
Menghadapi libur panjang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Naru), mulai 15 Desember 2022 Pertamina kembali menyiagakan Satuan Tugas (Satgas). 
Tim Satgas Naru tersebut siaga 7 x 24 jam hingga 8 Januari 2023 untuk memastikan kelancaran pasokan serta penyaluran BBM dan LPG ke pelosok 

negeri sehingga kebutuhan energi seluruh lapisan masyarakat terpenuhi. 
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Pertamina Bentuk Satgas Nataru 2023,
Siap Antisipasi Lonjakan Pemudik

UTAMA

J A K A R TA  -  P T  P e r t a m i n a  ( P e r s e r o ) 
mengantisipasi pergerakan jutaan pemudik 
yang ingin merayakan Natal dan Tahun Baru 
(Nataru) 2023. Komitmen tersebut dibuktikan 
dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) 
Nataru yang melibatkan seluruh lini operasional 
perusahaan untuk memastikan energi yang 
digunakan masyarakat tetap aman dan terpenuhi.   

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan 
tahun 2022, diperkirakan potensi pergerakan 
masyarakat selama libur Natal 2022 & Tahun 
Baru 2023 mencapai 44,17 juta orang. Mereka 
memanfaatkan berbagai moda transportasi untuk 
mengunjungi keluarga atau mengisi liburan dalam 
momentum Natal dan Tahun Baru 2023.

Guna memastikan kelancaran pendistribusian 
BBM dan LPG selama Natal & Tahun Baru, 
Pertamina telah membentuk Satgas yang bekerja 
mulai 15 Desember 2022 hingga 8 Januari 
2023 yang melibatkan Tim Holding-Subholding 
Pertamina serta instansi terkait meliputi KESDM, 
Kemenhub, BPH Migas, Kepolisian, Jasa Marga, 
TNI, dan PT Telkom Indonesia.

“Konsumsi energi diprediksi akan naik 
karena meningkat mobilitas masyarakat jelang 
dan sesudah perayaan Natal dan Tahun Baru. 
Untuk itu, Pertamina telah menyiapkan pasokan 
dan layanan tambahan demi melayani kebutuhan 

melakukan penambahan ketersediaan stok BBM 
dan LPG untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan 
permintaan. Untuk Pertalite naik sekitar 4,5%, 
Pertamax naik 2,9%, Pertamax Turbo naik 18%, 
Dexlite naik 3%, Pertamina Dex naik 1,3%. Untuk 
LPG juga dilakukan kenaikan sebanyak 2,5% 
sedangkan Avtur juga dilakukan kenaikan 6,5%.

Selain itu, kata Erry, untuk memastikan 
layanan terhadap masyarakat tetap terjaga 
dengan baik, Pertamina juga menyediakan 
layanan energi pendukung di jalur potensial 
meliputi jalur toll, jalur wisata, dan jalur lintas 
utama, berupa SPBU Siaga, Agen &   LPG Siaga, 
Kiosk Pertamina Siaga, Motorist, Mobil tangki 
stand by, dan fasilitas kesehatan.

“Kami memastikan seluruh Sarfas berfungsi 
dengan baik, bahkan telah menyediakan fasilitas 
tambahan untuk memberikan layanan prima 
kepada masyarakat yang ingin berlibur dan 
merayakan Natal dan Tahun Baru 2023,” ujar Erry.

Erry menambahkan, selain menyediakan dan 
melayani energi ke masyarakat, dia juga meminta 
tim Satgas Pertamina juga memperhatikan aspek 
keselamatan dan keamanan. “Tolong dijaga 
betul aspek safety dan jangan sampai terjadi 
hal yang tidak diinginkan. Bagaimana kita jaga 
infrastruktur, sarana dan obvitnas kita dari sisi 
keamanan,” kata Erry.•PTM/IN/RIN

energi masyarakat,” ujar Direktur Logistik dan 
Infrastruktur Pertamina Erry Widiastono saat 
Kick Off Satgas Nataru 2023 di Jakarta, Kamis 
(15/12/2022).

Untuk  men jamin  proses  operas iona l 
perusahaan dalam periode Nataru 2023, kata 
Erry, manajemen Pertamina akan melakukan 
pemantauan melalui Integrated Enterprise Data 
& Command Center (IEDCC) yang merupakan 
pusat informasi penyaluran energi mulai dari 
Upstream, Kilang, Perkapalan, Terminal BBM 
hingga ke SPBU. Melalui Command Center 
ini CCTV SPBU dan stok kritis di SPBU dapat 
termonitor dan dapat menjadi prioritas Utama 
pengiriman BBM.

“Pemantauan dilakukan secara digital dan 
petugas akan disiagakan selama 24 jam untuk 
mengantisipasi pergerakan konsumsi energi di 
setiap wilayah Nusantara,” imbuh Erry yang juga 
bertugas sebagai Ketua Tim Satgas Nataru 2023.

Erry menjelaskan, saat ini ketersediaan 
BBM dan LPG dalam kondisi aman dan seluruh 
infrastruktur telah disiagakan jelang perayaan 
Nataru. Kesiapan infrastruktur Pertamina meliputi 
114 Terminal BBM, 23 Terminal LPG, lebih dari 
7.400 SPBU, 667 SPBE, 4.972 Agen LPG, dan 
68 DPPU.

Erry mengatakan, untuk tahun ini, Pertamina 
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MANAGEMENT INSIGHT
SATGAS NATARU,
IKHTIAR PERTAMINA JAGA 
KETAHANAN ENERGI NASIONAL 
JELANG NATAL DAN TAHUN BARU

Erry Widiastono
Direktur Logistik & Infrastruktur 

Pertamina

Pengantar Redaksi:
Pertamina Kembali membentuk Satuan Tugas Natal 2022 dan Tahun 

Baru 2023 (Nataru). Hal ini sebagai salah satu upaya perusahaan, dalam 
memastikan ketersediaan dan distribusi BBM maupun LPG berjalan aman 
dan lancar, terlebih di masa Natal dan Tahun Baru ini. Berikut penjelasan 
Direktur Logistik & Infrastruktur Pertamina, Erry Widiastono terkait 
hal tersebut. 

Pertamina kembali melaksanakan Satuan Tugas (Satgas) Natal 
dan Tahun Baru (Nataru) tahun 2022. Bisa dijelaskan secara detail 
bagaimana pelaksaan Satgas Nataru 2022 ini? Untuk memastikan 
kelancaran pendistribusian BBM dan LPG selama Natal 2022 dan Tahun 
Baru 2023, Pertamina akan membentuk Satuan Tugas (Satgas), terhitung 
mulai tanggal 15 Desember 2022, hingga 08 Januari 2023. Satgas ini 
melibatkan tim Holding dan Sub Holding Pertamina, serta instansi 
terkait. Meliputi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 
Kementerian Perhubungan (Kemenhub), BPH Migas, Kepolisian, 
Jasa Marga, TNI, dan PT Telkom Indonesia.

Adakah perbedaan pelaksanaan dengan Satgas Nataru 
sebelumnya? Pada prinsipnya, tidak ada perbedaan dengan 
pelaksanaan Satgas sebelumnya. Hanya saja, dikarenakan kondisi 
pandemi di Indonesia yang mulai terkendali, maka kami prediksikan 
adanya peningkatan pergerakan masyarakat akibat euphoria 
perayaan natal dan tahun baru setelah masa lockdown. Berdasarkan 
data publikasi Kemenhub tahun 2022, disebutkan bahwa potensi 
pergerakan masyarakat selama libur Natal 2022 & Tahun Baru 2023 
sebesar 44,17 juta orang. Meliputi sekitar 30,94 juta orang 
melalui jalur darat, 4,87 juta orang menggunakan jalur udara/
pesawat, serta 1,24 juta orang menggunakan jalur laut/kapal. 
Untuk arus mudik melalui jalur tol sekitar 2,73 Juta kendaraan, 
atau meningkat sekitar 2,6 persen dibandingkan Natal 2021 dan 
tahun baru 2022. Hal tersebut berdampak pada adanya potensi 



kenaikan konsumsi BBM sebesar 
2,9 hingga 4,5 persen, dan Avtur 
sebesar 6,5 persen dibandingkan 
sales normal harian.

Bagaimana upaya Pertamina 
m e m a s t i k a n  p e m e n u h a n 
kebutuhan BBM & LPG bagi 
seluruh masyarakat Indonesia, 
khususnya di masa Natal dan 
Tahun Baru 2023 ini? Selama 
periode satgas Nataru tahun ini, 
Pertamina memberikan enam layanan 
untuk memastikan ketersediaan 
energi bagi masyarakat :

-Integrated Enterprise Data Center 
Command Center

-SPBU Siaga
-Agen & Outlet LPG Siaga
-Kiosk Pertamina Siaga
-Pertamina Del ivery Serv ice 
(Motorist) untuk menjangkau 
lokasi - lokasi rawan kemacetan

-Mobile Storage di SPBU - SPBU 
utama

A d a k a h  t a n t a n g a n  y a n g 
dihadapi  T im Satgas dalam 
pelaksanaan Satgas ini? Jika ada 
bagaimana solusi mengatasinya? 
Berdasarkan data Kementer ian 
Perhubungan, 70 persen pergerakan 
masyarakat selama libur Natal dan 
Tahun Baru adalah melalui jalur darat, 
dan 11 persen melalui transportasi 
udara. Peningkatan pergerakan 
masyarakat melalui jalur darat juga di 
trigger oleh semakin terintegrasinya 
in f rastruktur  ja lan to l  d i  pu lau 
Sumatera, Jawa dan Kalimantan. 
Sedangkan peningkatan pergerakan 
melalui jalur udara, di trigger oleh 
semakin banyaknya re-opening 
jadwal penerbangan.  

Hal tersebut menjadi tantangan 

bagi Pertamina pada periode satgas 
Nataru kali ini. Pemenuhan atas 
meningkatnya kebutuhan konsumsi 
BBM transportasi darat, khususnya 
di jalan tol dan konsumsi Avtur 
bagi transportasi udara (pesawat).  
Untuk mengatasinya, Pertamina telah 
melakukan planning produksi BBM 
dan Avtur dari Sub Holding Refining 
and Petrochemical (R&P), sesuai 
dengan prediksi kenaikan demand. 
Selain itu, Sub Holding Integrated 
Marine Logistic (IML) akan melakukan 
penguatan armada kapal pengangkut 
BBM. Sub Holding Commercial 
& Trading (C&T) juga melakukan 
penguatan armada mobil tangka 
serta SPBU jalan tol. 

Ta h u n  i n i  P e r t a m i n a  a k a n 
mengutilisasi Pertamina Integrated 
Enterprise Data Command Center 
(PIEDCC), sebagai alat monitoring 
suplai dan distr ibusi BBM yang 
te r i n teg ras i  da r i  Hu lu  h ingga 
Hi l i r.  Sehingga monitor ing  dan 
pengambilan keputusan operasional 
Hulu hingga Hilir dapat dilakukan 
lebih tepat dan akurat. 

Apa harapan sekaligus pesan 
Bapak bagi seluruh Perwira 
Pertamina,  khususnya yang 
terl ibat langsung dalam t im 
Satgas Nataru ini? Harapannya 
agar seluruh Perwira Pertamina 
yang  te r lb i a t  l angsung  dapa t 
memberikan upaya terbaik untuk 
melayani masyarakat Indonesia. 
Kami juga berharap agar seluruh 
Perwira Pertamina dapat melakukan 
komunikasi dan koordinasi yang baik 
lintas direktorat maupun lintas fungsi 
untuk memastikan kelancaran suplai 
dan distribusi BBM dalam periode 
Satgas Nataru ini.•

MANAGEMENT INSIGHT: 
SATGAS NATARU, IKHTIAR PERTAMINA JAGA KETAHANAN  
ENERGI NASIONAL JELANG NATAL DAN TAHUN BARU

< dari halaman 3

Editorial

Selalu Siaga
Setiap tahun, ada dua momen besar 

yang biasanya ditunggu masyarakat 
Indonesia untuk melakukan perjalanan 
jauh pulang kampung atau berlibur. Dua 
momen tersebut adalah libur panjang di 
akhir Ramadan yang sepaket dengan 
Lebaran serta Natal yang sepaket dengan 
Tahun Baru. 

Pada masa-masa i tu ,  b iasanya 
konsumsi energi meningkat melebihi dari 
kebutuhan normal. Oleh karena itu, setiap 
tahun Pertamina selalu mengaktifkan Satuan 
Tugas (Satgas), yaitu Satgas Ramadan Idul 
Fitri (Rafi) dan Satgas Natal Tahun Baru 
(Nataru). Pada masa satgas yang biasanya 
berlangsung selama satu bulan, seluruh 
perwira Pertamina dari hulu ke hilir bersinergi 
dalam menjaga pasokan dan pendistribusian 
energi agar tetap lancar. 

Tahun ini Satgas Nataru diaktifkan 
kembali mulai 15 Desember 2022 hingga 8 
Januari 2023. Meskipun pandemi COVID-19 
belum sepenuhnya usa i ,  Pertamina  
menyiagakan Satgas Nataru sebagai salah 
satu bentuk komitmen Pertamina untuk terus 
memberikan layanan prima dalam memenuhi 
kebutuhan energi nasional.

Pe r t am ina  me l a l u i  Subho ld i ng 
Commercial & Trading menyiagakan 114 
terminal BBM, 23 terminal LPG, 68 Depot 
Pengisian Pesawat Udara (DPPU), lebih dari 
7.400 SPBU, serta seluruh rantai distribusi 
LPG mulai dari Stasiun Pengisian Bahan 
Bakar Elpiji (SPBBE) hingga agen dan 
pangkalan LPG baik yang subsidi maupun 
non subsidi telah disiapkan untuk memenuhi 
kebutuhan energi masyarakat.  Tidak hanya 
itu, mereka juga menyiapkan layanan dan 
fasilitas tambahan, yaitu 1.184 SPBU Siaga 
di jalur reguler, 496 Motoris atau armada 
Pertamina Delivery Service (PDS), 54 unit 
KiosK Pertamina Siaga, 192 mobil tangki 
standby di kemacetan dan lokasi lainnya, 
4.186 agen dan outlet LPG Siaga, serta 8 
unit Rumah Pertamina Siaga. 

Subholding lainnya pun turut ambil 
bagian menjalankan peran sebagai Satgas, 
seperti yang dilakukan Subholding Integrated 
Marine Logistics. Mereka mengamankan 
distribusi BBM dan LPG di laut, mulai dari 
kesiapan armada, persiapan muatan tonase 
yang andal, penyediaan tonase tambahan 
untuk built up stock di seluruh region, 
monitoring distribusi, hingga kesiapan dan 
keselamatan para perwira yang bertugas. 
Subholding Refining & Petrochemical 
berperan menjamin ketepatan hasil produksi 
kilang terhadap perencanaan baik dari 
sisi volume maupun timing. Sedangkan 
subholding lainnya tetap menjadikan safety 
sebagai prioritas utama dalam kegiatan 
operasional sehingga semua berjalan normal. 

Itulah sinergi energi yang didedikasikan 
Pertamina Group untuk seluruh lapisan 
masyarakat Indonesia. Siaga melayani kapan 
pun di mana pun bukan sekadar menjalankan 
tugas sebagai pengelola energi negeri, 
melainkan sebuah panggilan hati nurani 
untuk memberi lebih kepada ibu pertiwi.•
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menyiagakan Satgas Nataru sebagai salah 
satu bentuk komitmen Pertamina untuk terus 
memberikan layanan prima dalam memenuhi 
kebutuhan energi nasional.

Pe r t am ina  me l a l u i  Subho ld i ng 
Commercial & Trading menyiagakan 114 
terminal BBM, 23 terminal LPG, 68 Depot 
Pengisian Pesawat Udara (DPPU), lebih dari 
7.400 SPBU, serta seluruh rantai distribusi 
LPG mulai dari Stasiun Pengisian Bahan 
Bakar Elpiji (SPBBE) hingga agen dan 
pangkalan LPG baik yang subsidi maupun 
non subsidi telah disiapkan untuk memenuhi 
kebutuhan energi masyarakat.  Tidak hanya 
itu, mereka juga menyiapkan layanan dan 
fasilitas tambahan, yaitu 1.184 SPBU Siaga 
di jalur reguler, 496 Motoris atau armada 
Pertamina Delivery Service (PDS), 54 unit 
KiosK Pertamina Siaga, 192 mobil tangki 
standby di kemacetan dan lokasi lainnya, 
4.186 agen dan outlet LPG Siaga, serta 8 
unit Rumah Pertamina Siaga. 

Subholding lainnya pun turut ambil 
bagian menjalankan peran sebagai Satgas, 
seperti yang dilakukan Subholding Integrated 
Marine Logistics. Mereka mengamankan 
distribusi BBM dan LPG di laut, mulai dari 
kesiapan armada, persiapan muatan tonase 
yang andal, penyediaan tonase tambahan 
untuk built up stock di seluruh region, 
monitoring distribusi, hingga kesiapan dan 
keselamatan para perwira yang bertugas. 
Subholding Refining & Petrochemical 
berperan menjamin ketepatan hasil produksi 
kilang terhadap perencanaan baik dari 
sisi volume maupun timing. Sedangkan 
subholding lainnya tetap menjadikan safety 
sebagai prioritas utama dalam kegiatan 
operasional sehingga semua berjalan normal. 

Itulah sinergi energi yang didedikasikan 
Pertamina Group untuk seluruh lapisan 
masyarakat Indonesia. Siaga melayani kapan 
pun di mana pun bukan sekadar menjalankan 
tugas sebagai pengelola energi negeri, 
melainkan sebuah panggilan hati nurani 
untuk memberi lebih kepada ibu pertiwi.•
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HUT ke-65, Pertamina Berkomitmen Terus Menjadi Energi
untuk Indonesia
JAKARTA -  PT  Per tamina 
(Perse ro )  mengge la r  acara 
puncak peringatan HUT ke-65 
secara hybrid dari Ballroom Grha 
Pertamina, Jakarta, Senin 12 
Desember 2022. Kegiatan yang 
mengusung tema Energizing Your 
Life ini, diikuti oleh jajaran Dewan 
Komisaris, Direksi Holding dan 
Subholding, serta seluruh Perwira 
Pertamina.

Da lam kesempatan  i t u , 
Komisaris Utama Pertamina, Basuki 
Tjahaja Purnama mengapresiasi 
seluruh  jajaran Perwira Pertamina 
Group atas segala pencapaian 
selama ini.

“Tentu pencapaian ini tidak 
lepas dari kerja keras semua 
pihak yang telah melakukan salah 
satunya adalah optimalisasi biaya 
dengan baik,” ungkapnya saat 
acara berlangsung.

Basuki berharap ke depannya, 
seluruh jajaran Pertamina Group 
untuk senantiasa mengedepankan 
kepentingan perusahaan, agar 
terus menbawa manfaat kebaikan 
bagi bangsa dan negara. Ia 
pun meyakini, peringatan HUT 
Pertamina selanjutnya akan jauh 
lebih baik. “Tidak ada yang perlu 
d ikhawat i rkan,  masa depan 
Pertamina sungguh ada,” ucap 

Basuki optimistis. 
Sementara itu, Direktur Utama 

Pertamina, Nicke Widyawati 
menuturkan,  banyak sekali harapan 
para pemangku kepentingan serta 
masyarakat Indonesia kepada 
Pertamina, mulai dari menjaga 
ketahanan energi nasional hingga 
menjadi motor penggerak ekonomi 
Indonesia. 

