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Menteri BUMN Erick Thohir memberikan label baru sekaligus merupakan harapan untuk Pertamina. 
Erick menilai, dengan transformasi yang dilakukan secara intens sejak dua tahun lalu, Pertamina 
pantas menyandang peran sebagai integrator pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena sebagai 

perusahaan energi nasional yang memiliki aspirasi menjadi global energy champion pada 2024 dengan 
valuasi pasar US$100 miliar, aktivitas bisnis Pertamina memiliki multiplier effect bagi pertumbuhan 

ekonomi di sektor lainnya.

Berita Terkait di Halaman 2



Komitmen Pertamina Berlari Bersama
Menteri BUMN Menuju Perusahaan Raksasa Dunia
JAKARTA - Menteri Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) Erick Thohir 
mengapresiasi langkah PT Pertamina 
(Persero) untuk bertransformasi 
menjadi badan usaha yang lebih 
agresif dan menjadi mesin penggerak 
perekonomian Indonesia. Direktur 
Utama Pertamina Nicke Widyawati 
pun menegaskan komitmennya 
untuk membawa Pertamina menjadi 
perusahaan raksasa berke las 
dunia siap untuk ‘berlari’ bersama 
Kementerian BUMN.

Erick mengatakan, transformasi 
badan usaha harus didukung dari 
transformasi sisi Sumber Daya 
Manusia (SDM). Untuk itu, Erick 
mengapresiasi kultur perusahaan 
di Pertamina di mana manajemen 
dan peker janya berkolaborasi 
membangun perusahaan yang sehat 
dan kuat. 

“Saat ini kita bisa berkumpul 
dengan komunitas serikat pekerja 
Pertamina, direksi serta komisaris, 
dan itu penting kalau kita mau 
membangun perusahaan yang baik. 
Karena itu perlu yang namanya 
dukungan,” ujar Erick saat bertemu 
pekerja Pertamina dalam acara 
‘Perwira Talks with Menteri BUMN 
Er ickThoh i r ’  d i  Gedung Grha 
Pertamina, Jakarta Pusat, Senin 
(18/4/2022).

Dia juga mendukung upaya 
Pertamina dalam mentransformasi 
badan usahanya. Di mana Pertamina 
yang dikenal sebagai perusahaan 
yang bergerak di bidang minyak dan 
gas, kini merambah ke bidang energi 
baru dan terbarukan bahkan hingga 
ke bidang kesehatan. 

“Pertamina sebagai integrator 
dari ekonomi nasional mulai terjun di 
energi terbarukan, kesehatan atau hal 
lain yang bisa menjadi inovasi untuk 
Indonesia ke depan. Saya pesan 
sumber daya yang ada di Pertamina 
harus terus upskilling dan tidak takut 
menghadapi tantangan,” kata Erick.

Transformasi bisnis Pertamina 
ini pun diapresiasi Erick dengan 
menyebut Pertamina sebagai integ
rator pertumbuhan perekonomian 
Indonesia. “Inilah kenapa transformasi 
Pertamina kita perlukan, karena 
sebagai integrator, Pertamina akan 
bermain di semua lini. Ini yang kita 
dorong,” kata Erick. 

M e n d u k u n g  p e r n y a t a a n 
Menteri BUMN tersebut, Direktur 
Utama Pertamina Nicke Widyawati 
mene gaskan komitmennya untuk 
membawa Pertamina menjadi 
mesin penggerak perekonomian 
Indonesia. Dia juga mengatakan 
siap mengerahkan upaya maksimal 
agar Pertamina menjadi perusahaan 
raksasa dunia.

“Tentu ini menjadi semangat 
bagi kita untuk terus melakukan 
yang terbaik bagi negeri ini, push our 
limit, do the best. Karena saya dalam 
beberapa kesempatan mengatakan 
Pak Menteri ini selalu mengajak saya 
lari, ini saya selalu pakai ini (sepatu 
olahraga). Oleh karenanya kita harus 
selalu siap,” kata Nicke.

Nicke mengatakan, saat ini 
Pertamina telah melakukan restruk
turisasi dalam upaya memaksimalkan 

UTAMA

sakit internasional di Bali untuk 
kanker,” kata Erick.

Dalam kegiatan ini, Erick sempat 
berdiskusi ringan dengan para pekerja 
Pertamina yang ada di perairan 
Arab Saudi menuju Indonesia dan 
pekerja yang ada di Algeria. Erick 
dan Nicke juga sempat berinteraksi 
langsung dengan komunitas pekerja 
Pertamina, di antaranya Pertastars 
(komunitas otomotif), Pertamina 
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kinerja perusahaan. Upaya restruk
turisasi tersebut tak terlepas dari 
peran Menteri BUMN. 

“Kita sudah melakukan restruk
turisasi, bagaimana Pak Menteri 
mengajak lar i ,  dan bagaimana 
kemudian Pak Menteri berperan 
sebagai seorang bapak,” kata Nicke.

“Kalau kita tidak restrukturasi 
bisnis kita, restrukturisasi organisasi 
kita, maka perusahaan yang selama 
ini memberikan kontribusi kepada 
negara ini akan hilang,” imbuhnya.

 N icke juga mengatakan, 
Pertamina juga telah melakukan 
transformasi usaha dalam transisi 
energi. Salah satunya lewat program 
‘Langit Biru’, yang mana merupakan 
sebuah gagasan untuk mengajak 
dan mengedukasi masyarakat untuk 
memilih BBM sesuai kebutuhan 
kendaraan dan upaya mengurangi 
dampak emisi gas buang kendaraan 
agar kualitas udara menjadi lebih baik. 
Program yang digagas Pertamina ini 
disebut Nicke selesai sebelum target 
waktu yang ditetapkan. 

“Ini Perwira Pertamina luar biasa, 
kalau di beri tantangan, larinya jadi 
lebih kencang,” kata Nicke.

Dia menambahkan, Pertamina 
juga mulai merambah bisnis di 
bidang electric vehicles (EV), di 
mana sudah banyak negara yang 
beralih menggeluti bisnis ini. Nicke 
mengatakan, keputusan Pertamina 
untuk terjun ke bisnis EV ini didukung 
oleh Menteri BUMN dengan mem
bentuk ekosistem bisnis EV yang di 
dalamnya ada Pertamina.

“Jadi akhirnya kita masuk ke 
dalam bisnis ekosistem EV. Karena di 
masa transisi ini kemudian kita nanti 
bisa berperan menjadi bagian dari 
bisnis EV. Itu yang saya sampaikan 
kenapa kemudian kita diajak lari 
tapi kita pun dibantu agar kita bisa 
berlari secara aman dan perusahaan 
ini akan tumbuh selanjutnya,” jelas 
Nicke.

INTEGRATOR EKONOMI 
INDONESIA

Dalam kesempatan itu, Menteri 
BUMN Erick Thohir juga memberikan 
semangat kepada para pekerja 
Pertamina dan menyebut Pertamina 
sebagai  integrator penggerak 
pereko nomian Indonesia.

“Pertamina adalah integrator 
pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
Yang tadinya hanya minyak, sekarang 
mari kita lihat, bahwa turunan produk 
Pertamina ke depan itu adalah 
pendukung dari pondasi negara 
kita. Turunan dari petrochemical 
apa? Bahan baku obat, pakaian 
dan lainlain. Inilah yang namanya 
transformasi dari Pertamina kita 
perlukan,” kata Erick.

Erick menambahkan, transfor
masi Pertamina diperlukan karena 
Pertamina akan bermain di semua lini 
bisnis. Erick juga optimis Pertamina 
sebagai integrator perekonomian 
Indonesia bisa menjadi perusahaan 
raksasa dunia.

“Cucu perusahaan Pertamina 
saja hebat.  Coba l ihat rumah 
sakit Pertamina saat COVID yang 
terdepan. Sekarang bangun rumah 

Runners (komunitas olahraga lari), 
Pertamina Basketball, Pertabike, 
Agent of Change, Pertamina eSport 
Competition 3.0, Pertamina Digital 
(Mita), Pertamina English Community, 
dan Pertiwi.

Erick dan jajaran Direksi juga 
memberikan langsung bantuan 
baju lebaran untuk anak yatim 
lewat program Sebar Baju Lebaran 
(Sebaran).•PTM

Menteri BUMN Erick Thohir memberikan sambutan dalam acara Pertamina Talks With Menteri 
BUMN Erick Thohir yang diselenggrakan di Ballroom Gedung Pertamax, Grha Pertamina, 
Jakarta, Senin, (18/4/2022).

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati memberikan sambutan dalam acara 
Pertamina Talks With Menteri BUMN Erick Thohir yang diselenggrakan di Ballroom Gedung 
Pertamax, Grha Pertamina, Jakarta, Senin, (18/4/2022).

Perwira Pertamina antusias untuk foto bersama Menteri BUMN Erick Thohir dalam acara 
Pertamina Talks With Menteri BUMN Erick Thohir yang diselenggrakan di Ballroom Gedung 
Pertamax, Grha Pertamina, Jakarta, Senin, (18/4/2022).
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Energi Kartini Pertamina, Kesetaraan Gender 
untuk Implementasi ESG Terintegrasi

ENERGI KARTINI PERTAMINA 

JAKARTA - Sebagai  perusahaan energi kelas dunia yang terus 
menerapkan ESG (Environmental, Social & Governance) terintegrasi, 
Pertamina Group berkomitmen menciptakan lingkungan perusahaan yang 
menjunjung tinggi kesetaraan gender, bebas diskriminasi serta bebas 
kekerasan dan pelecehan. 

Dalam peringatan Kartini, yang sekaligus hari jadi lahirnya Pertiwi 
Pertamina, Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini mengatakan 
Pertamina telah menetapkan kebijakan keberlanjutan untuk mewujudkan 
perusahaan energi global yang ramah lingkungan, bertanggung jawab 
sosial (Societal Responsible Company) dan memiliki tata kelola perusahaan 
yang baik (Good Governance Company). 

Pertamina imbuh Emma, terus melaksanakan berbagai inisiatif 
untuk mendorong perubahan sistem dan praktekpraktek yang mampu 
meningkatkan kesetaraan gender terutama women leadership dan women 
empowerment di Pertamina. 

Menurut Emma, berbagai inisiatif yang dijalankan Kartini Pertamina 
antara lain dicanangkannya Human Right Policy dan Respectful Workplace 
Policy, PERTIWI Awards 2021, program coaching dan mentoring, dalam 
rangka mendorong pencapaian target 15% women in nominated talent, 
serta partnership dengan berbagai institusi di tingkat nasional maupun 
global. 

“Pertamina terus melakukan berbagai upaya dalam rangka 
meningkatkan kontribusi perusahaan untuk pencapaian SDGs terutama 
point 5 yaitu Gender Equality. Berbagai Inisiatif yang dilakukan secara 
langsung memberikan dampak positif terhadap peningkatan rating 

ESG Pertamina,” ujar Emma Sri Martini dalam acara “Energi Kartini 
Pertamina”, di Jakarta, Kamis, 21 April 2022.  

Pertamina, imbuh Emma, secara aktif terus menggaungkan 
implementasi Respectful Workplace Policy sebagai 

benchmark bagi BUMN lain. Pertamina berdialog dengan 
berbagai stakeholder dan mendorong agar Respectful 
Workplace Policy dapat diperluas impelementasinya ke 
lingkungan yang lebih besar khususnya BUMN. 
“Dengan dukungan dan komitmen yang tinggi dari 

Menteri BUMN, insitiatif respectful workplace policy yang 

awalnya dilakukan di Pertamina akhirnya dapat di scale-up dengan 
diterbitkannya Surat Edaran Menteri BUMN tentang Respectful Workplace 
Policy di lingkungan BUMN,” imbuh Emma.

Emma menambahkan, Respectful Workplace Policy di BUMN ini akan 
mengcover hingga hampir 1 juta pekerja di lingkungan BUMN.  

Pertamina memiliki Perwira yang berasal dari berbagai macam suku 
bangsa, ras, dan agama yang menggambarkan Kebhinekaan yang luar 
biasa dan dapat menjadi suatu kesatuan yang kuat. Sebagai perusahaan 
yang berkomitmen dalam implementasi ESG, prinsip keberlanjutan 
perusahaan yang menjunjung mutual respect and fairness sangatlah 
penting. 

Pertamina telah menetapkan “Handbook for A Respectful Workplace” 
sebagai tuntunan perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang 
bebas diskriminasi dan lebih inklusif, demi keberlanjutan perusahaan di 
masa depan. •PTM

Direktur Keuangan Pertamina, Emma Sri Martini  menjadi narasumber bersama Direktur 
Keuangan PT Pertamina International Shipping (PIS), Diah Kurniawati dan Direktur SDM dan 
Penunjang Bisnis PT Pertamina Patra Niaga (PPN),  Mia Khrisna Angraini yang dimoderatori 
oleh Ferdy Hasan pada sesi talkshow “Energi Inspirasi Kartini Pertamina”,  di Ballroom Graha 
Pertamina, Kamis (21/4/2022).

“Saya sangat menikmati dan merasa 
tertantang karena sejak kuliah saya 

terbiasa berada di lingkungan yang 
didominasi laki-laki.”

“Saya sangat bersyukur bisa menjalani 
pekerjaan sebagai pelaut, dan memiliki keluarga 

serta rekan kerja yang sangat mendukung. Segala 
tantangan pasti bisa dihadapi jika kita terus 
berusaha dan percaya kepada diri sendiri bahwa 
kita bisa menyelesaikannya.”

“Di bidang kedokteran, ada beberapa spesialis tertentu 
yang didominasi laki-laki. Tapi saat ini, sudah banyak 

dokter perempuan yang terjun menjadi spesialis tersebut, 
seperti spesialis bedah, obgyn, dan anastesi. Jadi kita jangan 
mudah menyerah untuk meraih karier yang diinginkan.”

Anita Puspitasari 
Manager Operation PGE Area Karaha 

“Saya senang dan tertantang bekerja sebagai 
Aircraft Powerplant. Di sini semua teman-

teman saya cukup suportif, jadi kita tidak terlalu 
memandang gender, tapi lebih ke profesionalitas.”

Rutta Ginting 
Aircraft Powerplant Officer –
Engineer Reguler PT Pelita Air Service

Kadek Diah Mikewati
Officer Crewing
PT Pertamina International Shipping

“Bekerja di sini semua disamaratakan, setara antara perempuan dan laki-laki. Suka duka pasti 
ada, yang terpenting harus solid, kompak, dan kekeluargaan. Saya ingin menunjukkan bahwa 

perempuan bisa mandiri dan kuat dalam menjalankan tugas.”

Ellysa Mega Silvia 
Komandan Regu Sekuriti Grha Pertamina  

Dwi Intan Puspitasari
Dokter Klinik Pratama Pertamedika IHC  
Grha Pertamina
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Direktur Keuangan Pertamina, Emma Sri Martini memberikan sambutan pada acara Energi 

Kartini Pertamina, di Ballroom Grha Pertamina, Kamis (21/4/2022).

Para peserta kostum terbaik yang terdiri dari perwira dan pertiwi Pertamina berfoto bersama 
dengan Direktur Keuangan  Emma Sri Martini, Direktur Keuangan PIS Diah Kurniawati, dan 
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PPN Mia Khrisna Angraini pada acara Energi Kartini 
Pertamina, di Ballroom Grha Pertamina, Kamis (21/4/2022).

Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini berbincang dengan salah satu pemenang Pertiwi  Awards 2021 yang memiliki program Ngepasar (Cara Pintar Belanja di Pasar).

Direktur Keuangan Pertamina, Emma Sri Martini bersama Direktur Keuangan PIS, Diah 
Kurniawati mengunjungi salah satu booth yang ada pada acara Energi Kartini Pertamina,  di 
Ballroom Grha Pertamina, Kamis (21/4/2022).

Penampilan  penyanyi Gallaby pada acara Energi Kartini Pertamina yang diselenggarakan di 
Ballroom Grha Pertamina, Kamis (21/4/2022).

Peringatan Hari Kartini 2022 di Pertamina juga diisi sharing session dengan para Pertiwi Tangguh.

ENERGI KARTINI PERTAMINA 
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Jelang Mudik, Menteri ESDM Periksa Kesiapan 
Pertamina Satgas RAFI 2022 

SATGAS RAFI 2022

BANDUNG -  Upaya menjaga 
kelancaran arus mudik Hari Raya 
Idulfitri 1443 Hijriah, Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM), PT Pertamina (Persero), 
dan Badan Pengawas Harian Minyak 
dan Gas (BPH Migas) meninjau 
beberapa SPBU di sepanjang tol 
menuju Jawa. Hal ini dilakukan untuk 
melihat kesiapan Pertamina dalam 
menjalankan Satuan Tugas Ramadan 
dan Idulfitri (Satgas RAFI) 2022. 

Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam 
kesempatan tersebut mengatakan 
bahwa Pertamina sudah menyiapkan 
pelayanan ekstra, mulai dari stok 
BBM hingga unitunit pengisian BBM 
apabila terjadi keadaan darurat bagi 
masyarakat yang membutuhkan. 

“Kami sudah memperkirakan 
akan ada kenaikan saat musim libur 
Lebaran sekitar 1014 persen. Untuk 
itu, kami sudah meminta Pertamina 
un tuk  meny iapkan  seka l igus 
merencanakan operasi logistiknya 
agar BBMnya tiba tepat waktu,” 
ujar Arifin. 

