
Pertamina terus berkomitmen menjalankan  bisnis berkelanjutan (sustainable development) 
untuk  menjadi perusahaan energi global terkemuka dan bereputasi ramah lingkungan.  
Salah satu bukti nyata yang dilakukan adalah mendukung langkah pemerintah dalam 
mewujudkan Net Zero Emission melalui kolaborasi dengan beragam entitas bisnis global. 
Terbaru, Pertamina bersinergi dengan Chevron dalam pengembangan bisnis rendah 
karbon, dengan ExxonMobil dalam pengembangan bisnis CCUS, serta bersinergi dengan 
tiga perusahaan Jepang untuk pengembangan binis gas bersih bio-metana.

Berita Terkait di Halaman 2-9

PT Pertamina International Shipping (PIS) dinilai berhasil menunjukkan manuvernya 
sebagai Subholding Integrated Marine & Logistics. Untuk mewujudkan visi PIS 
sebagai Asian Leading Marine Logistics Company, bisnis PIS tidak hanya berfokus 
pada sektor layanan angkutan perkapalan saja, tetapi juga jasa terminal dan 
penyimpanan berstandar internasional. PIS juga memperluas cakupan muatan 
angkutan untuk gas & petrokimia di samping sektor bahan bakar energi seperti 
BBM dan crude. 

Berita Terkait di Halaman 2-9

Quotes of The Week
Building a World Class Company is a 
commitment to the integration of passion, 
purpose, and practice.
Michael E. Gerber
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Gelar RUPS Tahunan, PIS Dukung Semangat 
Transisi Energi dan Perkuat Sinergi Subholding 

UTAMA

JAKARTA -  PT Pertamina International 
Shipping (PIS) telah merampungkan Rapat 
Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan 
Tahunan Tahun Buku 2021 pada Rabu, 
25 Mei 2022. 

RUPSLB dan Tahunan Tahun Buku 
2021 PIS dihadiri langsung oleh Direktur 
Utama PT Pertamina (Persero) Nicke 
Widyawati selaku pemilik saham mayoritas 
PIS sebesar 99,97%. Rapat dipimpin 
langsung oleh Komisaris Utama PIS 
DR.A.Junaedy Ganie, dengan agenda 
RUPSLB penya j i an  kemba l i  a tau 
restatement laporan keuangan tahun 2020 
dan persetujuan termasuk pengesahan 
untuk restatement tersebut. 

Penyajian kembali laporan keuangan 
tahun 2020 dilakukan karena perusahaan 
melaksanakan kegiatan restrukturisasi 
te rka i t  pembentukan  Subho ld ing 
Integrated Marine and Logistics (SHIML) 
dengan mengakuisisi kepemilikan saham 
di PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) 
dan bisnis terminal. 

Rapat dilanjutkan dengan RUPS 
Tahunan Tahun Buku 2021 di antaranya 
untuk pengesahan laporan keuangan PIS 
dan pengusulan penetapan penggunaan 
laba tahun 2021. 

Direktur Utama PIS Erry Widiastono 
memaparkan secara umum kiner ja 

kinerja PIS selama 2021. Nicke berpesan 
PIS terus meningkatkan kinerja di tahun 
2022 dengan tetap berpegang pada 
efisiensi, dan mendukung semangat 
transisi energi dengan menyusun program-
program untuk pengembangan energi 
baru dan terbarukan. 

Nicke juga meminta agar sinergi 
antar subholding yang telah berlangsung 
terus diperkuat, di antaranya dengan 
melaksanakan virtual pipeline yang akan 
berperan penting dalam distribusi energi di 
Indonesia. “PIS tentunya juga diharapkan 
terus memperkuat armada dan layanannya 
untuk mendukung distribusi energi ke 
seluruh wilayah Indonesia.”•PTM

perusahaan tercapai optimal. “Pencapaian 
ini cukup membanggakan  dan menjadi 
semangat untuk meningkatkan kinerja,” 
ujarnya. 

Selama 2021, Erry mengatakan 
bahwa PIS juga terus melakukan sinergi 
pengembangan bisnis baik di lingkup 
internal Pertamina Group maupun pihak 
ketiga. “Pencapaian sinergi dengan 
Pertamina Group di  2021 tercapai lebih 
tinggi, sinergi terbaru yang dilakukan 
adalah dengan PGN di mana PIS berperan 
sebagai virtual pipeline dalam distribusi 
energi ke seluruh wilayah Indonesia.” 

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) 
Nicke Widyawati mengapresiasi capaian 

Suasana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tahunan Tahun Buku 2021 pada Rabu, 25 Mei 2022.
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Formasi Baru Direksi PIS, Terus Gaungkan 
Transformasi dan Akselerasi Bisnis 

UTAMA

JAKARTA -  PT Pertamina (Persero) 
melakukan pergantian direksi di lingkungan 
Sub Holding Integrated Marine Logistics, 
PT Pertamina International Shipping (PIS) 
pada Senin, 30 Mei 2022. 

Pergantian direksi dilakukan untuk 
memperkuat manajemen dan mendorong 
peningkatan kinerja perusahaan sebagai 
bagian dari perusahaan energi global, 
sekaligus bagian dari promosi atas 
apresiasi kompetensi kinerja. Pelantikan 
direksi baru PIS dilakukan langsung oleh 
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) 
Nicke Widyawati. 

Adapun direksi yang berganti adalah 
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis yang 
semula dijabat oleh Arief Sukmara kini 
dijabat oleh Surya Tri Harto. Pergantian 
direksi lainnya adalah Direktur Niaga 
yang sebelumnya dijabat oleh Harry Budi 
Sidharta, kini dijabat Arief Sukmara. 

Dengan pergantian ini, jajaran direksi 
terbaru PT Pertamina International 
Shipping adalah sebagai berikut; 

Operation PIS. Sementara, Harry Budi 
Sidharta kini dipercaya untuk menjadi 
D i rek tu r  Utama d i  PT Nusanta ra 
Regas.•SHIML

Nama baru yang masuk ke jajaran 
direksi PIS saat ini adalah Surya Tri 
Harto yang sebelumnya merupakan Vice 
President Product dan Petrochemical 

Formasi baru Direksi PT Pertamina International Shipping (berdiri) foto bersama dengan Direksi PT Pertamina (Persero).



Penggunaan Terus Meningkat, PIS Optimistis TKDN 
2022 Lampaui Target 

UTAMA

JAKARTA -  Subholding Integrated 
Marine Logistics (SH IML) PT Pertamina 
International Shipping (PIS) optimistis 
capaian penggunaan Tingkat Komponen 
Dalam Negeri (TKDN) di tahun 2022 bisa 
lewati target. 

Tahun ini, PIS menargetkan TKDN 
secara keseluruhan di  Subholding 
In teg ra ted  Mar ine  Log is t i cs  b i sa 
mencapai 30% untuk kategori barang 
dan jasa. 

Menurut data PIS, Hingga Mei 2022 
komitmen penggunaan TKDN barang 
telah mencapai 38%. Nilai ini naik dari 

P e m e r i n t a h  N o .  2 9  t a h u n  2 0 1 8 
tentang Pemberdayaan Industri serta 
peraturan Kementerian terkait lainnya, 
PIS memastikan pemanfaatan TKDN 
berjalan optimal seiring dengan terbitnya 
Pedoman Pengelolaan Penggunaan 
Produk Dalam Negeri yang berlaku 
efektif mulai 1 Desember 2020 dari PT 
Pertamina (Persero). 

“ D e n g a n  k e t e n t u a n  i n i ,  P I S 
mengoptimalkan persyaratan penerapan 
TKDN dalam proses pengadaan baik 
ba rang ,  j asa ,  maupun gabungan 
keduanya,” imbuh Roberth.•SHIML

pencapaian Komitmen TKDN barang 
di tahun 2021 yang hanya sebesar 
21,4%. Komitmen penggunaan TKDN 
juga naik untuk kategori jasa. TKDN jasa 
hingga Mei 2022 mencapai 77%, naik 
dibanding tahun 2021 yang sebesar 
70%. 

“Penggunaan TKDN ini tentunya 
merupakan komitmen PIS mendukung 
rencana Pertamina untuk mencapai 
target TKDN 50% di 2026,” ujar Pjs 
Corporate Secretary PIS, Roberth MV 
Dumatubun. 

S e s u a i  d e n g a n  P e r a t u r a n 
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Ekspansi Pasar Petrokimia, PIS Beli Kapal Tanker 
“Precious” 

UTAMA

JAKARTA -  PT Pertamina International 
Shipping (PIS)  terus melakukan ekspansi 
bisnis-bisnis potensial dalam berbagai 
segmen dan jenis kargo, di antaranya 
adalah untuk pasar produk petrokimia. 
Ekspansi ini dilakukan dengan menambah 
aset kapal tanker dengan spesifikasi 
khusus chemical berukuran Medium 
Range (MR) bernama PIS Precious. 
“Penambahan armada kapal ini merupakan 
salah satu strategi investasi PIS untuk 
mempertahankan dan meningkatkan 
market share PIS terutama di luar negeri,” 
ujar Pjs Corporate Secretary PIS Roberth 
MV Dumatubun. 
Pembel ian kapal  PIS Prec ious in i 
berlangsung pada Jumat, 27 Mei 2022 
di Singapura, dan dihadiri oleh Direktur 
Perencanaan Bisnis PIS Wisnu Medan 
Santoso, Direktur Keuangan PIS Diah 
Kurniawati, dan Managing Director 
Pertamina International Shipping Pte. Ltd 
(PISPL) Brilian Perdana. 
Kapa l  P IS Prec ious P IS memi l i k i 
kapabilitas untuk mengangkut kargo 
chemical, Dirty Product Petroleum, dan 

dan PIS Paragon yang sukses disewa oleh 
pemain global. 
“Ke depannya, dengan strategi bisnis 
yang semak in  matang,  P IS  akan 
terus berupaya mengembangkan lini 
bisnisnya untuk mewujudkan visi menjadi 
perusahaan Shipping terkemuka di Asia, 
dan mendorong pertumbuhan ekonomi 
Indonesia,” ujar Roberth.•SHIML

Clean Product Petroleum. Kapal ini 
diserahkan dari PIS ke anak usahanya 
yaknis PISPL untuk dioperasikan dan 
dikomersialisasikan. Penempatan kapal 
PIS Precious ke PISPL merupakan salah 
satu upaya pengembangan pasar non-
captive internasional, di mana sebelumnya 
PISPL te lah memi l ik i  pengalaman 
mengkomersialisasikan kapal PIS Polaris 

Penandatanganan Pembelian Kapal PIS “Precious” di Singapura, Jumat (27/5/2022).
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Pertamina Trans Kontinental Raih Peringkat Hijau 
di PROPERDA Kaltim Tahun 2021-2022 

UTAMA

JAKARTA -  Peteka Shorebase Tanjung 
Batu (PSTB) berhasil meraih PROPER 
Hijau. PSTB merupakan salah satu 
unit bisnis utama dari Pertamina Trans 
Kont inental  (PTK) yang beroperasi 
di wilayah Balikpapan.  PTK sendiri 
merupakan PT Pertamina anak usaha PT 
Pertamina International Shipping (PIS). 

Penghargaan in i  membukt ikan 
meningkatnya komitmen perwira PSTB 
da lam penge lo laan l ingkungan d i 
Balikpapan, yang di tahun sebelumnya 
mendapatkan PROPER Biru. 

Program Penilaian Peringkat Kinerja 
Lingkungan Kegiatan (PROPERDA) 
diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Pemer intah 
Provinsi  Kal imantan T imur pada 6 
Juni 2022 untuk memperingati Hari 
Lingkungan Hidup Sedunia. Penghargaan 
kepada PTK ini diberikan langsung oleh 
Gubernur Kalimantan Timur, H. Isran 
Noor, di Hotel Grand Mercure, Samarinda 
kepada General Manager PSTB, M. 
Akbar Thaib. 

