah kebi jakan, identi f ikasi r is iko, 
struktur organisasi, tanggung jawab, 
mekanisme kerja serta prosedur operasional 
dalam upaya pemulihan organisasi dan 
aktivitasnya apabila terjadi bencana atau 
gangguan terhadap sistem informasi pada 
suatu organisasi.•HM

JAKARTA -  PT Pertamina (Persero) 
terus memperkuat tata kelola perusahaan 
d e n g a n  m e n e r a p k a n  B u s i n e s s 
Continuity Management System (BCMS). 
Atas penerapan tersebut, Pertamina 
mendapatkan ISO 22301:2019 yang 
merupakan standar internasional yang di 
dalamnya menetapkan prosedur untuk 
merencanakan, menetapkan, menerapkan, 
mengoperasikan, memantau, mereview, 
mempertahankan dan terus meningkatkan 
sistem manajemen yang terdokumentasi 
untuk mempersiapkan, menanggapi dan 
memulihkan organisasi dari kejadian yang 
mengganggu ketika gangguan itu terjadi. 
Serah terima Sertifikat ISO 22301:2019 
dilaksanakan pada Senin, 10 Oktober 2022, 
di Retreat Lounge, Westin Hotel, Jakarta.

SVP Enterprise Risk Management 
PT Pertamina (Persero) Sjahril Rachmad 
Atas mengatakan, keberhasilan Pertamina 
mendapatkan ISO 22301:2019 merupakan 
kinerja bersama dalam menghadapi sebuah 
insiden ataupun disruption.

“Bagi Pertamina sebagai perusahaan 
penyed ia  ene rg i ,  ISO 22301 :2019 
menjadi sangat penting, karena harus 
bisa menangani apapun gangguan yang 
terjadi, baik itu yang bersifat insiden apalagi 
disruption,” kata Sjahril.

Menurutnya, Pertamina sudah cukup 
merasakan disruption yang timbul karena 
kondisi pandemi dari dua tahun lalu.

“Alhamdulillah, kita bisa recovery dan 
sudah menyiapkan skenario secara terpadu 
sehingga Pertamina bisa berjalan dengan 
baik,” ungkap Sjahril.

Ke depan, Sjahril mengatakan, atas 
per intah khusus Di rektur  Keuangan 
Pe r t am ina  Emma S r i  Ma r t i n i ,  I SO 
22301:2019 untuk diimplementasikan di 
Subholding.

“Sertifikasi ke depan ada di lingkup 
yang lebih luas lagi, yaitu di subholding-
subholding Pertamina yang akan dimulai 
tahun depan secara bertahap. Hal ini 
menjadi bagian dari salah satu strategi 
inisiatif Direktorat Keuangan,” terang Sjahril.

SVP Enterprise Risk Management Pertamina Sjahril Rachmad Atas menerima  piagam sertifikasi yang diserahkan oleh Commercial Director BSI Nolia Natalia pada 
acara Serah Terima Sertifikat ISO 22301:2019 Business Continuity Management System (BCMS),  di Hotel Westin, Jakarta, Senin (10/10/2022). FOTO : PW
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Pertamina Kucurkan US$160 Juta ke Polytama
melalui TubanPetro untuk Pengembangan PP 2 Balongan

SOROT

JAKARTA - Pengembangan industri 
petrokimia nasional melalui PT Tuban 
Petrochemical Industries (TubanPetro) 
Group, akan menjadi jawaban atas 
persoalan masih tingginya impor bahan 
petrokimia yang menjadi salah satu 
ganjalan bagi neraca perdagangan 
Indonesia. Paling baru, perluasan 
kapasitas produksi PT Polytama 
Propindo, salah satu anak usaha 
TubanPetro, melalui proyek PP 2 
Balongan, kini  bergerak lebih maju. 

Dalam RUPS Luar Biasa 2022 
TubanPetro yang dilaksanakan pada 
Kamis (6/10/2022), disepakati penerbitan 
saham baru (r ights issue) senilai 
ekuivalen US$160 juta dengan dilakukan 
Penawaran Terbatas atas saham 
tersebut kepada PT Pertamina (Persero). 
RUPS Luar Biasa juga menyetujui untuk 
melakukan penambahan modal saham 
pada Polytama sebesar kurang lebih 
US$160 juta yang akan digunakan untuk 
pendanaan proyek PP 2 Balongan.

S e b a g a i  i n f o r m a s i ,  u n t u k 
pengembangan PP 2 Balongan di 
Polytama diperkirakan dibutuhkan 
pendanaan hingga US$323,3 juta, 
dengan porsi ekuitas mencapai US$160 
juta. 

RUPS Luar Biasa TubanPetro 2022 
merupakan tindak lanjut atas RUPS Luar 
Biasa Polytama pada 28 September 
2022 yang menyepakati peningkatan 
modal dasar serta modal ditempatkan 
dengan cara menerbitkan saham baru 
(right issue) yang akan digunakan untuk 
pendanaan proyek PP 2 Balongan. 

Direktur Utama TubanPetro, 
S u k r i y a n t o  m e n y a m p a i k a n , 
pengembangan Polytama, sejalan 
dengan permintaan Presiden RI Joko 
Widodo terkait optimalisasi industri 

petrokimia untuk menekan kebutuhan 
impor dan untuk memenuhi kebutuhan 
permintaan biji plastik dalam negeri. 
’’Upaya tersebut merupakan langkah 
strategis dan menjadi peran perusahaan 
untuk semakin berkontribusi bagi 
negara,’’ kata Sukriyanto.

Dijelaskan, penambahan modal 
untuk perluasan pabrik Polytama, juga 
merupakan wujud nyata komitmen 
Pemerintah bersama Pertamina untuk 
mendukung TubanPetro sebagai industri 
petrokimia nasional. Dengan demikian, 
TubanPetro bisa dikembangkan menjadi 
industri petrokimia nasional terintegrasi.

Perluasan kapasitas produksi 
Polytama hingga dua kal i  l ipat , 
lanjut Sukriyanto, diharapkan dapat 
mengurangi impor Polypropylene. 
dengan meningkatkan produks i 
Polypropylene dalam negeri. Kemudian, 
memaksimalkan pemanfaatan produk 
Propylene dari kilang milik PT Kilang 
Pertamina Internasional (KPI). 

’’Polytama akan memproduksi, 
memasarkan, dan mendistribusikan 
semua produk yang dihasilkan PP 2 
Balongan,’’ ucap  Sukriyanto.   

Saat ini, proyek PP 2 Balongan juga 
sudah menyelesaikan sejumlah tahapan. 
Dari sisi perizinan mulai perluasan usaha, 
lokasi, rekomendasi kesesuaian tata 
ruang daerah, dan rekomendasi tata 
guna tanah, sudah selesai. Sedangkan 
untuk proses perizinan lain seperti 
lingkungan, rekomendasi andalalin, 
dan lokasi jetty (dermaga), masih dalam 
proses.   

Setelah proses penambahan modal 
selesai, dilakukan penyusunan Front- 
End Engineering Design (FEED) yang 
ditargetkan akan tuntas dalam kurun 
waktu 6 bulan. Setelah FEED tuntas, 

Suasana RUPS Luar Biasa 2022 TubanPetro yang dilaksanakan pada Kamis (6/10).
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dilanjutkan tahap kontruksi. Dalam 
pelaksanaan pengembangan PP 2 
Balongan, TubanPetro berkoordinasi 
dengan Subholding Pertamina, yaitu 
PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). 

Sebagai tambahan informasi, 
pembebasan lahan untuk proyek 
in i  j uga  sudah  rampung 98%.  
Pengembangan PP 2 Balongan ini juga 
sesuai dengan Head of Agreement 
(HOA) antara Kementerian Keuangan 
dan PT Pertamina (Persero) pada 15 
Agustus 2018 tentang Pengembangan 
Industri Petrokimia Nasional dan 
Rencana Jangka Panjang (RJP), serta 
usulan Rencana Kerja dan Anggaran 
Perusahaan (RKAP) Perseroan Tahun 
2022 yang telah disampaikan kepada 
para pemegang saham.    

S u k r i y a n t o  m e n e g a s k a n , 
TubanPetro berkomitmen penuh untuk 
mengelola proyek kilang petrokimia 
guna menurunkan impor produk turunan 
petrokimia. ’’Semoga pengembangan 
Polytama melalui perluasan kapasitas 
produksi akan memberikan manfaat dan 
berjalan sesuai rencana, juga mampu 
menekan defisit neraca perdagangan,” 

ucap Sukriyanto.   
 

PP 2 BALONGAN DILENGKAPI 
PROSES TEKNOLOGI TERBAIK 

Polytama sebelumnya sudah 
menunjuk Basell Poliolefine Italia S.r.l 
(LyondellBasell) sebagai penyedia lisensi 
teknologi proses polipropilena, yaitu 
spheripol untuk proyek Polipropilena 
Balongan (PP 2 Balongan). Polipropilena 
Balongan adalah proyek pembangunan 
Plant polipropilena kedua Polytama 
dengan kapasitas terpasang sebesar 
300.000 MTPA. 

’’Teknologi proses polipropilena 
Spheripol dari LyondellBasell diakui 
merupakan salah satu teknologi proses 
terbaik yang cocok dan sesuai dengan 
target spesifikasi dan kualitas dari pasar 
yang ditargetkan oleh Polytama,’’ tutur 
Sukriyanto. 

 Teknologi Spher ipol  adalah 
teknologi proses polipropilena terkemuka 
dengan kapasitas berlisensi lebih dari 30 
juta ton. Teknologi Spheripol generasi 
kelima terbaru mencakup peningkatan 
proses yang semakin memaksimalkan 
efisiensi operasional.•TUBANPETRO
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Pertamina Dukung Presidensi G20 Indonesia lewat 
Rehabilitasi Mangrove Hutan Pertamina Mahakam 

PFUPDATE: BLUE CARBON INITIATIVE

M U A R A  J A W A ,  K U T A I 
KERTANEGARA - Percepatan 
pemulihan lingkungan menjadi isu 
yang didorong oleh pemerintah, 
termasuk upaya rehabilitasi dan 
konservasi mangrove. Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
menya takan  upaya  t e r sebu t 
menjadi fokus pada presidensi G20 
mendatang, FoLU Net Sink 2030, 
target Nationally Determined Carbon 
(NDC) 2030, dan Net Zero Emission 
2060. Hal in i  di lakukan untuk 
menunjukkan bahwa pembangunan 
Indonesia dilakukan dengan prinsip 
kese imbangan pembangunan 
ekonomi dan pelestarian lingkungan 
melalui pengurangan emisi gas rumah 
kaca. 

Sejalan dengan pemerintah, 
CSR PT Pertamina (Persero) melalui 
Pertamina Foundation bersinergi 
dengan PT Pertamina Hulu Mahakam 
(PHM) bersama Fakultas Kehutanan 
Universitas Mulawarman meresmikan 
Hutan Pertamina Mahakam di 
areal Persetujuan Penggunaan 
Kawasan Hutan (PPKH) pada 
Kawasan Hutan Produksi Tetap di 
Delta Mahakam, Kabupaten Kutai 
Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin 
(10/10/2022). 

Dalam acara peresmian, dilakukan 
penandatanganan Memorandum 
of Understanding (MoU) antara 
Pertamina Foundation dengan Badan 
Restorasi Gambut dan Mangrove 
tentang Dukungan Pelaksanaan 
Percepatan Rehabilitasi Mangrove. 
MoU tersebut menekankan pada 
empat poin, antara lain pelaksanaan 
percepatan rehabilitasi mangrove, 
pemberdayaan masyarakat sekitar 
lokasi kegiatan rehabilitasi mangrove, 
penguatan kelembagaan masyarakat, 
dan peningkatan kapasitas sumber 
daya manusia. 

S e l a n j u t n y a ,  d i l a k u k a n 
penandatanganan prasasti dan 
seremoni penanaman bibit mangrove 
sebagai  tanda d i resmikannya 
Hutan Pertamina Mahakam yang 
di lakukan o leh Kepala Badan 
Restorasi Gambut dan Mangrove 
Hartono Prawiraatmadja, Asisten 
III Setkab Kutai Kartanegara Totok 
Heru Subroto, Kepala KPHP Delta 
Mahakam Syariful Ahyar, S.Hut., 
M.Si., Manager CSR & SMEPP PT 
Pertamina (Persero) Dian Hapsari 
Firasati, dan General Manager PT 
Pertamina Hulu Mahakam Raam 
Krisna.  