Harapan tersebut, kata Nicke, 
menjadi pendorong yang kuat bagi 
perusahaan untuk selalu melakukan 
transformasi agar terus bisa 
melayani negeri. Menurutnya, pada 
hakekatnya BUMN hadir sebagai 
pelayan masyarakat. “Pertamina 
tidak pernah sedetikpun keluar dari 
tanggung jawab. Kita tidak pernah 
menghindar dalam kondisi apapun, 
kondisi sulit ketika pandemi, kondisi 
sulit ketika bencana, kita selalu di 
depan,” tegasnya disambut riuh 
tepuk tangan Perwira yang hadir.

KADO DI USIA 65
Pada kesempatan ini ,  Nicke 
juga menyampaikan berbagai 
pencapa ian perusahaan,  d i 
antaranya dalam 4 tahun terakhir, 
Pertamina tetap berada di dalam 
global Fortune 500 Company. 
“Posisinya terus meningkat, kita 
sekarang berada di urutan 223, 

naik 64 peringkat dari tahun 
sebelumnya. Terima kasih untuk 
semuanya,” ujarnya.

Untuk aspek ESG, kata Nicke, 
secara global saat ini Pertamina 
menempati peringkat kedua dunia, 
untuk industri integratif oil and gas. 
Sampai dengan akhir tahun lalu, 
perusahaan juga sudah berhasil 
menurunkan 29% karbon emisi, 
dari emisi yang dihasilkan oleh 
kinerja Pertamina.

Dari sisi keuangan, kredibilitas 
Pertamina juga berada dalam 
posisi yang sangat baik. “Ibu Emma 
(Direktur Keuangan Pertamina) 
sudah berhasil membawa tim 
keuangan ke dalam level yang lebih 
baik,” tandas Nicke.

Terkait dengan digitalisasi, 
salah satu program transformasi  
yang digulirkan ini membantu 
akt iv i tas bisnis operasi  dan 
transformasi perusahaan. Dengan 
bantuan pemanfaatan teknologi, 
aktivitas bisnis operasi juga berjalan 
lancar, tanpa adanya kendala 
berarti.

Untuk sektor hulu, Pertamina 
juga terus berupaya meningkatkan 
produksinya. Dalam lima tahun 
terakhir, dan lima tahun ke depan, 
Pertamina spending CAPEX sekitar 
60 persen untuk sektor hulu, 

baik untuk mencari sumber baru 
maupun lifting.

Nicke mengatakan, di tahun 
ini, Pertamina sudah berhasil 
menemukan beberapa cadangan, 
sehingga menambah 280 juta 
barel oil. Perusahaan juga telah 
menyelesaikan 35 ribu seismic 
survey .  Hal ini  berkontr ibusi 
menambah cadangan migas 
Indonesia kedepan.

Tak hanya energi berbasis fosil, 
masih menurut Nicke, Pertamina 
juga menyiapkan energi masa 
depan, yakni energi hijau yang lebih 
ramah lingkungan. Perusahaan 
juga mendukung target Net Zero 
Emission di tahun 2060, dengan 
green operation.

Per tamina juga berhas i l 
melakukan injection untuk carbon 
capture utilization and storage di 
Jatibarang. Hal ini kali pertama 
diterapkan di Asia Tenggara dan 
berhasil meningkatkan produksi 
sebesar 50 persen. Selain itu,  
kegiatan tersebut akan mendorong 
p e n u r u n a n  k a r b o n  e m i s i , 
meningkatkan nilai tambah dari 
reservoir yang selama ini dimiliki 
oleh Indonesia.

Untuk Subholding Refining & 
Petrochemical, tahun ini berhasil 
menyelesaikan pembangunan 

Ke halaman 6 >

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati didampingi Direktur Stratrategi, Portfolio dan 
Pengembangan Usaha Pertamina A Salyadi Saputra, Direktur Penunjang Pertamina Dedi 
Sunardi, Direktur Utama Patra Niaga Alfian Nasution, Direktur Utama Pertamina Power 
Indonesia (PPI) Dannif Danusaputro melakukan simbolis pemotonggan pita peresmian 

charging station di Area Gedung Graha Pertamina Jakarta. Senin (12/12/2022).
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Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengunjungi booth instalasi 65 pada perayaan 
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proyek RDMP Balongan. Proyek 
ini menambah kapasitas produksi 
hingga 9,1 juta barel per tahun.

Sementara itu, Subholding 
Integrated Marine Logistic, PT 
Pertamina International Shipping 
(PIS) berupaya terus melakukan 
ekspansi bisnis dengan mulai 
bekerja sama dengan perusahaan 
asal Jepang. Hal ini akan semakin 
membuka peluang perusahaan 
untuk masuk ke pasar jasa angkutan 
BBM dan LPG internasional. “PIS 
akan segera melebarkan layarnya 
untuk masuk ke samudra yang 
lebih luas, ke bisnis  lain yang lebih 

relevan dengan masa depan, future 
energy,” ujar Nicke.

Nicke juga mengapresiasi para 
Perwira Subholding Gas yang turut 
berkontribusi dalam  transisi energi 
dari fossil ke new energy melalui 
penyediaan sarana dan prasaran 
gas yang telah dibangun, guna 
menopang keandalan energi di 
tanah air.

Pertamina juga terus berupaya 
memudahkan akses energi bagi 
seluruh masyarakat Indonesia 
melalui program BBM Satu Harga 
yang digul i rkan perusahaan. 
“Kita akan tetap memegang 

komitmen apapun energi yang 
diperlukan oleh bangsa ini, kita 
yang akan menyediakannya. Jadi 
yang namanya keadilan energi ini 
tetap menjadi tanggung jawab 
Pertamina,” tegas Nicke.

Pertamina juga terus berupaya 
mengembangan sumber energi 
baru dan terbarukan, melalui 
Subholding New and Renewable 
Energy (NRE). Salah satunya 
dengan mengembangkan panel 
surya untuk sumber energi di 
SPBU  Green Energy Stat ion 
(GES). “Terima kasih PNRE yang 
sudah hampir 300 SPBU ini sudah 

menjadi Green Energy Station 
berasal dari PLTS ini akan terus 
kita tingkatkan di seluruh aset aset 
Pertamina,” ucapnya.

Ta k  l u p a ,  N i c k e  j u g a 
menyampa ikan rasa te r ima 
kasihnya kepada seluruh pihak, 
khususnya Perwira Pertamina, atas 
kontribusi yang diberikan kepada 
perusahaan seama ini. “Di hari 
ulang tahun ke-65 Pertamina, kita 
semua bisa berdiri tegak dengan 
rasa bangga dan penuh cinta 
kepada Indonesia. Teruslah menjadi 
energi bagi Indonesia,” pungkas 
Nicke.•STK

< dari halaman 5

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati bersama Corporate Secretary Pertamina 
Brahmantya Satyamurti mengapresiasi penerbitan memegang buku We Care We 
Cure dan buku Transformasi Pertamina sebagai kado HUT Ke-65 Pertamina, Senin 

(12/12/2022).
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Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati bersama Direktur SDM Pertamina, M. Erry 
Sugiharto foto bersama top leaders level Vice President dan General Manager yang 
menerapkan AKHLAK dalam acara HUT PT Pertamina (Persero) ke 65 tahun di Grha 

Ballroom Pertamina, Jakarta, Senin, (12/12/2022).
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Direktur SDMPertamina, M. Erry Sugiharto foto bersama best leader dari holding dan 
subholding yang  menerima raport living core values AKHLAK  dalam acara HUT ke-65 

PT Pertamina (Persero), di Grha Ballroom Pertamina, Jakarta, Senin, (12/12/2022).
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Direktur Utama Pertamina bersama direksi lainnya mendengarkan pemaparan tentang  
kinerja 2022 dalam acara HUT ke-65 PT Pertamina (Persero), di Grha Ballroom Pertamina, 

Jakarta, Senin, (12/12/2022).
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menjadi Green Energy Station 
berasal dari PLTS ini akan terus 
kita tingkatkan di seluruh aset aset 
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menyampa ikan rasa te r ima 
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kontribusi yang diberikan kepada 
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ulang tahun ke-65 Pertamina, kita 
semua bisa berdiri tegak dengan 
rasa bangga dan penuh cinta 
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energi bagi Indonesia,” pungkas 
Nicke.•STK

< dari halaman 5

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati bersama Corporate Secretary Pertamina 
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Perempuan Pelestari Anyaman Purun Raih Best of The Best AJP 2022
JAKARTA -  “Perempuan Pelestar i 
Anyaman Purun” karya Mhd. Febrinanda 
Primadana dari DAAI TV Medan berhasil 
meraih penghargaan tert inggi Best 
of The Best pada malam Anugerah 
Jurnalistik Pertamina (AJP) 2022, Jumat, 
16 Desember 2022 malam.

Penghargaan diserahkan langsung 
oleh Direktur Strategi Portofolio dan 
Pengembangan Usaha A.Salyadi Saputra  
dan Plt. Ketua Dewan Pers M. Agung 
Dharmajaya di Ballroom Grha Pertamina. 

Dengan  ra i han  i n i ,  i a  be rhak 
mendapatkan hadiah uang tunai, tropi, 
piagam serta kursus singkat di luar negeri. 

Wakil Ketua Dewan Pers, M. Agung 
Dharmajaya yang juga Dewan Jur i 
Nasional AJP 2022 mengatakan karya 
jurnalis dari teritori Sumbagut ini sangat 
bagus sehingga layak menyandang Best 
of The Best.

“Karya ini bisa menjadi trigger buat 
jurnalis di media lokal bagaimana konten 
menarik disajikan dengan apik,” tandas 
M. Agung Dharmajaya.

Dewan Juri Nasional Syamsuddin 
Ch Haesy mengatakan karya berjudul 
“Perempuan Pelestari Anyaman Purun” 
relevan dengan tema yakni Energizing 
Your Future dan digarap dengan sangat 
apik. 

Riza Primadi menilai karya ini gagasan 
dan ceritanya menarik sehingga membuat 
penonton larut dalam cerita yang disajikan.

Semen ta ra  Maman  Suhe rman 
mengatakan bahwa karya Best of The 
Best secara teknis videografi digarap 
dengan luar biasa bukan hanya semata-
mata pertunjukan kehumasan.

Mhd. Febrinanda Primadana menyam-
paikan rasa syukur dan bahagia atas 
apresiasi Pertamina terhadap karyanya.

“Saya tidak menyangka akan men-
dapat kan capaian sejauh ini,’ ujarnya. 

UCAPAN SELAMAT 
Direktur Strategi Portofol io dan 

Pengembangan Usaha A.Salyadi Saputra 
mewakil i  Direktur Utama Pertamina 
mengatakan penyelenggaraan AJP tidak 

lepas dari keinginan kuat Pertamina 
untuk ikut mendorong para jurnalis 
menghasilkan karya-karya berkualitas dan 
menggunggah kesadaran publik bahwa 
membangun ketahanan, kemandirian dan 
kedaulatan energi nasional merupakan 
tanggung jawab kita bersama.

“Kepada rekan-rekan media yang 
berhasi l  meraih kemenangan pada 
AJP 2022, kami sampaikan apresiasi, 
penghargaan dan ucapan selamat. Bagi 
yang belum mendapat kesempatan, 
tetap semangat untuk terus berkarya dan 
Selamat Bertemu di AJP 2023 dengan 
tema Pertamina Energizing Your Life!” 
ujarnya. 

Corporate Secretary PT Pertamina 
(Persero) Brahmantya S. Poerwadi dalam 
laporannya mengatakan, AJP 2022 diikuti 
oleh 2.424 karya yang berasal dari 10 
teritori yakni Sumatera Bagian Utara 
(Sumbagut), Sumatera Bagian Tengah 
(Sumbagteng), Sumatera Bagian Selatan 
(Sumbagsel), Jawa Bagian Barat (JBB), 
Jawa Bagian Tengah (JBT), Jawa Timur, 
Bali, Nusa Tenggara (Jatimbalinus), 
Sulawesi, Kalimantan, Maluku – Papua 
dan DKI Jakarta.  

“Kami sampaikan terima kasih kepada 
teman-teman jurnalis yang terus setia 

dan antusias mengikuti AJP 2022. Karya 
AJP terus mengalami peningkatan baik 
dari sisi kuantitas maupun kualitas,” ujar 
Brahmantya.

AJP 2022 diikuti para jurnalis di 
seluruh Indonesia dan melahirkan 19 
Juara Nasional dan 170 Pemenang 
Teritori. Para pemenang terbagi dalam 
6 kategori lomba yakni Kategori Media 
Cetak, Media Online, Media Radio, Media 
Televisi, Essay Foto dan Kategori CSR-
UMKM Pertamina.

P E RTA M I N A  A J A K  J U R N A L I S 
NASIONAL TANAM MANGROVE DAN 
LEPAS LIARKAN TUKIK

Di hari yang sama, Jumat pagi, 
15 Desember 2022, Pertamina juga 
mengajak para jurnalis nasional yang lolos 
hingga grand final AJP 2022 melakukan 
penanaman mangrove dan pelepasan 
Tukik di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu. 

Pertamina bersama 60 peserta secara 
simbolis menanam 500 mangrove sebagai 
bagian dari salah satu komitmen untuk 
mendukung zero emission yang sudah 
ditetapkan oleh pemerintah. 

Pjs. VP Corporate Communication 
P T  P e r t a m i n a  ( P e r s e ro )  H e p p y 
W u l a n s a r i  m e n g a t a k a n  d e n g a n 

Febrinanda Primadana pemenang best of the best Anugerah Jurnalistik Pertamina 2022 (tengah).
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< dari halaman 7

penanaman mangrove dan memonitor 
pertumbuhannya bisa memberikan 
kontribusi dalam pengurangan emisi 
karbon. “Sedangkan pelepasan tukik 
diharapkan anak penyu ini berhasil survive 
di habitatnya dan bisa berkembang biak 
sehingga menambah jumlah komunitas,” 
kata Heppy. 

Salah satu grand finalis dari Surabaya, 

I hya ’  U lumudd in  merasa  senang 
diajak untuk menanam mangrove dan 
melepasliarkan tukik di Pulau Pramuka. 
“Ini pengalaman baru bagi saya karena 
untuk pertama kalinya ikut menanam 
mangrove dan memegang tukik.  Biasanya 
hanya meliput kegiatan semacam ini dan 
memotretnya. Semoga satu langkah ini 
memberi seribu manfaat seperti tagline-

nya Pulau Seribu,” ucapnya.
Rasa salut juga diutarakan Norma 

Fauzia Muhammad, jurnalis dari Radar 
Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya. 
Menurutnya, event sarat edukasi ini jarang 
dilakukan lembaga lain. “Terima kasih 
Pertamina karena mengajak kami untuk 
lebih peduli lingkungan,” pungkasnya.•IDK/

AP/TA/HS/AA
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No. 51 TAHUN LVIII8

Ke halaman 9 >



SEMARAK
HUT KE-65

Perempuan Pelestari Anyaman Purun Raih Best of The Best AJP 2022
< dari halaman 7

penanaman mangrove dan memonitor 
pertumbuhannya bisa memberikan 
kontribusi dalam pengurangan emisi 
karbon. “Sedangkan pelepasan tukik 
diharapkan anak penyu ini berhasil survive 
di habitatnya dan bisa berkembang biak 
sehingga menambah jumlah komunitas,” 
kata Heppy. 

Salah satu grand finalis dari Surabaya, 

I hya ’  U lumudd in  merasa  senang 
diajak untuk menanam mangrove dan 
melepasliarkan tukik di Pulau Pramuka. 
“Ini pengalaman baru bagi saya karena 
untuk pertama kalinya ikut menanam 
mangrove dan memegang tukik.  Biasanya 
hanya meliput kegiatan semacam ini dan 
memotretnya. Semoga satu langkah ini 
memberi seribu manfaat seperti tagline-

nya Pulau Seribu,” ucapnya.
Rasa salut juga diutarakan Norma 

Fauzia Muhammad, jurnalis dari Radar 
Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya. 
Menurutnya, event sarat edukasi ini jarang 
dilakukan lembaga lain. “Terima kasih 
Pertamina karena mengajak kami untuk 
lebih peduli lingkungan,” pungkasnya.•IDK/
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Ke halaman 9 >

Pjs VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Heppy Wulansari bersama 
para peserta Anugerah Jurnalistik Pertamina 2022  melakukan pelepasan tukik (anak 

penyu) ke habitatnya di Pulau Pramuka, Jakarta, Jumat, (16/12/2022).

FO
TO

 : 
A

A

Grand finalis AJP 2022 antusias terjun langsung menanam mangrove di pesisir Pulau 
Pramuka, Kepulauan Seribu.

FO
TO

 : 
A

A
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Corporate Secretary Pertamina Brahmantya S. Poerwadi menyampaikan laporan 
pelaksanaan AJP 2022, di Grha Pertamina, Jumat (16/12/2022).

FO
TO

 : 
TA

Para pemenang Pertamina Employee Journalism menerima piala AJP 2022 pada Malam 
Anugerah Jurnalistik Pertamina 2022,  Jumat (16/12/2022).

FO
TO

 : 
TA

Para jurnalis nasional antusias mengikuti lagu yang dibawakan oleh artis dangdut Nella 
Kharisma.

FO
TO

 : 
TA

Band Gigi memukau para jurnalis nasional yang hadir dalam Malam Anugerah Jurnalistik 
Pertamina 2022.

FO
TO

 : 
TA

SEMARAK
HUT KE-65

Perempuan Pelestari Anyaman Purun Raih Best of The Best AJP 2022
< dari halaman 8



Forum CIP Pertamina Optimalkan Sinergi melalui Inovasi
SOROT

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) terus berbenah 
untuk menghadapi Tantangan bisnis Ke depan,  
berbagai inovasi terus di kembangkan, untuk itu 
PT Pertamina (Persero) kembali menggelar Forum 
Presentasi Continuous Improvement Program 
(CIP), Kegiatan ini berlangsung 3 hari, yaitu  7 - 9 
Desember 2022 secara online.

Mela lu i  Forum CIPPerwira Pertamina 
membuktikan bahwa mereka dapat selalu berinovasi 
dan beradaptasi dengan berbagai tantangan dan 
mengoptimalkan proses bisnis. Menurut Direktur 
SDM Pertamina M. Erry Sugiarto, kegiatan forum 
CIP  Yang bertemakan “Optimize Synergy Portfolio 
Holding Through Innovation” mengusung 5 prioritas 
BUMN, yaitu  nilai ekonomi dan sosial, inovasi model 
bisnis, kepemimpinan teknologi, meningkatkan 
prestasi, serta pengembangan talenta. 

“Dengan menerapkan salah satu dari lima 
prioritas tersebut diharapkan akan terciptanya efek 
domino perusahaan, sehingga Perwira Pertamina 
Holding dapat memberikan kontribusi dengan 
inovasi dan bisnis baru yang berdampak bagi 
pertumbuhan perusahaan,” ujar Erry.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat 
kepada para peserta CIP 2022, yang telah 
memberikan kontribusi dalam bentuk inovasi. 
“Semoga improvement dan inovasi tersebut 
dapat diimplementasikan sehingga berdampak 
bagi pertumbuhan perusahaan. Besar harapan 
kami agar seluruh tim manajemen memberikan 
dukungan penuh untuk segera menerapkan inovasi 

siap dikomersialisasikan untuk bisa memberikan 
kontr ibus i  leb ih kepada masyarakat dan 
meningkatkan kompetitif efektif Pertamina.