Selain itu, Menteri Arifin juga 
menyampaikan, pada saat arus 
mudik dimulai yakni tanggal 27 

Apri l  2022, pemerintah sudah 
mengeluarkan kebijakan bahwa 
kendaraan pengangkut besar akan 
berhenti beroperasi. 

“Tentunya in i  akan mem
pengaruhi jumlah konsumsi Biosolar, 
namun yang menjadi fokus kami 
adalah konsumsi Pertalite. Kami 
memprediksi peng gunaan bahan 
bakar Pertalite akan lebih banyak 
digunakan oleh masyarakat saat 
mudik,” ucap Arifin. 

Direktur Utama PT Pertamina 
(Persero) Nicke Widyawati mengata
kan bahwa Pertamina telah mem
prediksi pada saat puncak kenaikan 
gasolin diperkirakan pada 1 Mei 2022 
dengan kenaikan hingga 35 persen. 

“Sedangkan untuk  gaso i l 
akan terjadi penurunan terendah 
diperkirakan pada 03 Mei dengan 
penurunan hingga 52 persen. 
Hal tersebut diakibatkan karena 
menjelang arus mudik kendaraan
kendaraan besar dilarang beroperasi. 

Nicke juga menyampaikan 
kesigapan Pertamina dalam menjaga 
stok BBM saat arus mudik dengan 
menyediakan SPBU Modular. “Kami 
telah menyiap kan SPBUSPBU 

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Kepala BPH Migas,Erika Retnowati, dan Direktur 
Teknik dan Lingkungan Ditjen Migas Mirza Mahendra meninjau kesiapan Satgas Ramadan dan 
Idulfitri (RAFI) 2022, di Rest Area SPBU KM 228 A, Pejagan, Jawa Barat, Kamis, (21/4/2022).

Menteri ESDM Arifin Tasrif didampingi Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Kepala 
BPH Migas Erika Retnowati, dan Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Migas Mirza Mahendra 
melakukan kunjungan kerja ke Refinery Unit IV Balongan di Indramayu, Jawa Barat, Kamis, 
(21/4/2022).

Menteri ESDM Arifin Tasrif didampingi Direktur Utama  Pertamina Nicke Widyawati, Kepala 
BPH Migas Erika Retnowati, Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Migas Mirza Mahendra 
bersama memberikan bingkisan ke pengendara truk yang melakukan pengisian BBM di Rest 
Area SPBU km 57A, Cikampek, Jawa Barat, Kamis, (21/4/2022).

Menteri ESDM Arifin Tasrif  melakukan pengecekan ketersediaan BBM di control room Rest 
Area SPBU KM 97 B, Sadakarya, Purwakarta, Jawa Barat, Jumat, (22/4/2022).

Menteri ESDM Arifin Tasrif memberikan bingkisan ke salah satu petugas motoris yang bertugas 
di Rest Area non SPBU KM 260 B, Brebes, Jawa Tengah, Kamis, (21/4/2022).
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Modular (Pertashop) di setiap rest 
area yang ada sepanjang jalur mudik, 
ini kami lakukan untuk menjaga 
ketersedian BBM bagi pemudik,” 
kata Nicke. 

Selain itu, ia juga menyebut
kan kesiapankesiapan Pertamina 
menjelang Satgas Rafi 2022 di 

wilayah Jawa Bagian Barat. “Kami 
menyediakan 12 titik SPBU Modular 
dengan total sebanyak 25 unit 
Modular. Selanjutnya sebanyak 95 
Pertamina Delivery Service (Motorist) 
sebanyak 111 Unit Motor siap 
disiagakan, serta 63 SPBU Kantong 
(Mobile Storage),” terang Nicke.•PTM
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Pertamina Siap Amankan Pasokan Energi
selama Arus Mudik 2022 

SATGAS RAFI 2022

JAKARTA - Pertamina menjadi salah satu Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengikuti Apel 
Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2022. Kegiatan 
ini diselenggarakan di lapangan Monas, Jakarta 
pada Jumat, 22 April 2022. 

Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan 
Apel ini digelar untuk finalisasi koordinasi dalam 
menjamin keamanan dan kesehatan masyarakat 
dalam perayaan Idulfitri 1443 Hijriyah. Penurunan 
jumlah kasus COVID19 di Indonesia yang 
signifikan membuat pemerintah melakukan 
pelonggaran aktivitas bagi masyarakat sehingga 
memberikan kesempatan untuk mudik kembali 
pada tahun ini.  

“Ini menjadi tantangan bagi semua untuk 
mempersiapkan diri untuk arus mudik. Tentunya 
kelonggaran terhadap aktivitas mudik berindikasi 
terhadap gelombang mudik yang cukup besar.  
Survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan 
diperkirakan 80 juta orang mudik sehingga semua 
pihak harus siap melayani, mulai dari Polri, TNI, 
tenaga kesehatan, termasuk Pertamina yang 
bertugas menyiapkan BBM,” ujarnya. 

Direktur Pemasaran Pertamina Patra Niaga 
Mars Ego Legowo yang menghadiri Apel Gelar 
Pasukan Operasi Ketupat 2022 menjelaskan 
Pertamina siap mendukung layanan BBM dan 
LPG selama Satgas Ramadan dan Idulfitri 
2022. Pertamina menyiapkan beberapa layanan 
tambahan seperti ribuan SPBU yang dioperasikan 
selama 24 jam, serta ratusan motoris. 

“Kami siap kawal mudik tahun ini. Layanan 
motoris ini akan memberikan layanan BBM 
langsung ke lokasi apabila terjadi kemacetan. 
Untuk motoris ini cara pemesanannya mudah, 
dengan menghubungi ke call center 135. Kita 

juga siapkan SPBU kantong menggunakan mobil 
tangki siaga sehingga jika terjadi kemacetan 
mobil tangka sudah pada posisi yang berdekatan 
dengan SPBU. Kita juga koordinasi dengan 
korlantas untuk motoris kita akan standby di 
tempat kepolisian, jadi sekiranya ada kebutuhan 
mendesak tentang BBM, layanan ini bisa 
dikawal oleh polisi sehingga bisa memecah jalur 
kemacetan,” jelasnya. 

Ia berharap Pertamina bisa berusaha 

semaksimal mungkin dalam penyediaan BBM dan 
LPG selama Idulfitri 2022 sehingga masyarakat 
bisa merayakan kemenangan dengan aman 
dan nyaman. 

“Tentunya Pertamina selaku BUMN 
berusaha sekuat tenaga untuk memastikan 
ketersediaan energi BBM dan LPG selama Idulfitri 
2022 sehingga masyarakat bisa bergembira 
menjalankan mudik tahun ini dengan selamat, 
aman dan tetap sehat,”•IDK
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Direktur Pemasaran Pertamina Patra Niaga Mars Ego Legowo (kedua kiri) menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 
2022 yang diselanggarakan di lapangan Monas, Jakarta,pada Jumat (22/4/2022).
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Jaga Kelancaran Distribusi BBM & LPG,
PIS Siapkan Satgas Ramadan Idulfitri 2022 

Pastikan BBM dan LPG Saat Ramadan Aman,
BPH Migas Kunjungi Sarfas Pertamina 

SATGAS RAFI 2022

JAKARTA -  PT  Per tam ina 
International Shipping (PIS) siap 
mengawal dan menjaga kelancaran 
distribusi Bahan Bakar Minyak 
(BBM)  dan LPG sepan jang 
masa Ramadan hingga Idulfitri 
mendatang. PIS telah membentuk 
satuan tugas yang digawangi tidak 
kurang dari 50 perwira dan pertiwi 
serta menyiapkan ratusan armada 
kapal untuk memastikan kelancaran 
ketersediaan energi nasional. 

“PIS berkomitmen menjaga 
keamanan pasokan BBM dengan 
operasional yang berkelanjutan, 
seluruh perwira dan pertiwi PIS 
siap siaga melaksanakan tugas 
sepanjang Ramadan hingga 
Idulfitri. PIS juga memastikan tetap 
mengutamakan keamanan dan 
keselamatan para perwira dan 
pertiwi yang bertugas sebagai 
satgas,” u jar  Pjs Corporate 
Secre ta ry  P IS  Rober th  MV 
Dumatubun. 

Sebanyak 282 kapal PIS 

BANGKA - Badan Pengatur Hilir Minyak 
dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan 
pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) aman 
selama Ramadan, pada 18  19 April 2022 
di Bangka. 

Pada kesempatan tersebut, Kepala BPH 
Migas, Erika Retnowati bersama Anggota 
Komite BPH Migas, Harya Adityawarman 
mengunjungi Fuel Terminal (FT) Pangkal 
Balam, Stasiun Pengisian Bahan Bakar 
Umum Nelayan (SPBUN) dan beberapa 
SPBU guna memastikan ketersediaan 
BBM serta melakukan pengawasan terkait 
penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah 
Bangka. 

Kepala BPH Migas, Erika Retnowati 
mengatakan pentingnya pengawasan 
terhadap distribusi BBM kepada masyarakat. 
“BBM Bersubsidi harus terus diawasi 
sehingga peruntukkannya sesuai dengan 
yang sudah diamanatkan, untuk hasil 
monitoring status Stok BBM di SPBU di 
wilayah Bangka terpenuhi dan proses 
distribusi BBM dari FT Pangkal Balam ke 
seluruh SPBU berjalan lancar,” ujar Erika. 

Area Manager Communication, Relation 
& CSR Sumbagsel Tjahyo Nikho Indrawan 
menyampaikan, Pertamina Patra Niaga 
Sumbagse l  berkomitmen memenuhi 
kebutuhan energi berupa BBM dan LPG 

dioperasikan untuk memastikan 
kelancaran distr ibusi  energi 
domestik. Dari jumlah tersebut, 
sebanyak 199 kapal digunakan 
untuk mendistribusikan avtur dan 
BBM. Sementara, 83 kapal lainnya 
digunakan untuk distribusi LPG, 
crude oil, black oil, FSO crude, 
asphalt, dan lainnya. 

PIS juga memastikan mela
kukan pemantauan penyaluran 
BBM dan LPG secara berkala. 
Mulai dari pemantauan di seluruh 
depot dari sisi kondisi stok, DOT, 
coverage days serta posisi dan 
kondisi kapal, dan berkoordinasi 
dengan seluruh pihak terkait untuk 
mitigasi dan antisipasi jika terjadi 
lonjakan permintaan di suatu 
terminal. 

Dari  s is i  kesiapan kapal, 
pemantauan dilakukan secara 
d ig i ta l  dengan apl ikas i  dan 
teknologi yang PIS miliki untuk 
mendeteksi perkembangan situasi, 
mengantisipasi jika terjadi kondisi 

darurat dan risiko lainnya, yaitu 
Enhance Daily Tanker Position 
(EDTP). Sebagai langkah antisipasi, 
PIS juga menyiapkan tambahan 
kapal sebagai antisipasi adanya 
kena ikan  kebutuhan  un tuk 
pengamanan stok selama masa 
satgas apabila diperlukan. 

selama Ramadan dan Idulfitri. Pihaknya 
memastikan kesiapan pelayanan di seluruh 
SPBU, dan agen LPG dengan menyiapkan 
layanan tambahan meliputi 3 SPBU Siaga, 13 
agen LPG Siaga, 189 pangkalan LPG siaga 
dan 1 motoris yang siap melayani kebutuhan 

Koordinasi juga terus dilakukan 
terpusat pada Posko Satgas 
Pertamina dan secara mandiri 
dengan instansi pemerintahan 
te rka i t  mu la i  da r i  pe tugas 
pelabuhan, bea cukai, dan perizinan 
lainnya agar operasional kapal tetap 
lancar.•PIS

energi masyarakat di Kepulauan Bangka. 
Pertamina Patra Niaga Sumbagsel juga 

mengucapkan terima kasih dan apresiasi ke 
pada TNI dan POLRI serta masyarakat dan 
Pemerintah, terkait dalam pengawasan BBM 
subsidi agar lebih tepat sasaran.•SHC&SUMBAGSEL

Kepala BPH Migas, Erika Retnowati berbincang dengan dua operator SPBU yang bertugas di salah satu SPBU 
di Bangka.
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PERTAMINA GROUP 
TEBARKAN KEBAIKAN

DI BULAN SUCI RAMADAN 
Setiap bulan Ramadan, Pertamina Group selalu berbagi kebahagiaan dengan memberikan santunan kepada anak yatim dan 

kaum duafa yang tinggal di sekitar wilayah operasinya. Berikut beberapa informasi kegiatan yang diterima redaksi.

Pertamina EP Field Poleng (PEP Poleng) berbagi keceriaan dan kebaikan 
dalam rangkaian acara Safari Ramadan dengan memberikan bantuan di tengah 
kesulitan warga dalam pemenuhan bahan makanan pokok karena harga jual 
yang tinggi. Mulai 8 April 2022, PEP Poleng Field memberikan bantuan paket 
bingkisan Lebaran berupa bahan makanan pokok untuk kaum duafa, janda 
dan lansia; santunan anak yatim serta partisipasi dalam acara Nuzulul Quran 
dengan total penerima manfaat lebih dari 3.750 orang. Pada 12 April 2022, PEP 
Poleng Field ikut serta memberikan bantuan dalam bazaar pembagian beras 5 
kg dan minyak 1 liter gratis sebanyak 3.240 paket di Desa Doudo Kecamatan 
Panceng Kabupaten Gresik bertempat di area greenhouse Desa Doudo. Pada 
hari yang sama, PEP Poleng Field juga memberikan 150 paket bahan makanan 
pokok untuk kaum dhuafa dan janda yang kurang mampu kepada warga Desa 
Lembung Paseser, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, bertempat di 
rumah Kepala Desa Lembung Paseser.  Di area wilayah kerja Kabupaten Gresik, 
PEP Poleng Field memberikan 176 paket sarung yang penyalurannya dilakukan 
melalui Pemerintah Kabupaten Gresik. Bersama Pemerintah Kota Surabaya PEP Poleng Field memberikan bantuan berupa 80 bingkisan lebaran berupa 
santunan dan bahan makanan pokok untuk Anak yatim di Panti Asuhan Ibnu Sina – Surabaya yang telah diserahterimakan pada tanggal 8 April 2022. 
PEP Poleng Field juga berpartisipasi dalam kegiatan Nuzulul Qur’an yang diadakan oleh Masjid Roudhotul Musyawaroh di Surabaya. Terakhir PEP Poleng 
Field memberikan 46 paket bantuan paket bahan makanan pokok yang disalurkan melalui SKK Migas kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.•SHU

PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) menyalurkan 
bantuan dalam rangka acara Safari Ramadan 1443 H. Bantuan tersebut 
dibagikan kepada kaum duafa, anak yatim dan warga desa di sekitar wilayah 
kerja PHE WMO yang berada di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Bangkalan. 
Penyaluran bantuan dilaksanakan mulai 14 April 2022. Bantuan yang diberikan 
berupa santunan anak yatim, paket buka puasa bersama, paket bahan makanan 
pokok dan sarung dengan total penerima manfaat sebanyak 6.564 orang, 
yang terdiri dari santunan kepada 45 anak yatim, 5.842 paket bahan makanan 
pokok, 677 paket buka puasa bersama dan  300 sarung yang diberikan kepada 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Gresik, Pemerintah 
Kabupaten Bangkalan, warga Desa Sidorukun Kecamatan Gresik Kabupaten 
Gresik, Desa Labuhan Kecamatan Sepulu, Desa Klampis Barat, Desa Klampis 
Timur Kecamatan Klampis, Desa Banyusangka, Desa Tlangoh, Desa Macajah 
Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan dan Kelurahan Lumpur. Bantuan 
ini juga merupakan bentuk kepedulian PHE WMO terhadap musim barat atau 
paceklik khususnya yang akan berdampak bagi para nelayan di wilayah pesisir 
pantai Madura.•SHU

PHE WMO 

PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan melalui Fuel Terminal Samarinda, 
Kamis (14/4/2022) melaksanakan kegiatan Safari Ramadan 1443 H dengan 
bersilaturahmi sekaligus menyalurkan santunan berupa sembako dan snack 
kepada anakanak di Panti Asuhan Nur Fisabillah Hasanah, Kelurahan Karang 
Anyar, Samarinda. Beras, minyak, gula, telur, handuk, popok bayi, dan susu 
balita merupakan paket santunan yang diberikan oleh Erik Imam Kasmianto 
selaku Fuel Terminal Manager Samarinda ke Ketua Panti Asuhan Nur Fisabillah 
Hasanah, Evie Mansyur.•SHC&T KALIMANTAN

PERTAMINA PATRA NIAGA REGIONAL 
KALIMANTAN 

PEP POLENG FIELD 

ENERGI UNTUK ISTIQOMAH 
RAMADHAN 1443 H
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Untuk melihat langsung kondisi operasional PT Kilang Pertamina Internasional 
(KPI) Unit Balikpapan, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PT 
KPI melakukan Management Walkthrough (MWT) ke RU Unit Balikpapan. MWT 
kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Safari Ramadan, Selasa (19/4/2022). 
Dalam acara tersebut, PT KPI juga menyerahkan santunan kepada 200 orang 
anak yatim piatu dan kaum duafa yang berada di wilayah ring I perusahaan. 
Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Direktur Perencanaan dan 
Pengembangan Bisnis PT KPI, GM KPI Unit Balikpapan dan Direktur Utama 
PT Kilang Pertamina Balikpapan.• SHR&P BALIKPAPAN

PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL
UNIT BALIKPAPAN 

Dalam rangka berbagi keberkahan di Bulan Ramadan, Pertamina melalui PT 
Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) Refinery Unit (RU) Dumai membagikan 
santunan ke Panti Asuhan di Kota Dumai dan Sungai Pakning senilai total Rp 
75 juta, pada Selasa (19/4/2022) di Gedung Balai Pertemuan Sasana Mitra 
(BPSM) Bukit Datuk. Santunan kali ini akan diberikan kepada 300 anak dari 
5 Panti Asuhan yang ada di Dumai dan Sungai Pakning. Kelima panti asuhan 
tersebut antara lain Panti Asuhan Takdir Ilahi, Panti Asuhan Ar Rozak, Panti 
Asuhan Hidayatullah, Panti Asuhan Ayah Bunda, serta yatim piatu eks RU 
Dumai dan Sungai Pakning.•SHR&P DUMAI

PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL
UNIT DUMAI 
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Tebar kebaikan di bulan Ramadan kembali digelar PT Kilang Pertamina 
Internasional (KPI) Refinery Unit VI Balongan. Kegiatan yang dilakukan yakni 
melanjutkan menyalurkan santunan kepada 250 anak yatim yang tinggal 
disekitar Kilang Balongan. Area Manager Communication, Relation and CSR 
PT KPI Refinery Unit VI Balongan Imam Rismanto menjelaskan, total dana 
santunan yang disalurkan untuk 250 anak yatim ini sebesar Rp50 juta melalui 
dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada agenda Safari Ramadan Direksi 
PT KPI pada 8 April 2022 kepada 32 orang anak yatim dari Desa Singajaya, 
sedangkan tahap 2 dilaksanakan pada 19 April 2022, kepada 61 anak yatim di 
Desa Majakerta, Desa Sukaurip 50 orang, dan Desa Balongan 107 orang. Selain 
santunan anak yatim, Pertamina RU VI Balongan juga telah menyalurkan Zakat 
Profesi pekerja muslim RU VI berupa 15 Ton beras kepada 3.005 Mustahik di 20 
Desa di Kecamatan Indramayu, Kecamatan Balongan, hingga sekitar Wilayah Water Intake Facility RU VI di Salamdarma Subang.•SHR&P BALONGAN

PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL
UNIT BALONGAN 

PT Pertamina International Shipping (PIS) menggelar acara buka puasa 
bersama dengan media nasional, sekaligus membagikan santunan untuk anak
anak yatim dan piatu sebagai wujud tali asih dan kepedulian terhadap sesama 
di bulan Ramadan 1443 H, di Hotel ShangriLa, pada Selasa (19/4/2022). 
Pembagian santunan kepada 8 yayasan yang menaungi anakanak yatim dan 
piatu, yakni; Darul Mutiah, Dhuafa Bintaro, Rumah Yatim, Esa Sasana Surya, 
Bait Al-Rahman, Rumah Quran Al-Fatih, Pondok Yatim dan Rumah Tahfidz 
YBM- Hidayatullah, dan At-Taufiq. Sebagai rangkaian acara Ramadan 1443 
Hijriah PIS juga telah menggelar acara santunan dengan Persatuan Wanita 
Patra (PWP) PIS di kampung pemulung dan pembagian takjil gratis bersama 
Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja dan Pelaut Aktif (SPFKPPA) di di 
lingkungan kantor PIS yang berada di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara.•SHIML

PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPING 
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ENERGI UNTUK ISTIQOMAH 
RAMADHAN 1443 H

Program Sebaran, Wujud Nyata Perwira Pertamina
Berbagi di Bulan Ramadan 

di Kota Sorong. “Alhamdulliah ini 
baru pertama ke sini. Jauh sekali dari 
Seget. Tadi saya beli sepatu sekolah 
yang juga bisa  dipakai Lebaran nanti. 
Terima kasih kakakkakak Pertamina 
sudah mengajak kami seperti ini,” ujar 
Ridwan dengan mata berbinarbinar 
menahan haru. 

Kegembiraan juga tampak 
wajah Yani. Gadis yang duduk di 
bangku SMK ini tak menyangka 
bisa pilih sendiri baju baru untuk 
Lebaran di Toko Bazar, Balikpapan.  
“Senang sekali dibantu kakakkakak 
Pertamina,” ucap gadis yang diasuh 
di Panti Asuhan Aisyiyah, Balikpapan.   

Ardika Maulana, Perwira Pertamina 
Gas Negara (PGN) yang merupakan 
fasilitator Sebaran di wilayah Jakarta 
Selatan, mengaku sangat senang bisa 
berbagi kebahagiaan langsung melalui 
program Sebaran 21.21 dengan anak
anak yatim, piatu, dan duafa.  

“Semoga tahun depan program 
ini bisa hadir di lebih banyak wilayah 
lagi. Menyebarkan energi positif ke 
seluruh negeri,” harapnya. 

Top manajemen di lingkungan 
Pertamina Group pun berperan aktif 
dalam kegiatan ini, seperti yang 
dilakukan Diah Kurniawati, Direktur 
Keuangan PT Pertamina International 
Shipping (PIS).  

“Sejak awal mengetahui program 
Sebaran 21.21, saya langsung tertarik 
untuk bergabung karena ini dapat 
menumbuhkan rasa empati saya 
kepada anakanak yatim, piatu, 
dan Duafa yang ada di sekitar kita. 

Menteri BUMN, Erick Thohir juga secara simbolis menyerahkan bingkisan Semangat Baju 
Lebaran (SEBARAN) kepada perwakilan anak yatim dan duafa yang ikut dalam acara 
khataman AlQur’an Perwira Pertamina Peduli yang diselenggrakan di Ballroom Gedung 
Pertamax, Grha Pertamina, Jakarta, Senin, (18/4/2022).
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Relawan Perwira Pertamina Peduli berjalan berdampingan dengan beberapa anak yatim, 
piatu, dan duafa usai berbelanja baju Lebaran di Blok M Plaza, Jakarta.
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Direktur Keuangan PT Pertamina International Shipping (PIS) Diah Kurniawati memilihkan 
baju Lebaran untuk anak yatim duafa  di Blok M Plaza, Jakarta.
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Kebahagiaan terpancar dari anakanak yatim, piatau, dan duafa dari Seget yang baru 
pertama kali merasakan masuk mall terbesar di Kota Sorong dan bisa memilih sendiri 
baju Lebaran kesukaannya.

FO
TO

: S
H

C
&

T 
U

N
IT

 K
A

LI
M

A
N

TA
N

Didampingi para perwira Pertamina, remaja penghuni Panti Asuhan Aisyiyah Balikpapan 
ini bergembira karena diberi kesempatan membeli baju baru sesuai pilihannya.

JAKARTA - Perwira Pertamina Peduli 
menggulirkan Program “Sebaran” atau 
Semangat Berbagi Baju Lebaran. Hal 
ini merupakan wujud kepedulian para 
perwira Pertamina yang menggalang 
donasi untuk digunakan berbelanja 
baju lebaran bagi para anak yatim 
dan duafa yang dilakukan serentak di 
21 kota di seluruh Indonesia, Kamis 
(21/4/2022). 

Program Sebaran 21.21 men
dapat dukungan penuh dari top 
manajemen Pertamina. Sebanyak 193 
relawan dan 282 donatur berperan 
aktif dalam program ini. Bahkan 
Menteri BUMN Erick Thohir juga 
membagikan baju Lebaran untuk anak 
yatim ketika melakukan kunjungan ke 
Grha Pertamina, Senin, (18/4/2022). 

Total donasi yang diter ima 
sebesar Rp220,5 juta digunakan untuk 
membahagiakan 441 anak yatim yang 
tersebar di 21 kota di Indonesia, yaitu 
Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta 
Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, 
Jayapura, Makassar, Balikpapan, 
Surabaya, Semarang, Bogor, Depok, 
Tangerang, Bekasi, Palembang, Plaju, 
Medan, Kasim, Cilacap, Balongan, 
dan Dumai. 

Nisa, salah satu anak yang diajak 
belanja baju Lebaran merasa senang 
telah berbelanja langsung. “Aku 
tadi senang sekali beli baju, sepatu, 
kaos kaki. Pokoknya Terima kasih 
Pertamina,” ujar Nisa yang diajak 
berbelanja di Blok M Plaza, Jakarta. 

Hal yang sama diutarakan Ridwan, 
yang diajak berbelanja ke mall terbesar 

Acara ini sangat bermanfaat dan 
inspiratif, sekaligus menyadarkan kita 
pentingnya bersyukur dan berbagi,” 
tutur Diah memberikan apresiasi. 

Dr. Widodo Yudhiarto sebagai 
Direktur Utama Yakes Pertamina juga 
menyambut baik program ini. “Saya 
senang sekali bisa menemani anak
anak ini mengikuti apa yang mereka 
mau. Saya juga sangat terharu bisa 
berbagi, semoga apa yang diberikan 
bisa memberikan semangat dan 
motivasi untuk mereka semua,” 
katanya. 

Sebelumnya, Direktur Utama 
Pertamina mengapresiasi inisiatif 
perwira Pertamina ini. “Saya sangat 

senang sekali mendengar perwira 
Pertamina berinisiatif untuk giving, 
sharing, and caring yang sejalan 
dengan semangat satu hari satu 
kebaikan. Kepedulian yang didorong 
oleh perusahaan ini menjadi salah satu 
bentuk rasa syukur dan kepedulian 
perwira Pertamina kepada masyarakat 
yang membutuhkan, khususnya anak 
yatim dan duafa,” ujar Nicke. 

Melalui program tersebut, Nicke 
berharap agar inisiatif tersebut 
didukung oleh seluruh Perwira 
Pertamina di seluruh Indonesia 
sebagai bentuk implementasi nilai 
AKHLAK, khususnya kolaborasi.•RIN/

RO
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ENERGI UNTUK ISTIQOMAH 
RAMADHAN 1443 H

Santuni 25.000 Anak 
Yatim, Pertamina 
Istiqomah Tebarkan 
Kebaikan di Bulan 
Ramadan

atas karuniaNya. Kami 
Direksi mengajak seluruh 
perwira untuk terus 
istiqomah mengobarkan 
energi kebaikan dalam 
kehidupan seharihari 
bahkan setelah Ramadan 
usai. Teruslah menebar 
kebaikan dan positivity 
dalam lingkungan kerja 
sehingga dapat memberi 
keba ikan juga bag i 
Pertamina,” ujar Erry 

Salah satu penerima 
manfaat, Nurul Habib 
Rahman dari Yayasan 
Bai turrah im Pondok 
Pesantren Tahfiz Quran 
mengatakan, santunan 
ini sangat bermanfaat 
bag i  anak  anak  d i 
yayasannya.  “Semoga 
P e r t a m i n a  t e t a p 
istiqomah untuk mem-
perjuangkan bangsa kita 
terutama dalam menjaga 
ketahanan energi untuk 
anak cucu ke depan,” 
kata Nurul. 

Rangkaian kegi atan 
Ramadan yang telah 
di lakukan Pertamina 
d i h a r a p k a n  d a p a t 
memberikan manfaat 
bagi perwira dan tentunya 
akan berdampak positif 
bagi perusahaan dengan 
menciptakan pribadi 
pe rw i ra  yang  t idak 
kenal menyerah dalam 
memberikan energi bagi 
masyarakat ,  sesua i 
dengan tema Energi 
Untuk Istiqomah.•HS

J A K A R T A  -  P T 
Pe r t am ina  Pe r se ro 
m e n g  g e l a r  a c a r a 
p u n c a k  S a n t u n a n 
untuk Anak Yatim ber
tempat  d i  Ba l l room 
Grha Pertamina, Jumat 
(22/4/2022). Hadir dalam 
acara tersebut Direktur 
SDM Per tamina  M. 
Erry Sugiharto, Direktur 
Keuangan Pertamina 
E m m a  S r i  M a r t i n i , 
serta Presiden Direktur 
Pertamina Foundation 
Agus Mashud. 

D i r e k t u r  S D M 
Per tamina ,  M.  Er ry 
Sugiharto menjelaskan, 
sejalan dengan tema 
Energi untuk Istiqomah, 
Ramadan tahun in i 
Pertamina mengajak 
seluruh perwira untuk  
menebarkan kebaikan. 
Salah satu program 
yang digulirkan adalah 
santunan untuk anak 
yatim. 

R a m a d a n  t a h u n 
ini  Pertamina Group 
menyalurkan santunan 
dan bantuan kepada 
lebih dari 25.000 pene
rima manfaat dengan 
total nilai yang disalurkan 
mencapai lebih dari Rp7 
mil iar sebagai wujud 
nyata dari Energi Untuk 
Istiqomah memberikan 
kebaikan bagi sesama. 

“Sudah sepantasnya 
kita mengucap syukur 
kehadirat Allah SWT yang 

Direktur Keuangan Pertamina, Emma Sri Martini memberikan bantuan secara simbolis kepada salah 
satu Yayasan Panti Asuhan dan Tahfiz Al-Qur’an dalam acara Santunan Anak Yatim di Ballroom Grha 
Pertamina, Jumat (22/4/2022).

Direktur SDM Pertamina, M. Erry Sugiharto memberikan bantuan secara simbolis kepada salah satu 
Yayasan Panti Asuhan dan Tahfiz Al-Qur’an dalam acara Santunan Anak Yatim di Ballroom Grha 
Pertamina, Jumat (22/4/2022).

Direktur SDM Pertamina, M. Erry Sugiharto memberikan sambutan dalam acara Santunan Anak 
Yatim, Jumat (22/4/2022).
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Sinergi Pertamina Group Groundbreaking 
Pembangunan PLTS di Wilayah Kerja Rokan 
Berkapasitas 25 MWp

SOROT

halaman sendiri dan berkontribusi 
terhadap program pemerintah. 
PLTS WK Rokan ini akan menjadi 
salah satu showcase energi bersih 
Pertamina di gelaran G20. 

“Pertamina NRE akan terus 
berkolaborasi dengan seluruh 
pemangku kepentingan untuk 
mewujudkan transisi energi yang 
berkelanjutan,” ucap Dannif. 

Pertamina Hulu Rokan (PHR) 
dan Pertamina NRE menanda
tangani nota kesepahaman pada 
15 November 2021 untuk rencana 
penyediaan Pembangkit Listrik 
Tenaga Surya untuk wilayah kerja 
Rokan Pertamina, setelah kedua 
belah pihak berkolaborasi bersama 
un tuk  me laksanakan  s tud i 
kelayakan proyek tahap pertama 
yang terbukti tidak mengganggu 
keandalan sistem kel istr ikan 
PHR.  Proyek in i  juga akan 
mengoptimalkan penggunaan 
kom ponen dalam negeri sesuai 
dengan ketentuan pemerintah 
terkait TKDN. 

Indonesia memiliki keunggulan 
berupa lokasi geografis yang 
sangat berpotensi untuk energi 
surya .  Pane l  surya  dengan 
teknologi fotovoltaik akan dipasang 
menggunakan dua metode yaitu 
yang terpasang di tanah (ground-
mounted) dan yang berada di 

atap bangunan (rooftop). Energi 
surya yang ditangkap kemudian 
dikonversikan melalui inverter 
sehingga energi listrik tersebut 
selanjutnya digunakan di WK 
Rokan. 

Melalui PLTS ini, dampak yang 
diharapkan tidak hanya mengurangi 
emisi karbon sebanyak 23.000ton 
per tahun, namun juga adanya 
pengurangan pemakaian fuel gas 
sebesar 352 MMSCF per tahun 
serta penghematan biaya operasi 
sebesar US$4.3 juta per tahun. 
Selain itu, PLTS juga membantu 
mengurangi pemanasan global 
yang dapat mengakibatkan per
ubahan iklim. 

Sebagai bagian dari Subholding 
Upstream Pertamina, PHR terus 
berpegang teguh pada komitmen 
untuk mengimplementasikan 
aspek  env i ronment ,  soc ia l 
and governance (ESG) dalam 
pengelolaan bisnisnya.   Pertamina 
mengamb i l  pe ran  besa r  d i 
presidensi G20 Indonesia dimana 
Direktur Utama Pertamina Nicke 
Widyawati menduduki jabatan 
sebagai Chair of Task Force 
Energy, Sustainability, and Climate 
(ESC) dari Business 20 (B20), yaitu 
ruang dialog bisnis internasional 
yang menjadi bagian dari agenda 
penting G20.•PHR

PEKANBARU -  Pe r tam ina 
Hulu Rokan (PHR) dengan mitra 
kerja samanya Pertamina New 
& Renewable Energy (Pertamina 
NRE) akan memulai serangkaian 
proses pembangunan Pembangkit 
Listrik Tenaga Surya (PLTS) guna 
mendukung pengurangan emisi 
karbon dan mendukung target 
pemerintah untuk mempercepat 
transisi energi dan target bauran 
energi dari Energi Baru Terbarukan 
(EBT). PLTS ini secara keseluruhan 
akan menempati lahan seluas 
28,16 hektar yang berada di tiga 
lokasi yaitu Rumbai, Duri, dan 
Dumai Camp dan diharapkan 
mampu menghasilkan 25 Mega 
Watt untuk mendukung kegiatan 
operasi di WK Rokan. 

