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Pengantar Redaksi:
Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina selalu berupaya untuk memberikan energi 

terbaik bagi Indonesia yang tahun ini berusia 77 tahun. Meski pandemi COVID-19 belum sepenuhnya usai, 
Pertamina konsisten memberikan energi agar bangsa ini agar bangkit  lebih kuat. Berikut pesan Direktur 
Utama Pertamina, Nicke Widyawati dalam perayaan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia 
yang dirangkum dalam bentuk tanya jawab. 

Apa makna peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI bagi perwira Pertamina? Merupakan 
kebahagiaan tersendiri bagi saya bisa memperingati HUT ke-77 Kemerdekaan RI langsung bersama para 
perwira di RU IV Cilacap setelah dua tahun terakhir peringatan HUT RI diadakan secara virtual. Hal ini tentu 
merupakan bukti bahwa recovery ekonomi pascapandemi telah berjalan dengan baik.

Tentu ini sesuai dengan tema HUT ke-77 Republik Indonesia, yaitu Pulih lebih Cepat, Bangkit lebih Kuat. 
Meski sempat terpuruk karena COVID-19, semua elemen bangsa bergerak bersama dan bergotong-royong 
untuk mewujudkan harapan percepatan pemulihan ekonomi di semua dektor agar Indonesia siap menghadapi 
tantangan global.

Inilah yang harus dipahami betul maknanya oleh seluruh perwira Pertamina Group agar kita dapat bersama-
sama memiliki tujuan yang satu, yaitu membawa Indonesia maju. 

Satu tahun ini cukup banyak yang telah Indonesia capai. Percepatan dalam memperbaiki kondisi untuk pulih 
lebih cepat dan bangkit lebih kuat, progres signifikan dalam pembangunan di berbagai sektor, keterbukaan bangsa 
Indonesia dalam menjalankan perannya di tingkat global untuk bergerak secara bebas aktif dalam pemulihan kondisi 
dunia, termasuk sinergi pemerintah dan masyarakat bergerak berdampingan secara fleksibel dan dinamis, serta 
semangat persatuan Bhineka Tunggal Ika yang selalu diimplementasikan sebagai fondasi yang kuat untuk 
menjadikan bangsa Indonesia menjadi lebih besar, kuat dan bersatu.

Tentu hal ini juga sejalan dengan semangat dan tujuan Pertamina dan tema HUT RI yang kita 
angkat, yaitu Energi untuk Bangkit lebih Kuat. Pertamina akan selalu hadir untuk Indonesia dalam 
memberikan energi dan meng-energized bangsa untuk bangkit lebih kuat selepas pandemi. 

Selama pandemi perusahaan telah beradaptasi dan bertransformasi di berbagai sisi, demi 
menjaga ketahanan energi. Kini spirit dan energi Pertamina yang lebih baik, lebih baru dan 
improved, dengan kombinasi semangat Energizing Your Future dan tata nilai AKHLAK siap 
mendukung Indonesia untuk jadi juara di mata dunia.

Apa kado spesial dari Pertamina pada HUT ke-77 Kemerdekaan RI?
Di HUT Kemerdekaan RI tahun ini, seluruh perwira Pertamina kembali 

mempersembahkan kado spesial untuk Indonesia, sebuah pengakuan internasional atas 
kinerja perusahaan, dengan kembali menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia dalam 
list Fortune Global 500 tahun 2022 pada peringkat #223, yang meningkat signifikan 
dari posisi tahun sebelumnya. Hal ini tidaklah mudah diraih, perjuangan kita, letih kita 
akhirnya bisa membawa Pertamina tercinta terus berkibar di dunia internasional.

Selain berhasil meningkatkan pendapatan dan laba bersih perusahaan dua kali 
lipat untuk tahun 2021 dibanding tahun 2020, perusahaan juga beradaptasi dengan 
kondisi dan tantangan. Pertamina berhasil melakukan 138 program cost optimization 
yang terdiri dari cost efficiency, cost avoidance, dan revenue enhancement. 

Pada tahun 2021 telah mencapai US$2,2 miliar dan pada Juli 2022 telah 
mencapai US$350 juta atau 59 persen dari target cost optimization Pertamina Group. 
Ini sebuah pencapaian yang luar biasa di tengah tantangan global dan pandemi yang 
belum berakhir.

Atas torehan di dunia internasional ini, Menteri BUMN juga memberikan 
apresiasinya kepada kita semua. Beliau menyampaikan bahwa pencapaian ini 
merupakan bukti bahwa BUMN dapat bersaing dengan perusahaan global. Keberhasilan 
kita menunjukkan bahwa kita tak hanya mampu bertahan saat menghadapi kondisi 
pandemi melainkan juga dapat meningkatkan kinerja dengan beragam inovasi. 

Pencapaian Pertamina juga tak lepas dari langkah transformasi dan restrukturisasi 
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yang telah kita lakukan dalam dua tahun terakhir ini melalui pembentukan 
holding-subholding.

Pertamina juga mengambil peran strategis dalam perumusan kebijakan 
transisi energi global melalui keterlibatannya dalam G20, dengan menjadi 
Chair dari Task Force Energy, Sustainability dan Climate pada B20. Hal ini 
sangat penting mengingat Indonesia memiliki  berkah berupa potensi sumber 
daya alam terbarukan yang sangat besar, sehingga harapannya Indonesia 
melalui Pertamina tidak hanya menjadi follower, tapi juga mengambil peran 
sebagai leader. 

Saya berharap segenap perwira dapat mendukung dan memberikan 
kontribusi dalam task force energy sustainability and climate B20. Peran ini 
sangat strategis untuk membawa perubahan global menuju masa depan 
yang lebih baik. Kita maksimalkan kesempatan yang belum tentu datang 
sekali dalam 20 tahun ini untuk menjadi penggerak utama seluruh aksi yang 
berkaitan dengan energi dan sustainability.

Tidak hanya itu, berbagai capaian Pertamina Grup yang ditorehkan untuk 
bangsa ini, semuanya satu tujuan untuk Pertamina dan Indonesia Maju. 
Tentu hal ini akan semakin memperkokoh peran Pertamina sebagai motor 
penggerak perekonomian nasional, Pertamina akan terus meng-energized 
bangsa Indonesia untuk bangkit menjadi lebih kuat.

Eksistensi Pertamina di kancah Internasional lainnya adalah lolosnya 
kapal gas walio milik PT Pertamina International Shipping di kriteria Paris 
MOU. Artinya,  kapal Pertamina memenuhi seluruh standar internasional untuk 
berlayar kibarkan bendera Indonesia di benua eropa.

Ini merupakan kapal pertama berbendera Indonesia yang lolos inspeksi 
di spanyol, yang merupakan negara anggota Paris MOU. Kesuksesan kapal-
kapal PIS dengan keandalan kapalnya untuk pengangkutan ke berbagai 
belahan dunia dengan berbagai jenis muatan merupakan salah satu wujud 
komitmen perusahaan untuk menjadi yang terkemuka di kancah internasional. 

Demikian juga capaian di subholding lain. Satu tahun kita sudah 
mengambil pengelolaan Blok Rokan dan tim Pertamina Hulu Rokan telah 
berhasil meningkatkan produksi serta menahan laju penurunan produksi. 
Dengan eksplorasi yang masif dan agresif, penurunan produksi bisa kita tahan 
dan malah dapat meningkatkan produksinya. Ini suatu capaian yang luar biasa. 

Di Subholding Refining & Petrochemical, setelah menunggu sekian lama 
proyek RDMP pertama yaitu RDMP balongan telah selesai dijalankan dan 
telah menambah produksi kilang Pertamina dan kilang nasional sebanyak 25 
ribu barel per hari. Ini capaian yang luar biasa yang bisa menurunkan current 
account deficit Indonesia. 

Keberhasilan lain sejalan dengan program kemandirian energi masional, 
adalah mulai berproduksinya green refinery di Cilacap yang telah mampu 
menghasilkan 3 ribu barel SVO/D100 serta produk-produk yang bernilai 
tambah tinggi lainnya yang telah menorehkan capaian positif pada kinerja 
ekspor Indonesia.

Selain itu, sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah menerapkan 
target net zero emission di tahun 2060. Maka Pertamina sebagai perusahaan 
energi terbesar kebanggaan negeri ini juga memberikan andil yang kuat 
dengan berbagai program, salah satunya program decarbonization dan 
pengembangan di sektor energi baru terbarukan. Kita juga fokus ke dalam 
peningkatan kinerja ESG. 

Tiga faktor inilah yang terus kita tingkatkan dan syukur alhamdulillah di 
tahun 2021 Pertamina dengan berbagai capaiannya telah berhasil menorehkan 
ESG rating sebesar 28,1 pada risiko sedang, sebelumnya masuk di risiko 
tinggi. Penilaian global ini telah menempatkan Pertamina sebagai peringkat 
ke-15 dari 252 perusahaan dunia di industri Oil & Gas dan posisi 8 di sub 
industri integrated Oil & Gas.

Hal ini merupakan pengakuan global atas komitmen dan upaya Pertamina 
memimpin transisi energi dan dekarbonisasi untuk mendukung net zero 
emission Indonesia tahun 2060 dan dalam rangka mendorong pertumbuhan 
berkelanjutan baik bagi perusahaan maupun sektor energi 
nasional. 

Pertamina juga telah menambahkan kapasitas 
terpasang PLTS di internal sebesar 17,25 
megawatt,  termasuk di dalamnya PLTS di 
249 SPBU dalam program green energy 

station.  PLTP kita dengan target 600 MW tambahan kapasitas terpasang di 
PGE serta monetisasi proyek karbon kredit melalui skema clean mechanism 
di PLTP Ulubelu sebesar 1,5 juta  ton CO2 ekuivalen dengan nominalisasi 
mencapai 620 ribu euro. 

Pertamina yang kita banggakan ini juga menjadi motor penggerak 
perekonomian nasional dimana kita terus meningkatkan TKDN hingga juli 
2022 telah mencapai 58,2 persen. Nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan 
dengan target pemerintah sebesar 40 persen. 

Ini menjadi salah satu bukti lagi bahwa Pertamina tidak  berhenti 
menyokong Indonesia agar mampu bersaing di pasar dunia dengan 
meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri sebagai upaya dalam 
penghematan devisa negara serta mengurangi ketergantungan terhadap 
produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah.

Pertamina juga terus meng-energize ekonomi Indonesia sampai ke daerah 
3T dan seluruh pelosok desa dengan program BBM satu harga yang kini telah 
mencapai 348 titik serta Pertashop yang telah mencapai 5.538 lokasi yang 
tersebar di berbagai pelosok nusantara. 

Meskipun tantangan masih berat dalam pendistribusian BBM di berbagai 
lokasi, seluruh tim di Pertamina selalu semangat menjalankan amanah ini. 
Bagi perwira Pertamina yang mendapat penugasan di daerah 3T, jangan 
berkecil hati karena amanah besar ada di pundak Anda semua dan dengan 
kontribusi yang diberikan maka seluruh bangsa mendapatkan hak untuk 
aksesbilitas terhadap energi. 

Dari aspek bisnis gas, PGN sudah menjalankan berbagai program 
jargas dengan memberikan opsi alternatif kepada ibu-ibu rumah tangga 
selain LPG kita siapkan juga gas dari city gas yang dihasilkan PGN dalam 
program GasKita. 

Dari sisi digitalisasi, kita pun telah mengembangkan command center yang 
mengintegrasikan seluruh kegiatan operasi dari hulu sampai hilir walaupun 
kita sudah bertransformasi menjadi 6 subholding dengan masing-masing 
kegiatan operasinya. Salah satu buktinya, ketika Satgas Ramadan dan 
Idulfitri yang berhasil mengamankan pasokan energi dari hulu ke hilir dengan 
orkestrasi dari holding. 

Dari sisi ketenagakerjaan saya juga ingin menyampaikan bahwa 
perusahaan berupaya menjalankan arahan dari Kementerian BUMN atas 
kesetaraan gender yang saat ini dalam nominated talent terdapat 135 
perempuan dari total 772 orang atau 17,5 persen dari target 15 persen adalah 
kaum perempuan. Juga untuk pekerja milenial telah mencapai 323 orang dari 
total 772 atau 41,8 persen dari target 40 persen.

Apa pesan dan harapan Ibu untuk para perwira Pertamina dalam 
mengisi kemerdekaan? Pertama saya ucapkan  terima kasih dan apresiasi 
setinggi-tingginya kepada seluruh perwira atas dedikasi yang senantiasa 
diberikan untuk perusahaan tercinta sehingga Pertamina bisa mendukung 
Indonesia untuk bangkit lebih kuat dan terus berprestasi meskipun di tengah 
tantangan bisnis yang tidak mudah dan pandemi yang belum usai.

Kemerdekaan yang Pertamina raih dalam berinovasi dan berprestasi 
merupakan buah perjuangan dari seluruh perwira yang menjadi pejuang energi  
di manapun Anda berada. Kita adalah mata rantai yang saling terpaut, kokoh, 
senantiasa tangguh membawa kibaran merah putih.

Di hari Kemerdekaan ini, mari kita kembali merefleksikan bagaimana 
nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika mempersatukan masyarakat 
Indonesia dalam menghadapi tantangan yang ada, menciptakan energi untuk 
bangkit lebih kuat untuk menghadapi tantangan global. 

Mari kita syukuri 77 tahun yang telah Indonesia lewati dan siap 
menyongsong tahun-tahun berikutnya dengan semangat 
kemerdekaan yang terus bergelora di hati kita.•

< dari halaman 2
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Peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI :
Energi Pertamina Selalu Hadir untuk Indonesia 
Bangkit lebih Kuat
CILACAP - Pertamina kembali menggelar perayaan HUT  
Kemerdekaan Republik Indonesia. Kali ini, upacara kemerdekaan  
dipusatkan di Lapangan Lomanis, Kantor Refinery Unit IV Cilacap 
dan dilakukan secara hybrid dari seluruh Indonesia, pada Rabu 17 
Agustus 2022. 

Upacara  dihadiri oleh Direktur Utama Pertamina Persero 
Nicke Widyawati yang bertindak sebagai pembina upacara dan 
360 peserta upacara dari berbagai kalangan, yaitu tim manajemen 
Pertamina (Persero) dan PT KPI, para perwira PT KPI RU IV Cilacap, 
serta siswa SLB Cilacap. 

Dalam kesempatan itu, Direktur Utama Pertamina, Nicke 
Widyawati memberikan pesan kemerdekaan. Tema perayaan tahun 
ini yang diusung Pertamina adalah Energi untuk Bangkit lebih Kuat. 

“Tema yang dipilih ini merupakan komitmen Pertamina akan 
selalu hadir untuk Indonesia dalam memberikan energi dan meng-
energize bangsa ini agar bisa bangkit lebih kuat,” ujarnya. 

Selama pandemi, perusahaan te lah beradaptasi  dan 
bertranformasi dengan baik di semua sektor demi menjaga 
ketahanan energi. Kini semangat dan energi Pertamina yang lebih 

baik, lebih baru dan improve dengan kombinasi semangat energizing 
your future dan tata nilai akhlak siap mendukung Indonesia untuk 
jadi juara di mata dunia. 

“Energi dari perwira adalah modal utama perusahaan menjadi 
global energy champion. Kita senantiasa yakin dan saling bekerja 
sama serta percaya satu sama lain untuk mencapai tujuan Indonesia 
yaitu merdeka, berdaulat, adil dan Makmur,” ujarnya. 

Komisaris Utama Pertamina Persero Basuki Tjahaja Utama yang 
hadir secara virtual juga memberikan pesan kemerdekaan kepada 
para perwira Pertamina. 

“Sebagai BUMN yang bergerak di bidang energi, kita punya 
tanggung jawab untuk optimalisasi biaya. Salah satu caranya dengan 
melakukan digitalisasi di seluruh lini bisnis supaya Pertamina bisa 
memberikan keuntungan besar yang pada akhirnya diperuntukkan 
dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia,” tuturnya.

Suasana berbeda juga dirasakan peserta upacara tahun ini. 
Pasalnya, PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap yang 
menjadi tuan rumah mengajak para siswa Sekolah Luar Biasa 

UTAMA

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjadi pembina upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 
Kemerdekaan RI tahun 2022 di Lapangan Kantor RU IV Cilacap, Rabu (17/8/2022).

FOTO : TA Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati didampingi Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) 
Taufik Aditiyawarman dan tim manajemen KPI  memberikan donasi  Pendidikan dan Pengembangan Bakat 
untuk Siswa SLB Cilacap pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan RI tahun 2022 di Lapangan 
Kantor RU IV Cilacap, Rabu (17/8/2022).

FOTO : TA

Pengibaran bendera merah putih oleh tiga siswa SLB Cilacap.

FOTO : TA Salah satu siswa dari Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Cilacap menjadi dirigen paduan suara dengan 
bahasa isyarat saat peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan RI  di Lapangan Kantor RU IV 
Cilacap, Rabu (17/8/2022).

FOTO : TA
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Cilacap menjadi bagian dari peserta dan petugas upacara. Tiga 
anak, M. Irham, Assyifa, dan Siti Nurhalimah berjalan tegap menjadi 
petugas pengibar bendera didampingi petugas pengiring dari unsur 
sekuriti menuju tiang bendera. 