Acara ini juga diisi dengan  sesi innovation 
talk dari Sluku-Sluku Bathok I dari Regional 
Jawa Tengah yang berhasi l  penghargaan 
best inventor dan predikat gold  di  Ajang 
Seoul  Internat iona l  Invent ion Fa i r  2022. 
 Inovasi yang diangkat tentang pengembangan 
alat pengering padi berbasis sistem rotary dengan 
waktu yang efisien dan hasil produksi yang lebih 
optimal.•

yang mengawal dan memonitor implementasi 
inovasi tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, VP Organization Capability 
Pertamina Rini Widiastuti mengatakan kegiatan 
CIP telah melekat di berbagai bisnis perusahaan  
dan telah menjadi metode dalam menyelesaikan 
masalah oleh Perwira Pertamina. “Mari kita 
optimalkan program ini untuk memberikan 
kontribusi terbaik berupa inovasi sesuai dengan 
tata nilai AKHLAK,” tutur Rini. 

Ia juga mengingatkan Perwira Pertamina  
untuk membuat paten bagi produk-produk yang 

Direktur SDM Pertamina M. Erry Sugiharto memberikan ucapan selamat kepada Perwira Pertamina yang terus 
mengimplementasikan CIP sehingga memberikan kontribusi bagi kemajuan perusahaan.

FO
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 : 
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Kolaborasi Bisnis Berkelanjutan, Pertamina dan Japan Bank 
Laksanakan Green Facility Signing Ceremony

SOROT

JAKARTA - Pertamina Persero bersama dengan 
Japan Bank For Internal Cooperation melakukan 
Green Facility Signing Ceremony. Penandatanganan 
ini dilakukan bertempat di Ruang Exlounge Gedung 
Fastron Grha Pertamina, Jakarta, pada Rabu, 14 
Desember 2022. 

Direktur Utama Pertamina  Nicke Widyawati 
mengapres ias i  se luruh p ihak yang te lah 
berkolaborasi hingga terwujud penandatanganan 
ini.  Ia berharap kerja sama kedua belah pihak 
menjadi awal untuk langkah baru Pertamina 
mencapai semua target G2G (Government to 
government) dan B2B (Business-to-business).

“Kami merancang untuk Pertamina bukan 
hanya antara dua entitas, namun juga menjadi 
milestone strategis, sebuah batu loncatan bagi 
Indonesia untuk dapat mencapai target Net Zero 
Emission pada 2060. Penting bagi Pertamina 
untuk mengembangkan Green Business dan 
merealisasikan program dekarbonisasi utnuk 
mendukung target Net Zero Emission pemerintah,” 
ujarnya. 

Sebagai perusahaan energi, target ambisius 
yang dibuat pemerintah ini tidak akan bisa 
Pertamina capai sendiri. Pertamina membutuhkan 
kerja sama global. Disadari bahwa tantangan 

Indonesia. 
“Indonesia dan Jepang, JB, tidak terpisahkan. 

Pada era karbon netral dan dekarbonisasi ini, Presiden 
Jokowi dan PM Khisida telah mengumumkan bahwa 
mereka akan menjadi sponsor dalam usaha Asia 
mewujudkan zero emission society. Sehingga 
banyak yang harus kita kerjakan. Lewat pendekatan 
holistik inilah, JB dapat mendukung Indonesia, 
tidak hanya lewat pengurangan energi batu bara 
dan memperkenalkan energi terbarukan, namun 
juga melalui dekarbonisasi di industri minyak dan 
gas yang sudah ada dengan pengenalan hydrogen 
ammonia dan melalui efisiensi energi,” jelasnya. 

Menurutnya teknologi dan SDM adalah hal yang 
penting, jadi JB akan terus mendukung pendanaan 
dan bimbingan untuk Pertamina dan entitas lain 
di Indonesia melalui dukungan dari perusahaan-
perusahaan Jepang yang memiliki teknologi.

“Ini mungkin dalam jumlah kecil, namun hal 
ini pasti akan menjadi langkah penting untuk 
kolaborasi antara Indonesia dan Jepang, serta 
antara Pertamina dan JB. Terima kasih untuk semua 
yang bekerja keras, baik on-site maupun off-site. 
Pekerjaan ini akan menjadi pekerjaan penting yang 
memerlukan komitmen, dedikasi, dan kerja sama 
kita semua,” tutupnya.•IDK/PW

terbesar Indonesia sebagai negara berkembang 
memiliki tiga isu utama dalam mencapai target net 
zero emission, yaitu teknologi, pendanaan, dan 
kesiapan SDM.

“Kami berharap melalui kolaborasi ini juga 
akan membuka kesempatan baru bagi Indonesia 
dan Jepang melakukan kolaborasi pengembangan 
teknologi dan transfer teknologi di masa mendatang, 
sehingga kami bisa memastikan bahwa SDM kami 
akan siap menghadapi transisi energi. Kolaborasi 
ini yang pertama kami mulai, namun kita bisa 
meningkatkan dan memperluas jumlah dan 
jangkauan program. Kita punya banyak program 
dekarbonisasi dan inisiatif pengembangan Green 
Business. Kita akan mulai dengan program ini dan 
akan melanjutkan dengan program-program lain,” 
jelasnya.

Governor of Japan Bank for International 
Cooperation Nobumitsu Hayashi mengungkap 
Indonesia dan Jepang memiliki sejarah panjang 
dalam hal Kerjasama bisnis. Indonesia dan Japan 
Bank (JB) telah terjalin kerjasama pada proyek 
minyak bumi, energi dan Sumber Daya Mineral. JB 
juga telah mendukung banyak proyek infrastruktur 
kelistrikan hingga 11 GW. Japan Bank juga telah 
mendukung banyak industri pertambangan di 

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati bersama Governor of Japan Bank for International Cooperation Mr Nobumitsu Hayashi menyaksikan penandatanganan yang 
dilakukan oleh Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini, Director General New Energy and Power Finance Departement II JBIC Nao Kawakami & Managing Director & 
Country Head of Global Corporate & International Banking MUFG Bank Pancaran Affendi tentang Green Facility Signing Ceremony antara Pertamina & Japan Bank For Internal 
Cooperation yang diseselnggarakan di Gedung Grha Pertamina, Jakarta pada Rabu (14/12/2022).

FOTO :PW
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Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan,
Pertamina Berkontribusi Turunkan Emisi karbon 

SOROT

JAKARTA - Sebagai Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) yang menyediakan energi bagi Negeri. 
Pertamina berkomitmen selalu siap menjaga 
ketahanan energi Nasional dalam berbagai situasi 
dan kondisi, termasuk dalam proses transformasi 
yang dilakukan Perusahaan.

Pada Tahun 2021, Pertamina melakukan 
transformasi dan restukturisasi pembentukan 
Holding-Subholding untuk mendukung aspirasi 
pemegang saham, menjadi perusahaan global energi 
terdepan dengan nilai pasar US$100 miliar.  Dengan 
visi menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia 
serta misi menjalankan usaha minyak, gas,serta 
energi baru dan terbarukan secara terintegrasi.

Guna mewujudkan hal tersebut,dalam proses 
bisnisnya saat ini selain berkecimpung di bisnis oil 
and gas. Pertamina juga memberikan perhatian 
penuh pada pengembangan energi terbarukan. Hal 
tersebut diwujudkan dengan 14,5 persen strategi 
investasi di Green Business.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama 
Pertamina Nicke Widyawati dalam kegiatan 
Presentasi Green Leadership, Kandidat Proper Emas 
Tahun 2022. Bertempat di Gedung KLHK, Jakarta 
Timur, pada Rabu (14/12/2022).

Dalam kesempatan ini  Direktur Utama Pertamina 
Nicke Widyawati didampingi oleh Direktur Keuangan 
Pertamina Emma Sri Martini, Corporate Secretary 
Pertamina Brahmantya S. Poerwadi beserta jajaran 
Direksi Subholding Pertamina, VP HSSE PSRM 
Suripno, VP Investor Relation Juferson Mangempis 
dan manajemen terkait.

P r e s e n t a s i  d i s a m p a i k a n  k e p a d a 
j a j a r a n  d e w a n  P r o p e r  d i  a n t a r a n y a ; 
Ketua Dewan Proper Sudharto P Hadi, Dirjen pengen-
dalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 
(PPKL-KLHK) Sigit Reliantoro. Ahli Lingkungan 
Internasional Djismun Kasri. Suahartini Hadad 
(Pemerhati, aktivis sosial, kesetaraan gender, ibu & 
anak, juga kesehatan). Agnes Aristiorini, Wartawan 
Senior Kompas, Darwina Widjayanti (Ketua Yayasan 
Pembangunan, Berkelanjutan, Pemerhati dan aktivis 
sosial, pendidikan, ibu & anak) dan Agus Pambogio 
Pemerhati energi, transportasi dan kesehatan 
(stunting).

Dalam kesempatan ini Nicke juga menjelaskan 
da lam proses  t rans is i  energ i  menu ju  ke 
pengembangan energi baru dan terbarukan, 

perusahaan lainnya di Indonesia bahwa saat ini, kami 
harus melakukan transformasi ke arah sustainable 
energy yang lebih bersih.

Hal  in i  juga seja lan dengan kebi jakan 
keberlanjutan Pertamina, untuk  menjadi perusahaan 
energi global yang terkemuka, bereputasi baik, 
ramah lingkungan, memiliki tanggung jawab sosial 
perusahaan, serta tata kelola perusahaan yang 
baik,” jelas Nicke. 

Dalam kesempatan ini  Ketua Dewan PROPER 
Sudharto P. Hadi menyampaikan apresiasi atas 
banyaknya kandidat PROPER emas dari Pertamina 
Group.

“Mekanisme penetapan kandidat Proper emas 
melalui dua tahapan, yang pertama sudah dilalui 
oleh Perusahaan Subholding sekarang dilanjutkan 
dengan presentasi dari para CEO. Selamat kepada 
Pertamina atas banyaknya Subholding Pertamina 
yang masuk sebagai kandidat PROPER Emas,” 
ungkapnya.

Terdapat 58 kandidat dari Pertamina Group  
terbagi dalam beberapa kategori, yaitu Kategori 
sektor Industri Migas LNG/LPG. kategori Migas UP, 
kategori Migas Distribusi, dan kategori PLTP.

Strategi keberlanjutan Pertamina dijabarkan 
pada 10 Sustainability Focus dimana masing-
masing fokus pembangunan berkelanjutan dan 
memiliki target panjang yaitu addressing climate 
change, reducing environment footprint, protecting 
biodiversity, health and safety, prevention and major 
accident, employee recruiting developement and 
retention, innovation and research, community 
engagement and impact, cyber security, dan 
corporate ethics.

Untuk mencapai 10 fokus keberlanjutan 
Pertamina,ditetapkan 16 Inisiatif yang align dengan 
future-Fit Framework diantaranya net zero roadmap, 
decarbonization, systemize biodiversity program, 
Deliver NRE Capacity Commitment (RJPP), reducing 
environmental footprint, enhancement of health 
& safety aspect, process safety management, 
promoting human rights, Sustainability focused 
research & Innovation, Improve Accessibility to 
energy for the community, Cyber Security structure 
and culture, enhanced GCG management system, 
ESG Operating model, evaluate & implement ESG 
Financing, ESG Communication & Engagement, dan 
Blue Carbon Initiatives.•RIN

Pertamina melakukan berbagai pengembangan di  
berbagai aspek.

Pertamina melakukan pengembangan di aspek 
Bioenergy, Geothermal, Hydrogen, EV Battery & ESS, 
Gasification, NRE, Circular Carbon Economy, Green 
Refinery. Electric Power: Geothermal, Solar Power. 
Mobility: Biofuel, EV Charging & swapping, Others: 
Coal to DME, Hydrogen, Natural Based Solutions, 
CCUS/CCS. 

“Selain menghadirkan pengembangan energi 
baru terbarukan Pertamina juga memiliki program 
pengembangan energi baru terbarukan yang 
melibatkan langsung masyarakat dengan program  
Community Engagement melalui Desa Energi 
Berdikari Pertamina, Hutan Pertamina, Sampah Kita, 
dan program Kampung Iklim Tahun 2022, ujar Nicke.

N i c k e  m e n a m b a h k a n ,  i m p l e m e n t a s i 
sustainability diintegrasikan dan dipantau oleh 
Pertamina (holding), untuk diimplementasikan 
di seluruh Pertamina Group. Pertamina juga 
telah meraih sejumlah pencapaian dalam aspek 
sustainability.

“Seluruh Subholding berkontribusi dalam 
program sustainability dan pencapaian ESG Score 
menjadi KPI dari setiap SubHolding. Pertamina 
juga telah meraih sejumlah pencapaian dalam 
sustainability dalam kancah domestik Pertamina 
diantaranya meraih 23 PROPER  emas pada tahun 
2021. Sedangkan dalam kancah Internasional 
Pertamina mendapatkan skor 22.1 dalam ESG Score 
ranking ke-2 Global dalam Sub Industri Oil & Gas dari 
Sustainalytics. Goal kami adalah Pertamina harus 
menjadi perusahaan yang enviromental friendly, 
socially responsible,dan good governance. Ketiga 
ESG Framework ini menjadi acuan bagi kami dalam 
menjalankan aktivitas operasi. Sampai dengan Tahun 
2021, Pertamina berhasil menurunkan karbon emisi 
sebesar 29%,” tambah Nicke.

Nicke juga menggarisbawahi bahwa PROPER 
sangat penting bagi Pertamina,untuk semakin 
memotivasi perusahaan, agar melakukan transisi ke 
energi bersih yang sustainable.

“Dengan keikutsertaan kami dalam PROPER 
dan berhasilnya kami meraih PROPER, merupakan 
suatu bukti jika bisnis kami sudah fit dengan Future 
Energy Challenge. Karena itulah, PROPER sangat 
penting karena dapat lebih meyakinkan kami 
semua dan memotivasi Pertamina Group maupun 

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mempresentasikan kegiatan CSR Pertamina terkait Program Penilaian Peringkat Kinerja dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Proper) Tahun 2022, Rabu (14/12/2022) di Gedung B KLHK, Jakarta.

FOTO : AP
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Terdapat 58 kandidat dari Pertamina Group  
terbagi dalam beberapa kategori, yaitu Kategori 
sektor Industri Migas LNG/LPG. kategori Migas UP, 
kategori Migas Distribusi, dan kategori PLTP.

Strategi keberlanjutan Pertamina dijabarkan 
pada 10 Sustainability Focus dimana masing-
masing fokus pembangunan berkelanjutan dan 
memiliki target panjang yaitu addressing climate 
change, reducing environment footprint, protecting 
biodiversity, health and safety, prevention and major 
accident, employee recruiting developement and 
retention, innovation and research, community 
engagement and impact, cyber security, dan 
corporate ethics.

Untuk mencapai 10 fokus keberlanjutan 
Pertamina,ditetapkan 16 Inisiatif yang align dengan 
future-Fit Framework diantaranya net zero roadmap, 
decarbonization, systemize biodiversity program, 
Deliver NRE Capacity Commitment (RJPP), reducing 
environmental footprint, enhancement of health 
& safety aspect, process safety management, 
promoting human rights, Sustainability focused 
research & Innovation, Improve Accessibility to 
energy for the community, Cyber Security structure 
and culture, enhanced GCG management system, 
ESG Operating model, evaluate & implement ESG 
Financing, ESG Communication & Engagement, dan 
Blue Carbon Initiatives.•RIN

Pertamina melakukan berbagai pengembangan di  
berbagai aspek.

Pertamina melakukan pengembangan di aspek 
Bioenergy, Geothermal, Hydrogen, EV Battery & ESS, 
Gasification, NRE, Circular Carbon Economy, Green 
Refinery. Electric Power: Geothermal, Solar Power. 
Mobility: Biofuel, EV Charging & swapping, Others: 
Coal to DME, Hydrogen, Natural Based Solutions, 
CCUS/CCS. 

“Selain menghadirkan pengembangan energi 
baru terbarukan Pertamina juga memiliki program 
pengembangan energi baru terbarukan yang 
melibatkan langsung masyarakat dengan program  
Community Engagement melalui Desa Energi 
Berdikari Pertamina, Hutan Pertamina, Sampah Kita, 
dan program Kampung Iklim Tahun 2022, ujar Nicke.

N i c k e  m e n a m b a h k a n ,  i m p l e m e n t a s i 
sustainability diintegrasikan dan dipantau oleh 
Pertamina (holding), untuk diimplementasikan 
di seluruh Pertamina Group. Pertamina juga 
telah meraih sejumlah pencapaian dalam aspek 
sustainability.

“Seluruh Subholding berkontribusi dalam 
program sustainability dan pencapaian ESG Score 
menjadi KPI dari setiap SubHolding. Pertamina 
juga telah meraih sejumlah pencapaian dalam 
sustainability dalam kancah domestik Pertamina 
diantaranya meraih 23 PROPER  emas pada tahun 
2021. Sedangkan dalam kancah Internasional 
Pertamina mendapatkan skor 22.1 dalam ESG Score 
ranking ke-2 Global dalam Sub Industri Oil & Gas dari 
Sustainalytics. Goal kami adalah Pertamina harus 
menjadi perusahaan yang enviromental friendly, 
socially responsible,dan good governance. Ketiga 
ESG Framework ini menjadi acuan bagi kami dalam 
menjalankan aktivitas operasi. Sampai dengan Tahun 
2021, Pertamina berhasil menurunkan karbon emisi 
sebesar 29%,” tambah Nicke.

Nicke juga menggarisbawahi bahwa PROPER 
sangat penting bagi Pertamina,untuk semakin 
memotivasi perusahaan, agar melakukan transisi ke 
energi bersih yang sustainable.

“Dengan keikutsertaan kami dalam PROPER 
dan berhasilnya kami meraih PROPER, merupakan 
suatu bukti jika bisnis kami sudah fit dengan Future 
Energy Challenge. Karena itulah, PROPER sangat 
penting karena dapat lebih meyakinkan kami 
semua dan memotivasi Pertamina Group maupun 

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mempresentasikan kegiatan CSR Pertamina terkait Program Penilaian Peringkat Kinerja dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Proper) Tahun 2022, Rabu (14/12/2022) di Gedung B KLHK, Jakarta.

FOTO : AP
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RTC  Terintegrasi, Upaya Pertamina Hadirkan 
Fasilitas Riset Terpadu

SOROT

JAKARTA - Sebagai perusahaan energi, 
pengembangan kegiatan riset dan teknologi 
menjadi hal penting bagi Pertamina karena 
merupakan tulang punggung perusahaan agar 
dapat memberikan nilai tambah secara efektif, 
efisien, serta diperlukan untuk pengembangan 
bisnis baru guna menghadapi kebutuhan energi 
di masa depan.

Sebagai upaya memenuhi kebutuhan riset 
tersebut, Pertamina menghadirkan satu fasilitas 
dalam satu lokasi, yaitu Research & Technology 
Center (RTC) Terintegrasi Pertamina, yang terletak 
di lahan  Pertamina, di Jalan Daan mogot KM 16, 
Jakarta Barat.

Groundbreaking pembangunan fasilitas RTC 
Terintegrasi Pertamina ini dilaksanakan, pada Jumat 
(9/12/2022). Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur 
Utama Pertamina Nicke Widyawati, Direktur SPPU 
Pertamina A. Salyadi Dariah Saputra, Direktur 
Penunjang Bisnis Pertamina Dedi Sunardi, Direktur 
Utama PT PP Novel Arsyad, didampingi Direktur 
Utama PT Patra Jasa Putut Ariwibowo serta jajaran 
manajemen perusahaan terkait.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati 
mengapresiasi pembangunan fasil i tas ini. 
Menurutnya fasilitas ini bukan sekadar gedung, 
namun fasilitas yang akan mendukung ketahanan 
dan kemandirian energi Indonesia.