P e m b a n g u n a n  P L T S 
i n i  d i t anda i  dengan  aca ra 
groundbreaking  dihadir i  oleh 
Direktur Logistik dan Infrastruktur 
Pertamina (Persero) Mulyono, 
Komisaris Pertamina NRE David 
Bingei, CEO Pertamina NRE 
Dannif Danusaputro, Direktur 
Utama PT PHR Jaffee A. Suardin, 
Direktur Perencanaan Strategis & 
Pengembangan Bisnis Pertamina 
NRE Fadl i  Rahman, Direktur 
Proyek dan Operasi Pertamina 
NRE Norman Ginting dan Kepala 
Perwakilan SKK Migas Sumbagut, 

Rikky Rahmat Firdaus (22/4/2022). 
“Proyek PLTS ini merupakan 

role model dan salah satu yang 
terbesar di Indonesia.  PLTS yang 
diharapkan akan menghasilkan 
25 MW ini merupakan bagian 
dari rencana Pertamina untuk 
mencapa i  200 MW. Mela lu i 
pembangunan PLTS ini, WK Rokan 
memperoleh efisiensi sebesar 
US$5 juta,” kata Mulyono. 

Direktur Utama PHR Jaffee A. 
Suardin menyampaikan, tenaga 
surya sebagai salah satu energi 
baru terbarukan bukan sekedar 
tren global yang diadopsi di 
Indonesia. Transisi energi hijau 
yang berkelanjutan merupakan 
prioritas negara. 

“PHR dalam hal in i  turut 
berpar ti sipasi dalam mendukung 
target pemerintah melalui Grand 
Strategi Energi Nasional untuk 
mempercepat transisi energi dan 
target bauran energi dari Energi 
Baru Terbarukan (EBT) sebesar 
23% pada 2025 serta mencapai 
net-zero emissions di tahun 2060 
dengan jangka menengah 29%
41% di tahun 2030,”ujarnya. 

Sementara itu, CEO PNRE 
Dannif Danusaputro menegaskan, 
kerja sama strategis ini merupakan 
bentuk komitmen Pertamina Group 
untuk memulai transisi energi dari 
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Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina (Persero) Mulyono, bersama Komisaris Pertamina NRE David Bingei, CEO Pertamina NRE Dannif Danusaputro, 
Direktur Utama PT PHR Jaffee A. Suardin, Direktur Perencanaan Strategis & Pengembangan Bisnis Pertamina NRE Fadli Rahman, Direktur Proyek dan Operasi 

Pertamina NRE Norman Ginting dan Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Rikky Rahmat Firdaus, secara simbolis memencet tombol sebagai tanda dimulainya 
pembangunan PLTS di WilayahBkerja Rokan oleh Subholding PNRE,  (22/4/2022).



Dukung Proyek GRR Tuban,
Pertamina Group Bersinergi dengan Nilai US$3,5 Miliar

SOROT

bersejarah dan istimewa bagi kami, 
karena menjadi bukti bahwa kami 
ikut ambil bagian dalam mendukung 
program sinergi Pertamina Group. 
Penandatanganan HoA ini juga 
merupakan bentuk komitmen kami 
untuk melanjutkan pembangunan 
kilang GRR Tuban dengan nilai 
investasi dan keekonomian yang telah 
ditargetkan oleh pemegang saham 
sehingga dapat menghasilkan produk 
BBM berkualitas yang dibutuhkan oleh 
masyarakat secara luas sekaligus 
pemenuhan produk petrokimia dalam 
negeri,” papar Reizaldi. 

Penandatanganan HoA dengan 
mitra sinergi di bawah naungan 
Pertamina Group meliputi HoA 
dengan PGN dalam penyediaan gas 
dan infrastruktur gas untuk memenuhi 
kebutuhan Kilang GRR Tuban sebesar 
351 miliar BTU per hari atau 320 
MMSCFD di fase operasi, termasuk  
pembangunan LNG receiving dan 
regasification. 

Kemudian Kilang GRR Tuban 
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Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati memberikan sambutan dalam acara 
Penandatanganan HoA antara PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia dengan 
PT Pertamina Gas Negara (PGN) Tbk, PT Pertamina Power Indonesia (PPI), PT Pertamina 
International Shipping (PIS) dan PT Pertamina Patra Niaga (PPN), di Grha Pertamina, Jakarta, 
Senin (18/4/2022).

akan mengolah crude sebesar 
300 ribu barrel per hari dan akan 
menghasilkan produk BBM sebesar 
225 ribu barel per hari serta produk 
petrokimia cair dan padat dengan 
kapasitas produksi mencapai 4,7 juta 
ton per tahun. 

Sinergi dengan PT Pertamina 
Internat ional  Shipping, dalam 
penyediaan fasilitas marine, jasa 
pengangkutan laut untuk feedstock 
maupun produk kilang GRR Tuban, 
layanan marine dan fasilitas marine. 

Kerja sama sengan PT Pertamina 
Patra Niaga terkait offtake produk BBM 
dan pemasaran produk petrokimia, 
termasuk di dalamnya pembangunan 
infrastruktur perpipaan untuk transfer 
produk BBM dari Kilang GRR Tuban 
ke Terminal BBM Tuban. 

Sedangkan PT Pertamina Power 
Indonesia dalam penyediaan listrik, 
steam dan air berbasis energi bersih 
dan terbarukan dengan kapasitas 
penyediaan listrik sebesar 674 MW di 
fase operasi.•RIN

JAKARTA - Dalam rangka mendukung 
Proyek Grass Root Refinery (GRR) 
Tuban, Direktur Utama Pertamina 
Nicke Widyawati dan Direktur Logistik 
dan Infrastruktur Pertamina Mulyono 
menyaksikan penandatanganan 
Head Of Agreement (HoA) antara 
PT Pertamina Rosneft Pengolahan 
dan Petrokimia (PRPP) dengan PT 
Pertamina Gas Negara (PGN) Tbk, 
PT Pertamina Power Indonesia(PPI), 
PT Pertamina International Shipping 
(PIS), dan PT Pertamina Patra Niaga 
(PPN), di Grha Pertamina, Jakarta, 
Senin (18/4/2022). 

Penandatanganan dilakukan 
oleh Direktur Utama PGN M. Haryo 
Yunianto, Direktur Utama PIS Erry 
Widiastono, Direktur Perencanaan 
Strategis dan Pengembangan Bisnis 
PPI Fadli Rahman, Direktur Rekayasa 
dan Infrastruktur Darat PPN Eduward 
Adolof Kawi, President Director PRPP 
Reizaldi Gustino, dan Director of 
Finance & General Support PRPP 
Pavel Vagero.

Direktur Logistik dan Infrastruktur 
Pertamina Mulyono menyampaikan, 
penandatangan HoA ini adalah wujud 
sinergi luar biasa Pertamina Group 
karena bernilai US$3,5 miliar atau 
sekitar Rp50 triliun, yang terdiri dari 
sinergi dengan PPI senilai US$1,73 
miliar, PIS US$1 miliar, dan PPN senilai 
US$687 juta. 

“Semoga sinergi yang luar 
biasa ini bisa memberikan hasil yang 
maksimal untuk Pertamina Group dan 
bisa segera dilaksanakan dan diimple
men tasikan di lapangan,” harapnya. 

Sinergi ini disambut dengan baik 
oleh Direktur Utama Pertamina Nicke 
Widyawati. Menurutnya, kesepakatan 
tersebut adalah momen bersejarah 
bagi Pertamina Group. 

“Semoga ini menjadi berkah bagi 
kita semua. Selamat kepada seluruh 
Subholding yang sudah melakukan 
kerja sama dan selamat untuk kita 
semua. Ini semua kita jalankan untuk  

mewujudkan aspirasi perusahaan 
menjadi global energy champion 
dengan nilai pasar US$100 miliar,” 
ujar Nicke. 

Nicke menambahkan, ada dua 
hal yang diwujudkan pada penanda
tanganan kali ini. Pertama,  penanda
tanganan untuk GRR Tuban yang 
punya nilai strategis bagi Pertamina 
dan Indonesia karena akan menjadi  
Integrated Refinery and Petrochemical 
Plant pertama di Indonesia. Kilang ini 
akan menghasilkan produk Petrokimia 
yang saat ini masih didominasi impor 
sehingga akan menjadi salah satu  cara 
bagi Indonesia untuk memperbaiki 
neraca perdagangannya. 

“Kesepakatan ini juga mendorong 
efisiensi tadi karena  ada  PGN, PIS, 
PPI dan  PPN saling bersinergi.  Ketika 
efisiensi terjadi, profitability akan 
meningkat karena akan dikonsoli
dasikan ke Pertamina Group. Jadi kita 
tumbuh besar dan kuat bersama lebih 
cepat,” tuturnya. 

Kedua, penyerahan Letter of 
Intent (LOI) proyek PLTS Tahun 2022 
dari perwakilan Subholding kepada 
Pertamina Power Indonesia. “Karena 
tahun ini image kita, brand equity kita 
harus mulai bergeser dari energi fosil 
ke renewable energy yang harus kita 
buktikan ke green operation. Karena 
itu, PLTS ini penting. Dari potensi 600 
MW, tahun ini harus terwujud 200 MW 
karena bisa menurunkan karbon emisi 
setengah juta metrik ton per tahun,” 
ucap Nicke. 

Ha l  senada  d i sampa ikan 
President Director PT Pertamina 
Rosneft Pengolahan dan Petrokimia 
(PRPP), Reizaldi Gustino. Ia meng
ungkapkan, penandatanganan HoA 
ini dapat menjadi langkah nyata sinergi 
Pertamina Group yang nantinya dapat 
memberikan dampak positif dari 
segi optimasi Capex maupun Opex, 
dampak lingkungan, serta terjaganya 
kehandalan kilang GRR Tuban. 

“Ini merupakan momen yang 
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Sehari Jadi Dirut Pertamina, Begini Kesan Salsa 
GIRLS TAKE OVER

FO
TO

: T
A

FO
TO

: A
P

FO
TO

: A
P

FO
TO

: T
A

Alifia Salsabila Balqista berperan sebagai Direktur Utama Pertamina (tengah)  meninjau 
Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang,  Senin (18/04/2022).

Alifia Salsabila Balqista (kedua kiri) didampingi Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati 
mendapatkan penjelasan tentang Pertamina Integrated Command Center (PICC).

Alifia Salsabila Balqista mendapatkan arahan dari Direktur Keuangan Pertamina Emma 
Sri Martini.

Alifia Salsabila Balqista mengikuti rapat di Integrated Terminal Jakarta.

JAKARTA - Alifia Salsabila Balqista tak pernah menyangka bisa menjadi seorang 
Direktur Utama Pertamina di usia muda. Ya, wanita 22 tahun yang merupakan 
finalis dalam program Girls Take Over yang digulirkan Kementerian Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) dan diberi kesempatan untuk menggantikan Nicke 
Widyawati dalam memimpin Pertamina selama sehari. 

Sebelum mengemban tugas tersebut, Salsa, sapaan akrab Salsabila, 
dibekali pemahaman mengenai aktivitas, kegiatan, serta tugas dan tanggung 
jawab seorang Direktur Utama Pertamina. Kedatangan Salsa ke Grha Pertamina, 
Gambir, Jakarta Pusat pada Senin 18 April 2022 disambut langsung oleh Direktur 
Utama Pertamina Nicke Widyawati di ruang kerjanya. 

Pada kesempatan tersebut, Nicke mengajak Salsa untuk mendampinginya 
menyaksikan penandatanganan Head of Agreement (HoA) di lingkungan 
Pertamina Group. Salsa juga berkesempatan mengunjungi beberapa fasilitas 
Pertamina, mulai dari Pertamina Integrated Command Center (PICC), hingga 
Integrated Terminal BBM Jakarta. Ia juga hadir dalam acara Pertamina Talks 
bersama Menteri BUMN, Erick Thohir. 

Kepada Salsa, Nicke berpesan bahwa untuk menjadi seorang Direktur 
Utama wajib memiliki jiwa positive thinking dan optimistis. Menurutnya, berbekal 
kedua hal tersebut akan memudahkan seseorang dalam menjalankan tugas 
dan tanggung jawab yang diamanahkan, terlebih dalam menghadapi tantangan 
bisnis perusahaan. 

“Ketika kita menghadapi tantangan, coba kita lihat sisi positifnya, hikmahnya  
apa. Ini yang mendorong kita optimis, ini pasti ada solusinya, ada hikmahnya. 
Kita harus positif dalam segala situasi dan optimis. Optimis itu yang membuat 
kita resilience dan agile untuk terus mencoba,” ungkap Nicke saat berada di 
ruang kerjanya.   

Nicke juga berpesan kepada Salsa dan seluruh wanita di Indonesia, terlebih 
bagi mereka yang berada di level pimpinan, untuk dapat saling mendukung, 
membantu, dan menguatkan satu sama lain. “Karena yang namanya seorang 
pemimpin gak boleh kelihatan frustasi. Karena kalau kita frustasi, semuanya 
panik. Jadi walaupun kita dalam posisi ketidakpastian tinggi kita tidak boleh 
menciptakan kepanikan, karena tidak membantu permasalahan malah 
memperburuk situasi,” imbuhnya. 

Sementara itu, Salsa mengaku sangat bahagia sekaligus bangga, telah 
diberikan kesempatan menjadi seorang Direktur Utama Pertamina dalam sehari. 
Menurutnya posisi yang diemban oleh Nicke Widyawati merupakan tanggung 
jawab dan amanah yang sangat besar. Terlebih di industri energi yang sebagian 
besar tenaga kerjanya didominasi oleh kaum adam. Namun begitu, ia meyakini 
sebagai seorang wanita harus tetap penuh percaya diri dan terus mengasah 
kemampuan untuk terus berkarya. 

“Harapan saya bagi perempuanperempuan di luar sana  jangan takut untuk 
berkarya dan berprestasi. Karena banyak sekali contoh inspiratif yang bisa 
menginspirasi, seperti Ibu Nicke Widyawati. Selain itu banyak sekali kesempatan 
yang terbuka lebar bagi perempuanperempuan untuk meneruskan jenjang 
kariernya bahkan hingga di level top management,” pungkas Salsa. 

Seperti diketahui, Girls Take Over merupakan kegiatan kampanye bersama 
antara Srikandi BUMN dan Kementerian BUMN untuk mewujudkan kesetaraan 
gender dan kepemimpinan perempuan di dunia kerja.•STK
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Pengantar Redaksi:
Subholding Power & New Renewable Energy (PNRE) terus berupaya 

mengembangkan sekaligus meningkatkan pemanfaatan Energi Baru 
Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi masa depan dunia, termasuk 
Indonesia. Berikut penuturan Chief Executive Officer (CEO) Subholding 
Power & New Renewable Energy (PNRE), Dannif Danusaputro terkait 
hal tersebut.

 

Transisi energi yang berkelanjutan, merupakan salah satu isu utama 
dalam Forum G20 Presidensi Indonesia 2022 dan menjadi prioritas untuk 
ditindaklanjuti secara global dan kolektif. Apa kontribusi Subholding 
Power & New Renewable Energy (PNRE) untuk menyukseskan kegiatan 
G20 Presidensi Indonesia 2022 yang akan diadakan di Bali apa November 
nanti? Peran Pertamina dalam G20 ini adalah pertama, dengan ditunjuknya 
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati sebagai Chairwoman Task Force 
Energy, Sustainability and Climate (ESC) dalam The Business 20 atau dikenal 
B20 terkait dengan energi transisi yang merupakan outreach group dari G20 
yang mewakili komunitas bisnis internasional. Disini kami memiliki beberapa 
showcase project terkait peran Pertamina mendukung energi transisi 
yang akan menjadi showcase dalam G20. Antara lain EV ecosystem di 
mana Pertamina NRE berpartisipasi bersama Patra Niaga, solar PV 
di 200 SPBU Pertamina di Bali, pilot plant pembangkit listrik panas 
bumi binary di area Lahendong, dan PLTS di internal Pertamina. 
Diantaranya di Wilayah Kerja Rokan sebesar 25 MW untuk 
tahap awal dan di Kilang Plaju. Dari proyekproyek ini kami 
bisa berkontribusi menurunkan emisi karbon sebesar 60 
ribu metrik ton dalam setahun. 

Pemerintah terus memacu pemanfaatan 
Energi Baru dan Terbarukan (EBT) agar dapat 
berjalan optimal dalam rangka mencapai 
target bauran sebesar 23 persen pada tahun 
2025.  Bagaimana kontribusi Pertamina NRE 
dalam mendukung aspirasi pemerintah 
tersebut? Kami akan meningkatkan kapasitas 
terpasang di geothermal, juga di surya 
PV dan melakukan investasi di beberapa 
development project seperti di angin. Selain itu, 
kami juga melakukan pilot project untuk bisa 
mendorong peningkatan dari kendaraan listrik, baik 
B2B atau B2C. Kami ingin melihat acceptance dari 
bisnis model tersebut. Karena sektor transportasi 
paling banyak menghasilkan emisi karbon, dan ini 
juga akan sangat mendisrupsi bisnisnya Pertamina 
dari sisi hilir. 

MANAGEMENT INSIGHT

Ke halaman 16 >

UPAYA SUBHOLDING 
PNRE KAWAL 
TRANSISI ENERGI 

Dannif Danusaputro
 Chief Executive Officer (CEO) 

Subholding Power & New
Renewable Energy (PNRE)
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Ada t iga isu pr ior i tas dalam 
percepatan transisi energi, yaitu 
akses, teknologi, dan pendanaan. Apa 
saja langkah Pertamina NRE dalam 
menjawab tiga isu tersebut? Dari segi 
akses, standar energi baru terbarukan 
memang saat ini masih belum optimal 
karena harga energi baru terbarukan 
masih sedikit lebih mahal. Jadi sekarang ini 
relatively masih lebih mahal, dibanding fossil 
base. Sehingga untuk meningkatkan akses 
dari teknologi EBT ini kita perlu lakukan 
pengembangan teknologi dari masing
masing EBT tersebut. Caranya adalah 
dengan melakukan kerja sama atau joint 
venture dengan global partners kami. 

