
Pertamina langsung bergerak cepat ketika gempa mengguncang 
Cianjur, Jawa Barat. Sesuai dengan Standard Operation 
Procedure (SOP) perusahaan, Perwira Pertamina yang bertugas 
di lokasi bencana memastikan semua sarana dan fasilitas 
operasi berfungsi maksimal agar pendistribusian energi tetap 
berjalan lancar.  Selain itu, Pertamina juga sigap memberikan 
bantuan untuk para pengungsi. Kesiapsiagaan BUMN ini 
diharapkan memberi energi bagi masyarakat terdampak 
bencana untuk bersama-sama bangkit.
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Quotes of The Week
Energy is the power that drives every human 
being. It is not lost by exertion but maintained 
by it, for it is a faculty of the psyche.     

Germaine Greer
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Pulihkan Masyarakat Terdampak Gempa Cianjur,
Pertamina Terus Salurkan Bantuan 

UTAMA

JAKARTA - Pertamina  bersama anak 
perusahaan dan afiliasinya terus berupaya 
membangkitkan energi korban gempa 
Cianjur dengan menggulirkan berbagai jenis 
bantuan ke lokasi gempa. Bersinergi dengan 
BUMN dan lembaga lainnya, Pertamina telah 
menyalurkan bantuan senilai Rp1,2 miliar 
hingga Sabtu, 26 November 2022.

Pjs. Vice President Communication 
Pertamina, Heppy Wulansari menjelaskan, 
sejak hari pertama pascagempa Cianjur, 
selain memastikan pasokan BBM dan LPG 
di wilayah tersebut tetap aman,  Pertamina 
juga menyediakan LPG untuk operasional 
dapur umum dan Dexlite untuk operasional 
TNI/Polri dan relawan dalam melancarkan 
penyelamatan dan recovery masyarakat 
terdampak gempa. 

“Kami juga terus menambah bantuan 
logistik lainnya, untuk meringankan beban 

3 unit meja. 
Untuk  per lengkapan kesehatan, 

Pertamina sudah mendistribusikan 1.339 
buah diapers bayi, 350 buah obat-obatan, 
51 boks masker medis, 80 buah kain bayi, 
80 buah pembalut, 300 paket perlengkapan 
mandi (sabun dan shampoo), 200 pak 
diapers dewasa, 125 pak disposable pants, 
20 pak handsaplast, 200 buah betadine, 
35 pak salonpas, 300 pak tolak angin, 250 
buah multivitamin, 250 boks minyak kayu 
putih, 150 boks makanan bayi, 150 boks 
susu bayi, 25 box pampers bayi, 25 boks 
pampers dewasa. Sedangkan untuk BBM, 
Pertamina sudah mendistribusikan 5.000 
liter Dexlite dan 5.000 liter Pertamax.

Melalui Pertamedika IHC, Pertamina juga 
sudah mengirimkan 6 dokter, 4 tenaga medis 
perawat, 2 unit ambulans,  serta 7  Perwira 
menjadi relawan.•PTM

para pengungsi atau korban terdampak 
bencana dan tetap berkoordinasi dengan 
BPBD Cianjur dan BUMN lainnya sehingga 
bantuan yang diberikan sesuai dengan yang 
dibutuhkan masyarakat terdampak,” ujarnya. 

Hingga 26 November 2022, bantuan 
yang disalurkan berupa 100 tabung Bright 
Gas 12 kg, 12,750 ton beras, 602 liter 
minyak goreng, 260 kg telur, 648 boks 
air mineral, 567 boks mi instan, 372 boks 
biskuit, 62 boks susu, 436 boks kopi, 60 
boks sarden kaleng, 25 boks minuman 
instan, 111 pak gula, 1.063 buah susu, dan 
582 paket makanan siap saji.

Untuk safety kit, Pertamina sudah 
menyalurkan 1 unit tenda pleton, 2 unit tenda 
serba guna, 130 buah kasur palembang, 
185 paket terpal, 740 buah selimut, 355 
buah terpal, 300 pak matras, 20 pasang 
sepatu boot, 3 unit genset, 3 unit velbed, 
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Bersinergi dengan BUMN, Pertamedika IHC Terobos
Medan Berat Jangkau Masyarakat Cianjur

UTAMA

CIANJUR, JAWA BARAT - Buka Posko Kesehatan 
di kawasan terdampak gempa bumi Cianjur, PT 
Pertamina (Persero) melalui PT Pertamedika IHC 
bersinergi dengan beberapa perusahaan Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN). 

Sinergi BUMN-BUMN ini tergabung dalam 
koordinasi Menteri BUMN Erick Thohir. Seluruh 
perusahaan BUMN saling mendukung kebutuhan 
BUMN lainnya seperti listrik, tenda dan fasilitas 
darurat, serta berbagi informasi antar Posko atau 
membantu layanan masing-masing. Salah satunya 
seperti yang terangkum pada pendirian posko di 
Lapangan Bola Ciarma, Kecamatan Cugenang, 
yang lokasinya cukup jauh dari jalan nasional Cianjur 
dan saat ini memerlukan waktu 2 jam perjalanan 
dengan kondisi jalan menanjak ke puncak bukit. 

“Dalam kondisi darurat seperti saat ini, 
koordinasi dan sinergi antar pihak menjadi kunci 
untuk keberhasilan layanan Pertamedika IHC. 
Dengan sinergi ini, kami bisa masuk ke wilayah 
yang lebih dalam dibantu ambulans dari BUMN lain, 
karena ambulans Rescue/Mini ICU Pertamedika IHC 
yang besar sulit menjangkau wilayah tersebut,” jelas 
Nerisa Pitrasari, Corporate Secretary Pertamedika 
IHC. 

Dia menambahkan, kondisi wilayah Kabupaten 
Cianjur yang berkontur dan tanah bergelombang 
pasca gempa juga menjadi tantangan bagi 

Cianjur dan salah satunya bayi yang kami rujuk 
dengan ambulans IHC ke RSUD Cimacan karena 
mengalami demam tinggi, lemas, dan kekurangan 
gizi,” ujar Nerisa. 

Pertamedika IHC merupakan anak usaha 
PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang 
layanan kesehatan. Perusahaan juga merupakan 
induk usaha rumah sakit BUMN, dimana saat 
ini menaungi 75 Rumah Sakit serta 143 klinik 
kesehatan di seluruh Indonesia.•IHC

ambulans. Tim medis seringkali harus meninggalkan 
kendaraannya, lantas lanjut ber jalan kaki 
mengunjungi rumah-rumah atau tenda warga untuk 
pemeriksaan kesehatan. 