“Pembangunan RTC terintegrasi ini adalah 
gagasan atau ide yang sudah lama dan akhirnya 
bisa diwujudkan. Diharapkan ini sesegera mungkin 
selesai karena sangat kita perlukan.Yang akan 
dibangun bukan hanya gedung untuk Research 
and Technology-nya Pertamina, tetapi fasilitas 
yang akan mendukung kemandirian energi 
Indonesia. Di sinilah akan lahir inovasi-inovasi 
yang dapat mewujudkan transisi energi Indonesia 
ke depan. Selama ini kita melakukannya dengan 
terpisah-pisah, karena itu sekarang kita buat lebih 
terintegrasi,” ujar Nicke.

Nicke menambahkan bahwa perusahaan yang 
survive adalah mereka yang memiliki kemampuan 
melakukan inovasi. “Karena ke depan, perusahaan 
yang bisa survive dan yang bisa tumbuh untuk 

memenuhi kriteria green building, kemudian 
nantinya pada saat pembangunan kami akan 
menggunakan BIM teknologi yang kemudian 
kami pakai untuk mempercepat proyek. Proses 
perencanaan dan pembangunan dilakukan 
secara paralel sehingga bisa mempersingkat 
waktu pengerjaan proyek. Harapan kami, semoga 
pembangunan proyek ini bisa berjalan on schedule, 
on budget dan on return, dan tetap menjaga 
aspek HSSE selama proses pembangunannya,” 
harapnya.

Pembangunan RTC Center Terintegrasi 
Pertamina dilaksanakan pada tahun 2022 dengan 
luas total lantai 65.931 meter persegi. Fasilitas ini 
terdiri dari beberapa bangunan, yaitu Laboratorium 
Utama, Laboratorium Terbuka & Bengkel, dan 
Business Center, yang dilengkapi dengan fasilitas-
fasilitas pendukung yang diperlukan.

Implementasi BIM, dilakukan sejak masa 
perencanaan hingga masa konstruksi. Selain 
untuk meningkatkan produktivitas pekerjaan, BIM 
juga dapat membantu memudahkan komunikasi 
dengan stakeholders. Tidak hanya BIM, nantinya 
proyek ini juga didukung dengan pemanfaatan 
teknologi smart construction, seperti Virtual Reality.

Fasilitas RTC terintegrasi memiliki keunggulan, 
yakni fasilitas laboratorium terintegrasi untuk 
penelitian, hulu, hilir dan energi terbarukan; 
didesain dengan target sertifikasi green building; 
dan dilaksanakan dengan mengedepankan 
sinergi Pertamina dan anak usaha Patra Jasa. 
Penggunaan panel surya untuk menyediakan 
sampai 11% energi bangunan, penerapan building 
automation system dalam operasional bangunan. 
Penggunaan komponen dalam Negeri (TKDN) 
secara maksimal.

Fasilitas RTC terintegrasi juga memiliki 
keunggulan pencahayaan alami dengan 
secondary skin berupa panel AC perforated yang 
memungkinkan cahaya dan visual masuk ke dalam 
ruang sehingga ruang kerja menjadi lebih sehat; 
memiliki ruang terbuka hijau dan biophilic design, 
yaitu unsur tanaman dan elemen hijau di dalam 
ruangan.•RIN

keberlanjutan adalah perusahaan yang memiliki 
kemampuan untuk inovasi. Research and 
technology adalah tahap awal, dan mandatori yang 
dilakukan untuk bisa mewujudkan pengembangan 
inovasi. Karena pentingnya fasilitas ini, akselerasi 
Patra Jasa dan PP sangat kami apresiasi. Kami 
di Pertamina memberikan dukungan penuh,” 
tambahnya.

Direktur Utama PT Patra Jasa Putut Ariwibowo 
menyampaikan, sebagai bagian dari Pertamina, 
Patra Jasa berkomitmen untuk mendukung kegiatan 
yang dilakukan oleh Pertamina Holding dalam upaya 
menjadi global energy champion. Salah satunya 
melalui pembangunan fasilitas RTC terintegrasi ini.

“Patra Jasa siap membantu mensukseskan 
tujuan dan aspirasi Pertamina. Kami menerima 
penugasan dari Direktorat SPPU Pertamina pada 
14 Januari 2022 untuk membangun fasilitas ini. 
Pembangunan akan dilakukan dalam 4 tahap. 
Gedung yang dibangun akan mengedepankan 
konsep green building, mengutamakan konsep 
green design, neutral, dan high technology. 
Misalnya, dirancang tahan ledakan dan sejak 
awal memperhatikan aspek kemudahan dalam 
maintenance gedung. Kami berharap pembangunan 
dapat dilaksanakan sesuai rencana sehingga 
dapat dimanfaatkan oleh Pertamina dan dapat 
berkontribusi pada pertumbuhan bisnis Pertamina,” 
harapnya.

PT Patra Jasa berkolaborasi dengan PT 
PP dalam membangun RTC Terintegrasi, salah 
satunya melalui penerapan Teknologi BIM (Building 
Information Modelling), teknologi di bidang AEC 
(Architecture, Engineering dan Construction) yang 
mampu mensimulasikan seluruh informasi di dalam 
proyek pembangunan ke dalam model 3 dimensi, 
sehingga akurasi pekerjaan meningkat, termasuk 
penataan pekerjaan di lapangan serta dapat lebih 
memitigasi risiko konstruksi.

Direktur Teknik PT Patra Jasa Whisnu 
Bahriansyah mengharapkan, pusat riset terpadu 
ini kegiatan riset dan teknologi Pertamina bisa lebih 
baik dan terpadu.

“Kami akan membuat satu bangunan yang 

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati didampingi Direktur Penunjang Bisnis Pertamina Dedi Sunardi, Direktur SPPU Pertamina Salyadi Dariah Saputra dan Direktur Utama 
Patra Jasa Putut Ariwibowo saat melihat maket bangunan RTC sebelum acara Ground Breaking Pembangunan Fasilitas Research & Technology Center Terintegrasi Pertamina yang 
diselenggarakan di Daan Mogot, Jakarta, Jumat (9/12/2022).
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Agresif Temukan Sumber Daya Gas,
Pertamina Dukung Komitmen Transisi Energi Ramah Lingkungan

SOROT

JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE), 
sebagai Subholding Upstream  Pertamina, 
terus berupaya meningkatkan kinerja untuk 
mendukung ketahanan energi nasional. PHE 
juga terus memberikan upaya maksimal untuk 
memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. 
Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional 
(RUEN), komposisi bauran besaran energi 
Indonesia diperkirakan akan didominasi oleh 
Energi Baru Terbarukan (EBT) pada tahun 2050. 
Selain itu diperkirakan bahwa energi minyak 
dan gas juga tetap berperan untuk memenuhi 
kebutuhan energi nasional. Sepanjang tahun 
2022, PHE menjalankan strategi operasi masif dan 
agresif melalui keberhasilan sejumlah pengeboran 
eksplorasi yang menghasilkan penambahan 
sumberdaya 2C terambil sebesar 144 MMBO 
untuk minyak dan 931 BCFG untuk gas. 

Hal ini disampaikan  oleh Direktur Eksplorasi 
PHE, Muharram Jaya Panguriseng, dalam 
kegiatan Energy & Mining Editor Society (E2S) 
Awards, “sejalan dengan target Net Zero Emission 
(NZE) pemerintah pada tahun 2060, PHE memiliki 
strategi transisi energi melalui peningkatan 
pemanfaatan energi gas yang ramah lingkungan, 

inovasi LPG Production Booster System di 
Kilang Badak LNG Bontang. Teknologi tersebut 
dapat meningkatkan produksi LPG untuk wilayah 
Bontang hingga 323% sebesar 603 M3 per hari

“Dengan penemuan teknologi ini, memberikan 
harapan bahwa kita bisa menghasilkan tambahan 
produksi LPG nasional, yang secara otomatis 
dapat mengurangi impor LPG. Efisiensi atau 
mengurangi penggunaan energi secara cermat 
dan hemat bisa memberikan kontribusi pada 
penurunan karbon emisi,” tutur Muharram. 

PHE juga telah terdaftar dalam United Nations 
Global Compact (UNGC) sebagai partisipan/
member sejak Juni 2022. PHE berkomitmen pada 
Sepuluh Prinsip Universal atau Ten Principles dari 
UNGC dalam strategi dan operasionalnya, sebagai 
bagian penerapan aspek Environment, Social, dan 
Governance (ESG). PHE mendapatkan rating 
ESG 30,5 atau peringkat 23 dari total 250 oil & 
gas producers. PHE akan terus mengembangkan 
pengelolaan operasi di dalam dan luar negeri 
secara profesional untuk mewujudkan pencapaian 
menjadi perusahaan minyak dan gas bumi kelas 
dunia yang environmentally friendly, socially 
responsible dan good governance.•SHU

program dekarbonisasi dan inovasi teknologi 
Carbon Capture Utilization & Storage (CCUS) 
dan Carbon Capture Storage (CCS),” terangnya.  

Temuan cadangan gas ini didukung dari 
keberhasilan pengeboran eksplorasi sumur 
Sungai Gelam Timur-1, Wilela-001, Bajakah-001, 
Kolibri-1, Manpatu-1X, Markisa-001, dan GQX 
yang telah di validasi besaran sumberdaya nya di 
tahun 2022, sementara untuk discovery R-2, S-2, 
Sungai Rotan-1, dan Kembo-001 akan di catatkan 
di tahun 2023.  Selain itu sebagai bagian dari value 
chain Pertamina integrated energy company, PHE 
juga didukung oleh infrastruktur Subholding Gas. 

Dalam melakukan kegiatan eksplorasi, PHE 
menerapkan beberapa teknologi terkini, antara 
lain 2D Seismic Broadband dengan Panjang 
lintasan lebih dari 32.000 km yang merupakan 
Survei Seismic Offshore terpanjang di Asia Pasific 
selama 10 tahun terakhir, Full Tensor Gradiometry 
(FTG) yang baru pertama kali digunakan di 
Indonesia, serta 2D Vibroseis Acquisition yang 
memiliki teknologi mutakhir untuk evaluasi target 
sub-vulkanik yang lebih baik melalui penerima 
nirkabel. 

Muharram juga menjelaskan mengenai 
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Pertagas Kembangkan Infrastruktur Gas di Kalimantan dan Sulawes

Raih Penghargaan, PIS Tekankan Akselerasi Bisnis
dengan Transformasi, Hilirisasi, dan Transisi Energi

SOROT

JAKARTA - Upaya PT Pertamina 
International Shipping (PIS) dalam 
menjaga ketahanan energi nasional, 
sekaligus melakukan akselerasi 
ekspansi bisnis ke kancah global 
mendapat apresiasi dari media 
terkemuka di tanah air. 

PIS mendapat dua penghargaan 
sekaligus, yakni dari CNBC Indonesia 
Awards 2022 untuk kategori “Best 
Strategic Investment in Establishing 
Energy Security” dan Gatra Awards 
2022 untuk kategori bidang logistik 
dan perhubungan perusahaan 
pelayaran terintegrasi terdepan di 
ASEAN yang membangun ekspansi 
masif ke rute-rute internasional 
dengan komitmen world class green 
maritime logistics”. 

Penghargaan CNBC Indonesia 
Awards diter ima oleh Direktur 
Utama PIS Yoki Firnandi, turut hadir 
dan menyaksikan penghargaan 
adalah Menteri Badan Usaha Milik 
Negara Erick Thohir yang di momen 
bersamaan juga mendapatkan 
penghargaan sebagai “Minister of 

The Year”. 
Dalam sambutannya, Erick 

menyampaikan pesan yang ditujukan 
untuk para pimpinan perusahaan pelat 
merah. Ia menekankan pentingnya 
mewujudkan BUMN yang sehat 
dengan fokus pada 2 aspek, yakni 
aspek sumber daya manusia dan 
sistem digitalisasi yang baik. 

Indonesia, kata Erick, punya 
pe luang untuk  te rus  tumbuh 
ekonominya minimal di angka 5% 
karena didorong oleh 3 hal yakni; 
sumber daya alam, pangsa pasar 
yang besar, dan hilirisasi yang terus 
didorong. 

Erick berharap 3 hal ini bisa 
dioptimalkan oleh perusahaan BUMN, 
yang dalam menjalankan usahanya 
tak sekadar mencari keuntungan 
tapi berperan juga sebagai benteng 
ekonomi nasional. 

Direktur Utama PIS Yoki Firnandi 
mengucapkan terima kasih atas 
apresiasi yang telah diberikan oleh 
media untuk kinerja PIS di tahun 2022. 
Ia mengatakan ke depan tantangan 

bisnis masih harus dihadapi, namun 
tidak menyurutkan semangat untuk 
terus bertumbuh. 

“Transformasi yang sudah kita 
lakukan, masuk ke tahap lanjutan. 
Keberhasilan yang sudah ada, harus 
bisa jawab tantangan berikutnya 
sebagai bisnis grup Pertamina yang 
menghadapi disrupsi luar biasa. 

Hilirisasi dan transisi energi menjadi 
keniscayaan, bisnis harus lebih adaptif 
dan inovatif,” jelasnya.

Gatra Awards 2022 diterima oleh 
Direktur Armada PIS Muhammad 
Irfan Zainul Fikri. “Penghargaan 
ini jadi pelecut semangat untuk 
mendistribusikan energi ke seluruh 
Indonesia,” kata Irfan.•SHIML

Pertamina Energy Terminal Jalin Kerja Sama Bisnis 
Penyediaan Air dengan Anak Usaha Krakatau Steel
CILEGON,  BANTEN -  PT 
Pertamina Energy Terminal , 
anak usaha dari PT Pertamina 
International Shipping, menanda-
tangani  nota kesepahaman 
atau MoU kerja sama dengan 
PT Krakatau Tirta Industri (KTI) 
dan PT Krakatau Tirta Operasi 
dan Pemeliharaan (KTOP) yang 
merupakan anak dan cucu usaha 
dari PT Krakatau Steel. 

Penandatanganan ker ja 
sama in i  d i l akukan d i  The 
Royale Krakatau Hotel, pada 
Jumat (9/12/2022) dan dihadiri 
antara lain oleh Direktur Utama 
PT Pertamina Energy Terminal 
(PET) Hari Purnomo, Direktur 
Utama PT Krakatau Tirta Industri 
(KTI) Alugoro Mulyowahyudi, dan 
Direktur Utama PT Krakatau Tirta 
Operasi & Pemeliharaan (KTOP) 
Rudyanto Sihotang. 

“Kita sebagai perusahaan 
yang sama-sama bernanung di 
BUMN, tentunya ini merupakan 
kebanggaan tersendiri sebagai 
bentuk sinergi antar BUMN. 
Harapan kami kerjasama ini 

menghasilkan kontibusi positif,” 
ujar Direktur Utama PET Hari 
Purnomo dalam sambutannya. 

Adanya sinergi dan kerja 
sama antar BUMN ini, diharapkan 
mampu mendorong perekonomian 
di Indonesia. PET yakin akan 
pergerakan dan pertumbuhan lini 
bisnis Fresh Water Supply yang 
kini dikelola dan menjadi langkah 
awal untuk mendapatkan proyek-
proyek strategis lainnya.

Direktur Utama KTI Alugoro 
Mulyowahyudi menyampaikan 
momen hari ini sebagai komitmen 
bersama untuk selangkah dan 
se i rama mendorong s inerg i 
bisnis dalam penyediaan air di 
Indonesia. “MoU tersebut menjadi 
kesepahaman awal bagi KTI, 
KTOP, maupun PET untuk KTI 
dan KTOP berkontribusi dalam 
penyediaan air bersama-sama 
PET, khususnya di lingkungan 
Pertamina Group,” ujarnya. 

Selain itu, Alugoro yakin 
pengalaman dan kompetensi KTI 
maupun KTOP di bidang water 
treatment  maupun operation and 

maintenance dapat memberikan 
ni lai tambah bagi Pertamina 
Group. “Kami yakin kehadiran 
KTI dan KTOP di l ingkungan 
Pertamina Group dapat menjadi 
nilai tambah bagi bisnis bersama,” 
ucapnya

D i r u t  K T O P  R u d y a n t o 
Sihotang menambahkan acara 
penanda tanganan ini bukan hanya 

semata-mata sebagai bentuk 
kerja sama pengembangan bisnis, 
namun juga sebagai salah satu 
upaya untuk menjaga lingkungan. 
“Kerja sama ini bukan hanya 
win-win solution, namun juga 
untuk menjawab isu tantangan 
global yang semakin semarak 
dan mempengaruhi kualitas air di 
dunia,” pungkas Rudyanto.•SHIML
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Direktur Utama PT Pertamina Energy Terminal (PET) Hari Purnomo, Direktur Utama 
PT Krakatau Tirta Industri (KTI) Alugoro Mulyowahyudi, serta Direktur Utama PT 
Krakatau Tirta Operasi & Pemeliharaan (KTOP) Rudyanto Sihotang menandatangani 
kesepakatan kerja sama.

Direktur Utama PIS Yoki Firnandi menerima penghargaan CNBC Indonesia Awards.
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Maksimalkan Akselerasi Bisnis dengan Inovasi,
Pertamina Adakan Biznovation Forum 2022

SOROT

JAKARTA - Pertamina menyelenggarakan 
Biznovation Forum 2022 secara hybrid dari 
Ballroom Grha Pertamina, Selasa, 6 Desember 
2022. 
Pertamina Biznovation merupakan program 
akselerasi bisnis-bisnis baru berbasis inovasi 
dengan target bisnis tersebut menghasilkan 
value dan menjadi kontributor pertumbuhan 
bisnis Pertamina Group.

Vice President New Ventures Pertamina 
Indira Pratyaksa menjelaskan bahwa kegiatan 
Biznovation merupakan kegiatan rutin tahunan.

“Kegiatan ini dinamakan Biznovation 
karena  merupakan inovasi-inovasi yang 
berbasis pada bisnis yang ujungnya akan kami 
inkubasi untuk mengomersialisasikan  proyek-
proyek  terpilih. Jadi masih ada seleksi lagi 
sampai nanti akhirnya kami menentukan mana 
proyek-proyek yang tepat untuk kami inkubasi,” 
paparnya.

Ia juga menjelaskan bahwa peserta berasal 
dari seluruh Pertamina Group. “Yang terpilih itu 
nanti akan kami ikut sertakan dalam program 
inkubasi,” ujarnya. 

pitching dan expo. Terpilih 5 next innovator 
biznovation. 

Dalam kegiatan tersebut juga terdapat 
sesi visionary talk yang dibawakan oleh Gita 
Wirjawan Menteri Perdagangan 2011 -2014. 
Gita memompa semangat Perwira untuk berani 
berinovasi dan menciptakan ide-ide.

Salah satu anggota t im Shevia dari 
PTK, Yoga, mengaku sangat antusias untuk 
mengikuti  Biznovation. Inovasi yang dibawakan 
bernama Shevia yaitu platform/aplikasi yang 
akan memproduksi,  mengompi lasi  dan 
mendistribusikan konten simulasi training 
terkait health and safety yang akan digunakan 
pada perangkat virtual reality, yaitu Oculus. 
Pengalaman training secara virtual reality dapat 
membawa pekerja Pertamina Group lebih efektif 
daripada training secara tradisional.

Yoga berharap, inovasi yang digarapnya  
bisa memberikan manfaat bagi Pertamina di 
dalam dunia metaverse. “Jadi Pertamina tidak 
hanya melihat saja tapi juga bisa berkembang 
dan ikut berkontribusi aktif terhadap kemajuan 
metaverse Indonesia,” tuturnya.•IN/TA

Dalam proses inkubasi peserta akan 
divalidasi mulai dari ide, produk, proses bisnis 
sampai kepada konsumen dan market. 

