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Sejak 7 April 2021 atau 10 hari setelah kejadian tangki 
T-301, Kilang Balongan secara bertahap mulai beroperasi 
normal kembali. Sebelumnya, Pertamina melalui PT Kilang 
Pertamina Internasional (PT KPI) memutuskan untuk 
menghentikan sementara kegiatan operasional Kilang 
Balongan sebagai upaya  meminimalkan dampak kejadian 
tersebut.
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Every decision you make reflects 
your evaluation of who you are.
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UTAMA

Kilang Balongan Kembali Beroperasi 
Normal
INDRAMAYU -  PT K i lang Per tamina 
Internasional (PT KPI) didukung oleh holding 
BUMN Migas, PT Pertamina (Persero), fokus 
pada pemul ihan operasi ki lang setelah 
sebelumnya sempat dilakukan normal shut 
down pada saat kejadian tangki T-301 untuk 
meminimalkan dampak.

Tahapan start up sudah dimulai sejak 31 
Maret 2021 dengan menjalankan kembali 
primary processing CDU (Crude Destilation 
Unit). Berikutnya dilakukan start up secondary 
processing unit secara bertahap, mulai dari 
unit RCC (Residual Catalytic Cracker) yang 
mengolah residu menjadi produk bernilai tinggi 
dan pada 7 April sudah beroperasi normal, serta 
unit KLBB (Kilang Langit Biru Balongan) yang 
menghasilkan produk BBM.

“Dengan start up ini, Kilang Balongan 
memula i  operas iona lnya dan kembal i 
memproduksi produk-produk kilang, diawali 
dengan produksi BBM,” jelas Corporate 
Secretary Subholding Refining & Petrochemical, 
PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Ifki 
Sukarya.

Ifki menambahkan, Kilang Pertamina 
Balongan merupakan kilang dengan kapasitas 
pengolahan sebesar 125 ribu barel per hari atau 
setara dengan 12% dari total kapasitas produksi 
nasional. Kilang ini memasok kebutuhan BBM 
untuk DKI Jakarta, Banten dan sebagian Jawa 
Barat. 

Kilang Pertamina Balongan memiliki peran 
strategis dalam menjaga kestabilan pasokan 
BBM, terutama Premium, Pertamax, dan 
LPG yang disalurkan ke DKI Jakarta, Banten, 
sebagian Jawa Barat, dan sekitarnya yang 
merupakan sentra bisnis dan pemerintahan 
Indonesia.

“Produk utama Kilang Pertamina Balongan 
seperti Premium, Pertamax, Pertamax Turbo, 
Solar, Avtur, LPG, dan Propylene, yang 
semuanya memiliki kontribusi yang besar 
dalam menghasilkan pendapatan baik bagi 
PT Pertamina (Persero) maupun bagi negara,” 
jelas Ifki.

ALIH SUPLAI
Sebelumnya, selama belum beroperasi 

normal kembali, pasokan BBM untuk Jakarta 
dipenuhi dari kilang Pertamina lainnya seperti 
Kilang Dumai,  Cilacap, Balikpapan dan Kilang 
TPPI Tuban dengan cara memaksimalkan 
kapasitas produksi. Pertamina menjamin 

sejumlah 200 ribu barel atau setara 32 ribu 
kiloliter (KL) ini, sekaligus menjadi catatan 
sejarah pengiriman Pertalite melalui jalur laut. 
“Sebelumnya, Pertalite dari Kilang Cilacap 
dikirim ke Fuel Terminal Lomanis yang kemudian 
didistribusikan melalui jalur pipa ruas Cilacap – 
Yogyakarta dan Cilacap – Bandung,” jelasnya. 

Hatim menjelaskan, pengiriman Pertalite 
ini merupakan bagian dari tambahan produksi 
sebesar 400 ribu barel/bulan atau 20% dari 
produksi Pertalite Kilang Cilacap sebelumnya 
yang sebesar 2 juta barrel/bulan atau setara 
320 juta liter.•KPI-RU IV

pasokan BBM tetap aman tanpa perlu 
melakukan impor tambahan.

Pada Sen in  (5 /4 ) ,  K i l ang  C i l acap 
mengirimkan produk Pertalite melalui jalur 
laut  dari Dermaga III Area Oil Movement 
(OM) 70 Komplek Pantai Teluk Penyu, Cilacap, 
langsung menuju Integrated Terminal Balongan. 
“Ini komitmen kami guna mengamankan 
stok BBM untuk wilayah Jabodetabek yang 
sebelumnya disuplai dari Kilang Balongan,” 
ujar Area Manager Communication, Relations, 
& CSR  Kilang Cilacap, Hatim Ilwan.

Hatim mengungkapkan loading Pertalite 

Pascakejadian Tangki T-301

Dengan menggunakan MT Ratu Ruwaidah, Kilang Cilacap mengirimkan Pertalite ke Integrated Terminal Balongan untuk 
didistribusikan ke wilayah Jabodetabek yang selama ini disuplai dari Kilang Balongan.
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Seorang pekerja Kilang Balongan memastikan operasional kilang di lapangan berjalan normal.
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UTAMA
Pertamina Pastikan Kepulangan Warga 
Terdampak Aman
INDRAMAYU - Pertamina bekerja sama dengan 
Pemerintah Kabupaten Indramayu melakukan 
pemulangan warga terdampak kejadian tangki 
T-301 Kilang Balongan ke pemukiman masing-
masing, Rabu (7/4).

Pemulangan diawali dengan penyampaian 
sosialisasi kepada para pengungsi untuk kembali 
ke rumah masing-masing yang disampaikan 
oleh Asisten Daerah II Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan Kabupaten Indramayu, Maman 
Kostaman, didampingi pihak terkait dan 
Pertamina, di GOR Bumi Patra.

Maman yang sekaligus menjadi Ketua Tim 
Penanggulangan Dampak Bencana Kebakaran 
Tangki RU VI Balongan, menyampaikan,  
Pertamina telah bersurat ke Bupati terkait 
rekomendasi bahwa pengungsi aman untuk 
kembali ke tempat masing-masing. Rekomendasi 
tersebut berdasarkan kajian teknis berkaitan 
dengan proses pemadaman maupun assesment 
keamanan lokasi sekitar Kilang Balongan.

“Untuk tempat tinggal warga telah dilakukan 
survei pendataan oleh tim gabungan dan secara 
umum tempat tinggal pengungsi dinyatakan layak 
dan aman untuk ditempati,” jelas Maman.

Selanjutnya para pengungsi menjalani 
tes screening COVID-19 untuk memastikan 
warga kembali ke rumah dalam keadaan sehat. 
Screening melibatkan tim Medical Pertamina 
serta Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu 

dengan pengawasan dari Tim Satgas COVID-19 
Kabupaten,” ujarnya.

Sementara itu, Unit Manager Communication, 
Relation, & CSR Kilang Balongan Cecep 
Supriyatna menyampaikan, terkait mekanisme 
penggantian kerusakan properti warga, nantinya 
akan dihitung sesuai standar biaya perbaikan dari 
Pemkab, agar seluruh warga yang terdampak 
bisa mendapatkan besaran ganti rugi yang tepat.

“Mekanisme penggantian biaya telah 
ditetapkan oleh tim gabungan mengacu standar 
agar seluruh warga terdampak bisa mendapatkan 
besaran ganti rugi yang tepat,” tutur Cecep 
Supriyatna yang juga menjelaskan tim gabungan 
yang terdiri dari Tim Teknis (PUPR dan Kimrum), 
Pertamina, TNI, Polri, BPBD, Camat, Kuwu 
(Kepala Desa), serta RW dan RT setempat.

Sebelumnya, Pertamina mempercepat 
langkah verifikasi pendataan kerusakan properti 
warga, fasilitas umum dan sosial seperti rumah 
ibadah dan sekolah, serta kantor instansi 
pemerintah yang terdampak kejadian tangki area 
T-301 Kilang Balongan. Langkah percepatan 
dilakukan dengan menambah jumlah tim 
pelaksana verifikasi dari 8 tim menjadi 16 tim. 

Selain 16 tim tersebut, Pertamina juga 
menugaskan 2 tim internal Pertamina untuk 
melakukan pendataan kerusakan fasilitas umum 
dan fasilitas sosial agar fasilitas tersebut dapat 
digunakan kembali saat bulan Ramadan.•PTM

dengan menerjunkan 20 tenaga medis untuk 
melakukan swab kepada 579 pengungsi di 
posko pengungsian Bumi Patra. 

Warga dengan hasil screening COVID-19 
negatif langsung dipulangkan dengan fasilitas 
bus dari Pertamina ke titik terdekat dari tempat 
tinggal masing-masing. Proses pemulangan 
warga  berjalan dengan lancar. 

Salah satu warga Desa Suka Urip yang ikut 
mengungsi, Siti Rokhayah mengungkapkan rasa 
syukurnya selama di pengungsian mendapatkan 
perhatian maksimal dari Pertamina. “Saya senang 
sekali Pertamina menampung warga. Pertamina 
sudah mencukupi kebutuhan saya di sini dan 
sudah sangat membantu,” ucapnya.

Sebelumnya, pada hari Selasa (6/4), 
Pertamina bekerjasama dengan Pemda 
Kabupaten Indramayu juga telah melaksanakan 
sosialisasi ke Muspika, Kuwu (Kepala desa), 
tokoh masyarakat, pengurus lingkungan (Ketua 
RW dan RT), serta TNI-POLRI. 

Dalam kesempatan tersebut, Corporate 
Secretary Subholding Refining & Petrochemical, 
PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI), 
Ifki Sukarya menjelaskan, warga dengan hasil 
swab positif akan diidentifikasi lebih lanjut gejala 
yang dialami. ”Warga dengan gejala (sedang 
dan berat) akan dirujuk ke RSUD sedang warga 
dengan hasil swab positif namun tanpa ada 
gejala akan diminta melaksanakan isolasi mandiri 

Kepala Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (ASDA II) Kabupaten Indramayu, 
Maman Kostaman memberikan penjelasan kepada warga yang mengungsi di GOR Bumi Patra, 
Indramayu, sebelum mereka kembali ke kediaman masing-masing, Rabu (7/4).

Seorang anak dipangku sang ayah akan menjalani swab antigen sebelum kembali ke rumahnya 
usai mengungsi di GOR Bumi Patra, Indramayu,  Rabu (7/4).

Tim verifikator gabungan melaksanakan apel bersama sebelum  mendata rumah warga terdampak 
kejadian tangki T-301, di Desa Sukaurip dan Desa Balongan, Senin (5/4).

Warga terdampak kejadian tangki T-301 yang telah dinyatakan sehat dari hasil screening COVID-19 
diperbolehkan pulang dan diantar dengan menggunakan bus yang disediakan Pertamina.

Foto: RU IVFoto: RU IV

Foto: TAFoto: TA
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UTAMA

Komisi VII Apresiasi Gerak Cepat 
Pertamina 
JAKARTA - Untuk memastikan keandalan 
stok BBM nasional dalam kondisi aman 
pascakejadian tangki T-301, Komisi VII DPR 
RI melakukan kunjungan spesifik ke Kilang 
Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Kamis 
(8/4). Kunjungan spesifik ini dipimpin Ketua 
Komisi VII, Sugeng Suparwoto. Hadir juga 
Wakil Ketua Komisi VII Alex Nurdin, Tim 
Kunjungan Kerja Komisi VII, Dirjen Migas, 
Tutuka Ariadji, Direktur Utama Pertamina, 
Nicke Widyawati, Chief Executive Officer 
(CEO) Refining & Petrochemical Subholding 
Pertamina, Djoko Priyono dan Wakil Bupati 
Indramayu, Lucky Hakim.

Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto 
mengapres ias i  Per tamina yang te lah 
menindaklanjuti berbagai masukan dari 
Komisi VII DPR RI terkait penanganan kejadian 
tersebut. Menurutnya, Komisi VII DPR juga 
menyambut positif atas upaya Pertamina 
melakukan optimalisasi kilang untuk menjaga 
pasokan BBM dan LPG, sehingga stok 
BBM nasional dalam kondisi aman. Dengan 
optimalisasi kilang, Pertamina tidak akan 
menambah impor BBM. 

“Dalam kunjungan ini kami mendapatkan 
gambaran yang komprehensif dari data-
data yang sifatnya data-data konseptual 
dan melihat kenyataan di lapangan. Dengan 
demikian, Komisi VII dapat menjalankan 
pengawasan dengan baik dan akurat, tepat, 
serta memberikan solusi,” ujar Sugeng. 

Pada kesempatan itu, Direktur Utama 
Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan sejak 
awal kejadian, Pertamina terus mengupayakan 
dan menjamin suplai BBM, Avtur dan  LPG 
dengan mengoptimalkan kilang-kilang yang 
dimiliki Pertamina.  

“Langkah berikutnya adalah reaktivasi 
kilang, recovery kilang. Ini juga karena yang 
terbakar adalah tangki saja, kilangnya tidak 
ada masalah, sehingga sesegara mungkin 
ketika api sudah padam dan suhu sudah bisa 
kita pastikan pendinginan berjalan lancar di 
area tersebut, maka kilang bisa direaktivasi 
kembali,” terang Nicke.