PROPERDA merupakan kegiatan 

menunjukkan komitmen PTK khususnya 
PSTB untuk selalu comply terhadap 
lingkungan yang sekaligus mendukung 
kebijakan dan komitmen þemerintah 
daerah dan stakeholders  la innya,” 
ujarnya. 

Direktur Pemasaran PTK, Imam 
Bustomi turut mendukung pencapaian 
PSTB dengan harapan PSTB akan tetap 
berusaha meningkatkan pencapaian 
PROPERDA ke depannya. “Meraih 
PROPER Emas serta mengikuti PROPER 
tingkat nasional yang diselenggarakan 
oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan,” ujarnya.  

Sementara itu, Direktur Utama PTK, 
Nepos MT Pakpahan menegaskan, 
keikutsertaan PSTB dalam program ini 
menunjukkan bahwa PTK berkomitmen 
k u a t  d a l a m  a s p e k  H S S E  d a l a m 
mencegah pencemaran l ingkungan 
serta kecelakaan kerja sehingga dapat 
meningkatkan kepercayaan para klien, 
yakni pengguna jasa Shorebase Tanjung 
Batu pada khususnya dan pengguna jasa 
PTK pada umumnya.•SHIML-PTK

bersinergi dengan instrumen penataan 
lingkungan yang bertujuan meningkatkan 
peran perusahaan dalam melakukan 
penge lo l aan  l i ngkungan .  Ra i han 
PROPER Hijau yang diterima PSTB 
in i  menandakan perusahaan te lah 
melakukan pengelolaan l ingkungan 
lebih dari peraturan perundangan yang 
berlaku, baik dalam sistem manajemen 
lingkungan, efisiensi energi, penurunan 
emisi, penerapan prinsip 3R (reduce, 
reuse, recycle) limbah padat maupun 
B3, hingga kontribusi pada perlindungan 
keanekaragaman hayati. 

General Manager PSTB M. Akbar 
Thaib menyampaikan bahwa PROPER 
Hijau ini adalah bukti semangat continuous 
improvement yang selalu dilakukan oleh 
perwira PSTB dalam menjalankan sistem 
manajemen HSSE, terutama dalam 
aspek Lindungan Lingkungan. 

“Hal ini juga menunjukkan komitmen 
kuat dari tim manajemen PSTB untuk 
selalu mematuhi regulasi K3L dalam 
menjalankan aktivitas shorebase service.  
Dengan diraihnya PROPER Hijau ini juga 
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JAKARTA -   Ja ja ran  Dewan Komisa r i s 
PT Pertamina International Shipping (PIS) 
melakukan Management Walkthrough (MWT)  
ke area Integrated Terminal LPG Tuban yang 
saat ini sedang dalam tahap pembangunan. 

Hadir dalam kegiatan MWT,  antara lain 
Komisaris Utama PIS DR. Ahmad Junaedy 
Ganie, Komisaris  PIS Taufik Ahmad, Komisaris 
PIS Achmad Hidayat,  dan Komisar is PIS 
Ir.  Satya Widya Yudha, MSc, Direktur PT 
Peteka Karya Tirta (PKT) Hari Purnomo, dan 
Pjs. Corporate Secretary PIS Roberth MV 
Dumatubun. 

Komisaris Utama PIS DR. Ahmad Junaedy 
Ganie  menje laskan pen in jauan langsung 
proyek strategis ini bertujuan untuk mendalami 
wawasan terkait PIS. “Tinjauan ini sebagai 
upgrade knowledge  bag i  para komisar is 
dalam melaksanakan tugas untuk memberikan 
masukan kepada manajemen PIS,” ujarnya. 

“Kunjungan komisaris ini bertujuan untuk 
mengecek sejumlah aset dan proyek yang 
dimiliki oleh anak usaha di bawah Subholding 
Integrated Marine Logistics PIS, agar dapat 
memberikan pandangan, pertimbangan, dan 
alternatif solusi untuk kemajuan bersama di 
subholding IML,” ujar Pjs Corporate Secretary 
PIS Roberth MV Dumatubun menambahkan. 

PKT yang merupakan anak usaha PIS. Terminal 
LPG Tuban ini ke depannya diproyeksikan 
akan dioptimalkan untuk melayani distribusi di 
kawasan Indonesia Timur.•SHIML

Seperti diketahui, PIS tercatat menerima 
pengalihan pengelolaan 6 terminal strategis dari 
PT Pertamina (Persero) yang di antaranya adalah 
Terminal LPG Tuban yang saat ini dikelola oleh 

Kawal Proyek Strategis, Komisaris PIS Kunjungi 
Terminal LPG Tuban

UTAMA
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Pertagas Kembangkan Infrastruktur Gas di Kalimantan dan Sulawes

Dukung Proses Bisnis, Pekerja Muda PIS Usung 
Ecoship Design Sebagai Kontribusi Inovasi 
J A K A R TA  -  P a r a  p e k e r j a 
muda bertalenta PT Pertamina 
International Shipping (PIS) terus 
ber inovasi  untuk mendukung 
p ro s e s  b i s n i s  p e r u s a h a a n . 
Salah satunya adalah dengan 
menghad i r kan  des ign  kapa l 
ramah lingkungan (ecoship) yang 
juga turut berpartisipasi di ajang 
inovas i  tahunan  Cont inuous 
Improvement Program (CIP) oleh 
PT Pertamina (Persero). 

D e s a i n  k a p a l  r a m a h 
lingkungan ini dipresentasikan 
oleh tim Eco Ship Jilid 4 yang 
diketuai oleh Sholihah Widyastuti 
dengan anggota Anisa Rachmita, 
Jimmy Bunga Mayang, dan Syarif 
Hidayat.  Tim Eco Ship jilid 4 juga 
difasilitasi oleh Indra Lianggoro 
W.N. 

I n o v a s i  t e k n o l o g i  y a n g 
dipresentasikan oleh tim Eco Ship 
Jilid 4 ini mendapat apresiasi dari 
PT Pertamina (Persero) dengan 
meraih penghargaan kategori 
‘Gold’ di acara Annual Pertamina 
Quality Award (APQ) 2022 yang 

merupakan rangkaian program 
CIP. 

Direktur SDM dan Penunjang 
B i s n i s  P I S  S u r y a  Tr i  H a r t o 
mengatakan perusahaan terus 
mendorong dan  mendukung 
para pekerja PIS menuangkan 
ide dan gagasan kreatif mereka 
untuk memajukan perusahaan. 
“Khususnya para pekerja muda, 
untuk terus menuangkan ide-
ide kreatif, inovatif, bahkan out 
of the box sebagai kontribusi 
ke perusahaan. Tentunya bisa 
melalui kinerja yang excel lent 
dan juga lewat ide dan gagasan-
gagasan  sebaga imana  yang 
dikaryakan dalam risalah CIP,” 
ujarnya. 

Apresiasi atas karya para 
p e k e r j a  m u d a  P I S  d i  C I P, 
juga diharapkan bisa menjadi 
semangat untuk meningkatkan 
dan melahi rkan lebih banyak 
gagasan-gagasan inovat i f  d i 
p e r u s a h a a n  k e  d e p a n n y a .  
“Apres ias i  te rhadap inovas i -
i n o v a s i  y a n g  d i g a g a s  o l e h 

pekerja muda ini diharapkan 
bisa memicu semangat dan 
menjadi inspirasi untuk pekerja 
l a i n n y a ,  a g a r  s e n a n t i a s a 
melahirkan terobosan untuk 
m e n i n g k a t k a n  v a l u e  d a n 
k e u n g g u l a n  p e r u s a h a a n , ” 
tambah Pjs Corporate Secretary 
PIS Roberth MV Dumatubun. 

Teknologi Ecoship Design 
d i l a ta rbe l akang i  semanga t 
dan komitmen Green Shipping 
perusahaan,  yang ber fokus 

pada  aspek  pembangunan 
d a n  p e n g e l o l a a n  k a p a l . 
Pemanfaatan teknologi ecoship 
ini terbukti mampu menekan 
konsumsi bahan bakar  yang 
berdampak pada penurunan 
emisi. 

H ingga  saa t  i n i ,  sudah 
te rdapa t  13  kapa l  dengan 
konsep ecosh ip  des ign ,  d i 
antaranya adalah 2 kapal VLCC 
milik PIS yakni Pertamina Pride 
dan Pertamina Prime.•SHIML
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Ke halaman 9 >

Pengantar Redaksi:
Tahun 2021 membawa banyak tantangan bagi banyak perusahaan, tak terkecuali PT 

Pertamina International Shipping (PIS). Pandemi COVID-19 dan triple shock yang menghantam 
sektor bisnis migas juga menjadi tantangan tersendiri bagi PIS. Meskipun begitu, PT PIS tetap 
berhasil menjawab segala tantangan yang ada, bahkan mencatatkan kinerja positif di tahun 2021. 
Berikut penuturan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS) Subholding 
Integrated Marine Logistics, Erry Widiastono terkait hal tersebut. 

 

Bisa dijelaskan bagaimana pencapaian kinerja PT Pertamina International Shipping 
(PIS) Subholding Integrated Marine Logistics di tahun 2021? Tahun 2021 merupakan fase 
penting dan bersejarah bagi pertumbuhan bisnis PT Pertamina International Shipping (PIS). Karena 
pada tahun ini, PIS resmi menjadi Subholding Shipping yang bertransformasi menjadi Subholding 
Integrated Marine Logistics (SH IML) PT Pertamina (Persero).

PIS mendapat kepercayaan untuk mengelola Pertamina International Shipping Pte Ltd (PIS 
PL) beserta seluruh anak usahanya, PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) beserta seluruh anak 
usahanya, PT Peteka Karya Tirta (PKT), dan 13 Special Purpose Vehicles (SPV).

Kepercayaan ini menjadikan PIS semakin berdedikasi untuk mengintegrasikan anak 
perusahaan di bawah kelolanya agar bertumbuh lebih baik. PIS bersinergi menjalankan rencana 
rencana strategis, menerapkan tata kelola yang baik, dan tumbuh berkembang bersama. Dengan 
sinergi dan pertumbuhan lebih baik ini, PIS bisa “berlayar lebih jauh” dan menjangkau pasar baru 
di wilayah internasional. PIS juga semakin optimistis mewujudkan visi jadi perusahaan shipping 
terkemuka di Asia. 

Dari sisi realisasi kargo diangkut pada tahun 2021, sebenarnya masih terdampak 
secara langsung oleh pandemi COVID-19 (variant delta). Sehingga masih terjadi penurunan 
pada angkutan kargo domestik namun disisi lain kinerja angkutan untuk kargo FOB 
tercatat lebih baik dari realisasi tahun 2020.

Menghadapi kondisi tersebut, Direktorat Operasi melakukan program cost 
optimization dengan beberapa program unggulan seperti Program Integrated Tonnage 
Management System, Program Tonnage Balancing, Program Rekonfigurasi Pola Suplai 
dan Program Optimasi Bunker yang mampu membuat PIS terus berlayar. 

PIS berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja yang membanggakan di tengah 
kondisi ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian. Tercatat, sebanyak 
25 kapal milik PIS digunakan untuk trading out di pasar internasional. Secara 
konsolidasi, PIS membukukan kenaikan laba. Peningkatan laba ini merupakan 
pencapaian yang sangat baik sebagai langkah awal sinergi seluruh fungsi SH IML.

Dari sisi pendapatan, hingga 31 Desember 2021, secara konsolidasi 
juga terdapat kenaikan dari US$ 895,46 juta di tahun sebelumnya, menjadi 
US$1.732,52 juta. Sementara, EBITDA perusahaan mencapai US$562,78 juta. 
EBITDA meningkat 135,87 persen dibandingkan dengan tahun 2020 yang 
telah restatement. 