“Setelah menjadi unit bisnis yang bisa 
menghasi lkan revenue generator  maka 
akan kami komersialkan, scale up dan akan 
kami titipkan kepada subholding ataupun 
anak perusahaan yang relevan untuk dapat 
meneruskan bisnis ini,” tutur Indira.

Indira berharap ide-ide  luar biasa ini  dapat 
memberikan kontribusi yang terbaik kepada 
perusahaan karena bisa mengakselerasi 
kemajuan bisnis Pertamina. 

Tahun ini, terdapat 53 proposal ide bisnis 
dari Perwira Pertamina yang telah melalui 
beberapa tahapan. Pada tahap seleksi proposal 
terpilih 14 proposal prioritas yang masuk ke 
tahap starter camp. Tahapan ini menajamkan 
menajamkan proposal dengan pembekalan di 
bidang technopreneurship dan kunjungan ke 
dua startup yang sudah berkembang. Setelah 
itu, peserta memasuki tahap mentoring bisnis 
yang dilakukan oleh para ahli di bidangnya. 
Terakhir, 14 inovasi Perwira terbaik melakukan 
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Wujud Komitmen Keberlanjutan, Pertamedika IHC
Raih Tiga Sertifikasi Manajemen Lingkungan

KIPRAH

JAKARTA - PT Pertamina Bina 
Medika Indones ia  Hea l thcare 
Corporation (Pertamedika IHC) meraih 
tiga sertifikasi ISO terkait sistem 
manajemen lingkungan, mutu, serta 
keselamatan, dan kesehatan kerja 
(K3), yakni ISO 9001:2015 (Sistem 
Manajemen Mutu), ISO 45001:2018 
(Sistem Manajemen K3), dan ISO 
14001:2015 (Sistem Manajemen 
Lingkungan). Sertifikasi ini merupakan 
wujud komitmen perusahaan yang 
bertanggung jawab dan keberlanjutan.

Direktur Medis Pertamedika IHC 
dr. Asep Saepul Rohmat, Sp.PD, 
KGEH, FINASIM meng ungkapkan 
apresiasinya atas perolehan sertifikasi 
lingkungan tersebut. Pihaknya menilai, 
ISO 14001 merupakan standar yang 
memadukan dan menyeimbangkan 
kepentingan bisnis dengan ling-
kungan hidup. Sehingga, upaya 
perbaikan kinerja yang dilakukan oleh 
perusahaan senantiasa disesuaikan 
dengan sumber daya perusahaan, 
baik terkait manusia, teknis, atau 
finansial. 

“Sert i f ikat  ISO yang kami 
peroleh ini merupakan wujud nyata 

Pertamedika IHC dalam bisnis 
kesehatan secara bertanggung 
jawab, aman dan berkelanjutan serta 
memperhatikan aspek lingkungan. 
Perseroan juga akan senantiasa 
melakukan perbaikan terus menerus 
untuk mencapai target perusahaan 
yang berkelanjutan,” je las dr. 
Asep di sela seremoni pemberian 
ISO 14001:2015 oleh perwakilan 
Badan Sertifikasi Worldwide Quality 
Assurance (WQA) di Jakarta, Selasa 
(6/12/2022).

S i s t e m  M a n a j e m e n  I S O 
14001:2015 adalah sebuah standar 
internasional berkaitan dengan 
pengelo laan l ingkungan yang 
mengatur bagaimana perusahaan 
men jalankan bisnis tanpa mencemari 
lingkungan. Selain itu, perusahaan 
senant iasa  mematuh i  sega la 
ketentuan hukum yang berkaitan 
dengan lingkungan yang berlaku di 
Indonesia dan sesuai dengan standar 
internasional.  

Ia  menambahkan,  proses 
penilaian perusahaan terhadap 
sertifikasi ini berjalan sejak per-
tengahan 2022, dimana seluruh 

pekerja melakukan pengumpulan 
data dan wawancara audit lingkungan 
oleh assessor independent. Perseroan 
dinyatakan memenuhi kualifikasi 
karena mampu menunjukkan kinerja 
sejalan dengan tiga komitmen yang 
diperlukan dalam penilaian ISO 
antara lain pencemaran lingkungan, 
kesesuaian dengan undang-undang 
dan perbaikan berkesinambungan 
dari sistem manajemen lingkungan.

Pertamedika IHC merupakan 
anak usaha PT Pertamina (Persero) 

yang bergerak di bidang layanan 
kesehatan .  Perusahaan juga 
merupakan induk usaha rumah 
sakit BUMN yang mengelola 36 
Rumah Sakit dan berafiliasi dengan 
39 rumah sakit, serta 172 klinik 
kesehatan di seluruh Indonesia. 
Pertamedika IHC Group memberikan 
pelayanan komprehensif dan terpadu, 
dengan dukungan profesional medis, 
perawatan dan penunjang medis yang 
berkompeten dan teknologi kesehatan 
terkini.•PERTAMEDIKA IHC

Nusantara Regas dan Pelindo Energi Logistik Sepakat 
Kembangkan Bisnis Land Bases LNG Supply Point di Tanjung Priok
JAKARTA - Tantangan dan upaya 
penyediaan LNG untuk kebutuhan 
di daerah Jawa Bagian Barat 
di masa depan sangat menarik 
mengingat kebutuhan yang cukup 
yang terus menerus meningkat, ini 
menjadi tantangan bagi perusahaan 
untuk menangkap peluang usaha 
yang ada, dengan melakukan 
kerjasama dengan pihak-pihak 
potensial untuk pengembangan 
bisnis ke depan. 

P T  N u s a n t a r a  R e g a s 
(NR)  menandatangani  MoU 
Pengembangan Bisnis Land 
Bases LNG Supply Point di Wilayah 
Tanjung Priok dan/atau Wilayah 
Perairan Lainnya Serta Kerja Sama 
LNG Lainnya dengan PT Pelindo 
Energi Logistik (PEL) pada Selasa, 
6 Desember 2022. Kerja sama ini 
mencakup pengembangan bisnis 
distribusi LNG untuk kebutuhan 
industri/retail dan pelayaran, 

dengan Land Based Supply Point 
di Kawasan Tanjung Priok.

H a r r y  B u d i  S i d h a r t a , 
Direktur Utama Nusantara Regas 
menyampaikan, kebutuhan untuk 
penyediaan LNG bagi Industri 
akan semakin berkembang sejalan 
dengan diberlakukan regulasi 
pembatasan emisi gas buang kapal 
dan dibukanya kawasan industri di 
Pulau Jawa, sehingga penyediaan 
terminal Regasifikasi dan LNG 
Filling Station akan menjadi hal yang 
sangat penting.

Lebih lanjut, Harry menjelaskan 
bahwa dengan mulai masuknya 
kapal-kapal berbahan bakar LNG ke 
terminal Tanjung Priok dan terminal 
lainnya tentunya membuka ruang 
pengembangan bagi perusahaan 
dalam bisnis penyediaan bahan 
bakar bunker kapal.

Wayan Mega Budiar tha 
P l t .  D i rek tu r  U tama  PEL , 

menyampaikan kolaborasi NR-
PEL merupakan Sinergisitas BUMN 
di sektor energi dan logistik untuk 
penyediaan energi bersih yang lebih 
terjangkau.

Acara ini dihadiri oleh Prasetyo 
Direktur Strategi Pelindo, Bapak 
Hanny Uktolseya - Group Head 
Pengembangan dan Kerjasama 

Usaha Pelindo, serta Jajaran Direksi 
dan Manajemen PT Nusantara 
Regas.

MoU ini diharapkan bisa 
mendukung rencana Indonesia 
mencapai Net Zero Emission di 
tahun 2050, yang membutuhkan 
LNG sebaga i  bahan bakar 
perantara.•NR
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Kilang Pertamina Plaju Sumbang PBB Terbesar
Kota Palembang 2022

KIPRAH

PA L E M B A N G ,  S U M AT E R A 
SELATAN - PT Kilang Pertamina 
Internasional (KPI) Refinery Unit III 
Plaju (Kilang Pertamina Plaju) kembali 
menjadi penyumbang Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB) terbesar di 
Kota Palembang tahun 2022. Nilai 
PBB Kilang Pertamina Plaju tahun 
ini mencapai Rp46,9 miliar, diikuti PT 
Pupuk Sriwidjaja Palembang senilai 
Rp25,8 miliar dan PT Angkasa Pura 
II senilai Rp14,8 miliar. 

Walikota Palembang Harnojoyo 
memberikan penghargaan kepada 
K i l ang  Per tamina  P la ju  a tas 
pembayaran PBB perkotaan dengan 
nilai pembayaran tertinggi atas 
seluruh objek pajak tahun ini.

I a  mengap res i as i  K i l ang 
Pertamina Plaju dan para penyum-
bang pajak tercepat dan terbesar 
lainnya. “PAD (Pendapatan Asli 
D a e r a h )  m e r u p a k a n  b a g i a n 
penting untuk pembangunan Kota 
Palembang demi kemakmuran 
masyarakat yang setinggi-tingginya,” 
ujar Harno di Gedung Sekretariat 
D a e r a h  P a l e m b a n g ,  S e n i n 
(12/12/2022).

Menurutnya, capaian pajak 

tertinggi di tahun ini menjadi hadiah 
untuk masa kepemimpinannya yang 
terakhir sebagai Walikota yang akan 
berakhir 2023 mendatang. 

“Saya pribadi mengucapkan 
terima kasih sebesar-besarnya, 
di masa-masa kebangkitan dari 
pandemi COVID-19 sekarang, 
kontribusi pajak dalam menyokong 
pertumbuhan ekonomi sangat 
besar,” imbuhnya.

Kepala Badan Pendapatan 
Daerah (Bapenda) Kota Palembang 
Herly Kurniawan menyebut pihaknya 
tahun ini memiliki target psikologis 
tercapainya pajak Kota Palembang 
sebesar Satu Triliun Rupiah. Hingga 
Jumat (9/12/2022) kemarin, capaian 
Pajak Kota Palembang sudah 
mencapai angka Rp989 Miliar atau 
setara 91,6% dari target. “Kita 
optimistis hingga akhir tahun ini 
dapat melampaui target,” tuturnya.

Senada, Ketua Komisi II DPRD 
Kota Palembang Abdullah Taufik 
turut mengapresiasi respon aktif 
Kilang Pertamina Plaju selama 
proses pembayaran pajak tahun 
2022. “Respon Pertamina sangat 
luar biasa, mereka juga sudah 

menyiapkan anggaran BPHTB 
(Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan) selain PBB,” ujarnya.

Pjs. Area Manager Communi-
cation, Relations & CSR Perliansyah 
menyampaikan Kilang Pertamina 
Plaju siap mendukung penuh 
pembangunan kota Palembang. 
“Kita akan selalu mendukung  
kinerja pemerintah dengan menjadi 

entitas bisnis yang taat pajak demi 
menyokong pembangunan serta 
pergerakan ekonomi negeri,” ujarnya.

Ia menegaskan, Kilang Pertamina 
Plaju  terus berupaya untuk memberi 
contoh nyata economic footprint 
dan sumbangsih dengan terus 
memberikan energi,  semangat 
dan kontribusi dalam membangun 
negeri.•SHR&P PLAJU

Gelar PUBEX, Tugu Insurance Laporkan Perolehan
Premi Rp 4,73 Triliun
J A K A RTA  -  P T  A s u r a n s i 
Tugu Pratama Indonesia Tbk 
(Tugu Insurance) menggelar 
Public Expose (Pubex) 2022 
dengan melaporkan perolehan 
tota l  produks i  premi  bruto 
konsolidasian hingga TW III/2022 
sebesar Rp4,73 triliun, naik 10% 
dibandingkan dengan periode 
yang sama di tahun sebelumnya 
yaitu sebesar Rp4,28 tri l iun. 
Kenaikan tersebut dikontribusikan 
utamanya oleh produksi Class of 
Business (CoB) Fire & Property, 
Marine Hull dan Offshore.

Tatang Nurhidayat selaku 
Presiden Direktur Tugu Insurance 
menjelaskan bahwa perolehan 
laba tahun berjalan konsolidasian 
Rp262,21 miliar naik sebesar 15% 
dibandingkan dengan periode 
yang sama di tahun sebelumnya 
yaitu sebesar Rp229 miliar sebagai 
dampak dari meningkatnya premi 
bruto, pendapatan investasi dan 
pendapatan usaha lainnya.

“Kami konsisten menjalankan 
3 Fokus Strategi Perusahaan, 
yakni optimalisasi bisnis korporasi 
dan komersial, membangun dan 
mengembangkan bisnis ritel, serta 

memperkuat bisnis reasuransi 
melalui PT Tugu Reasuransi (Tugu 
Re) sebagai anak perusahaan,” 
ujar Tatang.

Sesuai keputusan Bursa Efek 
Indonesia (BEI) efektif per 30 
November 2022 Emiten Anak 
BUMN Pertamina dengan kode 
saham TUGU ini juga berhasil 
mengalami pemindahan pen-
catatan dari Papan Berkembang 
menjadi Papan Utama. 

“Selain kinerja atas hasil 
implementasi dari 3 Fokus Strategi 
Perusahaan, pada kesempatan 
Pubex  i n i  kami  j uga  tu ru t 
melaporkan kepada shareholders 
t e rka i t  pe ranan  pe rse roan 
sebagai perusahaan publik yang 
melaksanakan rangkaian aktivitas 
bentuk tanggung jawab terhadap 
sosia l  dan l ingkungan yang 
diselaraskan dengan Sustainability 
Development Goals (SDGs) dan 
Environment, Social & Corporate 
Government (ESG) melalui 4 
Pilar Bakti TUGU yang terdiri 
dari Bakti Untuk Kesehatan, 
Bakti Untuk Pendidikan, Bakti 
Untuk Lingkungan Hidup dan 
Bakt i  Untuk Pemberdayaan 

Masyarakat,” tambah Tatang.
Sementara i tu ni la i  aset 

perseroan tercatat Rp20,85 triliun 
turut mengalami pertumbuhan 
b i l a  d iband ingkan  dengan 
periode 31 Desember 2021 
sebesar Rp20,19 triliun, diikuti 
jumlah ekuitas perseroan pun 
turut naik menjadi Rp9,06 triliun 
dibandingkan dengan periode 
yang sama tahun lalu sebesar 
Rp8,79 triliun.

Adapun indikator kesehatan 

atas kinerja induk perusahaan  
dapat terlihat dari  Rasio Likuiditas 
yang mencapai 168,58% dan 
Rasio Beban (Klaim, Usaha dan 
Komisi) terhadap Pendapatan 
Premi Neto sebesar 62,10%  
yang jauh lebih baik dari industri 
sebesar 104,62%, serta saat 
ini Risk Based Capital (RBC) 
Tugu Insurance sebesar 407% 
jauh di atas ketentuan minimal 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 
yaitu sebesar 120%.•TUGU
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Kilang Pertamina Plaju menjadi wajib pajak teladan kota Palembang sebagai penyumbang 
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K i l ang  Per tamina  P la ju  a tas 
pembayaran PBB perkotaan dengan 
nilai pembayaran tertinggi atas 
seluruh objek pajak tahun ini.

I a  mengap res i as i  K i l ang 
Pertamina Plaju dan para penyum-
bang pajak tercepat dan terbesar 
lainnya. “PAD (Pendapatan Asli 
D a e r a h )  m e r u p a k a n  b a g i a n 
penting untuk pembangunan Kota 
Palembang demi kemakmuran 
masyarakat yang setinggi-tingginya,” 
ujar Harno di Gedung Sekretariat 
D a e r a h  P a l e m b a n g ,  S e n i n 
(12/12/2022).

Menurutnya, capaian pajak 

tertinggi di tahun ini menjadi hadiah 
untuk masa kepemimpinannya yang 
terakhir sebagai Walikota yang akan 
berakhir 2023 mendatang. 

“Saya pribadi mengucapkan 
terima kasih sebesar-besarnya, 
di masa-masa kebangkitan dari 
pandemi COVID-19 sekarang, 
kontribusi pajak dalam menyokong 
pertumbuhan ekonomi sangat 
besar,” imbuhnya.

Kepala Badan Pendapatan 
Daerah (Bapenda) Kota Palembang 
Herly Kurniawan menyebut pihaknya 
tahun ini memiliki target psikologis 
tercapainya pajak Kota Palembang 
sebesar Satu Triliun Rupiah. Hingga 
Jumat (9/12/2022) kemarin, capaian 
Pajak Kota Palembang sudah 
mencapai angka Rp989 Miliar atau 
setara 91,6% dari target. “Kita 
optimistis hingga akhir tahun ini 
dapat melampaui target,” tuturnya.

Senada, Ketua Komisi II DPRD 
Kota Palembang Abdullah Taufik 
turut mengapresiasi respon aktif 
Kilang Pertamina Plaju selama 
proses pembayaran pajak tahun 
2022. “Respon Pertamina sangat 
luar biasa, mereka juga sudah 

menyiapkan anggaran BPHTB 
(Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan) selain PBB,” ujarnya.

Pjs. Area Manager Communi-
cation, Relations & CSR Perliansyah 
menyampaikan Kilang Pertamina 
Plaju siap mendukung penuh 
pembangunan kota Palembang. 
“Kita akan selalu mendukung  
kinerja pemerintah dengan menjadi 

entitas bisnis yang taat pajak demi 
menyokong pembangunan serta 
pergerakan ekonomi negeri,” ujarnya.

Ia menegaskan, Kilang Pertamina 
Plaju  terus berupaya untuk memberi 
contoh nyata economic footprint 
dan sumbangsih dengan terus 
memberikan energi,  semangat 
dan kontribusi dalam membangun 
negeri.•SHR&P PLAJU

Gelar PUBEX, Tugu Insurance Laporkan Perolehan
Premi Rp 4,73 Triliun
J A K A RTA  -  P T  A s u r a n s i 
Tugu Pratama Indonesia Tbk 
(Tugu Insurance) menggelar 
Public Expose (Pubex) 2022 
dengan melaporkan perolehan 
tota l  produks i  premi  bruto 
konsolidasian hingga TW III/2022 
sebesar Rp4,73 triliun, naik 10% 
dibandingkan dengan periode 
yang sama di tahun sebelumnya 
yaitu sebesar Rp4,28 tri l iun. 
Kenaikan tersebut dikontribusikan 
utamanya oleh produksi Class of 
Business (CoB) Fire & Property, 
Marine Hull dan Offshore.

Tatang Nurhidayat selaku 
Presiden Direktur Tugu Insurance 
menjelaskan bahwa perolehan 
laba tahun berjalan konsolidasian 
Rp262,21 miliar naik sebesar 15% 
dibandingkan dengan periode 
yang sama di tahun sebelumnya 
yaitu sebesar Rp229 miliar sebagai 
dampak dari meningkatnya premi 
bruto, pendapatan investasi dan 
pendapatan usaha lainnya.

“Kami konsisten menjalankan 
3 Fokus Strategi Perusahaan, 
yakni optimalisasi bisnis korporasi 
dan komersial, membangun dan 
mengembangkan bisnis ritel, serta 

memperkuat bisnis reasuransi 
melalui PT Tugu Reasuransi (Tugu 
Re) sebagai anak perusahaan,” 
ujar Tatang.