Pertamedika IHC menurunkan tiga tim medis 
yang terdiri dari 1 dokter dan 1 perawat untuk 
berjalan menuju desa-desa sekitar Cugedang. 
Selain itu, satu tim tenaga medis bersiaga di Posko 
Kesehatan Lapangan Bola Ciarma. “Pada Kamis 
(24/11/2022), tim medis melayani 150 warga 
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Tim Medis Pertamedika IHC melakukan pemeriksaan kepada warga yang mengalami patah tulang akibat gempa yang terjadi 
di Kabupaten Cianjur, Kamis (25/11/2022).
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UTAMA

C I A N J U R ,  J A W A  B A R AT  - 
Pascagempa bumi bermagnitudo 5.6 
yang melanda Cianjur, seluruh sarana 
dan fasilitas penyaluran BBM dan LPG 
Pertamina Patra Niaga, Subholding 
Commercial & Trading PT Pertamina 
(Persero) telah beroperasi normal 
dalam menyalurkan kebutuhan energi 
masyarakat di Cianjur.

Di rektur  Pemasaran Regional 
Pertamina Patra Niaga, Mars Ega 
Legowo Putra mengatakan sarana dan 
fasilitas yang telah beroperasi normal 
antara lain SPBU, Agen LPG, Stasiun 
Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji 
(SPPBE).

“45 SPBU, 43 Agen LPG, 6 SPPBE, 
dan 37 Pertashop saat ini beroperasi 

jalur yang dilalui mobil tangki.
“Per tamina Pat ra  N iaga juga 

menyiagakan Fuel Terminal Plumpang 
Jakarta sebagai alternatif penyaluran 
ke 4 SPBU yang terdampak longsor 
di jalur buka tutup Cianjur – Cipanas. 
Untuk layanan ke masyarakat, kami 
juga menyiagakan 3 unit motoris di 
SPBU Panembong untuk melayani antar 
BBM,” lanjut Mars Ega.

Di SPBU Panembong, Pertamina 
saat ini juga sudah menyiagakan Posko 
Pertamina Peduli bekerjasama dengan 
BPBD Cianjur untuk menyalurkan 
bantuan bagi masyarakat terdampak. 
Selain bantuan langsung, Pertamina 
turut mengirimkan tenaga medis untuk 
disiagakan di wilayah bencana.•SHC&T

Pascagempa, Seluruh Sarfas Pertamina Patra 
Niaga di Cianjur Sudah Beroperasi Normal

normal. Untuk SPBU yang terdampak, 
ada perbantuan operator dari Sukabumi, 
Bandung, dan Bogor. Lalu untuk Agen 
LPG yang terdapat kerusakan juga 
sudah ditangani sehingga penyaluran 
LPG tetap berjalan normal dan tidak 
terganggu. Kami tetap mengimbau 
seluruh mitra untuk selalu waspada,” 
jelas Mars Ega. 

Titik suplai untuk SPBU di Cianjur 
yakni Fuel Terminal Padalarang dalam 
kondisi baik dan tetap beroperasional 
dengan normal. Pertamina Patra 
Niaga juga terus berkoordinasi dengan 
berbagai stakeholder penuh mengingat 
masih diberlakukannya buka tutup 
pasca longsor yang menutup jalur 
Cipanas – Cianjur untuk memastikan 
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Pekerja Pertamina Ajak Anak Korban Gempa Cianjur 
Menggambar dan Bermain Hilangkan Trauma Pascabencana

UTAMA

JAKARTA - Para pekerja PT Pertamina 
dari berbagai anak usaha dan komunitas 
pekerja urunan memberikan bantuan 
untuk korban terdampak gempa bumi 
di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. 
Para pekerja Pertamina tersebut juga 
memberikan layanan trauma healing untuk 
korban bencana tersebut.

Para pekerja yang tergabung dalam 
program Pertamina Energi Negeri (PEN) 
ini mengunjungi Posko Bencana di Desa 
Benjot, Kecamatan Cugenang, Kabupaten 
Cianjur, Sabtu (26/11/2022). Total ada 
10 pekerja Pertamina yang ikut dalam 
kegiatan ini, sementara sekitar 300 warga 
terdampak bencana ditampung di posko 
ini.

Dalam kunjungan ini ,  PEN juga 
menghadirkan Psikolog Anak dan 
Keluarga dari LPT Universitas Indonesia, 
Mira Damayanti Amir untuk membantu 
memulihkan kesehatan mental anak-
anak korban terdampak gempa di posko 
tersebut.

Mira mengajak anak-anak untuk 
mengenal gambar karakter (emoji) yang 
menunjukkan ekspresi senang, marah, 
sedih dan terkejut. Anak-anak terlihat 
antusias mengikuti kegiatan ini.

“Adik-adik pernah merasa kaget?” 
Kata Mira.

“Pernah, kemarin pas gempa,” jawab 
beberapa anak.

“Baik. Yang merasa kaget, senang dan 
sedih kita bikin kelompok, terus kita nanti 
menggambar bersama ya,” kata Mira.

150 lembar selimut, 50 paket alat tulis, 
10 buah bant anak, 10 dus air mineral, 10 
dus susu UHT, 10 buah bola, 10 raket dan 
kok badminton, 50 lembar buku mewarnai, 
50 buah spidol/krayon mewarnai dan 100 
buah tas berisi hadiah (goodiebag).

“Ini merupakan hasil dari urunan para 
pekerja Pertamina yang tanggap dan peduli 
untuk korban bencana gempa di Cianjur 
yang kami kumpulkan dalam beberapa hari 
ini. Semoga bantuan yang kami berikan 
ini bisa bermanfaat dan mengurangi rasa 
trauma anak-anak terhadap musibah 
ini. Terima kasih untuk para pekerja dan 
manajemen Pertamina atas dukungannya,” 
kata Ade.

Komunitas pekerja Pertamina yang 
andil dalam kegiatan ini di antaranya, 
Perwira Pertamina Peduli, Agent of 
Change, Pertiwi, English Community dan 
Pertascooter. Dalam kegiatan ini PEN juga 
menyemarakkan slogan ‘Sharing, Caring 
and Giving 65’ sebagai bentuk semangat 
berbagi, peduli dan memberi dalam rangka 
HUT Pertamina ke-65 tahun ini.