Di salah satu sudut barisan, tim paduan suara yang juga 
penyandang tuna rungu terlihat sangat antusias menyanyikan lagu 
kebangsaan Indonesia Raya melalui bahasa isyarat. Satu peleton 
siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) Cilacap pun menjadi bagian dari 
peserta upacara. 

Keterlibatan siswa SLB Cilacap sebagai pengibar bendera, tim 
paduan suara, ajudan pembina, peserta upacara dan Komandan 
Peleton (Danton) menjadi warna lain sekaligus bukti kehadiran 
perusahaan bagi penyandang disabilitas. 

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati sebagai 
pembina upacara  mengaku bangga dengan keberhasilan anak-anak 
penyandang disabilitas menunaikan tugas dengan sempurna. “Ini 

luar biasa. Apresiasi tinggi untuk Perwira dan Pertiwi PT KPI RU IV 
yang menjadi pionir, berkolaborasi dengan SLB di Cilacap dalam 
upacara HUT ke-77 Kemerdekaan RI tahun ini,” katanya. 

Sebagai wujud kepedulian perusahaan, Nicke secara simbolis 
menyerahkan Donasi Pendidikan dan Pengembangan Bakat SLB, 
tepat seusai upacara. “Energi mereka sangat menginspirasi kami. 
Meski kondisi terbatas namun sama sekali tidak membatasi. 
Mereka harus diberikan kesempatan, bukan belas kasihan. Terbukti 
kesempatan itu dibayar dengan tuntas dan sempurna,” tegas Nicke.

Rasa bangga diungkapkan oleh Irham, siswa kelas 10 SMP 
LB yang mengaku senang dan bahagia menjadi petugas upacara 
HUT RI di Pertamina. “Saya sangat bangga. Ini adalah pertama 
kali bertugas sebagai pengibar bendera di luar sekolah dan di 
Pertamina. Semoga tahun depan bisa diundang lagi di kegiatan 
ini,” katanya melalui bahasa isyarat yang diterjemahkan gurunya, 
Wartini.•IDK/SHR&P CILACAP

< dari halaman 4

M. Irham, Assyifa, dan Siti Nurhalimah,  siswa Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Cilacap, menjadi petugas pengibar bendera 
saat peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan RI di Lapangan Kantor RU IV Cilacap, Rabu (17/8/2022).

FOTO : TA

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada siswa SLBN 
Cilacap yang menjadi  petugas dan peserta upacara HUT ke-77 Kemerdekaan RI di Lapangan Lomanis, 
Kantor Refinery Unit IV Cilacap. Perwira PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap mengikuti upacara HUT ke-77 Kemerdekaan RI.

FOTO : TA

FOTO : TA

Usai melaksanakan upacara HUT ke-77 Kemerdekaan Indonesia, Direktur Utama Pertamina Nicke Widayawati 
memaparkan pencapaian kinerja Pertamina sebagai kado spesial untuk bangsa tahun ini.

Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama memberikan pesan kemerdekaan kepada seluruh perwira 
Pertamina secara virtual pada perayaan HUT ke-77 Kemerdekaan RI yang dipusatkan di Kilang Pertamina 
Cilacap, pada tahun ini.

FOTO : TA
FOTO : TA

PT KPI mengadakan Malam Tirakatan Kemerdekaan RI di gedung Patra Graha, Selasa malam 
(16/8/2022). Tampak Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati melakukan pemotongan 
tumpeng, tanda syukur atas nikmat kemerdekaan ke-77 tahun Republik Indonesia dan diserahkan 
kepada Direktur Utama PT KPI Taufik Aditiyawarman.

FOTO : TA



SEMARAK HUT KE-77
KEMERDEKAAN
INDONESIA

Setelah dua tahun  memperingati HUT Kemerdekaan RI secara virtual 
karena pandemi COVID-19, tahun ini perwira Pertamina Group di 
berbagai lokasi kerja kembali bisa berkumpul secara langsung untuk 
merayakannya. Tidak hanya upacara, para perwira juga mengadakan 
berbagai kegiatan bersama masyarakat sekitar wilayah operasi untuk 
menyemarakkan HUT ke-77 Kemerdekaan RI.•
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UTAMA

BALONGAN

Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 
Kemerdekaan Republik Indonesia 
pada tahun 2022 terasa berbeda 
dibandingkan dengan peringatan-
peringatan sebelumnya. Tahun ini 
peringatan HUT RI di lingkungan 

PT Kilang Pertamina Internasional 
(KPI) Refinery Unit VI Balongan 
dimeriahkan dengan berbagai 
kegiatan, mulai dari turnamen 
berbagai cabang olah raga dan 
pentas seni, permainan rakyat, 

bazar, kesenian daerah, hingga 
karnaval fashion week.

Kegiatan Karnaval di RU VI 
sendiri dilaksanakan usai Nonton 
Bareng Upacara V ir tual  yang 
digelar PT Pertamina (Persero), 
Rabu (17/8/2022 ) .  Karnava l 
Hari Kemerdekaan ini mendapat 
antusias yang cukup besar dari 
keluarga besar RU VI. Pekerja RU 
VI tampil dengan pakaian daerah 
hingga kostum kreasi, sedangkan 
anak-anak juga turut serta dengan 
mengikuti pawai sepeda hias. Tidak 
hanya itu, karnaval ini  diisi dengan 
sosialisasi Tata Nilai  budaya BUMN 
yaitu AKHLAK (Amanah, Kompeten, 
Harmonis, Loyal,  Adapti f  dan 
Kolaboratif) yang diharapkan bisa 
menjadi pedoman bagi manajemen 
BUMN dan seluruh pekerja dan 
mitra kerja sehingga dapat bekerja 

dengan benar demi kepentingan 
bangsa.

Selain mengadakan kegiatan 
di internal perusahaan, dalam 
memer iahkan HUT RI-77 in i , 
Pertamina RU VI Balongan juga turut 
menyalurkan bantuan partisipasi 
dalam mendukung masyakarat 
desa penyangga dan organisasi 
kepemudaan untuk mengadakan 
berbaga i  keg ia tan .  Bantuan 
yang diberikan ini merupakan 
bentuk perhatian dan dukungan 
perusahaan kepada masyarakat 
dalam mengisi kegiatan agar makna 
kemerdekaan ini bisa menjadi 
momen meningkatkan kesadaran 
seluruh elemen masyarakat agar 
turut menjadi garda terdepan dalam 
mempertahankan kemerdekaan 
yang diwarisi oleh para pejuang 
terdahulu.•SHR&P BALONGAN

DUMAI
P T  K i l a n g  P e r t a m i n a 

I n t e r n a s i o n a l  U n i t  D u m a i 
mengadakan berbagai kegiatan 
untuk memper ingat i  HUT ke-
77  Kemerdekaan  R I .  Se la in 
mengadakan upacara bendera  
yang  dipusatkan di Lapangan 
Sepak Bola Komplek Perumahan 
Pe r tam ina  Buk i t  Da tuk  dan 
dipimpin oleh Pjs. General Manager 
RU Dumai, Khabibullah Khanafie, 
PT KPI Unit Dumai pada Rabu 
(17/8/2022), pT KPI Unit Dumai 
meluncurkan dua produk inovasi 
baru, yaitu Smooth Fluid 02 (SF-
02) Reborn dan Middle Distillate 
Fuel (MDF), yang ditandai dengan 
loading perdana produk MDF 
sebanyak 6.000 BbL ke kapal MT. 
Karmila, Senin (15/8/2022). 

Produk SF-02 merupakan 
produk petrochemical surfactant 
yang low impurities, less aromat 
content, more durable dan more 
ecofriendly yang sangat kompetitif 
serta adaptif di berbagai ikl im 
eksplorasi di seluruh belahan dunia. 
Sedangkan MDF merupakan bahan 
bakar kapal yang ramah lingkungan 
dan memiliki daya saing tinggi serta 
memenuhi standar nasional dan 
internasional.

Selain itu, PT KPI Unit Dumai 
juga menyelenggarakan berbagai 
perlombaan untuk tingkat Sekolah 
Menengah Atas (SMA) se-Kota 
Duma i ,  Kam i s  ( 18 /8 /2022 ) . 
Perlombaan yang mengangkat 
tema “Bangk i t  Energ i  Leb ih 
Kuat” ini dilaksanakan di SMA 

Negeri 2 Dumai, Jalan Putri Tujuh, 
Kecamatan Dumai Timur.   Terdapat 
empat jenis perlombaan yang 
digelar, yakni lomba cipta baca 
puisi, rangking 1, menggambar, 

ser ta  fash ion show ber tema 
baju melayu kreasi. Sebanyak 
150  s i swa  da r i  15  seko l ah 
yang berpart is ipasi mengikut i 
perlombaan tersebut.•SHR&P DUMAI

Ke halaman 7 >
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SAMARINDA
Memper ingat i  HUT ke-77 

Kemerdekaan RI, PT Pertamina 
P a t r a  N i a g a  F u e l  Te r m i n a l 
Samarinda mengadakan sosialisasi 
penggunaan LPG serta memberikan 
bantuan berupa Hose Box Set 
kepada masyarakat RT. 38, 39, dan 
27 Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kota 
Samarinda, Selasa (16/8/2022).

F u e l  Te r m i n a l  M a n a g e r 
Samarinda, Erik Imam Kasmianto 
menjelaskan, kegiatan sosialisasi 
penggunaan LPG ini merupakan 
salah satu bentuk kepedul ian 
Pertamina untuk meningkatkan 
kompetensi  masyarakat khususnya 

para perempuan agar  dapat 
memitigasi bencana kebakaran di 
dalam lingkup rumah tangga.  Untuk 
bantuan Hose Box Set ini merupakan 
lanjutan melengkapi bantuan-
bantuan sebelumnya yang telah 
diberikan terkait mitigasi bencana 
kebakaran kepada para relawan 
di sekitar perusahaan. Adanya 
Hose Box Set yang diletakkan di 
wilayah masyarakat akan membantu 
masyarakat untuk mempercepat 
proses penanggulangan serta 
memperluas lingkup jangkauan 
penanggulangan apabila terjadi 
bencana kebakaran.•SHC&T KALIMANTAN

BOYOLALI
Dalam rangka memperingati 

Hari Usaha Mikro Kecil Menengah 
(UMKM) Nasional yang jatuh setiap 
tanggal 12 Agustus serta Hari 
Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan 
I ndones i a  pada  t angga l  17 
Agustus, Pertamina menghadirkan 
Promo UMKM Merdeka. Promo 
tersebut  ber laku se lama 11-
24 Agustus 2022 di Pertashop 
4P.57321  yang  be r lokas i  d i 
Dukuh Jlegong, Desa Banyuurip, 
Kecamatan Kelgo, Kabupaten 
Boyolali, Jawa Tengah.

“Setiap pembel ian produk 
Pertamax minimal Rp 30 ribu untuk 
pengendara motor dan minimal 
Rp 100 ribu untuk pengendara 

mobil, konsumen akan mendapat 
hadiah menarik berupa pouch 
produksi dari Illoed Rajut,” ungkap 
Brasto Gal ih Nugroho selaku 
Area Manager Communication, 
Relations, & Corporate Social 
Responsibi l i ty (CSR) Regional 
Jawa Bagian Tengah PT Pertamina 
Patra Niaga, pada (12/8/2022).

Set iap har inya, Pertamina 
menyiapkan 30 hadiah untuk 
30 konsumen yang memenuhi 
s y a r a t  t e r s e b u t .  D i k e t a h u i , 
pengusaha Pertashop dan Illoed 
Rajut merupakan mitra binaan 
dari Pertamina dalam Program 
Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil 
(PPUMK).•SHC&T JBT

KAMPUNG KLAYAS, KASIM, SORONG
Dalam rangka memperingati 

HUT ke-77 Kemerdekaan RI, Kilang 
Kasim bersama masyarakat di 
Ring-1, melakukan panen raya 
di Kebun Percontohan Kampung 
Klayas, Kamis (18/8/2022). Kebun 
ini merupakan program binaan 
CSR Kilang Kasim yang berada 
di Kampung Klayas. Program ini 
berupa area untuk kegiatan pertanian 
yang berisi berbagai jenis sayur dan 
buah-buahan. Kebun ini dibuat 
dengan maksud sebagai contoh 
bagi masyarakat dalam melakukan 
aktivitas pertanian di Kampung 
Klayas, sehingga mendapatkan 
pengetahuan dalam kegiatan 
bercocok tanam sesuai dengan 
contoh yang sudah dilakukan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala 

Distrik Seget, Kepala Kampung 
K layas,  Bab insa K layas,  t im 
manajemen Kilang, serta masyarakat 
Kampung Klayas dan sekitarnya. 
Acara ini dibuka oleh Kepala Distrik 
Seget, yang dilanjutkan dengan 
sosialisasi dari Kilang Kasim, dan 
ditutup dengan panen bersama-
sama.

D i  Har i  Kemerdekaan in i 
diharapkan program CSR Kilang 
Kas im,  dapat  be rguna  bag i 
masyarakat sehingga nantinya 
masyarakat dapat terdorong untuk 
meniru dan mampu meningkatkan 
nilai ekonomi keluarga di Kampung 
Klayas dan sekitarnya.

“Sayur seperti Kacang Panjang, 
Cabai, Tomat serta buah-buahan 
seperti jagung, jeruk, dan lainnya, 

dapat diambil oleh masyarakat. 
Semoga selain ilmu yang didapat, 
masyarakat dapat menikmat i 
hasil kebun percontohan kita dan 
menirunya. Kami siap membantu 

bibit dan hal lainnya,” ujar Area 
Manager Comm, Rel ,  CSR & 
Compliance PT Kilang Pertamina 
Internasional Unit Kasim, Dodi 
Yapsenang.•SHR&P KASIM

< dari halaman 6
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CILACAP
Badan Pembina Olahraga 

(Bapor )  4  Gass,  wadah bag i 
penggemar olahraga motor Harley 
Davidson dan RX King di PT Kilang 
Pertamina Internasional (KPI) RU IV 
Cilacap menyelenggarakan bakti 
sosial membagikan 125 paket 
sembako, Minggu (7/8/2022). 
Kegiatan dalam rangka HUT ke-77 

Kemerdekaan RI ini dilaksanakan 
d i  P a n t i  P e l a y a n a n  S o s i a l 
Lanjut Usia (PPLSU) Dewanata 
Kesugihan dan Pulau Momongan, 
Ci lacap. Peserta di lepas oleh 
Pjs. GM PT KPI RU IV Cilacap, 
Ar ief  Budiyanto dar i  komplek 
Perumahan Pertamina Gunung 
Simping.•SHR&P CILACAP

SURABAYA

S u a s a n a  p e n u h  h i k m a t 
menyelimuti di anjungan atas ( 
top bridge) kapal Floating Storage 
and Offloading (FSO) Abherka 
pada Rabu pagi, (17/8/2022), saat 
bendera merah putih dikibarkan 

dan diiringi oleh lagu Indonesia 
Raya. Upacara bendera yang digelar 
untuk memperingati HUT ke-77 
Kemerdekaan RI  ini terasa istimewa, 
karena berlangsung di kapal FSO 
pertama yang dioperasikan oleh 

Pertamina Group dan menjadi 
bagian penting dalam distribusi 
energ i  nas iona l  se lama satu 
dekade terakhir. FSO Abherka 
yang kini dimiliki oleh PT Pertamina 
International Shipping (PIS) selaku 
Subholding Integrated Marine 
Logistics, telah melewati 10 tahun 
masa kerja melayani kebutuhan PT 
Pertamina Hulu Energi West Madura 
Offshore (PHE WMO). 

“Bulan ini bertepatan 10 tahun 
yang lalu diresmikan FSO Abherka 
pada Agustus 2012. FSO ini adalah 
bagian dari sejarah proyek konversi 
kapal FSO Pertamina sebagai kapal 
pertama yang dikonversi dari kapal 
tanker MT. Geudondong,” ujar 
Komisaris PIS Achmad Hidayat, 
yang juga turut dalam kunjungan ke 
kapal FSO Abherka.

D i rek tu r  N iaga P IS  Ar ie f 
Sukmara menjelaskan operasional 
FSO ini merupakan bentuk utilisasi 
kapal milik Pertamina dan wujud 
sinergi positif di dalam Pertamina 
Group yang diharapkan masih 
bisa terus berlanjut sehingga bisa 
menciptakan efisiensi sekaligus 
meningkatkan kontribusi penerimaan 
negara dan kemajuan bangsa.

Se la in  keg ia tan  upacara 
bendera untuk memperingati HUT RI 
ke -77, acara kunjungan Komisaris 
PIS Achmad Hidayat, Direktur Niaga 
PIS Arief Sukmara, dan GM Zona 11 
Regional 4 Subholding Upstream 
Muhamad Arifin ke FSO Abherka 
ini juga disertai dengan sesi diskusi 
dengan para kru kapal sekaligus 
memastikan kegiatan dan kelancaran 
operasi FSO Abherka.•SHIML

JAKARTA
Sebagai apresiasi terhadap 

veteran pejuang PT Kilang Pertamina 
Internasional (PT KPI) memberikan 
perhatian kepada para pejuang 
yang telah memasuki usia veteran, 
termasuk janda pejuang yang 
tergabung dalam Korps Veteran 
Cacat Republik Indonesia (KVCRI) 
pada momen rangkaian peringatan 
HUT ke-77 Kemerdekaan Republik 
Indonesia.