Dari sisi teknologi, kami ingin terus 
bisa mendapatkan akses dengan partner-
partner, sehingga apabila ada teknologi 
yang bisa menurunkan cost sehingga bisa 
berkompetisi, energi baru terbarukan ini bisa 
berkompetisi dari sisi tarif, keekonomian, 
terhadap tarif yang dihasilkan oleh energi fuel 
atau seperti PLTU dan Gas. Karena di negara 
berkembang faktor affordability masih paling 
penting selain dari sisi acceptability. 

Terkait pendanaan, saat ini pendanaan 
untuk proyekproyek energi terbarukan 
itu cukup banyak dan bervariasi. Mungkin 
yang diperlukan Indonesia adalah bukan 
dalam bentuk pendanaan konvensional, 
tapi lebih kepada pendanaan yang bisa 
memberikan dari sisi tenornya. Karena 
proyekproyek energi baru terbarukan ini 
mempunyai lifetime yang cukup panjang, 
yakni sekitar 2030 tahun. Jadi apabila 
kita bisa mendapatkan dana dengan tenor 
yang panjang, maka itu sangat membantu 
keekonomian dari project. 

Pemain industri energi global 
ikut banyak ambil  peran dalam 
perkembangan energi di Indonesia. 
Bagaimana cara Subholding PNRE 
menghadapi tantangan dan persaingan 
di industri? Ada beberapa sektor yang 
persaingannya sangat ketat karena memang 
barrier to entrynya rendah, seperti di sektor 
pemasangan PLTS rooftop. Itu banyak 
sekali player yang bisa melakukan hal ini 
sehingga banyak sekali bisnisbisnis yang 
bermunculan karena sizenya tidak terlalu 
besar. Namun sektor seperti geothermal 
atau hydro itu memerlukan kemampuan 
yang sangat besar dari sisi akses ke 
pendanaan. Teknis maupun korporasi 
sehingga ini hanya beberapa pemain besar 
saja yang bisa terlibat dalam pembangunan 
proyek EBT di large hydro dan geothermal. 

Pertamina dalam hal ini menjadi pemain 
EBT yang end to end. Kami melihat semua 

segmen, sehingga kita tahu bahwa ada 
segmen yang mudah dimasuki sehingga 
banyak persaingan. Namun ada juga 
segmen yang sulit untuk di penetrasi 
sehingga persaingannya tidak banyak. 

Jenis kolaborasi  atau kerja 
sama apakah yang dijalan dengan 
pihak lain untuk merealisasikan misi 
menjadi memimpin transisi energi 
Pertamina melalui carbon solution 
development, new renewable energy, 
dan membangun future business di 
sektor energi? Banyak kolaborasi, baik 
dengan regional atau global partner. Kami 
mencari partner yang bisa mempunyai 
teknologi, pengalaman, connectivity 
terhadap supply chain, serta akses 
pendanaan. 

Kami tidak hanya melihat dari sisi 
global atau regional player, tapi kami 
juga melakukan research development 
bekerja sama dengan universitas, asosiasi, 
pihakpihak yang memili research & 
development center yang kuat. Apakah 
itu terkait dengan pengembangan baterai, 
proses hydrogen, aktivitas carbon capture 
storage. Banyak sekali halhal dimana 
mereka memiliki suatu keunggulan tapi 
mereka memerlukan tempattempat 
untuk melakukan implementasi dimana 
Pertamina memiliki halhal tersebut. Jadi 
dalam hal ini kita saling mengisi, dimana 
kita memiliki market, potensi, tapi mereka 
membawa teknologi. 

Sebagai masa depan bisnis 
Pertamina, bagaimana upaya PNRE 
dalam mempersiapkan talent-talent 
muda di PNRE untuk mengawal proses 
transisi energi? Ini sangat diperlukan 
untuk mendapatkan talent, menciptakan 
lapangan kerja juga menghasilkan talent-
talent yang memang memiliki pengalaman 
di sektor renewable energy. 

Secara general, ini adalah industri baru 
di Indonesia, belum banyak talent yang 
memiliki pengalaman yang sudah cukup 
panjang karena dari sisi teknologinya itu 
masih berkembang. Tapi menurut saya hal 
itu merupakan suatu kesempatan, bukan 
merupakan suatu challenge yang dimana 
kami banyak melakukan rekruitmen 
dari universitasuniversitas, profesional
profesional muda dan juga beberapa orang 
yang memiliki passion di sektor renewable 
energy ini. 

Kami berharap anakanak muda ini 
bisa terus menjadi best talent kami ke 
depan. Kami akan terus melakukan hiring 
orang yang memiliki exposure di sektor ini.•

Editorial
Push

Our Limit 
Jargon “push your limit” pasti 

tidak asing bagi atlet atau orang
orang yang menggandrungi hobi 
berlari. Quote tersebut menjadi 
semacam cambuk yang bisa 
memotivasi para pelari agar selalu 
bisa meningkatkan prestasinya, 
selalu berkompetisi dengan diri 
sendiri. 

Quote semacam ini pula 
yang diucapkan Direktur Utama 
Pertamina, Nicke Widyawati 
ketika pekan lalu Menteri BUMN 
Erick Thohir hadir di tengah
tengah perwira Pertamina dengan 
mengubah kata “your” menjadi 
“our”. 

Bukan tanpa alasan Dirut 
memot ivas i  dengan quote 
tersebut. Ia mengajak seluruh 
perwira Pertamina Group untuk 
bersamasama memaksimalkan 
upaya untuk mewujudkan aspirasi 
global energy champion. 

A s p i r a s i  i n i  b u k a n l a h 
sekadar mimpi, tapi tujuan yang 
sangat jelas yang harus dicapai 
Pertamina. Berbagai tahapan 
transformasi yang dilalui BUMN 
ini untuk mewujudkannya. Hal 
tersebut juga menjadi salah satu 
cara Pertamina dalam menjawab 
tantangan bisnis di era transisi 
energi global yang semakin 
dinamis. 

Menteri BUMN pun mem
be r i kan  l abe l  ba ru  un tuk 
Pertamina, yaitu sebagai Integrator 
Pereko nomian Indonesia. Label 
ini tidaklah berlebihan karena 
sejat inya selama in i  k iprah 
Pertamina dalam menjalankan 
perannya selalu memberikan 
multipl ier effect bagi sektor 
lainnya. Bahkan Menteri BUMN 
berharap Pertamina bisa menjadi 
integrator “raksasa” pertumbuhan 
perekonomian Indonesia. 

Karena itu, let’s push our 
limit together. Bergerak bersama 
dan seirama untuk membuktikan 
bahwa kita memang sangat pantas 
menyandang label tersebut.•

MANAGEMENT INSIGHT: 
UPAYA SUBHOLDING PNRE KAWAL TRANSISI ENERGI 
< dari halaman 15
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Task Force Energy, Sustainability & Climate B20 
Terus Bergerak Merancang Kebijakan yang Konstruktif
JAKARTA - Task Force Energy, Sustainability 
& Climate (TF ESC) B20 kembali menggelar 
pertemuan (Call Meeting) secara daring untuk 
membahas kebijakan (Policy Action) yang akan 
direkomendasikan pada G20 mendatang. Pada 
pertemuan tersebut, TF ESC yang dipimpin 
Dirut Pertamina Nicke Widyawati selaku Chair, 
terus melakukan pembaruanpembaruan 
pada rancangan kebijakan dan aksi kebijakan 
yang menyerukan kesinambungan energi dan 
perubahan iklim, Selasa, (19/4/2022).

Pertemuan bertajuk “3rd Task Force Call 
Meeting” tersebut diikuti oleh sekitar 140 
peserta yang terdiri dari Deputy Chair Task 
Force ESC Agung Wicaksono, Manager Policy 
Task Force ESC Oki Muraza, 8 Co Chairs Task 
Force ESC B20 dan para anggota B20 yang 
berasal dari 19 industri dan 25 negara. 

Chair TF ESC B20 Nicke Widyawati 
mengajak anggota TF ESC B20 untuk 
membahas kembali rancanganrancangan 
kebijakan dan tindakan kebijakan yang lebih 
konstruktif.

“Sampai hari ini, kami menerima lebih 
dari 300 komentar dan masukan yang sangat 
konstruktif dan berguna dalam penyusunan 
rancangan kebijakan. Melalui partisipasi aktif 
seluruh peserta, saya yakin bahwa gugus tugas 
ini akan memberikan rekomendasi kebijakan 
yang relevan dan dapat ditindaklanjuti kepada 
kepemimpinan G20,” ujar Nicke.

Pada pertemuan ini terdapat beberapa 
masukan dan rekomendasi dari Sekretariat 
B20 yang nantinya akan menjadi tambahan 
beberapa tindakan kebijakan baru untuk 
d ibahas leb ih  menda lam agar  sesua i 
dengan fokus dan kebutuhan kolektif yang 
mewakili kepentingan Komunitas B20 secara 
keseluruhan.

Nicke juga mengatakan, secara kolektif ia 
akan berupaya menangani dan memberikan 
masukanmasukan yang terbaik kepada 
negaranegara G20.

“Mari bekerja sama untuk menciptakan dan 
memberikan warisan kepresidenan B20 tahun 
ini, baik melalui kebijakan dan serangkaian site 
event tentang aksi nyata gugus tugas, sehingga 
dapat memberikan yang terbaik pada G20,” 
kata Nicke.

Nicke menyampaikan, melalui pertemuan 
ini tujuan utama dari gugus tugas ESC untuk 
memastikan proses yang inklusif dalam 
mengembangkan rekomendasi dan tindakan 
kebijakan akan tercapai.

Manager Policy Task Force ESC B20 Oki 
Muraza menjelaskan bahwa untuk saat ini 
ada 12 masukan tindakan kebijakan dari 14 
tindakan kebijakan yang dibahas dalam call 
meeting sebelumnya.

“Ada 12 tindakan kebijakan ini yang 
merupakan penajaman pembahasan dari 14 

tindakan kebijakan yang kita bahas sebelumnya. 
Ini belum disepakati dan akan terus bisa 
berubah sampai kebijakan ini nantinya sudah 
mewakili kita semua,” kata Oki menambahkan.

Pada kesempatan yang sama, Deputy 
Chair Task Force ESC Agung Wicaksono 
menjelaskan Task Force ESC juga ingin 
mencapai tujuan yakni mengembangkan 
kemitraan dan kolaborasi, pengembangan 
teknologi untuk melakukan capacity building di 
berbagai negara, dan meningkatkan nilai yang 
akan menarik akses investasi dan pembiayaan. 

INFO G20

“Untuk mencapai tujuan tersebut, kami 
mengundang terwujudnya corporate agreement 
dan pilot project di dalam negeri dan targetnya 
sudah selesai pada September atau Oktober 
2022,” ujar Agung.

Sebagaimana diketahui Task Force ESC 
B20 mengusung tiga vektor utama, yaitu 
mempercepat transisi ke penggunaan energi 
yang berkelanjutan, memastikan transisi 
yang adil dan terjangkau, serta peningkatan 
kerja sama global untuk menjamin ketahanan 
energi.•HM

Chair of Task Force Energy, Sustainability, and Climate B20 Nicke Widyawati memberikan sambutan pada acara “3rd Call 
Meeting Task Force Energy , Sustainability & Climate” B20 Indonesia 2022 yang digelar secara virtual, Selasa (19/4/2022).

Para peserta pada acara “3rd Call Meeting Task Force Energy , Sustainability & Climate” B20 Indonesia 2022 yang digelar 
secara virtual, Selasa (19/4/2022).
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INKLUSIVITAS PEREMPUAN 
PADA PRESIDENSI G20 INDONESIA 

G20PEDIA

Sebagai wujud kehadiran negara bagi seluruh rakyatnya, termasuk perempuan, Presidensi 
G20 Indonesia mengusung penciptaan ruang yang setara, inklusif, adil dan berkelanjutan bagi 

perempuan, baik dalam urusan rumah tangga, ekonomi, hingga perlindungan bagi pekerja 
migran perempuan. 

Melalui W20 (Woman20), Indonesia membawa isu penting mengenai 
peran perempuan khususnya di masa krisis pandemi, ekonomi, dan 
perubahan iklim. Perempuan memiliki resiliensi tinggi untuk pulih dari 
pandemi.

W20 mendorong komitmen negara G20 untuk mengurangi kesenjangan 
gender dalam partisipasi angkatan kerja sebesar 25% di tahun 2025. 
Langkah tersebut dilakukan melalui pemberdayaan dan inklusi ekonomi 
perempuan melalui UMKM untuk pembangunan berkelanjutan, dengan 
teknologi sebagai enabler.

“Upaya peningkatan kualitas UMKM yang dimiliki perempuan 
dapat menjadi salah satu cara menghapus diskriminasi. Langkah 

tersebut juga sejalan dengan upaya memaksimalkan 
pemanfaatan platform digital dalam membangun ekosistem 

UMKM milk perempuan yang kuat.”

“Upaya peningkatan kualitas UMKM yang dimiliki perempuan 
dapat menjadi salah satu cara menghapus diskriminasi. Langkah 

tersebut juga sejalan dengan upaya memaksimalkan 
pemanfaatan platform digital dalam membangun ekosistem 

UMKM milk perempuan yang kuat.”

Hadriani Uli Silalahi - Chair Woman20 Indonesia  
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Ketua MPR Pantau Alur Distribusi BBM
melalui Pusat Data Pertamina 

SOROT
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Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama dengan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahja 
Purnama mendapatkan penjelasan mengenai drone buatan Pertamina saat melakukan kunjungan 
ke Pertamina Integrated Interface Data Command Center yang dilaksanakan di Gedung Grha 
Pertamina, Jakarta, Selasa (19/4/2022).
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Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama dengan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahja 
Purnama memberikan keterangan pers usai kunjungan ke Pertamina Integrated Interface Data 
Command Center yang dilaksanakan di Gedung Grha Pertamina, Jakarta, Selasa (19/4/2022).

FO
TO

: P
W

Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama dengan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahja 
Purnama berbincang usai kunjungan ke Pertamina Integrated Interface Data Command Center di  
Grha Pertamina, Jakarta, Selasa (19/4/2022).
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Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama dengan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahja 
Purnama melakukan sesi foto bersama usai melakukan kunjungan ke Pertamina Integrated 
Interface Data Command Center di Gedung Grha Pertamina, Jakarta, Selasa (19/4/2022).

JAKARTA - Ketua MPR Republik Indonesia Bambang 
Soesatyo didampingi Komisi Utama Pertamina Persero 
Basuki Tjahja Purnama melakukan kunjungan ke Pertamina 
Integrated Interface Data Command Center yang berlokasi 
di Gedung Grha Pertamina, Jakarta, pada Selasa, 19 
April 2022. 

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan 
tujuan kunjungannya kali ini adalah ingin memonitor 
seluruh kegiatan penyaluran BBM di Pertamina. Hal ini 
dimaksudkan untuk meminimalisasi terjadinya kelangkaan 
BBM di suatu daerah atau titiktitik tertentu, kemudian juga 
menjaga pelayanan masyarakat yang prima agar tidak 
terjadi antrean panjang.

“Tujuan berikutnya adalah mencegah atau mengurangi 
terjadinya penyelundupan atau perbuatan yang tidak 
dibenarkan oleh undangundang seperti menjual solar 
subsidi ke industri. Command Center ini hasil karya pak 
Basuki sebagai Komut membantu direksi melakukan 
pengawasan dari berbagai kegiatan Pertamina ini untuk 
memonitor dari mulai produksi dari kilangkilang minyak 
sampai distribusi,” jelasnya. 

Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahja Purnama 
menjelaskan, dengan adanya Pertamina Integrated 
Interface Data Command Center ini Dewan Direksi, 
Komisaris hingga Kementerian bisa mendapatkan data 
apa pun di Pertamina karena semua sudah terintegrasi 
dari hulu hingga hilir. 

“Jadi ini adalah pusat data di mana kita bisa membuat 
kebijakankebijakan dan evaluasi. Jadi monitoring itu kita 
bikin tiap bulan dan terus memperbarui data. Kita juga 
terus meningkatkan sistemnya agar menjadi sebuah pusat 
command center yang benarbenar terintegrasi. Jadi 
begitu orang datang, mau nanya apa saja terkait pelayanan 
kita dalam mengelola energi nasional, bisa langsung 
ditunjukkan datanya secara realtime,” tutupnya.•IDK



Nicke Widyawati Dinobatkan sebagai 
Best CEO Awards 2022

SOROT

energi global. 
“Penghargaan ini juga memacu semangat 

kami untuk terus berkarya, memberikan 
yang terbaik dalam menjalankan peran 
sebagai pengelola energi nasional dengan 
menunjukkan agility, creativity, dan endurance 
sebagai jawaban atas tantangan bisnis yang 
semakin dinamis,” ungkap Nicke. 

Lebih lanjut ia mengatakan, banyak 
target dan tanggung jawab yang harus 
di lakukan Pertamina untuk mencapai 
aspirasi perusahaan, yakni menjadi global 
energy champion dengan valuasi pasar 
US$100 miliar pada tahun 2024. Karena 
itu, Pertamina akan terus berperan aktif 
dalam mendorong bangkitnya perekonomian 
nasional pascapandemi COVID19, dan 
memastikan setiap aktivitas yang dijalankan 
dapat menjadi multiplier effect bagi sektor 
lainnya, selaras dengan semangat Pertamina, 
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Direktur Utama PT pertamina (Persero), Nicke Widyawati dinobatkan sebagai  Indonesia Best CEO Awards 2022 (Employess 
Choice) untuk kategori oil and gas dari The Iconomics, Jakarta, Rabu, (20/4/2022).