Apresiasi disampaikan langsung oleh 
Rosi, salah seorang ibu yang menempati 
posko tersebut. Dia mengaku senang 
dan bersyukur dengan kehadiran tim 
Pertamina.

“Senang sekali kami dapat bantuan 
dan diajak bermain. Kalau ada kegiatan 
seperti ini kami jadi merasa lebih aman 
dan anak-anak tidak perlu ke luar posko. 
Terima kasih kepada Pertamina karena 
sudah mengunjungi kami,” kata Rosi.•PTM

Anak-anak bahkan para ibu terlihat 
antusias mengikuti kegiatan menggambar. 
Masing-masing anak diberi alat gambar 
seperti pewarna dan kertas. Di bawah 
tenda posko tersebut anak-anak mulai 
menggambar berbagai imaji yang mereka 
pikirkan. Suasana ceria tergambar dalam 
kegiatan ini.

Tak hanya menggambar, salah seorang 
pekerja Pertamina bernama Annisa Chandra 
juga membawa seekor kucing peliharaan 
jenis Norwegian. Anak-anak antusias untuk 
memegang dan menggendong kucing 
bernama Boris tersebut.

“Senang,  bahag ia .  Tad i  d ia jak 
menggambar, terus dikasih bola. Kebetulan 
aku suka main bola. Terus juga tadi bisa 
main sama kucing. Terima kasih Pertamina 
sudah datang ke sini, kami bisa senang 
lagi,” ujar Rahap (12) siswi Kelas 7 SMPN 
5 Cianjur ini.

“Tadi saya senang sekali menggambar 
dan main bola. Bolanya ada gambar piala 
dunia juga. Seru. Terima kasih sudah ajak 
kami main,” timpal Ahmad Rehan (13).

Koordinator kegiatan PEN yakni 
Ade Barkah mengatakan, bantuan yang 
diberikan ini merupakan hasil dari urunan 
para pekerja Pertamina dari berbagai anak 
usaha dan komunitas yang dikumpulkan 
dalam beberapa pasca gempa Cianjur. 
Total dana yang terkumpul sekitar Rp 85 
juta dan disalurkan dalam bentuk barang.

Barang yang dibagikan untuk para 
korban di antaranya, 100 paket mandi, 
100 lembar handuk, 100 lembar sarung, 
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Menteri Erick Thohir Apresiasi Gerak Cepat BUMN
Kompak Bantu Korban Gempa Cianjur

UTAMA

JAKARTA - PT Pertamina terus mengupayakan 
pelayanan dan bantuan untuk masyarakat 
pascagempa yang melanda kawasan Cianjur, Jawa 
Barat pada (21/11/2022). Pelayanan dan bantuan ini 
ditinjau dan diapresiasi langsung oleh Menteri Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Cianjur.

Dalam peninjauannya di Posko Penanggulangan 
Bencana di kawasan Limbangan Sari, Cianjur, 
Jawa Barat, pada Jumat (25/11/2022), Erick 
menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada 
Pertamina dan perusahaan BUMN yang bergerak 
cepat memberikan bantuan kepada korban gempa 
di Cianjur. Termasuk pelayanan untuk penyaluran 
BBM dan LPG baik untuk masyarakat maupun 
untuk operasional Polri, TNI dan relawan.

“Saya sangat apresiasi bahwa BUMN sudah 
kompak sudah tidak berjalan sendiri-sendiri, semua 
sudah berjalan dalam satu payung dalam BUMN 
Peduli atau Bakti BUMN, sehingga dampak dari 
bantuan BUMN ini menjadi lebih baik dan mampu 
memberikan solusi yang baik untuk masyarakat,” 
kata Erick.

Erick menambahkan, dengan hadirnya BUMN, 
diharapkan bisa membantu meringankan duka yang 
dialami para korban penyintas gempa. “Dengan 
hadirnya BUMN kita bisa menjadi satu keluarga 
besar dan memberikan solusi terbaik untuk para 
korban pascabencana,” kata Erick.

belas ton beras, berbagai perlengkapan penunjang 
untuk posko hingga perlengkapan kesehatan.

“Kita bantu untuk melancarkan kegiatan 
operasional penyelamatan dan recovery dari 
masyarakat yang terdampak. Pertamina juga 
berkolaborasi dengan BUMN lain mendirikan posko 
dan juga membantu secara langsung penyaluran 
bantuan kepada masyarakat terdampak. Ini 
merupakan wujud komitmen Pertamina dalam 
pemul ihan pascabencana dan membantu 
masyarakat segera bangkit,” jelas Heppy.•PTM

Sementara itu, Pjs VP Corporate Communication 
Pertamina Heppy Wulansari mengatakan, Pertamina 
terus berupaya memberikan pelayanan terbaik 
untuk korban bencana gempa di Cianjur. Termasuk 
mendistribusikan BBM dan LPG untuk mobilitas 
Polri, TNI dan relawan dalam melancarkan kegiatan  
penyelamatan dan evakuasi korban gempa.

Selain itu, Pertamina juga menyalurkan LPG 
Bright Gas dan sembako untuk beberapa dapur 
umum yang dibangun di posko bencana. Sejauh ini, 
Pertamina sudah memberikan bantuan mulai dari 12 
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Didukung Bright Gas Pertamina, Dapur Umum Kemensos 
Siapkan 4.000 Porsi Makanan untuk Korban Gempa Cianjur

UTAMA

CIANJUR -  PT  Per tamina  te rus 
menyalurkan bantuan untuk korban gempa 
di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Salah 
satunya, Pertamina menyalurkan bantuan 
Bright Gas (LPG) untuk dapur umum 
Posko Kementerian Sosial (Kemensos) 
yang menyediakan 4.000 porsi makanan 
perharinya.

Pertamina menyalurkan sebanyak 
10 tabung LPG Bright Gas 12 Kg untuk 
durasi 2 hari ke dapur umum Posko 
Kemensos di Lapangan Jagaraksa, Desa 
Jambudipa, Kecamatan Warungkondang, 
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bantuan 
tersebut untuk mendukung pengolahan 
dan penyediaan makanan di dapur umum.

“Untuk mendukung kebutuhan 
penyediaan makanan s iap sa j i  d i 
dapur umum yang digunakan untuk 
tim penanggulangan bencana maupun 
pengungsi, Pertamina meyalurkan LPG 

gasnya,” kata Rachmat.
Rachmat mengatakan, untuk 10 

tabung LPG 12 Kg bisa digunakan dalam 
waktu 2 hari. Pertamina berkomitmen untuk 
terus menyuplai LPG Bright Gas untuk 
kebutuhan dapur umum tersebut.