Jumlah aset PIS di 2021 tercatat sebesar US$3.147,58 juta. Jumlah aset 
ini naik signifikan yakni sebesar 120,73 persen atau sekitar US$1.732,52 juta 
dari total aset di periode tahun sebelumnya yang sebesar US$1.425,96 juta. 

Hal-hal apa saja yang menunjang pencapaian tersebut? 
Restrukturisasi Holding – Subholding membuat PIS sebagai Subholding 
Integrated Marine Logistics dapat fokus mengembangkan bisnis, 
meningkatkan efisiensi operasional, dan value perusahaan. PIS 
melakukan upaya-upaya strategis dalam mendukung pencapaian 
kinerja 2021, antara lain menuntaskan restrukturisasi bisnis dengan 
mengintegrasikan value chain  pelayaran domestik, pelayaran 
internasional, layanan kepelabuhanan, dan terminal secara end-to-end. 
Integrasi selain meningkatkan aset dan kapasitas investasi, PIS juga 
turut berkontribusi pada terciptanya efisiensi operasional.

PIS juga terus melakukan inovasi untuk menekan biaya perkapalan 
dengan mengintegrasikan tonase domestik-internasional sehingga tonase 
idle dapat dikomersilkan. Pencapaian ini cukup membanggakan dan 
menjadi semangat untuk lebih meningkatkan kinerja efisiensi operasional. 
Ini terlihat dari integrasi tonase domestik dan internasional baik di pasar 
captive maupun di pihak ketiga, dengan shipping cost yang lebih efisien 
4,2 persen atau sekitar US$0,4 per KL. 

Penyelarasan penjadwalan dan peningkatan kapasitas infrastruktur juga 
mendorong penurunan demurrage dan integrated port time yang lebih efisien 
10,5 persen atau berkurang selama 4,2 jam. 

Selain itu, PIS juga mengembangkan bisnis global overseas secara selektif 
dengan memprioritaskan kawasan yang potensial dan menjajaki potensi kerjasama 
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dengan mitra-mitra terpercaya. 
Selama tahun 2021, PIS terus melakukan 

ekspansi kargo untuk melayani pelayaran 
internasional. Jumlah kapal mil ik PIS yang 
disewa oleh perusahaan energi internasional 
tercatat mengalami peningkatan signifikan. Di 
antaranya adalah SeaSwift, Petronas, Trafigura, 
Vitol, Aramco Trading, Freepoint, dan laion-lain

Kapal-kapal ini mengangkut muatan berupa 
minyak mentah (crude oil), white oil, dan gas. 
PIS juga melakukan perluasan trading area dari 
8 rute menjadi 11 rute internasional. Meliputi 
Afrika, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Australia, 
Singapura, Malaysia, Tiongkok, Amerika Serikat, 
India, Aljazair, dan Bangladesh.

Peningkatan aset dan perluasan bisnis ini 
membuat kapasitas investasi PIS meningkat 
untuk mengupayakan pendanaan mandir i . 
Sehingga PIS bisa menambah armada distribusi 
energ i  Very Large Crude Carr ie r  (VLCC) 
“MT Pertamina Pride” dan “MT Pertamina 
Prime” dengan kapasitas 2 juta barel dengan 
pendanaan mandiri tersebut.

Segala strategi tersebut tentunya membuat 
PIS semakin f leksibel menggandeng mitra 
strategis untuk akselerasi bisnis dan tentunya 
peningkatan capcity building dengan mitra kelas 
dunia. Melalui strategi ini, PIS berharap dapat 
terus mengupayakan pertumbuhan laba, volume, 
dan pangsa pasar, serta mengedapankan cost 
leadership melalui efisiensi pada semua lini 
operasi.

Lantas bagaimana dengan target 
perusahaan di tahun 2022? PIS menargetkan 
pendapatan usaha di tahun 2022 meningkat 
60,7 persen atau sebesar US$2,785 miliar. 
Kami menyadar i  pent ingnya perencanaan 
dan upaya-upaya strategis agar perusahaan 
dapat  mencapai  target  tersebut .  D i reks i 
me laksanakan rapat  untuk merumuskan 
langkah-langkah strategis dan kebijakan yang 
perlu diambil, dengan mempertimbangkan 
kondisi perekonomian, kebutuhan perusahaan, 
proyeksi, prospek usaha, maupun pangsa pasar

Kami memandang tahun 2022 sebagai 
tahun terobosan dan kesempatan usaha yang 
semakin luas bagi PIS. Pada awal tahun, PIS 
telah diberi kepercayaan untuk menjalankan 
kontrak-kontrak baru dengan perusahaan 
dunia untuk mendistribusikan energi di pasar 
global. Untuk mewujudkan visi PIS sebagai 
Asian Leading Marine Logistics Company, 
bisnis PIS tidak hanya berfokus pada sektor 
layanan angkutan perkapalan saja, tetapi juga 
jasa terminal dan penyimpanan berstandar 
internasional. PIS juga memperluas cakupan 
muatan angkutan untuk gas & petrokimia di 
samping sektor bahan bakar energi seperti 
BBM dan crude.

S e b a g a i  p e r u s a h a a n  y a n g  s e d a n g 
bertransformasi menjadi Global Integrated Marine 
Logistics Company dengan target pendapatan 
mencapai US$ 4 Miliar di tahun 2030, pada 
tahun 2022 PT PIS akan melaksanakan kegiatan 
Unlock Value melalui strategic partnership dan 
M&A untuk merealisasikan target pertumbuhan 
ke depan.  

P e n y u s u n a n  t a r g e t  2 0 2 2  t e l a h 
mempertimbangkan asumsi optimis kondisi 
supp l y  and  demand  angku tan  dengan 
menggunakan kapa l  ba ik  untuk  capt i ve 
market maupun noncaptive market. Antara 
lain adalah kondisi ekonomi yang terpengaruh 
pascapandemi COVID-19 yang tercermin 
dari kenaikan transaksi trading migas belum 
kembali pada titik normal sebagaimana pada 
tahun 2019.

Sejauh mana optimisme perusahaan 
dalam mencapai target tersebut? Strategi 
atau upaya apa saja yang dilakukan guna 

mencapai target tersebut? Tentunya PIS 
menyesuaikan target 2022 dengan proyeksi 
ekonomi baik Indonesia maupun global, dan 
juga kondisi market secara umum. Secara 
umum tanker demand diproyeksikan naik 7 
persen sepanjang tahun 2022, yang disebabkan 
oleh adanya peningkatan jumlah ekspor crude 
dari US, perbaikan oil demand di Asia serta 
perubahan kapasitas kilang dimana terdapat 
potensi dari kilang-kilang baru di area Timur 
Tengah dan Niger ia.  Kondis i  in i  tentunya 
mendorong opt imisme perusahaan untuk 
mencapai target 2022.

Bisa dijelaskan bagaimana target jangka 
pendek, menengah dan panjang perusahaan 
terkait bisnis operasi PT PIS kedepan? 
Sesua i  dengan  roadmap  pengembangan 
perusahaan yang menargetkan diri menjadi 
perusahaan shipping-marine berskala global 
dengan portofolio terdiversifikasi pada tahun 
2026, serta menjadi  perusahaan log ist ik 
terintegrasi dengan pendapatan lebih dari USD 
4 Milyar pada tahun 2030 dengan penguasaan 
30 persen bisnis services dan logistics ditambah 
dengan 20 persen kargo “green” di kawasan 
Asia, PT PIS dituntut untuk menjalankan bisnis 
dengan kompetitif, memaksimalkan segenap 
potensi untuk menjadi perusahaan logistik 
ter integras i  serta se la lu mengedepankan 
customer focus. PIS mendukung transisi energi 
yang sejalan dengan program bauran energi 
nasional hingga 2050 mendatang.

Sejalan dengan program bauran energi 
hingga 2050 yang ditetapkan dalam Rencana 
Umum Energ i  Nas ional  (RUEN),  d i  mana 
kebutuhan akan gas dan energi yang lebih 
hijau di masa mendatang akan meningkat, saat 
ini kami fokus investasi untuk menyediakan 
angkutan gas atau jenis jenis kapal lainnya yang 
siap menyalurkan kargo energi yang lebih hijau. 
Namun, dalam masa transisi ini, kami juga tetap 
berkomitmen untuk menyalurkan energi fosil ke 
seluruh wilayah Indonesia.

PIS juga sudah menyiapkan peta jalan untuk 
menjadi Green Integrated Marine Logistics 
Company yang dibagi dalam 3 fase. Pertama 
adalah mengurangi  je jak karbon dengan 
melakukan peremajaan kapal .  Sela in i tu, 
perusahaan juga menerapkan beberapa metode 
baru untuk mengoperasikan kapal, pelabuhan, 
dan terminal yang mampu mengurangi emisi 
karbon.

Di fase kedua, PIS fokus menjadi perusahan 
rendah karbon dengan menerapkan kapal-
kapal berbahan bakar ganda, desain kapal 
yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan 
teknologi canggih untuk efisiensi energi. Pada 
tahap ketiga, PIS akan menjadi perusahaan yang 
netral karbon.

Apa harapan Bapak bagi kelangsungan 
b isn is  PIS  kedepan? Harapannya ,  PT 
Pertamina International Shipping (PIS) bisa 
terus aktif menjajaki pasar luar negeri untuk 
mengembangkan bisnis dan mewujudkan 
visi menjadi Asian Leading Integrated Marine 
Logist ics Company  dan mencapai  target 
revenue sekitar US$ 4 miliar di tahun 2030.

Perusahaan tentunya sangat mengapresiasi 
dan berterima kasih kepada seluruh Perwira dan 
Pertiwi PIS yang telah mencurahkan waktu dan 
tenaganya untuk meningkatkan kinerja PIS, kita 
semua adalah pejuang -pejuang yang menjadi 
roda penting dalam distribusi energi nasional. 
Seluruh perwira dan pertiwi, baik yang bekerja di 
laut maupun di perkantoran berkontribusi besar 
dalam memajukan perusahaan. 

M a r i  b e r s a m a - s a m a  k i t a  “ G ro w i n g 
Better, Sai l ing Further” dengan bersinergi 
dan bertumbuh bersama dengan lebih baik 
lagi.•SHIML?STK

Editorial

Menjadi 
Terkemuka

Setiap entitas bisnis pasti memiliki 
visi. Demikian juga dengan PT Pertamina 
International Shipping (PIS) yang resmi 
menjadi Subholding Integrated Marine 
Log is t ics  (SH IML)  PT Per tamina 
(Persero) pada tahun lalu. 

Mewujudkan visi menjadi perusahaan 
shipping terkemuka di Asia dilakoni PIS 
dengan optimisme tinggi. Mendapat 
kepercayaan untuk mengelola Pertamina 
International Shipping Pte Ltd (PIS 
PL) beserta seluruh anak usahanya, 
PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) 
beserta seluruh anak usahanya, PT 
Peteka Karya Tirta (PKT), dan 13 Special 
Purpose Vehicles (SPV), PIS semakin 
berdedikasi untuk mengintegrasikan 
anak perusahaan di bawah kelolanya 
agar bertumbuh lebih baik. PIS bersinergi 
menjalankan rencana rencana strategis, 
menerapkan tata kelola yang baik, dan 
tumbuh berkembang bersama. 

Nyatanya, PIS memang berhasil 
membuktikannya di tahun pertama 
usianya meski tantangan bisnis yang 
dihadapi tak bisa dianggap enteng. 
Dengan s inerg i  dan per tumbuhan 
lebih baik ini, PIS bisa “berlayar lebih 
jauh” dan menjangkau pasar baru di 
wi layah internasional.  PIS berhasi l 
mencatatkan pertumbuhan k iner ja 
yang membanggakan di tengah kondisi 
ekonomi global yang penuh dengan 
ketidakpastian. Tercatat, sebanyak 25 
kapal milik PIS digunakan untuk trading 
out di pasar internasional.  