Pertamina, imbuh Nicke, juga terus 
memprior itaskan penanganan dampak 
lingkungan untuk melihat kualitas lingkungan 
baik udara maupun air dan juga limbah untuk 
mencegah dampak negatif. Pertamina juga 
telah membantu para pengungsi kembali ke 
rumah masing-masing.

“Nanti penanganan dampak yang masih 
membutuhkan daya tentu ini akan kita kelola 
dengan baik,” imbuh Nicke. 

Nicke menambahkan, Pertamina juga telah 
membentuk tim investigasi baik internal dan 
eksternal yang secara expertise mempunyai 
kemampuan untuk melakukan investigasi 
dan analisa sehingga hasilnya betul-betul bisa 
menjawab semua pertanyaan yang ada.

Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim 
mengatakan saat ini seluruh pengungsi sudah 
kembali ke rumah masing-masing. Pihaknya 

masyarakat yang bicara tentang relokasi 
dan lain-lain. Sampai sejauh ini, data masih 
berubah-ubah atau dinamis, dan perlu 
koordinasi lagi untuk memastikan lebih lanjut,” 
ujar Lucky.•KPI-RU IV

akan melakukan koordinasi melalui Forum 
Koordinasi Pimpinan Daerah hingga para 
Kepala Desa (kuwu) untuk mendengar aspirasi 
dari masyarakat.

“Kita akan dengar keinginan-keinginan 

Penanganan Kejadian Tangki T-301 Kilang Balongan

Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto didampingi Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, dan Direktur Utama PT 
KPI, Joko Priyono memberikan keterangan pers  saat kunjungan kerja  spesifik Komisi VII DPR ke Balongan, Kamis (8/4).
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Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati bersama Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim  dan  Ketua Komisi VII DPR RI 
Sugeng Suparwoto didampingi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin serta anggota Komisi VII lainnya mengadakan 
rapat terbatas terkait kronologi kejadian tangki  T-301di Kilang Balongan. Kegiatan ini berlangsung saat kunjungan kerja 
Komisi VII DPR ke Balongan, Kamis (8/4).
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Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati berbincang dengan Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto di Kilang 
Balongan, Kamis (8/4).
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ENERGI KEBAIKAN UNTUK NTT
Bencana alam selalu menyisakan duka tak hanya 
bagi warga terdampak, tetapi juga bangsa. 
Sebagai salah satu elemen bangsa yang selalu 
siap membantu korban bencana alam, Pertamina 
kembali menunjukkan kepedulian kepada warga 
di Kabupaten Waingapu dan Kepulauan Adonara, 
Nusa Tenggara Timur yang terkena banjir bandang 
sejak Minggu, (5/4).

Semenjak cuaca ekstrem terjadi, transportasi 
pengiriman logistik kebutuhan masyarakat juga 
terpaksa harus berhenti dan memaksa syahbandar 
pelabuhan di sekitarnya menutup jalur transportasi 
air karena kondisi gelombang tinggi yang berpotensi 
bahaya bagi kapal-kapal yang melintas.

Sementara untuk Kabupaten Waingapu, 
salah satu akses masuk melalui Bandar Udara 
Umbu Mehang Kunda (UMK) sudah ditutup untuk 
penerbangan dikarenakan sarana prasarana di 
bandar udara tersebur tergenang air sejak Sabtu 
(4/4).

Kondisi ini tentu menyulitkan warga Kabupaten 
Waingapu dan Kepulauan Adonara. Padahal, 
mereka yang berada di posko-posko pengungsian 
sangat membutuhkan uluran tangan seluruh 
komponen bangsa. 

ENERGI TETAP HADIR DI  NTT
Selain turun tangan untuk dapat membantu 

meringankan beban masyarakat terdampak, 
Pertamina tetap terus mengupayakan pemulihan 
layanan energi bagi masyarakat. Hingga hari kelima 
cuaca ekstrem terjadi di beberapa kabupaten dan 
kota di NTT, jalur distribusi yang terhambat sudah 
pulih sekitar 80 persen.

“Di Kota Kupang, dari total 15 SPBU, sebanyak 
11 sudah kembali dapat melayani kebutuhan 
masyarakat. Kami imbau masyarakat untuk tidak 
panik dan membeli dengan jumlah cukup sesuai 
kebutuhan, Pertamina memastikan energi dalam 
bentuk BBM dan Minyak Tanah tetap tersedia,” 
tutup Sasongko.

Sebelumnya, Pertamina juga menyalurkan 
5.000 Liter minyak tanah, bagi posko pengungsian 
warga di Kabupaten Malaka, NTT. Sementara di 
Kabuapeten Bima, NTT, Pertamina menyiapkan 
enam tabung Liquified Petroleum Gas (LPG) Bright 
Gas kemasan 12 Kg beserta isinya (isi ulang bila 
habis), 3 buah kompor gas 2 tungku beserta 
regulatornya, serta tambahan 10 buah kompor gas 1 
tungku bagi Dapur Umum yang melayani kebutuhan 
warga.•MOR V

Pertamina pun langsung berberak. Melalui 
program Pertamina Peduli, BUMN ini menyalurkan 
sembako, susu bayi dan ibu hamil, pakaian dewasa 
dan anak, sabun, selimut, popok sekali pakai, dan 
terpal plastik dengan total nilai bantuan sebesar  
Rp228 juta menuju lokasi posko pengungsian di 
wilayah Waiweran dan Sumba Timur. 

Executive General Manager (EGM) Pertamina 
Marketing Region Jatimbalinus, C.D. Sasongko 
berharap bantuan ini dapat meringankan beban 
para pengungsi hingga kondisi cuaca ekstrem dan 
musibah banjir ini berlalu. 

“Sampai saat ini, kami terus berkoordinasi 
dengan BNPB, BPBD, Pemkab dan Kodim di 
beberapa daerah untuk memetakan kebutuhan yang 
dapat membantu pengungsi di posko-posko yang 
terdampak akibat cuaca ekstrem ini,” ujar Sasongko. 

Bantuan untuk Adonara diserahkan oleh Fuel 
Terminal Manager Larantuka, Erik Imam Kasmianto 
ke Ketua Posko Terpadu Kecamatan Adonara 
Timur, Damianus Wuran, Kamis (8/4).  Di saat 
yang bersamaan,  di Waingapu, Pjs. Fuel Terminal 
Manager Waingapu, Arie Hernawan menyerahkan 
bantuan kepada Kepala Pelaksana BPBD Sumba 
Timur, Mikail Jaka Laki. 

SOROT
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MANAGEMENT INSIGHT

Pengantar redaksi :
Meskipun terbilang cukup menantang, PT Patra Badak Arun Solusi 

(PBAS) optimistis mampu mencapai target perusahaan 2021. Berikut petikan 
wawancara Energia dengan Direktur Utama PT Patra Badak Arun Solusi 
(PBAS), Yudistira, terkait upaya PBAS dalam mencapai target tersebut.

Bisa dijelaskan terkait ruang lingkup kerja dan bisnis PT Patra 
Badak Arun Solusi (PBAS). PBAS bergerak dalam beberapa lingkup bisnis. 
Pertama, penyedia jasa Engineering, Procurement & Contruction 
(EPC). Kedua, Operation & Maintenance (O&M), yakni 
melakukan pemeliharaan dalam rangka menjaga 
reliability peralatan, baik di terminal BBM, kilang 
maupun di fasilitas produksi lain di Pertamina.

Ket iga ,  kami  memi l i k i  d iv i s i  t ra in ing 
manpower dan provider untuk menyuplai 
tenaga ah l i  untuk tenaga kont rak d i 
lingkungan Pertamina. Keempat, plant 
services, untuk kegiatan konsultasi baik 
engineering maupun bidang lainnya.

Dalam dua tahun terakhir, PBAS 
mu la i  memfokuskan  pada 
bisnis O&M. PBAS masuk 
dalam hal operating and 
maintenance di kilang dan 
terminal  BBM. Hal  i tu 
sejalan dengan sinergi 
bisnis anak perusahaan 
di Pertamina Group. 
Dengan mengambil 
l angkah  te rsebu t , 
diharapkan 
menjadi solusi bagi 
Subholding Refining 
&  P e t r o c h e m i c a l 
d a n  S u b h o l d i n g 
C o m m e r c i a l  &  Tr a d i n g 
dalam hal keandalan kilang dan 
terminal BBM di Pertamina Group. 
Sehingga PBAS menjadi salah satu bagian 

ke halaman 7 >

SINERGI 
PERTAMINA 
GROUP, KUNCI 
SUKSES PBAS

Yudistira

Direktur Utama 
PT Patra Badak Arun Solusi 
(PBAS)
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t e r p e n t i n g  d a l a m  m e n j a g a  k e t a h a n a n  e n e r g i  n a s i o n a l .

Bagaimana pencapaian kinerja  PBAS 2020? Apakah pencapaian 
tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan holding? 
Alhamdulillah, kami menutup 2020 dengan pencapaian positif. Kami 
berhasil mencapai revenue di atas target  2020. Kami berhasil mencapai 
revenue sebesar Rp906 miliar. Jumlah tersebut di atas target RKAP 2020, 
yakni Rp677 miliar. Di samping itu, kami dapat mencapai net profit sebesar 
11 persen pada 2020. Itu merupakan suatu pencapian yang lebih baik 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari sisi kesehatan perusahaan dan 
pertumbuhan perusahaan, kami mendapatkan penilaian sehat dan tumbuh. 
Peningkatan kinerja tersebut tidak lepas dari kerja keras seluruh pekerja 
serta dukungan Subholding Refining & Petrochemical dan Subholding 
Commercial & Trading. Di tengah tantangan yang besar, perusahaan 
tetap berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen.

Bagaimana dengan target  PBAS 2021?  Tahun  in i  kami 
mendapatkan tantangan yang lebih berat dibandingkan dengan 
tahun sebelumnya. Tahun in i ,  kami ditargetkan untuk mencapai 
revenue  dua kal i  l ipat dar i   2020, yakni sebesar Rp 1,8 tr i l iun.

Kami optimistis mencapai target tersebut karena banyak potensi 
bisnis yang bisa kami lakukan di dalam lingkungan Pertamina Group.  
Perlu extra effort dari seluruh pekerja untuk mencapai target 2021 yang 
challenging, di tengah tantangan pandemi COVID-19 yang belum berakhir.

Adakah inovasi ataupun strategi yang dilakukan perusahaan guna 
mencapai target tersebut? Kami harus membentuk profile company 
agar terus menjadi lebih baik, dan memperoleh kepercayaan di lingkungan 
internal Pertamina Group. Beberapa perbaikan yang kami lakukan antara lain 
sistem administrasi. Kami juga melakukan peningkatan kompetensi pekerja, 
sekaligus menyiapkan investasi untuk melengkapi peralatan yang dimiliki.

 Kami berupaya maksimal mengerjakan pekerjaan yang diberikan 
secara baik, tepat waktu, tepat anggaran dan kualitas. Sehingga kami bisa 
semakin dipercaya serta dapat memberikan kepuasan terhadap pelanggan.

Kami terus berupaya memperbaiki kinerja perusahaan dan melakukan 
konsolidasi yang lebih baik di Pertamina Group. Sehingga kami semakin 
dipercaya untuk melakukan pekerjaan, agar target revenue kami bisa tercapai.

Bagaimana upaya yang dilakukan PBAS dalam mewujudkan sinergi 
antara Pertamina Group? Kami senantiasa berupaya menjalin sinergi antar-
Pertamina Group, salah satunya melalui forum-forum sinergi Anak Perusahaan 
yang juga kami ikuti. Pencapaian kinerja PBAS tidak lepas dari dukungan dan 
sinergi Subholding Refining & Petrochemical serta Subholding Commercial & 
Trading. Kami juga rutin menjalin komunikasi intens dengan para stakeholders 
agar mampu memberikan layanan handal dan fokus pada customer centric.

Apa harapan dan pesan Bapak terhadap Bisnis termasuk Perwira 
PBAS, terlebih di masa pandemi seperti ini? PBAS merupakan 
perusahaan yang cukup spesifik, terlebih di bidang konstruksi dan 
maintenance. Kami berharap, perusahaan ini dapat tumbuh lebih besar 
lagi dengan didukung oleh SDM yang berkualitas. Kami juga berharap 
para pekerja PBAS senantiasa menerapkan budaya perusahaan. 
Salah satunya AKHLAK dan fokus kepada customer, dengan cara 
memberikan pelayanan dan hasil terbaik. Sehingga dapat memberikan 
keuntungan, baik kepada Pertamina maupun bagi PBAS sendir i .

Mar i  bersama-sama menyongsong  2021 in i  dengan penuh 
komitmen dan harapan baru untuk lebih baik. Tetap patuhi protokol 
kesehatan di seluruh lingkungan kerja, baik di kantor pusat, proyek 
maupun tempat tinggal. Selalu melaksanakan 5M, dan senantiasa 
menjaga daya tahan tubuh agar terhindar dari virus COVID-19•STK

Editorial

Harmoni 
Semangat 

Pengabdian
 Kilang Balongan kembali beroperasi 

normal. Demikian ri l is yang dikeluarkan 
Pertamina pada Jumat pekan lalu. Pernyataan 
resmi BUMN holding migas ini menjadi salah 
satu bukti semangat perwira Pertamina 
yang bertugas di Kilang Balongan tak akan 
melemah walau ada kendala operasional di 
lapangan. 