Turut hadir  SVP HSSE PT 
Pertamina (Persero) Deddy Syam, 
VP HSSE Policy, Standard & Policy 
Management System PT Pertamina 
(Persero) Suripno, Dewan Pembina 
Pertamina Foundation Mulyono, 

Dewan Pengawas Per tamina 
Foundation Syahrial Mukhtar dan 
Ernie D. Ginting, Presiden Direktur 
Pertamina Foundation Agus Mashud 
S. Asngari, Direktur Operasi Pertamina 
Foundation Yulius S. Bulo, dan Dekan 
Fakultas Kehutanan Universitas 
Mulawarman Prof. Dr. Rudianto 
Amirta, S.Hut., MP. 

“Peresmian Hutan Pertamina 
Mahakam di areal PPKH PHM ini 
sejalan dengan keinginan Bapak 
Pres iden Joko W idodo pada 
presidensi G20 mendatang untuk 
menunjukkan bahwa mangrove 
b i sa  d i rehab i l i t a s i  s eh i ngga 
menunjukkan ada keseimbangan 
antara pembangunan ekonomi dan 
pelestarian lingkungan. Untuk itu, 
upaya ini perlu keterlibatan dan 
pemberdayaan masyarakat sekitar 
yang menjadi kunci,” ujar Hartono.

Rehabilitasi mangrove dalam 
kawasan Hutan Pertamina Mahakam 
ini akan dilakukan secara bertahap 
seluas 2.303,46 Ha dengan estimasi 
pengurangan emisi gas rumah kaca 
sebesar 120 ribu ton CO2 selama 
satu tahun.  

“Hutan Pertamina ini menjadi 
komitmen Pertamina berkontribusi 
di dalam pengurangan emisi karbon 
sebesar 120 ribu ton CO2 ekuivalen/
tahun. Tentunya hal ini sejalan dengan 
target pemerintah untuk Net Zero 
Emission di tahun 2060 atau lebih 
cepat,” ungkap Dian Hapsari. 

D a l a m  H u t a n  P e r t a m i n a 
Mahakam, sinergi ini juga mencakup 
upaya konservasi keanekaragaman 
hayati di Mahakam, seperti hewan 
endemik Kalimantan, Bekantan, dan 
pengembangan energi terbarukan 
mendukung program Desa Energi 
Berdikari. Selain itu, untuk masyarakat 
sek i t a r  j uga  akan  d i l akukan 
peningkatan infrastruktur energi 
bersih dan pengadaan air bersih 
guna menunjang pemberdayaan 
masyarakat. 

“T idak  hanya  konse rvas i 
mangrove, nantinya di sini akan 
dilakukan pemberdayaan masyarakat, 
seperti pengolahan produk olahan 
mangrove menjadi produk makanan 
dan minuman serta pengembangan 
desa wisata mangrove sehingga 
dapat meningkatkan ekonomi 
masyarakat untuk peningkatan 
kualitas lingkungan hidup dan juga 
peningkatan ekonomi masyarakat 
dalam rangka mencapai kemandirian 
masyarakat,” tambah Dian Hapsari. 

General Manager PHM Raam 
Krisna, menyatakan implementasi 
H u t a n  P e r t a m i n a  M a h a k a m 
mendukung komitmen Pertamina 
untuk menyediakan nature based 
solution sebagai upaya penanganan 

perubahan iklim dan mendorong 
pemberdayaan masyarakat.

“Hutan Pertamina ini menjadi 
nature based solution sebagai 
upaya penanganan perubahan 
iklim, implementasi Environmental, 
Social, and Governance (ESG), upaya 
pencapaian Sustainable Development 
Goals (SDGs) serta kontribusi untuk 
mencegah suhu bumi melebihi batas 
1.5 derajat celcius. Pemberdayaan 
masyarakat juga akan kami dorong 
seperti yang kami lakukan melalui 
program Wasteco,” ujar Krisna. 

Meneruskan program Blue 
Carbon Initiative, peresmian ini 
menjadi yang kedua setelah Blora 
Project, Hutan Pertamina UGM. 
Selanjutnya akan ada Bontang 
Project, Lembata Project, dan 
Cenderawasih Kwatisore Project. 

“Blue Carbon Initiative akan 
menjadi milestone bagi Pertamina 
untuk mewujudkan Pertamina 
Lestar i  lewat  in tegras i  Hutan 
Pertamina, Desa Energi Berdikari, 
konse r vas i  keaneka ragaman 
hayati, pemberdayaan masyarakat, 
dan penerapan teknologi energi 

baru dan terbarukan. Ini  adalah 
wujud komitmen Pertamina melalui 
Pe r tamina  Foundat ion  un tuk 
Berkarya, Berbagi, dan Bergerak 
untuk kesejahteraan masyarakat, 
dan umur bumi lebih panjang,” kata 
Mulyono. 

Restoras i  dan rehabi l i tas i 
kawasan  mangrove  d i  De l t a 
Mahakam  ini juga mencakup aspek 
pemberdayaan masyarakat dan 
upaya sosialisasi penyadaran  akan 
p e n t i n g n y a  k e l e s t a r i a n 
keanekaragaman hayati sehingga 
akan terbentuknya masyarakat peduli 
mangrove. 

“Jadi kami berharap bahwa 
dengan restorasi ini sebagai hal 
peningkatan yang berbeda. Dari 
kegiatan ini tidak hanya sekadar 
menanam tetapi juga memperkaya 
dengan jenis-jenis mangrove untuk 
keberlanjutan anak cucu kita. Agar 
mereka cukup memahami bahwa 
yang kita lakukan ini sebagai bagian 
dan warisan untuk menghadirkan 
kesejahteraan dan tingkat kehidupan 
yang layak buat mereka ke depan,” 
tutup Rudianto.•RIN

Hutan Pertamina Mahakam
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Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pertamina Foundation 
dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove tentang Dukungan Pelaksanaan Percepatan 
Rehabilitasi Mangrove di Hutan Pertamina Mahakam.
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Pertagas Kembangkan Infrastruktur Gas di Kalimantan dan Sulawes

Subholding Gas Pertamina dan Kawasan Industri Kendal 
Bangun Clustering Fasilitas Gas

KIPRAH

KENDAL,  JAWA TENGAH - 
Langkah mendukung kemajuan 
industri di Jawa Tengah dengan  
menjamin suplai  energi bersih 
terus dipacu oleh Subholding 
Gas Pertamina maupun pengelola 
Kawasan Industri. Senin (26/9/2022), 
Subholding Gas Pertamina melalui 
afiliasinya PT Pertagas Niaga (PTGN) 
dan Kawasan Industri Kendal (KIK) 
menandatangani perjanjian kerja 
sama penyediaan gas bumi melalui 
clustering pipa Compressed Natural 
Gas (CNG) dan pemanfaatan fasilitas 
di KIK. Penandatanganan dilakukan 
di Kawasan Industri Kendal oleh 
President Director PT Pertagas 
Niaga, Aminuddin, Presiden Direktur 
KIK, Stanley Ang dan Direktur KIK, 
Didik Purbadi. 

Melalui kerja sama ini, PTGN 
akan menyuplai CNG melalui metode 
clustering pipa untuk melayani pabrik 
industri di KIK. Metode ini membuat 
penyaluran gas ke konsumen industri 
menjadi lebih terjamin dan aman 
dalam kehandalan suplai. Hal ini juga 
mendukung industri mendapatkan 

energi gas sebagai energi bersih 
yang lebih ramah lingkungan. Total 
volume CNG yang akan dipasok oleh 
PTGN sebesar 250 MMBTUD dan 
meningkat menjadi 500 MMBTUD 
pada 2023. 

“Dengan pembangunan fasilitas 
ini, kami menargetkan suplai gas 
CNG clustering untuk KIK akan 
dilaksanakan pada Desember 2022. 
Suplai CNG ini akan kami pasok dari 
Mother Station (MS) PTGN yang 
berada di Blora Jawa Tengah,” kata 
Aminuddin, (26/9/2022).

Sebagai salah satu Kawasan 
Industri besar di Jawa Tengah, kerja 
sama ini juga disambut antusias oleh 
KIK dan menyampaikan terima kasih 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 
serta Pemerintah Kabupaten Kendal 
atas dukungannya selama ini.  

“Dengan kerja sama ini, kami 
berharap pelaku industri di KIK dapat 
memanfaatkan energi bersih yang 
terjaga akan ketersediaan volume 
suplainya. Ini menjadi kunci penting 
bagi industri dalam kelancaran 
operasional pabrik mereka. Kami 

President Director PT Pertagas Niaga, Aminuddin dan Presiden Direktur KIK, Stanley Ang 
foto bersama usai menandatangani perjanjian kerja sama PTGN dan KIK.
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j uga  berharap pembangunan 
CNG Cluster ini berjalan lancar 
dan beroperasi tepat waktu,” jelas 
Presiden Direktur KIK, Stanley Ang. 

P r o y e k  C N G  c l u s t e r i n g 
in i  seka l igus sebagai  t rans is i 
pemenuhan kebutuhan gas alam 
sebelum wilayah KIK teraliri gas 
langsung melalui pipa transmisi. 
PTGN selama ini telah berhasil 

menyuplai CNG untuk kebutuhan 
industri di berbagai wilayah yaitu 
Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, 
Pulau Jawa dan Bali dengan total 
500.000 MMBTU/bulan. Untuk 
memenuhi  kebutuhan industr i 
di Jawa Tengah, PTGN saat ini 
menyuplai gas dari Mother Station 
CNG yang berada di Blora maupun 
dari Jawa Timur.•SHG-PTGN

17 Rumah Sakit Layani Kesehatan Masyarakat Jawa Timur
JAKARTA - PT Pertamina Bina 
Medika Indonesia Healthcare 
Corporation (Pertamedika IHC) 
memiliki 17 Rumah Sakit yang 
tersebar di berbagai kota dan 
kabupaten wilayah Jawa Timur. 
Jaringan RS mil ik BUMN ini 
memiliki layanan dan fasilitas 
teknologi  kesehatan,  untuk 
melayani kebutuhan kesehatan 
masyarakat dengan standar dan 
kualitas terbaik. 

“Kami memahami pentingnya 
akses masyarakat terhadap 
l a y a n a n  k e s e h a t a n  y a n g 
lengkap dan berkualitas. Untuk 
memperkuat jaringan Pertamedika 
IHC, kami  akan bersinergi dengan 
fasi l i tas kesehatan sehingga 
dapat mewujudkan ekosistem 
kesehatan di Indonesia,” jelas 
Direktur Operasi Pertamedika IHC 
drg. Mira Dyah Wahyuni, MARS. 

U n t u k  m e m a s t i k a n 
hal tersebut, drg. Mira Dyah 
berkunjung ke RS Gatoel, di 
Mojokerto. RS yang berdiri sejak 
1927 ini telah membuktikan 
diri sebagai salah satu rumah 

sakit andal di wi layah Jawa 
Timur. RS Gatoel didirikan oleh 
PTPN X melalui PT Nusantara 
Medika Utama untuk memenuhi  
a k s e s  l a y a n a n  k e s e h a t a n 
pegawai dan keluarga PTPN X, 
serta masyarakat Mojokerto. 
Pascaakuisisi PBM IHC tahun 
2020, RS Gatoel mengalami 
perkembangan sumber daya, 
fasilitas dan teknologi terkini. 

Saat ini, RS Gatoel memiliki 
fasilitas unggulan Trauma Center 
dan Hemodialisis, selain fasilitas 
lain seperti poliklinik rawat jalan 
dan rawat inap. RS Gatoel ini 
menjadi salah satu mata rantai 
kuat dalam sistem ketahanan 
kesehatan nasional Indonesia. 