Sesuai keputusan Bursa Efek 
Indonesia (BEI) efektif per 30 
November 2022 Emiten Anak 
BUMN Pertamina dengan kode 
saham TUGU ini juga berhasil 
mengalami pemindahan pen-
catatan dari Papan Berkembang 
menjadi Papan Utama. 

“Selain kinerja atas hasil 
implementasi dari 3 Fokus Strategi 
Perusahaan, pada kesempatan 
Pubex  i n i  kami  j uga  tu ru t 
melaporkan kepada shareholders 
t e rka i t  pe ranan  pe rse roan 
sebagai perusahaan publik yang 
melaksanakan rangkaian aktivitas 
bentuk tanggung jawab terhadap 
sosia l  dan l ingkungan yang 
diselaraskan dengan Sustainability 
Development Goals (SDGs) dan 
Environment, Social & Corporate 
Government (ESG) melalui 4 
Pilar Bakti TUGU yang terdiri 
dari Bakti Untuk Kesehatan, 
Bakti Untuk Pendidikan, Bakti 
Untuk Lingkungan Hidup dan 
Bakt i  Untuk Pemberdayaan 

Masyarakat,” tambah Tatang.
Sementara i tu ni la i  aset 

perseroan tercatat Rp20,85 triliun 
turut mengalami pertumbuhan 
b i l a  d iband ingkan  dengan 
periode 31 Desember 2021 
sebesar Rp20,19 triliun, diikuti 
jumlah ekuitas perseroan pun 
turut naik menjadi Rp9,06 triliun 
dibandingkan dengan periode 
yang sama tahun lalu sebesar 
Rp8,79 triliun.

Adapun indikator kesehatan 

atas kinerja induk perusahaan  
dapat terlihat dari  Rasio Likuiditas 
yang mencapai 168,58% dan 
Rasio Beban (Klaim, Usaha dan 
Komisi) terhadap Pendapatan 
Premi Neto sebesar 62,10%  
yang jauh lebih baik dari industri 
sebesar 104,62%, serta saat 
ini Risk Based Capital (RBC) 
Tugu Insurance sebesar 407% 
jauh di atas ketentuan minimal 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 
yaitu sebesar 120%.•TUGU
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Jajaran Direksi Tugu Insurance dalam acara Public Expose 2022.

Kilang Pertamina Plaju menjadi wajib pajak teladan kota Palembang sebagai penyumbang 
PBB terbesar selama 2022 untuk kota tersebut
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Pertagas Kembangkan Infrastruktur Gas di Kalimantan dan Sulawes

Dukung Pemberdayaan UMKM Mitra Binaan, 
Pertamina Raih Penghargaan Top Brand dari Menparekraf

KIPRAH

PALEMBANG -  PT Pertamina 
(Persero) kembali diganjar penghargaan 
dari Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI. 
Kali ini penghargaan yang diberikan 
berupa kategori Top Brand. Bersama 
l ima perusahaan besar lainnya, 
penghargaan yang didapatkan ini 
diserahkan oleh Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kepada  
General Manager PT Kilang Pertamina 
Internasional (KPI) Refinery Unit III Plaju 
pada gelaran Beli Kreatif Sumsel, Sabtu 
(19/11/2022).

Sandiaga Uno mengatakan 
penghargaan Top Brand bertujuan 
memacu perusahaan besar untuk 
lebih agresi f  dalam melakukan 
pemberdayaan UMKM mitra binaan 
sehingga dapat menuju pasar yang 
lebih luas atau melebarkan fokus 
pada pemasaran melalui lokapasar 
(e-commerce).

“(UMKM mitra binaan) Top Brand 
kita arahkan ke platform e-commerce 
yang besar. Di sini ada Tokopedia 
ada Shopee, Grab mereka siap untuk 
memfasilitasi sebagai mitra-mitra Top 
Brand,” katanya.

Menurutnya dengan diarahkan 

pada lokapasar, perusahaan Top 
Brand dapat memberikan pelayanan 
ekstra kepada pelaku UMKM. Terlebih, 
selama pandemi UMKM menjadi  
penopang perekonomian Indonesia. 

G e n e r a l  M a n a g e r  K i l a n g 
Pertamina Plaju, Yulianto Triwibowo 
menyebut penghargaan ini kian 
meneguhkan komitmen perusahaan 
untuk melakukan upaya optimal dalam 
pengembangan UMKM yang menjadi 
mitra binaan. 

Sepeti halnya di Palembang, lewat 
PT Kilang Pertamina Internasional 
Refinery Unit III Plaju atau Kilang 
Pertamina Plaju, PT Pertamina 
(Persero) memberdayakan belasan 
UMKM mulai dari sektor kuliner 
hingga kerajinan yang kini menjadi 
sasaran program pemberdayaan 
yang ditampung dalam program 
Corporate Social Responsibility (CSR). 
Pendampingan usaha hingga akses 
permodalan didapatkan oleh para 
pelaku usaha.

“Kami berkomitmen untuk tidak 
hanya membuat UMKM bisa naik kelas. 
Lebih dari itu, kami ingin UMKM bisa 
mandiri dan memiliki keberlanjutan 
sehingga bisa bertahan di tengah 

persaingan bisnis yang semakin ketat,” 
ujarnya. 

Aneka produk UMKM mitra 
binaan Kilang Pertamina Plaju selain 
dipromosikan secara gratis di situs Plaju 
Berdaya, secara berkala juga  menjadi 
produk suvenir ataupun kebutuhan bagi 
kegiatan internal perusahaan. Apalagi, 
dalam menjalankan bisnisnya mereka 

mendapatkan pendampingan secara 
cuma-cuma dari para mahasiswa 
peserta program kompetisi Small 
Medium Enterprise Empowerment 
Competition (SMEEC) 2022.

“Dengan upaya opt imal  in i 
diharapkan UMKM mitra binaan skala 
usahanya bisa lebih meningkat dan 
berdaya,” tambah Yulianto.•SHR&P PLAJU

Triwulan III-2022, Laba Bersih PertaLife Insurance
Melonjak 71,04%
JAKARTA - Di tengah tekanan 
ekonomi global, PT Perta Life 
Insurance (PertaLife Insurance) 
mampu mencatat kinerja keuangan 
yang positif. Tercatat sampai 30 
September 2022 perseroan meraih 
laba bersih sebesar Rp50,16 miliar, 
melonjak 71,04% dibandingkan 
p e r i o d e  y a n g  s a m a  t a h u n 
sebelumnya sebesar Rp29,33 
miliar. 

Direktur Utama PertaLi fe 
Insurance Hanindio W. Hadi 
mengatakan, kenaikan laba bersih 
itu ditopang dengan pertumbuhan 
premi, penguatan sinergi dengan 
berbagai pihak, dan penurunan 
biaya-biaya. “Selama ini, kami fokus 
pada perbaikan bisnis sehingga 
pendapatan premi meningkat 
dan biaya operasional menurun,” 
jelas Hanindio pada acara Media 
Gathering PertaLife Insurance, di 
Bandung, Jumat (2/12/2022).

Melihat pencapaian tersebut, 
Hanindio optimist is PertaLife 
mampu meningkatkan kinerjanya 
secara berkelanjutan meski banyak 
tantangan di depan. Gambaran 
itu tercermin pada hasil kinerja 
belakangan ini. Pada triwulan III 
2022, total pendapatan PertaLife 
Insurance mencapai Rp630,51 
m i l i a r,  m e n i n g k a t  4 3 , 5 3 % 
dibandingkan triwulan III 2021 
sebesar Rp439,28 miliar. 

Dalam per iode tersebut, 
pendapatan premi meningkat 
sebesar 39,65% dari Rp393,37 
miliar menjadi Rp549,34 miliar. Per 
triwulan III 2022, hasil investasi 

melonjak sebesar 79,60% menjadi 
Rp76,68 miliar dari periode yang 
sama 2021 sebesar Rp42,69 
miliar. Sedangkan total beban naik 
41,49% menjadi sebesar Rp569,66 
miliar dari sebelumnya sebesar 
Rp402,62 miliar.

Dalam berinvestasi, PertaLife 
Insurance lebih mengedepankan 
prinsip kehati-hatian. “Selama ini, 
proses dan arah investasi kami 
selalu diawasi pemegang saham. 
Yang jelas, alokasi investasinya 
ke mana sesuai dengan arahan 
Pemegang Saham,” jelas Hanindio.

Secara keseluruhan, rasio 
keuangan PertaLife Insurance 
mas ih  sangat  kuat .  Ha l  i tu 
tercermin pada Rasio Pencapaian 
Solvabi l i tas pada tr iwulan I I I 
2022 yang mencapai 243,11%, 
lebih baik dibandingkan periode 
yang sama tahun sebelumnya 
sebesar 220,20% atau jauh di 
atas ketentuan minimum 120,00%. 
Perbaikan juga tercermin pada 
Rasio Likuiditas yang tercatat 
302,22% dari sebelumnya sebesar 
273,48%. 

Di sisi lain, total aset PertaLife 
Insurance tercatat sebesar Rp2,26 
triliun, naik 7,28% dari sebelumnya 
sebesar Rp2,11 tril iun. Dalam 
periode yang sama, jumlah ekuitas 
meningkat 11,97% menjadi sebesar 
Rp395,32 miliar dari sebelumnya 
s e b e s a r  R p 3 5 3 , 0 6  m i l i a r. 
”Perbaikan kiner ja keuangan 
tersebut berkat keberhasi lan 
perusahaan dalam menerapkan 
strategi dan inisiatif yang tepat,” 

jelas Hanindio.
Manajemen PertaLife Insurance 

akan menjadikan realisasi kinerja 
tersebut sebagai acuan bisnis, arah 
strategi, dan sasaran finansial yang 
lebih relevan di masa mendatang. 
Untuk menciptakan pertumbuhan 
berkelanjutan, PertaLife Insurance 
akan berfokus kepada tiga hal, yaitu 
pertumbuhan premi, operational 
excel lence ,  dan opt imal isas i 
pendapatan investasi.

Oleh karena itu, PertaLife 
Insurance terus memperkuat 
manajemen profil risiko (profile 
risk) dengan fokus pertumbuhan 
pe rusahaan  yang  d i t opang 
o leh  p roduk  asu rans i  yang 
menguntungkan sesuai dengan 
peni la ian aktuar ia.  PertaL i fe 

Insurance juga bersiap untuk 
mengimplentas ikan program 
International Financial Reporting 
Standards (IFRS) 17 dan Artificial 
Intelligence (AI) untuk penanganan 
klaim. “Kami juga sedang mem-
bangun  i n f r as t ruk tu r  un tuk 
mendukung digitalisasi layanan 
dan proses bisnis,” jelas Hanindio.

H a n i n d i o  m e n e g a s k a n , 
manajemen PertaLife Insurance 
berkomitmen untuk meningkatkan 
kinerja keuangan, layanan kepada 
nasabah, dan kualitas produknya. 
“Dalam menjalankan bisnis, kami 
terus berinovasi untuk mewujudkan 
perusahaan asuransi jiwa, asuransi 
kesehatan, dan dana pensiun yang 
terpercaya dan menjadi pilihan 
masyarakat,” jelas Hanindio.•PLI
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Direktur Keuangan dan Investasi Yuzran Bustamar, Direktur Pemasaran Haris Anwar, 
Direktur Utama Hanindio W. Hadi, Direktur Operasional Rosmainita Sari dan Apointed 
Actuary Joko Suwaryo saat memberikan pemaparan terkait kinerja PertaLife Insurance 
Triwulan III-2022 di Bandung-Jawa Barat, Jumat 2 Desember 2022.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyerahkan penghargaan kepada 
General Manager Kilang Pertamina Plaju,  Yulianto Triwibowo.
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Pertamina Kejar Target Net Zero Emission dengan Tanam 
400.000 Mangrove di Hutan Pertamina Badak LNG

PFUPDATE: BLUE CARBON INITIATIVE

BONTANG, KALIMANTAN TIMUR - Dalam 
deklarasi KTT G2O, para pemimpin negara 
berkomitmen untuk mengendalikan perubahan 
iklim dengan mewujudkan nationally determined 
contribution 2030 dan net zero emission 2060 
untuk mencegah kenaikan suhu global 1.5 derajat 
celcius. Mendukung komitmen tersebut, langkah 
nyata diambil oleh Pertamina Grup, salah satunya 
melalui Hutan Pertamina Badak LNG. 

Rabu (14/12/2022), Badak LNG selaku anak 
perusahaan Subholding Upstream Pertamina 
dengan CSR PT Pertamina (Persero) melalui 
Pertamina Foundation bersama Universitas 
Mulawarman meresmikan Hutan Pertamina Badak 
LNG di Areal PT Badak NGL. Peresmian dilakukan 
oleh Walikota Bontang Basri Rase, Direktur 
Sumber Daya Manusia PT Pertamina (Persero) 
Erry Sugiharto, VP CSR & SMEPP PT Pertamina 
(Persero) Fajriyah Usman, Presiden Direktur & 
CEO Badak LNG Gema Iriandus Pahalawan, dan 
Presiden Direktur Pertamina Foundation Agus 
Mashud S. Asngari. 

“Kami menyambut baik inisiat i f  Badak 
LNG dan Pertamina Foundation lewat Hutan 
Pertamina Badak LNG ini. Sama sekali tidak ada 
keraguan terhadap proyek ini dan siap mendukung 
sepenuhnya,” ujar Basri. 

Pada lahan seluas 40 hektar di lingkungan 
operasi Badak LNG di kota Bontang, akan ditanam 
400.000 bibit mangrove dengan jenis Avicennia, 
Rhizophora, dan Sonneratia. Per 14 Desember, 
telah terealisasi penanaman sebanyak 53% atau 
215.000 bibit dengan luasan 21.5 hektar. 

“Hari ini kita melihat peresmian hutan hasil 
kerja sama antara Pertamina dengan Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kelompok 
masyarakat dan Universitas Mulawarman di atas 
area kilang PT  Badak NGL seluas 2.000 hektar di 
mana di tahun 2022 ini dimulai  dengan reforestasi 
40 hektar mangrove. Tentunya hal ini akan 

Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Pertamina Erry Sugiharto disaksikan Walikota Bontang Basri Rase dan  President 
Director PT Badak NGL Gema Iriandus Pahalawan melakukan Penandatanganan Prasasti saat Peresmian Hutan Pertamina 
Badak LNG di Area Kilang PT Badak LNG Bontang, Kalimantan Timur, Rabu (14/12/2022).
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menghasilkan potensi area mangrove yang luar 
biasa dan merupakan salah satu garda terdepan 
Pertamina dalam pengelolaan perubahan iklim dan 
pencapaian aspek ESG,” ujar Erry. 

“Bersama dengan Badak NGL, 11 kal i 
meraih PROPER Emas menjadi cerminan bahwa 
PT Badak NGL menaruh concern yang kuat 
dalam pengelolaan lingkungan melebihi yang 
dipersyaratkan,” tambah Erry. 

Hutan Pertamina Badak LNG melengkapi 
upaya Badak LNG untuk mengurangi emisi 
karbondioksida. Selain memiliki bisnis LNG sebagai 
energi bersih, Badak LNG juga terus menjaga 
kualitas pengelolaan lingkungan hidup. 

“Hutan Pertamina Badak LNG menjadi bagian 
dari komitmen kami untuk mengurangi emisi 

karbondioksida sebesar 42.021 ton CO2e pada 
tahun 2022. Bagi kami, Blue Carbon Initiative 
adalah kebutuhan mutlak terkait perubahan 
lingkungan yang terjadi saat ini,” ungkap Gema. 

Hutan Pertamina Badak LNG menjadi 
peresmian yang ketiga setelah Hutan Pertamina 
UGM dan Hutan Pertamina Mahakam. Selanjutnya, 
terdapat Lembata Project dan Kwatisore Project 
yang akan diresmikan. 

“Hutan Pertamina Badak LNG dan keempat 
proyek lainnya yang kami inisiasikan menjadi bentuk 
komitmen sekaligus mendukung pencapaian 
Pertamina dalam konteksnya NZE, NDC, dan ESG. 
Inilah yang bisa kami lakukan untuk umur bumi 
lebih panjang dan kesejahteraan masyarakat,” 
tutup Agus.•HM/PF
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adalah kebutuhan mutlak terkait perubahan 
lingkungan yang terjadi saat ini,” ungkap Gema. 

Hutan Pertamina Badak LNG menjadi 
peresmian yang ketiga setelah Hutan Pertamina 
UGM dan Hutan Pertamina Mahakam. Selanjutnya, 
terdapat Lembata Project dan Kwatisore Project 
yang akan diresmikan. 

“Hutan Pertamina Badak LNG dan keempat 
proyek lainnya yang kami inisiasikan menjadi bentuk 
komitmen sekaligus mendukung pencapaian 
Pertamina dalam konteksnya NZE, NDC, dan ESG. 
Inilah yang bisa kami lakukan untuk umur bumi 
lebih panjang dan kesejahteraan masyarakat,” 
tutup Agus.•HM/PF

Pertagas Kembangkan Infrastruktur Gas di Kalimantan dan Sulawes

Proyek GRR Tuban Tanam 2.800 Bibit Tanaman di Sekitar Area 
Operasi

SOCIAL Responsibility

TUBAN, JAWA TIMUR - Perubahan 
iklim yang menyebabkan peningkatan 
suhu bumi telah menjadi isu yang 
serius bagi masyarakat global.  
Merespons hal tersebut, PT Kilang 
Pertamina Internasional (KPI) Early 
Work Grass Root Refinery (GRR) 
Tuban mencanangkan kegiatan 
penanaman 2.800 bibit tanaman buah 
dan kayu di sekitar area lokasi proyek 
di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban 
pada tahun ini. 

Kamis (8/12/2022), bertempat 
d i  Buki t  W i l is ,  Desa Suwalan 
Kecamatan Jenu, Proyek GRR 
Tuban berkolaborasi dengan Yayasan 
Mangrove Center menyelenggarakan 
acara syukuran sekaligus penanaman 
pertama atas inisiat i f  program 
penanaman tersebut.

Sr. Manager Early Work GRR 
Tuban, M. Solihin, menyatakan  
program penanaman ini merupakan 
wujud nyata komitmen perusahaan 
dalam pelestarian lingkungan di 
sekitar area proyek.

“Program penanaman seperti 
ini adalah program yang sangat 
penting untuk kami sebagai bagian 
dari Pertamina Group sebagai 

komitmen atas pelestarian lingkungan 
khususnya di sekitar area operasi 
kami. Diharapkan dari kegiatan 
sederhana ini dapat memberikan 
dampak yang positif untuk merespons 
perubahan iklim serta berdampak 
pula bagi pelesetarian lingkungan 
maupun masyarakat sekitar,” papar 
M. Solihin.

M. Solihin juga memohon doa 
restu dari masyarakat Desa Suwalan 
atas kelancaran eksekusi proyek GRR 
Tuban sebagai bagian dari upaya 
mewujudkan kemandirian energi 
nasional melalui kegiatan pengolahan 
BBM yang terintegrasi dengan industri 
petrokimia.

H. Ali Manshur, tokoh lingkungan 
hidup dan pendiri Yayasan Mangrove 
Center mengapresiasi komitmen 
Pertamina Group terhadap pelestarian 
lingkungan di area operasinya. “Saya 
tahu betul komitmen Pertamina Group 
dimanapun sama dalam memastikan 
pelestarian lingkungan sekitar operasi 
perusahaan, oleh karena itu kami dari 
Yayasan Mangrove juga berkomitmen 
membantu Pertamina dalam upaya 
pelestarian lingkungan termasuk 
dalam program penanaman di Bukit 

Wilis ini.” ucap penerima Kalpataru 
tahun 2012 tersebut di sela-sela 
kegiatan. 