“Dalam sehari kita bisa bikin 4.000 porsi 
makanan. Besok akan kita tingkatkan lagi 
hingga 5.000 porsi perhariny. Kita akan 
memasak 2 kali untuk pagi dan sore hari,” 
katanya.

Rachmat menambahkan, sebanyak 
4.000 porsi makanan tersebut tidak hanya 
dibagikan khusus untuk warga di posko 
Kemensos tersebut, namun juga disebar 
ke beberapa titik pengungsian di wilayah 
sekitar. “Sebanyak 800 porsi kita bagikan 
untuk pengungsi di posko ini, sementara 
sisanya sekitar 3.200 porsi dikirimkan 
ke titik pengungsian di wilayah sekitar,” 
katanya.•PTM

Bright Gas 12 Kg untuk kegiatan memasak,” 
ujar Pjs VP Corporate Communication 
Pertamina Heppy Wulansari, Minggu 
(27/11/2022).

Bantuan tersebut mendapat apresiasi 
dari Kepala Balai Besar Kartini Temanggung 
Kementerian Sosial sekaligus Kepala 
Dapur Umum Posko Kemensos Rachmat 
Koesnadi. Dia menyampaikan terima kasih 
atas bantuan yang diberikan Pertamina 
dan berharap bantuan tersebut terus 
dilakukan hingga keberadaan posko 
tersebut dianggap sudah selesai.

“Kami harap Pertamina bisa support 
lebih banyak Elpiji untuk stok dapur umum. 
Sebab, juru masak yang di sini biasanya 
akan panik kalau Elpiji sudah menipis, 
jadi masak pun tidak tenang. Jadi kalau 
tersedia stok yang cukup banyak, juru 
masak ini juga masaknya enak, nyaman 
dan tenang tidak terpikir akan segera habis 
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Pertamina Suplai 20 Ribu Liter BBM untuk Polri Bantu 
Penanganan Gempa Cianjur

UTAMA

JAKARTA - PT Pertamina turut mendukung 
langkah Polri dalam upaya penanggulangan 
bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur, 
Jawa Barat. Pertamina menyalurkan 20 ribu 
liter BBM untuk kendaraan operasional Polda 
Jawa Barat dalam kegiatan penanggulangan 
bencana tersebut.

Penyerahan 20 ribu l iter BBM untuk 
kendaraan operasional Polda Jawa Barat 
itu sudah dilakukan dalam 2 tahap. Tahap 
pertama yakni 10 ribu liter BBM pada Rabu 
(23/11), dan tahap kedua yakni 10 ribu liter 
pada Sabtu (26/11) yang disalurkan dari 
Depot Pertamina Padalarang, Jawa Barat. 
BBM yang disuplai yakni jenis Dexlite dan 
Pertamax. Bantuan tersebut diterima langsung 
oleh Dirpamobvit Polda Jabar Kombes Pol M 
Hidayat.

“Pertamina menyalurkan total 20 ribu liter 
BBM untuk Polda Jawa Barat dalam rangka 
mendukung upaya penanggulangan bencana 
yang dilakukan Polri di Cianjur,” kata Pjs VP 

Pertamina juga mengerahkan 6 orang 
dokter dan 4 orang tenaga medis (perawat) 
untuk membantu penanganan korban. Selain 
itu, Pertamina juga mengerahkan 2 unit 
ambulans dan 7 orang Perwira Pertamina 
untuk menjadi relawan BBM.

Tak hanya itu, Pertamina Peduli juga telah 
memberikan bantuan sebanyak 1.339 pak 
popok bayi (diapers), 350 pak obat-obatan, 51 
kotal masker media, 80 lembar kain bayi, 80 
pak pembalut, 300 paket perlengkapan mandi, 
200 pak diapers dewasa, 125 pak disposable 
pants, 20 pak handsaplast, 200 botol obat luka 
(Betadine), 35 pak Salonpas, 300 pak Tolak 
Angin, 250 lembar multivitamin, 250 kotak 
minyak kayu putih, 150 kotak makanan bayi, 
150 kotak susu bayi.

“Semua bantuan ini merupakan aksi peduli 
dari Pertamina Grup untuk penanggulangan 
korban bencana Cianjur. Semoga upaya 
bersama ini bisa berdampak baik untuk 
masyarakat Cianjur,” kata Heppy.•PTM

Corporate Communication Pertamina Heppy 
Wulansari, Minggu (27/11/2022).

Tak  hanya untuk  Po l r i ,  Per tamina 
juga menyalurkan BBM untuk kendaraan 
operasional Kopassus dan juga seluruh mobil 
logistik Posko BUMN yang mendistribusikan 
bantuan ke 40 desa terdampak gempa di 
Kabupaten Cianjur.

Pascagempa  Magn i tud i  5 ,6  yang 
mengguncang Cianjur pada Senin (21/11) lalu, 
total bantuan yang sudah disalurkan Pertamina 
sebanyak Rp 1,2 miliar. Bentuk bantuan yang 
disalurkan berupa BBM dan LPG, kesehatan 
(tim medis dan obat-obatan), perlengkapan 
harian serta sembako dan makanan siap saji. 

Beberapa barang yang disalurkan di 
antaranya, 156 tabung LPG 12 Kg, 1 Unit 
tenda pleton, 2 unit tenda serba guna, 130 
lembar kasur lantai, 185 paket terpal, 740 
lembar selimut, 355 lembar terpal, 300 lembar 
matras, 20 pasang sepatu boot, 3 unit genset, 
3 unit velbed, 3 unit meja. 
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MANAGEMENT INSIGHT

DUKUNG CAPAIAN NZE 2060
MELALUI ENERGI
RAMAH LINGKUNGAN

M. Haryo Yunianto
Direktur Utama

PT PGN Tbk

Pengantar Redaksi:
PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Subholding Gas Pertamina berkomitmen untuk 

mendukung penuh aspirasi pemerintah Indonesia mencapai target Net Zero Emission (NZE) 
tahun 2060 atau lebih cepat. Sejumlah upaya dilakukan perusahaan agar hal tersebut bisa 
tercapai. Berikut penuturan Direktur Utama PT PGN Tbk, M. Haryo Yunianto terkait 
hal itu. 