Kunjungan kerja Manajemen 
IHC ke RS Gatoe l  menjad i 
rangkaian Management Walk 
Through (MWT), yakni kegiatan 
ru t in  untuk mel ihat  secara 
langsung kondisi serta praktik 
yang terjadi. Pada kunjungan 
semacam ini, pengelolaan rumah 
sak i t  dapat termoni tor  dan 
mendapatkan masukan untuk 

meningkatkan operasionalnya.
I n i l ah  17  Rumah  Sak i t 

Pertamedika IHC, termasuk yang 
tergabung dalam kerja sama 
keanggotaan/membership, 
di wi layah Jawa T imur yang 
siap memberikan pelayanan 
berkualitas, yaitu RS PHC Surabaya 
(Kota Surabaya), RS Gatoel (Kota 
Mojokerto), RS Toeloengredjo 
(Kedir i ) ,  RS Lavalette (Kota 
Malang), RS Kaliwates (Kabupaten 
Jember), RS Perkebunan Jember 
Klinik (Kabupaten Jember), RS 

Wono langan (Probo l inggo) , 
RS Bhakti Husada (Kabupaten 
Banyuwang i ) ,  RS D ja t i ro to 
(Kabupaten Lumajang), RS Medika 
Utama (Kota Blitar), RS Elizabeth 
(Kabupaten Si tubondo),  RS 
Semen Gresik (Kabupaten Gresik), 
RSI Garam (Kabupaten Sumenep), 
RS Petrokimia Gresik (Kabupaten 
Gresik), RS Petrokimia Driyorejo 
Gres ik  (Kabupaten Gres ik ) , 
RS Graha Husada (Kabupaten 
Gresik), dan RS Pindad Turen 
(Kota Malang).•PERTAMEDIKA IHC
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Pertagas Kembangkan Infrastruktur Gas di Kalimantan dan Sulawes

PT KPI RU IV & Kejari Cilacap Sepakati Perpanjangan 
Kerja Sama

KIPRAH

CILACAP, JAWA TENGAH - PT 
Kilang Pertamina Internasional (KPI) 
RU IV Cilacap dan Kejaksaan Negeri 
(Kejari) Cilacap sepakat melakukan 
perpanjangan kerja sama tentang 
penanganan masalah hukum bidang 
perdata dan tata usaha negara. 
Penandatanganan perjanjian kerja 
sama dilakukan oleh GM PT KPI RU 
IV, Edy Januari Utama dan Kepala 
Kejari, Sunarko di Patra Graha, Rabu 
(21/9/2022).

GM Edy dalam sambutannya 
menyadari sebagai kilang salah satu 
kilang andalan berkapasitas terbesar 
di Indonesia mencapai 348 ribu barrel/
hari membutuhkan dukungan banyak 
pihak dalam operasionalnya, termasuk 
Kejari terutama di bidang perdata dan 
tata usaha negara. “Hal ini diatur dalam 
Undang-undang nomor 15 tahun 2004 
sebagaimana diubah dalam Undan-
undang nomor 11 tahun 2021 tentang 
peran Kejaksaan Negeri sebagai Jaksa 
Pengacara Negara,” jelasnya.

Dikatakan bagian penting dalam 
kerja sama ini adalah Kejari sebagai 
partner andalan strategis  RU IV terkait  
bantuan pertimbangan serta tindakan 
hukum dalam tindakan operasi dan 
bisnis. “Melalui perpanjangan kerja 
sama ini kita bisa mendapatkan 
konsultasi, dan arahan sehingga 
dalam kegiatan operasional dan 
bisnis berjalan sesuai koridor hukum 
dan prinsip GCG (Good Corporate 
Governance),” kata Edy.

Te r l e b i h  k a t a  E d y,  s e j a k 
September 2021 lalu entitas bisnis 
Pertamina terbagi dalam beberapa 
subholding yang semakin membuka 
peluang kegiatan operasional dan 
bisnis perusahaan. “Sebagaimana 
diketahui Refinery Unit di bawah 
Subholding Refinery & Petrochemical 
(R & P) yakni PT Kilang Pertamina 
Internasional, termasuk RU IV Cilacap,” 
imbuhnya.

S e n a d a ,  K a j a r i  S u n a r k o 
menambahkan penandatanganan ini 

GM PT KPI RU IV, Edy Januari Utama dan Kepala Kejari, Sunarko berjabat tangan usai 
menandatangani perjanjian kerja sama, di Patra Graha Cilacap, Rabu (21/9/2022).
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sebagai kelanjutan dari kesepakatan 
kerja sama diperbarui setiap tahun, 
ntara lain Legal Opinion (pendapat 
hukum), Pendampingan Hukum, dan 
Legal Audit. 

“Semoga dengan kerja sama 

ini antara Kejari dan PT KPI RU IV 
khususnya bisa saling mengisi dan 
melengkapi serta saling memberikan 
manfaat bagi kedua pihak dan 
umumnya kepada masyarakat,” 
ungkapnya.•SHR&P CILACAP

PertaLife Insurance Raih Penghargaan Best Life Insurance 
Award 2022
JAKARTA -  PT Per ta  L i fe 
Insurance (PertaLife Insurance) 
meraih penghargaan di ajang  
”Indonesia Insurance Award 2022” 
yang berlangsung di Ballroom 
II JS Luwansa, Jakarta, Rabu 
(5/10/2022).

Penghargaan diterima oleh 
Direktur Utama PertaLife Insurance, 
Hanindio W. Hadi yang diserahkan 
oleh Fauzi Arfan, Ketua Bidang 
Aktuaria dan Manajemen Risiko, 
Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi 
Jiwa Indonesia (AAJI), sebagai 
salah satu Dewan Juri dalam 
Insurance Award 2022 Media 
Asuransi.

Dalam gelaran Indonesia 
Insurance Award yang ke-16 
tersebut, PertaLife Insurance 
meraih penghargaan sebagai “Best 
Life Insurance kategori ekuitas di 
bawah Rp500 miliar”.

Direktur Utama, Hanindio W. 
Hadi mengatakan penghargaan 
yang diterima PertaLife Insurance 
ini menunjukkan kinerja perusahaan 
yang terus mengarah ke tren positif.

“Penghargaan ini tentunya 
menjadi tantangan dan motivasi 
bagi PertaLife Insurance untuk 

mempertahankan kinerja terbaik 
dengan terus meningkatkan 
layanan dan kualitas produk dalam 
menjalankan bisnis usaha dan terus 
berinovasi dalam industri asuransi 
guna mewujudkan perusahaan 
asuransi jiwa, kesehatan, dan 
dana pensiun yang terpercaya 
dan menjadi pilihan masyarakat,” 
ujarnya.  

PertaLife Insurance meraih 
penghargaan ini berdasarkan 
kinerja perusahaan pada tahun 
2021 yang berhasil mencetak 
laba bersih sebanyak Rp48,96 
miliar. Angka ini tumbuh sebanyak 
1 6 6 , 2 6 %  s e c a r a  t a h u n a n 
dibandingkan periode yang sama 
tahun 2020 sebanyak Rp18,39 
miliar.

Kinerja positif diraih berkat 
k e b e r h a s i l a n  p e r u s a h a a n 
melakukan transformasi total 
dimulai dari pembenahan Sumber 
Daya Manusia (SDM) yang lebih 
kompeten. Pembenahan produk 
juga di lakukan dengan lebih 
fokus memasarkan produk yang 
menguntungkan. Selanjutnya, 
p e m b e n a h a n  b i s n i s  y a n g 
mengembangkan end-to-end 

system prosedur juga dilakukan 
agar bisnis lebih akuntabel, efektif, 
dan efisien

Pemimpin Lembaga Riset 
Media Asuransi (LRMA), Mucharor 
Djal i l ,  menyampaikan bahwa 
tahun 2022 ini ada 18 kategori 
atau kelompok yang menerima 
Insurance Award 2022 Media 
Asuransi, sebanyak 44 perusahaan 
penerima Best Insurance Award 
2022 yang terdiri dari perusahaan 
Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, 
Reasurans i .  Kemudian ada 
perusahaan asuransi syariah full 
fledged yaitu perusahaan Asuransi 

Jiwa Syariah, Umum Syariah, dan 
perusahaan Reasuransi Syariah.

S e m e n t a r a  i t u ,  K e t u a 
Dewan Juri, Tatang Nurhidayat 
men je l askan  bahwa  un tuk 
penentuan perusahaan tersebut 
menjadi Best Insurance didasarkan 
pada 9 ind ikator  peni la ian, 
yaitu pertumbuhan premi neto, 
pertumbuhan cadangan teknis, 
rasio beban, pertumbuhan hasil 
investasi, pertumbuhan laba bersih, 
rasio investasi terhadap cadangan, 
rasio kualitas aset, Total Asset Turn 
Over (TATO), dan Return on Equity 
(RoE).•PLI
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Direktur Utama PertaLife Insurance, Hanindio W. Hadi (kanan) menerima penghargaan 
Best Life Insurance Award 2022 yang diserahkan oleh Fauzi Arfan, Ketua Bidang 
Aktuaria dan Manajemen Risiko, Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia 
(AAJI).



Gelar Town Hall Meeting, PIS Siapkan Transformasi 
Lanjutan Hadapi Tantangan Transisi Energi

KIPRAH

Pertagas Kembangkan Infrastruktur Gas di Kalimantan dan Sulawes

JAKARTA - Subholding Integrated 
Marine Logistics PT Pertamina 
International Shipping (PIS) telah 
menye lenggarakan Town Hal l 
Meeting untuk menyambut jajaran 
direksi baru, sekaligus memantapkan 
l a n g k a h  u n t u k  m e m a s u k i 
transformasi lanjutan perusahaan. 

Town Ha l l  Meet ing (THM) 
berlangsung hybrid pada Jumat, 7 
Oktober 2022. Dihadiri  oleh jajaran 
komisaris dan direksi PIS, serta 
anggota SH IML. Acara THM diawali 
dengan perkenalan direksi baru yakni 
CEO Yoki Firnandi, Direktur Operasi 
Brilian Perdana, dan Direktur Armada 
Muhammad Irfan Zainul Fikri. 

THM sekaligus digelar dengan 
tujuan untuk menyamakan visi dan 
tujuan PIS dalam mengembangkan 
bisnis dan menyelaraskan budaya 
kerja di mana saat ini kombinasi 
antara karakter direksi milenial yang 
bersemangat dan direksi senior 
yang taktis serta berpengalaman. 

K o m b i n a s i  i n i  d i y a k i n i  b i s a 
menghas i l kan  aks i  korporas i 
yang fokus dan terencana dalam 
memajukan bisnis PIS di sektor 
perkapalan, terminal, logistik yang 
terintegrasi. 

C E O  P I S  Yo k i  F i r n a n d i 
menyampaikan beberapa pesan 
dalam acara THM, di antaranya 
adalah amanat dari pemegang 
saham yakni PT Pertamina (Persero) 
untuk menjawab tantangan bisnis 
dengan disrupsi luar biasa yang 
tengah terjadi di dunia ini. 

“PIS sudah meletakkan fondasi 
yang kuat dan transisi yang baik, 
ter l ihat dar i  b isnis yang terus 
ber tumbuh dan improvement 
yang terus meluas. Tapi memang, 
tantangan bisnis terus bertumbuh 
dan kita ditargetkan pertumbuhan 
yang luar biasa, bukan hanya 
challenging,” ujarnya. 

Transformasi yang sudah selesai 
di lakukan, katanya, kini masuk 
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ke tahap lanjutan. “Keberhasilan 
yang sudah ada, harus bisa jawab 
tantangan berikutnya sebagai bisnis 
grup Pertamina yang menghadapi 
disrupsi luar biasa. Apalagi transisi 
energi jauh lebih cepat dan lebih 
massif dari sebelumnya, suka atau 
tidak suka kita harus ikut karena 
akan ada shifting demand,” jelasnya. 

Transformasi lanjutan menjadi 
kata kunci yang ditekankan oleh 
manajemen, di tahap ini akan banyak 
aspek yang disentuh, terutama 
dengan menekankan bisnis tidak 
lagi hanya sebagai perusahaan 
shipping tetapi menjadi seutuhnya 
perusahaan  integrated marine 
logistics.•SHIML

Pertamina Laksanakan Coaching Clinic AJP 2022
JAKARTA - Pertamina kembali 
menggelar Anugerah Jurnalistik 
Pertamina (AJP) 2022 dengan 
mengusung tema “Energizing 
Your Future”. Sebagai salah satu 
rangkaian acara AJP, Pertamina 
melaksanakan coaching clinic 
untuk para peserta jurnalis secara 
virtual pada Rabu, 12 Oktober 
2022.