Dalam waktu hanya tiga hari setelah 
kejadian di tangki T-301, dengan komando 
penuh dari PT Pertamina Kilang Internasional 
sebagai subholding  refining and petrochemical 
Pertamina, para perwira langsung melakukan 
start up primary processing CDU (Crude 
Destilation Unit). Selanjutnya, secondary 
processing unit diaktifkan kembali secara 
bertahap, mulai dari unit RCC (Residual 
Catalytic Cracker) yang mengolah residu 
menjadi produk bernilai tinggi hingga pada 
7 April sudah beroperasi normal. Bahkan 
unit KLBB (Kilang Langit Biru Balongan) 
yang menghasilkan produk BBM pun telah 
beroperasi normal.

Sejatinya bukan hanya perwira Kilang 
Balongan yang menunjukkan semangatnya 
m e n g u p a y a k a n  y a n g  t e r b a i k  u n t u k 
menormalkan kondisi ini. Sebelum Kilang 
Balongan kembali beropersi normal, mereka 
didukung oleh para perwira lainnya dari Kilang 
Cilacap, Dumai, Balikpapan, dan Kilang TPPI 
Tuban dengan cara memaksimalkan kapasitas 
produksi untuk memenuhi kebutuhan produk 
BBM ke berbagai wilayah yang biasa dipasok 
dari Kilang Balongan.  

Tak hanya itu, dukungan doa pun mengalir 
deras dari seluruh keluarga besar Pertamina 
agar ujian tersebut dapat segera tertangani 
dan bangkit lagi untuk memberikan energi bagi 
negeri. Belum lagi dukungan dari berbagai 
stakeholder yang memberikan apresiasi atas 
kesigapan para perwira menangani kondisi 
darurat yang terjadi pada akhir Maret lalu, 
bahkan ikut turun langsung membantu untuk 
meminimalkan dampak kejadian tersebut.

Dukungan seluruh pihak tersebut menjadi 
salah satu contoh terciptanya sebuah harmoni 
yang manis dalam sebuah ekosistem bisnis 
migas di Indonesia. Ini juga menjadi salah satu 
pembelajaran penting bahwa segala kendala 
yang terjadi di lapangan bisa teratasi dengan 
baik jika seluruh pihak memiliki semangat 
pengabdian yang sama sehingga dapat 
bersinergi dengan baik menangani masalah 
secara komprehensif. 

Semangat pengabdian i tu lah yang 
harus terus kita jaga. Bahwa kiprah seluruh 
komponen  bangsa  d icu rahkan  demi 
kemaslahatan negeri ini.•

MANAGEMENT INSIGHT: 
SINERGI PERTAMINA GROUP, KUNCI SUKSES PBAS

< dari halaman 6

12 April 2021
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Pertamina Patuhi Perubahan PBBKB 
Sumatera Utara

Menteri BUMN dan Gubernur Jawa Barat Tinjau 
Pertashop di Lembang

Menteri BUMN Erick Thohir  (kedua dari kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) 
mengapresiasi kehadiran Pertashop di  Desa Cibodas, Lembang.

FO
TO

: M
O

R
 I

SOROT

B A N D U N G  -  P e r t a m i n a 
te rus  mendukung p rogram 
pemberdayaan  masyaraka t 
d i  se jumlah daerah dengan 
mendirikan Pertashop. Sebuah 
l a yanan  yang  member i kan 
kemudahan bagi masyarakat 
un tuk  mendapa tkan  akses 
t e r h a d a p  l a y a n a n  P ro d u k 
Pertamina.

Salah satu tugas Pertamina 
adalah memastikan ketahanan 
e n e r g i  d i  s e l u r u h  w i l a y a h 
di Indonesia sebagai bentuk 
pe layanan bagi  masyarakat 
salah satunya melalui Pertashop 
yang merupakan bagian dari 
Program One Village One Outlet 
(OVOO) untuk mewujudkan energi 
berkeadilan.

K e b e r a d a a n  P e r t a s h o p 
mendapat perhat ian Menter i 
BUMN Erick Thohir saat melakukan 
kunjungan ke Desa Cibodas, 
Lembang Kabupaten Bandung 
Barat, didampingi Gubernur Jawa 
Barat Ridwan Kamil dan Sales 
Area Manager Bandung Pertamina 
Regional Jawa Bagian Barat 

bagi calon mitra, t idak perlu 
khawatir pasokan dan prosedur 
operasional pelayanan yang akan 
diberikan karena semuanya akan 
melalui pelatihan,” kata Eko.

Semen ta ra  i t u ,  pem i l i k 
P e r t a s h o p  D e s a  C i b o d a s 
Maribaya Lembang, Sopi Indrayati 
menuturkan,  kehadiran Pertashop 
sangat dirasakan oleh masyarakat 
setempat. “Warga tidak perlu 

jauh lagi ke SPBU yang jaraknya 
kurang lebih 7,5 kilometer dari 
wi layahnya. Apalagi  sete lah 
melihat ada mobil tangki datang 
untuk melakukan pengis ian, 
warga semakin yak in untuk 
membeli BBM di sini. Kehadiran 
Pertashop juga menggerakkan 
roda perekonomian desa serta 
menopang area wisata Curug 
Maribaya,” ujar Sopi.•MOR III

Gustiar Widodo.
Erick dan Ridwan bersama-

sama menin jau keberadaan 
Pertashop sekaligus mengajak 
konsumen untuk berd iskus i 
tentang manfaat dari keberadaan 
Pertashop tersebut, Jumat (8/4).

Dikonfirmasi secara terpisah, 
Unit Manager Communication, 
Relat ions & CSR Pertamina 
Pemasaran  Reg iona l  Jawa 
Bagian Barat (JBB) Eko Kristiawan 
menjelaskan, di Jawa Barat, 
Pertamina telah menghadirkan 
126 unit Pertashop yang dimiliki 
oleh masyarakat setempat seperti 
pengusaha lokal ,  pesantren 
dan BUMdes, sebagai upaya 
penguatan ekonomi dengan 
membangun rantai distr ibusi 
produk Pertamina.

“Sebagai lembaga penyalur 
resm i  be r ska l a  kec i l  m i l i k 
Pertamina, Pertashop memiliki 
standar kualitas, operasional, 
dan harga yang sama. Karena itu, 
masyarakat sebagai konsumen 
tidak perlu khawatir akan kualitas 
dan harga produknya,  dan 

MEDAN - Sesuai dengan Peraturan Gubernur 
Sumatera Utara Nomor 01 Tahun 2021 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan 
Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), 
terdapat perubahan tarif PBBKB khusus 
bahan bakar nonsubsidi dari sebelumnya 
5 persen disesuaikan menjadi 7,5 persen 
di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan 
untuk tarif PBBKB Jenis BBM Khusus 
Penugasan (JBKP) seperti Premium dan Jenis 
BBM Tertentu (JBT) seperti Bio Solar tidak 
mengalami perubahan.

“Mengacu pada perubahan tarif PBBKB 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi 
Sumatera Utara, sesuai dengan surat edaran 
Seketaris Daerah Provinsi Sumut, mulai 1 April 
2021, Pertamina melakukan penyesuaian 
harga khusus untuk BBM nonsubsidi di 
seluruh wilayah Sumut,” jelas Taufikurachman, 
Unit Manager Communication, Relations, & 
CSR Regional Sumbagut.

Tau f i ku rachman  menambahkan , 
penyesuaian harga dilakukan per tanggal 1 
April 2021. Adapun perubahannya adalah 
harga Pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp7.850, 
Pertamax dari Rp9.000 menjadi Rp9.200, 
Pertamax Turbo dari Rp9.850 menjadi 
Rp10.050, Pertamina Dex dari Rp10.200 
menjadi Rp 10.450, Dexlite Rp 9.500 menjadi 

Rp 9.700, serta Solar Non PSO dari Rp9.400 
menjadi Rp9.600. 

Perubahan harga ini tidak berpengaruh 
terhadap Program Langit Biru (PLB) yang 
sedang berlangsung di Kota Medan. 
Pelanggan tetap bisa merasakan program ini 
di SPBU 14.2011.84 yang terletak di Jalan 
T. Amir Hamah dan SPBU 14.2011.45 yang 

berada di Jalan Karya.
“Masyarakat t idak per lu khawatir 

karena Pertamina tetap menjamin pasokan 
BBM aman untuk mencukupi kebutuhan 
masyarakat. Kami juga mengimbau agar 
masyarakat terus menggunakan BBM 
berkualitas sesuai peruntukan teknologi 
kendaraan,” tutur Taufikurachman.•MOR I
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Komisaris Utama Apresiasi Kinerja 
Operasional di Boyolali dan Bojonegoro
Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama melakukan kunjungan kerja ke dua wilayah kerja Pertamina 
di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bersama anggota Komisaris  yang terdiri dari Ego Syahrial, Condro Kirono 

dan David Bingei  Basuki memantau kinerja Fuel Terminal (FT) Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (7/4), dan Proyek 
Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran - Tiung Biru (JTB) di Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (8/4).

Kunjungan Kerja

Kehadiran jajaran Komisaris Pertamina di FT Boyolali untuk 
memastikan keandalan integrasi digitalisasi SPBU dengan FT 
Boyolali dalam menunjang keandalan penyaluran Bahan Bakar 
Minyak (BBM) dari tangki penyimpanan di Fuel Terminal hingga 
disalurkan ke SPBU. Kunjungan tersebut diterima oleh Executive 
General Manager Pertamina Pemasaran Regional Jawa Bagian 
Tengah, Sylvia Grace Yuvenna.

Dalam arahannya, Komisaris Utama Pertamina, Basuki 
Tjahaja Purnama mengungkapkan integrasi digitalisasi tersebut 
merupakan salah satu upaya Pertamina dalam menghadirkan 
pelayanan yang optimal dan akurat kepada masyarakat dalam 
menyediakan kebutuhan bahan bakar. “Sistem pemantauan 
secara real time ini sangat penting untuk menjamin pelayanan 
dan kegiatan operasional penyaluran dan penerimaan BBM tidak 
terganggu,” ujar Basuki.

Dirinya juga mengapresiasi implementasi digitalisasi yang telah 
dijalankan FT Boyolali. “Kami berharap agar sistem digitalisasi 
ini diterapkan di seluruh TBBM dan terintegrasi juga dengan 
digitalisasi SPBU,” tuturnya.

Sylvia mengungkapkan, program digitalisasi merupakan 
upaya Pertamina dalam memetakan seluruh aspek bisnis hilir 
agar mendapatkan data dan informasi secara real time sehingga 
optimalisasi pelayanan, penyaluran dan keandalan suplai akan 
terjamin. “Penggunaan sistem digital membuat Pertamina lebih 
siaga dalam mengirimkan BBM tambahan ke SPBU, tanpa 
harus menunggu stok BBM habis (auto replenishment system) 
sehingga meminimalkan terjadinya kelangkaan BBM di SPBU,” 
tutur Sylvia.•MOR IV

Komisaris Utama Pertamina juga  memantau perkembangan 
Proyek Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran - 
Tiung Biru (JTB) yang dioperatori oleh PT Pertamina EP Cepu 
(PEPC) di Bojonegoro, Jawa Timur.  Dalam kesempatan itu, 
Basuki didampingi Direktur Utama PT Pertamina EP Cepu, 
Awang Lazuardi, CEO Subholding Upstream Pertamina 
Budiman Parhusip, Komisaris Utama PT Pertamina EP Cepu 
Gandhi Sriwidodo, dan  jajaran manajemen Pertamina lainnya. 

Di lokasi proyek yang berada di Desa Bandungrejo, 
Bojonegoro tersebut, Basuki berharap kegiatan Proyek JTB 
dapat segera on stream pada  November 2021.

“Apresiasi kepada PEPC yang telah mengawal Proyek JTB 
ini dengan baik dan lancar. Secara keseluruhan, Proyek JTB 
ini on the track, kami berharap dapat segera on-stream pada 
November tahun 2021. Khusus untuk pekerja Proyek JTB, 
bekerjalah dengan selamat dan pulanglah dengan selamat,” 
ujar Basuki.

Pertamina mengembangkan Proyek Pengembangan Gas 
Lapangan Unitisasi JTB untuk memenuhi kebutuhan energi 
nasional. Ke depan, proyek JTB dapat menyumbangkan energi 
gas sebesar 192 MMSCFD pada masa produksi. Proyek ini 
juga memberikan efek pengganda (multiplier effect) dalam 
memberikan pasokan gas bagi berbagai sektor industri di Jawa 
Tengah dan Jawa Timur. Selain itu, bermitra dengan ExxonMobil 
Cepu Limited, Pertamina terlibat dalam kepemilikan saham 
sebesar 45% di Lapangan Minyak Banyu Urip.•PEPC

BOYOLALI BOJONEGORO

Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (kedua dari kanan) bersama 
jajaran komisaris lainnya memantau implementasi integrasi digitalisasi SPBU dengan 
Fuel Terminal Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (7/4).

Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama  berharap Proyek 
pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran-Tiung Biru dapat on stream 
sesuai target yang telah ditetapkan pada November 2021.
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Pertamina Jamin Ketersediaan 
Energi Jelang Ramadan

Jelang Ramadan, Pertamina memastikan  ketersediaan dan distribusi energi di 
Pulau Jawa dalam kondisi aman. 

REGIONAL JAWA 
BAGIAN BARAT 

Memasuki triwulan kedua tahun 2021, PT Pertamina (Persero) 
melalui Pemasaran Regional Jawa Bagian barat memastikan operasional 
pemenuhan kebutuhan energi masyarakat serta stok BBM, LPG, dan avtur 
untuk wilayah Jawa Bagian Barat tetap aman. Saat ini rata-rata ketahanan 
stok BBM di Fuel Terminal di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten 
masih mencapai lebih 20 hari. Sebagian besar pasokan BBM dan LPG 
di wilayah Jawa Bagian Barat disalurkan dari Kilang Balongan dan Kilang 
Cilacap, melalui dua Integrated Terminal (Terminal BBM & LPG), lima Fuel 
Terminal, dan dua LPG Terminal.  Sedangkan untuk Avtur, Depot Pengisian 
Pesawat Udara (DPPU) Soekarno Hatta saat ini disuplai dari Kilang Dumai 
dan Kilang Cilacap. Sementara suplai avtur untuk DPPU lainnya di wilayah 
Jawa Bagian Barat diperoleh dati DPPU Soekarno Hatta.•MOR III
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REGIONAL JAWA 
BAGIAN TENGAH

Di Provinsi  Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pertamina 
memastikan pasokan dan distribusi BBM, LPG dan avtur tetap aman jelang 
Ramadan. 

Di wilayah operasi Jawa Bagian Tengah (JBT), pendistribusian BBM dan LPG  
dilakukan dari  7 Fuel Terminal (FT) dan Integrated Terminal (IT).  Sementara untuk 
lembaga penyalur BBM dan LPG, di seluruh Regional JBT  terdapat 929 SPBU, 
51.677 Pangkalan LPG PSO, 9.004 outlet LPG Non-PSO yang beroperasi pada 
masa normal. Saat ini, rata-rata konsumsi harian BBM jenis gasoline (Premium, 
Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo) berada di angka 11.900 Kiloliter (KL) per 
hari; untuk BBM jenis gasoil (Bio Solar, Dexlite, Pertamina Dex) berada di angka 
6.000 KL per hari; untuk LPG berada di angka 4.200 Metric Ton (MT) per hari; 
Untuk Avtur berada di angka 150 KL per hari. Pertamina akan terus memonitor 
perkembangan di lapangan setiap hari untuk mengantisipasi adanya peningkatan 
kebutuhan, salah satunya dengan implementasi digitalisasi SPBU.•MOR IV
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REGIONAL JAWA 
TIMUR, BALI, NUSA 

TENGGARA
Kebutuhan akan energi dalam bentuk bahan bakar minyak (BBM), 

Liquified Petroleum Gas (LPG) produk turunan lainnya seperti pelumas 
serta petrokimia di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat 
(NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dijamin aman tersedia tanpa 
kendala. Untuk fuel terminal (FT) di wilayah operasional Jatimbalinus, 
sebagian besar suplai dikirim dari Kilang Cilacap, Kilang Balikpapan, dan 
TPPI Tuban, dengan ketersediaan seluruh produk di 19 FT dan Depot 
Pengisian Pesawat Udara (DPPU) yang melayani lebih dari 475.000 
kiloliter. Untuk LPG, stok yang tersedia di tujuh terminal LPG milik 
Pertamina berada di angka 23.500 Metrik Ton (MT).•MOR V
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Pertamina Boyong 34 Penghargaan 
PR Indonesia Awards 2021

SOROT

JAKARTA -Pertamina Group kembali menorehkan 
prestasi gemilang di ajang kompetisi Public 
Relat ions Indonesia Awards (PRIA) 2021, 
pada Rabu (31/3). Dalam penganugerahan 
yang diselenggarakan oleh PR Indonesia dan 
diumumkan secara daring tersebut, Pertamina 
Group berhasil meraih 34 penghargaan dari 15 
sub kategori, di antaranya owned media, kanal 
digital, manajemen krisis, laporan tahunan, brand 
guideline, program PR, program CSR, departemen 
PR, perusahaan terpopuler di media cetak.

Khusus kategori terpopular di media cetak, 
PR Indonesia bekerja sama dengan iSentia 
Indonesia melakukan monitoring pemberitaan 
dengan eksposur positif terbanyak dari ratusan 
korporasi/lembaga/kementerian/pemerintah 
daerah di 24 koran nasional, 40 koran daerah, 
dan 110 majalah mainstream di Indonesia. Periode 
monitoring berlangsung dari 1 Januari 2020 
hingga 31 Desember 2020. Dari hasil mainstream 

berupaya meningkatkan di masa yang akan 
datang,” ujarnya.

PR IA  2021  men jad i  buk t i  be rbaga i 
keterbatasan akibat pandemi COVID-19 tak 
sedikitpun mengurangi antusiasme para peserta 
untuk berkarya dan mengikuti ajang ini. Tercatat 
ada 124 instansi, lembaga pemerintah, dan 
korporasi turut meramaikan sebelas kategori. 
Adapun totalnya mencapai 599 entri, lebih tinggi 
ketimbang tahun lalu 543 entri.

“Ini sebuah pencapaian luar biasa. Kompetisi 
PRIA menjadi saksi betapa banyaknya kreativitas 
program PR yang lahir selama setahun masa 
pandemi,” ujar founder dan CEO PR INDONESIA 
Group Asmono Wikan.

Ajang tahunan yang diselenggarakan oleh PR 
INDONESIA ini melibatkan 14 juri. Para juri terdiri 
dari pakar PR, praktisi senior PR, konsultan/agensi 
PR, akademisi dan tokoh asosiasi/organisasi 
PR.•RO

media monitoring tersebut, Pertamina dinobatkan 
sebagai salah satu BUMN terpopuler di media 
cetak, sedangkan PT Asuransi Tugu Pratama 
Indonesia Tbk dan PT Pertamina EP dinobatkan 
sebagai anak usaha BUMN terpopuler di media 
cetak.

Anak perusahaan dan afiliasi Pertamina lainnya 
juga berjaya pada satu-satunya ajang kompetisi 
praktisi PR paling komprehensif di Indonesia ini. 

Vice President Corporate Communication 
Pertamina Fajriyah Usman menyampaikan, prestasi 
ini merupakan karya seluruh praktisi public relations 
Pertamina Group. Dengan pencapaian yang diraih 
Pertamina Group di ajang PR Indonesia Awards 
2021 ini menjadi kesempatan untuk mengukur 
capaian kinerja PR di mata stakeholders.

“Prestasi yang kami terima sekarang menjadi 
cambuk bagi kami, praktisi PR di Pertamina Group 
untuk terus mempertahankan kinerja kehumasan 
yang sudah bagus di mata stakeholders, bahkan 



APQ Awards 2021 Ciptakan Value Creation 
Rp33,36 Triliun

SOROT

JAKARTA - Memasuki tahun ke-11 
Annual Pertamina Quality Awards 
(APQ) 2021, PT Pertamina (Persero) 
menampilkan  inovasi  insan mutu 
Pertamina yang tergabung dalam 
130 gugus terseleksi. Sebelumnya, 
sebanyak 3.062 risalah inovasi yang 
terdaftar dari seluruh Indonesia 
mampu menciptakan value creation 
sebanyak Rp33,36 triliun. 

Penciptaan nilai APQ 2021 
ini lebih tinggi dari roadmap value 
creation 2020 yang dicanangkan 
perusahaan sebesar Rp25 triliun. 
Walaupun pandemi COVID-19 
be lum berakh i r,  APQ yang 
bertu juan untuk penciptaan 
budaya perbaikan berkelanjutan 
( C o n t i n u o u s  I m p ro v e m e n t 
Program/CIP) ini tetap diminati 
perwira Pertamina. Ajang kompetisi 
dan pameran inovasi insan mutu 
Pertamina ini berlangsung selama 
3 hari, mulai 5–8 April 2021 secara 
virtual melalui m-Teams. 

Direktur Utama Pertamina 
Nicke Widyawati menyatakan 
APQ Awards 2021 sangat spesial 
karena inovasi dihasilkan di masa 
pandemi COVID-19 sehingga 
mampu mempercepat digitalisasi 
di Pertamina Group. 

“APQ Award 2021 ini termasuk 
yang paling spesial karena inovasi-
inovasi yang ditemukan adalah 
saat dilanda oleh COVID-19. 
Tantangan dan ketidakpastian 
ini menuntut kita untuk agile dan 
secara kreatif mencari solusi agar 
program penting perusahaan tetap 
berjalan,” ujarnya. 

Karena itu, Nicke bangga 
dengan kiprah para perwira 
Pertamina.  “Sebagai BUMN migas, 
Pertamina memiliki target untuk 
menjadi global energy company 
dengan market value US$100 
billion pada 2024.  Aspirasi ini 
bisa diwujudkan dengan kerja 
sama semua lini bisnis melalui 
peningkatan competit iveness 
perusahaan. Untuk itu, kami 

mendukung terselenggaranya 
APQ Award 2021 agar tetap 
terus dilaksanakan secara sustain 
guna mendorong kemajuan bisnis 
Pertamina,” tuturnya.

D u k u n g a n  y a n g  s a m a 
disampaikan Menteri BUMN Erick 
Tohir. Ia bangga dengan inovasi 
yang dilakukan perwira Pertamina.  
Menurutnya kegiatan ini sebagai 
salah satu solusi permasalahan 
bangsa dan arus utama pergerakan 
transformasi ekonomi Indonesia 
menuju visi 2045.

“Kegiatan ini juga selaras 
dengan corevalues BUMN. Inovasi 
ini sangat penting di Pertamina dan 
tentunya BUMN untuk membangun 
kemandirian dan keunggulan 
bangsa tanpa tergantung dengan 
bangsa lainnya. Pertamina telah 
berhasil mewujudkan inovasinya 
dalam bentuk pengakuan kekayaan 
inte lektual  dan membangun 
ekosistem yang kondusif dengan 
cara melakukan kerja sama antar 
stakeholder dan memfasilitasi 
kolaborasi antara Pertamina 
dengan industri lainnya serta 
pemerintah dan masyarakat,” 
ucapnya. 

Sementara itu, Senior Vice 
President Human Capital Pertamina 
Tajudin Noor melaporkan, dari 
73 PC Prove, 33 FT Prove, 17 
I Prove, dan 7 RT Prove  yang 
ikut dalam APQ Awards 2021, 
Pe r tam ina  member i kan  11 
kategori penghargaan dan 1 
spesial Recognition For Quality 
Improvement  in  O i l  &  Gas 
Movement Activities & Best of The 
Best  berdasarkan penilaian 19 juri 
berkompeten. 

“Kami harap hasil inovasi yang 
telah divalidasi dapat direplikasi dan 
dipastikan aspes sustainabilitynya 
begitu pula dengan potensi 
komersial isasi yang nantinya 
dapat menjadi new business dan 
memberikan added value bagi 
perusahaan,” harap Tajudin.•IDK

Menteri BUMN Erick Tohir memberikan apresiasi kepada APQ Awards 2021 sekaligus 
kepada perwira Pertamina yang telah mengikuti dan berhasil memperoleh peringkat terbaik, 
Kamis (8/4).

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati  memberikan sambutan sekaligus membuka 
secara resmi Annual Pertamina Quality (APQ) Awards 2021 yang diselenggarakan secara 
virtual selama tiga hari, mulai Senin (5/4).

Di salah satu booth Air 3 dari Regional Jawa Bagian Tengah, Gugus PC Prove Persada IV 
memperkenalkan Pertamina Robotic Health dalam acara APQ Awards 2021. Regional Jawa 
Bagian Tengah juga mendapatkan penghargaan Best of the Best dalam ajang tersebut.

FO
TO

: A
P

FO
TO

: A
P

FO
TO

: A
P

12 April 2021
No. 15 TAHUN LVII12



Dalam rangka mendukung program vaksinasi COVID-19 yang digulirkan pemerintah, keluarga 
besar Pertamina Group berpartisipasi dalam kegiatan tersebut di berbagai wilayah operasi. 