Perhatian diberikan dalam 
bentuk kunjungan kepada para 
ve t e r an  pe j uang ,  seka l i gus 
penyerahan bantuan 150 paket 
sembako untuk 20 veteran dan 
janda pejuang. Bantuan diserahkan 

secara simbolis oleh Pjs Corporate 
Secretary PT KPI Milla Suciyani 
d i  Sekretar iat  KVCRI kepada 
Ketua Umum KVCRI yang juga 
pejuang kemerdekaan, Letda TNI 
Purnawirawan CAVET Soepranoto 
yang saat ini genap berusia 100 
tahun d idamping i  sang is t r i , 
Juariyah yang saat ini berusia 83 
tahun dengan mata berkaca-kaca 
menyampaikan terima kasihnya atas 
perhatian yag diberikan oleh PT KPI. 

Milla Suciyani mengatakan, 
bantuan ini merupakan bentuk 
penghargaan PT KPI kepada veteran 
pejuang yang bertaruh nyawa dalam 
memperjuangkan kemerdekaan RI, 

sekaligus sebagai bentuk perhatian 
kepada para pejuang dan janda 

pejuang kemerdekaan yang saat ini 
sudah memasuki usia lanjut.•SHR&P

< dari halaman 7

Ke halaman 9 >



SEMARAK HUT KE-77 KEMERDEKAAN INDONESIA
UTAMA

22 Agustus 2022
No. 34 TAHUN LVIII 9

BALIKPAPAN

P e r i n g a t a n  H U T 
Kemerdekaan RI tahun ini di 
Kilang Balikpapan bertepatan 
dengan pelaksanaan program 
turn arround (TA) di PT Kilang 
P e r t a m i n a  I n t e r n a s i o n a l 
( K P I )  U n i t  B a l i k p a p a n . 
Terkait dengan itu, upacara 
peringatan kemerdekaan juga 
diisi dengan kegiatan Grand 
Safety Talk, Rabu (17/8/2022). 
Upacara yang berlangsung di 
dalam kilang tersebut diikuti 
oleh pekerja dan mitra kerja 

Pertamina yang terlibat dalam 
pekerjaan TA tahun 2022. 
Setelah upacara dilanjutkan 
dengan Grand Safety Talk oleh 
Pjs GM PT KPI Unit Balikpapan 
Arafat Bayu Nugroho.

K e g i a t a n  T A  y a n g 
di laksanakan ini  bertujuan 
untuk memaksimalkan kinerja 
operas i  dan pen ingkatan 
keandalan kilang dalam rangka 
komitmen Pertamina untuk 
menjaga ketahanan energi 
nasional.

Di tempat lain, dalam rangka 
per ingatan kemerdekaan, 
PT  KP I  Un i t  Ba l i kpapan 
juga melakukan aksi sosial 
dengan menyalurkan 80 paket 
sembako kepada anggota 
Leg iun  Ve te ran  Repub l i k 
Indonesia (LVRI) Balikpapan. 

“ P e m b e r i a n  p a k e t 
sembako  i n i  me r upakan 
ucapan ter ima kas ih  dan 
penghargaan kami kepada 
para pejuang yang tergabung 
d a l a m  LV R I  B a l i k p a p a n 
atas jasa dan per juangan 
mereka,” kata Area Manager 
Communication, Relations & 
CSR KPI Unit Balikpapan Ely 
Chandra Peranginangin.

Paket sembako tersebut 
diserahkan kepada pengurus 
LVRI Bal ikpapan di kantor 
LVRI Balikpapan. “Semoga 
ucapan ter ima kas ih  dan 
penghargaan kami ini tidak 
dinilai dari nilainya, namun 
dilihat dari niat kami untuk 

tetap menjaga tali silaturahmi,” 
tutup Chandra.

S e b e l u m n y a ,  p a d a 
( 1 1 / 8 / 2 0 2 2 ) ,  K P I  U n i t 
Ba l i kpapan  membag i kan 
100 bendera merah put ih  
untuk kendaraan operasional 
perusahaan yang memasuki 
kantor besar KPI RU Unit 
B a l i k p a p a n .  P e m b a g i a n 
bendera ini bertujuan untuk 
m e n g i n g a t k a n  k e m b a l i 
kewaj iban sebaga i  warga 
nega ra  yang  ba i k  un tuk 
memasang bendera merah 
putih. Selain itu, pembagian 
bendera ini juga bertujuan 
untuk menggugah rasa cinta 
tanah air dan meningkatkan 
s e m a n g a t  n a s i o n a l i s m e 
seluruh lampisan masyarakat. 
Pemasangan bendera merah 
pu t i h  d i  kenda raan  j uga 
merupakan sarana untuk 
memperkuat rasa nasionalisme 
sebaga i  wu jud kec in taan 
terhadap NKRI.•SHR&P BALIKPAPAN

JAKARTA
 PT Nusantara  Regas  

(NR) memberikan beasiswa 
kepada enam Siswa terbaik 
dari Kepulauan Seribu yang 
berada di wilayah operasional. 
Beasiswa diberikan secara 
simbolis oleh Bupati Kabupaten 
Administrasi Kepulauan Seribu, 
Junaedi pada saat Upacara 
HUT Kemerdekaan ke-77 
Republik Indonesia di Pulau 
Pramuka, Rabu (17/8/2022). 
Beasiswa diberikan kepada 
enam anak yang berasal dari 
sekolah SMAN 69 Jakarta. 

Mereka telah melewati seleksi 
dalam penerimaan beasiswa 
dimulai dari seleksi 209 siswa 
untuk pendaftaran ujian masuk 
Program Vokas i  U I  yang 
akhirnya lolos 19 siswa dan 
diseleksi oleh Sudin Pendidikan 
Kepulauan Seribu, SMAN 69 
Jakarta serta dari  Program 
Vokasi UI. 

NR memberikan beasiswa 
m e l i p u t i  s e l u r u h  b i a y a 
Pendidikan selama tiga tahun di 
Program Vokasi UI. Pemberian 
beas i swa  i n i  me rupakan 

program ketiga dari NR yang 
rutin dilaksanakan setiap tahun. 
Sekretaris Perusahaan Fatma 
Ully Artha berharap beasiswa ini 

dapat meningkatkan SDM yang 
berkualitas serta dukungan 
untuk kemajuan pendidikan di 
Kepulauan Seribu.•NR

< dari halaman 8



SERU-SERUAN
DALAM KOMPETISI
ENERGI 17-an

Keseruan dalam memperingati HUT ke-77 Kemerdekaan RI 
dirasakan para perwira melalui berbagai kompetisi energi 17-
an. Dengan menggandeng dan melibatkan Subholding, para 
perwira Pertamina Group berkolaborasi untuk menciptakan 
kebersamaan dan rasa memiliki terhadap perayaan HUT RI.  
 
Beragam lomba diusung oleh masing-masing Subholding 
dengan tema berbeda-beda.

UTAMA
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Subholding Upstream dengan tema  
Energi Harmonis mengusung lomba 
Perwira Fashion Week dan lomba dekorasi 
ruang kerja nuansa kemerdekaan

Subholding 
Upstream

Subholding Commercial & Trading 
dengan tema  Energi Adaptif mengadakan 
perlombaan permainan tradisional, 
seperti lomba memasukkan pensil ke 
botol berkelompok; lomba estafet terigu 
dari piring; serta lomba oper bola kaki 
pakai daster dan corong muka.

Subholding 
Commercial
& Trading
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Subholding Power, New & Renewable Energy dengan 
tema Energi Kompeten menyelenggarakan lomba  
cover jingle BUMN dan lomba energize your talent. 

Subholding Power,
New & Renewable Energy

Subholding Gas dengan tema Energi 
Loyal juga mengadakan perlombaan 
permainan tradisional, seperti lomba 
makan krupuk kaki diikat, memasukkan 
pensil ke dalam botol,  dan  balap karung 
Valentino Rossi.

Subholding Gas

Subholding Integrated Marine & Logistics mengusung tema Energi Kolaboratif  mengadakan 
Pertamina Idol (duo/group/band).

Subholding Integrated Marine & Logistics 

Melalui kolaborasi ini diharapkan Informasi dapat menjangkau lebih luas dan keterlibatan peserta jauh lebih maksimal.•



Energi Bangkit untuk Lebih Kuat,  Relawan Bakti 
BUMN Tunjukkan Pengabdian untuk Masyarakat 

UTAMA

KARANGASEM, BALI - Peserta Program 
Relawan Bakti  BUMN yang di inis iasi oleh 
Kementerian BUMN mengikuti upacara HUT 
ke-77 Kemerdekaan RI serentak di enam lokasi 
di Indonesia, yaitu Karangasem, Bali; Bunaken, 
Sulawesi Utara; Desa Badui, Banten; Surakarta,  
Jawa Tengah; Way Kambas, Lampung; dan  
Anambas, Kepulauan Riau.

Relawan Bakti BUMN yang dikoordinir oleh 
Pertamina  mengikuti   upacara HUT Kemerdekaan 
RI di Taman Ujung, Kecamatan Karangasem, 
Kabupaten Karangasem, Bali, Rabu (17/8/2022). 
Mereka bertindak sebagai peserta dan petugas 
upacara yang dipimpin oleh Anak Agung Made 
Dewandra Djelantik dari Puri Agung Karangasem 
sebagai inspektur upacara. 

Da l am kesempa tan  t e r sebu t ,  had i r 
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia BUMN, 
Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN 
Tedi Bharata,  Corporate Secretary Pertamina 
Brahmantya Satyamurti Poerwadi, Vice President 
CSR Pertamina Fajriyah Usman, Manager CSR  
Pertamina Dian Hapsari Firasati, serta  Pertamina 
Employee Journalism dan Komunitas Pertamina 
Troopers. 

Usai mengikuti upacara, kegiatan diisi dengan 
Green Lyfe  Campaign, yaitu  membagikan tumbler 
dan reusable bag kepada para peserta upacara. 
Langkah ini merupakan upaya untuk meminimalkan 
penggunaan plastik dan membuat masyarakat 
untuk mencoba terus menggunakan produk ramah 
lingkungan. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia 
BUMN, Teknologi dan Informasi Kementerian 
BUMN Tedi Bharata juga menyerahkan donasi 
kepada anak-anak di Taman Ujung Karangasem.

Dalam kesempatan itu, Relawan Bakti BUMN 
juga mengajak anak-anak untuk menuliskan 
cita-cita mereka dan menempelkannya di pohon 
cita-cita. Terdapat juga penyerahan cinderamata 
berupa bola dengan tanda tangan Menteri BUMN 
Erick Thohir, juga tas dan sepatu.

memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya 
berharap program ini tidak berhenti di sini dan 
dapat berlanjut dengan berbagai inovasi ke 
depan,” Pungkasnya.

Salah satu relawan dari Subholding Gas 
Pertamina, Ronal Tampubolon mengaku sangat 
senang bisa terlibat dalam Program Relawan Bakti 
BUMN. Ia berharap, para perwira Pertamina Group 
lainnya dapat berpartisipasi untuk menyalurkan 
energi positif kepada setiap orang agar semua 
tantangan dapat dihadapi bersama sebagai wujud 
syukur atas 77 tahun Kemerdekaan  Indonesia 
tahun ini.  

Sementara Patih Rajahasta dari PT BioFarma 
(Persero) merasakan dirinya lebih dapat memaknai 
arti keberagaman Indonesia. 

“Ketika ikut upacara HUT Kemerdekaan RI 
vibes-nya beda banget. Saya merasakan  menyatu 
dengan local wisdom dan masyarakat dengan etnis 
dan kultur yang berbeda. Ini adalah representasi 
dari bangsa ini, bahwa kita berbeda budaya, 
berbeda bangsa,  berbeda keyakinan, namun kita 
tetap satu,” ujarnya. 

Sebelumnya,  Relawan Bakti BUMN berbagi 
ilmu pengetahuan kepada UMKM di Rumah BUMN 
Klungkung, Bali. Selain itu, sebagai wujud nyata 
bakti untuk masyarakat, 10 Relawan Bakti BUMN 
juga melakukan kegiatan “Ngayah” di  Puri Agung 
Karangasem dan Taman Ujung Karangasem, Bali. 
Ngayah yang dilakukan di Taman Ujung berupa 
pembersihan halaman luar taman, pengecatan 
toilet, dan penanaman pohon.  Sementara di Area 
Puri Agung Karangasem para relawan melakukan  
pembersihan di luar Puri sekaligus mendengarkan 
pemaparan dari Keluarga Puri Karangasem.

Relawan Bakti BUMN juga berkontribusi 
menjadi pemateri mengenai pelatihan tanaman 
hidroponik dan pembelajaran tentang digital 
marketing untuk 25 anggota Koperasi Wanita Tani 
(KWT). Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Tanah 
Ampo, Manggis, Karangasem, Bali.•RIN

Program Relawan Bakt i  BUMN hadi r 
sebagai persembahan BUMN untuk Indonesia  
dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-77 
Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini 
memberikan kesempatan bagi para pegawai 
BUMN dari seluruh Indonesia untuk terlibat secara 
langsung, memberikan baktinya membangun 
Indonesia melalui Program Tanggung Jawab Sosial 
dan Lingkungan (TJSL).

Program Relawan Bakt i  BUMN yang 
dilaksanakan pada 14--17 Agustus 2022 ini diisi 
dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan 
langsung oleh para relawan berupa kegiatan 
edukasi serta bantuan kesehatan dan pendidikan 
untuk siswa dan masyarakat.

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, 
Program Re lawan Bakt i  BUMN men jad i 
kebanggaan tersendiri bagi insan BUMN dapat 
merayakan hari kemerdekaan dengan masyarakat.  
Hal ini menjadi bukti bahwa sinergitas antara 
BUMN dan masyarakat harus terus terjalin erat.

“Program ini sesuai dengan komitmen kita 
bahwa BUMN harus hadir di tengah-tengah 
masyarakat. Tentu kali ini kehadiran BUMN sangat 
istimewa karena dilakukan di bulan kemerdekaan 
Indonesia. Peningkatan engagement pegawai 
BUMN merupakan salah satu dari lima prioritas 
transformasi utama Program Tanggung Jawab 
Sosial dan Lingkungan (TJSL),” ujarnya. 

Erick menegaskan, Kementerian BUMN 
bersama BUMN berkomitmen untuk mencapai 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau 
Sustainable Development Goals (SDGs) dengan 
terus mengimplementasikan berbagai program. 

Erick juga berharap pelaksanaan Program 
Relawan Bakti BUMN berjalan dengan lancar 
sehingga tujuan bersama atas pelaksanaan 
program dapat tercapai, demi membangun 
Indonesia untuk pulih lebih cepat dan bangkit 
lebih kuat.

“Semoga program yang baik ini dapat 
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Menteri BUMN Erick Thohir melakukan video call dengan relawan saat 
kegiatan terakhir “Program Relawan Bakti BUMN” di Karangasem, Bali 
pada Selasa (16/8/2022).

Relawan Bakti BUMN  mengikuti  upacara HUT ke-77 Kemerdekaan 
Republik Indonesia  di Puri Agung Karangasem, Bali, Rabu (17/8/2022).

Relawan Bakti BUMN memberikan pelatihan cara menanam sayuran 
hidroponik yang merupakan bagian Program Relawan Bakti BUMN di 
Karangasem, Bali, Selasa (16/8/2022).

Relawan Bakti BUMN mengikuti program ngayah “gotong royong” yang 
merupakan bagian acara Program Relawan Bakti BUMN di Puri Agung, 
Karangasem, Bali, Selasa (16/8/2022).

Relawan Bakti BUMN memberikan pelatihan fotografi kepada  mitra binaan 
Pertamina di Rumah BUMN  Klungkung yang merupakan bagian kegiatan 
“Program Relawan Bakti BUMN”, Senin (15/8/2022).

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia BUMN, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata 
bersama  dengan Corporate Secretary Pertaminal Brahmantya S. Poerwadi dan Perwakilan Puri Karang Asem 
Anak Agung Made Dewandra Djelantik berfoto dengan anak-anak usai memberikan donasi pendidikan usai 
upacara HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia  di Puri Agung Karangasem, Bali, Rabu (17/8/2022).

FOTO : PW

FOTO : PW FOTO : PW FOTO : PW

FOTO : PW
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Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel 
Biohidrokarbon dan Bioavtur

UTAMA

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) 
mengembangkan penelitian dan 
teknologi diesel biohidrokarbon dan 
bioavtur. Upaya ini dilakukan dalam 
ikhtiar Pertamina untuk mempercepat 
ketahanan dan kemandirian energi 
bagi negeri.

K o m i t m e n  k e m a n d i r i a n 
energi tersebut ditandai dengan 
penandatanganan antara PT Kilang 
Pertamina Internasional (KPI), PT 
Pupuk Sriwidjaja, PT Rekayasa 
Industri, Energi Baru, Terbarukan 
dan Konservasi Energi (EBTKE), 
dan LEMIGAS di Gedung Patra 
Graha, Ci lacap, Jawa Tengah, 
Se lasa  (16/8/2022) .  D i rek tu r 
Utama Pertamina, Nicke Widyawati 
mengatakan, penandatanganan 
ini sebagai komitmen Pertamina 
dalam energi transisi dengan cara 
mengembangkan sumber daya nabati 
yang banyak tersebar di Indonesia. 