P j s .  V P  C o r p o r a t e 
Communication Heppy Wulansari  
membuka acara tersebut dan 
menyambut para peserta yang 
ikut bergabung. “Terima kasih 
t e m a n - t e m a n  m e d i a  y a n g 
telah hadir, cukup banyak dari 
Balikpapan, Riau, sampai Papua 
juga telah hadir. Tidak terasa 
kita melaksanakan AJP yang 
ketiga sejak pandemi. Untuk 
tahun ini kita mengangkat tema 
Energizing Your Future.  Dari tema 
ini, kami mengajak teman-teman 
media untuk melihat bagaimana 
P e r t a m i n a  m e n j a l a n k a n 
operasionalnya bukan hanya 
jangka pendek, tetapi juga melihat 
jauh ke depan,” papar Happy.

Menurut Heppy, tema ini juga 

sejalan dengan tema komunikasi 
perusahaan tahun 2022, sejalan 
langkah dan inovasi Pertamina 
dalam menjaga ketahanan energi 
nasional dan transis i  energi 
bersih.

Para peserta mendapatkan 
materi dari narasumber yang juga 
akan menjadi juri dalam ajang AJP 
2022. Materi tentang penulisan 
artikel  disampaikan oleh Maman 
Suherman Penulis dan Jurnalis 
Senior. Materi tentang fotografi  
diisi oleh Fotografer Senior Arbain 
Ramber.  Sementara  mater i 
broadcasting diisi oleh Endah 
Saptorini, Akademisi dan jurnalis 
Senior.

Menurut Maman banyak sekali 
para peserta yang jatuh bukan 
karena tul isannya melainkan 
karena persyaratan yang terlewat 
penting sekali membaca secara 
cermat aturan dan syarat dalam 
sebuah perlombaan. “Dalam 
menul is, peserta juga harus 
memperhatikan tentang akurasi 
dari sebuah berita dan tetap 
menjaga kode etik jurnalisme,” 
ujarnya.

S e m e n t a r a  m e n u r u t 
Arbain kesegaran dari sebuah 
foto menjadi hal yang perlu 
diperhatikan. “Saat ini foto bagus 
itu banyak dari HP juga sudah 
bagus. Jadi pemaknaan karya 
fotogafi itulah yang menjadi hal 
terpenting,” imbuhnya.

Materi selanjutnya, Endah 
memberikan t ips-t ips dalam 
membuat sebuah berita bahwa 
berita itu berkaitan dengan orang, 
berita itu tentang kita, tentang 
penonton, tentang pendengar. 

Penting sekali untuk mendengar 
suara masyarakat. “Berikan ruang 
dalam karya Anda, jangan hanya 
mewawancarai pejabat, lakukan 
riset, berpikir kreatif, dan buat 
berita yang seimbang,” ujarnya.

Dalam coaching tersebut, 
d i s a m p a i k a n  j u g a  b a h w a 
pendaftaran dan penyampaian 
karya  AJP 2022 d i lakukan 
secara digital melalui microsite 
AJP Pe r tam ina ,  d i  h t tp : / /
anugerahjurnalistikpertamina.
com/.•IN
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Pjs. VP Corporate Communication Pertamina Heppy Wulansari foto bersama moderator 
dan narasumber dalam acara Coaching Clinic AJP 2022.
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Diapresiasi Gubernur Sumatera Utara, Pertamina Patra 
Niaga Regional Sumbagut Raih Rekor MURI

KIPRAH

Pertagas Kembangkan Infrastruktur Gas di Kalimantan dan Sulawes

MEDAN -  PT Pertamina Patra 
N i aga  Reg iona l  Sumbagu t 
berhasil meraih rekor Museum 
Rekor Dunia Indonesia (MURI) 
terkait Pemeriksaan Narkoba 
melalui Urine kepada Pekerja 
Terbanyak. Penghargaan in i 
disampaikan langsung Direktur 
Marketing MURI, Awan Rahargo 
dan diterima Executive General 
Manager PT Pertamina Patra 
N iaga  Reg iona l  Sumbagut , 
Putut Andriatno bertempat di 
Kantor Pertamina Patra Niaga 
Regional Sumbagut, Medan, 
Kamis (6/10/2022).

P u t u t  m e n g a t a k a n , 
pihaknya terus berkomitmen 
untuk menjaga kesehatan dan 
keselamatan setiap pekerja dan 
mitra kerja. Apalagi Pertamina 
Patra Niaga bertanggung jawab 
terhadap penyaluran distribusi 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 
sampai ke masyarakat sehingga 
para karyawan harus bers ih 
dari NAPZA (Narkotika, Alkohol, 
Psikotropika dan Zat adikt i f 
lainnya).

“Terima kasih kepada MURI 
yang berkenan member ikan 
penghargaan atas pencapaian 
k a m i  d i  d a l a m  m e l a k u k a n 
pemeriksaan kepada karyawan 
kami sebanyak 2.441 dan ini 

merupakan terbanyak di dalam 
wilayah perusahaan. Bagi kami 
ini juga memotivasi bukan hanya 
di Regional Sumbagut tetapi 
memot ivas i  kepada se luruh 
regional Pertamina Patra Niaga,” 
u ja r  Putut  d idamping i  Area 
Manager Medical PT Pertamina 
Patra Niaga Regional Sumbagut, 
Datuk Fachrul Razy.

Turut  hadi r  da lam acara 
ini Gubernur Sumatera Utara 
(Sumut) Edy Rahmayadi dan 
Kepala Badan Narkotika Nasional 
Provinsi (BNNP) Sumut, Toga 
Habinsaran Panjaitan.

G u b e r n u r  S u m u t 
mengapresiasi PT Pertamina 
Patra Niaga Regional Sumbagut 
dalam membantu pemerintah 
menyelesaikan penyalahgunaan 
narkoba dengan melakukan 
t e s  u r i n e  k e p a d a  s e l u r u h 
karyawannya.

“Kami apresiasi Pertamina 
P a t r a  N i a g a ,  t e r u s  k i t a 
bergandengan tangan membantu 
BNN. Saya berharap instansi-
instansi lain dapat mengikuti 
untuk sama-sama kita mengawasi 
anak-anak dan generasi kita 
semuanya,” ucap Edy Rahmayadi.

Sementara itu, Kepala Badan 
Narkot ika Nas iona l  Prov ins i 
(BNNP) Sumut, Toga Habinsaran 

Penyerahan rekor MURI dari Direktur Marketing MURI, Awan Rahargo kepada Executive 
General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Putut Andriatno.
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P a n j a i t a n  m e n a m b a h k a n , 
Pertamina Patra Niaga telah 
melakukan langkah- langkah 
deteks i  d in i  sesua i  dengan 
I ns t ruks i  P res iden  ( I np res ) 
Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Rencana Aksi Nasional (RAN) 
Pencegahan dan Pemberantasan 
Penyalahgunaan dan Peredaran 
Gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika (P4GN).

Dalam kesempatan yang 
sama, Direktur Marketing MURI, 
Awan Rahargo mengatakan MURI 
mengapresiasi PT Pertamina 
Patra Niaga Regional Sumbagut 
y a n g  t e l a h  m e l a k s a n a k a n 
pemeriksaan narkoba melalui 
urine kepada pekerjanya. Ia juga 
berharap pemeriksaan NAPZA 

ini dapat dilakukan secara rutin.
“Ini juga merupakan wujud 

dari komitmen perusahaan bahwa 
seluruh karyawan terbebas dan 
terhindar dari penyalahgunaan 
narkoba. Untuk itu kami ucapkan 
selamat atas penyelenggaraan 
kegiatan ini. Harapannya kedepan 
dapat mewujudkan Sumatera 
Utara sebagai provinsi  yang 
bersih dari narkoba,” jelasnya. 

Sebe lumnya ,  Pe r tam ina 
Patra Niaga Regional Sumbagut 
telah melaksanakan pemeriksaan 
NAPZA bagi pekerja dan mitra 
ker janya.  Kegiatan tersebut 
bekerja sama dengan BNN dan 
berlangsung pada Senin sampai 
Kamis, 19-22 September 2022 
lalu.•SHC&T SUMBAGUT

Energi dan Semangat Baru PT Patra Logistik
JAKARTA -  Tepat d i  har i 
ulang tahun PT Patra Logistik 
ke-26 tahun, Patra Logistik 
hadi r  dengan energ i  baru 
dengan merubah ident i tas 
logo perusahaan menjad i 
logo Pertamina Patra Logistik. 
Perubahan logo ini terwujud 
t idak lepas dari dukungan 
Pemegang Saham yang telah 
member ikan kepercayaan 
kepada PT Patra Logistik.

“Dengan kehadiran logo 
baru merupakan tantangan 
u n t u k  m e n j a d i k a n  P a t r a 
Logistik sebagai perusahaan 
y a n g  a g i l e ,  a n d a l ,  d a n 
terpercaya dalam menjalankan 
tantangan bisnis ke depannya,” 

ujar Rizky Mahesa Dwiyana 
selaku Direktur Utama Patra 
Logistik.

Logo baru Patra Logistik 
menggunakan logo Pertamina 
d e n g a n  s i m b o l  “ A n a k 
Panah” yang melambangkan 
ketajaman dan kecepatan yang 
diharapkan dapat memberikan 
kemajuan perusahaan yang 
pesa t  dan  agres i f  da lam 
menjalankan tantangan bisnis 
energi nasional. 

Tentunya perubahan logo 
telah membangkitkan semangat 
Patra Logist ik untuk terus  
berkomitmen menja lankan 
perusahaan dengan visi dan 
misi, yaitu menjadi pemimpin 

pasar  log is t i k  dan ranta i 
suplai energi Nasional serta 
menjalankan bisnis logistik 

energi terbarukan dan material 
lainnya dengan efektif, efisien 
dan transparan.•PATRA LOGISTIK

Peluncuran logo baru Patra Logistik.
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Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Resmikan 
Terminal Aspal Curah di Lampung

KIPRAH

LAMPUNG - Pertamina Patra Niaga 
Regional Sumbagsel bekerja sama 
dengan Jaya Trade Group dalam 
menyediakan Terminal Aspal Curah 
(TAC) sebagai jaringan suplai Aspal 
Pertamina di Bandar Lampung, 
Provinsi Lampung. 

Terminal ini dikelola oleh PT. 
Sarana Lampung Utama dan 
memiliki kapasitas sebesar 4.500 
metric ton yang dilengkapi fasilitas 
Oil Heating System, Loading Bulk, 
serta Timbangan Truk Curah Aspal 
kapasitas 40 ton.

Area Manager Communication, 
Relation & CSR Sumbagsel, Tjahyo 
Nikho Indrawan mengatakan, 
dengan adanya TAC di wilayah 
Lampung konsumen akan lebih 
m u d a h  u n t u k  m e n d a p a t k a n 
pasokan aspal curah, serta turut 
mengembangkan pasar  aspal 
Pertamina.

“Peresmian terminal aspal curah 
ini diharapkan dapat membawa 
dampak positif untuk daerah dan 
masyarakat, disamping itu juga akan 

membuat harga menjadi lebih murah 
dan kompetitif,” ungkap Nikho.

Turut hadir dalam peresmian 
tersebut,  Di rektur  Jaya Trade 
Indonesia, Padot M. Gultom, Direktur 
Sarana Lampung Utama, Agus 
Lukita, Kepala Kantor Syahbandar 
& Otor i tas Pelabuhan Kelas 1 
Panjang, Letkol Mar. Triyanto, GM 
PT Pelabuhan Indonesia Regional 
2 Panjang, Adi Sugiri serta VP 
Petrochemical Industry Business, 
Oos Kosasih. 

Kegiatan ini juga diisi dengan 
penyerahan santunan sen i l a i 
Rp10 juta kepada anak yat im 
piatu yang berada di lingkungan 
Kawasan Terminal Panjang, serta 
penandatanganan prasasti.