Presiden Direktur Pertamina Foundation, Agus Mashud S Angsari mendapatkan penghargaan  Indonesia Best CEO Awards 
2022 (Employess Choice) kategori   Corporate Foundation dari The Iconomics, Jakarta, Rabu, (20/4/2022).

yakni Stronger Together Energize Your Future. 
“Dengan kerja sama seluruh tim yang 

Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, 
Adaptif dan Kolaboratif, serta dukungan 
seluruh lapisan masyarakat Indonesia, kami 
yakin akan mampu berkiprah lebih banyak 
lagi bagi negara,” tutup Nicke. 

Pada kesempatan yang sama, Presiden 
Direktur Pertamina Foundation Agus Mashud 
S. Asngar i  menyatakan bahwa peng
hargaan ini memberikan semangat lebih 
bagi Pertamina Foundation untuk bisa 
terus membawa manfaat bagi masyarakat 
Indonesia. 

“Pertamina Foundation sebagai kepan
jangan tangan dar i  Per tamina,  bahu 
membahu tanpa kenal lelah untuk bisa 
memberikan kontribusi maksimal kepada 
masya rakat Indonesia,” pungkas Agus 
Mashud.•STK

JAKARTA -  Kepemimpinan Direktur 
Utama Pertamina Nicke Widyawati kembali 
mendapat apresiasi  dar i  stakeholder 
dalam negeri. Kali ini, Nicke dinobatkan 
sebagai Indonesia Best CEO Awards 2022 
(employees’ choice) untuk kategori oil and 
gas dari The Iconomics. 

Tak hanya Nicke Widyawati, peng
hargaan yang sama juga diraih Presiden 
Direktur Pertamina Foundation, Agus 
Mashud S. Asngari untuk kategori Corporate 
Foundation. Pelaksanaan acara ini digelar 
secara hybrid, di Artotel Suites Mangkuluhur, 
Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu 
20 April 2022. 

Penghargaan tersebut sebagai bentuk 
apresiasi The Iconomics, terhadap upaya 
yang telah dilakukan seorang pemimpin 
perusahaan dalam situasi yang umum 
maupun khusus seperti pandemi COVID19 
yang terjadi dalam dua tahun terakhir. 
Hadir pada kesempatan ini Kepala Staf 
Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Menteri 
Perdagangan Muhammad Lutf i ,  serta 
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 
Sandiaga Salahuddin Uno. 

Dalam sambutannya, Moledoko menyam
paikan apresiasi atas terselenggaranya 
kegiatan ini. Menurutnya, penghargaan yang 
diberikan ke pada para CEO merupakan 
salah satu upaya untuk memotivasi sekaligus 
menginspirasi para CEO. Tak lupa ia juga 
berpesan kepada seluruh CEO agar memiliki 
tiga hal dalam memimpin, yaitu agility, 
creativity dan endurance. 

“Selamat bagi yang mendapatkan Best 
CEO Award 2022. Anda hebat,” tegas 
Moeldoko. 

Sementara itu, Menteri Perdagangan 
Muhammad Lutfi berharap, penghargaan 
yang  d ibe r i kan  tak  hanya  men jad i 
seremonial, tetapi menjadi trigger untuk 
bisa ikut berkontribusi dalam menciptakan 
ekosistem dan iklim usaha yang kompetitif, 
berkelanjutan, dan memberikan manfaat 
sebesarbesarnya bagi Indonesia. 

“Semoga bersamasama kita bisa 
mewujud kan Indonesia yang maju dan 
sejahtera di masa mendatang,” harapnya. 

Hal senada diungkapkan Menparekraf 
Sandiaga Uno. Ia berharap para penerima 
penghargaan dapat terus berkontribusi 
positif bagi kemakmuran dan kemandirian 
bangsa Indonesia, membangkitkan ekonomi 
dan ciptakan lapangan kerja seluasluasnya. 

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina 
Nicke Widyawati yang hadir secara daring 
mengucap syukur dan terima kasih atas 
penghargaan yang diberikan. Ia menegaskan, 
segala pencapaian yang diraihnya tak lepas 
dari peran aktif seluruh perwira Pertamina, 
yang penuh dedikasi menjalankan perannya 
masingmasing agar perusahaan dapat 
terus memenuhi kebutuhan energi nasional, 
sekaligus cepat beradaptasi di masa transisi 
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Komitmen Subholding Upstream Pertamina
Jaga Produksi Migas di Delta Mahakam 
BALIKPAPAN - Subholding Upstream 
Pertamina melalui PT Pertamina Hulu 
Indonesia sebagai Regional Kalimantan 
berkomitmen untuk menjaga produksi 
minyak dan gas bumi (migas) dari lapangan
lapangan di Kalimantan. 

Sejak 1974 Wilayah Kerja (WK) 
Mahakam sudah mulai diproduksi dan 
mencapai puncak produksi di era awal 
tahun 2000, dan mengalami decline rate 
atau penurunan alamiah yang cukup tinggi. 

“Untuk mempertahankan tingkat 
produksi, kami melakukan berbagai 
upaya diantaranya borderless operation, 
ultra deep Bekapai dan pengembangan 
sumur Manpatu yang merupakan sumur 
eksplorasi. Sumur Manpatu sedang dalam 
proses, dengan target tahun 2026 sudah 
dapat beroperasi sebesar 80 MMSCFD,” 
ujar Chalid Said Salim, Direktur Utama 
PT Pertamina Hulu Indonesia, Regional 

KIPRAH

Kalimantan saat melakukan kunjungan 
ke lapangan Senipah, Peciko & South 
Mahakam (SPS), Selasa, (12/4/2022). 

Lebih lanjut, Chalid menambahkan 
bahwa untuk pencapaian 2021, produksi 
gas PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) 
mencapai 526 MMSCFD atau 102 % 
terhadap RKAP dan minyak 24.800 BOPD 
108% terhadap RKAP. 

“Outlook 2022 target produksi gas 
sebesar 508 MMSCFD dan produksi 
minyak sebesar 23.700 BOPD dan target 
jumlah sumur pemboran 2022 sebanyak 
97 sumur,” ujarnya. 

Wiko Migantoro, Direktur Pengembang
an & Produksi PT Pertamina Hulu Energi 
dalam kesempatan yang sama menyam
paikan bahwa kehadiran Subholding 
Upstream Pertamina sebagai pejuang 
energi di sisi hulu, dimana dalam kondisi 
saat ini sangat perlu menjalankan value 

creation dalam hal efisiensi dan optimalisasi 
sehingga dapat membantu ekosistem 
bisnis Pertamina secara menyeluruh. 

“Kami mengapresiasi upaya yang 
dilakukan rekan perwira semua. Setelah 
melihat secara langsung, saya optimis 
bisa menuntaskan target yang sudah 
ditetapkan”, ujar Wiko. 

Sementara itu, Rinaldi Firmansyah 
Komisaris PT Pertamina Hulu Energi 
menyampa ikan  bahwa Per tamina 
saat ini sudah menjadi mayoritas yang 
menguasai produksi minyak dan gas 
nasional, sehingga perlu menggiatkan 
usaha lainnya, karena bila Pertamina 
terganggu maka produksi nasional juga 
akan terganggu. 

“Cost optimization yang dilakukan oleh 
Regional Kalimantan bagus sekali dan 
positif, agar dilanjutkan dan ditularkan ke 
regional lainnya,” pungkas Rinaldi.•SHU-PHI



Apresiasi untuk Pelanggan Setia, 
Pertamina Hadirkan MyPertamina Tebar Hadiah 2022 
JAKARTA - Berupaya memberikan apresiasi 
terbaik bagi pelanggannya, Pertamina 
melalui Subholding Commercial & Trading PT 
Pertamina Patra Niaga kembali menghadirkan 
Loyalty Program di tahun 2022, yakni 
MyPertamina Tebar Hadiah. 

Direktur Perencanaan & Pengembagan 
Bisnis PT Pertamina Patra Niaga, Harsono 
Bud i  San toso  menga takan  bahwa 
program MyPertamina Tebar Hadiah hadir 
untuk memberikan kesempatan kepada 
para pelanggan setia Pertamina untuk 
mendapatkan apresiasi terbaik atas kontribusi 
mereka menggunakan produkproduk terbaik 
yang ada di pasar. 

“MyPertamina Tebar Hadiah adalah 
konsep  ba ru  da r i  Be rbag i  Be rkah 
MyPertamina. Pertamina akan memperluas 
kesempatan pe langgan set ia  untuk 
mendapat kan apresiasi melalui Program 
MyPertamina Tebar Hadiah. Setiap bulannya 
kupon elektronik akan diundi mulai dari 13 
April hingga November 2022,” kata Harsono 
Budi. 

Harsono Budi melanjutkan, loyalty 
program ini secara umum tidak berbeda 
jauh mekanismenya, dimana pelanggan 
setia Pertamina melakukan transaksi meng
gunakan MyPertamina untuk pembelian 
produk Pertamax Series, Dex Series, Bright 
Gas Series dan LPG non subsidi lainnya, serta 
produk Fastron dan Enduro Series. Setiap 
transaksi akan mendapatkan sejumlah kupon 
undian, yang kemudian bisa diikutkan pada 
Program MyPertamina Tebar Hadiah untuk 
berkesempatan mendapatkan ratusan hadiah 
selama periode berlangsung 

“Hadiah ini adalah bentuk apresiasi dan 
ucapan terima kasih kepada pelanggan 
karena telah menjadi contoh pengguna 
bahan bakar yang aware dan peduli, serta 
berkontribusi dalam mengurangi emisi 
karbon. Selain itu, para Pelanggan setia 
Pertamina yang telah menggunakan bahan 
bakar sesuai dengan kebutuhan mesin 
kendaraan juga mendapatkan keuntungan 
diantaranya penggunaan bahan bakar lebih 
irit, memberikan performa ekstra dalam 
berkendara, serta turut menjadi pengendara 
yang ramah lingkungan,” imbuh Harsono 

Adapun para pelanggan setia Pertamina 
berkesempatan mendapatkan apresiasi dan 
hadiah yang disiapkan antara lain adalah 
52unit Vespa LX 125, 168 Iphone 13, dan 

KIPRAH

271 Logam Mulia seberat 10 gram yang akan 
diundi setiap periodenya. 

Selain berlaku di SPBU, Harsono Budi 
mengatakan bahwa para pelanggan setia 
Pertamax dan Dexlite di Pertashop turut dapat 
ikut serta dalam Program MyPertamina Tebar 
Hadiah. Bagi seluruh pelanggan Bright Gas, 
kesempatan juga terbuka bagi pelanggan 
yang bertransaksi melalui seluruh channel/
outlet Bright Gas, Kios Matic ataupun yang 
memanfaatkan layanan Pertamina Delivery 
Service (PDS) 135. Khusus Pengguna Fastron 
dan Enduro Series, kupon undian dapat 
didapat dengan bertransaksi di bengkel atau 
outlet yang menggunakan aplikasi Power. 

“Pertashop ini sudah menjadi salah satu 

akses energi bagi masyarakat bahkan hingga 
di pelosok desa. Lalu transaksi menggunakan 
layanan lain untuk Bright Gas dan pelumas 
juga akan kami berikan kesempatan untuk 
mengikuti MyPertamina Tebar Hadiah. 
Pertamina berharap loyalty program ini 
memberikan kesempatan menang yang 
terbuka besar untuk seluruh pelanggan setia 
produk berkualitas Pertamina dimanapun dia 
berada,” pungkas Harsono Budi. 

Informasi lebih lanjut mengenai, produk, 
layanan, loyalty program MyPertamina 
Tebar Hadiah dapat diakses melalui website 
mypertamina.id, media sosial @mypertamina 
atau dapat menghubungi Pertamina Call 
Center (PCC) 135.•SHC&T
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BATAM - PT PGN Tbk selaku Subholding Gas 
Pertamina melaksanakan penyaluran perdana 
gas bumi (gas in) di pelanggan rumah tangga dan 
komersial dengan layanan Gaslink CNG di Batam. 

“Melihat jargas dan Gaslink CNG tadi saya 
cukup apresiasi. Saya lihat tadi yang jargas lebih 
aman, saya pikir safety nomor satu karena untuk 
perumahan. Kemudian cukup bersih dan instalasi 
pipa yang sedemikian rapi. Gaslink CNG juga 
aman, utamanya memang tentang safety. Kita 
sudah coba tadi di kompornya juga cukup bagus, 
warna apinya biru, dan akan lebih irit dari (bahan 
bakar) yang sebelumnya,” ujar Direktur Sumber 
Daya Manusia Pertamina M. Erry Sugiharto saat 
Gas In Gaslink CNG di Citra Bakery, (13/4/2022). 

“Harapan kami, jargas dan Gaslink CNG 
di Pertamina menjadi fasilitas baru Pertamina 
di Batam. Tentunya ini untuk Indonesia karena 
gasnya dari bumi Indonesia dan untuk masyarakat 
Indonesia. Kedepan harapannya TKDN juga lebih 
baik dan pembelian impor energi berkurang,” 
lanjutnya. 

“Jargas rumah tangga dan Gaslink CNG 
menyalurkan energi gas yang lebih bersih, ramah 
lingkungan, dibandingkan energi fosil lainnya. 
Khususnya Gaslink CNG dapat membantu 
meningkatkan daya saing pelanggan sektor 
komersial dan UMKM,” ujar Direktur Sales dan 
Operasi PGN Faris Aziz, di kesempatan sama. 

Gaslink CNG menjadi salah satu inovasi 
pemanfaatan gas bumi yang menjangkau wilayah 
yang belum terjangkau gas pipa PGN dan tidak 
memerlukan tempat penyimpanan yang besar. 

CNG pada Gaslink CNG dikemas dalam 
bentuk tabung yang movable. Tekanan gas di 
dalamnya sebesar 200250 barg dengan volume 
sebesar 20 M³ atau setara 24 KG. 

Angel  se laku pengelo la Ci t ra Bakery 
mengutarakan alasan tertarik menggunakan 
Gaslink CNG karena lebih bersaing, efisien dan 
lebih praktis. Selama beroperasi, biaya energi 
Citra Bakery sekitar Rp1 juta. Diharapkan dengan 
pemanfaatan Gaslink CNG akan menghemat biaya 
energi yang dikonsumsi. Gas banyak diserap 
untuk kebutuhan dapur, karena Citra Bakery juga 
menjajakan berbagai menu makanan selain bakery. 

“Biasanya UMKM itu terbatas pada lahan, 
lahan untuk parkiran kemungkinan besar hanya 
untuk pelanggan saja. Jadi, tidak bisa kita 

Gas In. 
Saat ini total pelanggan rumah tangga di area 

Batam sekitar 4.700 pelanggan. PGN Area Batam 
juga sedang menyelesaikan 1329 Sambungan 
Rumah Tangga baru untuk produk GasKita 
Pintar. Untuk percepatan program jargas, tahun 
2022 PGN Area Batam menargetkan 14 ribu 
sambungan baru. 

Infrastruktur gas bumi di Batam tersebar 
melewati beberapa Kawasan Industri dan pusat 
keramaian di Batam seperti Tanjung Uncan, Panbil, 
Batam Center, dan Lubuk Baja. Panjang Pipa telah 
mencapai 238 KM dan memiliki Station Panaran 
sebagai pintu distribusi gas bumi di Batam. Selain 
rumah tangga, PGN di area Batam melayani 57 
pelanggan komersial dan 88 pelanggan kecil. 
Total penyerapan gas bumi di Batam sebanyak 
81 BBTUD 

Faris menegaskan bahwa peningkatan 
pemanfaatan gas bumi melalui moda CNG untuk 
segmen retail merupakan bagian strategi dalam 
program gasifikasi gas bumi Subholding Gas dan 
bertepatan pula dengan Kegiatan Safari Ramadhan 
untuk menyalurkan energi baik gas bumi ke 
masyarakat.•SHG-PGN

tempatkan cradle. Maka kita memanfaatkan ruang 
dari pelanggan yang biasa dipakai. Jadi tidak perlu 
menyediakan tempat baru untuk Gaslink CNG, 
karena kita bisa menggunakan tempat yang sudah 
ada,” jelas Faris. 

Far is melanjutkan bahwa pembayaran 
penggunaan Gaslink CNG bisa terkontrol, karena 
ditagihkan per bulan sesuai pemakaiannya gasnya 
baik pasca bayar maupun pra bayar. Dalam 
penggunaannya, Gaslink CNG juga fleksibel dan 
bisa melayani pelanggan dengan volume 500
3.000 M³ per bulan. 

“Peralatan yang digunakan pada Gaslink CNG 
sudah tersertifikasi. Sama seperti produk gas bumi 
lainnya, Gaslink CNG juga lebih aman karena 
mudah terurai di udara, sehingga keamanannya 
terjamin,” imbuh Faris. 

Gas In ke pelanggan rumah tangga dilakukan 
di Perumahan Kurnia Djaya Alam, Cluster Elang. 
Sedangkan Gas In Gaslink CNG dilaksanakan di 
Citra Bakery dengan estimasi pemakaian 500
1.000 M³ per bulan. 