“Kedaulatan energi harus kita 
wujudkan dengan memanfaatkan 
sumber daya nabati yang harus 
menjadi dasar untuk pengembangan 
energi ke depan. Jika itu terwujud 
maka kemerdekaan ini bisa kita 
wujudkan sebagai kedaulatan energi,” 
ujar Nicke.

Nicke menyampaikan apresiasi 
terhadap pihak yang terlibat dalam 
program ini. “Saya yakin ini bisa kita 
jalankan sebaik-baiknya dan bisa kita 
akselerasi demi kebaikan bagi bangsa 
dan negara ini,” katanya.

Direktur Utama PT KPI, Taufik 
Aditiyawarman menjelaskan, dari 
banyaknya potensi energi baru dan 
terbarukan (EBT) di Indonesia, green 
energy merupakan satu dari strategi 
bisnis yang sesuai dengan PT KPI.

“Pembangunan hydrotreated 

vegetable oil (HVO) merupakan 
l a n g k a h  k o n k r e t  d a l a m 
penyempurnaan teknologi HVO dan  
turunannya. Diharapkan Indonesia 
akan menjadi leader demo plant 
(proyek percontohan) ini. KPI siap 
mendukung tidak hanya menyediakan 
lahan, tapi ut i l i tas, manpower 
(tenaga kerja), dan semuanya. Kami 
komitmen menerapkan standar dalam 
mengelola kilang untuk kelancaran 
operasi demo plant, karena ini akan 
terintegrasi oleh RU IV Cilacap,” 
katanya dalam sambutan. 

Direktur EBTKE, Edi Wibowo 
menambahkan, untuk menuju target 
bauran energi Indonesia, maka 
teknologi dan inovasi yang muncul 
dan strategi untuk memanfaatkan 
nabati patut dikembangkan. Seperti 
yang dilakukan Pertamina dengan 
penel i t ian dan pengembangan 
teknologi diesel biohidrokarbon dan 
bioavtur. 

“ P a b r i k  p e rc o n t o h a n  i n i 
dilaksanakan oleh Lemigas, PT Pupuk 
Sriwidjaja, PT Rekayasa Industri, 
Pertamina, dan Pertamina serta 
Direktur EBTKE sebagai koordinator. 
Semoga ini  bisa berkontr ibusi 
terhadap ketahanan ikl im, dan 
ketahanan energi nasional. Semoga 
apa yang sudah kita laksanakan ini 
menjadi semangat kemerdekaan 
untuk meningkatkan kemandirian 
dan ketahanan energi nasional bisa 
terwujud dengan baik,” ujarnya. 

Sementara itu, SVP Research 
and Technology and Innovation 
Pertamina, Oki Muraza menyebutkan, 
set idaknya ada empat tu juan 
pengembangan demo plant ini. 
Tu juan yang per tama ada lah 
mendukung program pemerintah 

Direktur ITB Prof. Taufik, Direktur Utama PT Rekayasa Industri Triyani Utamaningsih, 
Direktur Utama Pertamina  Nicke Widyawati, Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal 
Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Edi Wibowo, Direktur Utama PT 
KPI Taufik Adityawarman, Direktur Utama PT Pusri Tri Wahyudi Saleh, serta LEMIGAS 
Anda Lucia menandatangani Perjanjian Penelitian dan Pengembangan Teknologi Diesel 
Biohidrokarbon dan Bioavtur yang diselenggarakan di Gedung Patra Graha RU IV Cilacap, 
Jawa Tengah, Selasa (16/8/2022).

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati memberikan sambutan pada seremoni 
penandatanganan Perjanjian Penelitian dan Pengembangan Teknologi Diesel Biohidrokarbon 
dan Bioavtur yang diselenggarakan di Gedung Patra Graha RU IV Cilacap, Jawa Tengah, 
Selasa (16/8/2022).

dalam menciptakan teknologi proses 
guna menghasilkan produk diesel 
biohidrokarbon dan biodiesel.

“Tujuan kedua adalah menguji 
keandalan katalis hasil formulasi 
P e r t a m i n a  d a n  I T B ,  k e t i g a 

mendukung pemerintah dalam rangka 
pemanfaatan minyak nabati, dan 
terakhir meningkatkan branding 
Pertamina sebagai perusahaan 
yang inovatif dan berkelanjutan,” 
katanya.•PTM
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Komitmen Jaga Ketahanan Energi Nasional, 
Pertamina Sukses Temukan Cadangan Migas

UTAMA

JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi 
(PHE), sebagai Subholding Upstream 
Pertamina, melalui aktivitas Eksplorasi 
s e c a r a  k o n s i s t e n  b e r k o m i t m e n 
berkontribusi dalam mencapai ketahanan 
energi nasional. Hal ini terbukti dengan 
penemuan cadangan baru mela lu i 
pengeboran sumur Eksplorasi R-2 yang 
terletak di offshore Aceh bagian Barat, 
Bajakah-001 yang terletak di onshore 
Jawa Barat bagian Utara dan Markisa-001 
yang terletak di onshore Salawati Papua.

“ H i n g g a  t e n g a h  A g u s t u s  i n i 
yang bertepatan dengan HUT ke-77 
Kemerdekaan Republ ik Indonesia, 
eksplorasi PT Pertamina Hulu Energi 
(PHE) telah merampungkan 8 sumur dan 
7 sumur on going yang akan dilanjutkan 
dengan uji alir. Kami berharap target 
penyelesaian 29 sumur di akhir tahun 
dapat  tercapa i  dan membuahkan 
hasil yang maksimal,” ungkap Direktur 
Eksplorasi PT Pertamina Hulu Energi 
(PHE) – Subholding Upstream, Medy 
Kurniawan pada Rabu (17/08).  

Pada tahun 2021,  Subho ld ing 

mempertahankan dan meningkatkan 
produksi migas eksisting. Selanjutnya 
strategi New Ventures dimana Subholding 
Upstream Pertamina mencari potensi 
eksplorasi yang baru. Terakhir, strategi 
partnership untuk sharing risk & cost 
serta technology & knowledge transfer 
melalui akselerasi proses kerjasama dan 
joint bidding domestic serta luar negeri.

Selain kinerja yang optimal, PHE 
sebagai Subholding Upstream Pertamina 
juga telah terdaftar dalam United Nations 
Globa l  Compact  (UNGC) sebaga i 
partisipan/member sejak 16 Juni 2022. 
PHE berkomitmen pada Sepuluh Prinsip 
Universal atau Ten Principles dari United 
Nation Global Compact (UNGC) dalam 
strategi dan operasionalnya, sebagai 
bagian penerapan aspek Environmental, 
Social, Governance (ESG). Subholding 
Ups t ream Per tam ina  akan  te rus 
mengembangkan pengelolaan operasi di 
dalam dan luar negeri secara profesional 
untuk mewujudkan pencapaian menjadi 
perusahaan minyak dan gas bumi kelas 
dunia.•SHU

Upstream berhasil melakukan pengeboran 
sumur eksplorasi sebanyak 12 sumur. 
Tahun 2022, Subholding Upstream 
berupaya meningkatkan kinerja secara 
masif dan agresif melalui rencana kerja 
pengeboran sumur eksplorasi sebanyak 
29 sumur, atau 242% dibandingkan 
dengan realisasi tahun 2021.  

Lebih lanjut Medy menjelaskan bahwa 
temuan cadangan baru dari tiga sumur 
Eksplorasi ini melengkapi keberhasilan 
temuan cadangan sebe lumnya d i 
Semester-1 pada tahun 2022, yaitu 
sumur Sungai Gelam Timur-1 di Jambi, 
Wilela-001 di Sumatera Selatan, GQX-1 
di Jawa Barat Bagian Utara dan Manpatu-
1X di Mahakam. Adapun sukses rasio 
pengeboran Ytd Agustus 2022 mencapai 
70%. Tentunya sukses ini andil dari 
seluruh pihak terkait baik internal maupun 
eksternal.  

Dalam strategi eksplorasi, Subholding 
Upstream memiliki tiga inisiatif utama. Tiga 
strategi utama tersebut antara lain berupa 
aset Wilayah Kerja (WK) eksisting dimana 
kontribusi eksplorasi dibutuhkan dalam 
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Kado Kemerdekaan, Kilang Pertamina Plaju 
Berhasil Ekspor Produk LSFO V 1250 ke Singapura

UTAMA

PALEMBANG - Di tengah semarak HUT ke-77 
Kemerdekaan  Republik Indonesia, PT Kilang 
Pertamina Internasional (PT KPI) Refinery Unit III 
Plaju (Kilang Pertamina Plaju) terus berakselerasi 
meningkatkan margin keuntungan dengan 
menghadirkan produk unggulan berkualitas 
tinggi.

Salah satu buktinya adalah keberhasilan 
Kilang Pertamina Plaju dalam berinovasi dan 
merdeka dalam mengkreasikan produk energi 
secara mandiri. Atas inovasi dan kreasi para 
pekerja, Kilang minyak tertua yang masih 
beroperasi di Indonesia ini telah berhasil 
memproduksi dan mengekspor perdana produk 
Low Sulphur Fuel Oil (LSFO) V 1250 pada Selasa 
(16/8). Sebanyak 80.000 bbls produk bahan 
bakar kapal ramah lingkungan itu diproduksi dan 
dikapalkan menggunakan MT Kirana Quartya 
menuju Singapura.

Pjs. General Manager PT kilang Pertamina 
Internasional Refinery Unit III Plaju, Edy Januari 

Sumbang Penerimaan Terbesar
Dikatakannya, produksi dan ekspor produk 

bahan bakar kapal seperti MFO LS dan LSFO 
V 1250 menjadi penyumbang terbesar dari 
penerimaan Kilang Pertamina Internasional tahun 
ini. Ia berharap lifting produk LSFO V 1250 ini 
bisa diikuti dengan ketersediaan permintaan 
(demand) yang tinggi di bulan-bulan berikutnya.

Ditambahkan Edy, produksi LSFO V 1250 
ini tak lepas dari kontribusi dan inovasi para 
pekerja Kilang Pertamina Plaju. “Kami berharap 
makin banyak inovasi dari Kilang Pertamina Plaju, 
sehingga dapat terus memproduksi produk-
produk berkualitas tinggi guna memenuhi 
kebutuhan energi,” imbuhnya.

Produksi LSFO V 1250 ini menjadi bukti 
bahwa Kilang Pertamina Plaju turut berkontribusi 
dalam mewujudkan security of supply dalam 
menjaga rantai pasok marit im, dengan 
menghadirkan produk berkualitas tinggi yang 
diminati pasar internasional.•SHR&P PLAJU

Utama pada Selasa (16/8) mengatakan LSFO V 
1250 merupakan salah satu produk bahan bakar 
kapal ramah lingkungan yang diekspor Kilang 
Pertamina Plaju setelah produk Marine Fuel Oil 
(MFO) Low Sulphur yang diekspor perdana pada 
Maret 2022 lalu.

 
Ramah Lingkungan dan Memenuhi Regulasi

Produk LSFO V 1250 yang diekspor Kilang 
Pertamina Plaju sendiri adalah bahan bakar 
kapal ramah lingkungan yang telah memenuhi 
regulasi International Maritime Organization (IMO) 
tentang kandungan sulfur maksimal 0,5% m/m. 
Selain itu, produk ini juga memenuhi peraturan 
Dirjen Perhubungan Laut-Kemenhub Republik 
Indonesia.

Dalam Surat Edaran Dirjen Perhubungan 
Laut No. SE 35 Tahun 2019 tentang Kewajiban 
Penggunaan Bahan Bakar  Low Sulfur , 
pemerintah mewajibkan penggunaan bahan 
bakar ramah lingkungan seperti LSFO V 1250. 
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Salurkan Energi bagi Ibu Pertiwi, Amanah 
Pertamina Hadirkan Kemerdekaan Energi

UTAMA

JAKARTA - Pulih Lebih Cepat, Bangkit 
Lebih Kuat, semangat Hari Ulang Tahun 
ke-77  Kemerdekaan Republik Indonesia 
yang menunjukkan bahwa Indonesia 
merupakan negara yang tangguh, 
mampu melewati masa sulit selama 2 
tahun terakhir, dan akan bangkit lebih 
kuat lagi. Semangat ini juga dibawa 
oleh Pertamina Patra Niaga sebagai 
Sub Holding Commercial & Trading PT 
Pertamina (Persero) yang diberi amanah 
menya lu rkan  energ i ,  memast ikan 
merdeka energi hingga sudut negeri. 

Direktur Utama Pertamina Patra 
Niaga, Alf ian Nasution mengatakan 
saat in i  fasi l i tas lembaga penyalur 
baik untuk kebutuhan BBM maupun 
LPG masyarakat sudah menyentuh 
sampai ke desa-desa, hal ini adalah 
komitmen Pertamina Patra Niaga dalam 
memastikan ketahanan energi nasional.

“Mendukung  semanga t  un tuk 
pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, 
Pertamina Patra Niaga akan selalu 
memastikan ketersediaan energi yang 
terjangkau bagi masyarakat. Kami hadir 
lewat BBM Satu Harga yang melayani 

menjangkau hingga desa-desa. 
Tidak berhenti pada program yang 

sudah berjalan, Pertamina Patra Niaga 
turut menjalankan penugasan terbaru 
yakni membangun SPBU di Pos Lintas 
Batas Negara (PLBN). Kehadiran SPBU 
PLBN ini adalah untuk memastikan akses 
energi yang lebih mudah dengan harga 
terjangkau. Saat ini sudah beroperasi 
SPBU PLBN di Kabupaten Sambas, 
Kalimantan Barat.

“Di tengah kondisi tren minyak dan 
gas yang sangat-sangat tidak stabil, 
Pertamina masih dapat menyalurkan 
energi  ke seluruh SPBU, Outlet LPG, 
dan menjalankan seluruh penugasan 
secara maksimal. Dengan dukungan 
pemerintah, Pertamina juga masih 
bisa menyalurkan BBM bersubsidi 
dengan harga yang terjangkau untuk 
masyarakat. Ini adalah komitmen kami, 
memastikan energi berkual itas dan 
terjangkau dapat dinikmati masyarakat 
diseluruh wilayah ibu pertiwi. Dirgahayu 
Republik Indonesia ke-77, Pulih Lebih 
Cepat, Bangkit Lebih Kuat,” imbuh 
Alfian.•SHC&T

masyarakat di wilayah Tertinggal, Terluar, 
dan Terdepan (3T), One Village One 
Outlet (OVOO) jaringan LPG hingga ke 
desa, akses energi yang lebih mudah 
dengan hadirnya Pertashop, yang 
terbaru SPBU di Pos Lintas Batas 
Negara (PLBN), dan tentu menjalankan 
penugasan penyediaan BBM dan LPG 
dengan harga terjangkau,” jelasnya.

Hingga tahun 2021, 321 wilayah 
3T sudah dilayani SPBU atau lembaga 
penyalur BBM Satu Harga, sehingga 
masyarakat di wilayah tersebut dapat 
menikmati BBM dengan harga yang 
sama dengan di kota. Hingga Agustus 
2022, menjelang hari kemerdekaan 
sudah ada 28 titik lokasi SPBU BBM Satu 
Harga baru yang juga sudah beroperasi. 

Lalu untuk LPG, sebanyak 222.922 
outlet LPG telah hadir di 61.905 desa 
atau sekitar 93% dari seluruh desa di 
Indonesia telah tersedia outlet yang 
menjual LPG subsidi 3 Kg. BBM bagi 
masyarakat juga sudah hadir hingga 
desa lewat Pertashop. Sejak dikenalkan 
di tahun 2020, saat ini sudah beroperasi 
l eb ih  dar i  5 .600 Per tashop yang 
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Proyek JTB Berhasil Lakukan Proses Gas-In
UTAMA

JAKARTA - Setelah melalui serangkaian 
proses persiapan yang panjang dan rinci, 
akhirnya salah satu tahapan krusial yaitu 
gas-in di Proyek Pengembangan Gas 
Lapangan Unitisasi Jambaran-Tiung 
Biru (JTB) dapat dilaksanakan. Milestone 
penting ini dilakukan di lapangan gas 
JTB yang berlokasi di Desa Bandungrejo, 
Ngasem, Bojonegoro, Jawa Timur ini pada 
Minggu (14/08) pukul 15:25 WIB.

Gas- in  merupakan tahap awal 
pengal iran gas dari  sumur ke Gas 
Processing Facility (GPF). Setelah proses 
gas-in akan dilakukan upaya lebih lanjut 
untuk memastikan seluruh fasilitas GPF 
berfungsi dengan baik melalui tahapan 
commissioning.

Dalam rangka memenuhi kaidah HSSE, 
tim teknis di lapangan telah melakukan 
dengan sangat intensif seluruh rangkaian 
persiapan gas-in guna memastikan 
kegiatan gas -in ini berjalan lancar dan 
aman. Deputi Operasi SKK Migas Julius 
Wiratno dan Direktur Utama Pertamina EP 
Cepu (PEPC) Awang Lazuardi memantau 
langsung proses pengaliran gas-in ini dari 
lapangan JTB. Julius menyambut baik 
dan mengapresiasi kerja keras seluruh 
pihak yang terlibat demi mewujudkan 

tenaga untuk mewujudkan keberhasilan 
dari proyek gas JTB ini. “Kami merasa ini 
menjadi wujud keberhasilan dari seluruh 
tim yang tak kenal lelah dalam melakukan 
berbagai inovasi di tengah tantangan yang 
dihadapi. Akhirnya kita semua mampu 
memasuki fase gas-in ini, dan sebentar 
lagi gas dari JTB akan dapat digunakan” 
urainya.