B a h k a n  D i r e k t u r  U t a m a  P T 
Pertamina (Persero) Nicke Widyawati 
pun mengapresiasi capaian kinerja PIS 
selama 2021. Nicke berpesan PIS terus 
meningkatkan kinerja di tahun 2022 
dengan tetap berpegang pada efisiensi, 
dan mendukung semangat transisi 
energi dengan menyusun program-
program untuk pengembangan energi 
baru dan terbarukan. 

Harapan tinggi disematkan di dada 
perwira PIS untuk terus meningkatkan 
sinergi, tidak hanya dengan sesama 
subholding tetapi juga menjalin kerja 
sama dengan berbagai mitra strategis. 
Dan yang tak  ka lah pent ing,  P IS 
diharapkan terus memperkuat armada 
dan layanannya untuk mendukung 
distribusi energi ke seluruh wilayah 
Indonesia sekaligus dapat go global 
melintasi samudera di berbagai belahan 
dunia.•
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Dirut Pertamina Masuk 20 Perempuan Paling 
Berpengaruh 2022 Versi Fortune Indonesia 
JAKARTA -  Kiprah Direktur Utama PT 
Pertamina (Persero) Nicke Widyawati  
sebagai nakhoda holding BUMN Migas  
kembali mendapatkan pengakuan dari 
stakeholders. Kali ini, Nicke masuk  dalam 
daftar 20 perempuan berpengaruh (Most 
Powerful Women) versi Majalah Fortune 
Indonesia. 

Bersama 19 perempuan Indonesia 
yang berpengaruh dari berbagai bidang, 
seperti pemerintah, politik, ekonomi, 
sosial, dan entertainment, Nicke Widyawati 
dinilai telah membawa perubahan besar 
dan menunjukkan bahwa perempuan 
Indonesia mampu mewujudkan cita-cita 
dengan berada di posisi  kepemimpinan. 

Selain Nicke, di antara perempuan 
berpengaruh tersebut, terdapat nama 
Presiden ke-5 Republ ik Indonesia, 
Megawati Soekarnoputri, Menteri Luar 
Negeri, Retno Marsudi, Menteri Keuangan, 
Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial, 
Trismaharini, Gubernur Jawa Timur, 

SOROT

Khofifah Indar Parawansa. 
Selain Nicke, sejumlah CEO dan 

Managing Director, Mari Elka Pangestu 
(Managing Director World Bank),  Shinta 
Widjaja Kamdani (CEO Sintesa Group), 
Ira Noviarty (Presiden Direktur Unilever 
Indonesia), Kartini Muljadi (Pendiri Tempo 
Scan Pasific) dan lainnya. 

Selain itu, terdapat nama populer 
Indonesia seperti Alissa Wahid (Ketua 
Tantidziyah PBNU), Najwa Shihab (Founder 
Narasi) dan Nurhayati Subakat (Pendiri 
Paragon Technology and Innovation). 

P j .  V i ce  P res iden t  Co rpo ra te 
Communications PT Pertamina (Persero), 
Heppy Wulansari menjelaskan Ibu Nicke 
Widyawati sebagai Direktur Utama 
Pertamina pada tahun 2020 dan 2021 
telah masuk dalam the most Powerful 
Women in World karena dinilai berhasil 
mengantarkan Pertamina pada kinerja 
terbaik di era pandemi COVID-19. 

Pengakuan yang sama juga diberikan 

Majalah Fortune Indonesia yang menilai 
bahwa Di rektur  Utama Pertamina 
mampu melakukan transformasi bisnis, 
meningkatkan kinerja keuangan dan 
operasional, termasuk melakukan transisi 
energi dan digitalisasi. 

“Ini menunjukkan bahwa upaya-upaya 
yang selama ini dijalankan manajemen 
dan didukung seluruh jajaran sudah on 
the right track, karena telah memperoleh 
pengakuan di dalam maupun di luar 
negeri,”ujar Heppy. 

Pengakuan tersebut, lanjut Heppy 
semak in  memperkua t  keyak i nan 
Pertamina untuk melanjutkan transformasi 
dan program strategis lainnya agar dapat 
mewujudkan aspirasi pemegang saham 
menjadi perusahan yang mampu bersaing 
di tingkat global.   

“Dengan berbagai upaya tersebut, 
kami juga mampu mencatat laba bersih 
Rp 29,3 Triliun pada tahun buku 2021,” 
pungkasnya.•PTM
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ALJAZAIR -  PT Pertamina Hulu Energi (PHE), 
sebagai Subholding Upstream  Pertamina, 
memiliki wilayah kerja yang tersebar di seluruh 
penjuru nusantara dan mancanegara. Untuk 
kegiatan operasional wilayah kerja di luar negeri 
dikelola oleh Regional Internasional atau PT 
Pertamina Internasional EP (PIEP). PIEP, melalui 
anak perusahaan PT Pertamina Algeria EP 
(PAEP), mengelola lapangan minyak dan gas 
di Aljazair pada lokasi MLN, EMK, OURHOUD.  
Dalam pengoperasian wilayah kerja di Aljazair, 
PAEP beker ja  sama dengan Sonat rach, 
perusahaan minyak dan gas nasional Aljazair. 
Hubungan bilateral yang terjalin semakin erat 
dengan berbagai engagement yang dilakukan 
oleh kedua belah pihak. 

Direktur Utama PHE, Budiman Parhusip, 
berkesempatan melakukan courtesy v is i t 
dengan Sonatrach di Alger, Selasa (14/6/2022). 
Hadir  dalam kesempatan tersebut ,  CEO 
Sonatrach, Taofik Hakkar, Direktur Utama 
PIEP, John Anis,  Komisar is  Utama PIEP, 
Dharmawan Samsu, Direktur Utama Elnusa, 
John H Simamora, SVP Strategi, Portofolio dan 
Pengembangan Usaha PT Pertamina (Persero), 
Edy Karyanto, dan VP Business Support PIEP, 
Ria Noveria. 

Pada kesempatan tersebut,  Budiman 
men j e l a skan ,  saa t  i n i  l apangan  da l am 
pengelolaan PAEP merupakan salah satu 

kehadirannya di dunia migas internasional,” 
kata Budiman. 

Subholding Upstream Pertamina terus 
mengembangkan pengelo laan operas i  d i 
dalam dan luar negeri secara profesional untuk 
mewujudkan pencapaian menjadi perusahaan 
minyak dan gas bumi kelas dunia.•SHU-PHE

a n d a l a n  S u b h o l d i n g  U p s t re a m .  “ K a m i 
menyampaikan terima kasih atas dukungan 
Sonatrach selama ini. Pertamina berharap  
kerja sama ini dapat terus berjalan sehingga 
dapat memberikan manfaat bagi kedua belah 
pihak. Kerja sama ini menjadi catatan penting 
bagi Pertamina dalam terus mengembangkan 

Tingkatkan Hubungan Bilateral, Subholding Upstream 
Pertamina Courtesy Visit dengan Sonatrach  
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Pertagas Kembangkan Infrastruktur Gas di Kalimantan dan Sulawes

Transisi Sukses WK Rokan Berhasil Tingkatkan 
Produksi
JAKARTA - Proses alih kelola 
W i l a y a h  K e r j a  ( W K )  R o k a n 
merupakan salah satu catatan 
terbaik dalam sejarah perminyakan 
Indonesia. Tak hanya kegiatan 
transisi yang berjalan dengan baik, 
masa peralihannya pun diikuti 
dengan pen ingkatan  k iner ja 
produksi dari WK migas terbesar 
kedua di tanah air. PT Pertamina 
Hulu Rokan (PHR) secara resmi 
mengelola WK Rokan sejak 9 
Agustus 2021.

Paparan kinerja unggul PHR 
WK Rokan tahun buku 2021 
disampaikan pada Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 
yang dihadiri dewan komisaris, 
dewan direksi, dan perwakilan 
pemegang saham di Jakarta, Rabu 
(15/6/2022). Tingkat kesehatan 
Perusahaan termasuk kategori 
sehat  a tau  AA berdasarkan 
penilaian sejumlah faktor yaitu 
Ni la i  K iner ja Keuangan, Ni la i 
Kinerja Pertumbuhan, Nilai Kinerja 
Operasional, dan Nilai Kinerja 
Administrasi.

”Tahun 2021 merupakan 
tahun yang sangat istimewa bagi 
PHR. Proses alih kelola WK Rokan 
yang berjalan mulus dan tidak 
mengganggu produksi migas layak 
dijadikan model panutan atau role 
model untuk skema pengalihan 
operator WK migas lainnya di masa 
mendatang,” tutur Direktur Utama 

PHR Jaffee A. Suardin. 
Pasca alih kelola periode 9 

Agustus 2021 hingga akhir tahun 
2021, WK Rokan mencatatkan 
realisasi produksi 166 ribu barel 
setara minyak per hari (MBOEPD). 
Angka itu terdiri dari produksi minyak 
159,5 ribu barel per hari (MBOPD) 
dan produksi gas 37,7 juta standar 
kaki kubik gas per hari (MMSCFD). 
WK Rokan berkontribusi sekitar 
24% dari total produksi nasional.

Kinerja positif itu mendapatkan 
apresiasi dari Dewan Komisaris 
PHR. ”Kami optimistis PHR akan 
mampu mempertahankan kinerja 
yang solid pada tahun mendatang. 
WK Rokan bernilai strategis pada 
upaya pencapaian target produksi 
migas nasional,” tegas Rosa Vivien 
Ratnawati selaku Komisaris PHR. 

Upaya peningkatan produksi 
WK Rokan d i tempuh mela lu i 
rencana kerja masif-agresif, di 
antaranya pengeboran sumur 
baru, workover, optimasi teknologi 
injeksi air dan uap, pengembangan 
teknologi Chemical Enhanced Oil 
Recovery (CEOR) dan potensi Migas 
Non Konvesional (MNK). Dengan 
perencanaan yang seksama, saat ini 
WK Rokan mampu mengebor rata-
rata satu sumur baru per hari dan 
memperpendek waktu pengeboran 
hingga berproduksi.

Sejalan dengan misi untuk 
memberikan manfaat dan nilai 

tambah bagi seluruh pemangku 
kepentingan, PHR menjalankan 
program Tanggung Jawab Sosial 
dan Lingkungan (TJSL) secara 
efektif di tahun 2021. Fokus 
utamanya di bidang kesehatan, 
pend id i kan ,  ekonomi ,  dan 
lingkungan. Seluruh program 
dirancang agar dapat berkontribusi 
pada Tujuan Pembangunan 
B e r k e l a n j u t a n  ( T P B )  a t a u 
Sustainable Development Goals 
(SDGs) dan prinsip Environment, 
Social and Governance (ESG). 
Pada 100 hari pertama setelah 
alih kelola, manfaat program TJSL 
PHR WK Rokan dirasakan lebih 
dari 3.000 penerima manfaat, baik 
secara langsung maupun tidak 

langsung.
Pencapaian kinerja unggul 

PHR WK Rokan dibarengi dengan 
efektivitas penerapan kebijakan 
Good Corporate Governance 
(GCG), aspek Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3), strategi 
digital isasi, dan pengelolaan 
rantai pasokan barang/ jasa. 
Ke depan, PHR juga dituntut 
mengimplementasikan transisi 
energ i  menuju Energ i  Baru 
Terbarukan  (EBT ) .  Dengan 
s e m a n g a t  G o  G re e n  d a n 
keberlanjutan, PHR akan mulai 
menapak dengan membangun 
Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS) 
yang diproyeksikan mampu 
menghasilkan 25 MW.•SHU-PHR
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Direktur Utama PHE, Budiman Parhusip dan CEO Sonatrach, Taofik Hakkar bertukar cendera mata pada courtesy visit 
dengan Sonatrach di Aljazair,, Selasa (14/6/2022).