D i k e t a h u i ,  p ro d u k  A s p a l 
digunakan sebagai bahan campuran 
bersama agregat-agregat la in 
untuk membuat Hotmix yang akan 
dihamparkan pada pembangunan 
atau pemeliharaan jalan. Produk 
Aspal juga dapat digunakan sebagai 
bahan baku untuk pembuatan atap, 

Peresmian Terminal Aspal Curah (TAC) sebagai jaringan suplai Aspal Pertamina di Bandar 
Lampung, Provinsi Lampung.
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flinkote, dan pelapis karat.
T j a h y o  N i k h o  I n d r a w a n 

menambahkan, Pertamina Patra 
Niaga Regional Sumbagsel juga 
melihat pasar aspal menjadi salah 
satu  pasar  yang men jan j ikan 
untuk tumbuh dikarenakan adanya 
program-program infrastruktur 
strategis jangka panjang.

“ P e r t a m i n a  P a t r a  N i a g a 
Regional Sumbagsel berkomitmen 

menjalankan kerja sama ini dengan 
baik. Harapannya, bersama-sama 
k i ta  akan kembangkan ser ta 
perkuat peran pemenuhan produk 
Aspal  da lam neger i  sekal igus 
memberikan dampak positif bagi 
masyarakat, sekaligus mendukung 
pemerintah dalam mempercepat 
pertumbuhan ekonomi nasional dan 
peningkatan infrastruktur daerah,” 
pungkasnya.•SHC&T SUMBAGSEL

Gelar Pelatihan Incident Command System, PTK Tingkatkan 
Kemampuan Penanggulangan Keadaan Darurat Teknis
JAKARTA - PT Pertamina Trans 
Kontinental (PTK), anak usaha 
PT Per tamina In ternat iona l 
Shipping (PIS), meyakini bahwa 
HSSE (Health, Safety, Security, 
& Environment) sangatlah vital 
dalam mewujudkan produktivitas 
ker ja yang optimal. Ter lebih 
lagi melihat bisnis PTK yang 
bergerak di bidang support migas 
mengharuskan perusahaan untuk 
jadikan safety culture sebagai 
fundamental bisnis.

Sesuai Program Kerja HSSE 
Perusahaan di tahun 2022, serta 
mengacu kepada Surat Perintah 
No. Prin-190/PTK0000/2022-S0 
tentang Tim Penanggulangan 
Keadaan Darurat Taktis, serta 
guna meningkatkan kompetensi 
a n g g o t a  O n s i t e  Ta c t i c a l 
Response Team (ORT), Incident 
Management Team (IMT) dan 
Crisis Management Team (CMT) 
PT Pertamina Trans Kontinental, 
telah di laksanakan pelatihan 
Incident Command System (ICS), 
pada 13--15 September 2022. 

Tu j u a n  d i l a k s a n a k a n 

p e l a t i h a n  I C S  u n t u k 
memberikan pengetahuan serta 
awareness  terhadap insiden 
kecelakaan di lingkungan kerja 
dan memberikan pengetahuan 
mengena i  t ahapan /p roses 
pengendalian insiden. Pelatihan 
ICS kali ini mengangkat tema 
“Manajemen Tanggap Darurat 
Berbas is  S is tem Komando 
Insiden”, dan diadakan di Ruang 
Aula Serbaguna Lantai 4, Gedung 
PTK Pusat, Jakarta. Acara yang 
dibuka oleh VP HSSE, Bakhtiar 
Nofti Cahyono tersebut, diikuti Tim 
ORT, IMT dan CMT PTK.

ICS sendiri merupakan sebuah 
perangkat model yang digunakan 
untuk melakukan komando, 
pengendalian dan koordinasi 
tindakan penanggulangan, dan 
mengkoordin i r  usaha-usaha 
yang dilakukan pihak-pihak yang 
terkait untuk mencapai tujuan 
seperti menstabilkan insiden serta 
melindungi jiwa, harta benda, 
dan lingkungan hidup. Dengan 
menggunakan prinsip-prinsip 
yang dapat meningkatkan efisiensi 

dan efektifitas penanggulangan 
keadaan darurat, ICS dipercaya 
efektif dalam menanggulangi 
s e m u a  j e n i s ,  s k a l a ,  d a n 
kompleksitas insiden. 

“Pelatihan ini sedemikian 
penting, karena hanya dengan 
perencanaan dan manajemen 
keadaan darurat yang baik, 
suatu keadaan darurat dapat 
diminimalisir potensi cedera dan 
fatality, juga kerugian material 
dan aset. Hanya sedikit orang 
mampu berpikir jernih dan logis 
saat keadaan darurat tersebut 

benar-benar terjadi,” ungkap Ario 
Fajariawan, Manager Relations 
sebagai  sa lah satu peserta 
pelatihan.

Dalam pelatihan ini, pekerja 
PTK juga dipersiapkan untuk 
menjadi kapabel dan memahami 
peran-peran dalam organisasi 
ICS yang dibawahi  inc ident 
commander, membuat incident 
objectives, incident action plan, 
sampai dengan memahami prinsip 
dan praktik pengelolaan sumber 
daya insiden (Incident Resource 
Management).•SHIML-PTK
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Pelatihan Incident Command System (ICS) untuk memberikan pengetahuan serta 
awareness terhadap insiden kecelakaan di lingkungan kerja dan memberikan 
pengetahuan mengenai tahapan/proses pengendalian insiden.
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Pertagas Kembangkan Infrastruktur Gas di Kalimantan dan Sulawes

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Salurkan 
Bantuan Korban Banjir di Aceh Utara

SOCIAL Responsibility

ACEH UTARA - PT Pertamina 
Patra Niaga Regional Sumbagut 
menyerahkan bantuan untuk korban 
bencana alam banjir di Kabupaten 
Aceh Utara pada Minggu (9/10/2022). 
Bantuan ini merupakan wujud dari 
kepedulian Pertamina Patra Niaga 
Regional Sumbagut bagi masyarakat 
terdampak banjir di Aceh Utara. 

P j s .  A r e a  M a n a g e r 
Communication, Relations & CSR 
Pertamina Patra Niaga Regional 
Sumbagut, Tengku Muhammad Rum 
mengatakan,  pihaknya menyalurkan 
bantuan berupa sembako dan obat-
obatan kepada masyarakat yang 
terdampak banjir serta 40 tabung 
Br ight Gas untuk mendukung 
operasional dapur umum. 

“Kami turut prihatin atas musibah 
banjir yang menimpa masyarakat di 
Aceh Utara dan sekitarnya. Semoga 
bantuan ini dapat meringankan 
beban masyarakat yang terdampak 
banjir dan mendukung operasional 
dapur umum,” kata Rum, Senin 
(10/10/2022). 

D i aku i  Rum,  penye rahan 
bantuan ini diserahkan kepada 

posko bencana dan pengungsi di tiga 
kecamatan yakni Matangkuli, Pirak 
Timur dan Lhoksukon. Selain itu, 
katanya, kondisi sarana dan fasilitas 
(sarfas) Pertamina Patra Niaga aman, 
stok BBM dan LPG juga aman. 

“Stok BBM dan LPG aman, 
begitu juga dengan sarfas. Kami 
akan terus memantau kondisi di 
lapangan dan memberikan bantuan 
kepada warga yang membutuhkan,” 
ucapnya. 

Sebe lumnya ,  ban tuan  i n i 
diserahkan secara simbolis oleh 
Sales Area Manager Aceh PT 
Pertamina Patra Niaga Regional 
Sumbagut, Arwin Agustri Nugraha 
didampingi Integrated Terminal 
Manager (ITM) Pertamina Patra Niaga 
Integrited Terminal Lhokseumawe, 
Fery Saparuddin dan diter ima 
langsung oleh Dandim 0103/Aut, 
Letkol Inf Hendrasari Nurhono, 
S.I.P., M.I.P., di Lapangan Makodim 
setempat, Minggu (09/10), untuk 
selanjutnya disalurkan ke titik-titik 
bencana.

Letkol Inf Hendrasari Nurhono 
S. IMP.,  M. I .P.,  menyampaikan 

PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut bersinergi dengan TNI menyerahkan bantuan 
untuk korban bencana alam banjir di Kabupaten Aceh Utara pada Minggu (9/10/2022).
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apresiasinya kepada Pertamina 
Patra Niaga yang sudah memberikan 
bantuan kepada masyarakat yang 
menjadi korban banjir di Aceh Utara, 
melalui Kodim 0103/Aut.

“Kami sampaikan apresiasi 
kepada Pertamina Patra Niaga yang 
telah merespon bencana banjir ini 
dengan segera menyalurkan bantuan 
kepada warga. Semoga bantuan 

ini bisa bermanfaat bagi semua,” 
katanya.

Berdasarkan data dari Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Kabupaten Aceh Utara 
per  Minggu (9/10/2022) ,  ada 
sebanyak 52.499 jiwa dari 15.499 
KK terdampak banjir. Banjir telah 
memaksa 11.645 KK atau 39.957 
jiwa mengungsi.•SHC&T SUMBAGUT

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Salurkan Bantuan 
ke Posko Komando Tanggap Darurat Bencana Taput 
T A P A N U L I  U T A R A , 
SUMATERA UTARA - Sebagai 
bentuk kepedulian terhadap para 
korban bencana gempa bumi di 
Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), 
Sumatera Utara beberapa waktu 
lalu, PT Pertamina Patra Niaga 
Regional Sumbagut menyalurkan 
bantuan kepada masyarakat 
yang terdampak gempa bumi.

A r e a  M a n a g e r 
Communicat ion,  Relat ion & 
CSR Sumbagut PT Pertamina 
Patra Niaga, Taufikurachman 
m e n g a t a k a n ,  p i h a k n y a 
m e n y a l u r k a n  b a n t u a n 
berupa bahan makanan dan 
perlengkapan untuk mendukung 
ope ras i ona l  dapu r  umum. 
Bantuan tersebut disalurkan 
melalui Posko Komando Tanggap 
Darurat Bencana Tapanuli Utara 
yang bertempat di Kantor Bupati 
Tapanuli Utara. 

“Bantuan in i  merupakan 
bagian dari tanggung jawab 
sosial Pertamina Patra Niaga 

t e r hadap  bencana  gempa 
bumi yang ter jadi  d i  Taput. 
Semoga bantuan in i  dapat 
membantu meringankan beban 
saudara-saudara k i ta  yang 
t e rd a m p a k  g e m p a  b u m i , ” 
u jar Tauf ikurachman, Jumat 
(7/10/2022).

Bantuan bahan makanan 
yang telah disalurkan antara 
lain berupa 515 Kg beras, 48 
liter minyak goreng, 50 Kg gula, 
1.800 butir telur, 216 kotak 
susu, 80 dus mie instan, kopi, 
teh dan la innya.  Sela in i tu, 
untuk mendukung operasional 
dapur umum, Pertamina Patra 
Niaga Regional Sumbagut juga 
mengirimkan bantuan berupa 10 
tabung Bright Gas.

Secara simbolis bantuan ini 
diserahkan oleh Fuel Terminal 
Manager Sibolga, Hernawan 
kepada Sekretaris Daerah Taput 
sekaligus Ketua Posko Komando 
Tanggap Darurat Bencana Taput, 
Indra Simaremare didampingi 

K e p a l a  P e l a k s a n a  B a d a n 
P e n a n g g u l a n g a n  B e n c a n a 
Daerah (BPBD) Taput, Bonggas 
Pasaribu dan Kepala Dinas Sosial 
Taput, Bahal Simanjuntak, Senin 
(3/10/2022). 

“Atas nama masyarakat 
Taput, saya mengucapkan terima 
kasih atas kepedulian Pertamina 
kepada masyarakat Taput yang 
terkena dampak dari gempa 

ini. Kami dari pemerintah akan 
segera mendistribusikan bantuan 
ini  kepada masyarakat yang 
membutuhkan,” ujar Indra.

Taufikurachman 
menambahkan, stok BBM dan 
LPG di Taput dan sekitarnya 
dalam kondisi aman. Berbagai 
in f rastruktur d istr ibusi  BBM 
dan LPG juga tetap beroperasi 
dengan baik.•SHC&T SUMBAGUT
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Secara simbolis Pertamina Peduli Sumbagut menyerahkan bantuan untuk korban 
bencana alam Tapanuli Utara.