JTB merupakan Proyek Strategis 
Nasional (PSN) sektor energi yang 
tetapkan oleh Presiden Joko Widodo. 
Proyek gas JTB dioperatori oleh PT 
Pertamina EP Cepu (PEP Cepu) Zona 
12 Regional Indonesia Timur Subholding 
Upstream Pertamina. Lapangan JTB akan 
memproduksi sales gas sebesar 192 
MMSCFD yang akan digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat dan 
industri di wilayah Jawa Timur dan Jawa 
Tengah.

Pada kegiatan gas-in, turut hadir 
di lapangan antara lain Kepala Unit 
Percepatan Proyek JTB Waras Budi 
Santoso, Pjs. General Manager Gas Project 
JTB Ruby Mulyawan, JTB Site Office & 
PGA Manager PEPC Edy Purnomo, HSSE 
Manager PEPC JTB Benny Rahadian serta 
manajemen PEPC lainnya.•SHU-PEPC

kesuksesan proses ini.
“SKK Migas menyambut baik dan 

mengapresiasi kerja keras seluruh pihak 
yang terlibat dalam proses gas-in demi 
mewujudkan kesuksesan Proyek gas JTB, 
kami berharap proses ini dapat berjalan 
lancar dan aman sehingga kemudian 
dapat diteruskan ke tahap selanjutnya,” 
kata Julius.

Masih menurut Julius, banyak pihak 
menaruh perhatian terhadap proyek ini 
mengingat pentingnya proyek JTB bagi 
ketahanan energi nasional. Potensi gas 
JTB diproyeksikan dapat memenuhi 
kebutuhan energi di Jawa Tengah dan Jawa 
Timur. “Hari ini JTB dapat melaksanakan 
gas-in, selamat kepada semua pihak yang 
telah bekerja keras untuk mewujudkan 
kesuksesan ini semua. Semoga gasnya 
dapat segera mengalir untuk memenuhi 
kebutuhan energi,” ungkapnya.

CEO Pertamina Hulu Energi (PHE) 
Pertamina Budiman Parhusip mengaku 
lega atas terlaksananya proses yang 
dinanti-nanti ini. Menurutnya, PHE sebagai 
Subholding Upstream Pertamina yang 
menaungi PEPC sebagai salah satu 
pengemban amanah dalam pemenuhan 
energi nasional telah berusaha sekuat 



Resmikan Rumah BUMN Klungkung, Pertamina Angkat 
Produk Lokal, Pariwisata dan Perekonomian Daerah

SOROT

JAKARTA - Peresmian Rumah 
BUMN Kabupaten Klungkung 15 
Agustus 2022, seolah menjadi 
sebuah kado bagi para pelaku UMKM. 
Kehadiran Rumah BUMN Klungkung 
diinisiasi serta dikelola oleh PT 
Pertamina (Persero) ini diprediksi 
mampu mempercepat peningkatan 
kapasitas Mitra Binaannya dan 
sekaligus menggerakkan laju roda 
perekonomian daerah.

Pertamina memiliki komitmen 
kuat untuk terus mendukung para 
pelaku Usaha Mikro Keci l  dan 
Menengah (UMKM) di Indonesia. 
Salah satu wujud kepedulian tersebut 
ialah lewat pembinaan UMKM di 
Rumah BUMN yang tersebar di 
seluruh Tanah Air, Bal i  satu di 
antaranya.

Selain dihadiri Asisten Deputi 
Bidang TJSL Kementerian BUMN, 
Edi Eko Cahyono, Kepala Dinas 
Koperasi UKM dan Perdagangan, 
I Wayan Ardiasa, dan VP CSR & 
SMEPP Management PT Pertamina 
(Persero), Fajriyah Usman, juga 
d i had i r i  pa r a  pe l aku  UMKM 
Kabupaten Klungkung, anggota 
Re lawan Bakt i  BUMN h ingga 
Pertamina Troopers. 

Dalam sambutannya, Edi Eko 
Cahyono selaku Asisten Deputi 
Bidang TJSL Kementerian BUMN, 
mengapresiasi Pertamina yang 
telah menginisiasi Rumah BUMN 
khususnya di Kabupaten Klungkung. 
“Kehad i ran Rumah BUMN in i 
memang sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat, diharapkan agar Rumah 
BUMN ini dapat menjadi wadah 
bagi para mitra binaan serta dapat 
memberikan pembinaan, serta cara 
untuk menciptakan program  yang 
baik dan pemasaran yang baik pula,” 
ucapnya.

Sa l ah  sa tu  m i t r a  b i naan 
yang hadir, I Wayan Pande yang 
m e m p ro d u k s i  k i p a s  t a n g a n 
t radis ional  dan aneka produk 
souvenir dengan motif wayang 
kamasan. Mengaku sangat senang 
d e n g a n  k e b e r a d a a n  R u m a h 
BUMN ini, “semenjak bergabung 
dengan Pertamina, omzet saya bisa 
mencapai 15 juta per bulan, saya 
dan istri memproduksi kipasnya, 
kemudian anak saya membuat 
pemasaran di sosial media, hal ini 
bisa meningkatkan omzet penjualan 
kami sekitar 50 Persen dibandingkan 
sebelumnya,” ujar pria pemilik dari 
UMKM Sinar Pande.  

Rumah BUMN yang berlokasi di 
Jl. WR. Supratman No 7 Semarapura 

Tengah, Kab. Klungkung ini akan 
dijadikan sebagai pusat edukasi, 
pengembangan, dan digitalisasi 
UMKM.

Dengan optimis, VP CSR & 
SMEPP Management, Fajr iyah 
Usman pada sambutan kegiatan 
peresmian Rumah BUMN Klungkung, 
menyatakan bahwa Rumah BUMN 
Klungkung dapat membangun 
dan membantu perekonomian dan 
kemakmuran masyarakat, khususnya 
dalam ruang lingkup Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM). Tak 
hanya urusan permodalan hingga 
akses pemasaran produk barang 
maupun jasa yang dihasilkan UMKM 
yang difasi l itasi melalui Rumah 
BUMN ini, tetapi juga tersedianya 
tempat workshop UMKM hingga 
ruang seminar untuk menebar 
ide kreatif serta pengembangan 
berbagai inovasi produk mereka.

“Saat ini tercatat sebanyak 500 
UMKM yang terdaftar di Rumah 
BUMN Klungkung,  dengan d i 
antaranya 175 Mitra Binaan yang 
sudah Go Online dan 185 Mitra 
Binaan yang sudah Go Digital,” 
ujarnya.

Dengan adanya rumah BUMN 
diharapkan pelaku UMKM bisa 
mendapatkan pelatihan serta dapat 
memberikan akses pendanaan dan 
juga pemasaran, sehingga nantinya 
mereka bisa lebih naik kelas lagi.

Pendampingan yang diberikan 
kepada pe laku  UMKM, t idak 
hanya sebatas bagaimana agar 
bisa memasukkan produknya ke 
marketplace, tetapi juga bagaimana 
cara memasarkan produknya agar 
menarik dan dapat dibel i  oleh 
konsumen. Hasilnya, hingga Mei 
2022, total 1.334 UMKM tercatat 
telah memasukan produk mereka di 
beberapa marketplace. Ini artinya, 
mitra binaan tersebut telah menjadi 
UMKM naik kelas serta menjadi Go 
Digital dan Go Online.

Melalui Rumah BUMN, Para 
pelaku UMKM akan mengikut i 
proses inkubasi awal, networking, 
hingga perluasan pasar, dimana tim 
dari Pertamina akan mengkurasi 
UMKM yang memiliki potensi, untuk 
selanjutnya diberikan pembekalan 
ataupun pelatihan. 

“Dengan bekal yang sudah 
dimiliki, para pelaku UMKM akan siap 
untuk mengikuti berbagai kegiatan 
seperti pameran yang dilakukan di 
dalam maupun luar negeri,” pungkas 
Fajriyah.

Melalui  Rumah BUMN dan 

semangat Energizing Your Future, 
P e r t a m i n a  i n g i n  s e n a n t i a s a 
menghadirkan energi yang dapat 
menggerakan  roda  ekonomi . 
Energi yang menjadi bahan bakar, 
serta energi yang menghasilkan 
pertumbuhan berkelanjutan, serta 
berupaya terus mendorong setiap 
mitra binaan menjadi UMKM naik 
kelas dan Go Global

Pertamina juga senant iasa 

mendukung pencapaian SDGs 
( S u s t a i n a b l e  D e v e l o p m e n t 
Goa ls )  me la lu i  imp lementas i 
program-program berbasis ESG 
(Env i ronmen ta l ,  Soc i a l ,  and 
Governance) di seluruh wilayah 
operasionalnya. Hal ini merupakan 
bag ian dar i  Tanggung Jawab 
Lingkungan dan Sosial (TJSL), demi 
mewujudkan manfaat ekonomi di 
masyarakat.•

Asisten Deputi Bidang TJSL Kementerian BUMN Edi Eko Cahyono didampingi  VP CSR 
& SMEPP Pertamina Fajriyah Usman dan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan 
Klungkung I Wayan Ardiasa melakukan pemotongan tumpeng saat peresmian Rumah BUMN  
Klungkung yang merupakan bagian kegiatan “Program Relawan Bakti BUMN” di Klungkung, 
Karangasem, Bali pada Senin (15/8/2022).

Asisten Deputi Bidang TJSL Kementerian BUMN Edi Eko Cahyono didampingi  VP CSR 
& SMEPP Pertamina Fajriyah Usman,  Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan 
Klungkung I Wayan Ardiasa, dan Manager SMEPP Pertamina Rudi Arifianto berbincang 
dengan mitra binaan Pertamina usai meresmikan Rumah BUMN di Klungkung, Karangasem, 
Bali, Senin (15/8/2022).
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Mitra binaan Pertamina membuat produk kipas saat acara peresmian Rumah BUMN  
Klungkung yang merupakan bagian kegiatan “Program Relawan Bakti BUMN” di Klungkung, 
Karangasem, Bali, Senin (15/8/2022).
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Komitmen Dukung Start Up Tanah Air, Pertamina 
Gelar Pertamuda: Seed & Scale Up 2022

SOROT

JAKARTA - Pertamina kembali 
menggelar ajang Pertamuda: Seed 
& Scale Up 2022. Kick-Off program 
kompetisi ide bisnis wirausaha 
muda yang dilaksanakan untuk 
kedua ka l inya in i ,  merupakan 
bentuk komitmen Pertamina dalam 
mendukung perkembangan start up 
di Indonesia yang diharapkan juga 
berdampak pada perkembangan 
eko no m i  dan  kese j ah t e r aan 
masyarakat.

Kegiatan ini dibuka langsung 
oleh Direktur Utama Pertamina Nicke 
Widyawati, Jakarta Selatan, Senin 
(15/8/2022). Dalam sambutannya 
N i c k e  m e n g a t a k a n  b a h w a 
Pertamuda merupakan salah satu 
wujud dukungan Pertamina sebagai 
BUMN kepada generasi muda untuk 
meningkatkan skill entrepreneur, 
melalui pendampingan agar dapat 
melahirkan ide-ide bisnis.

“Kenapa ini kita dorong? Karena 
pada saat pandemi terjadi, kita 
melihat pertumbuhan dari ide-ide 
bisnis baru ini meningkat karena anak 
muda ini mempunyai kemampuan 
un tuk  meng imp lemen tas i kan 
teknologi-teknologi baru dan juga 
digitalisasi,” ungkap Nicke.

Nicke menuturkan, sebagai 
motor penggerak perekonomian 
nasional, Pertamina juga berupaya 
mengembangkan ekonomi agar 
dapat meningkatkan kesejahteraan 
m a s y a r a k a t ,  s a l a h  s a t u n y a 
dengan cara mendukung start 
up di Tanah Air. Oleh karenanya, 
Pertamina mendorong start up 
agar mendapatkan kemudahan-

k e m u d a h a n  u n t u k  t u m b u h 
berkembang.

Lebih lanjut Nicke berharap 
program Pertamuda akan melahirkan 
lebih banyak lagi start up, serta 
mampu menyerap banyak tenaga 
kerja. Pertamina juga berkomitmen 
untuk terus melaksanakan program 
ini secara berkelanjutan, sekaligus 
memperluas cakupannya. Sehingga 
semakin banyak ide-ide bisnis 
dari anak muda, dan melahirkan 
entrepreneur baru untuk Indonesia 
yang lebih baik ke depan.

“Semakin banyak penyerapan 
tenaga kerja akan semakin baik. 
Sehingga tugas pemerintah dalam 
sustainable development goals ini 
bisa tercapai,” pungkas Nicke.

Sementara i tu ,  Corporate 
Secretary Pertamina, Brahmantya 
Satyamurti Poerwadi menambahkan 
bahwa Pertamuda 2022 memiliki 
cakupan yang lebih luas. Jika tahun 
lalu hanya melibatkan Perguruan 
Tinggi Negeri (PTN), tahun ini juga 
mengikutsertakan Perguruan Tinggi 
Swasta (PTS) yang ada di Indonesia. 

“Kami ingin memperluas kegiatan 
ini sehingga menjadi implementasi 
SDG’s yang sejalan dengan tiga 
pilar SDG. Yaitu ekonomi, sosial 
dan lingkungan dengan potensi 
pertumbuhan hingga sepuluh kali 
lipat dalam waktu tiga tahun,” papar 
Brahmantya.

Leb ih  l an j u t  B rahman tya 
berharap melalu i  kegiatan in i , 
Pertamina dapat mempererat sinergi 
antara perguruan tinggi dan industri, 
serta mendorong pertumbuhan 

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati didampingi Corporate Secretary Pertamina 
Brahmantya S. Poerwadi secara simbolis meluncurkan  Pertamina Muda Seed & Scale Up 
2022,  di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Senin, 15 Agustus 2022.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati memberikan sambutan dan motivasi di depan 
mahasiswa dari berbagai daerah dalam peluncuran  Pertamina Muda Seed & Scale Up  2022 
di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Senin, 15 Agustus 2022.

wirausaha muda di Indonesia yang 
memberikan ruang dan kesempatan 
bagi mahasiswa dalam mengerjakan 
dan mengembangkan ide bisnisnya.

Untuk mengikut i  kompetis i 
i d e  b i s n i s  w i r a u s a h a  m u d a 
Pertamuda: Seed & Scale Up 2022, 
persyaratannya sebagai berikut 

: warga negara Indonesia dan 
memiliki KTP,  mahasiswa D3/D4/
S1 di Indonesia, mempunyai surat 
rekomendasi dari kampus, serta 
mengajukan satu ide bisnis yang 
dikirimkan ke www.pertamuda.id. 
Pendaftaran dibuka mulai 15 Agustus 
2022 hingga 10 oktober 2022.•PTM
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Seminar Pertamuda 2022 diisi oleh enterpreneur muda Indonesia, yaitu Tubagus Syailendra, Daniel Mananta, Teddy Oetomo, dan Fajar Hutomo. FOTO : AP
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Pertamina Lubricants Dukung Pencapaian Target Hulu 
Migas Nasional

KIPRAH

Pertagas Kembangkan Infrastruktur Gas di Kalimantan dan Sulawes

JAKARTA - PT Pertamina Lubricants 
(PTPL), anak perusahaan Subholding 
Commercial & Trading Pertamina, 
terus menunjukkan komitmennya 
dalam mendukung pencapaian 
target sektor hulu migas nasional, 
yakni produksi 1 juta barel minyak 
per hari dan 12 miliar standar kaki 
kubik gas per hari pada 2030 
dengan menyediakan pelumas dan 
chemicals berkualitas untuk kegiatan 
operasional.

Pada kesempatan  Forum 
Kapasitas Nasional (Kapnas) 2022 
yang digelar pada 27 -  28 Juli 2022 
lalu, PTPL memamerkan beragam 
produk-produk pelumas industri dan 
chemicals berkualitas tinggi yang 
digunakan untuk mendukung sektor 
hulu migas. 

Beragam produk pe lumas 
Pertamina dan chemicals yang 
digunakan pada equipment atau 
mesin-mesin di proses hulu migas 
mampu mendukung kinerja opersional 
dan mendorong efisiensi dengan 
sistem pelumasan yang tepat. Produk 
pelumas Pertamina tersebut, yaitu  
NG Lube, GC Lube, Masri, dan Turalik 
merupakan beberapa brand produk 
pelumas unggulan untuk segmen ini. 

P T P L  j u g a  m e m b e r i k a n 
solusi diluar pelumasan dengan 
produk chemical specialties seperti 
demulsifier, pour point depressant, 
anti-foam dengan brand, seperti 
Pertadem, Pertasurf, Pertaflow, 
Pertaguard, Pertafoam Suppressor 

dan Spreeze. 
PTPL kini sudah bekerja sama 

dengan berbagai perusahaan hulu 
migas di Indonesia seperti PT Elnusa 
Tbk, PT Pertamina Hulu Energy, PT 
Badak NGL, Perta Arun Gas serta 
perusahaan oil and gas company 
lain seperti PT Medco E&P Indonesia 
Group, Premier Oil Natuna SEA BV, 
Luwe Hulu OnShore Supply Base, 
ConocoPhillips (Grissik) Ltd, Petrogas 
(Basini), Ltd, Donggi Senoro LNG dan 
masih banyak lagi.