Pertamina 
Dukung 
Program 
Vaksinasi 
Nasional 

REFINERY UNIT III PLAJU

Sebanyak 300 perwira yang bertugas di Kilang Plaju mengikuti 
vaksinasi COVID-19. Dengan vaksin tersebut diharapkan kekebalan 
tubuh akan meningkat. General Manager RU III Plaju, Moh. Hasan Efendi 
juga mengikuti vaksinasi tahap pertama yang merupakan Sinergi BUMN 
dengan Rumah Sakit Pertamina Plaju ini.  Kegiatan  diselenggarakan di 
Gedung Ogan dan Baleria RU III Plaju, mulai Selasa (6/4) selama dua 
hari. Para perwira yang divaksin berasal dari seluruh fungsi disesuaikan 
dengan kriteria prioritas adalah para pekerja yang mendekati umur 50 
tahun serta para pekerja yang benar-benar perlu divaskin sesuai dengan 
peraturan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pertamina Plaju.•RU III
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PEMASARAN REGIONAL 
SUMATERA BAGIAN SELATAN

Dalam rangka mendukung program vaksinasi COVID-19 secara 
nasional yang dicanangkan pemerintah, Pemasaran Regional Sumatera 
Bagian Selatan (Sumbagsel) melakukan vaksinasi COVID-19 tahap awal 
kepada 100 perwira frontliner, yang terdiri darioperator SPBU, Awak Mobil 
Tangki (AMT), petugas Depot BBM Pertamina, sekuriti, dan resepsionis 
yang bertugas di wilayah kerja Regional Sumbagsel, Kamis (8/4). Kegiatan 
diselenggarakan di Kantor MOR II, Palembang dengan menggandeng 
Rumah Sakit Pertamina Plaju dan Dinas Kesehatan Kota Palembang. 
Kegiatan vaksinasi tahap awal ini  juga merupakansinergi dengan BUMN 
lain yang berada di wilayah kota Palembang, di antaranya PT PLN, PT 
Bank Mandiri, dan Indonesia HealthCare Corporation.•MOR II
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Implementasi Program 
Langit Biru Makin Luas

Pertamina terus melakukan edukasi kepada masyarakat dan konsumen untuk menggunakan bahan bakar 
yang berkualitas dengan menggulirkan Program Langit Biru. Program yang diharapkan dapat menciptakan 

kualitas udara lebih bersih dan sehat ini kini makin meluas ke berbagai kota di tanah air. 

MEDAN
Di Kota Medan, Pertamina menggulirkan PLB melalui penjualan 

Pertalite dengan harga khusus, yaitu Rp6.450 per liter. Untuk 
sementara, PLB dilaksanakan di dua SPBU Kota Medan, yakni SPBU 
14201184 Jalan T. Amir Hamzah dan SPBU 14201145 Jalan Karya 
yang berada dalam satu klaster. Promo lainnya, selama Maret ini 
dengan aplikasi My Pertamina, Pertamina memberi promo potongan 
harga lebih Rp 300 per liter untuk transaksi Pertamax Series dan 
Dex Series.•MOR I
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Program Langit Biru (PLB) juga merambah Kota Jambi dalam 
tiga tahap mulai 3 April 2021. Tahap 1, Pertamina memberikan harga 
khusus Pertalite sehingga konsumen hemat Rp1.400 selama 2 bulan 
(Pertalite dihargai Rp6.450 per liter). Tahap 2, hemat Rp1.000 selama 
2 bulan (Pertalite dihargai Rp6.850 per liter). Tahap 3, hemat Rp600 
selama 2 bulan (Pertalite dihargai Rp7.250 per liter). Program ini 
terdapat di 17 SPBU di Kota Jambi.•MOR II
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Di wilayah operasi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, 
PLB telah hadir di 51 SPBU yang terdapat di 11 kota dan kabupaten, 
di antaranya di kota Semarang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, 
Kabupaten Temanggung, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung 
Kidul, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Tegal, dan 
Kabupaten Banjarnegara. Dalam program ini, Pertamina memberikan 
harga khusus untuk produk Pertalite dengan harga lebih hemat Rp800 
per liter untuk konsumen kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, 
angkutan umum kota (angkot) serta taksi plat kuning.•MOR IV
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Mulai (27/3), Pertamina Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara 
(Jatimbalinus) memberlakukan Program Langit Biru di Kota Mataram 
dengan memberikan harga khusus Pertalite untuk konsumen,  
Rp6.450 per liter. Program ini terdapat di  9 SPBU dan berlaku 
hingga 27 Mei 2021. Program ini diharapkan dapat meningkatkan 
kesadaran masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan agar mau 
beralih ke bahan bakar yang lebih baik, rendah emisi sehingga 
tercipta pengurangan polusi udara dan lingkungan yang sehat•MOR V
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JAMBI

SEMARANG

MATARAM
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Tingkatkan Kinerja dan Efisiensi Operasional
Sarana Tambat Pertamina

Sebagai Perusahaan Energi Nasional yang sangat mengutamakan 
kecepatan dan optimalisasi suplai Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah 
tanah air, salah satu ukuran yang digunakan oleh Pertamina adalah 
Integrated Port Time (IPT).

IPT merupakan suatu ukuran terintegrasi pengukuran waktu labuh 
kapal (ATA to ATD full away) untuk seluruh jenis kapal yang dioperasikan 
oleh Pertamina guna mengukur efisiensi waktu di pelabuhan untuk kegiatan 
bongkar muat kargo sesuai standar waktu yang ditetapkan pelabuhan. 
Ukuran IPT akan berimplikasi atas tingkat kompetitif operasi logistic di 
Pertamina.

dapat menyebabkan COGS (Cost Of Goods Sold) produk meningkat juga, 
sehingga menjaga agar IPT serendah mungkin sesuai target maupun Best 
Practice sudah menjadi hal mandatory guna mendukung profitabilitas 
Perusahaan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)  
yang sudah ditetapkan. Sebagaimana ilustrasi di samping, optimalisasi 
IPT perlu dilakukan guna mendukung profitabilitas Perusahaan sesuai 
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)  yang sudah ditetapkan.

Dalam melaksanakan hal tersebut, terdapat tantangan yang dihadapi 
guna menunjang keberhasilan penerapan IPT Pertamina, antara lain:

1. Optimalisasi penjadwalan Master Program melalui Pengembangan 
aplikasi scheduling Primary Distribution Dynamic Scheduling dan 
JOD/Command Centre.

2. Keandalan infrastruktur darat, seperti sarana tambat, tanki timbun, 
jetty, pipeline, pompa, fasilitas bunker dll.

3. Kehandalan performa kapal, seperti speed, pumping rate/
capacity, ship reliability, multi cargo operation.

4. Kehandalan sistem pendukung, seperti digitalisasi IPMAN, SOP 
(STK), KPI shared, dll.

5. Teamwork, koordinasi & komunikasi lintas Fungsi, Holding & 
Subholding. 

Hingga saat ini, Pertamina telah berhasil melakukan perbaikan 
secara berkesinambungan dalam pencapaian IPT yang terus mengalami 
penurunan yaitu sebesar 13% dari tahun 2017 s/d YTD Februari 2021. 
Realisasi IPT periode YTD Februari 2021 yaitu 36,43 jam atau 8,9% lebih 
rendah daripada target baseline 2021 yaitu 40 jam dan 3,5% lebih rendah 
dari realisasi tahun 2020 yaitu 37,75 jam.

Nilai IPT Target berada di range IPT Baseline dan IPT Standar yang 
disepakati melalui challenge session berdasarkan angka IPT Baseline yaitu 
IPT historis/IPT realisasi yang terjadi di pelabuhan selama kurun waktu 
12 bulan terakhir (Januari s.d. Desember) mencakup adanya waiting, 
dan menuju IPT Standar yaitu IPT apabila tidak terjadi waiting, kondisi 
sempurna, dan dihitung berdasarkan asumsi tidak ada waktu tunggu di 
dalamnya (normal condition). 

Diperlukan komitmen seluruh Fungsi terkait khususnya Fungsi 
yang memiliki tanggung jawab role Terminal, seperti Loading Master, 
Marine, Lab, dan Finance untuk memastikan validitas data entry IPMAN. 
Zero Mistake dalam implementasi aplikasi IPMAN diperlukan dalam 
mengevaluasi dan menjadi dasar pengambilan keputusan terkait optimasi 
global pengelolaan kinerja & efisiensi operasi pelabuhan ini.

Forum Group Discussion bersama fungsi-fungsi terkait di Holding 
dan Subholding dilaksanakan untuk membahas masalah atau isu yang 
terjadi dan solusi yang bisa dilakukan sebagai upaya mereduksi angka 
IPT Pertamina. Karena dengan bersama, kita bisa meningkatkan kinerja 
& efisiensi operasi pelabuhan dengan seksama.•

IPT telah diperkenalkan secara resmi di Pertamina sejak tahun 2010 
dan IPT terus berkembang hingga saat ini dengan dukungan tim yang solid 
dari seluruh fungsi di Holding (fungsi Logistics Integration & Optimization 
dan fungsi CICT) dan Subholding (fungsi Refining & Petrochemical, 
Shipping Co., Commercial & Trading cq fungsi S&DP dan Marine). 

Fungsi Logistics Optimization dibawah SVP Logistics Integration & 
Optimization saat ini menjadi fungsi di bawah Direktur Logistik & Infrastruktur 
yang mendapat mandat untuk dapat mengawal dan melanjutkan program 
Optimalisasi Integrated Port Time. Program digitalisasi Integrated Port 
Management (IPMAN) juga dicanangkan untuk mendukung pengukuran 
IPT secara real time. IPMAN merupakan end-to-end integrated system 
berbasis Web & mobile apps dalam mendukung program Digitalisasi 
Pertamina yang digunakan untuk memonitor operasional marine Pertamina 
meliputi pergerakan dan aktivitas kapal serta pelabuhan yang bertujuan 
untuk menyediakan informasi operasional yang real-time, meningkatkan 
kinerja dan efisiensi pelabuhan.

Kapal yang masuk ke dalam perhitungan IPT adalah kapal milik, kapal 
charter (T/C dan spot), kapal COA, kapal impor, kapal bunkering, kapal 
industri (pihak ketiga). Secara garis besar bagian proses kegiatan kapal 
: ATA and waiting in the inner pool, steaming in, terminal time, steaming 
out, ATD (full away). 

Lamanya waktu kapal di pelabuhan dapat berdampak pada 
peningkatan jumlah kapal yang digunakan dan juga berdampak pada biaya 
angkut. Korelasi IPT terhadap finansial Perusahaan dapat diilustrasikan 
dalam gambar dibawah ini, dimana apabila nilai IPT meningkat maka 

Oleh: Tim Logistics Optimization – Dit. Logistik & Infrastruktur

Direktorat Logistik & Infrastruktur

Konsep IPT Pertamina

Optimalisasi Integrated Port Time
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“Energizing You Through New Shape of Quality 
Innovation”

Annual Pertamina Quality (APQ) Awards adalah sebuah 
ajang penganugerahan tahunan terhadap pengelolaan 
Quality Management di PT Pertamina (Persero). Tahun ini, 
penyelenggaraan APQ Awards memasuki tahun ke-11. APQ 
menjadi salah satu wadah dalam memberikan apresiasi kepada 
entitas dan para insan mutu yang berusaha memberikan energi 
terbaiknya dalam menjalankan kegiatan quality management.  

Tema APQ Award 2021 ini adalah ‘Energizing You Through 
New Shape of Quality Innovation’. Tema tersebut bertujuan selalu 
melayani masyarakat, memberikan energi untuk kepentingan 
bangsa Indonesia, serta mengedepankan inovasi sebagai 
sebuah keniscayaan. Ini merupakan bentuk dorongan dan 
dukungan agar inovasi terus dilakukan sehingga budaya inovasi 
semakin berkembang serta sinergi semakin terjalin di Pertamina. 

Pelaksanaan APQ tahun ini memiliki keunggulan atas 
Digital Innovation Expo yang merupakan Expo pertama yang 
dilakukan secara virtual di ajang APQ Awards. Kegiatan ini 
juga diikuti oleh 130 gugus yang menampilkan improvement-
nya untuk membangun Pertamina yang lebih baik. Rangkaian 
acara Opening ini juga dimeriahkan oleh Magnificent 4 Opening 

Ceremony, 130 CIP Presentation Forum, 25 Digital Innovation 
Expo, dan Quiz & Prizes. Ajang inovasi tahunan forum 
Continuous Improvement Program (CIP), Annual Pertamina 
Quality (APQ) Award 2021 resmi dibuka oleh Direktur Utama 
Pertamina Nicke Widyawati secara virtual. Sedangkan untuk 
expo dilakukan booth interaksi dengan Direktur SDM.

Acara Opening APQ Awards 2021 dilaksanakan secara 
virtual melalui Live MS-Team dan Live Youtube pada 5 April 
2021. Acara ini dimulai dari pukul 07.30-11.30 WIB dan diikuti 
oleh 850 audience melalui live event m-Teams. Opening kali ini 
dikemas berbeda melalui Drama Musikal berjudul Kamu, Aku, 
Alam, adalah Satu. 