Dukung Transisi Green Energy, Pertamina Berikan Solar 
Panel kepada SMAN 5 Balikpapan

SOCIAL Responsibility

Pertagas Kembangkan Infrastruktur Gas di Kalimantan dan Sulawes

BALIKPAPAN -  PT Pertamina 
(Persero) bersama Kementerian BUMN 
menggelar kegiatan Gen Z Talent 
Activation dengan tema Membangun 
Generasi Digital Bebas Stunting. Dalam 
rangkaian acara kunjungan tersebut 
Pertamina memberikan bantuan solar 
panel kepada SMAN 5 Balikpapan, 
Jumat (7/10/2022).  

Bantuan yang diberikan oleh 
Pertamina diserahkan oleh VP CSR & 
SMEPP Management Fajriyah Usman 
dan diterima secara langsung oleh 
Kepala Sekolah SMAN 5 Balikpapan 
H.Imam Seger Suja’i dan disaksikan 
secara langsung oleh Stafsus III 
Kementerian BUMN, Arya Mahendra 
Sinulingga.

VP CSR & SMEPP Management 
Fajriyah Usman mengatakan bantuan 
ini merupakan bentuk kepedulian 
Pertamina untuk menyediakan fasilitas 
sekolah yang ramah lingkungan dan 
merupakan dukungan Pertamina 
dalam transisi Green Energy untuk 
pemanfaatan energi terbarukan melalui 
solar cell di lingkungan sekolah, 
sejalan dengan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan 4 Pendidikan dan 7 
Energi Bersih dan Terjangkau serta 
komi tmen  pe rusahaan  da lam 
pemenuhan Environmental Social 
Governance (ESG). 

“Program ini merupakan salah 
satu wujud peran aktif Pertamina 
dalam pengembangan program 
yang berdasarkan pada pengelolaan 
lingkungan dan pemanfaatan energi 
terbarukan. Bantuan solar panel ini, 

selain sebagai optimalisasi penggunaan 
energi alternatif juga diharapkan dapat 
menjadi energi alternatif pembangkit 
listrik tenaga surya yang layak menjadi 
energi alami terbarukan, bebas polusi 
dan ramah lingkungan,” ucap Fajriyah.

Kepa l a  Seko l ah  SMAN 5 
Balikpapan H. Imam Seger Suja’i, 
menyampaikan ucapan terima kasihnya 
kepada Pertamina “Saya merasa 
bangga dan terima kasih karena dengan 
bantuan solar panel yang diberikan 
akan memperlancar kegiatan belajar 
mengajar di sekolah yang insyallah 
akan di fokuskan di perpustakaan untuk 
mendukung digital library. Bantuan dari 
Pertamina ini sangat membantu sekali, 
mudah-mudahan bisa berkembang 
bahkan nanti anak-anak akan kita 
programkan di perpustakaan waktu 
belajar tidak hanya sampai jam sekolah 
bahkan sampai sore jam 6, nah disitu 
perlu energi yang terbarukan untuk 
mengerjakan tugas-tugasnya,”ucap 
Imam.

Area Manager Comm, Rel & 
CSR Pertamina Patra Niaga Regional 
Kalimantan, Susanto August Satria 
menyampaikan bahwa bantuan solar 
panel yang kita berikan ini merupakan 
wujud Tanggung Jawab Sosia l 
Lingkungan (TJSL) perusahaan dalam 
mendukung komitmen pemerintah 
mewujudkan akses energi listrik bersih 
atau green energy dan mencapai target 
Net Zero Emission (NZE) pada tahun 
2060. “Semoga bantuan ini dapat 
bermanfaat bagi anak anak sekolah di 
SMAN 5 Balikpapan,” Ujar Satria.

VP CSR & SMEPP Management Pertamina Fajriyah Usman secara simbolis menyerahkan 
bantuan solar panel kepada Kepala Sekolah SMAN 5 Balikpapan H.Imam Seger Suja’i dan 
disaksikan  oleh Stafsus III Kementerian BUMN, Arya Mahendra Sinulingga.
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Dalam rangkaian kegiatan tersebut 
terdapat juga aktivasi sosialisasi 
keselamatan Bright Gas & Cooking 
with Bright Gas, aktivasi Bright Gas 
ini diberikan kepada penggunaan 
Bright Gas yaitu warga sekolah 
SMAN 5 Balikpapan sebagai bentuk 
sosialisasi tentang penggunaan dan 
perawatan Bright Gas, serta panduan 
keselamatan untuk untuk memberikan 
wawasan mengenai penggunaan 
tabung Bright Gas sesuai dengan 
prosedur yang benar sehingga akan 
aman dan tidak mengalami kebocoran 
yang bisa menyebabkan pemborosan 
atau menyebabkan kecelakaan dan 
kebakaran.

Kompetisi memasak bersama 

Bright Gas untuk siswa SMA 5 
Balikpapan dengan bahan utama 
ikan bawal atau ikan nila. Kegiatan 
ini dilaksanakan sebagai wadah bagi 
siswa untuk menyalurkan passion di 
bidang kuliner bersama Bright Gas. 
Peserta dibagi menjadi 5 kelompok 
beranggotakan 3 orang yang terdiri dari 
1 guru dan 2 siswa. Kompetisi akan 
berlangsung selama 60 menit yang 
dibagi pada 2 sesi. Sesi I dilaksanakan 
pukul 08.00 – 11.00 WITA dan sesi 
2 dilaksanakan pada pukul 13.00 – 
14.30 WITA. Pemenang dari kegiatan 
ini mendapatkan hadiah voucher dari 
Pertamina yang dapat digunakan di 
seluruh cabang Bright Store.•SHR&P 

BALIKPAPAN

Kilang Pertamina Plaju Edukasi Warga Sungai Gerong 
Soal DBD
B A N Y U A S I N ,  S U M AT E R A 
SELATAN - PT Kilang Pertamina 
Internasional (PT KPI) Refinery Unit 
III Plaju (Kilang Pertamina Plaju) 
terus mendukung terwujudnya 
masyarakat sehat d i  seki tar 
perusahaan. Salah satu upaya 
yang dilakukan adalah memberikan 
edukas i  kesehatan  ten tang 
Waspada Demam Berdarah Dengue 
(DBD), di Kantor Desa Sungai 
Gerong, Kecamatan Banyuasin I, 
Kabupaten Banyuasin, Sumatera 
Selatan. 

Da lam kesempatan  i t u , 
tim Tanggung Jawab Sosial & 
L ingkungan (TJSL )  beser ta 
Kesehatan Kilang Pertamina Plaju 
mengedukasi masyarakat terkait 
langkah-langkah antisipatif dalan 
pencegahan DBD yang disebabkan 
oleh nyamuk Aedes Aegypti.

P j s .  A r e a  M a n a g e r 
Communication, Relations & CSR 
Kilang Pertamina Plaju, Perliansyah 
mengatakan hal itu merupakan 
bentuk kepedulian perusahaan 
pada kesehatan masyarakat di 
sekitar perusahaan.

“ K a m i  h a d i r  d i  t e n g a h 
kewaspadaan DBD yang mewabah, 
dengan mengambil sikap yang 

cepat demi menjaga kesehatan 
bersama warga sekitar,” ujar Perli, 
Jumat (23/9/2022).

Tim kesehatan dari HSSE 
K i lang Per tamina P la ju ,  dr. 
Ikhsan, juga mengedukasi dan 
m e n u m b u h k a n  k e s a d a r a n 
pentingnya menjaga kesehatan dan 
lingkungan di kalangan masyarakat. 
Ia mengimbau masyarakat agar 
dapat berperan aktif memutus 
rantai DBD dengan membudayakan 
aktivitas 3M (Menguras, Menutup 
dan Mengubur). Menurutnya, musim 
penghujan seringkali menyebabkan 
genangan air.

Wilayah Desa Sungai Gerong 
yang didominasi  lahan rawa 
menjadi tempat berkembang biak 
nyamuk Aedes Aegypti atau Aedes 
Albopictus yang menularkan virus 
dengue penyebab DBD.

Melalui program TJSL, Kilang 
Pertamina Plaju juga membantu 
penyemprotan fogging di Desa 
Sungai Gerong demi mencegah 
berkembang biaknya nyamuk Aedes 
Aegypti dalam jangka pendek. 
Kendati begitu, Perli mengimbau 
masyarakat dapat memaksimalkan 
pencegahan alih-alih bergantung 
pada fogging.

“Fogging hanya salah satu 
sarana saja, masyarakat selanjutnya 
bisa meningkatkan langkah-
langkah antisipatif, memaksimalkan 
pencegahan dar i  dir i  sendir i 
sehingga kita terhindar dari DBD,” 
ujarnya.

Kepala Desa Sungai Gerong 
Vhanji Koembara mengucapkan 
terimakasih kepada Kilang Pertamina 
Plaju yang telah mengedukasi 
warganya perihal kesehatan. “Kami 
berterima kasih atas bantuan Kilang 

Pertamina Plaju dalam mencegah 
DBD di desa kami,” ujarnya.

Menurutnya, DBD memang 
tengah menjadi isu di desanya, 
karena saat musim hujan, terdapat 
banyak genangan yang menjadi 
tempat berkembang biak nyamuk 
Aedes Aegypti. Ia pun mengajak 
warganya agar menjaga kebersihan, 
dan edukasi dari Kilang Pertamina 
P la ju  dapat  d i teruskan dan 
diimplementasikan di tingkat rumah 
tangga.•SHR&P PLAJU

Edukasi kesehatan tentang Waspada Demam Berdarah Dengue (DBD), di Kantor Desa 
Sungai Gerong, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
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Pertagas Kembangkan Infrastruktur Gas di Kalimantan dan Sulawes

50 UMKM Semi Finalis Mengikuti Pembekalan,
Tak Cuma Kompetisi tapi Juga Menciptakan Peluang

SOCIAL Responsibility

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) 
memberikan pembekalan kepada 
50 UMKM semi finalis untuk dapat 
menampilkan kualitasnya sebagai 
seorang business aggregator dalam 
berinovasi dan berkolaborasi pada 
kompetisi pertapreneur aggregator. 
Pembekalan menuju semifinal ini 
dilakukan secara daring pada Selasa, 
4 Oktober 2022.

Pembekalan diisi narasumber 
Herdiyanti Dwi Lestari selaku Officer 
II SMEPP Pertamina, Didi Andrian, 
Officer II Media Communication 
Pertamina, dan Satya Bilal selaku 
Exclusive Facilitator. 

Herdiyanti memaparkan bahwa 
diperlukan UMKM Aggregator untuk 
bisa menjadi network collaboration 
dari mitra binaan Pertamina sebagai 
upaya percepatan pertumbuhan 
industri UMKM di Indonesia serta 
meningkatkan kapasitas SDM melalui 
digitalisasi.

Sementara itu, Didi Andrian 
menjelaskan mengenai optimalisasi 
sosial media untuk mengembangkan 
usaha, mengingat saat ini sebanyak 
93,4% masyarakat merupakan 

pengguna sosial media dan sebanyak 
50,5% orang menggunakan sosial 
media untuk mencari info produk.

Satya Bilal selaku Exclusive 
Facilitator, menjelaskan problematika 
yang dihadapi oleh para pelaku 
usaha yaitu melakukan semua hal 
sendiri sehingga tidak memungkinkan 
untuk melakukan aktivitas promosi 
melalui  sosial  media terutama 
membuat content. Oleh karena itu, 
diperlukan kolaborasi sehingga tidak 
menghilangkan peluang yang ada.

VP CSR & SMEPP Pertamina, 
Fa j r i yah Usman,  menje laskan 
pembeka lan te rhadap UMKM 
bertujuan memberikan kesempatan 
kepada pe laku  usaha  da lam 
meningkatkan kapasitasnya serta 
mendukung mitra binaan menjadi 
pertapreneur aggregator yang tidak 
hanya memiliki brand kuat tetapi juga 
memberikan manfaat bagi UMKM di 
sekitarnya.

“Saya berharap dengan adanya 
program ini  dapat mendorong 
para pelaku usaha untuk dapat 
berkolaborasi dalam pengembangan 
usaha yang saling menguntungkan,” 

ujarnya.
F a j r i y a h  m e n g a p r e s i a s i 

antusiasme para mitra binaan dalam 
mengikuti kompetisi pertapreneur 
aggregator ini. Ia berharap bisa 
melahirkan agregator-agregator baru 
yang mampu melakukan inovasi 
dan berkolaborasi dengan UMKM 
di sekitarnya sekaligus memberikan 
multiplier effect bagi peningkatan 
kesejahteraan masyarakat.