V i ce  P res iden t  Domes t i c 
Industry PTPL Nugroho Setyo Utomo 
mengatakan, PTPL berkomitmen 
tinggi untuk menghadirkan produk 
yang  d ibu tuhkan  konsumen, 
khususnya kebutuhan akan produk 
chemical specialties yang memang 
aplikasi utamanya di industri migas 
di Indonesia. 

“Secara proses bisnis, chemicals 
specialties ini merupakan inovasi 
anak bangsa dengan bahan baku 
dari kilang Pertamina dan di produksi 
oleh anak perusahaan Pertamina,” 
ujarnya. 

Salah satu produk chemical 
s p e c i a l t i e s  y a n g  m a m p u 
meningkatnya produktivitas, kualitas 
dan efisiensi lifting crude oil di sektor 
migas adalah Pertadem.

Per tadem ada lah  P roduk 
Demulsifier (chemical pemecah emulsi 
minyak–air) yang berfungsi untuk 
membantu percepatan pemecahan 
emulsi minyak-air, sehingga minyak 

Produk pelumas Pertamina
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dapat mencapai tingkat kemurnian 
tertentu yaitu BS&W mas 0,5%. 
Pertadem memiliki kemampuan 
water dropping yang baik dalam 
proses pemisahan air dan minyak 
mentah, serta memiliki kemampuan 
water clearer yang baik sehingga air 
yang terpisah menjadi lebih jernih. 
Tak hanya itu, Pertadem mampu 
menurunkan kadungan garam pada 
minyak mentah. 

Melalui kematangan inovasi serta 
riset dan pengembangan produk 
berkelas dunia, PTPL menjamin 
kua l i tas produk pe lumas dan 
chemicals terbaik yang ditopang 
dengan ketahanan supply, harga yang 
competitive serta dukungan aftersales 
service yang lengkap. 

Aftersales service mencangkup 
oil condition monitoring dan in-
house training kepada konsumen 
serta pemberian layanan teknikal 
terkait spesif ikasi produk, tata 
cara pemakaian dan pemeliharaan 
sebelum dan sesudah penggunaan 
produk pada mesin/alat-alat, dan 
technical visit secara berkala oleh 
field engineer. 

PTPL berkomi tmen untuk 
menjadi partner bisnis yang mampu 
berkontribusi terhadap manajemen 
pe lumasan yang tepat  untuk 
mendukung kinerja dan performa 
operasional guna meningkatkan 
produktivitas dan efisiensi secara 
berkelanjutan bagi konsumen.•SHC&T-

PTPL

Elnusa Sabet Empat Penghargaan
Human Capital on Resilience Award 2022
JAKARTA -  PT Elnusa Tbk 
(Elnusa) perusahaan penyedia 
jasa energ i  terkemuka ra ih 
empat kategori penghargaan 
bintang lima dalam acara Human 
Capital on Resi l ience Award 
2022 yang diselenggarakan 
di Hotel El Royale Bandung, 
pada Jumat,  29 Jul i  2022.  
Empa t  pengha rgaan  yang 
diterima Elnusa, yaitu The Best 
Organization Structure, The Best 
Excellence in Workforce Flexibility 
& Mobility, The Most Resilience 
Company 2022, dan The Best 
Leadership Development Focus 
on HC ,  yang d i ter ima o leh 
Direktur SDM & Umum Elnusa, 
Tenny El f r ida.  Penghargaan 
t e r sebu t  me rupakan  buah 
komitmen Human Capital Elnusa 
dalam melakukan transformasi 
dengan pengelolaan dinamis dan 
menghadapi lingkungan bisnis 
yang terus berubah.

Penghargaan ini didapat 
melalui proses penjurian oleh 
para akademisi, proses riset 

dan juga diskusi positif bersama 
Kemente r i an  Tenaga  Ker ja 
Republik Indonesia, para pakar 
IT, serta ahli keuangan. Proses 
penilaian dilakukan berdasarkan 
beberapa kr i ter ia penjur ian, 
yakni ketajaman rencana strategi 
SDM, transformasi digital dalam 
pengembangan HC, peningkatan 
sk i l l  dan  kompetens i  SDM 
menghadapi krisis, competency 
modelling serta Business Survival 
da l am  upaya  membangun 
ketahanan bisnis. 

D i rek tu r  SDM & Umum 
E l n u s a ,  Te n n y  E l f r i d a 
mengucapkan terima kasih atas 
apresiasi yang diberikan, dengan 
perolehan ini kami akan terus 
memegang teguh konsistensi 
dan mempertahankan prestasi 
serta meningkatkan inovasi 
secara adaptif menyesuaikan 
perkembangan saat ini dan ke 
depan. 

“Perolehan penghargaan 
ini merupakan bukti nyata dari 
komitmen Management Elnusa 

dalam menjalankan transformasi 
Human Capital dengan tetap 
mengacu pada implementasi 
tata nilai AKHLAK pada setiap 
program yang dimiliki, sehingga 
Perwira Elnusa siap menjawab 
tantangan bisnis saat ini dan di 
masa mendatang” kata Tenny.

“Strategi pengelolaan dan 
p e n g e m b a n g a n  S D M  j u g a 
kami lakukan guna mendukung 
peningkatan kinerja perusahaan 
melalui berbagai program yang 
kami jalankan. Penghargaan ini 
juga merupakan hasil kolaborasi 
dan kontr ibus i  dar i  se luruh 
seluruh jajaran fungsi di Elnusa, 
mulai dari Dewan Komisaris, 
Jajaran Direksi, Perwira Elnusa 
dan seluruh stakeholder yang 
terlibat mendukung pencapaian 
kinerja perusahaan lebih baik 
s e r t a  b e r k e s i n a m b u n g a n ” 
tambah Tenny.  

A t a s  k e s i a p a n  d a l a m 
menjalankan transformasi serta 
melalui segala kompetensi yang 
dimiliki dan Inovasi yang telah 

dilakukan, Elnusa berharap dapat 
terus maju menyongsong tahun-
tahun mendatang lebih optimis 
lagi dengan bekal kinerja yang 
terus tumbuh ditopang oleh 
sumber daya manusia yang 
mumpuni dan berkualitas multi 
talenta. Dengan demikian mimpi 
Elnusa menjadi perusahaan jasa 
energi yang mampu membangun 
kapas i tas  nas iona l  dengan 
berbagai prestasi akan lebih 
cepat terwujud.•SHU-ELNUSA
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Dukung Program Tangerang Bersih, PGN Aktifkan 
Jargas GasKita untuk 800 Pelanggan Baru

KIPRAH

Pertagas Kembangkan Infrastruktur Gas di Kalimantan dan Sulawes

TANGERANG -  PT PGN Tbk 
sebagai Subholding Gas Pertamina 
terus berupaya mereal isasikan 
komitmen da lam member ikan 
layanan gas bumi yang kompetitif 
dan ramah l ingkungan melalui 
jaringan gas rumah tangga. Pada 
Sabtu, 13 Agustus 2022, PGN 
meresmikan sekaligus menyalurkan 
gas perdana (gas in) di Cluster 
Catalina, Kabupatan Tangerang, 
Banten.

Gas in di  Cluster Catal ina 
merupakan program pembangunan 
jargas tahun 2021. PGN telah 
melayani sekitar 35.000 Sambungan 
Rumah (SR) di Tangerang. Khusus 
wilayah Catalina sebanyak 800 SR 
dan bertahap dilakukan gas in, mulai 
Sabtu, 13 Agustus 2022, sebagian 
telah disalurkan perdana sekitar 
400 SR.

Pembangunan jargas di Cluster 
Catalina mendapatkan sambutan 
sangat baik dari Pemerintah Daerah 
Kabupaten Tangerang maupun 

masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, 

Bupati Tangerang, Ahmed Zaki 
Iskandar menyatakan, pihaknya 
akan terus mendukung progam-
program pemerintah pusat maupun 
BUMN dalam rangka memberikan 
layanan yang maksimal kepada 
masyarakat. “Salah satunya adalah 
pengaliran gas ini. Masyarakat 
mendapatkan pelayanan energi yang 
murah, bersih, dan aman. Tentunya 
ini juga mendukung Kabupaten 
Tangerang dalam mengurangi emisi 
dan penggunaan bahan bakar yang 
berasal dari fosil lainnya,” kata Zaki.

Sekretaris Perusahaan PGN 
Rachmat Hutama menjelaskan,  gas 
in di Cluster Catalina merupakan 
wujud nyata dari PGN untuk melayani 
masyarakat dan untuk jargas ini akan 
terus dilakukan secara continue. Dari 
gas in, masyarakat diharapkan akan 
mendapatkan benefit, salah satunya 
tidak perlu repot-repot untuk ganti 
tabung dan tidak perlu kehabisan 

Seremoni gas in di Cluster Catalina, Tangerang, Sabtu (13/8/2022).
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gas di tengah jalan saat sedang 
memasak.

“Paling penting juga adalah 
harga yang kami tawarkan cukup 
kompetitif. Untuk UMKM cukup 
menguntungkan, karena gas bisa 
dipakai dahulu, baru bayar di bulan 
berikutnya,” papar Rachmat.

Ketua RW Cluster Catal ina 
Arif Budi Santoso mengucapkan 
terima kasih jargas GasKita sudah 
masuk ke perumahan tersebut. Ia 

berharap bahwa kerja sama dengan 
PGN dapat terus berlanjut untuk 
pemasangan gas, sehingga pada 
2023, area Catalina sebanyak 800 
KK bisa menikmati GasKita dari PGN.

“Semoga pembangunan jargas 
ini bisa mendapatkan dukungan 
d a r i  p e m e r i n t a h  k a b u p a t e n 
Tangerang beserta aparat yang ada, 
dan mendapatkan dukungan dari 
masyarakat Kabupaten Tangerang,” 
pungkas Rachmat.•PGN

Pastikan Pekerja dan Mitra Kerja Sehat, 
Pertamina Resmikan DCU Centre
BALIKPAPAN - Upaya-upaya 
u n t u k  m e n i n g k a t k a n  d a n 
memastikan aspek Health Safety 
Security & Environment (HSSE) 
melekat dalam semua proses 
operasional terus dilakukan oleh 
Pertamina melalui PT Kilang 
Pertamina Internasional (KPI) 
Unit Balikpapan. Kali ini yang 
disasar adalah aspek health 
melalui peresmian fasilitas Daily 
Check Up (DCU) Centre, Jumat, 
5 Agustus 2022. Fasil itas ini 
menjadi salah satu screening 
pekerja dan mitra kerja ketika 
memasuki dan bekerja di area 
kilang.

Manager HSSE KPI Unit 
B a l i k p a p a n  A r j o n  S i a g i a n 
menjelaskan bahwa DCU menjadi 
screening kedua dalam aspek 
kesehatan. “Screening pertama 
yang dilakukan adalah medical 
check up .  DCU in i  menjadi 
screening kedua yang waj ib 

dilakukan oleh semua pekerja 
dan mitra kerja yang akan bekerja 
di kilang,” kata Arjon.

Hal tersebut dipertegas oleh 
Pjs GM KPI RU Unit Balikpapan 
A r a f a t  B a y u  N u g ro h o .  I a 
menyampaikan keberadaan 
fas i l i tas  DCU dengan daya 
tampung besar sangat dibutuhkan 
saat ini. “Sebentar lagi, KPI Unit 
Bal ikpapan akan melakukan 
pekerjaan perawatan ki lang. 
Sebuah pekerjaan yang sangat 
penting untuk meningkatkan dan 
memastikan kehandalan kilang. 
Akan sangat banyak pekerja yang 
terlibat didalamnya,” kata Bayu.

Oleh karena itu, DCU ini 
menurut Bayu merupakan salah 
satu langkah prevent i f  yang 
dilakukan perusahaan. “Semua 
pekerja dan mitra kerja yang 
akan bekerja dalam kilang harus 
dipastikan dalam kondisi sehat. 
Kita tidak ingin terjadi hal-hal 

yang tidak diinginkan pada saat 
pelaksanaan pekerjaan,” kata 
Bayu.

Dalam kegiatan peresmian 
DCU Center  te rsebut ,  juga 
dilakukan pembukaan kegiatan 
Sehat Bugar Senang (SeBuSe) 
yang juga merupakan program 
di bidang kesehatan. 

“Program Sebuse yang akan 
kita jalankan bertujuan untuk 

meningkatkan kesehatan pekerja 
dan mitra kerja. Program ini 
diharapkan dapat memulihkan 
orang-orang ke dalam kondisi 
yang lebih ideal,” kata Bayu.

Dalam pelaksanaan SeBuSe 
kal i  in i ,  peserta t idak hanya 
diminta untuk melakukan aktivitas 
berolahraga, namun juga akan 
mendapatkan pendampingan ahli 
gizi.•SHR&P BALIKPAPAN
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Seremoni potong pita sebagai tanda diresmikannya DCU Centre dan pembukaan 
program Sebuse Kilang Pertamina Balikpapan.
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Tindak 49 Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi 
Hingga Agustus 2022, Pertamina Apresiasi Kepolisian

KIPRAH

Pertagas Kembangkan Infrastruktur Gas di Kalimantan dan Sulawes

JAKARTA - Pertamina Patra 
Niaga, Sub Holding Commercial 
&  Tr a d i n g  P T  P e r t a m i n a 
( P e r s e ro )  m e n g a p re s i a s i 
aparat penegak hukum, yakni 
Kepolisian Republik Indonesia 
( P o l r i )  d a l a m  m e n i n d a k 
kasus penyalahgunaan BBM 
bersubsidi. 

Direktur Utama Pertamina 
Patra Niaga, Alfian Nasution 
m e n g a t a k a n  p e n i n d a k a n 
p e n y a l a h g u n a a n  B B M 
bersubsidi ini menjadi sangat 
penting karena dalam BBM 
bersubsidi ini terdapat anggaran 
negara. “Anggaran subsidi di 
tahun 2022 mencapai lebih dari 
Rp500 triliun, ada uang negara 
dan hak masyarakat  yang 
berhak menikmati BBM dengan 
harga terjangkau pada BBM 
subsidi yang kami salurkan,” 
tambah Alfian. 

A l f i a n  m e l a n j u t k a n , 
kasus penyalahgunaan BBM 
bersubsidi ini terjadi secara 
nasional. Hingga awal Agustus 

ini, tercatat setidaknya ada 49 
kasus penyalahgunaan BBM 
bersubsidi sepanjang 2022 yang 
telah dilakukan penindakan oleh 
kepolisian.

“Pertamina Patra Niaga 
sangat mengapresias i  dan 
mendukung langkah Polri untuk 
melanjutkan pengungkapan 
kasus penyalahgunaan BBM 
bersubs id i  dan  men indak 
o k n u m  y a n g  m e l a k u k a n 
tindakan tersebut. Langkah 
ini adalah wujud Polri dalam 
mendukung dan melindungi 
hak masyarakat rentan yang 
seharusnya dapat menikmati 
BBM subsidi,” kata Alfian. 

Menurut keterangan Kepala 
BPH Migas, Erika Retnowati, 
hingga Mei 2022 saja, setidaknya 
volume penyalahgunaan BBM 
s u b s i d i  s u d a h  m e n c a p a i 
257.455 liter. Dari total volume 
yang diduga diselewengkan 
tersebut, sebanyak 231.455 
liter terbukti merupakan volume 
yang memenuhi unsur pidana.

Pengisian BBM di SPBU.
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D a r i  b a n y a k n y a 
k a s u s  p e n y a l a h g u n a a n 
B B M  b e r s u b s i d i ,  p a l i n g 
banyak modusnya ada lah 
melakukan penimbunan dan 
penyelundupan BBM subsidi, 
pembelian BBM subsidi dengan 
jeriken tanpa izin untuk dijual 
kembali, dan penjualan BBM 
bersubsidi untuk pelaku industri. 

“ M a s i h  t e r j a d i n y a 
p e n y a l a h g u n a a n  B B M 
b e r s u b s i d i  m e n d o r o n g 
Pertamina Patra Niaga untuk 
terus melakukan koordinasi 
dan sinergi dengan berbagai 

pihak, ini tidak dapat dilakukan 
sendi r ian.  Se la in regulas i , 
pengawasan bersama adalah 
cara yang per lu d i lakukan 
untuk mengantisipasi terjadinya 
kembali penyalahgunaan agar 
BBM subsidi ini  disalurkan 
dengan tepat sasaran,” pungkas 
Alfian.

Jika masyarakat mendapati 
adanya kegiatan kecurangan 
a taupun  penya l ahgunaan 
BBM bersubsidi diwilayahnya, 
masyarakat dapat menghubungi 
Pertamina Call Center (PCC) 
135.•SHC&T

Patra Cirebon Hotel & Convention Raih 
Penghargaan Wajib Pajak Teladan 
CIREBON - Dalam rangka 
memot i vas i  masyaraka t 
aga r  se l a l u  t aa t  da lam 
melaksanakan kewaj iban 
p a j a k ,  P e m e r i n t a h 
Kabupaten Cirebon, melalui 
B a d a n  P e r e n c a n a a n 
Pembangunan, Penelit ian 
d a n  P e n g e m b a n g a n 
Daerah (Bappeda) Cirebon 
menyelenggarakan 
penganugerahan Wajib Pajak 
Teladan, Rabu, 15 Juni 2022.