“Harapannya ke depan dengan menggunakan 
GasKita Pintar PGN, kami bisa lebih praktis, aman 
dan efisien,” ujar Ira, salah satu pelanggan yang 

PGN Layani Pelanggan Baru Jargas 
dan Gaslink CNG di Batam 

KIPRAH

Direktur SDM Pertamina M. Erry Sugiharto membuka tuas jaringan gas (jargas) sebagai tanda penyaluran perdana energi 
bersih tersebut ke konsumen rumah tangga di Batam.
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Direktur SDM Pertamina M. Erry Sugiharto mencoba menyalakan kompor di salah satu kedai roti milik konsumen UMKM yang menggunakan gaslink CNG dari PGN.



JAKARTA - PT Elnusa Tbk (Elnusa)  
hadir dalam peresmian gedung 
Record Management Center (RMC) 
milik PT Sigma Cipta Utama (SCU) 
yang merupakan anak usaha Elnusa, 
momen peresmian ini sekaligus 
bertepatan dengan HUT ke42 SCU. 
Turut hadir dalam acara di antaranya 
Direksi & Manajemen Elnusa serta 
Direksi Anak Perusahaan Elnusa. 

D i r e k t u r  S C U ,  D i a n 
Nugrahaningsih meng ucapkan 
terima kasih kepada manajemen 
Elnusa dan Anak Perusahaan yang 
hadir pada HUT SCU. Menurutnya,  
usia 42 tahun membuktikan bahwa 
SCU telah tumbuh dan berkembang 
hingga saat ini. Ini semua berkat 
layanan, produk, dan inovasi yang 
dilakukan oleh Perwira SCU, dan 
mendapatkan pengakuan dari klien 
kami. “Dalam upaya Meningkatkan 
kepercayaan dari klien, SCU selalu 
meningkatkan kompetensi dan 
kapasitasnya dari waktu ke waktu. 
Salah satu bentuknya yaitu dengan 

luas kurang lebih 1.000m2. Melalui 
penambahan aset ini, diharapkan 
mampu mengantisipasi kebutuhan 
akan storage existing klien maupun 
calon klien ke depannya serta untuk 
mempertahankan dan memperluas 
pasar di bidang Manajemen Data 
& Layanan ICT yang terkemuka di 
Indonesia.•ELSA

akan datang, data yang disimpan tidak 
lagi menghabiskan space karena data 
bisa diubah dalam bentuk digital,” 
ucapnya.

Gedung RMC yang dapat 
memuat 130.000 box dokumen ini 
mulai dibangun sejak 12 April 2021. 
Gedung RMC terletak bersebelahan 
dengan Gedung SCU dan memiliki 

Pertagas Kembangkan Infrastruktur Gas di Kalimantan dan SulawesPentingnya Perlindungan Risiko
Pengangkutan Muatan Lewat Laut 
JAKARTA - Pengangkutan barang (kargo) melalui laut menempati 
posisi penting. Apalagi salah satu prioritas dari Pemerintahan Kabinet 
Kerja adalah memperlancar angkutan barang melalui laut, yang dikenal 
dengan tol laut. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) selama 
tahun 2021, volume barang yang diangkut melalui laut berjumlah 
313,02 juta ton. 

Dibandingkan dengan angkutan lewat darat dan udara, 
pengangkutan lewat laut mempunyai kelebihan. Pertama, volume 
barang yang diangkut lebih besar. Kapal kargo mampu mengangkat 
berbagai macam barang mulai dari bahan makanan, batu bara, hingga 
barang berukuran besar. Kedua, transportasi laut bisa melintasi pulau, 
negara bahkan benua. Tidak mengherankan jikalau sekitar 77% 
perdagangan komoditas di dunia selama ini diangkut melalui laut. 
Peng angkutan barang melalui laut diyakini lebih efesien dan fleksibel 
karena bisa menjangkau berbagai jenis muatan dengan berbagai 
ukuran, bahkan selama ini telah menjadi tulang punggung distribusi 
minyak dan gas (migas) yang berpengaruh besar terhadap stabilitas  
perekonomian. 

Sama seperti transportasi darat dan udara, pengangkutan lewat 
laut juga mempunyai risiko. Risiko ini mulai dari kerusakan muatan, 
kerusakan rangka kapal, kerusakan mesin kapal, kapal tenggelam, 
kapal terbakar, tabrakan kapal, risiko perang, perampokan dan 
pembajakan di laut serta pencemaran lingkungan (seperti tumpahan 
minyak di laut). Risiko ini bisa berdampak bagi perusahaan pemilik 
kapal dan pemilik barang (kargo) serta stakeholder lainnya. 

Sebagai perusahaan asuransi umum, PT Asuransi Tugu Pratama 
Indonesia Tbk (Tugu Insurance) juga memberikan proteksi lengkap bagi 
berbagai kebutuhan risiko maritim antara lain asuransi rangka kapal 
(marine hull) hingga pengangkutan barang (marine cargo) di laut. Budi 
P. Amir selaku Direktur Pemasaran Asuransi Minyak & Gas menjelaskan,  
Tugu Insurance telah berpengalaman dalam perlindungan risiko maritim 
ini selama lebih dari 40 tahun, dan menjadikan pengalamannya serta 
kekuatan finansialnya sebagai tulang punggung pelayananan asuransi 
yang prima bagi para pelanggannya. 

“Produksi premi di 2021 (unaudited) pada induk perusahaan 
di lini asuransi kelautan mencapai total Rp265,70 miliar, antara lain 
dikontribusikan dari Class of Business (COB) asuransi marine hull 
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sebesar Rp56,27 miliar, dan asuransi marine cargo sebesar Rp209,43 
miliar,” ujarnya. 

Produk asuransi maritim yang dimiliki mencakup hampir semua 
risiko terkait dengan dunia perkapalan dan muatannya yakni: (a) 
perlindungan terhadap risiko pembangunan kapal (Builder’s risk 
insurance); (b) proteksi atas segala risiko yang mungkin timbul saat 
pengangkutan barang (Marine cargo insurance); (c) perlindungan atas 
dampak tanggung jawab hukum yang ditimbulkan dari kegiatan operasi 
suatu kapal/pengangkutan (Protection and Indemnity Insurance); (d) 
perlindungan kerugian yang timbul dari kerusakan fisik atas kapal 
tertanggung akibat dari perang (Marine War Risk Insurance); (e) risiko 
kehilangan pendapatan sewa atas kapal tertanggung akibat dari risiko 
operational (Marine Hull Loss of Hire Insurance); (f) proteksi kerugian 
yang timbul dari kerusakan fisik atas kapal tertanggung akibat dari risiko 
operational (Hull and Machinery Insurance) dan (g) perlindungan atas 
kehilangan dan/atau kerusakan terhadap material hingga produk akhir 
atas risiko logistik, penyimpanan, pengolahan, serta distribusi (Stock 
Throughput Insurance). 

Lewat berbagai produkproduk asuransi tersebut, Tugu Insurance 
dapat memberikan perlindungan finansial yang lengkap untuk 
kebutuhan perusahaan pemilik kapal, perusahaan pengirim barang 
sehingga membuat pengangkutan barang lewat laut memiliki jaminan 
keamanan maupun kepastian usaha.•TUGU

Elnusa Resmikan Gedung Record Management Center
KIPRAH

Peresmian gedung Record Management Center (RMC) milik PT Sigma Cipta Utama (SCU) 
yang merupakan anak usaha Elnusa,  bertepatan dengan HUT ke42 SCU. Turut hadir dalam 
acara di antaranya Direksi & Manajemen Elnusa serta Direksi Anak Perusahaan Elnusa.
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pembangunan Gedung RMC, untuk 
penambahan storage baru, yang 
secara resmi operasionalnya dilakukan 
hari ini. Mudahmudahan dengan 
bertambahnya kapasitas storage 
ini, dapat menjadikan SCU menjadi 
lebih maju lagi serta meningkatkan 
keuntungan lebih baik lagi ke 
depannya.” ungkapnya. 

Pada kesempatan yang sama, 
Direktur Utama Elnusa, John Hisar 
Simamora memberikan ucapan 
selamat ulang tahun ke42 untuk SCU. 
Selama 42 tahun SCU mendukung 
ketahanan energi melalui pengelolaan 
manajemen data di industri migas. 
“Melalui penambahan usia ini, ada pula 
harapan untuk menorehkan sederet 
pencapaian dan prestasi Perusahaan. 
SCU membuktikan perkembangannya 
yang semakin menjulang tinggi 
dengan meresmikan Gedung RMC, 
sebuah investasi pengembangan 
bisnis guna mendukung kinerja 
Perusahaan yang lebih baik lagi 
kedepannya dan semoga di waktu 
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SOCIAL Responsibility
PEP Sukowati Field Serahkan Bantuan Kursi Roda 
Kepada Dinsos Bojonegoro 
BOJONEGORO - Pertamina EP (PEP) Sukowati 
Field, bagian dari Zona 11 Regional Indonesia Timur 
Subholding Upstream Pertamina melalui Program 
Pengembangan Masyarakat (PPM) memberikan 
bantuan 9 unit kursi roda kepada Dinas Sosial 
(Dinsos) Kabupaten Bojonegoro sebagai wujud 
kepedulian perusahaan kepada masyarakat 
penyandang disabilitas yang kurang mampu. 

Secara simbolis,  bantuan kursi roda diserahkan 
oleh Field Manager Sukowati Field Totok Parafianto, 
di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, 
Selasa  (12/4/2022).  

Totok menjelaskan, PEP Sukowati Field terus 
hadir untuk membantu penyandang disabilitas, 
kekurangan secara fisik, dan anak telantar. “Ini 
merupakan kerja sama dengan Dinsos Pemkab 
Bojonegoro. Selain itu, kita juga melakukan 
beberapa program lainnya untuk mendukung 
Program Pemerintah Kabupaten Bojonegoro,” 
kata Totok. 

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten 
Bojonegoro,  Arwan menyampaikan terima kasih 
atas bantuan yang diberikan oleh PEP Sukowati 
Field yang telah berkontribusi dalam pemenuhan 
kebutuhan untuk penyandang disabilitas di 
Kabupaten Bojonegoro. “Tentunya ini akan 
bermanfaat sekali untuk penerima manfaat yang 
cukup banyak. Kami merasa sangat terbantu,” 
tambahnya. 

Secara simbolis,  bantuan kursi roda diserahkan oleh Field Manager Sukowati Field Totok Parafianto, di Kantor Dinas Sosial 
Kabupaten Bojonegoro, Selasa  (12/4/2022). 
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Arwan mengatakan perhat ian kepada 
penyandang disabilitas dan anak telantar merupakan 
salah satu program Standar Pelayanan Minimal 
(SPM) dari Kementerian Sosial. Khusus untuk 
penyandang disabilitas, nantinya Pemerintah 
Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro 

akan menyerahkan bantuan kursi roda, alat bantu 
dengar, tongkat, kaki dan tangan palsu. 

“Karena kebutuhan yang banyak namun 
terbatas anggarannya, tentunya tiap tahun bantuan 
akan diberikan secara bergiliran kepada penerima 
manfaat,” tutup Arwan.•SHU



Peresmian Sentra Budaya dan Ekonomi Kreatif Melayu Riau di Bandara SSK II dihadiri oleh Ketua Umum Dewan 
Pengurus Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Datuk Syahril Abubakar, VP Corporate Affairs PHR WK 
Rokan, Sukamto Tamrin, dan Executive GM Bandara SSK II Pekanbaru, Mohamad Hendra Irawan,  Senin (11/4/2022).
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PEKANBARU - Sentra Budaya dan 
Ekonomi Kreatif Melayu Riau kini hadir 
di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) 
I I  Pekanbaru. Ini merupakan lokasi 
kedua dari sentra produk UMKM Riau 
yang didukung oleh PT Pertamina Hulu 
Rokan (PHR) Wilayah Kerja (WK) Rokan. 
Kehadiran di Bandara SSK II bertujuan 
untuk mempromosikan sentra ini kepada 
khalayak lebih luas dengan memanfaatkan 
momentum mudik Lebaran. 

Peresmian gerai di Bandara SSK 
II tersebut dihadiri oleh Ketua Umum 
Dewan Pengurus Harian (DPH) Lembaga 
Adat Melayu Riau (LAMR), Datuk Syahril 
Abubakar, VP Corporate Affairs PHR WK 
Rokan, Sukamto Tamrin, dan Executive 
GM Bandara SSK II Pekanbaru, Mohamad 
Hendra Irawan, Senin (11/4/2022). Peres
mian ditandai dengan pengguntingan pita 
di depan gerai yang berlokasi di lantai 2 
Bandara SSK II itu. 

VP Corporate Affairs PHR WK Rokan, 
Sukamto Tamrin, mengungkapkan rasa 
terima kasih pada saat acara pembukaan 
gerai tersebut. “Kami berterima kasih atas 
dukungan dari Bandara SSK II. Semoga 
kerja sama ini dapat membantu perkem
bangan UMKM yang ada di Riau. UMKM 
merupakan salah satu pilar terpenting 
dalam perekonomian Indonesia dan 
menyerap tenaga kerja yang cukup besar,” 
ujar Sukamto.

“Kami senang menjadi bagian dalam 
kerjasama membangun dan membantu 
UMKM Riau untuk lebih berkembang 
bersama PHR dan LAMR (Lembaga Adat 
Melayu Riau), semoga ini bermanfaat bagi 

UMKM dan bagi pengguna jasa bandara 
yang memudahkan dalam mencari oleh
oleh berkualitas dari Riau,” ujar Executive 
GM Bandara SSK II Pekanbaru, Mohamad 
Hendra Irawan.

Sentra Budaya dan Ekonomi Kreatif 
Budaya Melayu Riau menampung ratusan 
produk, baik makanan maupun kerajinan 
tangan, yang dihasilkan lebih dari 400 
UMKM di 12 kabupaten/ kota di Riau. 
Sentra ini lahir berkat kolaborasi Pemerintah 
Provinsi Riau, LAMR, SKK Migas dan PHR 
selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama 
(KKKS) WK Rokan. Gerai utama berlokasi 
di Gedung LAMR di Jl. Diponegoro, 
Pekanbaru, yang diresmikan oleh Menteri 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga 
Uno pada awal Juli 2021 lalu. 

Sentra ini diharapkan menjadi salah 
satu ikon destinasi wisata senibudaya 
dan pusat pengembangan UMKM di Riau. 
Dukungan dari SKK Migas dan PHR WK 
Rokan sangat dirasakan melalui sosialisasi 
dan publikasi terusmenerus. Sentra 
tersebut pernah dikunjungi oleh Menteri 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri 
Sosial, Kepala SKK Migas, dan Direktur 
Utama PT Pertamina (Persero). 

“Kami bangga salah bahwa UMKM 
Riau dapat berada di salah satu sudut 
terbaik di Bandara Internasional SSK II 
Pekanbaru. Terima kasih kepada PHR dan 
manajemen bandara yang memberikan 
kesempatan ini kepada UMKM melalui 
Sentra Budaya dan Ekonomi Kreatif Melayu 
Riau. Semoga UMKM kita semakin maju,” 
pungkas Ketua Umum LAMR, Datuk Syahril 
Abubakar.•SHU-PHR

SOCIAL Responsibility
PHR Hadirkan Sentra Budaya 
Ekonomi Kreatif Melayu Riau
di Bandar Udara SSK II Pekanbaru 
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PWP PIS Peduli Perjuangan Pemulung Jadi Guru Ngaji 
JAKARTA - Mata Atun berkaca
kaca. Ia berhenti sejenak untuk 
mengatur nafasnya dan menutup 
sebagian wajahnya dengan kain 
jilbab yang ia kenakan. Sedikit 
terisak, ia bercerita saat pertama 
kali mendirikan majelis pengajian 
AnNajm, di pemukiman pemulung 
di Jatiwaringin, Pondok Gede. 

“Kalau saya mendengarkan 
omongan orang saat itu, ‘kok 
bisabisanya pemulung jadi guru 
ngaji, memang bisa apa?’, tentu 
sekarang kami tidak seperti ini,” 
tutur Atun, yang kini menjadi ketua 
TPA AnNajm dan memiliki 90 murid 
yang antusias belajar membaca dan 
menghafalkan AlQur’an. 

Atun berkisah, 2009 menjadi 
titik balik hidupnya untuk mendirikan 
pengajian di kawasan pemukiman 
pemulung. “Waktu itu saya dan 
suami adalah pemulung. Ada salah 
satu warga yang meninggal dan 
kami tidak punya uang sama sekali 
untuk mengurus jenazahnya. Kami 
semua kebingungan,” ungkapnya. 

Kondisi hidup mereka sangat 
miskin. Ia bersyukur, ada seseorang 
yang menolong untuk mengurus 
jenazah yang harus segera dikubur.  
“Kondisi itu yang membuat saya 
tercambuk, bagaimana nanti kalau 
musibah seperti ini terjadi lagi? 
Tidak ada uang dan bahkan tidak 
bisa mengurus jenazah,” ucapnya. 

Dari situ, Atun memberanikan 
diri untuk membuat pengajian 
warga. Cukup sepekan sekali, di 
pengajian tersebut lalu dikumpulkan 
uang kas seikhlasnya yang akan 
dimanfaatkan untuk keperluan
keper luan mendadak warga 

Ramadan ke Atun dan murid
muridnya ini. 

“Semoga semuanya terus 
diber i  kesehatan untuk bisa 
berbagi. Santunan dari PWP PIS 
ini sebagai bentuk sayang kami 
untuk adikadik semua. InsyaAllah 
bermanfaat,” ujarnya. 