“Selamat kepada 50 UMKM semi 
finalis yang telah melewati seleksi 
awal, semoga dapat memberikan 
semangat baru untuk bisa terus 

menjadi UMKM yang tangguh dan 
mandiri,” imbuhnya.

Be ragam ca ra  d i l a kukan 
Pertamina untuk mendukung UMKM 
binaannya naik kelas melalui skema 
roadmap pembinaan. Mulai dari 
kondisi tradisional, go modern, 
go digital, go online, hingga go 
global. Hal ini sejalan dengan upaya 
pencapaian SDGs (Sustainable 
Deve lopmen t  Goa l s )  me la l u i 
implementasi program-program 
berbasis ESG (Environmental, Social, 
and Governance) di seluruh wilayah 
operasional perusahaan.•PTM

Nusantara Regas Dukung Bulan Dana PMI
Kepulauan Seribu Tahun 2022
JAKARTA - PT Nusantara Regas 
(NR) secara simbolis menerima 
penghargaan dari PMI DKI Jakarta 
atas dukungannya dalam Bulan 
Dana PMI pada penutupan Bulan 
Dana Palang Merah Indonesia 
(PMI) DKI Jakarta tahun 2022 di 
Balai Kota DKI, Rabu (5/9/2022).  
Ketua PMI DKI Jakarta Rustam 
Effendi menyerahkan piagam 
penghargaan tersebut kepada 
Direktur Utama NR Harry Budi 
Sidharta.

Ha r r y  menya takan ,  NR 
se la lu  be rkomi tmen da lam 
memberikan dukungan untuk PMI 
untuk melaksanakan aksi sosial,  
khususnya di kepulauan Seribu.

“Ini  merupakan kegiatan 
CSR NR di bidang sosial yang ke 
depannya dapat meningkatkan 
kepedulian terhadap masyarakat 
khususnya yang berada d i 

wilayah operasional,” ujarnya. 
Ia juga mengucapkan terima 

kasih karena NR dinobatkan 
sebagai  tiga besar instansi yang  
mendukung Bulan Dana PMI 
Kepulauan Seribu tahun 2022 
dengan mengucurkan bantuan 
sebesar Rp25 juta.

Guber nu r  DK I  Jaka r ta , 
Anies Baswedan yang turut 
hadir dalam acara tersebut juga 
menyampaikan apresiasinya. 
Ia menyampaikan, kegiatan 
bulan dana tahun ini melampaui 
kesuksesan karena penggalangan 
dana melebihi target, dari Rp 33 
miliar mendapat Rp 36 miliar. 

“ K a r e n a  i t u ,  s a y a  
memberikan apresiasi kepada 
semua instansi yang berkontribusi 
dan mengucapkan terima kasih 
atas dukungannya,” pungkas 
Anies.•NR
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Ketua PMI DKI Jakarta Rustam Effendi  menyerahkan piagam penghargaan tersebut 
kepada Direktur Utama NR Harry Budi Sidharta.

Pembekalan kepada 50 UMKM semi finalis kompetisi Pertapreneur Aggregator yang dilakukan 
secara daring pada Selasa, 4 Oktober 2022.
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Pertagas Kembangkan Infrastruktur Gas di Kalimantan dan Sulawes

Pertamina Resmikan Program Sahabat Difabel
di SLB Negeri 4 Jakarta

SOCIAL Responsibility

JAKARTA - PT Pertamina Lubricants 
(PTPL) dan PT Pertamina Retail (PTPR), 
anak usaha Subholding Commercial & 
Trading (C&T) PT Pertamina Patra 
Niaga kembali bersinergi dalam 
upaya mendorong pengembangan 
kualitas serta keterampilan sahabat 
Difabel dengan meluncurkan Program 
Pertamina Sahabat Difabel di Sekolah 
Luar Biasa (SLB) Negeri 4 Jakarta, 
Kamis, 22 September 2022 di SLB 
Negeri 4 Jakarta. 

Peluncuran ini ditandai dengan 
serah ter ima bantuan alat dan 
bahan pembuatan ecoprint, serta 
penandatanganan Perjanjian Kerja 
Sama (PKS) progam Pertamina 
Sahabat Difabel sebagai program 
Tanggung  Jawab  Sos i a l  dan 
Lingkungan (TJSL).

Penyerahan bantuan dilakukan 
oleh Manager Production Unit Jakarta 
PTPL Dody Arief Aditya didampingi 
o leh Ast .  Manager  Corporate 
Communication PTPR Belinda dan 
Sr CSR Officer PTPL M.  Subhan 
Amrullah kepada Kepala Sekolah 
SLBN 4 Jakarta Sukimin. Turut hadir 
pula Lurah Tugu Selatan Sukimin, 
Perwakilan Suku Dinas Pendidikan 
Wilayah II Jakarta Utara Ade Budiman. 

Kepala Sekolah SLB Negeri 4 
Jakarta Sukimin mengatakan, program 
Pertamina Sahabat Difabel sangat 

member ikan dampak terhadap 
pembelajaran di sekolah. 

“Kami sangat mengapresiasi 
kepedu l i an  Pe r t am ina  da l am 
pengembangan keterampilan siswa 
kami. Lima tahun ke depan, kami akan 
terus dampingi mereka,” ujar Sukimin.

A s t .  M a n a g e r  C o r p o r a t e 
Communicat ion PTPR Bel inda 
mengungkapkan  kebanggaan 
kepada guru yang membimbing 
siswa dan mampu menggali bakatnya. 
Selain itu, siswa SLBN 4 Jakarta 
menunjukkan antusias tinggi dalam 
belajar keterampilan di sekolah. 

“Kami bukan hanya membantu 
dana untuk pelatihan saja, tapi hasilnya 
akan  bantu pasarkan ke berbagai 
media,” ujar Belinda. 

Sementara Manager Production 
Unit Jakara Dody  Arief Aditya 
menuturkan bahwa kolaborasi ini 
merupakan wujud sinergi Pertamina 
Group khususnya Subho ld ing 
Commerc ia l  &  Trad ing  da lam 
mendorong kemampuan terbaik dari 
teman difabel di Indonesia untuk lebih 
berdaya saing dengan kepercayaan 
diri, kapabilitas dan kompetensi yang 
lebih baik lagi.

“Kami  mendorong seko lah 
sekaligus para peserta didik untuk 
berkembang dan mandiri. Salah 
satunya melalui pelatihan ecoprint dan 

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) program Pertamina Sahabat Difabel sebagai 
program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di SLB Negeri 4 Jakarta.
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pemberian bantuan alat dan bahan,” 
lanjut Dody. 

Pertamina Sahabat Di fabel 
kolaborasi PTPR dan PTPL akan terus 
mengembangkan programnya dan 
menjalin kerjasama untuk menjalankan 
misi dalam meningkatkan pendidikan 
dan kemandirian para teman difabel 
di Indonesia. Sebelumnya, Pertamina 
Sahabat Difabel kolaborasi PTPL dan 
PTPR telah dijalankan di Cilacap dan 
di Bantul.

Program Pertamina Sahabat 
Difabel selaras dengan komitmen 
E S G  ( E n v i r o n m e n t ,  S o c i a l , 
Governance) yang dijalankan oleh 
Pertamina sebagai upaya mendukung 
terwujudnya Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. 
Dukungan ini khususnya pada poin 
4 menjamin kualitas pendidikan yang 
inklusif dan merata serta meningkatkan 
Kesempatan belajar sepanjang hayat 
untuk semua.•SHC&T

Dorong Pendidikan Mangrove di Bangku Sekolah, CSR 
Pertamina Jadi Lokasi Pembelajaran Adiwiyata se-Cilacap
CILACAP, JAWA TENGAH - 
Sebagai upaya  meningkatkan 
k e s a d a r a n  p e l a j a r  t e r k a i t 
pemeliharaan dan konservasi 
mangrove, Pertamina mendorong 
terlaksananya pendidikan mangrove 
di lingkungan sekolah. Hal itu 
dilakukan dengan menjadikan 
Kawasan Konservasi Mangrove 
Japati (SIMANJA) yang merupakan 
bagian dari program CSR Pertamina 
sebagai tempat pembelajaran bagi 
Sekolah Adiwiyata tingkat Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) di 
Kabupaten Cilacap.

Setidaknya 30 guru Adiwiyata 
dari beberapa SMP Kabupaten 
Cilacap terlibat dalam peningkatan 
kompetensi dan penyusunan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) pada Jumat (23/9/2022),  di 
area Wisata SIMANJA (Konservasi 
Mangrove Jagapati), Jagapati, 
Kutawaru, Cilacap.

Hanung Kurniawan selaku 
Supervisor Health Safety Security 
Environment (HSSE) Integrated 
Terminal Cilacap PT Pertamina Patra 
Niaga mengatakan, pelestarian 
kawasan mangrove membutuhkan 
keterlibatan dari seluruh elemen 
masyarakat agar berkelanjutan. 

“Kami ingin menanamkan rasa 

cinta dan  pengetahuan kepada 
adik-adik di bangku sekolah untuk 
ikut menjaga kelestarian alam 
sekitar, utamanya adalah kawasan 
mangrove yang ada di wilayah 
Kabupaten Cilacap,” ungkapnya.

H a n u n g  m e n e k a n k a n 
pentingnya pendidikan mangrove 
untuk dijalankan di bangku sekolah 
sebagai upaya mitigasi bencana di 
area pesisir.

Kepala Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Cilacap, Sri 
Murniyati mengapresiasi upaya 
yang dijalankan Pertamina tersebut. 
Ia berharap kegiatan ini dapat 
memotivasi setiap sekolah untuk 
mengintegrasikan konservasi 
m a n g ro v e  d a l a m  R e n c a n a 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
di sekolah hingga dapat diterapkan 
dalam berbagai mata pelajaran 
lainya.

Dukungan juga disampaikan 
oleh Lurah Kutawaru, Slamet, 
yang mengatakan pembelajaran 
m a n g r o v e  a k a n  s e m a k i n 
menghidupkan Kawasan Konservasi 
Mangrove SIMANJA di wilayahnya.

“Tidak hanya dapat menjaga 
ekosistem mangrove, tapi juga 
memberikan manfaat ekonomi 
bagi warga kami yang merupakan 

pengelola Kawasan Mangrove 
SIMANJA. Dengan demikian jumlah 
kunjungan ke lokasi mangrove akan 
meningkat,” pungkas Slamet.

Secara terpisah, Area Manager 
Communication, Relations, & CSR 
Regional Jawa Bagian Tengah PT 
Pertamina Patra Niaga, Brasto Galih 
Nugroho menjelaskan kegiatan 
konservasi mangrove yang dijalankan 
merupakan komitmen Pertamina 
terhadap ESG (Environment, Social, 

Governance) sekaligus berkontribusi 
pada  pencapaian Sustainable 
Development Goas (SDGs) atau 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(TPB), utamanya pada poin 4 
(Pendidikan Berkualitas), poin 8 
(Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan 
Ekonomi), poin 13 (Penanganan 
Perubahan Iklim), poin 14 (Ekosistem 
Lautan),  poin 15 (Ekosistem 
Daratan), dan poin 17 (Kemitraan 
untuk Mencapai Tujuan).•SHC&T JBT
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Para guru Adiwiyata dari beberapa SMP di Kabupaten Cilacap mengikuti peningkatan 
kompetensi dan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di area 
Wisata SIMANJA (Konservasi Mangrove Jagapati), Jagapati, Kutawaru, Cilacap, 
Jumat (23/9/2022).

17 Oktober 2022
No. 42 TAHUN LVIII 21



SOCIAL Responsibility
Tingkatkan Peluang Usaha Masyarakat,
Pertamina Bentuk UMKM Sekuntum 99
PONTIANAK,  KALIMANTAN 
BARAT - PT Pertamina Patra Niaga 
Integrated Terminal Pont ianak 
menginisiasi pembentukan UMKM 
Sekuntum 99 (Sinergi Kampung 
Tenun Mandiri) yang mengakomodir 
seluruh pengerajin yang ada di 
Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa 
untuk dijadikan sebagai sentra 
UMKM. Pembentukan UMKM 
dilaksanakan,  Jumat (23/9/2022), di 
Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa, 
Kelurahan Batu Layang, Pontianak, 
Kalimantan Barat.