Seperti apa upaya-upaya yang dilakukan PGN untuk melakukan kerja sama 
terkait dengan proyek-proyek dan program-program yang sedang dilakukan? 
Dalam State Owned Enterprise (SOE) International Conference ini, kami akan bekerja sama 
dengan beberapa perusahaan swasta, termasuk dari luar negeri. Kami juga telah bertemu 
dan berdiskusi dengan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) untuk 
mengajukan pemanfaatan limbah cair kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) 
agar dapat dibangun menjadi bisnis Biomethane. Dengan ini, kami berharap akan ada 
tambahan pasokan gas baru di lokasi tersebut dari hasil kerjasama dengan PTPN atau 
pihak swasta lainnya. Tentunya, ini merupakan semangat dan wujud dukungan kami 
terhadap program pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission. Dimulai dari PGN, 
kemudian langkah ini nantinya akan diperluas ke Pertamina Group.

Untuk kerja samanya sendiri, apakah hanya dalam bentuk proyek, atau 
bagaimana kedepannya? Dalam waktu dekat, kami masih dalam project equity. 
Namun, kami berharap ke depannya dapat menjalin kemitraan jangka panjang. 
Kami meyakini bahwa Indonesia sebagai penghasil kelapa sawit paling besar, 
memiliki banyak cadangan yang dapat dimanfaatkan menjadi crude palm oil (CPO). 
Selanjutnya dapat kami manfaatkan menjadi bisnis Biomethane. Harapannya, 
pasokan gas kami semakin bertambah, dengan tetap menekan emisi karbon.

PGN juga memproduksi gas yang lebih ramah lingkungan, yakni 
Liquefied Natural Gas (LNG). Bisa dijelaskan seperti apa upaya PGN 
ke depan untuk memproduksi LNG? Salah satu contoh saat ini sudah ada 
sumber gas baru di Pulau Jawa yaitu Jambaran Tiung Biru (JBT), di mana 
lokasinya berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hasil produksi 
gas dari JBT dapat digunakan untuk memberikan layanan kepada industri-
industri, PLN, maupun Pupuk Indonesia di Jawa Timur. Dari total 192 MM, 
terdapat sekitar 20 MM pasokan gas yang dapat dicairkan menjadi LNG. 
Hal ini karena di tempat lain seperti di Jawa Barat, Kalimantan dan Sulawesi, 
memerlukan konversi energi menjadi gas.

Dari pabrik atau Liquefaction Modular Fabrication, selanjutnya kami kirim 
ke industri-industri baik smelter, PLN ataupun PT Pupuk di berbagai wilayah 
seperti Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia Timur yang lain.

Saat ini, upaya yang paling kami gencarkan yaitu kolaborasi penyediaan 
pasokan gas dengan KKKS yang telah mendapatkan izin produksi 
dan memiliki sumber gas di wilayah kerjanya (WK). Kemudian kami akan 
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Editorial

Cepat Tanggap
Malang tak  dapat  d i to lak , 

mujur tak dapat diraih. Itulah yang 
dirasakan masyarakat Cianjur, Jawa 
Barat. Awal pekan lalu, gempa 
bumi berkekuatan 5,6 skala richter 
mengguncang Kabupaten tersebut. 
Ribuan tempat tinggal dan fasilitas 
umum hancur. Belum lagi ratusan 
j iwa melayang, bahkan masih 
banyak yang belum ditemukan. 

Pertamina pun ikut berduka 
cita dan bergerak sigap. Sejak 
hari pertama kejadian, Pertamina 
langsung mengidentifikasi dampak 
bencana  sekaligus mengirimkan 
ban tuan  awa l  me la l u i  BPBD 
Kabupaten Cianjur.

Semua  e lemen  Pe r tam ina 
b e r s i n e r g i  u n t u k  m e m e n u h i 
kebutuhan energ i  masyarakat 
terdampak.  Karena BUMN in i 
menyadari, kunci geliat kehidupan 
di wilayah bencana adalah energi. 
Tanpa energi, transportasi dan 
listrik akan lumpuh sehingga bisa 
menyu l i tkan proses  evakuas i 
para korban. Relawan Pertamina 
pun langsung terjun membantu 
masyarakat terdampak. Semua 
dilakukan secara paralel, bahu 
m e m b a h u ,  b e r p e r a n  s e s u a i 
tugasnya. 

Sejatinya, bukan kali ini saja 
perwira Pertamina all out. Gerak 
cepat perwira Pertamina telah teruji 
dalam kondisi darurat, di antaranya 
ket ika tsunami (2004),  gempa 
Lombok (2018), gempa dan tsunami 
Palu-Donggala (2018), tsunami 
Pangandaran (2019), serta gempa di 
beberapa wilayah Indonesia (2021). 
BUMN ini terus berupaya maksimal 
agar operasional pendistribusian 
energi tetap berjalan normal sembari 
terus memberikan bantuan kepada 
masyarakat terdampak. 

Kesigapan inilah yang menjadi 
salah satu bukti bahwa Perwira 
Pertamina selalu hadir untuk negeri. 
Menjadi energi, mengabdi, dan 
menyokong setiap sendi kehidupan 
bangsa ini, kapan pun, di mana pun. 
Pertamina, Energizing Your Life.•

membangun LNG Liquefaction Modular 
Fabrication. Harapannya, kami dapat 
melayani masyarakat sekitar lokasi, baik 
dalam bentuk jaringan gas untuk rumah 
tangga ataupun industri. Hal ini menjadi 
upaya-upaya value creation kami di tahun 
2022 on work.

Saya yakin, kebutuhan konversi energi 
dari batu bara, solar dan yang lain-lain 
menjadi gas bumi di Indonesia T imur 
sangat besar. Momen ini menjadi salah satu 
tantangan bagi kami untuk mangakselerasi 
konversi gas bumi, khususnya di Indonesia 
Tengah dan Timur.

Dari sisi Capex, bagaimana kaitannya 
dengan pembangunan ini? Selama ini, 
PGN sebagai Subholding Gas Pertamina 
mengelola investasi dengan perhitungan dan 
pertimbangan yang cukup teliti agar investasi 
yang dikeluarkan dapat terealisasi. Sebagai 
contoh, kami sudah menyepakati Heads of 
Agreement (HoA) dengan mitra mengenai 
jual beli gas bumi atau LNG. Adanya HoA 
ini, menjadi pegangan kami untuk lebih 
percaya diri berinvestasi karena berapa 
pun nilai investasi yang kami keluarkan, 
kami sudah mendapatkan pembelinya. Hal 
ini juga menjadi salah satu upaya untuk 
mempercepat penyediaan pasokan LNG, 
baik dari PGN maupun kerjasama dengan 
KKKS yang lain.