Sekretaris Desa Suwalan Wasirun 
juga menyatakan hal yang sama.  
“Terima kasih Bapak-Bapak dari 
Pertamina yang hadir ke tempat kami 
untuk membantu masyarakat melalui 
program penghijauan. Semoga 
program ini dapat memberikan 
kontribusi yang maksimal kepada 
masyarakat sekitar,” ucapnya.

Program penanaman pada 

tahun 2022 ini merupakan program 
yang kedua diselenggarakan oleh 
Proyek GRR Tuban setelah tahun 
2021 lalu menanam 20.000 bibit 
cemara laut di pantai yang terletak 
di 3 desa Kecamatan Jenu, yaitu 
Desa Purworejo, Mentoso, dan 
Jenu. Tahun ini jenis tanaman yang  
ditanam, antara lain durian, sawo, 
dan alpukat untuk kategori tanaman 
buah. Sedangkan tanaman kayu yang 
ditanam adalah  jati, trembesi, dan 
asam jawa.•SHR&P GRR-TUBAN

Konsisten Dukung Pelestarian Lingkungan,
Subholding Gas PGN Tanam 2.040 Bibit Pohon
LAMPUNG - Subholding Gas PT 
PGN Tbk konsisten melakukan 
program Tanggung Jawab Sosial 
dan Lingkungan (TJSL). Komitmen 
PGN ditunjukkan dengan berbagai 
aksi dan kegiatan di seluruh 
wilayah operasi. Salah satunya 
dengan melakukan kegiatan 
penanaman 1.000 bibit pohon 
mangrove dan 1.040 bibit pohon 
aneka buah di kawasan objek 
wisata Mangrove Pandan Alas, 
Desa Sriminosari Kecamatan 
Labuhan Maringgai Kabupaten 
Lampung Timur.

Corporate Secretary PT 
PGN Tbk, Rachmat Hutama 
berharap pohon-pohon ini dapat 
menghijaukan dan membantu 
penanganan perubahan iklim serta 
bisa mencegah abrasi akibat air 
laut daerah di sekitar Stasiun Gas 
Labuhan Maringgai (LBM) dan 
Terbanggi Besar (TBB).

“Pemilihan bibit Mangrove dan 

buah-buahan pada kegiatan kali 
ini bertujuan untuk meningkatkan 
ruang terbuka hijau, peningkatan 
kualitas udara, serta dengan 
t anaman  buah -buahan  i n i 
diharapkan dapat memberikan 
dampak keekonomian bag i 
masyarakat sekitar,” ujar Rachmat.

Rachmat juga menjelaskan 
PGN Grup senantiasa menyelaras-
kan program CSR dan strategi 
bisnis perusahaan menggunakan 
inisiatif CSR yang mengadopsi 
CVS (Creating Shared Value) dan 
ISO 26000 SR yang merupakan 
panduan tingkat internasional 
mengenai Tanggung Jawab Sosial 
perusahaan (CSR).

“Dengan  menggunakan 
pendekatan mit igas i  r is iko, 
nilai yang dibagikan dan aspek 
keber lanjutan. Perencanaan 
Program TJSL dilakukan dengan 
pertimbangan untuk menciptakan 
masa depan yang berkelanjutan 

dan memberikan dampak positif 
di berbagai aspek untuk mening-
katkan kualitas hidup masyarakat 
sekitar” jelas Rachmat.

Rachmat mengatakan bahwa 
kegiatan ini tidak hanya bertujuan 
untuk penghijauan saja namun 
juga dalam rangka mendukung 
target pemerintah Indonesia 
dan komitmen BUMN dalam 

mengurangi emisi karbon agar 
tercapai Net Zero Emission.

Program CSR PGN secara 
aktif dan berkelanjutan senantiasa 
mel ibatkan berbaga i  unsur 
masyarakat. Dengan dukungan 
dar i  masyarakat khususnya 
disekitar wilayah operasi PGN 
menjadi bagian penting bagi 
kemajuan PGN.•SHG
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Pertagas Kembangkan Infrastruktur Gas di Kalimantan dan Sulawes

PT KPI Unit Balongan dan BLK Indramayu
Tingkatkan Keahlian Juru Las 

SOCIAL Responsibility

BALONGAN, JAWA BARAT - PT 
Kilang Pertamina Internasional (KPI) 
Unit Balongan bekerja sama dengan 
Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai 
Latihan Kerja (UPTD BLK) Dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu 
kembali mengadakan Upski l l ing 
dan Sertifikasi Welder (Juru Las) 6G 
SMAW-GTAW yang pembukaannya 
dilaksanakan di Balai Pelatihan UPTD 
Indramayu, Rabu (7/12/2022). 

Kegiatan pelatihan yang diadakan 
merupakan lanjutan atau peningkatan 
kemampuan bagi anggota Forum 
Welder Indramayu (Folderin) yang telah 
mengikuti pelatihan Juru Las 2G dan 
3G pada kegiatan sebelumnya.

Area Manager Communication, 
Relation & CSR PT KPI Unit Balongan 
Imam Rismanto menyampaikan bahwa 
kegiatan pelatihan Juru Las ini memiliki 
nilai yang penting untuk meningkatkan 
keterampi lan dan kemampuan 
khususnya dalam bidang profesi 
Juru Las.

“ D e n g a n  m e n i n g k a t k a n 
kemampuan dan keterampilan maka 
akan meningkatkan nilai Juru Las dan 
membuka kesempatan memperoleh 
pekerjaan yang lebih besar dan lebih 
baik,” kata Imam.

Lebih lanjut Imam mengharapkan 
agar setelah mendapatkan pelatihan 
para peserta lebih percaya diri untuk 
menjangkau wilayah dunia kerja 
yang lebih luas, dimanfaatkan untuk 
berwirausaha serta berbagi ilmu dan 
memanfaatkan keterampilannya untuk 
lingkungan masing-masing.

Sementara itu, Kepala Dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu 
Erpin Marpinda berpesan agar peserta 
pelatihan dapat mengikuti pelatihan 
dengan sungguh-sungguh.

“Kesempatan pelatihan harus 
d i l akukan  dengan  semanga t , 
karena suksesnya pelatihan akan 
membawa manfaat untuk diri sendiri 
dan meningkatkan kesejahteraan 
keluarga,” ucap Erpin.

Sementara itu Ketua Forum 
Welder Indramayu (Folderin) Akil 
Mustofa mewakili peserta pelatihan 
mengungkapkan kesempatan kerja 
dengan skill 6G SMAW-GTAW sangat 
dibutuhkan.

“Semoga rekan-rekan dapat 
mengikuti pelatihan dengan maksimal 
seh i ngga  b i sa  men ingka tkan  
kemampuan dan bisa mendapatkan 
kesempatan kembali untuk melak-
sanakan pelatihan ke t ingkatan 

selanjutnya,” ungkap Akil.
Forder in  merupakan Mi t ra 

Binaan CSR Pertamina RU VI yang 
anggotanya merupakan pemuda dari 
10 desa di Kecamatan Balongan. 

Se la in  Upsk i l l i ng  Fo lde r in 
dilengkapi dengan fasilitas workshop 
sebagai sarana mengasah kemampuan 
dalam keahlian mengelas dan jiwa 
wirausaha.

Upskilling dan Sertifikasi Welder 
6G SMAW-GTAW dilaksanakan mulai 
7 Desember 2022 sampai dengan 
12 Januari 2023 di BLK Indramayu 
dengan 20 peserta dari Kecamatan 
Balongan.

Para peserta diharapkan menjadi 
tenaga welder profesional dengan 
sertifikat Badan Nasional Sertifikat 
Profesi (BNSP).•SHR&P BALONGAN

Pertamina Serahkan Bantuan Untuk Korban Kebakaran
di Kelurahan Karang Jati dan Kelurahan Baru Ulu
BALIKPAPAN, KALIMANTAN 
TIMUR - Kebakaran melanda 
kawasan padat penduduk di RT 13 
Kelurahan Karang Jati, Balikpapan 
Tengah sekitar pukul 10.48 WITA, 
Selasa (13/12/2022). Sekitar 20-
an rumah terdampak, baik yang 
hangus terbakar maupun rusak 
ringan. Berbagai pihak terlibat 
da l am p roses  penanganan 
sehingga api tidak melebar semakin 
jauh.

“Melalui koordinasi, Pertamina 
juga  tu ru t  se r ta  membantu 
penanganan kebakaran dengan 
menurunkan 1 unit mobil pemadam 
serta petugasnya,” kata Area 
Manager Communication, Relations 
& CSR PT Ki lang Pertamina 
Internasional (KPI) Unit Balikpapan 
Ely Chandra Peranginangin.

Selain menurunkan 1 unit 
mobil pemadam kebakaran, PT KPI 
Unit Balikpapan juga memberikan 
bantuan 18 paket sembako kepada 
masyarakat yang terdampak 
dari kejadian tersebut. Bantuan 
diserahkan secara simbolis kepada 
masyarakat yang terdampak 
disaksikan Pemerintah Kelurahan 
Karang Jati.

“Kebakaran in i  tentunya 
menimbulkan kerugian tidak hanya 
materi namun juga kerugian imateri. 
Untuk itu, sebagai tetangga kita 
juga turut berupaya meringankan 

beban masyarakat terdampak 
dengan memberikan bantuan paket 
sembako,” kata Chandra.

Paket sembako yang diberikan 
oleh PT KPI Unit Balikpapan di 
antaranya beras, minyak goreng, mi 
instan, gula, susu dan ikan kaleng. 
Selain itu juga disalurkan 10 dus 
air mineral.

“Ban tuan-bantuan  yang 
diberikan ini kami harap dapat 
sed ik i t  mer ingankan beban 
masyarakat yang terdampak. 
Bantuan ini juga sebagai bentuk 
empati perusahaan,” kata Chandra

Chandra juga menyampaikan, 
kejadian kebakaran merupakan 
hal yang tidak diinginkan. Untuk itu 
kita harus selalu peka dan tolong-
menolong manakala peristiwa 
itu terjadi. “Semoga kejadian ini 
tidak terjadi lagi, dan semoga kita 
bisa terhindar dari bencana,” kata 
Chandra.

U c a p a n  t e r i m a  k a s i h 
disampaikan oleh Pemerintah 
Kelurahan Karang Jati. “Mewakili 
pemerintah kelurahan Karang Jati, 
kami menyampaikan terima kasih 
atas keterlibatan mobil pemadam 
Pertamina dalam penanganan 
kebakaran, dan juga bantuan untuk 
masyarakat yang terdampak,” kata 
Lurah Karang Jati Guntar Gunawan. 
Sebelumnya, PT KPI Unit Balik-
papan juga memberikan bantuan 

kepada masyarakat terdampak 
kebakaran di RT 33 Kelurahan Baru 
Ulu.  Sebanyak 11 KK dari 8 rumah 
yang terdampak kebakaran harus 
mengungsi ke rumah keluarga 
ataupun tetangga terdekat, Jumat 
(9/12/2022).

Bantuan yang d iber ikan 
berupa 11 paket sembako, terdiri 
dari terdiri dari beras, mie instan, 
gula, kopi, teh, garam, sarden, dan 
minyak goreng. 

Bantuan diserahkan oleh Pjs 
Area Manager Communication, 
Relations & CSR PT KPI Unit 
Balikpapan Lifania Riski Nugrahani 
kepada masyarakat terdampak di 

posko bencana RT 33 Kelurahan 
Baru Ulu. Turut hadir  dalam 
penyerahan bantuan tersebut 
Sekretaris LPM Kelurahan Baru Ulu, 
Mohammad Aris.

U c a p a n  t e r i m a  k a s i h 
disampaikan oleh pihak LPM 
Ke lu rahan Baru  U lu .  “Kami 
berterima kasih atas bantuan yang 
diberikan oleh pihak Pertamina 
sebagai bentuk kepedulian dengan 
warga kami. Semoga bantuan 
ini bermanfaat untuk korban dan 
perusahaan semakin sukses dalam 
operasionalnya,” tutup sekretaris 
LPM Ba ru  U lu  Mohammad 
Aris.•SHR&P BALIKPAPAN
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Penyerahan bantuan untuk warga terdampak kebakaran di Kelurahan Karang Jati.

Perwakilan peserta  menerima perlengkapan pelatihan juru las.
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Pertagas Kembangkan Infrastruktur Gas di Kalimantan dan Sulawes

PT KPI Unit Balongan dan BLK Indramayu
Tingkatkan Keahlian Juru Las 

SOCIAL Responsibility

BALONGAN, JAWA BARAT - PT 
Kilang Pertamina Internasional (KPI) 
Unit Balongan bekerja sama dengan 
Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai 
Latihan Kerja (UPTD BLK) Dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu 
kembali mengadakan Upski l l ing 
dan Sertifikasi Welder (Juru Las) 6G 
SMAW-GTAW yang pembukaannya 
dilaksanakan di Balai Pelatihan UPTD 
Indramayu, Rabu (7/12/2022). 

Kegiatan pelatihan yang diadakan 
merupakan lanjutan atau peningkatan 
kemampuan bagi anggota Forum 
Welder Indramayu (Folderin) yang telah 
mengikuti pelatihan Juru Las 2G dan 
3G pada kegiatan sebelumnya.

Area Manager Communication, 
Relation & CSR PT KPI Unit Balongan 
Imam Rismanto menyampaikan bahwa 
kegiatan pelatihan Juru Las ini memiliki 
nilai yang penting untuk meningkatkan 
keterampi lan dan kemampuan 
khususnya dalam bidang profesi 
Juru Las.

“ D e n g a n  m e n i n g k a t k a n 
kemampuan dan keterampilan maka 
akan meningkatkan nilai Juru Las dan 
membuka kesempatan memperoleh 
pekerjaan yang lebih besar dan lebih 
baik,” kata Imam.

Lebih lanjut Imam mengharapkan 
agar setelah mendapatkan pelatihan 
para peserta lebih percaya diri untuk 
menjangkau wilayah dunia kerja 
yang lebih luas, dimanfaatkan untuk 
berwirausaha serta berbagi ilmu dan 
memanfaatkan keterampilannya untuk 
lingkungan masing-masing.

Sementara itu, Kepala Dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu 
Erpin Marpinda berpesan agar peserta 
pelatihan dapat mengikuti pelatihan 
dengan sungguh-sungguh.

“Kesempatan pelatihan harus 
d i l akukan  dengan  semanga t , 
karena suksesnya pelatihan akan 
membawa manfaat untuk diri sendiri 
dan meningkatkan kesejahteraan 
keluarga,” ucap Erpin.

Sementara itu Ketua Forum 
Welder Indramayu (Folderin) Akil 
Mustofa mewakili peserta pelatihan 
mengungkapkan kesempatan kerja 
dengan skill 6G SMAW-GTAW sangat 
dibutuhkan.

“Semoga rekan-rekan dapat 
mengikuti pelatihan dengan maksimal 
seh i ngga  b i sa  men ingka tkan  
kemampuan dan bisa mendapatkan 
kesempatan kembali untuk melak-
sanakan pelatihan ke t ingkatan 

selanjutnya,” ungkap Akil.
Forder in  merupakan Mi t ra 

Binaan CSR Pertamina RU VI yang 
anggotanya merupakan pemuda dari 
10 desa di Kecamatan Balongan. 

Se la in  Upsk i l l i ng  Fo lde r in 
dilengkapi dengan fasilitas workshop 
sebagai sarana mengasah kemampuan 
dalam keahlian mengelas dan jiwa 
wirausaha.

Upskilling dan Sertifikasi Welder 
6G SMAW-GTAW dilaksanakan mulai 
7 Desember 2022 sampai dengan 
12 Januari 2023 di BLK Indramayu 
dengan 20 peserta dari Kecamatan 
Balongan.

Para peserta diharapkan menjadi 
tenaga welder profesional dengan 
sertifikat Badan Nasional Sertifikat 
Profesi (BNSP).•SHR&P BALONGAN

Pertamina Serahkan Bantuan Untuk Korban Kebakaran
di Kelurahan Karang Jati dan Kelurahan Baru Ulu
BALIKPAPAN, KALIMANTAN 
TIMUR - Kebakaran melanda 
kawasan padat penduduk di RT 13 
Kelurahan Karang Jati, Balikpapan 
Tengah sekitar pukul 10.48 WITA, 
Selasa (13/12/2022). Sekitar 20-
an rumah terdampak, baik yang 
hangus terbakar maupun rusak 
ringan. Berbagai pihak terlibat 
da l am p roses  penanganan 
sehingga api tidak melebar semakin 
jauh.

“Melalui koordinasi, Pertamina 
juga  tu ru t  se r ta  membantu 
penanganan kebakaran dengan 
menurunkan 1 unit mobil pemadam 
serta petugasnya,” kata Area 
Manager Communication, Relations 
& CSR PT Ki lang Pertamina 
Internasional (KPI) Unit Balikpapan 
Ely Chandra Peranginangin.

Selain menurunkan 1 unit 
mobil pemadam kebakaran, PT KPI 
Unit Balikpapan juga memberikan 
bantuan 18 paket sembako kepada 
masyarakat yang terdampak 
dari kejadian tersebut. Bantuan 
diserahkan secara simbolis kepada 
masyarakat yang terdampak 
disaksikan Pemerintah Kelurahan 
Karang Jati.

“Kebakaran in i  tentunya 
menimbulkan kerugian tidak hanya 
materi namun juga kerugian imateri. 
Untuk itu, sebagai tetangga kita 
juga turut berupaya meringankan 

beban masyarakat terdampak 
dengan memberikan bantuan paket 
sembako,” kata Chandra.

Paket sembako yang diberikan 
oleh PT KPI Unit Balikpapan di 
antaranya beras, minyak goreng, mi 
instan, gula, susu dan ikan kaleng. 
Selain itu juga disalurkan 10 dus 
air mineral.

“Ban tuan-bantuan  yang 
diberikan ini kami harap dapat 
sed ik i t  mer ingankan beban 
masyarakat yang terdampak. 
Bantuan ini juga sebagai bentuk 
empati perusahaan,” kata Chandra

Chandra juga menyampaikan, 
kejadian kebakaran merupakan 
hal yang tidak diinginkan. Untuk itu 
kita harus selalu peka dan tolong-
menolong manakala peristiwa 
itu terjadi. “Semoga kejadian ini 
tidak terjadi lagi, dan semoga kita 
bisa terhindar dari bencana,” kata 
Chandra.

U c a p a n  t e r i m a  k a s i h 
disampaikan oleh Pemerintah 
Kelurahan Karang Jati. “Mewakili 
pemerintah kelurahan Karang Jati, 
kami menyampaikan terima kasih 
atas keterlibatan mobil pemadam 
Pertamina dalam penanganan 
kebakaran, dan juga bantuan untuk 
masyarakat yang terdampak,” kata 
Lurah Karang Jati Guntar Gunawan. 
Sebelumnya, PT KPI Unit Balik-
papan juga memberikan bantuan 

kepada masyarakat terdampak 
kebakaran di RT 33 Kelurahan Baru 
Ulu.  Sebanyak 11 KK dari 8 rumah 
yang terdampak kebakaran harus 
mengungsi ke rumah keluarga 
ataupun tetangga terdekat, Jumat 
(9/12/2022).

Bantuan yang d iber ikan 
berupa 11 paket sembako, terdiri 
dari terdiri dari beras, mie instan, 
gula, kopi, teh, garam, sarden, dan 
minyak goreng. 