Kebut Transisi Energi, Pertamina Groundbreaking 
PLTS 2,25 MWp Kilang Plaju

SOROT

PALEMBANG -   Pe r tamina  me lakukan 
groundbreaking proyek pengembangan pembangkit 
listrik tenaga Surya (PLTS) di Kilang Plaju sebesar 
2,25 MWp pada Senin (13/6/2022) yang akan 
menyuplai listrik ke Gedung kantor serta perumahan. 

Acara groundbreaking secara seremonial 
dilakukan oleh Direktur Logistik dan Infrastruktur 
PT Pertamina (Persero), Mulyono yang didampingi 
oleh Chief Executive Officer Pertamina NRE Dannif 
Danusaputro, Direktur Perencanaan Strategis 
dan Pengembangan Bisnis Pertamina NRE Fadli 
Rahman, dan Direktur Sumber Daya Manusia & 
Penunjang Bisnis PT Kilang Pertamina Internasional 
(PT KPI) Isnanto Nugroho, yang mewakili Direktur 
Utama PT KPI. 

P e r t a m i n a  m e n a r g e t k a n  k o n t r i b u s i 
pembangkitan energi hingga sebesar 200 MW 
di tahun 2022, dengan groundbreaking PLTS di 
area RU III Plaju ini sebagai salah satu katalis dan 
bukti komitmen Pertamina dalam melaksanakan 
business practice yang memiliki carbon footprint 
lebih sustainable ke depannya. 

Terdapat dua potensi besar dari segi ekonomi 
dan lingkungan, dari instalasi PLTS 2,25 MWp di 
area Kilang Plaju. Dari segi ekonomi, diharapkan 
bahwa instalasi PLTS dapat mengurangi beban 
pengoperasian gas turbine dan konsumsi natural 
gas di refinery, sehingga secara fuel economy kita 
menargetkan terciptanya cost saving sebesar 5.000 
USD/tahun dan jumlah penghematan konsumsi gas 
sebesar 6.000 Ton/tahun. 

Dari segi lingkungan, PLTS Kilang Plaju 
diproyeksikan untuk turut berkontribusi dalam 
mengurangi emisi karbon sebesar 2.000 Ton/tahun. 
Sehingga ditinjau dari besarnya kedua potensi, 
baik itu dari segi ekonomi dan dampak terhadap 
lingkungan, PLTS Kilang Plaju diharapkan menjadi 
pioneer alternatif pembangkitan energi di lokasi 
operasi Pertamina Group. PLTS RU Kilang Plaju juga 
direncanakan menjadi showcase pada event G20 
yang akan digelar di Indonesia akhir tahun 2022. 

“Kami berharap bahwa ke depannya akan 
semakin banyak inisiatif bisnis yang mengedepankan 

komitmen kolaborasi antar Pertamina Group sangat 
efektif demi mendukung mandat pemerintah dalam 
meningkatkan bauran energi,” tutur Dannif pada 
kesempatan yang sama. 

Melalui PLTS 2,25 MWp ini, potensi penurunan 
emisi yang bisa dilakukan mencapai 2.500 ton per 
tahun. PLTS ini ditargetkan mulai konstruksi pada 
Juli 2022. 

“Implementasi energi terbarukan dalam 
lingkungan Refining & Petrochemical merupakan 
sebuah angin positif untuk meningkatkan daya saing 
& sustainability dari kilang,” ujar Isnanto Nugroho. 

Pertamina menargetkan penurunan emisi 
sebesar 30 persen pada tahun 2030, dengan 
meningkatkan portfolio hijau di internal Pertamina 
Group sebesar 17%. Salah satunya adalah melalui 
pemanfaatan PLTS yang menjadi unggulan 
untuk mewujudkan transisi energi di internal 
Pertamina.•SHR&P - SHPNRE

profitabil ity, sustainability dan sinergi antar 
Pertamina Group, yang dapat terus digulirkan 
untuk mengakselerasi bisnis Pertamina dan 
mendukung program dekarbonisasi pemerintah,” 
ungkap Mulyono. 

Dalam proyek ini, Pertamina NRE akan menjadi 
pihak yang menyediakan PLTS di Kilang Plaju. 
PLTS yang akan dibangun adalah PLTS ground 
mounted dengan kapasitas 2,25 MW di lahan 
seluas sekitar 2,2 hektar milik Kilang Plaju. Transisi 
energi melalui pemanfaatan PLTS di lingkungan 
kilang diawali dengan penandatanganan Nota 
Kesepahaman antara Pertamina NRE dengan KPI 
pada Maret 2021. Hingga saat ini Pertamina NRE 
telah memasang PLTS di dua kilang, yaitu Kilang 
Cilacap dengan kapasitas 1,34 MWp dan Kilang 
Dumai dengan kapasitas 2 MWp. 

“Transisi energi wajib dilakukan dengan 
komitmen bersama, hari ini bisa dilihat bahwa 

Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero), Mulyono  didampingi oleh Chief Executive Officer Pertamina NRE 
Dannif Danusaputro, Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis Pertamina NRE Fadli Rahman, dan Direktur 
Sumber Daya Manusia & Penunjang Bisnis PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) Isnanto Nugroho, yang mewakili 
Direktur Utama PT KPI secara simbolis menekan tombol sebagai tanda dimulainya groundbreaking proyek pengembangan 
pembangkit listrik tenaga Surya (PLTS) di Kilang Plaju sebesar 2,25 MWp.
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3 Proyek Strategis Subholding Gas Pertamina 
Potensial Tekan 5 Juta Ton Emisi Karbon
JAKARTA -  Subholding Gas Pertamina, 
PT PGN Tbk, berkomitmen melakukan 
penguatan pasokan gas dan perluasan 
infrastruktur gas bumi sebagai energi transisi 
yang berkelanjutan. Komitmen tersebut 
juga mengutamakan pembangunan 
rendah emisi untuk mendukung program 
pemerintah mencapai netral karbon 2060. 

PGN berencana mengakselerasi 
proses transisi fossil fuel ke energi bersih 
gas bumi, melalui beberapa proyek 
unggulan. Pertama program regasifikasi 
pembangkit-pembangkit l istrik yang 
ada di sebagian besar timur indonesia. 
Berdasarkan Kepmen ESDM No. 2 Tahun 
2022, regasifikasi pembangkit listrik akan 
dilakukan di 33 lokasi, total kapasitas 
pembangkit 1,198 MW dan penggunaan 
gas bumi 83,74 BBTUD. 

“Melalui proyek regasifikasi yaitu 
mengkonversi penggunaan fuel dan 
batu bara menggunakan gas bumi pada 
penggunaan listrik maka PGN optimis 

SOROT

mencapai zero net emission. Apabila 
regasifikasi ini bisa dilakukan secara 
penuh, akan menekan emisi 650.000 
ton CO² tiap tahunnya. Jika digabung 
dengan proyek Refinary dan Jargas, total 
pemanfaatan gasnya bisa menekan emisi 
sekitar 5 juta ton CO² tiap tahunnya,” jelas 
Direktur Sales dan Operasi PGN Faris Azis, 
(10/6/2022). 

Kedua,  se la in  ke pembangk i t -
pembangkit listrik milik PLN, konversi ke 
gas bumi masih dan akan terus berjalan 
melalui gasifikasi di refinery yang berada di 
RU II Dumai, RU III Plaju, RU VI Balongan, 
RU IV Cilacap, TPPI, GRR Tuban, dan 
RU V Balikpapan. “Semoga kami bisa 
mewujudkan proyek-proyek tersebut yang 
memberikan multibenefit yaitu gas sebagai 
energi bersih bisa hadir menggantikan 
fossil fuel. Dengan total 560 BBTUD 
gasifikasi refinery dapat menekan emisi 
karbon sampai dengan 4,3 juta ton CO² 
per tahun,” ujar Faris. 

Ketiga, pemanfaatan gas bumi di 
sektor rumah tangga. Hingga kini telah 
hadir 750 ribu sambungan jaringan 
gas rumah tangga yang tersebar di 17 
Provinsi dan 67 Kota/Kabupaten. PGN 
telah berhasil menghadirkan solusi energi 
yang berkelanjutan, bersih, dan mudah di 
akses 24 jam. 

“Dengan target skema Kerja Sama 
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) 4 
juta sambungan rumah tangga pada tahun 
2024. Satu juta jaringan gas untuk sektor 
rumah tangga, dapat menekan emisi 
karbon hingga 60.000 CO² tiap tahunnya. 
Program ini dapat membantu pemerintah 
menurunkan impor LPG dan menekan 
biaya subsidi energi,” ujar Faris. 

PGN optimistis pemanfaatan gas bumi 
pasca pandemi COVID-19 di Indonesia 
akan meningkat. Gas bumi merupakan 
energi fosil paling bersih dan sangat tepat 
untuk dimanfaatkan di proses transisi 
energi,” pungkas Faris.•SHG
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Pertagas Kembangkan Infrastruktur Gas di Kalimantan dan Sulawes

J A K A RTA  -  P T   P e r t a m i n a 
(Persero) meraih penghargaan 
dalam Kompet is i  Pengelo laan 
Pengaduan Pelayanan Publik (P4), 
kategori Intansi Pemerintah Umum 
dari Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Kemen PANRB) Republik 
Indones ia ,  d i  Jakar ta ,  Kamis 
(16/6/2022). 

D a l a m  k e s e m p a t a n  i t u ,  
Sekretaris Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Sesmen PANRB) Rini 
Widyantini menjelaskan, dengan 
berkembangnya berbagai saluran 
digital, aduan masyarakat menjadi 
sangat krusial dalam perbaikan 
pelayanan. Aduan, masukan, serta 
krit ik, menjadi salah satu cara 
agar masyarakat turut membantu 
pemerintah menciptakan pelayanan 
ideal. 

“Karena itu, agar pengelolaan 
ini tetap berjalan baik, Kementerian 
PANRB mengadakan kompetisi 
yang bertujuan untuk menjaring, 
memot ivas i ,  dan member ikan 
a p r e s i a s i  k e p a d a  i n s t a n s i 
pemerintah,” jelas Rini. 

Kompetisi yang digelar sejak 
awal tahun ini berhasil menjaring 
5 7 3  p e n d a f t a r  d a r i  s e l u r u h 
kementerian, lembaga, BUMN, 
BUMD, dan pemerintah kabupaten/
kota di Indonesia. 

berbe l i t ,  terutama da lam a lur 
pengaduan. “Pemerintah t idak 
boleh menutup mata dan telinga 
terhadap aduan masyarakat ,” 
tegas Rini. 

S e m e n t a r a  i t u ,  P j s . 
V i c e  P r e s i d e n t  C o r p o r a t e 
C o m m u n i c a t i o n  P e r t a m i n a , 
Heppy Wulansari mengucapkan 
rasa syukur atas penghargaan 
yang diberikan oleh Kementerian 
PANRB. Menurutnya, penghargaan 
ini menjadi salah satu barometer 
bahwa kinerja perusahaan dalam 
mengelola pengaduan pelayanan 
publik diakui oleh stakeholders.  

S e b a n y a k  4 3 4  p e s e r t a 
di  antaranya dinyatakan layak 
verif ikasi, yang terdiri dari 227 
kategori Instansi Pemerintah (IP) 
dan 207 peserta untuk kategori 
Unit Pengelola Pelayanan Publik 
(UPP). Selanjutnya penyelenggara 
melakukan seleksi terhadap 434 
peserta tersebut untuk menentukan 
51  pese r t a  me l a l u i  e va l uas i 
dokumen yang dilakukan oleh tim 
evaluator yang berasal dari lima 
instansi  pengelo la pengaduan 
tersebut. 