Jadi, kami sudah siap dari sisi Capex. 
Selain itu, kami menjalin kerja sama dengan 
badan usaha dalam membangun pabrik 
LNG. Hasilnya akan off-take atau jual, karena 
kami yang memiliki penguasaan market. 
Insya Allah, kami sudah mulai bekerja 
sama beberapa partner dari swasta untuk 
mempercepat akselerasi LNG. 

Harapan kami, beberapa pabrik mini LNG 
dan LNG Liquefaction dapat diselesaikan 
pada tahun 2024. Nantinya, jika sudah 
memiliki market LNG di berbagai wilayah 
Indonesia, kami juga akan mendistribusikan 
pasokan LNG dari Bontang. Inilah concern 
kami dalam dua tahun ke depan.

Apa strategi dari PGN untuk tetap 
menjaga kinerja perusahaan di tengah 
situasi seperti ini? Kami terus berupaya 
untuk  men ingkatkkan pemanfaatan 
TKDN di seluruh kegiatan proses bisnis 
Subholding Gas Group, baik pembangunan 
infrastruktur maupun layanan gas bumi. Kami 

menargetkan peningkatan TKDN sebesar 
45 persen. Hal ini adalah bagian dari upaya 
kami agar dapat menggaet stakeholders, 
khususnya masyarakat dan industri. Dengan 
begitu, PGN pun dapat saling bersinergi 
dengan stakeholder. 

Upaya kedua adalah memperbaiki 
service dan kinerja agar masyarakat memiliki 
kepercayaan terhadap pelayanan gas bumi 
PGN. Jika PGN menerima kritik terkait 
turunnya pressure gas, tentu kami harus 
menindaklanjuti secara cepat dan tanggap, 
agar masyarakat percaya dengan kami. 
Selain itu, dalam membangun infrastruktur 
gas bumi, kami juga harus membuktikan 
kepada masyarakat bahwa kami memiliki 
layanan yang baik. 

Kondisi yang cenderung volatile saat ini, 
juga memberikan dampak terhadap PGN, di 
antaranya adalah Kepmen mengenai harga 
gas bumi tertentu dan kami berhasil melayani 
100 persen. Meskipun mengalami penurunan 
revenue, namun industri mendapatkan 
benefit, sehingga ekosistem operasionalnya 
ada tetap berjalan. Salah satu tugas BUMN 
juga membantu jalannya ekosistem lain dan 
kami berusaha sebaik mungkin agar dapat 
terwujud. 

Tentunya, PGN terus berupaya untuk 
tumbuh dan berkembang setiap tahunnya. 
A lhamdul i l l ah ,  per tumbuhan k ienr ja 
operasional PGN cukup baik dalam dua 
tahun terakhir. Dengan demikian, kami 
berharap, market dapat lebih percaya 
kepada kami. 

Apa harapan PGN untuk bisa 
berperan lebih besar lagi dalam upaya 
untuk transisi energi? Seperti yang 
diketahui bersama bahwa SEO International 
Con fe rence  f okus  te rhadap ta rge t 
pencapaian Net Zero Emission di tahun 2030 
ke atas. Kami turut berkontribusi melalui 
akselerasi pemanfaatan gas bumi sebagai 
salah satu energi alternatif yang dominan 
dapat melayani masyarakat. Mengingat gas 
bumi memiliki potensi yang besar di masa 
transisi sebelum realisasi Net Zero Emission 
nantinya. Kami bersungguh-sungguh fokus 
untuk pengembangan infrastruktur, layanan, 
dan pasokan gas bumi dengan harga 
yang kompetitif. PGN sebagai bagian 
dari BUMN, mengupayakan agar mampu 
menciptakan ekosistem bagi berbagai pihak, 
baik pemerintah maupun masyarakat.•STK
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Perkuat Praktik Tata Kelola, Pertamina Bergabung
menjadi Supporting Company EITI

SOROT

JAKARTA - Sejak Oktober 2022, Pertamina 
secara resmi menjadi Supporting Company 
Extractive Industry Transparency Initiatives (EITI) 
bersama 21 perusahaan migas global seperti 
ExxonMobil, TotalEnergies, dan Equinor, serta 43 
perusahaan global dari industri lainnya. Pertamina 
juga menjadi perusahaan migas pertama di Asia 
Tenggara yang mendukung langsung EITI.

EITI  merupakan koal is i  g lobal  antara 
pemerintah, perusahaan, investor dan kelompok 
masyarakat yang menetapkan standar global 
t ransparans i  da lam ha l  perpa jakan dan 
pembayaran pada pemerintah di sektor ekstraktif 
seperti migas, mineral dan batubara. Standar EITI 
telah diterapkan di lebih dari 50 negara untuk 
menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang 
merupakan wujud dari praktik tata kelola yang baik 
(good governance). 

Dukungan Pertamina terhadap EITI selaras 
dengan komitmen Pertamina untuk memperkuat 
praktik bisnis yang bersih, transparan, dan etis.

Pada (16/11/2022) juga telah dilakukan 
pertemuan antara Mark Robinson - Executive 
Director EITI, Marie Gay Alessandra Ordenes - Asia 
Director & Anti-Corruption Lead EITI, Emanuel Y.H. 
Bria - Country Officer-Asia EITI, Agus Cahyono 
Adi - Head of EITI Secretariat Indonesia (Kepala 
Pusdatin ESDM), Direktur Keuangan Pertamina, 
Emma Sri Martini, Direktur SPPU Pertamina, 
Salyadi Saputra, VP Investor Relations, Juferson. 
V Mangempis, serta Tim ESG Pertamina. Dalam 
pertemuan itu, Emma Sri Martini mengungkapkan 

dan pembayaran kepada pemerintah, ( iv ) 
mengungkapkan volume yang diterima dan 
pembayaran yang dilakukan ketika melakukan 
transaksi migas, (v) mengungkapkan laporan 
keuangan yang telah diaudit, (vi) mengungkapkan 
secara transparan terkait Beneficial Ownership, 
(vii) mempublikasikan kebijakan anti-korupsi 
perusahaan, (viii) mempublikasikan dukungan 
pemerintah seperti kontrak dan lisensi, dan (ix) 
mempublikasikan kebijakan perusahaan terkait 
keberagaman gender di lingkungan kerja.