Bantuan diserahkan oleh Pjs 
Area Manager Communication, 
Relations & CSR PT KPI Unit 
Balikpapan Lifania Riski Nugrahani 
kepada masyarakat terdampak di 

posko bencana RT 33 Kelurahan 
Baru Ulu. Turut hadir  dalam 
penyerahan bantuan tersebut 
Sekretaris LPM Kelurahan Baru Ulu, 
Mohammad Aris.

U c a p a n  t e r i m a  k a s i h 
disampaikan oleh pihak LPM 
Ke lu rahan Baru  U lu .  “Kami 
berterima kasih atas bantuan yang 
diberikan oleh pihak Pertamina 
sebagai bentuk kepedulian dengan 
warga kami. Semoga bantuan 
ini bermanfaat untuk korban dan 
perusahaan semakin sukses dalam 
operasionalnya,” tutup sekretaris 
LPM Ba ru  U lu  Mohammad 
Aris.•SHR&P BALIKPAPAN
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Penyerahan bantuan untuk warga terdampak kebakaran di Kelurahan Karang Jati.
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Pertagas Kembangkan Infrastruktur Gas di Kalimantan dan Sulawes

Dorong Inkubasi UMKM Go Global, Pertamina Patra Niaga 
Sulawesi Bersinergi dengan Kemenkumham Sulsel 

SOCIAL Responsibility

MAKASSAR - Pertamina Patra Niaga 
Regional Sulawesi melalui program 
kemi t raan kembal i  member ikan 
gebrakan dengan target mendorong 
U M K M  b i n a a n n y a  d a p a t  G o 
Global melalui kerja sama dengan 
K e m e n k u m h a m  S u l s e l  d a l a m 
memfasilitasi pendaftaran kekayaan 
intelektual usahanya. 

Pada kesempatan tersebut, 
dilakukan penandatanganan MoU kerja 
sama untuk memfaslitasi pendaftaran 
HAKI UMKM binaan Pertamina Sulawesi 
yang dilakukan oleh Area Manager 
Communication, Relations dan CSR 
Pertamina Patra Niaga Sulawesi, 
Fahrougi Andriani Sumampouw dan 
Kepala Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum dan HAM Sulsel, Liberti Sitinjak. 
Selain itu dilakukan coaching bisnis 
untuk UMKM terkait proses ekspor 
dari bea cukai yang disampaikan oleh 
Andi Pramono selaku Kepala Bea Cukai 
Makassar dan product knowledge 
terkait Bengkel Enduro.

Kegiatan bertajuk Penyaluran 
Pembiayaan dan Inkubasi UMKM Go 
Global yang dilangsungkan, pada 
Selasa (6/12/2022) di Hotel Four Points 
Makassar ini juga dihadiri oleh Executive 
GM Pertamina Patra Niaga Regional 
Sulawesi, Erwin Dwiyanto serta Region 
Manager Retail Sales Pertamina Patra 
Niaga Sulawesi, Fanda Chrismianto. 

Pada kesempatan tersebut, Area 
Manager Communication, Relations & 
CSR Pertamina Patra Niaga Sulawesi, 
Fahroug i  Andr ian i  Sumampouw 
mengatakan Program Kemitraan yang 
sudah ada sejak 1993 menjadi salah 
satu program utama Pertamina dalam 
hal peningkatan perekonomian melalui 
program pinjaman modal usaha kepada 
pelaku usaha mikro dan kecil. “Sampai 
saat ini, Pertamina Sulawesi sudah 

membina lebih dari 2.000 UMKM yang 
ada di seluruh provinsi di Sulawesi 
dan Gorontalo. Sektor usaha yang 
dibina meliputi sektor perindustrian, 
perdagangan, pertanian, perkebunan, 
perikanan, jasa dan lainnya,” terangnya. 

Lebih lanjut Fahrougi mengatakan 
selain penandatanganan MoU kerja 
sama untuk memfas i l i tas i  pen-
daftaran HAKI, dilaksanakan juga 
penandatanganan SPPU atau Surat 
Perjanjian Pinjaman Uang kepada 21 
UMKM Calon Mitra Binaan Pertamina 
dengan nilai total penyaluran bantuan 
pinjaman modal usaha sebesar Rp1,95 
miliar. 

Dari 21 UMKM tersebut, 10 UMKM  
mendapatkan penyaluran modal usaha 
melalui Program Pinky Movement 
senilai Rp925 juta dan 11 UMKM 
melalui Program Lubricants Go Preneur 
dengan nilai penyaluran pinjaman modal 
usaha senilai Rp1,025 miliar. Para 
pelaku usaha yang hadir pun tidak 
hanya berasal dari Makassar, terdapat 
pula UMKM dari daerah Gowa, Maros, 
Polman, Takalar, dan Sidrap. 

“Sejak  2020 pelaksanaan Program 
Kemitraan Pertamina berfokus pada 
konsep Creating Shared Value (CSV), 
yaitu pembinaan UMKM yang memiliki 
keterkaitan usaha dengan produk-
produk yang dimiliki oleh Pertamina, 
seperti Program Pertashop, Pinky 
Movement, dan Lubricants Go Preneur. 
Kami terus dorong agar program ini 
terus berkembang dan UMKM binaan 
kami dapat berdaya saing global,” 
tambahnya. 

UMKM binaan Pertamina secara 
rut in juga diedukasi  terkai t  k iat 
pengembangan bisnis baik secara 
onl ine  maupun off l ine .  “Sebagai 
bukti keseriusan dalam membina 
para  UMKM, penandatanganan 

MoU terkait pendampingan fasilitasi 
kekayaan intelektual bekerja sama 
dengan Kementerian Hukum dan HAM 
serta edukasi melakukan ekspor yang 
disampaikan oleh Bea Cukai Makassar, 
diharapkan dapat membawa UMKM 
binaan Pertamina menjadi naik kelas 
dan go global,” pungkasnya. 

Sementara itu, Kepala Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 
Sulsel, Liberti Sitinjak menyampaikan 
apres ias inya kepada Per tamina 
atas inisiasi yang dilakukan dalam 
memfasilitasi UMKM binaannya dalam 
melakukan pendaftaran Hak Kekayaan 
Intelektual. 

Ia pun mengatakan melalui nota 
kesepahaman ini secara tidak langsung 
akan memberikan sumbangsih positif 
bagi  perekonomian d i  Sulawesi 
Selatan dan mendorong peningkatan 
permohonan Kekayaan Intelektual. 

“Salah satu komponen dari negara 

maju adalah tingginya kesadaran 
masyarakat akan pentingnya kekayaan 
intelektual. Besar harapan kami agar 
MoU ini dapat segera diimplementasikan 
agar dapat memberikan manfaat 
bagi para pihak, terutama kepada 
masyarakat agar mampu menikmati 
kesejahteraan dari hasil kekayaan 
intelektualnya,” terangnya.

Salah seorang mit ra b inaan 
UMKM Ibu Elsa mengatakan dengan 
adanya inkubas i  in i  membantu 
dirinya mengetahui potensi pasar 
diluar negeri dimana produknya harus 
dipasarkan. “Produk saya Anyam 
Mandiri jadi bergantung pada pasar. 
Rata-rata peminat dari luar negeri 
lebih menghargai produk kerajinan 
kami sebagai produk etnik. Kami jadi 
tau tata cara ekspor, ketentuan boleh 
tidaknya. Terimakasih Pertamina telah 
memfasilitasi kami,” ujar Elsa.•SHC&T 

SULAWESI

Pertamina Patra Niaga Gelar Donor Darah Serentak di 5 Provinsi
PA L E M B A N G ,  S U M AT E R A 
SELATAN -  Sebaga i  ben tuk 
kepedu l i an  kepada  sesama, 
Pertamina Patra Niaga Regional 
S u m b a g s e l  m e l a k s a n a k a n 
kegiatan donor darah serentak 
di 5 Provinsi. Dalam kesempatan 
yang sama juga di laksanakan 
Voluntary Counseling & Testing 
(VCT) HIV/AIDS.

Area Manager Communication, 
Relation & CSR Sumbagsel, Tjahyo 
N ikho Indrawan mengatakan 
melalui kegiatan donor darah yang 
digelar Pertamina maka diharapkan 
dapat membantu masyarakat yang 
membutuhkan darah. 

“Kegiatan donor darah in i 
dilaksanakan secara serentak di 5 
Provinsi dan 3 Kabupaten wilayah 
Pertamina Patra Niaga Regional 

Sumbagsel,  yai tu Palembang, 
J a m b i ,  B e n g k u l u ,  B a n g k a 
Belitung, Lampung, Kabupaten 
Lahat, Baturaja, dan Kota Lubuk 
Linggau,” ujar Nikho.

Nikho juga menyampaikan 
bahwa selain donor darah, dilak-
sa nakan juga program VCT HIV/
AIDS yang merupakan salah satu 
program dari perusahaan untuk 
deteks i  d in i  dan pencegahan 
penularan HIV/ AIDS.

“Harapannya pelaksanaan 
deteksi ini dapat menciptakan 
l ingkungan ker ja  yang aman, 
sehat, dan terjaga dari HIV/AIDS,” 
kata Nikho.

Sebanyak 776 kantong darah 
yang terkumpul akan disalurkan ke 
unit transfusi darah yakni Palang 
Merah Indonesia (PMI) di masing-

masing Provinsi dan Kabupaten .
Selain membantu PMI, dengan 

mendonorkan darah juga dapat 
meningkatkan rasa kepedulian 

sosial Pekerja, Mitra Kerja dan 
Keluarga Pertamina untuk lebih 
tergerak lagi dalam berbagi dan 
membantu sesama.•SHC&T SUMBAGSEL

Penandatanganan MoU kerja sama untuk memfaslitasi pendaftaran HAKI UMKM binaan 
Pertamina Sulawesi yang dilakukan oleh Area Manager Communication, Relations dan CSR 
Pertamina Patra Niaga Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumampouw  dan Kepala Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Liberti Sitinjak, di Makassar,  Selasa (6/12/2022).
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BALIKPAPPersatuan Wanita Patra

Koperasi Wanita Patra Gelar Rapat Rencana Anggaran
dan Program Kerja Tahun 2023
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JAKARTA - Persatuan Wanita Patra 
Pusat melalui Koperasi Wanita Patra 
mengadakan kegiatan Rapat Rencana 
Anggaran dan Program Kerja Tahun 
2023 yang diselenggarakan di 
Gedung Wanita Patra Pusat, pada 
Kamis 8 Desember 2022.

Kegiatan ini diikuti oleh Ketua 
PWP Pusat Primarini Mulyono yang 
juga menjabat sebagai Pembina 
Koperasi, Wakil Ketua PWP Pusat 
beserta jajaran pengurus Koperasi 
Wanita Patra, serta  anggota koperasi, 
baik dari holding maupun subholding. 
Acara ini kembali diadakan secara 
offline setelah 2 tahun semasa 
pandemi COVID-19 dilakukan secara 
online.

Dalam sambutannya Pembina 
Koperasi Wanita Patra Primarini 
Mulyono menyampaikan koperasi 
ini bertujuan untuk memberikan 

kesejahteraan untuk para anggotanya. 
“Oleh karena itu kami terus berharap 
dukungan dari para anggotanya,” 
ujar Primarini.

Ia juga mengajak pengurus 
dan anggota Koperasi Wanita 
Patra untuk mencari peluang baru 
untuk meningkatkan pendapatan 
koperasi. “Koperasi tidak dapat 
berjalan sendiri dan saat ini kita harus 
mencari peluang dan inovasi baru 
untuk meningkatkan pendapatan 
yang dapat kita masukkan ke dalam 
program kerja tahun 2023,” tambah 
Primarini.

Da lam kesempatan yang 
sama, Ketua Koperasi Wanita Patra 
Ezni Syahrial menekankan untuk 
melakukan langkah-langkah strategis 
yang dapat dilakukan tahun depan. 
“Penyusunan langkah-langkah 
strategis ini dapat kita lakukan untuk 

tahun 2023 dengan berbagai tahap. 
Kami juga menerima masukan dan 
saran untuk pengembangan usaha, 

termasuk cara pemasaran secara 
digital dan melalui website,” pungkas 
Ezni.•PW
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Konten rubrik ini diisi oleh Pemenang Artikel KOMET 2022 (KM.Pertamina@pertamina.com)
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SI PINK TEMAN IBU RUMAH TANGGA
Oleh : Eko Wiharto - PT Pertamina Training & Consulting

Dari Perwira Untuk Pertamina 

Keistimewaan sebuah makanan dalam rumah tangga adalah dari cara 
memasak makanan itu sendiri. Cita rasa dan penyajian merupakan penilaian 
terakhir karena setiap orang mempunyai selera yang berbeda. Liquid Petroleum 
Gas (LPG) atau yang lebih dikenal dengan Elpiji adalah bahan bakar yang sudah 
tidak asing lagi digunakan untuk kegiatan masak-memasak dalam rumah tangga 
maupun untuk kegiatan usaha. Persiapan alat penunjang sebelum memasak 
sangat perlu seperti gas elpiji sebagai bahan bakar kompor yang wajib ada. 
Konsumsi volume gas elpiji yang dimanfaatkan rumah tangga sebatas untuk 
memasak tetapi usaha rumahan mengalami peningkatan setiap tahun dan 
kegiatan di dapur menjadi lebih sering sehingga membuat pemakaian gas elpiji 
meningkat juga. Kehadiran Bright Gas tengah menjadi buah bibir di masyarakat, 
hal ini disebabkan karena Bright Gas mampu memenuhi ekspektasi masyarakat 
yang mengharapkan produk gas yang berkualitas.

PT Pertamina memberikan pilihan kepada konsumen yang mengedepankan 
kenyamanan dalam kebutuhan memasak rumah tangga di dapur, dengan 
menghadirkan produk Bright Gas. PT Pertamina terus mendorong dan 
mengedukasi agar masyarakat memakai gas elpiji sesuai peruntukkan. Seperti 
pada kebutuhan gas rumah tangga, masyarakat mampu dan pengusaha rumahan 
diminta memakai Bright Gas. Produk Bright Gas milik Pertamina, dua kali lebih 
aman dari pada tabung elpiji biasa. Ada dua jenis tabung Bright Gas, tabung 5,5 
Kg dan 12 Kg. Kelebihan lain dan yang paling utama dalam tabung 5,5 Kg dan 12 
Kg Bright Gas, yaitu terdapat teknologi valve ganda yang berfungsi mengurangi 
tekanan gas berlebih. Bright Gas memiliki katup pengaman ganda atau DSVS. 
Teknologi DSVS ini berfungsi untuk menjaga gas LPG agar tidak bocor. Bila salah 
satu katup bocor, masih ada satu katup yang menahan gas bocor sehingga dua kali 
lebih aman daripada produk gas elpiji lainnya. PT Pertamina memiliki kemudahan 
layanan pesan antar Bright Gas yang bisa didapatkan dengan cara menghubungi 
langsung kontak Pertamina 135 atau WhatsApp di nomor 0811-135-0-135.

Ibu Yanuar Alfa Miranti adalah ibu rumah tangga yang tinggal di Daksa Barat 
Perumahan The Garden Kelurahan Sepinggan Balikpapan Selatan Provinsi 
Kalimantan Timur. Ibu muda yang memiliki satu orang anak ini adalah pengusaha 
makanan rumahan. Dia adalah pelanggan dan pemakai produk Bright Gas sudah 
lama. Menggunakan gas ini membuat dia merasa aman karena tabung yang 
tahan benturan dan penutup tabung yang lebih aman. Bright Gas juga dilengkapi 
dengan Safety Valve, fungsinya untuk mengeluarkan tekanan gas secara perlahan 
bila tekanan dalam tabung terlalu tinggi. Hal ini akan mengurangi resiko terjadinya 
ledakan tabung yang menyebabkan kebakaran. Tabung Bright Gas juga berwarna 
cerah merah jambu atau pink membuat saya merasa bersemangat. Bright gas 
5,5 Kg dengan kapasitas dan ukuran tabung yang relatif kecil dengan isi 5,5 Kg 
sangat mempermudah saya dan kaum wanita dalam membawanya.

PT Pertamina, sebagai produsen gas elpiji terus melakukan upaya sosialisasi 
penggunaan Bright Gas elpiji yang tepat dan aman. Berikut ada beberapa tips 
yang kami rangkum dari berbagai sumber agar bisa aman menggunakan Bright 

Gas elpiji :
1. Memastikan kondisi ruangan dapur memiliki ventilasi yang cukup. Tabung 

Bright gas elpiji juga harus ditempatkan pada ruangan dengan sirkulasi udara 
dan ventilasi yang baik.

2. Menggunakan regulator yang telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI).
3. Klem pada kedua ujung selang harus dipastikan terpasang dengan erat.
4. Pastikan selang regulator tidak tertekuk atau tertindih.
5. Memperhatikan segel (security seal cap) dan tersedianya karet (rubber seal) 

di tabung Bright Gas elpiji.
6. Pastikan kondisi tabung Bright Gas elpiji dalam keadaan baik. Cek kebocoran 

Bright Gas elpiji bisa dilakukan dengan melumurkan air sabun pada bagian 
valve dan bagian lain pada body tabung Bright Gas elpiji. Jika terjadi 
gelembung-gelembung sabun, berarti tabung Bright Gas elpiji tersebut 
mengalami kebocoran gas dan segera hubungi agen atau pangkalan Bright 
Gas elpiji terdekat.

7. Sebelum menyalakan kompor, cek dulu apakah ada bau khas gas elpiji, jika 
aman bisa langsung nyalakan kompor.

8. Lakukan pengecekan kondisi regulator dan selang Bright Gas elpiji secara 
rutin, terutama yang sering terkena tumpahan makanan.

9. Membeli Bright Gas elpiji di agen atau pangkalan Bright Gas elpiji resmi 
pertamina.
Namun demikian jika suatu saat mengalami kejadian tabung Bright Gas elpiji 

bocor, yang harus dilakukan adalah mematikan kompor dan sumber api lainnya, 
serta aliran listrik di dalam rumah. Segera lepas regulator, bawa tabung keluar 
atau ruang terbuka dan jauhkan dari sumber api.

Ibu Yanuar Alfa miranti sudah membuktikan, konsumsi untuk rumah tangga 
Bright Gas lebih hemat daripada elpiji nonsubsidi. Saat menggunakan elpiji 
nonsubsidi, rata-rata konsumsi elpiji 12 Kg hanya mencapai 2 bulan untuk 
kebutuhan memasak secara normal. Sedangkan saat menggunakan bright gas 
12 kg, konsumsi untuk kebutuhan rumah tangga secara normal dapat mencapai 
hampir 3 bulan. Intinya, jika ingin lebih hemat pengeluaran keuangan saat harga 
elpiji nonsubsidi naik, gunakanlah bright gas. Terbukti lebih irit konsumsinya dan 
lebih aman untuk kebutuhan memasak di rumah secara normal. Ayo, kita memakai 
Bright Gas karena telah terbukti memberikan keuntungan yang banyak.

Penulis berpendapat, Bright Gas telah berhasil mengambil hati masyarakat, 
hal ini terlihat dari tabung Bright Gas yang banyak tersedia di toko tradisional 
dan toko modern. Bright gas juga tersedia di SPBU dan outlet terdekat. Terbukti 
masyakarat kini mulai memperhatikan faktor kualitas, keamanan, dan keselamatan 
dalam menggunakan bahan bakar gas. Perjalanan PT Pertamina sebagai pengelola 
energi nasional ke depan tidaklah mudah karena tantangan bisnis semakin dinamis 
sesuai dengan perkembangan zaman. Semoga PT Pertamina selalu menjadi 
perusahaan penyalur Energi terbaik bagi negara kita Indonesia tercinta.•Penulis adalah 

peserta Pertamina Employee Journalism Chapter III/2022 
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