Terdapat Booth virtual yang bisa kunjungi di APQ Awards 
2021 yaitu Booth Zona Bumi, Zona Api, Zona Air, Zona Angin, 
Zona Tanah, Booth IP Expo, Booth PSC, dan ada pula Photo 
Booth Virtual. Dengan diselenggarakan secara virtual diharapkan 
hal ini dapat mendukung aspirasi Pertamina sebagai Global 
Energy Champion 2024 dengan Market Value US$100 Bio tahun 
2024. Untuk menjalankan proses bisnis Pertamina dalam masa 
pandemi, kita harus melakukannya dengan cara inovatif agar 
Pertamina tetap sustainable dan survive sehingga visi Pertamina 
menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia dan aspirasi 
sebagai perusahaan global dapat terwujud.•

Oleh: Fungsi Quality Management and Standardization

OPENING CEREMONY APQ AWARDS 2021 

Insan Mutu… Semangat ! Hebat !
Pertamina… Jaya !!! Jaya !!!

Perwira AKHLAK, Energizing You !!!
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FSPPB Gelar Musyawarah Nasional ke-7

Perjanjian Kerja Bersama Pertamina-FSPPB 
Diperpanjang  Satu Tahun 

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati (kedua kiri) bersama Presiden FSPBB Arie 
Gumilar (kedua kanan) didampingi Direktur SDM Pertamina M. Erry Sugiharto (kanan) dan 
Sekjen FSPBB Dicky Firmansyah (kiri) menunjukkan dokumen perpanjangan  Perjanjian Kerja 
Bersama (PKB) antara Pertamina dengan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPBB) 
Periode Tahun 2019-2021, di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (6/4).

SVP Human Capital Development Pertamina Tajudin Noor memberikan sambutan 
pada pembukaan Munas FSPPB ke-7, di Cianjur (8/4).
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BANDUNG - Perjanjian Kerja 
Bersama (PKB) antara Pertamina 
dengan  Fede ras i  Se r i ka t 
Pekerja Pertamina Bersatu 
(FSPBB) resmi diperpanjang 
hingga satu tahun ke depan. 
Penandatangan perpanjangan 
PKB ini dilaksanakan di Ruang 
Ex lounge  Gedung  Utama 
Kan to r  Pusa t  Pe r tam ina , 
Jakarta, Selasa (6/4). 

D i r e k t u r  U t a m a 
Pertamina, Nicke Widyawati 
mengungkapkan  PKB i n i 
m e r u p a k a n  h u b u n g a n 
i n d u s t r i a l  y a n g  t e r j a d i 
d a r i  p e n g u s a h a  k e p a d a 
peker janya. Ada beberapa 
alasan yang menjadikan PKB 
ini diperpanjang selama satu 
tahun. 

“Perpanjangan PKB in i 
di lakukan karena dinamika 
yang terjadi di masa pandemi 
ini. Perpanjangan maksimum 
satu tahun. Kita tentu berharap 

khalayak bahwa hubungan 
industrial antara pekerja dengan 
direksi Pertamina terjalin secara 
harmonis. 

“Mudah-mudahan apa yang 
sudah tertuang di dalam PKB 
dapat di laksanakan secara 
konsisten dan bertanggung 

jawab. Saya ucapkan terima 
kasih kepada jajaran Direksi 
Pertamina karena sepakat 
untuk memperpanjang kembali 
PKB sehingga kita bisa memiliki 
perjanjian antara kedua belah 
pihak  hingga satu tahun ke 
depan,” tuturnya.•IDK

nantinya bisa segera dilakukan 
pembahasan sehingga akan 
ada PKB selanjutnya,” ujarnya. 

M e n u r u t  N i c k e , 
pe rpan jangan  PKB te tap 
memiliki dasar hukum yang jelas 
bagi pihak-pihak yang akan 
menjalankan kegiatan bisnis 
di perusahaan ini. “Dengan 
demikian, secara hukum pun 
hubungan industr ia l  tetap 
secara normatif kita jalankan 
bersama,” katanya. 

Hal senada disampaikan 
Pres iden Federas i  Ser ikat 
Pekerja Pertamina Bersatu 
(FSPBB)  A r ie  Gumi la r.  I a  
menyampaikan, PKB Periode 
2019 – 2021 berakhir pada 14 
April 2021. 

Meski diperpanjang selama 
satu tahun, namun FSPPB 
akan segera merumuskan PKB 
selanjutnya dalam waktu dekat. 
Ia berharap perpanjangan ini 
semakin menunjukkan kepada 

C I A N J U R  -  F e d e r a s i 
Serikat Pekerja Pertamina 
Bersatu (FSPPB) menggelar 
musyawarah nasional (Munas) 
ke-7 yang diselenggarakan di 
Le Eminence Hotel, Cianjur, 
Jawa Barat, Kamis (8/4). 
Kegiatan in i  dihadir i  o leh 
Senior Vice President (SVP) 
Human Capital Development  
Pertamina, Tajudin Noor dan 
seluruh anggota FSPPB, yang 
terdiri dari 19 serikat pekerja di 
lingkungan Pertamina.

Munas merupakan hajat 
t iga tahunan FSPPB yang 
dilaksanakan sesuai dengan 
Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga (AD/ART) 
organisasi. Agenda Munas 
d i i s i  dengan pemaparan 
laporan pertanggung jawaban 
pengurus FSPPB periode 
2018-2021,  penyusunan 
rekomendasi Munas pengurus 
periode berikutnya, sekaligus 
melakukan pemilihan Presiden, 
kepengurusan FSPPB dan 
D e w a n  P e r t i m b a n g a n 

yang membela kepentingan 
peker ja ,  anggota secara 
profesional ,  bertanggung 
jawab, dan berkeadilan,” kata 
Arie menambahkan.

Sementara i tu ,  Ketua 
Pelaksana Munas, Febri Rusnal 
memastikan, pelaksanaan 
kegiatan sudah menerapkan 

protokol kesehatan secara 
ketat, sesuai dengan aturan 
yang berlaku. “Setiap peserta 
munas d iwa j ibkan untuk 
lakukan swab antigen sebelum 
mengikuti acara. Alhamdulillah, 
hasi lnya negati f  sehingga 
semua peserta bisa mengikuti 
kegiatan ini,” ucap Febri.•STK

Organisasi masa bakti 2021-
2024.

Da lam sambutannya , 
Tajudin Noor  berharap kegiatan 
in i  dapat  mendatangkan 
banyak manfaat, baik bagi 
pekerja maupun perusahaan. 
“Selamat menyelenggarakan 
m u s y a w a r a h  n a s i o n a l 
u n t u k  F S P P B .  S e m o g a 
musyawarah nas iona l  in i 
berjalan dengan lancar, sukses 
dan menghasi lkan hal-hal  
terbaik untuk pekerja dan 
perusahaan,” ucapnya.

Presiden FSPPB periode 
2018-2021, Arie Gumilar pun 
menyampaikan hal yang sama. 
Menurutnya,  munas tak hanya 
kegiatan pemaparan laporan 
pertanggungjawaban ataupun 
pemi l ihan kepengurusan 
s e l a n j u t n y a ,  t a p i  j u g a 
menunjukkan bahwa FSPPB 
kompak dan solid.

“Mudah-mudahan 
in i  semakin menegaskan 
e k s i s t e n s i  k e b e r a d a a n 
FSPPB sebagai organisasi 
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Urat Nadi Pendistribusian Energi untuk Negeri
JAKARTA - Sebagai shipping company 
di bawah naungan holding BUMN Migas 
Pertamina sejak Juni 2020, PT Pertamina 
International Shipping (PIS) terus memperkuat 
armada miliknya sebagai urat pendistribusian 
energi untuk negeri. 

Menurut Corporate Secretary PIS, Arief 
Sukmara, hingga kuartal pertama 2021, 
PIS sudah memiliki 11 unit kapal milik di 
luar kapal-kapal yang selama ini beroperasi 
di perairan domestik, terdiri dari satu unit 
Floating Storage and Offloading (FSO) dengan 
kapasitas 600.000 barel, dua unit Very Large 
Crude Carrier (VLCC), dengan masing-masing 
kapasitas 2 juta barel, satu unit General 
Purpose (GP) dengan kapasitas 110.000 barel, 
dan enam unit kapal Medium Range (MR) 
dengan kapasitas 200.000 hingga 250.000 
barel. Selain itu, satu unit VLCC kapal milik, 
yaitu Pertamina Prime telah dikirim dari Jepang 
pada akhir Maret 2021.

Berbagai layanan diberikan oleh PIS, 
di antaranya penyewaan kapal, pengiriman 
minyak mentah, produk BBM, LNG & LPG, 
manajemen kapal, solusi kelautan (terminal 
terapung), solusi sarana tambat melalui 
inovasi jettyless sebagai upaya dalam proses 
cargo handling dan bunkering di pelabuhan-
pelabuhan Pertamina, solusi bunkering 
mengambang dan solusi  logist ik LNG. 

Di penghujung tahun lalu, PIS menorehkan 
jejak positif bagi negeri dengan meluncurkan 
kapal VLCC New Building pertama yang dimiliki 
Pertamina Group, yaitu Pertamina Pride di 
Jepang. Selain itu, PIS melakukan delivery 
kapal tipe VLCC SC Enterprise LIX di Terminal 
Tuban untuk mendukung optimasi pembelian 
minyak mentah impor dan perubahan pola 
lifting Banyu Urip Crude Oil (BUCO). 

Sebagai salah satu agenda 2021, selain 
peluncuran VLCC Pertamina Pride, PIS juga 
baru saja melakukan delivery VLCC Pertamina 
Prime pada 30 Maret 2021 di Galangan Japan 
Marine United (JMU), Ariake, Jepang. Sebelum 
berlayar, Pertamina Prime melakukan sea trial 
pada 8-13 Maret 2021 di Kepulauan Goto, 
Prefektur Nagasaki, Jepang. 

“Perjalanan PIS dari 2020 hingga kuartal 
1 2021 ini menjadi pencapaian tersendiri 
bagi kami. Sebagai perusahaan shipping 
terintegrasi, kami berkomitmen untuk selalu 
memberikan pelayanan terbaik sebagai mitra 
maritim yang dapat dipercaya dan diandalkan, 
serta menjadi urat nadi yang menyalurkan 
energi bagi negeri. Hal ini tercermin dalam 
pesan kunci yang ingin disampaikan kepada 
seluruh pemangku kepentingan PIS, yaitu 
Shiping The Energy Worldwide, Energizing The 
Nation with Pride, dengan tagline Delivering 
Promises,” tutur Arief.•PIS

Sejalan dengan visinya menjadi perusahaan 
shipping terkemuka di Asia dan mendorong 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia, setiap 
kapal milik PIS dipersiapkan untuk menunjang 
penyaluran pasokan energi nasional.

Seperti diketahui, pada awal 2020, PIS 
mulai melakukan utilisasi kapal milik Pertamina 
(MT Pertamina Gas I dan MT Pertamina Gas 
II) untuk mengangkut kargo impor LPG dari 
pelabuhan muat di Arabian Gulf dan untuk 
pertama kalinya di bulan Juli 2020 dari 
pelabuhan United States (US) dengan Round 
Trip day (RTD) selama 70-75 hari. 

“Maret tahun lalu menjadi waktu yang 
cukup menantang bagi kami di mana negara 
kita mulai terpapar dengan pandemi COVID-19. 
Kami tanggap menyediakan 3 unit kapal Mogas 
Type LR dan 11 unit kapal minyak mentah 
untuk mengangkut dan sekaligus menampung 
komitmen kargo di tengah penurunan konsumsi 
dan harga minyak dunia akibat pandemi,” ujar 
Arief Sukmara.

Lalu, pada Juli 2020, PIS melakukan 
utilisasi MT Gunung Geulis untuk angkutan 
ekspor dengan rute Tuban – Qingdao, Cina, 
dan angkutan minyak Malaysia, yaitu Kikeh 
dan Kidurong ke Balikpapan. Selanjutnya, pada 
Oktober 2020, PIS mengutilisasi MT Sanggau 
untuk memenuhi kebutuhan angkutan pasar 
internasional. 

Pertamina International Shipping
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Asuransi Jiwa Tugu Mandiri Go Live Digital 
Insurance System

Perta Arun Gas Perkuat Sinergi dengan Stakeholder  

Presiden Director PAG, Arif Widodo mengucapkan terima kasih kepada stakeholder atas dukungan yang diberikan selama 
ini sehingga kegiatan operasional perusahaan berjalan lancar.

Dari kiri ke kanan : Komisaris AJTM, Budhi Himawan, Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, Yudi Wahyudi 
selaku wakil pemegang saham AJTM, dan Direktur Utama AJTM, Hanindio W. Hadi secara simbolis melakukan Go 
Live Digital Insurance, di Kantor AJTM, Jakarta, Kamis (1/4).
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LHOKSEUMAWE -Perta Arun Gas (PAG) kembali 
menunjukkan komitmennya dalam menjalin relasi 
dengan stakeholder di Kota Lhokseumawe. Hal ini 
ditunjukkan pada acara intimate dinner bersama 
stakeholder yang diadakan dalam rangka HUT ke-
8   perusahaan tersebut. Acara yang menerapkan 
protokol kesehatan secara ketat itu diadakan pada 
Senin (22/3). 