Sebelum bergabung menjadi EITI Supporting 
Company, Pertamina group telah berkomitmen 
memenuhi standar EITI di negara pelaksana EITI 
tempat mereka beroperasi. Di Indonesia, laporan 
EITI disampaikan melalui Pertamina Hulu Energi 
sebagaimana dikoordinasikan oleh Kementerian 
ESDM. Di Irak, Gabon dan Tanzania, pelaporan 
dilakukan pemerintah masing-masing negara.

Mark Robinson, Direktur Sekretariat EITI 
Internasional  mengatakan bahwa mela lu i 
komitmennya untuk memenuhi ekspektasi 
perusahaan pendukung EITI, Pertamina memiliki 
kesempatan untuk belajar dari praktik terbaik 
internasional dan menjadi pemimpin industri 
untuk mengadvokasi prinsip-prinsip EITI secara 
internasional, khususnya di kawasan Asia Pasifik.

“Saya mengucapkan selamat bergabung 
kepada Pertamina sebagai EITI Supporting 
Company dan saya senang dengan upaya 
Pertamina selama ini dalam mendorong tata kelola 
yang baik di sektor minyak dan gas,” ucapnya.•PTM

Pertamina ingin terus meningkatkan standar 
penerapan tata kelola perusahaan ke level 
internasional untuk meningkatkan kepercayaan 
publik pada perusahaan. 

“Bergabungnya Pertamina menjadi EITI 
Supporting Company menegaskan komitmen 
kami untuk mewujudkan bisnis yang sehat dan 
berkelanjutan. Bergabungnya Pertamina pada EITI 
merupakan kebanggaan bagi perusahaan dan saya 
berharap dapat menjadi contoh bagi perusahaan 
lainnya di Indonesia untuk menerapkan tata Kelola 
perusahaan yang baik,” kata Emma.

Inisiatif Pertamina ini juga merupakan bentuk 
dukungan terhadap Indonesia sebagai negara yang 
telah mengimplementasikan standar EITI. Dikutip 
dari Kementerian ESDM, pelaksanaan kegiatan 
transparansi industri ekstraktif sudah berjalan lebih 
dari 10 tahun di Indonesia.

Diprakarsai pada tahun 2007, Pemerintah 
Indonesia selanjutnya mengeluarkan Peraturan 
Presiden (Perpres) No. 26 Tahun 2010 tentang 
Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan 
Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif. 
Sejak menjadi anggota EITI Internasional, 
Indonesia telah menerbitkan 9 laporan EITI. 
 
Memenuhi Ekspektasi Standar EITI
Ada 9 Ekspektasi yang harus dipenuhi EITI 
Supporting Company yakni ( i )  menjadikan 
Prinsip & Standar EITI sebagai standar tata 
kelola, (ii) membuat pengungkapan keuangan 
yang komprehensif, (iii) mengungkapkan pajak 
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Pertamina Innovation Team Borong Sejumlah Penghargaan 
pada Ajang SIIF 2022 di Korsel

SOROT

SEOUL, KORSEL - Pertamina Innovation 
Team yang merupakan Tim Gugus Continuous 
Improvement Program (CIP) menyabet sejumlah 
penghargaan Internasional di ajang bergengsi pada 
16-19 November 2022. Dalam ajang bergengsi 
yang diikuti lebih dari 477 karya inovasi dari 16 
negara, Pertamina Innovation Team mengirimkan 5 
karya dan mendapatkan kategori bergengsi, yaitu 
Best Inventor, 2 Kategori Gold, 2 kategori Silver 
dan 1 kategori Bronze serta 7 Special Awards.

Pertama, Tim PCP Sluku-Sluku Bathok I dari 
Regional JBT  berhasil memperoleh Best Inventor 
dan GOLD serta Special Awards dari Saudi Arabia 
dan Vietnam. Kedua, Tim FTP Fospor dari Regional 
3 PHI berhasil memperoleh Gold dan Special 

Capability PT Pertamina (Persero). 
M e n u r u t n y a ,  p re s t a s i  g e m i l a n g  i n i 

menunjukkan bahwa Continuous Imrovement 
Program (CIP) Pertamina terbukti unggul di kancah 
internasional. 

SIIF diselenggarakan secara offline tahun ini 
oleh Korea Invention Promotion Association (KIPA). 
Ajang ini bertujuan untuk menampilkan teknologi 
inovatif dan kebaruan dari berbagai negara, serta 
menciptakan peluang bisnis Internasional dan 
menginisiasi transformasi industry. Tahun ini, 
Seoul International Invention Fair (SIIF) diikuti oleh 
lebih dari 16 negara di antaranya Taiwan, China, 
Vietnam, Thailand, Indonesia, Iran, Arab Saudi, 
dan lain-lain.•PTM

Award dari Saudi Arabia. 
Ketiga, Tim PCP Penguasa Lautan dari PT 

Elnusa Tbk  berhasil memperoleh Silver & Special 
Award dari Malaysia. Keempat, Tim I Prove Aroma 
Karsa dari Regional Sumbagut memperoleh Silver 
dan Special Awards dari Thailand dan Vietnam 

Terakhir, Tim PC Prove All For One dari RU II 
Dumai - Sei Pakning SH R&P memperoleh bronze 
dan Special Awards dari Taiwan. 

“Sebagai perusahaan energi, Pertamina 
konsisten menerapkan pengelolaan Continuous 
Improvement Program berstandar tinggi, Komitmen 
ini untuk memastikan bahwa inovasi Pertamina 
juga terbukti unggul di Internasional,” ujar Rini 
Widiastuti selaku Vice President Organization 
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Dapat Modal Rp2,4 Triliun, Proyek PP 2 Balongan Siap Dikebut
SOROT

JAKARTA - Pengembangan industri petrokimia 
nasional melalui PT Tuban Petrochemical Industries 
(TubanPetro) Group, akan menjadi jawaban atas 
persoalan masih tingginya impor bahan petrokimia 
yang menjadi salah satu ganjalan bagi neraca 
perdagangan Indonesia.

Berbagai langkah strategis terus dilakukan. Paling 
anyar, dalam RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan 
pada Senin (21/11/2022), disepakati mengenai 
penambahan modal sebesar Rp2,4 triliun melalui 
pengeluaran saham baru Seri B yang nantinya akan 
diambil sepenuhnya oleh PT Pertamina (Persero). 
RUPS juga menyepakati perubahan Anggaran Dasar 
Perseroan mengenai modal disetor dan ditempatkan. 