Pembentukan UMKM Sekuntum 
99 didasarkan hasil asesmen yang 
dilakukan sejak awal  2022 dengan 
berbagai pendekatan dan hasil 
keputusan kegiatan Focus Group 
Discussion (FGD) yang dihadiri 
oleh seluruh pengerajin yang ada 
di Kampung Tenun. Makna angka 
99 dari nama UMKM ini adalah 
tahun 1999 di mana terjadinya 
kerusuhan Sambas yang menjadikan 
masyarakat di Kampung Tenun harus 
berpindah dari Sambas menuju ke 
Pontianak. Sedangkan dalam arti 
lain, 99 merupakan Asmaul Husna 
yang diharapkan UMKM ini bisa 
tangguh dan berkembang pesat 
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UMKM Sekuntum 99 menjadi wadah perajin di Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa.

untuk menyokong jalannya ekonomi 
dan destinasi wisata di Kampung 
Wisata Tenun Khatulistiwa.

P e n g e s a h a n  U M K M  i n i 
dilaksanakan oleh Ketua Pokdarwis 
Pesona  Kanun  Kha tu l i s t iwa , 
Perwakilan Kelurahan Batu Layang 
dan perwakilan Pertamina. Kelompok 
ini bersinergi dengan Pokdarwis 
Pesona Kanun Khatulistiwa untuk 
menyokong ja lannya kegiatan 
pariwisata dan tentunya ekonomi di 
Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa. 

Kasi Pemerintahan Kelurahan 
Batu Layang, Sri Idayanti berharap 
kelompok UMKM tersebut  menyerap 
lebih  banyak tenaga kerja sehingga 
dapat mengembangkannya usaha 
masing-masing anggota. “Kami 
mewakili Pemerintah Kelurahan 
Batu Layang menyampaikan terima 
kasih banyak kepada Pertamina 
yang telah mendukung kegiatan 
yang ada di Kampung Wisata Tenun 
Khatulistiwa sejak 2020 sampai 
sekarang,” ujarnya.

U c a p a n  s e n a d a  j u g a 
disampaikan Ketua UMKM Sekuntum 
99 Emi Hamdani yang juga berprofesi 
sebagai perajin batok kelapa. Ia 
berharap kelompok ini mendapatkan  

bimbingan dari berbagai pihak 
termasuk Pertamina sebagai salah 
satu lembaga yang menginisiasi 
terbentuknya kelompok Sekuntum ini.

Hal tersebut sejalan dengan 
harapan Integrated Terminal Manager 
Pontianak, Imran Jamil. “Semoga 
dengan terbentuknya sekuntum 
99 ini bisa makin meningkatkan 
pendapatan  masyarakat  dan 
mengurangi terjadinya pengangguran 
yang tidak terserap di perusahaan-
perusahaan sekitar,” tuturnya. 

Di lokasi terpisah, Area Manager 
Comm, Rel & CSR Kalimantan, 
Susanto August Satria menyampaikan, 
kegiatan ini merupakan salah satu 
program Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan (TJSL) perusahaan dalam 
mencapai Tujuan Pembangunan 
Berkelan jutan nomor 8,  ya i tu 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
yang inklusif dan berkelanjutan, 
kesempatan kerja yang produktif dan 
menyeluruh, serta pekerjaan yang 
layak untuk semua.•SHC&T KALIMANTAN
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Perwira Akhlak, Energizing You!!!
Insan Mutu…Semangat !!! Hebat!!!

Pertamina…Jaya!!!Jaya!!!

Coaching PDCA II Non Teknis 2022 : 
Pastikan Full Cycle Program CIP 2022
Oleh:  Fungsi QMS – Direktorat SDM

Continuous Improvement Program (CIP) adalah 
kegiatan peningkatan dan pengendalian mutu secara 
konsisten, dievaluasi serta ditingkatkan efisiensi, 
efektivitas & fleksibilitasnya melalui metode DELTA 
- PDCA. DELTA merupakan singkatan dari Delapan 
Langkah Tujuh Alat sedangkan PDCA adalah Plan, Do, 
Check, Action.   

Metode DELTA- PDCA
Metode DELTA - PDCA mencakup banyak hal mulai 

dari masalah yang muncul, membuat planning untuk 
menyelesaikan issue/ masalah tersebut, melakukan 
pelaksanaan perbaikan, evaluas i  has i l  berupa 
pengecekan analisis, serta action berupa penyelesaian 
standarisasi dan rencana perbaikan selanjutnya.

Continuous Improvement Program (CIP) dilakukan 
untuk menyelesaikan masalah pekerjaan, perbaikan 
berkelanjutan bisa menimbulkan inisiatif dan rasa peduli 
pada lingkungan sekitar. Sangat beragam masalah yang 
timbul diwaktu yang tidak terduga maka dari itu CIP 

berguna untuk meminimalisir sekaligus menghilangkan 
potensi terjadinya kerugian ataupun hal yang tidak 
diinginkan lainnya.

Perwira Pertamina sangat peduli dengan inovasi dan 
improvement pada setiap pekerjanya hal ini terbukti 
dari daftar peserta CIP pada periode 2022 sebanyak 
78 Gugus.

Adapun full cycle program CIP adalah Registrasi, 
Coaching PDCA I, Coaching PDCA II sekaligus selection 
paper, dan Forum Sharing CIP Non Teknis 2022. 
Rencananya tahun ini akan diadakan PDCA II selama 
Bulan Oktober 2022 dan Forum Sharing CIP Non Teknis 
akan dilakukan pada akhir November 2022. Perlu diingat 
target inovasi 2022 berdasarkan yang ada pada gambar 
diatas.

Teruslah bersemangat dalam mencari inovasi 
improvement, dan berikan performance terbaik disetiap 
langkahnya, jangan patah semangat karena para 
innovator hebat menanti dan siap memberikan value 
creation terbaiknya. 
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ONE VILLAGE, ONE CENTER MOVEMENT FOR RENEWABLE ENERGY
OF SOCIO-TECHNOPRENEURSHIP :

GERAKAN PEMBANGKIT ENERGI
MASA DEPAN INDONESIA

Oleh : Ramadhan Hadi Saputra - PT Pertamina Training & Consulting

Dari Perwira Untuk Pertamina 

Meningkatnya laju konsumsi energi sejalan dengan laju pertumbuhan 
perekonomian dan penduduk di suatu negara. Di Indonesia, konsumsi 
energi oleh masyarakat masih didominasi oleh energi fosil, sedangkan  
Energi Baru dan Terbarukan (EBT) masih bersifat secara energi alternatif. 
Padahal, konsumsi atas penggunaan energi fosil memiliki dampak yang 
serius dan ancaman bagi keberlanjutan sisi lingkungan dan ekonomi. 

Karena itu, EBT dan manfaatnya perlu disebarkan di semua kalangan 
agar terwujud ketahanan energi. Energi terbarukan merupakan sebuah 
sumber energi yang berasal alam yang mampu digunakan dengan 
bebas, mampu diperbarui secara terus-menerus serta sifatnya yang 
tidak terbatas. 

 Pemerintah Indonesia aktif mengembangkan kebijakan seputar EBT 
untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan. Dengan perspektif 
energi sebagai modal pembangunan, energi terbarukan memiliki peranan 
penting dalam pendorong sistem ekonomi hijau, berkelanjutan, dan 
rendah karbon. Pembangunan dengan kesadaran jangka panjang ini 
telah menjadi tren pembangunan di seluruh dunia.

 Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang tersebar di 
seluruh tanah air, meliputi sumber energi surya, air dan mikrohidro,  
angin, panas bumi, gelombang laut, dan biomassa. Dalam konteks 
pembangunan berkelanjutan, konsumsi energi saat ini juga memiliki 
potensi untuk efisiensi dan konservasi energi. 

Pemilihan teknologi juga menjadi prioritas utama guna memastikan 
ketersediaan, kemudahan, keterjangkauan, keberlangsungan, dan 
daya saing untuk mencapai kemandirian dan ketahanan energi yang 
berkelanjutan serta rendah karbon. Teknologi digital dan EBT menjadi 
pendorong terkuat bagi transisi energi. Di era majunya teknologi informasi 
dan komunikasi saat ini, teknologi memiliki peran penting terhadap 
berkembangnya EBT. Pasalnya, keberhasilan pengembangan EBT 
salah satunya sangat bergantung pada inovasi dan kemajuan teknologi.

Kebutuhan energi yang besar di masa depan merupakan peluang 
usaha yang menjanjikan, termasuk di sektor EBT. Berdasarkan RUEN, 
Pemerintah menargetkan porsi EBT pada bauran energi sebesar 23 
persen pada 2025 dan kemudian naik menjadi 31 persen pada 2050. 
Di sisi lain, pengembangan energi juga bisa membuka ruang bagi 
kewirausahaan dan inovasi yang nantinya dapat mewujudkan ketahanan 
energi nasional. Oleh karena itu, upaya untuk membuka peluang bagi 
pengusaha baru di bidang ini perlu terus didorong.

Industri EBT perlu didorong pembangunannya karena beberapa 

hal. Pertama, pada pembangkitan EBT lebih memungkinkan pelaku 
usaha pada skala menengah-kecil untuk ikut mendukung peluang usaha 
tersebut.  Kedua, teknologi EBT sudah proven (terbukti) dan lebih mudah 
ditransfer teknologinya dibandingkan dengan teknologi pembangkitan 
batu bara. Ketiga, komponen impor pada barang modal pembangkit 
batu bara sangat besar, karena ketidakmampuan industri domestik untuk 
memproduksi mesin pembangkitnya. Peraturan konten lokal pada EBT 
juga mendukung pembangunan industri EBT yang berbasis industri 
lokal. Hal ini juga didukung oleh skala PLT EBT yang pada umumnya 
lebih kecil dari PLTU, sehingga memungkinkan banyak pelaku usaha 
berpartisipasi dalam sektor pembangkitan EBT. 

Dalam mengembangkan pola industri skala menengah-kecil, 
sasaran target lokasi yang dominan memiliki potensi dan peluang 
keberhasilan industri teknologi EBT adalah di tiap-tiap daerah terpencil. 
Daerah terpencil memiliki sumber daya alam yang sangat potensial bagi 
sumber energi terbarukan. Keberhasilan industri EBT dapat tercipta 
melalui sinergisitas dan kolaborasi dari berbagai macam unsur/elemen 
pemangku kepentingan (stakeholders). 

 Dalam mendukung keberadaan peluang bagi industri EBT di 
Indonesia, diperlukan gerakan inisiasi atas sinergisitas dan kolaborasi 
dari berbagai macam elemen. Salah satunya adalah  gerakan penciptaan 
atas partisipasi pengembangan industri teknologi EBT yang berpusat 
pada tiap-tiap daerah yang dinamakan dalam sebuah gerakan “One 
Village, One Center Movement for Renewable Energy Of Socio-
Technopreneurship”.

One Village, One Center Movement for Renewable Energy Of Socio-
Technopreneurship merupakan sebuah ide atau gagasan penulis akan 
sebuah gerakan inovatif dan gerakan inisiasi untuk pembangkit EBT  
yang tercipta dari potensi tiap daerah dengan menggunakan metode 
pengembangan industrial skala kecil-menengah yang berbasis teknologi 
dan berpusat pada implikasi penyelesaian dampak sosial dan lingkungan 
(Socio-Technopreneurship).

Gerakan ini dapat diproyeksikan akan melahirkan banyak pelaku 
usaha/industri skala kecil-menengah yang membantu pemerintah dalam 
mengatasi permasalahan kebutuhan dan ketahanan energi nasional. 
Luaran dari gerakan ini terciptanya model industri energi baru dan 
terbarukan (EBT) untuk masa depan Indonesia dengan mengedepankan 
energi yang ramah lingkungan dan dapat mendorong laju perekonomian 
tiap daerah.

*Penulis adalah peserta Pertamina Employee Journalism Chapter II/2022