Pada kesempatan tersebut, hadir Walikota 
Lhokseumawe, Suaidi Yahya, Wakil Walikota 
Lhokseumawe, H. Yusuf Muhammad, SE, MSM, 
Danrem 011/Lilawangsa, Kolonel Inf. Sumirating 
Baskoro, Dan Lanal Lhokseumawe, Kolonel Laut 
(P) M. Dimmi Oumry, SE, Dandim 0103 Aceh 
Utara, Letkol. Arm Oke Kistiyanto, Kapolres 
Lhokseumawe, AKBP Eko Hartono,  Ketua DPRK 
Lhokseumawe, Ismail A. Manaf, Dandenpom I.M/I 
Lhokseumawe, Letkol CPM Basuki Prijatmono, 
Danyon B Pelopor Lhokseumawe, AKBP Ahmad 
Yani, Dan Detasemen Arhanud 001/CSBY, Mayor 
Arh Alse Ariyanto, serta Forkopimda, dan jajaran 
pimpinan perusahaan di Lhokseumawe lainnya.

Presiden Director PAG,  Ari f  Widodo 
mengucapkan terima kasih atas dukungan 
stakeholder di Lhokseumawe selama ini. 
Menurutnya, berkat dukungan tersebut, PAG 
dapat menjalankan kegiatan operasionalnya 
dengan lancar. 

“PAG berhasil melalui 2020 yang penuh 
tantangan dengan capaian kinerja yang cukup 
baik. Hal ini menjadi semangat kami untuk  terus 
berkembang secara berkelanjutan,” ujar Arif.

Suaidi Yahya menyampaikan ucapan selamat 
ulang tahun kepada PAG. “Memasuki usia ke-
8, semoga PAG semakin kuat dan solid. Kami 
mengapresiasi kiprah PAG selama ini yang 
berperan aktif dalam membantu pembangunan 
Kota Lhokseumawe,”ucapnya.•PAG

Karena itu ia berharap kerja sama serta relasi 
yang telah terjalin antara PAG dan stakeholder 
ke depannya semakin baik sehingga dapat 
memberikan kontribusi aktif terhadap pertumbuhan 
ekonomi Aceh, terutama Lhokseumawe. 

Sementara itu, Walikota Lhokseumawe, 

JAKARTA - PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri 
(AJTM) menggelar Go Live Digital Insurance 
System “Transformation Towards Sustainable 
Growth”, di Kantor Pusat AJTM, Jakarta, Kamis 
(1/4). Acara dihadiri oleh pemegang saham 
AJTM, Dewan Komisaris AJTM, jajaran direksi 
dan manajemen AJTM, sebagai wujud komitmen 
bersama dalam melaksanakan transformasi tata 
kelola perusahaan secara berkesinambungan.

Di rektur  AJTM, Han ind io W. Hadi 
mengatakan, dengan dilakukannya transformasi 
tata kelola melalui digitalisasi insurance system, 
bisnis proses di AJTM akan berjalan lebih 
cepat, efisien, dan efektif. “Pembenahan 
sistem membuat bisnis proses menjadi lebih 
streamline karena automated workflow dan 
lebih terintegrasi, tidak ada silo lagi. Pada saat 
kita bicara data akan lebih updated, pencatatan 
transaksi lebih rapi, serta tidak ada data error. 
Dengan demikian kinerja keuangan AJTM lebih 
andal dan akuntabel. Dengan sistem yang 
terintegrasi dapat memberi pelanggan banyak 
kemudahan, efisiensi administrasi dan layanan 
lebih cepat,” ujarnya.

Pelaksanaan sistem baru yang dilakukan 
AJTM melalui layanan Cloud Software as a 
Services (“SaaS”) Dynafront, digunakan untuk 
meningkatkan kinerja yang efektif, dengan 
biaya yang efisien dalam segala aspek kegiatan 
operasional perusahaan.

Hanindio berharap digitalisasi insurance 
system mendorong pertumbuhan bisnis AJTM 
semakin berkembang sesuai dengan harapan 
stakeholders.

Komisar is  AJTM,  Budh i  H imawan 

mengapresiasi strategi transformasi tata kelola 
proses asuransi dengan Dynafront system. 
“Semoga transformasi peningkatan tata kelola 
perusahaan dengan seluruh sistem yang 
mengakomodasi transaksi, mulai dari masuk 
hingga pelaporan yang terpercaya, dapat 
menghasilkan catatan keuangan lebih akuntabel 
dan bisa lebih dimanfaatkan bagi pemegang 
saham secara maksimal,” ujar Budhi.

Ia juga berpesan, implementasi harus 
dijalankan secara konsisten dan setiap ada 
ketidaksempurnaan segera diperbaiki, sehingga 
menjadi semakin baik.

Sementara itu, perwakilan pemegang 
saham AJTM, Yudi Wahyudi mengatakan, ke 
depan melalui perbaikan sistem IT bisa men-
drive agar perusahaan memperoleh hasil lebih 
bagus lagi sehingga mendatangkan keuntungan 
bagi pemegang saham.

“Perbaikan ini membantu AJTM dalam 
memasarkan produk investasi AJTM, mendorong 
agar bisa bersaing dengan insurance companies 
lain yang lebih maju dalam bidang IT. Saya 
harapkan  terus berlanjut  dan ini merupakan awal 
yang bagus untuk meningkatkan performance 
perusahaan ke depan,” tuturnya.•AJTM

12 April 2021
No. 15 TAHUN LVII 19



12 April 2021
No. 15 TAHUN LVII20

SOCIAL Responsibility

FO
TO

: X
X

X
X

X
X

Pertamina Resmikan Taman Edukasi
di Tangerang Selatan
TANGERANG SELATAN - Sebagai BUMN yang 
peduli terhadap kemajuan kota yang berwawasan 
lingkungan, Pertamina berkolaborasi dengan 
Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) 
membangun taman edukasi, di Taman Kota 1 
Tangerang Selatan. Pertamina juga memberikan 
sarana edukasi perpustakaan digital, yang dapat 
dipergunakan warga Tangerang Selatan untuk 
mendapatkan informasi pengetahuan umum.  

Taman Edukasi Pertamina tersebut diresmikan 
oleh Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja 
Purnama serta Walikota Tangerang Selatan Airin 
Rachmi Diany, Senin (5/4). Hadir dalam kesempatan 
ini, Direktur SDM & Penunjang Bisnis Commercial 
& Trading (C & T) Subholding, Isabella Hutahaean, 
Executive General Manager Regional Jawa Bagian 
Barat Pertamina, Werry Prayogi, Vice President 
CSR & SMEPP Management Pertamina, Arya Dwi 
Paramita, serta Walikota Terpilih Benyamin Davnie 
serta Muspida Kota Tangsel.

“Pertamina berterima kasih atas kolaborasi 
seperti ini karena memang kami ingin ada edukasi 
kepada masyarakat, khususnya terkait Program 
Langit Biru,” ujar Komisaris Utama Pertamina, 
Basuki Tjahaja Purnama.

Menurut Basuki, saat ini Pertamina tengah 
mendorong pembangunan Pertashop di setiap desa 
untuk mendorong penggunaan BBM berkualitas 
dan ramah lingkungan termasuk penggunaan 
Bright Gas. “Pertamina juga mendorong masyarakat 
menggunakan MyPertamina,” ucap Basuki.

Basuki menjelaskan, saat ini MyPertamina 
telah mencapai 10 juta pengguna dan diharapkan 
terus bertambah sehingga bisa digunakan sebagai 
database dalam mendukung kemandirian energi 
dan kesejahteraan rakyat.

Basuki  menambahkan, pembangunan 
Taman Edukasi di Tangsel ini diharapkan dapat 
menjadi salah satu sarana dalam pemetaan 
potensi kontribusi dalam tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (SDGs) Poin 4, yaitu membangun dan 
meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak 
dan meningkatkan kesempatan belajar untuk anak-
anak. Selain itu, tujuan SDGs Poin 11 terpenuhi, 
yaitu menyediakan ruang publik dan ruang terbuka 
hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau.

Pertamina, imbuh Basuki menjalankan Program 
TJSL di seluruh Indonesia dengan memfokuskan 
pada 4 (empat) pilar yaitu : Pertamina Cerdas 
(kegiatan pendidikan, olahraga dan budaya), 
Pertamina Sehat (program sehat ibu dan anak 
serta penanganan pandemi COVID-19, edukasi 
Pola Hidup Bersih dan Sehat, serta dukungan 
sarana dan prasarana kesehatan), Pertamina Hijau 
(program keanekaragaman hayati, pengelolaan 
sampah, dan Desa Energi Berdikari Pertamina) 
serta Pertamina Berdikari (program desa binaan, 
pembinaan UMKM dan pemberdayaan ekonomi 
masyarakat). 

yang telah  membantu di saat pandemi dengan 
membangun Taman Edukasi  dan Permainan Anak.  

“Potensi Pendapatan Asli Daerah sangat 
banyak mengalami penurunan, tetapi dengan 
CSR Pertamina sangat membantu program 
pembangunan dan penataan di daerah Tangerang 
Selatan,” ujar Airin.  

Airin berharap, Program CSR Pertamina 
terus berlanjut karena sangat membantu dalam 
membangun dan menata kota yang ramah 
lingkungan.  

“Kami berharap tidak berhenti di sini, tetapi 
ada bantuan CSR yang lainnya dalam rangka 
pembangunan dan penataan Kota Tangsel yang 
pastinya akan dimanfaatkan oleh masyarakat,” 
tutur Airin.•PTM/HS

Keempat pilar tersebut dijalankan secara 
berkelanjutan dengan memperhatikan aspek inklusif 
dan kolaboratif serta berpedoman pada ISO 26000 
untuk mencapai target kemandirian masyarakat 
serta mendukung Pemerintah di dalam pencapaian 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 
Develoment Goals).

“Kita mesti terbiasa dengan pola hidup sehat 
dan lingkungan lebih baik, inilah untuk mencapai 
tujuan pembangunan SDGs. Kami memiliki Call 
Center 135, dan ini harus terus disosialisasikan ke 
seluruh rakyat Indonesia, karena bisa membantu 
Pertamina dalam berkontribusi untuk bangsa dan 
negara,” imbuh Basuki.

Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany 
menyampaikan terima kasih kepada Pertamina 

Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (keempat dari kanan) serta Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi 
Diany (ketiga dari kanan) memotong rangkaian  pita sebagai tanda dibukanya Taman Edukasi Pertamina, Senin (5/4). Hadir 
dalam kesempatan ini, Direktur SDM & Penunjang Bisnis Commercial & Trading (C & T) Subholding, Isabella Hutahaean, 
Executive General Manager Regional Jawa Bagian Barat Pertamina, Werry Prayogi, Vice President CSR & SMEPP Management 
Pertamina, Arya Dwi Paramita,  Walikota Terpilih Benyamin Davnie, serta Muspida Kota Tangsel.

Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama dan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany juga melakukan 
penanaman pohon di area Taman Edukasi Pertamina.
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Pertamina Group Berbagi 
Kebahagiaan Jelang Ramadan

Setiap menjelang Ramadan, Pertamina Group selalu berbagi kebahagiaan dengan memberikan santunan 
kepada anak yatim dan kaum duafa yang tinggal di sekitar wilayah operasinya. Selain itu, Pertamina Group 

mengajak mereka untuk doa bersama agar ibadah di bulan suci umat Islam tersebut dapat dijalankan dengan 
maksimal dan kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan lancar. Berikut beberapa informasi kegiatan 

berbagi di beberapa wilayah operasi yang diterima redaksi.