Pjs Corporate Secretary PIS 
Roberth MV Dumatubun yang 
turut hadir dalam penyaluran 
santunan tersebut juga berharap 
perjuangan perjuangan pendiri An
Najm menjadi contoh bagi yang 
lain. “Semoga muridmurid juga 
bisa menerapkan apa yang telah 
dipelajari sehingga  menjadi berkah 
bagi sesama,” ucap Roberth. 

Dalam kegiatan kali ini, PWP 
menyalurkan sebanyak 90 paket 
santunan untuk muridmurid 
TPA An-Najm, 10 alquran, 15 
sajadah, paket sembako, kipas 
angin dinding, dan speaker untuk 
kebutuhan mengaji.•SHIML

untuk menuntut i lmu menjadi 
guru mengaji tersertifikasi di LTQ 
Iqra. Di sana, tidak hanya ilmu 
agama Atun yang meningkat tetapi 
juga lingkungan pertemanannya. 
Dengan penuh semangat, ia terus 
mengembangkan majelis AnNajm  
dengan dana swadaya warga dan 
peserta pengajian. 

Perjuangan Atun tidak sia
sia, kini makin banyak warga dan 
donatur yang ingin membantu 
memajukan AnNajm. “Saya 
mengucapkan banyak terima kasih 
untuk semua pihak yang telah 
membantu. Semoga pengajian ini 
bisa terus ada,” harapnya. 

Kisah Atun tersebut menyentuh 
Persatuan Wanita Patra (PWP)  
PT Per tamina  In te rnat iona l 
Shipping (PIS). Ketua PWP Ratna 
Erry Widiastono mengatakan 
perjuangan majelis AnNajm secara 
swadaya menjadi pertimbangan 
PWP untuk menyalurkan santunan 

Atun secara simbolis menerima bantuan dari Ketua PWP PIS Ratna Erry Widiastono 
dan Pjs Corporate Secretary PIS Roberth MV Dumatubun.
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Persatuan Wanita Patra

PWP Regional Sumatera Zona 1 Gelar Bakti Sosial 
JAMBI - Persatuan Wanita Patra 
(PWP) Regional Sumatera Zona 
1 menyelenggarakan bakti sosial 
dalam rangka menyemarakkan 
bulan suci Ramadan 1443 H, 
Jumat, (8/4/2022). Pelaksanaan 
kegiatan bakti sosial ini didahului 
dengan meninjau TK YKPP,  
dilanjutkan dengan penyerahan 
230 paket sembako kepada 
penerima manfaat yang berasal 
dari mitra kerja Pertamina dan 
Yayasan Sohibul Yatim binaan 
Masjid Nursa’adah Jambi di 
Gedung Meranti Sport Centre 
Kenali Asam Atas, Jambi Field. 

“Kegiatan bakti sosial ini 
bertujuan untuk menyambung 
tali silaturahmi dan menebar 

Ani Surakhman, Ketua PWP Regional Sumatera Zona 1, foto bersama dengan 
perwakilan penerima bingkisan Ramadan.
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kebaikan serta memperbanyak 
amalan di bulan suci. Kegi atan 
ini diharapkan dapat mening
katkan rasa solidaritas dan 
menumbuhkan rasa simpati 
untuk membantu satu sama lain,” 
ungkap Ani Surakhman, Ketua 
PWP Regional Sumatera Zona 1. 

General Manager Zona 1, 
Ani Surakhman, mengapresiasi 
kegiatan yang dilakukan oleh 
PWP Zona 1. “Di selasela 
aktivitas ibuibu dalam meng
urus anak dan suami, masih 
dapat meluangkan waktu untuk 
melaksanakan kegiatan bakti 
sosial ini. Semoga segala amal 
ibadah kita mendapat ganjaran 
berlipat oleh Allah SWT, apalagi 

pemukiman. 
Niat  baik tersebut t idak 

mudah dilakoni Atun. Cibiran dan  
keraguan menyerangnya setiap 
saat. “Suami saya juga bilang apa 
nanti tidak perlu uang untuk bikin 
pengajian? Saya bilang tidak perlu, 
yang penting niat dan jalankan 
saja. Mencari siapa yang mau ikut 
mengaji,” ujarnya kala itu. 

Meski bukan lulusan pesantren 
atau lembaga agama tersertifikasi 
lainnya, Atun yak patah semangat 
mengadakan pengajian. “Modal 
saya cuma kemampuan mengaji 
yang saya miliki waktu belajar di 
kampung dulu,” katanya. 

Ia bekerja keras mengajak 
rekanrekan pemulungnya untuk 
ikut mengaj i .  Agar uang kas 
pengajian bisa berjalan, Atun selaku 
pendiri juga sampai harus bekerja 
tambahan menjadi buruh cuci. 
“Tekad saya waktu itu, hidup saya 
harus berubah.” 

Untuk tempat mengaji, Atun 
memberanikan diri menghadap 
bosnya dan meminta sedikit lahan 
untuk dijadikan tempat mengaji.  
Lahan tersebut berupa sepetak 
tanah dengan kondisi seadanya. 
Atun dan suaminya lalu membuat 
petakan tanah itu tempat mengaji 
dengan memberi pembatas berupa 
lembaran seng, dan tanah ditutup 
oleh karpet bekas pemberian orang. 

Meski dengan fasilitas yang 
sangat terbatas, Atun berhasil 
mengajak 5 anak dan 8 ibuibu 
pemulung untuk belajar mengaji 
sepekan sekali. Perlahan tapi pasti, 
peminat pengajian terus bertambah 
dan Atun diberi kesempatan 

d i lakukan d i  da lam bu lan 
Ramadan, bulan yang penuh 

berkah untuk kita semua,” ujar 
Ani.•SHU



Konten rubrik ini diisi oleh Tim QM Korporat (Mutu-Korporat@pertamina.com)

Berkaca pada satu tahun terbentuknya 
Subholding Upstream tentunya bukan hal 
yang mudah melalui berbagai tantangan 
yang dihadapi baik dari internal juga 
eksternal. Termasuk tantangan dalam 
mencapai target produksi migas sesuai 
Aspirasi Subholding Upstream tahun 2024 
yakni 1 million Barrel Oil per Day (BOPD), 
4 billion Cubic Feet per Day (CFD) dan 10 
tahun Reserve to Production (RTP). 

Guna menjawab tantangan tersebut, 
Forum Week of CIP Replication (WORE) 
hadir sebagai bagian dari rangkaian kegiatan 
SEMARAK AKHLAK di bulan April untuk 
merayakan genap satu tahun Subholding 
Upstream berdiri dan menjadi terobosan 
baru dalam penyediaan referensi tematema 
unggulan hasil CIP untuk dapat direplikasi 
secara masif dan memberikan manfaat yang 
sebesarbesarnya bagi Perusahaan. 

Week of CIP Repl ication (WORE) 
merupakan ajang sharing session mau
pun diskusi business matching yang 
diselenggarakan untuk meleverage serta 
memboost up pelaksanaan program 
repl ikasi CIP melalui  sarana sharing 
knowledge internal terhadap 44 topiktopik 
unggulan yang berasal dari 5 Regional, 2 
Services dan 1 AP dilingkungan Subholding 
Upstream. WORE yang baru pertama 
kali diselenggarakan ini digelar secara 
virtual selama 5 hari mulai dari tanggal 
713 April 2022 berkolaborasi dengan 
Program PUSHKU. Walaupun demikian, 
acara ini sukses menjadi platform yang 
mempertemukan agent of innovation dari 
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Perwira Mutu…Semangat Hebat
Pertamina…Jaya! Jaya!

sesuai business matching dari kebutuhan 
di internal maupun lintas field/zona/regional 
sebagai bagian dari implementasi budaya 
AKHLAK khususnya Kompeten dan 
Kolaboratif.    

Selama seminggu sesi marathon 
sharing session diadakan setiap harinya 
secara live oleh perwakilan manajemen 
bersama dengan Tim CIP dari taksonomi 
yang berbedabeda, Forum WORE juga 
menyuguhkan sesuatu yang berbeda di 
luar rangkaian sharing session dengan 
memanfaatkan SharePoint sebagai portal 
informasi dan komunikasi dari seluruh Tema 
Unggulan Replikasi CIP yang bisa diakses 
secara mandiri oleh Perwira dimanapun 
berada melalui link https://ptm.id/1stWORE. 
Tercatat hingga H1 forum ditutup portal 
telah diakses hingga lebih dari 1.410 
pengunjung.

Sebagai penutup Forum Perdana 
Week of CIP Replication (WORE), VP 
Human Capital PT Pertamina Hulu Energi, 
Muhammad Fahmi El Mubarak selaku 
ketua panitia berharap bahwa para agent 
of innovation dapat berkolaborasi dan terus 
konsisten melaksanakan upayaupaya 
pengelolaan improvement, inovasi serta 
replikasi di lingkungan Subholding Upstream 
demi kemajuan perusahaan.•

Forum Week of CIP Replication [WORE]
untuk Business Sustainability
Oleh: Quality Management Subholding Upstream

seluruh Subholding Upstream dengan 
jumlah total 15.607 audience. 

Pada har i  per tama pembukaan 
Forum, Direktur SDM & Penunjang Bisnis 
PT Pertamina Hulu Energi, Oto Gurnita 
menyampaikan sambutan dan memperkuat 
semangat seluruh Perwira untuk melanjutkan 
inovasi yang telah terbukti menghasilkan 
added value agar terus diperluas replikasi 
nya kepada fungsi/entitas lain sehingga 
berdampak positif dan signifikan bagi 
perusahaan.

Hadir sebagai Champion Program 
Rep l ikas i  C IP,  D i rek tur  Product ion 
and Development PT Pertamina Hulu 
Energi, Wiko Migantoro juga mendukung 
pelaksanaan Forum WORE dan sepakat 
bahwa upaya yang dilakukan sejalan dengan 
arahan PT Pertamina (Persero) terkait upaya 
pencapaian cost optimization tahun 2022 
melalui replikasi program cost optimization 
di beberapa entitas bisnis Pertamina Group 
dengan proses bisnis sejenis. 

Acara pembukaan yang dikemas dengan 
konsep Battle of Replication dihadiri oleh 96 
manajemen dari Regional/Services/APH dan 
menjadi ajang ‘berjualan’ program CIP para 
Top Manajemen dengan dipimpin oleh PJ 
VP Production & Project PT Pertamina Hulu 
Energi, Edwil Suzandi selaku moderator. 
Dengan di laksanakan Forum WORE, 
diharap kan Fungsi Operasi di seluruh 
regional/services dapat memanfaatkan 
momentum program WORE ini untuk 
menggali seluruh tematema unggulan 
replikasi dan mengimplementasikannya 
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Pertamina PMO Conference & Awards 2022,
The Way to Leverage Project Execution Capabilities

Direktorat Logistik & Infrastruktur

CIREBON - Pada 28 – 29 Maret 2022, Pertamina PMO Conference & 
Awards 2022 menjadi wadah silaturohim para PM & PMO di Pertamina 
Group agar dapat saling melakukan brainstorming, sharing knowledge, 
sharing success story, lesson learn dan benchmarking lintas Subholding. 
Sekitar 140 peserta dari PMO Holding, perwakilan SPPU, perwakilan IMP 
dan LCUM Direktorat LI serta PM & PMO yang ada di 6 Subholding (SH) 
dan 6 Anak Perusahaan (AP) Pertamina Group berkumpul.

peran dan kualitas pengawasan eksekusi di setiap Proyek Investasi. 
Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 yang menjadi fokus pengawasan 
eksekusi adalah tidak hanya Proyek BD , tapi juga proyek NBD serta 
Target pencapaian fisik kumulatif yaitu 100%.

Manajemen memberi apresiasi setinggitingginya kepada seluruh 
Perwira di Sub Holding maupun Anak Perusahaan Pertamina Group yang 
telah berupaya secara maksimal sehingga proyekproyek investasi pada 
periode 2021 dapat diselesaikan secara OTOBOSOR.
 Kategori apresiasi selaras dengan amanah BOD Retreat yaitu :

a) Kategori “The Best Investment Project Performance” 
apresiasi atas Proyek yang memiliki score tertinggi berdasarkan 
ketepatan schedule proyek (nilai SPI), Value Project, progress 
pencapaian proyek, dan kompleksitas proyek serta informasi 
lainnya selama proses monitoring periode 2021. Proses 
penilaiannya melibatkan fungsi PMO di Subholding.
Juara Kategori “The Best Investment Project Performance” 
dI Subholding Upstream 
• Juara 1 Proyek Pengembangan Lanjutan Struktur Bambu 

Besar (Pertamina EP), 
• Juara 2 Proyek Pengembangan Lapangan Mutiara

Pamaguan (Pertamina Hulu Indonesia) dan 
• Juara 3 Proyek Pengembangan Lanjutan Struktur Tempino 

(Pertamina Hulu Rokan).
Juara Kategori “The Best Investment Project Performance” 
dI Subholding Integrated Marine Logistics 
• Juara 1 Proyek Pembangunan Kapal Tanker VLCC 1 dan 
• Juara 2 Proyek Pembangunan Kapal Tanker VLCC 22.

Juara Kategori “The Best Investment Project Performance” dI 
Subholding Gas 
• Juara 1 Proyek Pemasangan Infrastruktur Pipa Gas Customer 

Attachment Tahun 2020, 
• Juara 2 Proyek Pembangunan Pipa Minyak Mentah Koridor 

Minas - Duri-Dumai dan Koridor Balam - Bangko – Dumai 
dan,

• Juara 3 Proyek Pengembangan WK Pangkah  Wilayah 
Sidayu

Juara Kategori “The Best Investment Project Performance” 
dI Subholding Refinery & Petrochemical yaitu : proyek RDMP RU 
VI Balongan Phase1 
• Juara Kategori “The Best Investment Project Performance” 

dI Subholding C&T 
• Juara 1 Proyek Pembelian Barge dan,
• Juara 2 Proyek Pembangunan Tanki Timbun LPG Balongan.

Juara Kategori “The Best Investment Project Performance” 
dI Subholding PNRE 
• Juara 1 Proyek PLTS Sei Mangkei dan,
• Juara 2 Proyek PLTS RU Cilacap.

Juara Kategori “The Best Investment Project Performance” dI 
Portfolio Co. yaitu : Proyek Fit-out Grha Pertamina (Wiperti). 

b) Kategori “The Best TKDN Realization” apresiasi kepada 
Subholding yang memiliki pencapaian penggunaan TKDN dalam 
proyek investasi periode 2021. Penilaian melibatkan fungsi 
LCUM-GPM Direktorat LI yang telah diverifikasi oleh Independent 
Surveyor per 8 Maret 2022. Juara 1 dari SH Upstream, Juara 2 
dari SH R&P dan Juara 3 dari SH C&T.

c) Kategori “The Best SIIP Completion Time” apresiasi kepada 
Subholding yang memiliki komitmen terhadap proses input 
data di SIIP. Penilaian berdasarkan waktu pengisian data dan 
kelengkapan data SIIP berdasarkan record di database SIIP. 
Juara 1 dari SH Upstream, Juara 2 dari SH C&T dan Juara 3 
dari PT Patra Jasa.

Kegiatan investasi merupakan sarana untuk mencapai target RKAP, 
RJPP, Visi dan Misi Perusahaan. Kegiatan Investasi Pertamina juga 
menjadi penggerak ekonomi bangsa. Oleh karena itu, tiap proyek investasi 
harus memenuhi syarat minimum TKDN yaitu 30%. Fungsi Central Project 
Management (CPM) sebagai Fungsi Integrator Operasional dan Policy 
Maker bagi seluruh Subholding dan Anak Perusahaan Pertamina dalam 
pemantauan dan pengendalian proyek investasi akan terus berupaya 
dan berinovasi agar tercapai pelaksanaan proyek yang OTOBOSOR. 
Diharapkan pula pelaksanaan kegiatan ini dapat membangun sinergi 
yang lebih kuat antar holding-subholding dan anak perusahaan maupun 
sinergi lintas subholding dan anak perusahaan.•

SVP Infrastructure Integrated & Optimization, Arief Sudibyo membuka 
acara dengan mengabarkan Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan & 
Pengendalian Proyek (P3Pro) yang baru disahkan pada tanggal 25 Maret 
2022 dan berlaku t.m.t 28 Maret 2022. Pedoman P3Pro diharapkan dapat 
menjadi acuan pedoman untuk diturunkan di SH dan AP Pertamina Group. 
Pencapaian fisik ITD Desember 2021 Pertamina Group yaitu sebesar 
98.25% vs target min 90%. Semua SH dan AP memiliki kinerja di atas 
90%. Pencapaian ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, 
meskipun dengan jumlah proyek yang lebih banyak. 

Amanah dari BOD Retreat 24 Desember 2021 yang terkait dengan 
Project Management yaitu Implementasi Project Management Academy 
dan Implementasi Project Management System. Implementasi Project 
Management Academy difokuskan pada Upskilling PMO dan PMO 
Conference & Awards sedangkan Implementasi Project Management 
System berupa finalisasi STK Pedoman P3PRO, digitalisasi sistem 
monitoring, PMO Subholding Establishment, dan monitoring proyek 
integrasi.

Sehubungan dengan arahan BOD Retreat untuk pembentukkan 
Fungsi PMO di Subholding, pada kesempatan ini dilakukan launching 
PMO Subholding Establishment di 6 Subholding dan 6 Anak Perusahaan 
di Pertamina Group. Setelah launching ini diharapkan adanya peningkatan 