K o m p e t i s i  t a h u n a n  y a n g 
sudah diselenggarakan 4 kali ini, 
diselenggarakan berkat kerja sama 
dengan Kementerian Dalam Negeri, 
Kementer ian Komunikas i  dan 
Informatika, Kantor Staf Presiden, 
serta Ombudsman RI. Seperti tahun 
sebelumnya, kompetisi ini didukung 
pu la  o leh Korea Internat iona l 
Cooperat ion Agency (KOICA) 
dan United Nations Development 
Programme (UNDP). 

“Dengan adanya kompetisi 
ini bisa menjadi semangat untuk 
melakukan perbaikan di unit-unit 
pelayanan publik. Karena tujuan 
utamanya adalah agar pemerintah 
b i s a  m e n d e k a t k a n  k e p a d a 
masyarakat,” katanya.

Ia  juga  berpesan  kepada 
p e n g e l o l a  p e n g a d u a n  a g a r 
menciptakan birokrasi yang tidak 

Pertamina Raih Anugerah Penghargaan Kompetisi 
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dari 
Kementerian PANRB 

KIPRAH

Pjs. VP Corporate Communication Pertamina Heppy Wulansari menerima  Penganugerahan 
penghargaan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) ke -4 dalam Kategori 
Instansi Pemerintah Umum dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Kementerian PANRB), di Jakarta, Kamis, (16/6/2022).
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“Sebagai satu-satunya BUMN 
dari 51 instansi pemerintah umum 
yang dinobatkan sebagai pengelola 
pengaduan pe layanan pub l i k 
terbaik, ini akan menjadi motivasi 
bagi kami untuk terus memberikan 
pelayanan terbaik dalam mengelola 
pengaduan masyarakat,” ujarnya. 

Heppy juga  menegaskan, 
prestasi ini menjadi bukti  komitmen 
dan  upaya  Pe r tam ina  da lam 
menerapkan tata kelola informasi 
terbuka dan t ransparan yang 
sejalan dengan aspek Governance 
dalam Environment, Social and 
Governance (ESG).•HS

Berita Menarik Harus Gunakan Kata-Kata yang  
Mudah Dicerna
J A K A R TA  -  M e n g e m a s 
kecepatan dan kualitas  berita 
energ i  yang menar ik  untuk 
masyarakat menjadi tema dalam 
kegiatan Webinar Upski l l ing 
Energia Integrated Newsroom  
yang diadakan secara virtual, 
Rabu, 25 Mei 2022. 

Kegiatan yang dihadiri sekitar 
70 praktisi humas,  baik dari 
Holding maupun Subholding 
Pertamina ini diisi oleh Bey Triadi 
Machmudin S.E., M.T. , Deputi 
Bidang Protokol, Pers dan Media 
Sekretariat Presiden Republik 
Indonesia. 

Dalam kesempatan itu, Pjs. 
VP Corporate Communication 
Pertamina,  Heppy Wulansari 
berharap webinar in i  dapat 
m e n j a d i  a j a n g  b e r b a g i 
p e n g a l a m a n  s e k a l i g u s 
menambah pengetahuan terkait 
cara menyajikan berita rilis yang 
menarik yang biasa dilakukan 
S e k re t a r i a t  K e p re s i d e n a n 

sehingga  dapat ditiru oleh praktisi 
humas di Pertamina Grup. 

“Kegiatan ini bisa memberikan 
pencerahan bagi kita semua 
karena secara pribadi saya melihat 
potensi konten yang positif di 
Pertamina sungguh besar,” 
ujarnya. 

Sementara itu,  Bey Triadi 
Machmudin menyampaikan dalam 
pembuatan berita yang menarik 
untuk publik harus dengan kata-
kata mudah dicerna. “Contohnya, 
jangan menggunakan kata yang 
bertele-tele, jangan terlalu banyak 
al inea. Dan yang terpenting, 
lead ber i ta harus langsung 
menggambarkan intisari solusi 
dari isu yang beredar,” tuturnya. 

Bey memberi contoh, terkait 
berita hoax. Menurutnya, berita 
in i  harus d i jawab langsung 
dengan rilis agar  tidak meluas 
dan bisa dikendalikan. Namun ia 
tidak memungkiri, tidak semua 
informasi yang beredar dijawab 

dengan rilis. “Kita bisa melakukan 
komunikasi personal ke media 
yang menulis berita tersebut atau 
bisa melaporkan kanal si pembuat 
berita hoax,” katanya. 

Ya n g  t e r p e n t i n g ,  B e y 

berpesan Pertamina sebagai 
perusahaan besar harus bisaa 
memegang kepercayaan publik 
sehingga mereka tidak mudah 
termakan dengan hoax yang 
beredar tentang BUMN ini.•HS

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden memberikan pemaparan 
saat menjadi narasumber pada acara Upskilling Energia Integrated Newsroom dengan 
tema “Mengemas Kecepatan dan Kualitas Informasi Energi yang Menarik untuk 
Masyarakat. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring pada Rabu (25/05/2022).
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Dukung Gelaran Sastra Saraswati Sewana 2022, 
Pertamina Inisiasi Program Pemuliaan Air “Nyapuh 
Tirah Campuhan”  

SOCIAL Responsibility

GIANYAR -  PT Pertamina (Persero) bersama 
dengan Yayasan Puri Kauhan Ubud terus 
melanjutkan upaya pelestarian lingkungan di 
Tanah Dewata, Bali, melalui Program Pemuliaan Air 
“Nyapuh Tirah Campuhan”. Peluncuran program 
dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, 
Suharso Monoarfa, Koordinator Staf Khusus 
Presiden RI sekaligus Ketua Yayasan Puri Kauhan 
Ubud, AAGN Ari Dwipayana bersama Sekda 
Gianyar, I Gede Made Wisnu Wijaya, dan VP CSR 
& SMEPP PT Pertamina (Persero), Fajriyah Usman, 
yang dilaksanakan di Jaba Mandala Pura Suci 
Bangkiang Sidem, Keliki, Gianyar, Bali (14/6/2022). 

Dalam sambutannya, Menteri PPN/Kepala 
Bappenas, Suharso Monoarfa mengapresiasi 
program pemuliaan air ini. Menurutnya, selain 
menghidupkan kembali kearifan lokal dengan 
melestarikan ni lai-ni lai  budaya Bal i  dalam 
“Nyapuh Tirah Campuhan”, kegiatan tersebut 
juga menjadi salah satu daya tarik wisata 
sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. 

“Kita ingin menghidupkan dan membangun 
kembali Bali sebagai salah satu jantung dari 
peradaban Indonesia. Bukan hanya kebudayaan 
itu dipelihara karena ada nilai pariwisatanya, 
namun kebudayaan adalah sebuah kekayaan 
negara karena ada nilai ekonomi di sana yang 
akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat 
setempat,” ujar Suharso. 

Ia juga berpesan agar upaya melindungi 
kearifan lokal yang berorientasi pada pelestarian 
lingkungan seperti program pemuliaan air ini 
harus terus dipertahankan karena terkandung 
edukasi kepada publik untuk tidak menyia-
nyiakan potensi alam yang ada dan merawatnya 
dengan baik. 

Hal senada dipertegas oleh AAGN Ari 
Dwipayana, Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud 
yang juga merupakan Koordinator Staf Khusus 
Presiden RI. 

“Acara peluncuran program pemuliaan air 
dengan tema Nyapuh Tirah Campuhan yang 
di lakukan dalam rangka Sastra Saraswati 
Sewana 2022 ini merupakan langkah konkret 
Yayasan Puri Kauhan Ubud bersama Pertamina 
upaya merawat dan melestarikan air. Baik 
kita sadari atau tidak, air merupakan sumber 
kehidupan umat manusia, khususnya warga 
Bali. Dengan memuliakan air, kami percaya, 
itu juga merupakan bentuk untuk memuliakan 
peradaban,” ujar Ari. 

Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada 
Pertamina yang telah berkontribusi dalam 
program ini. “Terima kasih kepada Pertamina dan 
Kementerian BUMN yang senantiasa mendukung 
upaya pelestarian lingkungan,” ucapnya. 

Pada kesempatan yang sama Vice President 
CSR & SMEPP Management PT Pertamina 
(Persero) Fajriyah Usman menyerahkan secara 
simbolis bibit tanaman kepada Perwakilan 
Perbekel Program Penataan Desa Wisata. 

“Program Nyapuh T itah Campuhan di 
Gianyar akan memberikan penanganan dan 
pelatihan sampah pura, penanaman pohon 

Wulansari menyampaikan, keterlibatan Pertamina 
dalam program “Nyapuh Tirah Campuhan” 
merupakan sa lah satu bentuk komitmen 
perusahaan dalam mengembangkan program 
pemberdayaan masyarakat dan pelestarian 
lingkungan berbasis kearifan lokal dan budaya. 

“ H a l  i n i  s e b a g a i  w u j u d  k o m i t m e n 
penuh Pertamina dalam penerapan aspek 
Environmental, Social & Governance (ESG) dan 
pencapaian target Sustainable Development 
Goals tujuan 13, pengambilan aksi dalam 
penanganan perubahan iklim dan tujuan 15, 
mendukung program perlindungan, pemulihan 
dan meningkatkan penggunaan ekosistem bumi 
secara berkelanjutan, mengelola hutan secara 
berkelanjutan, menghentikan dan membalik 
degradasi (kerusakan) tanah, dan kehilangan 
biodiversitas (keragaman hayati),” tuturnya.•PTM

di sepanjang sungai, pelatihan pemanfaatan 
tanaman obat, bersih-bersih sungai dan petirtaan 
sepanjang sungai dan revitalisasi desa berbasis 
konservasi sungai,” imbuh Fajriyah. 

Penanaman pohon akan dilakukan sebanyak 
5.000 bibit yang meliputi tanaman produktif, 
upakara dan obat diantaranya kelapa gading, 
beringin, cempaka, pala, nangka, alpukat dan 
lainnya yang dilakukan di sepanjang aliran sungai 
Oos di Kabupaten Gianyar, Bali. 

Fajriyah juga berharap melalui program ini, 
masyarakat dapat turut merawat dan melakukan 
upaya-upaya pelestarian lingkungan di sekitarnya 
sehingga dapat tercapai keharmonisan antara 
manusia dan alam, khususnya dalam konservasi 
air, yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. 

Sementara itu, Pjs. Vice President Corporate 
Communication PT Pertamina (Persero) Heppy 

Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud,  AAGN Ari Dwipayana menjelaskan secara singkat program di Bukit Campuhan kepada 
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monorfa serta VP CSR & SMEPP Management 
Pertamina, Fajriyah Usman, di Bukit Campuhan, Selasa (14/6/2022).
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Vice President CSR & SMEPP Management  Pertamina, Fajriyah Usman menanam pohon upakara di areal pura disaksikan 
oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Ketua Yayasan Puri 
Kauhan Ubud AAGN Ari Dwipayana, Selasa (14/6/2022).
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SOCIAL Responsibility
World Environment Day : Kilang Pertamina Balongan 
Tanam Pohon Cemara dan Bersih Pesisir Pantai
BALONGAN - Memperingati Hari 
Lingkungan Hidup Sedunia (World 
Environment Day) 5 Juni 2022, PT 
Kilang Pertamina Internasional (KPI) 
Refinery Unit VI Balongan, Serikat 
Pekerja Pertamina Bersatu Balongan 
(SP-PBB), Patrapala dan Patra Bike 
Pertamina mengadakan rangkaian 
acara bertema Lingkungan Hidup. 