PT PERTAMINA LUBRICANTS
Dalam rangka membina hubungan baik dengan stakeholders 

sekaligus bersilaturahmi menjelang bulan suci Ramadan, PT 
Pertamina Lubricants melakukan kunjungan dan doa bersama ke 
tiga panti asuhan di wilayah Jakarta dan Bekasi, Selasa (6/4). Ketiga 
Panti Asuhan tersebut,  yakni Yayasan Al Iman Kemayoran, Jakarta 
Pusat, Yayasan Masjid Al Bilal Cempaka Baru, Jakarta Pusat, dan 
Yayasan Gempita Jati Asih, Bekasi. Mereka melakukan doa bersama 
dan memberikan santunan kepada lebih dari 130 anak yatim.•PTPL
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PT PERTAMINA EP CEPU

PT Pertamina EP Cepu (PEPC) sebagai salah satu unit usaha di bawah 
Subholding Upstream Regional 4 yang membawahi operasi Pertamina 
di bagian Jawa dan Indonesia Timur mengunjungi beberapa Lembaga 
Kesehatan Sosial Anak (LKSA) dan pesantren di wilayah Bojonegoro, Jawa 
Timur, Minggu (4/4). Beberapa LKSA tersebut, yaitu LKSA Manba’ul Ulum, 
Desa Bulu, Kecamatan Sugihwaras, LKSA Paratazkia, Desa Jatiblimbing, 
Kecamatan Dander, dan LKSA PA Muhammadiyah, Desa Klepek, 
Kecamatan Sukosewu, Bojonegoro, Jawa Timur.  PEPC juga memberikan 
santunan kepada ratusan anak yang ada di ketiga LKSA tersebut.•PEPC
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PEMASASARAN REGIONAL 
JAWA BAGIAN TENGAH

Pertamina Pemasaran Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) 
melakukan kunjungan dan kegiatan doa bersama di tiga Panti 
Asuhan yang berada di Kota Semarang, Jumat (2/4) dan Minggu 
(4/4). Ketiga panti asuhan tersebut, yaitu Panti Asuhan Darun Najah, 
Panti Asuhan Kyai Ageng Fatah dan Panti Asuhan Nurul Qur’an.  
Selain mengadakan doa bersama, Pertamina turut memberikan 
santunan kepada 145 anak berinteraksi langsung dengan anak asuh 
terkait kegiatan di panti asuhan.•MOR IV
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PEMASARAN REGIONAL 
KALIMANTAN 

Pertamina Pemasaran Regional Kalimatan menggelar doa bersama 
dan pemberian santunan kepada anak yatim, Senin (5/4). Acara diadakan 
di Panti Asuhan Tahfid Al Khayr, Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan 
Balikpapan Tengah Kota Balikpapan. Pada kegiatan tersebut, Pertamina 
Regional Kalimantan sekaligus memberikan santunan kepda anak-anak 
yatim yang berasal dari 3 panti asuhan di Kota Balikpapan, yakni Panti 
Asuhan Korpri Manuntung, Panti Asuhan Al Fuqoro’ Wal Masakin dan Panti 
Asuhan Tahfidz Al Khayr. Bantuan santunan diberikan kepada 40 anak dari 
masing-masing panti dengan total 120 anak penerima.•MOR VI
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REFINERY UNIT III PLAJU

Berharap keberkahan dan perlindungan dari Sang Pencipta dalam 
memproduksi energi untuk negeri dan sekaligus menyambut kedatangan 
bulan suci Ramadan, Pertamina Refinery Unit (RU) III Plaju yang biasa 
disebut Kilang Plaju  melakukan doa bersama anak yatim dan warga 
yang berada di sekitar kilang. Dalam kegiatan tersebut, Kilang Plaju juga 
memberikan santunan kepada 200 anak yatim  yang selama ini dibina oleh 
Masjid Jamik Plaju Ilir, Panti Asuhan Sahabat Yatim Plaju, dan beberapa 
panti asuhan lainnya, Sabtu (3/4).•RU III
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REFINERY UNIT IV CILACAP
General Manager (GM) Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap, Joko 

Pranoto memberikan santunan kepada anak yatim piatu dari keluarga mantan 
mitra kerja. Bantuan rutin setiap menjelang Ramadan ini juga diberikan kepada 
para janda pegawai Pertamina, di Masjid Baiturrahmah, komplek Head Office 
Klang Cilacap, Selasa (6/4).

Santunan diberikan kepada 25 orang janda pensiunan pekerja dan 9 
perwakilan anak yatim dari keluarga mantan mitra kerja. Sebelumnya, Jumat 
(2/4), Kilang Cilacap juga menyelenggarakan doa bersama dan santunan anak 
yatim di Gedung Patra Graha. Kegiatan ini merupakan wujud pengharapan demi 
kebaikan dan keberkahan terhadap operasional perusahaan. Dalam kesempatan 
itu, Kilang Cilacap berbagi kepada 400 anak yatim dari 14 panti asuhan, serta 
bantuan operasional untuk 10 masjid dan 3 gereja.•RU IVFO

TO
: R

U
 IV

REFINERY UNIT V 
BALIKPAPAN 

Pertamina Refinery Unit (RU) V Balikpapan melakukan kunjungan 
dan doa bersama anak-anak Panti Asuhan Darussilmi, Sabtu (3/4). 
Kegiatan yang dilakukan secara sederhana itu sebagai bentuk ucapan 
syukur dan memohon berkah serta keselamatan dari Yang Maha Kuasa. 
Dalam kesempatan itu, Pertamina juga memberikan santunan kepada 50 
anak penghuni Panti Asuhan (PA) Darussilmi.  Sehari sebelumnya, Kilang 
Balikpapan juga melakukan doa bersama di Panti Asuhan Nurul Iman dan 
menyalurkan santunan kepada 50 anak panti asuhan tersebut.•RU V
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1 Oktober 2012, awal energiku di perusahaan ini. Tidak terasa aku 
telah ditugaskan melanglang buana di nusantara dengan mulai dari 
mencicipi rujak cingur di Surabaya, naik becak motor di Pangkalan 
Brandan, hingga kini dapat selfie berlatar Jembatan Ampera di Palembang. 

Hingga sewindu bekerja di perusahaan ini, sampailah di tahun 2020 
yang penuh dengan tantangan, rasa syukur kepada Sang Pencipta yang 
masih memberiku kecukupan, perusahaanku tidak sampai mengurangi 
jumlah sumber daya manusia. 

Kulihat ibu pertiwi, sedang bersusah hati, air matanya berlinang. 
Penggalan lagu yang cocok dengan kondisi saat ini, rasa pilu melihat 
Indonesia yang sedang berjuang melewati ujian yang cukup berat. 

Apabila batu baterai Energizer sebagai sumber energi memiliki variasi 
produk A, AA, dan AAA, begitu juga Pertamina sebagai sumber energi 
bagi Indonesia mempunyai core value AKHLAK untuk memberikan power 
kepada perwiranya yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, 
dan Kolaboratif. Perwira (Pertamina Wira) sendiri adalah sebutan untuk 
pekerja Pertamina yang berdedikasi, siap menjalankan amanah, serta 
memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Pertamina, bangsa, dan 
negara.

Indonesia mempunyai pedoman Pancasila sila kelima dan pasal 33 
UUD 1945 sebagai pasal unik dan powerfull dimana memperjuangkan 
keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Pelajaran tersebut diperkenalkan kepada Generasi X (yang lahir antara 
tahun 1961 – 1980) melalui PMP (Pendidikan Moral Pancasila), generasi 
Y atau milenial (1981 – 1994) melalui PPKn (Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan), dan sekarang generasi Z (1995 – 2010) sedang 
mempelajari PKN (Pendidikan Kewarganegaraan). Mata pelajaran yang 
dianggap sebagai primadona bagi para siswa karena memberikan nilai 
tinggi di raport sehingga mendongkrak kekurangan di bidang matematika, 
fisika, kimia, dan lainnya. 

Pertamina sebagai bagian dari BUMN untuk Indonesia, berusaha 
memberikan kado terbaik untuk Indonesia setiap tahun demi melaksanakan 
amanah Pancasila dan UUD 1945 tersebut. Contohnya, program BBM 
Satu Harga yang merupakan salah satu upaya mewujudkan keadilan energi 
sampai dengan ke pelosok negeri. Kebijakan tersebut dilatarbelakangi 
oleh mahalnya harga BBM di beberapa daerah terutama di Indonesia 
Bagian Timur. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi fokus 
pemerintah dalam mengimplementasikan program BBM Satu Harga. 
Harapan kita semua, program ini bisa membantu menumbuhkan ekonomi 
dan memperbaiki kesejahteraan. Karena jelas biaya transportasi dan biaya 
logistik akan lebih murah, sehingga harga barang-barang kebutuhan 

pokok juga akan bisa diturunkan.

Ada juga lembaga penyalur kecil yang menjadi andalan Pertamina 
saat ini, yaitu Pertashop agar bisa menjangkau penyaluran BBM lebih 
luas lagi. Pertamina bekerja sama dengan pemerintah desa, koperasi, 
pelaku usaha atau UKM untuk pola investasi dengan konsep bagi hasil. 
Pertamina menargetkan 40.000 outlet Pertashop hingga 2024. Semoga 
masyarakat dapat menikmati energi berkualitas dengan akses yang lebih 
mudah. Kunci dari program ini adalah makin cepat terlaksana maka makin 
cepat pula masyarakat dan perekonomian desa menerima manfaatnya.

Pertashop merupakan salah satu terobosan perwira Pertamina untuk 
menjangkau perdesaan dengan tetap mengutamakan keselamatan, 
melindungi konsumen dengan alat ukur sesuai standar, quality control 
produk yang dijual, dan sustainability supply. Tentunya harga produk yang 
dijual di Pertashop sama dengan produk yang dijual di SPBU.

Salah satu Presiden Amerika Serikat John Fitzgerald Kennedy pernah 
berujar, “Jangan tanyakan apa yang negara ini berikan kepadamu tapi 
tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada negaramu”.  Perusahaanku 
telah memberikan energi yang terbaik untuk bangsaku dan diriku, lalu 
energi apa yang bisa aku berikan untuk perusahaanku dan masyarakat? 
Sepertinya aku belum memberikan yang berarti untuk bangsa, perusahaan 
dan orang banyak. Namun aku berkomitmen untuk menjalankan tugasku 
sebagai perwira Pertamina dengan maksimal dan terus berusaha untuk 
memberikan yang terbaik. 

Terima kasih Pertamina telah memberikan inspirasi dan energi untuk 
melayani negeri, Siapa yang tidak bangga menjadi perwira Pertamina?.•

Oleh: Anugerah Putra Hutama – PT Pertamina Gas (Pertagas)

Sewindu 
Pengabdianku
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SOROT

Direktur Utama Pertamina : Terus Tingkatkan 
Kinerja 

Direktur Utama Pertamina, Nicke 
Widyawati bersama Direktur Penunjang 
Bisnis M Haryo Yunianto, Direktur Keuangan 
Emma Sri Martini, dan Direktur Sumber Daya 
Manusia (SDM) M. Erry Sugiharto memantau 
kinerja perwira Pertamina yang bertugas di 
gedung Elnusa, Jakarta, Kamis (1/4). Dalam 
kesempatan tersebut, Nicke berdialog 
dengan para perwira dan berpesan agar 
terus meningkatkan kinerja walaupun 
pandemi belum berakhir.

F U N G S I  S H A R E D  S E RV I C E S 
CENTER

Di fungsi Shared Service Center (SSC), 
Nicke Widyawati  menegaskan,  dukungan 
IT dalam suatu perusahaan sangat penting. 
Sistem yang dijalankan oleh fungsi SSC 
dinilai baik karena mempercepat proses 
pengambilan keputusan. 

“Sistem yang telah dibuat sudah 
baik, sistem robotik sangat bagus. Ini 
akan mempercepat proses pengambilan 
keputusan. Selama ini masih bergelut 
dengan data connection, sehingga kita 
t idak cukup waktu untuk analisa dan 
improvement. Kita harapkan dengan proses 
ini data bisa real time online sehingga 
posisi kita sebagai regulator akan lebih 
banyak masuk ke analisa dan melakukan 
improvement terhadap proses bisnis 
Pertamina Group,” jelasnya. 

Selain itu, Nicke berpesan kepada tim 
SSC untuk selalu menjaga data transaksi 
atau data lainnya dengan baik. Jangan 
sampai ter jadi  kebocoran yang bisa 
merugikan perusahaan dan negara. 

“Data adalah aset yang sangat penting. 
Ini tentang kerahasiaan.  Karena itu, seluruh 
data dan transaksi ada di SSC sehingga 
mohon dijaga betul. Saya percaya tim ini 
memiliki integritas yang tinggi,” ucapnya.

PT ELNUSA Tbk.
Direksi Pertamina juga melakukan 

kunjungan ke PT Elnusa Tbk. yang berada 
satu gedung dengan fungsi SSC. Dalam 
kesempatan itu, Direktur Utama Pertamina 
Nicke Widyawati meminta Elnusa untuk 
memperkuat core business dan core 
competence dengan terus melakukan 
konsolidasi ke subholding upstream  karena 
Elnusa Group masuk ke dalam subholding 
tersebut. 

Ia juga mengapresiasi kinerja Elnusa. 
Nicke berpesan kepada seluruh perwira 
Elnusa untuk  untuk terus semangat dalam 
melakukan inovasi serta investasi. 

“Performance Elnusa Group tahun lalu 
bagus walaupun pandemi COVID-19. Semua 

ke dalam subholding upstream membuka 
peluang lebih besar kepada perwira 
perusahaan ini dalam mengembangkan diri 
dan kariernya. “Karena itu, saya harapkan 
dengan kinerja perwira Elnusa bisa lebih 
baik dan terus semangat dalam bekerja,” 
tuturnya di hadapan perwira Elnusa.•IDK

mampu bekerja keras sehingga berdampak 
sangat baik bagi kinerja perusahaan. Jangan 
lupa lakukan investasi alat, investasi orang 
dan investasi sistem infrastruktur, termasuk 
harga dan software,” ujarnya. 

Sementara Direktur SDM Pertamina Erry 
Sugiharto mengatakan, masuknya Elnusa 

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini, Direktur Penunjang Bisnis 
Pertamina M. Haryo Yunianto,  Direktur SDM Pertamina Erry Sugiharto dan Direktur Utama Elnusa Ali Mundakir beserta 
jajarannya menyapa para perwira Elnusa saat melakukan Management Walkthrough (MWT) ke Graha Elnusa, pada Kamis (1/4).
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Kunjungan Kerja

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini, Direktur Penunjang Bisnis 
Pertamina M. Haryo Yunianto dan juga Direktur SDM Pertamina Erry Sugiharto bersama dengan tim dari Shared Service 
Center (SSC), di Graha Elnusa, Kamis (1/4).
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