Patra Cirebon Hotel & 
Convention, salah unit hotel 
milik PT Patra Jasa, berhasil 

menjadi salah satu penerima 
penghargaan Wajib Pajak 
Teladan 2021. Bupati Cirebon 
Imron Rosyadi menyerahkan 
penghargaan in i  kepada 
Genera l  Manager  Pat ra 
Cirebon Hotel & Convention 
I  Gus t i  Made  Jun ia r t a , 
disaksikan Kepala Dinas 
Bappeda Kabupaten Cirebon 
Deni Agustin.

General Manager Patra 
Cirebon Hotel & Convention 
I G u s t i  M a d e  J u n i a r t a 
mengucapkan terima kasih 
a t a s  p e n g h a r g a a n  i n i . 

Menurutnya, ini merupakan 
s e b u a h  p r e s t a s i  y a n g 
membanggakan. 

“Prestas i  in i  men jad i 

bukti komitmen kami dalam 
memenuhi kewajiban sebagai 
wajib pajak,” ujarnya.•PATRA 

JASA
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Piagam penghargaan wajib pajak teladan yang diterima oleh Patra Cirebon Hotel & 
Convention.
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Komisaris PIS Tinjau Kesiapan Program SHS
ke Integrated Terminal BBM Tanjung Uban

KIPRAH

Pertagas Kembangkan Infrastruktur Gas di Kalimantan dan Sulawes

JAKARTA - Jajaran komisaris PT 
Pertamina International Shipping 
(P IS )  me lakukan keg ia tan 
kunjungan kerja ke Integrated 
Terminal BBM Tanjung Uban 
pada Kamis, 4 Agustus 2022. 

Kegiatan kunjungan kerja 
Komisar is in i  d ihadir i  o leh 
Komisaris Utama PIS Ahmad 
Junaedy Ganie, dan jajaran 
komisaris lainnya yakni Achmad 
Hidayat, Satya Widya Yudha, 
dan Nanik Purwanti. 

Kunjungan ini di lakukan 
dalam rangka pelaksanaan tugas 
pengawasan Dewan Komisaris 
terhadap pengurusan perseroan, 
dalam hal ini khususnya terkait 
pemahaman proses bisnis, 
monitoring kinerja, potensi dan 
pengembangan, tantangan dan 
kendala operasional. Termasuk 
dalam hal ini terkait program 
Integrated Terminal BBM Tanjung 
Uban yang telah ditetapkan 

sebagai Pusat Logistik Berikat 
Industri Besar, yang diharapkan 
dapat dimanfaatkan sebagai 
supplier held stock (SHS) yang 
selama ini kebanyakan dilakukan 
di Singapura.

“Kerja sama SHS dengan 
mitra internasional menunjukkan 
bahwa fasilitas dan pelayanan 
yang bisa disediakan Tanjung 
Uban sudah memenuhi standar 
internasional. Tentunya, ini 
ha l  yang  membanggakan 
bag i  pe rusahaan  t ap i  d i 
saat yang sama harus tetap 
diperbaiki sehingga bisa terus 
dikembangkan dan bisa menjadi 
sumber b isn is  baru,”  u jar 
Komisaris Utama PIS Dr. Ahmad 
Junaedy Ganie. 

Terminal Integrated BBM 
Tanjung Uban saat ini dikelola 
oleh PT Peteka Karya Tirta (PKT), 
yang merupakan anak usaha PT 
Pertamina International Shipping 

FO
TO

 : 
S

H
IM

L

(PIS). Seperti diketahui, PIS 
tercatat menerima pengalihan 
pengelolaan 6 terminal strategis 
dari PT Pertamina (Persero) yang 
di antaranya adalah Terminal 
BBM Tanjung Uban yang akan 
menjalankan program SHS 
untuk peningkatan keamanan 
pasokan BBM nasional

Kunjungan kerja komisaris 
kemudian juga dilanjutkan ke Fuel 
Terminal Sambu, yang  dikelola 

oleh PKT dan juga Pertamina 
International Shipping Pte Ltd  
(PISPL) yang berkedudukan di 
Singapura. 

S a a t  k u n j u n g a n  k e 
Singapura, jajaran komisaris 
PIS berdiskusi intens dengan 
Managing Director PISPL Brilian 
Perdana mengenai beberapa isu 
strategis yang bisa meningkatkan 
performa kinerja perusahaan ke 
depan.•SHIML

Komisaris Utama PIS Ahmad Junaedy Ganie, dan jajaran komisaris lainnya yakni Achmad 
Hidayat, Satya Widya Yudha, dan Nanik Purwanti melakukan kunjungan kerja ke Integrated 
Terminal BBM Tanjung Uban.

Patra Dumai Hotel Raih Tripadvisor
Travellers’ Choice 2022
DUMAI  -  Pa t r a  Duma i 
Hote l  kembal i  mener ima 
penghargaan Tr ipadvisor 
Travellers Choice 2022 dari 
portal review TripAdvisor, situs 
wisata online terbesar di dunia 
yang membantu wisatawan 
d a l a m  m e r e n c a n a k a n 
dan memesan perjalanan. 
Penghargaan ini diberikan 
kepada Patra Dumai Hotel 
atas pertimbangan Lokasi – 
Kebersihan - Layanan – Nilai.

Empat aspek tersebut 
menjad i  dasar  pen i la ian 
algoritma dari TripAdvisor 
dengan catatan nilai bubble 
harus luar biasa atau lima 
bubble. Patra Dumai Hotel 
mendapatkan lima bubble 
dari empat aspek penilaian 
tersebut,  dengan jumlah 
review lebih dari 206 ulasan.

Tim Patra Dumai Hotel 
mendapat penilaian maksimal 
te rsebut  karena inovas i 

tim front office melakukan 
c o u r t e s y  k e p a d a  t a m u 
yang menginap. Tentunya 

dengan good experience 
para tamu mengisi ulasan di 
TripAdvisor.•PATRA JASA
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Patra Dumai Hotel terus tingkatkan pelayanan.
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Pertagas Kembangkan Infrastruktur Gas di Kalimantan dan Sulawes

Pertamina Bantu Korban Kebakaran
di Klandasan Ulu
BALIKPAPAN -  Kebakaran 
yang terjadi di RT 27 Kelurahan 
Klandasan Ulu yang ter jadi 
pada Selasa, 9 Agustus 2022,  
menyebabkan 33 Kepala Keluarga 
harus mengungsi dan kehilangan 
tempat tinggal. 

Sebagai bentuk kepedulian,  
PT Kilang Pertamina Internasional 
(KPI) Unit Balikpapan menyalurkan 
bantuan 35 paket sembako di 
Posko Pengungsi yang berlokasi 
di halaman belakang masj id 
Agung At Taqwa, Rabu, 10 
Agustus 2022. Paket sembako 
yang disalurkan berupa beras, 
gula, mi instan, minyak, tepung, 
ikan kaleng dan teh.

Bantuan yang diserahkan 
oleh KPI Unit Balikpapan tersebut 
secara simbolis diterima oleh 

pemerintah Kelurahan Klandasan 
Ulu. 

“Bantuan yang kami berikan 
ini merupakan salah satu bentuk 
kepedulian perusahaan kepada 
Saudara-Saudara k i ta yang 
mengalami musibah kebakaran 
kemarin siang,” kata Area Manager 
Communication, Relations & CSR 
KPI Unit Balikpapan Ely Chandra 
Peranginangin.

M e l a l u i  b a n t u a n  y a n g 
diberikan tersebut, Chandra 
berharap dapat meringankan 
beban para korban. “Bantuan 
ini tentu tidak sebanding dengan 
kerugian yang diderita oleh pada 
korban, namun kami berharap 
dapat  mer ingankan  beban 
mereka,” ucap Chandra sembari  
mendoakan agar musibah seperti 

ini tidak terjadi lagi. 
Sementara itu, Plt Lurah 

Klandasan Ulu Djogeh Harmana 
menyampaikan ter ima kasih 
atas bantuan yang diberikan 

Pertamina. “Bantuan ini akan 
salurkan kepada para korban. 
Terima kasih atas kepedulian 
Pertamina,”  tutupnya.•SHR&P 

BALIKPAPAN

Pertamina Lubricants Resmikan Program CSR 
Enduro Home Service di Tuban

SOCIAL Responsibility

TUBAN - PT Pertamina Lubricants 
(PTPL), anak perusahaan Subholding 
Commercial & Trading Pertamina, 
terus menunjukkan komitmennya 
dalam pengembangan SDM unggul 
di Indonesia dengan meluncurkan 
Program Enduro Home Service 
(EHS) di Tuban pada Kamis, 4 
Agustus 2022.

Peluncuran program ditandai 
dengan penandatanganan kerja 
sama oleh Sales Region Manager 
V PTPL Atoy Saturi dengan Kepala 
Sekolah SMK 1 Tuban Subandi 
M.Pd dan SMK Manbail Futuh Moh. 
Maghfur Arifin. Pada kesempatan 
y a n g  s a m a  j u g a  d i l a k u k a n 
penyerahan  15  pake t  too l k i t 
bengkel dan paket oli Pertamina 
kepada masing-masing SMK. Acara 
ini juga turut dihadiri oleh Sekretaris 
Dinas Ketenagakerjaan Suwito 
SH dan Pengawas SMK Wilayah 
Cabang Dinas Pendidikan Tuban-
Bojonegoro Anang Sucipto.

Enduro Home Service (EHS) 
merupakan salah satu program 
Tanggung  j awab  Sos i a l  dan 
Lingkungan (TJSL) PTPL yang 
sejalan program  Link & Match 
Industri dari Pemerintah. Program 
ini melibatkan Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) yang memil ik i 
jurusan otomotif/perbengkelan 
roda dua di Indonesia. Dalam kerja 
samanya ada berbagai pelatihan 
yang diberikan yakni pelatihan 
teknis sepeda motor,  product 

know ledge  t en tang  Pe lumas 
dan s is tem pe lumasan,  sa les 
technique, manajemen pemasaran 
dan pe la t ihan kewi rausahaan 
(entrepreneurship).

P rogram  L ink  and  Match 
ini dibuat untuk menyinergikan 
antara pendidikan vokasi dengan 
dunia industri guna meningkatkan 
penyerapan lulusan sekolah vokasi 
agar dapat menjadi tenaga kerja 
anda l  seka l i gus  menghema t 
pengeluaran untuk menjadi sumber 
daya manusia baru yang sesuai 
dengan kebutuhan industri.

Dengan mengikuti program 
EHS, siswa SMK akan didorong 
untuk memadukan kompetensi 
t e k n i s  y a n g  d i p e r o l e h  d a r i 
pembelajaran produktif di kelas 
dengan materi teknis pelumas dan 
kewirausahaan dengan  output 
berupa pelayanan home service 
oleh siswa untuk masyarakat di 
lingkungan sekolah atau tempat 
tinggal siswa yang membutuhkan 
jasa perbaikan kendaraan roda dua, 
ganti oli dan servis ringan lainnya.

“Menjadi seorang entrepreneur 
yang sukses tidaklah mudah, semua 
harus dimulai dari usaha yang kecil. 
Misalnya membuka bengkel kecil 
setelah lulus sekolah di halaman 
rumah sudah merupakan langkah 
awa l  un tuk  men jad i  seorang 
entrepreneur yang kemudian dapat 
tumbuh menjadi bengkel yang 
besar dan tentunya jadi pengusaha 
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besar,” ujar Sales Region Manager 
V PTPL Atoy Saturi.

Atoy juga menegaskan bahwa 
EHS merupakan upaya sinergi yang 
bertujuan untuk membangun mental 
entrepreneurship yang nantinya 
dapat menjadi bekal di masa depan, 
sehingga SDM di Indonesia dapat 
tetap produktif, mandiri dan dapat 
memberikan kontribusi terhadap 
kemajuan bangsa.

Dalam kesempatan yang sama,  
Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan 
Kota Tuban Suwito menyampaikan, 
saat in i  t ingkat pengangguran 
lulusan SMK dan SMA sangatlah 
t inggi dan hal  in i  d ikarenakan 
k u r a n g n y a  s e m a n g a t  u n t u k 
berwirausaha oleh masyarakat. 
Karena itu, pihaknya mendukung  
penuh upaya yang d i lakukan 

Pertamina Lubricants. 
Ha l  senada  d i sampa i kan 

Pengawas SMK Wilayah Cabang 
D i n a s  P e n d i d i k a n  Tu b a n -
Bojonegoro Anang Sucipto. Ia 
menggarisbawahi,  SMK merupakan 
salah satu sekolah yang lulusannya 
didorong untuk menjadi seorang 
wirausahawan.  “Maka anak-anakku 
bersungguh-sungguhlah dalam 
belajar di sekolah sehingga mampu 
mengukir masa depan yang baik 
dan meraih cita-cita,” pesannya 
kepada para siswa SMK 1 Tuban 
dan SMK Manbail Futuh. 

I a  b e r h a r a p  p ro g r a m  i n i 
dapat menumbuhkan semangat 
berwirausaha siswa SMK khususnya 
bidang otomotif dan menciptakan 
wirausahawan bengkel yang sukses 
di kemudian hari.•SHC&T-PTPL
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Bantuan secara simbolis diserahkan oleh Area Manager Communication, Relations & 
CSR KPI Unit Balikpapan Ely Chandra Peranginangin kepada pemerintah Kelurahan 
Klandasan Ulu.

Sales Region Manager V PTPL Atoy Saturi  secara simbolis memyerahkan 15 paket toolkit 
bengkel dan paket oli Pertamina dalam peluncuran Program Enduro Home Service (EHS) 
di Tuban.
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PTK Dukung Pengembangan UMKM Kawasan 
Pesisir dengan Pelatihan Budi Daya Jamur Tiram

SOCIAL Responsibility

JAKARTA - PT Pertamina Trans 
Kontinental (PTK), anak usaha dari 
PT Pertamina International Shipping 
(PIS) mengadakan pelatihan budi 
daya jamur tiram dan pengolahan 
minyak jelantah menjadi l i l in di 
Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan 
Medan Belawan, Medan. 

Pelatihan tersebut merupakan 
bagian dari Tanggung Jawab Sosial 
Lingkungan (TJSL) PTK melalui 
Program Bank Sampah yang 
memanfaatkan kembali sampah 
rumah tangga. Kegiatan dilakukan 
di PAUD Fitri Lingkungan IV Lorong 
Masjid Kelurahan Bagan Deli pada 
2 Agustus 2022 yang dihadiri oleh 
PKK, Karang Taruna, dan istr i 
nelayan di kawasan tersebut.

D o s e n  d a r i  U n i v e r s i t a s 
Sumatera Utara, Liana Dwi Sri 
Hastuti yang menjadi mentor dalam 
pelatihan tersebut menyampaikan,  
pelatihan yang diinisiasi PTK ini 
merupakan sa lah satu  upaya 
memanfaatkan atau mengurangi 
sampah dengan baik.

“Sela in bisa menghasi lkan 
uang,  bud i  daya jamur  t i ram 
dalam boto l  p last ik  juga b isa 
memanfaatkan sampah boto l 
plastik yang sekarang jumlahnya 
sangat banyak yang j ika t idak 

ditangani dengan baik akan menjadi 
ancaman bagi lingkungan,” ujar 
Liana.

Pemil ihan budi daya jamur 
tiram memiliki banyak alasan, salah 
satunya  karena banyaknya penjual 
keripik jamur tiram di kawasan 
tersebut yang harus menempuh 
perjalanan jauh untuk mendapatka  
suplai bahan pokoknya. Selain 
itu, penggunaan wadah dari botol 
plast ik juga merupakan upaya 
untuk memanfaatkan kembal i 
sampah plastik sekaligus sinergi 
dengan aktivitas bank sampah.

L i a n a  m e n g u n g k a p k a n , 
budidaya jamur tiram bisa dilakukan 
di lahan yang sempit, modal yang 
dikeluarkan tergolong minim. Jamur 
ini juga tidak mengenal musim, bisa 
dipanen setiap hari.

Manajer Marketing Region I 
PTK Tomo Siagian menegaskan,   
k e p e d u l i a n  p e r u s a h a a n  i n u 
merupakan sa lah satu  upaya 
membangun dan mengembangkan 
UMKM masyarakat setempat.

“Dalam waktu dekat ini kita 
akan memberikan apresiasi kepada 
perempuan pesisir di wilayah pesisir 
yang men jad i  pe lopor  UMKM 
dengan member ikan bantuan 
modal  usaha, pembinaan dan 
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pendampingan usaha,” ucap Tomo. 
PTK juga memberikan bantuan 

berupa gerobak sorong, perosotan, 
lemari kaca, kipas angin, serta 
modal untuk pelatihan budidaya 
jamur tiram dan pengolahan minyak 
jelantah pada pekan berikutnya.

Kepala Sekolah PAUD Fitri, 
Zainab Yusuf, menyambut baik 
kegiatan ini. “Terima kasih kepada 
Pertamina Trans Kontinental yang 
telah bersinergi dan membantu 
kami selama 3 tahun ini, sehingga 
PA U D  k a m i  b i s a  b e r t a h a n 
dan bisa mengajak wal i  murid 

untuk menutupi iuran SPP dari 
sampah yang telah dipilah dan 
dikumpulkan,” ujarnya.