Kegiatan yang dilakukan, yakni 
penanaman bibit pohon cemara laut 
di sekitar Kawasan Wisata Pantai 
Balongan Indah, Desa Balongan, 
Kecamatan Balongan, Kabupaten 
Indramayu yang dilakukan bersama 
Ke lompok WIRALODRA mi t ra 
binaan Program CSR PT KPI RU VI 
Balongan, beserta Forum Rembug 
Balongan (FORBAL),  Sabtu (4/6/2022). 
Penanaman ini bertujuan untuk 
penghijauan area pesisir pantai serta 
menahan laju abrasi akibat tingginya 
pasang surut air laut. 

D i  har i  per tama keg ia tan, 
sebanyak 150 bibit pohon cemara 
ditanam sebagai wujud komitmen 
Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan 
(TJSL) perusahaan untuk masyarakat 
Desa Balongan sekaligus memperingati 
Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan 
diharapkan cemara laut bisa tumbuh 
subur dan menjadi ikon baru di wilayah 
pariwisata Pantai Balongan Indah.

Aksi tanam pohon cemara laut di sekitar Kawasan Wisata Pantai Balongan Indah, Desa 
Balongan, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu.
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Hari kedua, Kilang Pertamina 
Balongan ikut menyemarakkan 
“Gerakan Bersepeda dan Kerja Bakti 
Bersih Lingkungan Serempak di 
Seluruh Indonesia”. Kegiatan ini diawali 
dengan bersepeda santai bersama 
sejauh sekitar15 km yang dimulai dari 
halaman GOR Bumi Patra menuju 
Pantai Tirta Ayu, Desa Balongan blok 
Pesisir, Indramayu, Minggu (5/6/2022). 

Pada kesempatan itu, di Pantai 
Tirta Ayu,  pekerja Pertamina kembali 
melakukan penanaman pohon 
Cemara Laut sebanyak 50 pohon 
yang diwakili oleh Pjs.  Senior Manager 
Operation & Manufacturing (SMOM) 
Eko Nurcahyono, Nana Kanan mewakili 
SP-PBB dan Manager HSSE RU VI 
Muhammad Nur. 

Pjs. SMOM RU VI Eko Nurcahyono 
menyampaikan, kontribusi bersih 
pantai  yang di lakukan peker ja 
Pertamina merupakan langkah kecil 
yang berdampak besar bagi dunia 
karena dilakukan secara bersama satu 
Indonesia. 

“Semoga gerakan bers ih-
bersih ini menjadi penggerak dalam 
rangka menjaga bumi dan menjaga 
lingkungan untuk anak cucu. Demikian 
juga dengan RU VI Balongan yang 
selalu memperhatikan dan menjaga 
lingkungan serta berusaha memenuhi 

standar l ingkungan yang te lah 
ditentukan dalam setiap operasinya,” 
tutur Eko. 

Hal itu dipertegas oleh Nana 
Kanan yang newakili SP-PBB. Ia 
menyampaikan,  pekerja Pertamina 
wajib menjaga lingkungan. “Maka dari 
itu kegiatan penanaman pohon dan 
bersih-bersih sampah merupakan 
salah satu dari wujud nyata dalam 
menjaga lingkungan dan semoga 
meng-inspirasi masyarakat umum 
dan lembaga lainnya di lingkungannya 
masing-masing,” terang Nana. 

Manager HSSE RU VI Muhammad 
Nur berharap semoga kegiatan 

in i  men jad i  momentum untuk 
meningkatkan kepedulian terhadap 
lingkungan  dalam skala besar seiring 
dengan makin baiknya kondisi pasca 
pandemi. 

Hari Lingkungan Hidup Sedunia 
tahun ini kembali diperingati dengan 
tema yang sama seperti 50 tahun yang 
lalu,  yaitu “Only One Earth” (Sustainably 
in Harmony with Nature). Sementara 
itu Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (KLHK) menggunakan 
tema yaitu “Satu Bumi untuk Masa 
Depan” dengan penggunaan tagar 
#OnlyOneEarth #WorldEnvironmentDay 
#HLH2022. •SHR&P BALONGAN



Koperasi Wanita Patra Perkuat Silaturahmi, Bangun 
Kebersamaan
JAKARTA -   Koperasi Wanita Patra menggelar  
acara Halalbihalal untuk pertama kalinya setelah 
dua tahun pandemi berlangsung. Kegiatan ini 
diadakan di Gedung Wanita Patra, Simprug, 
Jakarta pada Kamis (2/6/2022).

Acara ini diikuti oleh seluruh anggota Koperasi 
Wanita Patra dari Holding maupun Subholding. 
Dengan mengangkat tema “Perkuat Silaturahmi 
Bangun Kebersamaan”,  acara dihadiri oleh Ketua 
Umum Persatuan Wnita Patra Pusat yang sekaligus 
menjabat Pembina Koperasi Wanita Patra Pusat 
Primarini Mulyono didampingi dengan Wakil Ketua 
Umum PWP Pusat lainnya. 

Dalam kesempatan itu, Primarini mengajak 
anggota untuk menjadikan koperasi sebagai 
wadah untuk silaturahmi. “Halalbihalal ini dapat 
menjadi wadah wadah dan sarana untuk kita bisa 
silaturahmi sehingga nantinya kita dapat saling 
mendukung sesama anggota dan lebih semangat 
dalam berkolaborasi di 2022,” ujar Primarini. 

Ia menegaskan, pertemuan untuk pertama 
kalinya setelah dua tahun pandemi berlangsung 
ini harus disyukuri karena seluruh anggota  dapat 
melepas rasa rindu. 

untuk saling bermaafan. “Mari kita jadikan sebagai 
acara ini sebagai sarana untuk saling memaafkan 
sesama anggota,” kata Ezni.•PW

Hal senada disampaikan oleh Ketua Koperasi 
Wanita Patra, Ezni Syahrial. Ia juga berpesan 
untuk menjadikan halalbihalal ini sebagai tempat 

Persatuan Wanita Patra

Persatuan Wanita Patra Niaga Regional Kalimantan Gelar 
Baksos 
BALIKPAPAN -  Persatuan Wanita Patra (PWP) 
Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan 
melaksanakan bakti sosial dan kunjungan wisata ke 
Kampung Nelayan Berdasi dalam rangka HUT ke-
22 PWP dengan mengusung tema “Satukan Energi 
dalam Mewujudkan Wanita Patra yang Berkualitas 
dan Berdaya Guna Sejalan dengan Optimisme 
Menuju Era Kenormalan Baru, Kamis (9/6/2022). 

Ketua PWP Pertamina Patra Niaga Regional 
Kalimantan Sonya Freddy Anwar secara simbolis 
menyerahkan bantuan kepada Panti Asuhan Ummi 
Zahro Kelurahan Batu Ampar dan Panti Asuhan 
Baitul Yatama As’adiyyah Kelurahan Sepinggan. 
Dalam kesempatan itu, Sonya Freddy Anwar 
mengatakan bahwa bakti sosial ini bertujuan untuk 
berbagi kebahagiaan atas pencapaian organisasi 
dengan menyalurkan bantuan di kedua panti 
asuhan tersebut. 

Ketua Panti Asuhan Ummi Zahro, Nurdiansya  
menyampaikan terima kasih kepada PWP dan tim 
CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan 
yang telah memberikan dukungan secara moril dan 
materil kepada panti asuhan yang dipimpinnya. 
“Semoga PWP dan Pertamina Patra Niaga  
semakin jaya dan berarti bagi masyarakat sekitar,” 
ujarnya. 

Selain mengadakan bakti sosial, PWP juga 
mengadakan kunjungan ke Kampung Nelayan 
Berdasi yang merupakan salah satu mitra binaan 
CSR PT. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal 
Balikpapan. Di kampung ini mereka melakukan 
beberapa kegiatan, seperti  susur sungai di Teluk 
Kariangau Balikpapan, pembelajaran mengenai 
budidaya kepiting soka dan proses produksi frozen 
food, serta penyerahan bibit mangrove kepada 
Kelompok Patra Bahari Mandiri selaku pengelola 
Wisata Kampung Nelayan Berdasi. 

“Dengan adanya kegiatan kami kunjungan 
wisata di Kampung Nelayan Berdasi yang mana ini 

Ketua PWP Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Sonya Freddy Anwar secara simbolis menyerahkan bantuan 
kepada Panti Asuhan Ummi Zahro Kelurahan Batu Ampar.

merupakan salah satu pencapaian luar biasa dari 
CSR Integrated Terminal Balikpapan yang mampu 
mengembangkan CSR di Kampung Nelayan 
Berdasi tidak hanya dalam pengembangan wisata 
konservasi alam namun juga dikembangkan dalam 
wisata edukasi sehingga kami PWP dapat belajar 
lebih banyak mengenai pengetahuan konservasi 
mangrove dan budidaya kepiting soka,” ujar 
Sonya. 

Sementara itu Ketua Kelompok Patra Bahari 
Mandiri yang mengelola Kampung Nelayan 
Berdasi Rustam menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada PWP Pertamina Patra Niaga 
Regional Kalimantan yang telah berkunjung dan 
memberikan bantuan bibit mangrove. “Kunjungan 
dan pemberian bibit mangrove dari PWP ini sangat 
membantu kami dalam memperkenalkan wisata 

Kampung Nelayan Berdasi secara lebih luas. 
Semoga dengan kunjungan dan pemberian bibit 
mangrove ini dapat memberikan kami semangat 
dalam upaya pelestarian alam,” pungkas Rustam. 

Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina 
Patra Niaga Regional Kalimantan, Susanto 
August Satria menyampaikan bahwa kegiatan 
ini merupakan sinergi antara internal Pertamina 
dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosial 
Lingkungan (TJSL) perusahaan dalam mendukung 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah 
dicanangkan Pemerintah yaitu nomor 4 yaitu 
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan 
Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar 
Sepanjang Hayat untuk Semua dan tujuan no.13 
yaitu Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi 
Perubahan Iklim dan Dampaknya.•SHC&T KALIMANTAN

Ketua Umum PWP Pusat Primarini Mulyono saling bermaafan dengan anggota PWP lainnya di acara Halalbihalal 
Koperasi Wanita Patra.
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Konten rubrik ini diisi oleh Tim QM Korporat (Mutu-Korporat@pertamina.com)

Kegiatan inovasi tahunan yang ditunggu-tunggu insan mutu 
pertamina, yaitu Annual Pertamina Quality Awards 2022 berjalan 
dengan lancar pada tanggal 2 - 8 Juni 2022. Mengusung tema “Fuel 
Up The Energy To Speed Up Towards Innovation”, APQ Awards tahun 
ini ingin menunjukkan semangat inovasi para perwira Pertamina 
dalam mempercepat pemulihan di masa pandemi Covid-19. 

Serangkaian kegiatan telah berhasil dilaksanakan di antaranya 
kegiatan opening, presentasi & wawancara, virtual innovation expo, 
forum sharing Continuous Improvement Program (CIP), serta closing 
& penganugerahan penghargaan kepada entitas dan gugus yang 
telah memberikan performa terbaiknya dalam menjalankan kegiatan 
quality management. Wawancara dan forum sharing CIP diikuti 
oleh total 133 gugus; 31 gugus Expo dan 102 gugus Non Expo 
dari seluruh perwira Pertamina baik dari Holding, Subholding, Anak 
Perusahaan, maupun Perusahaan Terafiliasi. 133 Gugus terbaik yang 
ikut dalam APQ Awards 2022 terdiri dari 77 PC-Prove, 31 FT-Prove, 
12 I-Prove, dan 13 RT-Prove. 

Kegiatan wawancara untuk Gugus Expo yang berlangsung 
pada 2 Juni 2022 & Forum Sharing CIP untuk Gugus Non Expo 
berlangsung pada 6 dan 7 Juni 2022 tidak hanya diikuti oleh peserta 
gugus saja, tetapi juga dihadiri oleh tim manajemen yang terlibat 
dalam kegiatan penjurian. Tim Manajemen setara VP atau yang 
mewakili sejumlah 48 Manajemen telah melakukan penilaian kepada 
aspek strategic masing-masing gugus, kurang lebih mendengarkan 
paparan gugus selama 15 menit dilanjutkan dengan tanya jawab 
selama 5 menit. 

Ni la i  rata-rata yang diber ikan o leh t im jur i  manajemen 
kepada seluruh gugus pada forum sharing CIP yang terbagi ke 
dalam 6 stream adalah 4,4 pada skala likert. Artinya inovasi di 
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Perwira Akhlak, Energizing You!!!
Insan Mutu…Semangat !!! Hebat!!!

Pertamina…Jaya!!!Jaya!!!

Pertamina mendekati angka excellence. Nilai ini diperoleh dengan 
mempertimbangkan beberapa aspek, di antaranya kualitas inovasi/
improvement  yang dihasi lkan, dampak inovasi/ improvement 
tersebut terhadap perusahaan, serta penyampaian presentasi dan 
kemampuan menjawab pertanyaan yang diberikan. Nilai tersebut 
cukup baik untuk menunjukkan bahwa secara keseluruhan, inovasi 
yang telah diciptakan oleh para peserta gugus sudah berkualitas dan 
membawa dampak yang baik bagi perusahaan. Kontribusi penilaian 
Tim Manajemen memiliki poin optimal sebesar 50 poin dr total 1000 
poin dari setiap gugus. Ada pun saran & masukan yang diberikan 
oleh tim manajemen untuk karya inovasi yang telah ditampilkan 
di antaranya adalah untuk segera dipatenkan sehingga memiliki 
perlindungan hukum dan terjamin hak kepemilikannya sebagai cipta 
karya perusahaan yang dapat memberikan layanan terbaik kepada 
seluruh stakeholders sebagai competitive advantages perusahaan 
di masa depan. Selain itu, karya inovasi tersebut juga diharapkan 
dapat segera direplikasi di lingkungan perusahaan (lintas Direktorat/
Anak Perusahaan), dan agar dapat terus dimodifikasi sehingga bisa 
digunakan juga oleh perusahaan di luar Pertamina. 

Terlaksananya forum sharing CIP APQ Awards 2022 diharapkan 
dapat mendorong inovasi, kreatifitas, dan inisiatif untuk perbaikan 
yang berkelanjutan, sehingga diharapkan mampu mendongkrak 
kinerja perusahaan dan berkiprah di kancah internasional dengan 
inovasi-inovasi yang luar biasa.

Keterlibatan Tim Manajemen pada Penjurian 
APQ Awards 2022
Oleh: Fungsi QMS - Direktorat SDM
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SIDAK HoReKa: Upaya Sinergi Pertamina untuk 
Penggunaan LPG yang Tepat Sasaran

Direktorat Logistik & Infrastruktur

Dalam menjalankan penugasan pendistribusian barang-barang 
bersubsidi (BBM Bersubsidi & LPG 3kg), PT. Pertamina (Persero) dan PT. 
Pertamina Patra Niaga senantiasa bersinergi dengan Stakeholder untuk 
memastikan kelancaran pemyaluran dari barang-barang bersubsidi 
dimaksud.

Sebagai Regulator, Kementerian ESDM (Ditjen Migas – DJM) juga 
berperan dalam melakukan pengawasan atas penggunaan barang-
barang bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan 
oleh pihak-pihak yang tidak berhak

Menindaklanjuti arahan Menteri ESDM yang menginstuksikan jajaran 
Ditjen Migas untuk melaksanakan pengawasan pendistribusian LPG 
Tabung 3 Kilogram di wilayah Provinsi DKI Jakarta, PERTAMINA - PT. 
Pertamina (Persero) (Fungsi PSO Management) dan PT. Pertamina 
Patra Niaga (Fungsi Retail LPG Sales & Regional JBB – Sales Area 
Jakarta) turut mengambil peran dalam mendampingi Ditjen Migas 
pada kegiatan ini.

Kegiatan yang bertajuk “Sidak dalam rangka Sosialisasi dan Edukasi 
Penggunaan LPG Tabung 3 Kg Tepat Sasaran” dilaksanakan selama 
2 hari (07-08 Juni 2022) di beberapa Horeka (Hotel, Restoran & Cafe) 
secara sampling pada  5 Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Sebelum menuju lokasi sampling, Tim Ditjen Migas berkumpul 
dengan Pemda DKI dan PERTAMINA di Kantor Walikota setempat untuk 
persiapan dan koordinasi. Setelah itu Tim menuju lokasi-lokasi yang 
menjadi sampling dengan total sebanyak 16 hotel & 17 restoran/cafe.

Rincian / detail lokasi-lokasi adalah sebagai berikut : hari Selasa 07 
Juni 2022  di Area Jakarta Pusat (2 hotel & 5 restoran /cafe), Jakarta 
Selatan (3 hotel & 4 restoran /cafe) dan Jakarta Utara (3 hotel & 3 
restoran /cafe). Dilanjutkan hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 di Area 
Jakarta Timur (5 hotel & 2 restoran /cafe) dan Jakarta Barat (3 hotel 
& 3 restoran /--)

Disetiap Horeka masing-masing wilayah, dilaksanakan pengecekan 
/ pemeriksaan pada area dapur dan area penyimpanan LPG-nya. 
Selain itu Tim PERTAMINA, Ditjen Migas & Pemprov DKI Jakarta juga 
melaksanakan sosialisasi mengenai program LPG Tabung 3 Kg tepat 
sasaran, yaitu pelaku usaha Horeka (kecuali usaha mikro) dilarang 
menggunakan LPG Tabung 3 Kg yang merupakan LPG Tertentu, yang 
disubsidi oleh Pemerintah.

Terhadap pelaku usaha Horeka yang telah kontribusinya membantu 
Pemerintah dalam mensukseskan program subsidi energi tepat sasaran 
dengan tidak menggunakan LPG Tabung 3 Kg (seluruh lokasi Horeka 
yang di sidak, diberikan e-sertifikat apresiasi.

Dalam evaluasi yang dilaksanakan hari Selasa 14 Juni 2022, Ditjen 
Migas menyampaikan apresiasi kepada PERTAMINA atas terlaksananya 
kegiatan “Sidak dalam rangka Sosialisasi dan Edukasi Penggunaan LPG 
Tabung 3 Kg Tepat Sasaran” dapat berjalan dengan baik sampai selsai. 
Ditjem Migas juga menyampaikan harapan agar kegiatan ini dapat mulai 
dilaksanakan di daerah lainnya, tentunya dengan sinergi antara Ditjen 
Migas, Pemprov/Pemda dan PERTAMINA.

Oleh: PT. Pertamina (Persero) (Fungsi PSO Management) dan PT. Pertamina Patra Niaga (Fungsi Retail 
LPG Sales & Regional JBB – Sales Area Jakarta)
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MENYIRAM BAHAN BAKAR
KE LANSIA

Oleh : Eko Wiharto - SH C&T

Dari Perwira Untuk Pertamina 
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Seorang Aktor yang berkebangsaan dari Amerika Serikat George 
Burns pernah berkata “Anda Tidak Bisa Tidak Menjadi Tua, Tetapi 
Anda Tidak Harus Menjadi Tua” jadi kita semua yang muda akan 
menjadi lansia pada waktunya nanti tetapi sebelum waktu itu tiba kita 
jangan pernah melupakan para lansia yang ada saat ini. Memberikan 
sedikit energi untuk para lansia agar mereka merasakan kebahagian 
dan merasa mendapat perhatian lebih sehingga tidak merasa di 
lupakan dan menambah semangat hidup untuk menjadi berguna di 
hari tua. Saat ini berdasarkan data Dinas Sosial di Kota Balikpapan 
terdapat sekitar ribuan lansia. Para lansia ini masih banyak juga yang 
dirawat oleh keluarganya dan ada juga yang dirawat di Panti Jompo. 
Keberadaan Panti Jompo di Kota Balikpapan saat ini dirasa masih 
belum mampu menampung jumlah lansia yang ada. Tercatat, hanya 
ada tiga rumah panti jompo di Kota Balikpapan, yakni LKS-LU Bhakti 
Abadi, Panti Jompo Bethany dan Panti Jompo Perum Griya Tumaritis. 

Akan tetapi keberadaan tiga Panti Jompo ini sudah sangat berguna 
dan bermanfaat walau kedepannya tetap diperlukan penambahan 
jumlah Panti Jompo.

Awal bulan April hingga Awal bulan Mei ini, Semua umat muslim di 
seluruh dunia bersama-sama menjalankan ibadah Puasa Ramadhan 
1443 Hijriah (2022). Puasa Ramadhan merupakan salah satu dari 
5 Rukun Islam dimana kita sebagai orang Islam yang telah baligh 
(dewasa) diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa sebulan penuh 
lamanya, mulai dari masuk waktu Sholat Shubuh hingga adzan 
Maghrib berkumandang. Di bulan Ramadhan ini juga kita di wajibkan 
untuk memperbanyak bersedekah. Sedekah adalah memberikan 
kebaikan kepada orang lain di lingkungan sekitar kita sebagai bentuk 
kepedulian yang iklas antar sesama. Begitu banyak pahala yang di 
dapat dari bersedekah pada bulan puasa atau Ramadhan. Sehingga 
tujuan untuk mendapat kemenangan yang indah di Akhir bulan 
Ramadhan dengan menebar kebaikan dapat tercapai. Sebagaimana 
dikutip dari Al Quran, “ Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah 
baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah 
dengan pinjaman yang baik , akan dilipatgandakan (balasanya) bagi 
mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia (QS. Al 
hadid: 18).

Perwira Pertamina DPPU Sepinggan Group senantiasa 
menyalakan energi ikhtiar untuk memberikan yang terbaik dalam 
bidang pekerjaannya, juga untuk membagikan sedekah terbaik 
guna memperluas kebahagiaan kepada orang lain yang dalam 
hal ini berpusat kepada para lansia. Perwira Pertamina DPPU 
Sepinggan Group melakukan bakti sosial ke Panti Jompo Bhakti 
Abadi di jalan sosial kelurahan Sepinggan Balikpapan Selatan dengan 
mendistribusikan Sedekah kepada orang yang terdiri dari orang tua 
lanjut usia ( Lansia ). Ini merupakan aktivitas positif bagi Perwira DPPU 
Sepinggan Group untuk tetap konsisten dalam menyebarkan energi 
kebaikan di bulan Ramadhan sehingga perayaan di hari kemenangan 

akan terasa lebih indah karena bisa bekerja sekaligus beribadah.
Perwira Pertamina DPPU Sepinggan Group di Balikpapan 

mengimplementasikan energi secara maksimal sehingga 
tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi namun untuk 
kepentingan orang lain yang dalam hal ini para lansia di 

Panti Jompo. Ini seperti Menyiram Bahan Bakar Ke Lansia 
yang berarti memberikan apapun yang bisa diubah 

menjadi energi sehingga dapat bermanfaat bagi 
para lansia untuk kelangsungan hidup mereka 
dan penambah semangat hidup kedepannya. 
Semoga ini juga memberikan energi kebaikan 
yang dapat menyentuh hati dan inspirasi 
seluruh masyarakat Indonesia khususnya di 
kota Bal ikpapan. Bersama Pertamina 
kita dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Indonesia dengan menggerakkan 
roda ekonomi bangsa dan negara sehingga 
terbentuk AKHLAK Pertamina yang dalam 
hal ini adalah LOYAL ( Berdedikasi dan 
mengutamakan kepentingan Bangsa dan 

Negara ).