Pada tahun-tahun sebelumnya, 
PTK telah mengadakan pelatihan 
pengolahan sampah plastik serta 
membangun gudang bank sampah 
sehingga bangunannya terpisah 
dengan gedung seko lah  dan 
tidak menganggu kegiatan belajar 
mengajar. Zainab juga berharap 
PTK dan PAUD Fitr i bisa terus 
bersinergi dalam pengembangan 
bank  sampah ,  khususnya  d i 
Kelurahan Bagan Deli.•SHIML-PTK

Manajer Marketing Region I PTK Tomo Siagian  secara simbolis menyerahkan bantuan kepada 
Kepala Sekolah PAUD Fitri, Zainab Yusuf sebagai tindak lanjut pelatihan budi daya jamur tiram.
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Perwira Akhlak, Energizing You!!!
Insan Mutu…Semangat !!! Hebat!!!

Pertamina…Jaya!!!Jaya!!!

Rapat Kerja Tengah Tahun QMS 2022
Oleh:  Fungsi QMS – Direktorat SDM

Rapat kerja tengah tahun merupakan kegiatan yang 
diselenggarakan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi internal 
untuk  melihat pencapaian indikator kinerja. Rapat Tengah Tahun 
2022 Fungsi Quality Management and Standardization (QMS) 
dilaksanakan secara offline selama 2 hari dimulai dari tanggal 
4 hingga 5 Agustus 2022 di Hotel Harper Yogyakarta dengan 
tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan. 
Kegiatan ini dihadiri oleh Rini Widiastuti selaku VP Organization 
Capability dan Yan Martes Andreas selaku VP Pertamina 
Corporate University - PT Pertamina Persero serta dihadiri 
juga oleh fungsi QMS dari Holding dan seluruh Subholding. 
Berlangsung dengan kondusif dan lancar, rapat tengah tahun 
2022 fungsi QMS dimulai dengan performance report oleh QMS 
Holding, yang dilanjutkan dengan masing-masing Subholding 
yaitu Subholding PNRE, Subholding IML, Subholding Gas,  
Subholding C&T, Subholding Upstream, dan Subholding R&P. 

Penyampaian performance report oleh QMS Holding dan 
masing-masing Subholding membahas progress activities 
terkait 6 kategori/klasifikasi pekerjaan yaitu Continuous 
Improvement Program (CIP), Sistem Tata Kerja (STK) & 
Pertamina Standard (PS), System Management (SM), 
Quality Management Assessment (QMA), Key Performance 
Indicator (KPI), Korespondensi, dan Knowledge Management 
(KOMET) beserta dengan pencapaian dan keterangan status 
progress activities yang terbagi menjadi completed, on track, 
potentially delayed, dan delayed. Penyampaian performance 
report diikuti dengan sesi tanya jawab dan evaluasi sebagai  
masukan untuk kinerja ke depannya. Salah satu topik yang 
menjadi concern dan cukup banyak dibahas pada rapat kerja 
tengah tahun 2022 fungsi QMS adalah mengenai Knowledge 
Management khususnya terkait forum sharing eksternalisasi 
MPPK, dimana masih banyak yang belum mencapai target 
untuk jumlah forum sharing tersebut. 

Pada akhir rapat kerja sebelum ditutup oleh closing 
speech oleh Yan Martes Andreas selaku VP PCU berbagai 
saran dan masukan didiskusikan untuk mengatasi hal tersebut 
di kurun waktu kurang dari 6 bulan ini harapannya bisa di 
akselerasi following action yang perlu dilakukan terhadap 
kinerja QMS Holding dan Subholding. Diharapkan diskusi 
yang telah berlangsung selama 2 hari dapat bermanfaat dan 
mendorong serta meningkatkan performa dan pencapaian 



22 Agustus 2022
No. 34 TAHUN LVIII 27

Stabilitas Pemenuhan Energi Nasional:
Mitigasi Pertamina dalam Pendistribusian BBM
Atas Turn Around Kilang

Direktorat Logistik & Infrastruktur

Oleh: Tim SCP – LIO – Dit LI
Pertamina sebagai BUMN Sektor 

energi, berkomitmen selalu siap dalam 
penyediaan Kebutuhan BBM, LPG dan 
NBBM dalam negeri. 

Penyediaan energi dibutuhkan 
un tuk  banyak  sek to r.  Se la in 
transportasi, keperluan industri harus 
di jaga kecukupanannya karena 
berpengaruh terhadap perekonomian 
dan keamanan negara. 

Dalam penyediaan kebutuhan 
energi tersebut, Pertamina dituntut 
untuk menjamin reliabilitas fasilitas 
produksi  BBM beserta sarana 
penunjangnya. Kilang Balikpapan 
(RU VI Balikpapan) merupakan salah 
satu yang harus dijamin kehandalan 
dan perawatannya.

Kilang Balikpapan merupakan 
penghasil 25% kebutuhan energi dalam 
negeri, terutama untuk kebutuhan 
BBM di Kalimantan, Sulawesi dan 
sebagian Indonesia Bagian Timur. 
Perawatan atas kehandalan kilang ini 
menjadi cukup krusial untuk dilakukan. 

P a d a  b u l a n  A g u s t u s  i n i 
dijadwalkan Kilang Balikpapan akan 
melaksanakan Major Turn Around (T/A) 
rutin 4 (empat) tahunan. Pelaksanaan 
T/A dijadwalkan selama lebih kurang 
30 hari. 

Jadwal tersebut dapat menjadi 
tantangan dalam pendistribusian BBM 

Nasional. Perencanaan alih supply 
agar Pertamina tetap dapat melayani 
energi kebutuhan masyarakat dengan 
baik dan tidak terjadi kelangkaan BBM 
mutlak dilakukan.

Direktorat Logistik Infrastruktur, 
bersama dengan SubHolding terkait, 
berupaya mempersiapkan kebutuhan 
BBM/NBBM/LPG Nasional selama 
kegiatan T/A tersebut. 

Perencanaan telah diilakukan 
dilakukan 2-3 bulan sebelumnya.  
Pengaturan pola supply  serta 
tambahan dari sumber pemasok telah 
dioptimasi dan disimulasi. Optimasi 
supply hingga pemanfaatan sarfas 
bersama antara PT KPI, PT PPN dan 
PT PIS dilakukan.

Perubahan pola supply dari supply 
poin Kilang Balikpapan di alihkan ke 
Terminal terdekat seperti IBT Pulau 
Laut serta dari Fuel Terminal Tuban 
serta sarana floating menggunakan 
kapal dari PT PIS.

Tantangan yang terbesar adalah 
penyediaan BioSolar. Mengingat 
wilayah Kalimantan merupakan daerah 
penyerap Solar industri yang tinggi. 
Pemenuhan BBM Diesel ini menjadi 
salah satu prioritas perencanaan dan 
monitoring eksekusi. 

Penyed iaan  Per ta l i t e  dan 
Pertamax juga memiliki tantangan 

tersendiri mengingat distribusi ke 
depot depot kecil sementara fasilitas 
break bulk hanya dapat di lakukan di 
terminal besar. Koordinasi dengan 
stakeholder maupun SubHolding 
Pertamina berfokus dalam hal ini.

Atas Ker jasama yang baik 
antara PT KPI dan PT PPN, maka 
kesulitan dapat teratasi seperti dengan 
pemanfaatan tanki idle di Kilang 
Balikpapan selama T/A digunakan 
sebagai tangki timbun sementara. 
Hingga back loading untuk keperluan 
depot kecil di area Region Kalimantan 
dan Region Sulawesi.

Berdasarkan simulasi tersebut 

maka diharapkan tidak terjadi Depot 
kritis di area Indonesia Timur. Eksekusi 
atas perencanaan dalam bentuk 
monitoring yang ketat oleh Holding 
maupun SubHolding terkait menjadi 
penting. 

Kerja sama dan komunikasi 
selama T/A menjadi poin utama 
kesuksesan penyed iaan BBM 
seh i ngga  pe l a yanan  kepada 
masyarakat tetap tepenuhi.

Semoga seluruh rencana ini, 
dimudahkan yang kuasa dalam 
eksekusinya sehingga kebutuhan 
masyarakat atas kepentingan nasional 
dapat terjaga.

TKDN: Kunjungan Lokasi Manufaktur Dalam Negeri Bersama Kepala Pusat 
P3DN Nasional dalam Rangka Evaluasi Penggunaan Produk Dalam Negeri
Oleh:  Tim Local Content Utilization Management
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) 
sebagai Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN)  t e rus  men ingka tkan 
pemanfaatkan produk dalam negeri 
dan mengutamakan industri domestik 
pada pelaksanaan proses bisnis 
maupun proyek Pertamina. Hal ini 
dilakukan sesuai regulasi Pemerintah 
untuk mendorong pergerakan 
ekonomi nasional yang tertuang 
dalam Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia No. 29 tahun 2018 tentang 
Pemberdayaan Industri serta peraturan 
kementerian terkait lainnya. 

Salah satu bentuk komitmen 
Pertamina untuk meningkatkan 
penggunaan Tingkat Komponen 
Da lam Neger i  ( TKDN)  da lam 
proyek-proyek Pertamina adalah 
dengan mengundang Kepala Pusat 
P3DN Kementerian Perindustrian, 
Nila Kumalasari, beserta tim dari 
Kementerian Perindustrian untuk 
melaksanakan factory visit. 

Kegiatan ini juga dilakukan sebagai 
bentuk pembinaan kepada mitra 
Perusahaan ke-empat manufaktur 
dalam negeri yang berada di Batam, 
Kepulauan Riau pada tanggal 11 dan 
12 Agustus 2022. 

Empat manufaktur yang dikunjungi 
adalah PT Appipa Indonesia, PT Citra 
Tubindo, PT Indo Kaya Energi dan PT 
Rainbow Tubulars Manufacture. 

Ke-empat manufaktur tersebut 
adalah perusahaan mitra Pertamina 
y a n g  m e m p ro d u k s i  m a t e r i a l 
operasional hulu migas yaitu casing, 
tubing, line pipe, threading dan 
accessoris. 

Nilai TKDN Produk manufaktur 
tersebut mencapai 58,34% karena raw 
material produk telah menggunakan 
komoditas dalam negeri

Dalam kesempatan ini, diibahas 
juga kendala yang dihadapi oleh 
manufaktur  da lam memenuh i 
kebutuhan TKDN. Salah satu contoh 
adalah terdapatnya beberapa produk 
yang menggunakan raw material 
impor, contohnya: PT Rainbow yang 
sampai saat ini masih menggunakan 
billet impor, PT Citra Tubindo masih 
menggunakan green pipe impor, 
serta PT Indo Kaya Energi yang masih 
menggunakan forging connector 
impor. 

Upaya dari manufaktur untuk 
meningkatkan TKDN produk adalah 
dengan menggunakan produk dari 

manufaktur dalam negeri yang memiliki 
kualitas setara dengan produk impor

Pada kesempatan tersebut, 
Kepala Pusat P3DN mengapresiasi 
langkah Pertamina yang te lah 
mendukung penggunaan produk-
produk dalam negeri dan berkontribusi 
terhadap pertumbuhan ekonomi 
nasional serta menyampaikan konsep 
berbagi risiko mulai dari industri hulu, 
industri intermediate, sampai industri 
hilir sehingga dapat meningkatkan 
TKDN produk manufaktur.

VP Local Content Utilization 

Management, Yudi Yanurwinda yang 
hadir mendampingi Kepala Pusat 
P3DN Kementerian Perindustrian 
dalam kunjungan ke manufaktur 
tersebut menyampaikan apresiasi 
kepada manufaktur mitra Pertamina 
dalam upaya meningkatkan TKDN 
produknya. Selanjutnya VP LCUM 
menegaskan komitmen Pertamina 
dalam menggunakan produk dalam 
negeri pada proyek Pertamina dengan 
harapan dapat menimbulkan multiplier 
effect bagi pertumbuhan ekonomi 
nasional 



PENGABDIAN TANPA AKHIR
SANG PERWIRA KEBANGGAAN INDONESIA
Penulis : Kurnia Agung Catur Putra - SH Refining & Petrochemical - RU III Plaju

Dari Perwira Untuk Pertamina 

“A company is like an enormous clock. It only works if all the cogs 
mesh and works together” Gilbert Huph – The Incredibles. 2004

Kalimat diatas diungkapkan oleh Gilbert Huph, Boss nya Mr. 
Incredibles, film animasi fiksi yang mengisahkan seorang pahlawan dengan 
kekuatan super yang tengah bangkit dari keterpurukan setelah pensiun 
dari aktivitas pahlawan. Berbicara tentang perusahaan, ungkapan oleh Mr. 
Huph diatas sangat tepat dalam mencontohkan kondisi perusahaan yang 
baik, yaitu dimana setiap “roda gigi” yang bekerja untuk perusahaan perlu 
bertaut secara solid dan bekerja sama dengan baik demi tercapainya visi 
dan aspirasi perusahaan. Mr. Huph, mengumpamakan “roda gigi” sebagai 
pekerja di perusahaannya.

Lalu, bagaimana dengan Pertamina Group? Perusahaan energi 
nasional yang merupakan perusahaan pemimpin disektor minyak dan 
energi nasional, apakah perusahaan ini memiliki “roda gigi” yang bekerja 
dengan baik dan tertaut dengan solid hingga dapat membawa Pertamina 
Group menggapai tujuannya? Pertamina Group memiliki lebih dari 49.000 
Perwira – sebutan untuk pekerja Pertamina Group – yang terdiri dari pekerja 
lintas generasi, sebuah angka yang fantastis mengingat lebih dari 49.000 
orang berkolaborasi bersama demi tujuan perusahaan yang mereka jaga.

Sejak berdiri 64 tahun yang lalu, kolaborasi lintas generasi tersebut 
berhasil bergulir dari masa ke masa. Terbukti, semangat kolaborasi antar 
Perwira tidak tergerus jaman hingga membawa PT Pertamina (Persero) 
dan entitasnya menjadi perusahaan pemimpin energi nasional. Ilmu yang 
diteruskan oleh Perwira senior kepada Perwira yang lebih muda untuk 
melanjutkan estafet perjuangan menjalankan perusahaan tetap pada 
jalur kesuksesan terbukti “manjur”. Pada tahun buku 2021, PT Pertamina 
(Persero) berhasil mencetak laba bersih sebesar RP29,3T naik hampir dua 
kali lipat dari tahun sebelumnya (2020). Ini menjadi sebuah pembuktian 
bahwa PT Pertamina (Persero) berhasil melewati masa sulit setelah 
pandemi dengan ciamik karena solidnya ikatan kolaborasi antar Perwira.

Dengan tata nilai AKHLAK sebagai budaya perusahaan yang didesain 
agar pekerja memiliki mindset yang sama, memiliki visi yang sama dan 
memiliki perilaku yang mencerminkan insan yang berkarakter serta 
berguna dimasyarakat, ditambah dengan perilaku Knowledge Sharing 
yang rutin dilakukan oleh Perwira senior kepada Perwira muda lainnya 

dapat menambah kekuatan ikatan kolaborasi antar “roda gigi” yang bekerja 
bersama di perusahaan yang mereka cintai.

Menjunjung semangat kolaborasi, kompetensi dan loyalitas, Perwira 
senior yang berpengalaman selama berkarir di Pertamina Group membagi 
ilmu, wawasan dan pengalamannya kepada Perwira muda dalam bentuk 
mentoring dan coaching. Mentoring dan coaching yang dilakukan oleh 
Perwira senior adalah suatu bentuk “rasa sayang” yang diberikan kepada 
Perwira muda agar hubungan antar Perwira tetap solid dan pengetahuan 
Perwira muda dapat bertambah serta keharmonisan dalam lingkup 
pekerjaan tentunya akan lestari. Ilmu dan pengetahuan tersebut akan 
diteruskan secara terus menerus agar keberlangsungan perusahaan tetap 
berlangsung. Ilmu tidak terputus, semangat tak berakhir.

“Roda gigi” merupakan aset paling berharga bagi perusahaan, 3 tahun 
tergabung menjadi salah satu “roda gigi” yang bergerak bersamaan agar 
tercapainya tujuan perusahaan membawa kebanggaan tersendiri dihati 
dan keluarga. Melewati masa sulit pasca pandemi, bertahan menjaga 
kehandalan dan operasional kilang membuat saya mengerti bahwa proses 
tidak selalu lancar, adakalanya proses yang berat akan menghasilkan ikatan 
yang kuat agar perusahaan dapat bangkit lebih kuat lagi, terbang lebih 
tinggi lagi, dan tentunya menggapi profit lebih besar lagi.

Perwira Pertamina Group bekerja sama melintasi waktu dengan 
semangat kebersamaan dengan satu visi, yaitu menjadikan PT Pertamina 
(Persero) “Menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia”. Kolaborasi 
yang terbangun selama tergabung di Pertamina Group merupakan suatu 
ikatan yang epik antar pekerja, perbedaan usia bukanlah halangan karena 
tiap Perwira yang tergabung dalam Pertamina Group memiliki mimpi 
yang sama, telah berikrar yang sama, untuk mengabdi pada negeri 
tercinta Indonesia, menjaga ketahanan energi nasional dan mengantarkan 
Pertamina Group “Menjadi Perusahaan Global Energi Terdepan Dengan 
Nilai Pasar US$100B” dan menjadi Global Energy Champion. Marilah 
bergerak bersama, meyakini bahwa kita adalah insan terpilih, dan 
diamanahi menjadi penjaga energi untuk Indonesia. Marilah pulih lebih 
cepat dan bangkit lebih kuat!

*Penulis adalah pemenang Pertamina Employee Journalism Chapter 
II - 2022
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