Direktur Utama TubanPetro Sukriyanto, 
menyampaikan, keputusan persetujuan pengeluaran 
saham baru Seri B, sejalan dengan hasil RUPSLB 
TubanPetro pada 6 Oktober 2022. Dengan 
Pengeluaran saham baru Seri B yang diambil 
sepenuhnya oleh Pertamina, kini PT Pertamina 
(Persero) tercatat sebagai pemilik saham mayoritas 
TubanPetro dengan persentase 63,27 persen, disusul 
pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Republik 
Indonesia sebesar 35,22 persen, dan PT Pertamina 
Pedeve Indonesia sebesar 1,51 persen. 

’’Adapun pelaksanaan Setoran Modal Pertamina 
kepada TubanPetro tentatif tanggal 30 November 
2022,’’ ucap Sukriyanto dalam keterangan tertulis. 

Setelah setoran modal selesai, Sukriyanto 
menambahkan, akan dilakukan pelaporan kepada 
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia 
terkait perubahan Anggaran Dasar TubanPetro 
sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan 
dan disetor. Berlaku efektif sejak tanggal surat 
penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran 
Dasar dari Kementerian Hukum dan HAM Republik 
Indonesia.

Selanjutnya, TubanPetro akan melakukan 
penambahan modal di anak perusahaan yakni 
Polytama untuk pelaksanaan proyek double capacity 
PP 2 Balongan. 
 
Ekspansi Bisnis
Disampaikan Sukriyanto, saat ini proyek PP 2 
Balongan juga sudah menyelesaikan sejumlah 
tahapan. Dari sisi perizinan mulai perluasan usaha, 
lokasi, rekomendasi kesesuaian tata ruang daerah, 
dan rekomendasi tata guna tanah, sudah selesai. 

Sedangkan untuk proses perizinan lain seperti 
lingkungan, rekomendasi andalalin, dan lokasi 

Polytama sebelumnya sudah menunjuk Basell 
Poliolefine Italia S.r.l (LyondellBasell) sebagai penyedia 
lisensi teknologi proses polipropilena, yaitu spheripol 
untuk proyek Polipropilena Balongan (PP 2 Balongan). 
Polipropilena Balongan adalah proyek pembangunan 
Plant polipropilena kedua Polytama dengan kapasitas 
terpasang sebesar 300.000 MTPA.

Teknologi proses polipropilena Spheripol dari 
LyondellBasell diakui merupakan salah satu teknologi 
proses terbaik yang cocok dan sesuai dengan target 
spesifikasi dan kualitas dari pasar yang ditargetkan 
oleh Polytama.  

Teknologi Spheripol adalah teknologi proses 
polipropilena terkemuka dengan kapasitas berlisensi 
lebih dari 30 juta ton. Teknologi Spheripol generasi 
kelima terbaru mencakup peningkatan proses yang 
semakin memaksimalkan efisiensi operasional.

Margin Petrokimia Lebih Tinggi Dibanding BBM
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati 
menyatakan peluang pasar bisnis petrokimia di 
Indonesia sekitar Rp 40- 50 triliun per tahun. Selain 
itu, bisnis petrokimia mempunyai margin lebih tinggi 
dibanding BBM.

Pembangunan industri petrokimia, kata Nicke, 
akan lebih efisien karena diintegrasikan dengan 
kilang, sehingga produk samping petrokimia dapat 
dimanfaatkan kembali oleh kilang, baik untuk bahan 
bakar kilang itu sendiri maupun dapat menjadi 
produk BBM.

“Infrastruktur penunjang dan utilitas dapat 
juga dimanfaatkan secara bersama-sama dengan 
menurunkan biaya energi hingga 10% dan biaya 
personal turun 10% sehingga biaya operasional turun 
sampai 15%,” imbuh Nicke dalam keterangan tertulis.

Nicke menjelaskan, restrukturisasi TubanPetro 
juga merupakan bagian dari kilang Pertamina yang 
mengutamakan aspek fleksibilitas karena mode kilang 
bisa beralih baik mode petrokimia ataupun migas. Hal 
ini membuat produksi kilang dapat menyesuaikan 
dengan permintaan pada saat beroperasi.

Diungkapkannya, dengan pasokan bahan 
baku yang terintegrasi antara satu kilang dengan 
kilang lainnya, diharapkan juga bisa meningkatkan 
efisiensi baik sisi pengeluaran operasional maupun 
pengeluaran modal, sehingga meraih keuntungan 
yang maksimal. Dengan tingkat keuntungan yang 
maksimal maka proyek-proyek kilang Pertamina 
mampu menjadi bisnis yang berkelanjutan ke 
depannya.•TUBANPETRO

jetty (dermaga), masih dalam proses. Proyek PP 2 
Balongan ini diperkirakan membutuhkan pendanaan 
hingga USD323,3 juta, dengan porsi ekuitas 
mencapai USD160 juta.

Pengembangan Polytama, sejalan dengan 
permintaan Presiden RI Joko Widodo terkait 
optimalisasi industri petrokimia untuk menekan 
kebutuhan impor dan untuk memenuhi kebutuhan 
permintaan biji plastik dalam negeri. Upaya tersebut 
merupakan langkah strategis perusahaan untuk 
semakin berkontribusi bagi negara.  

Perluasan kapasitas produksi Polytama 
hingga dua kali lipat, lanjut Sukriyanto, diharapkan 
dapat mengurangi impor Polypropylene, dengan 
meningkatkan produksi Polypropylene dalam negeri. 
Kemudian, memaksimalkan pemanfaatan produk 
Propylene dari kilang milik PT Kilang Pertamina 
Internasional (KPI).

’’Polytama akan memproduksi, memasarkan, 
dan mendistribusikan semua produk yang dihasilkan 
PP 2 Balongan,’’ ucap Sukriyanto.

Setelah proses penambahan modal selesai, 
selanjutnya dilakukan penyusunan Front- End 
Engineering Design (FEED) yang ditargetkan akan 
tuntas dalam kurun waktu enam bulan. Setelah 
FEED tuntas, dilanjutkan tahap kontruksi. Dalam 
pelaksanaan pengembangan PP 2 Balongan, 
TubanPetro berkoordinasi dengan Subholding 
Pertamina, yaitu PT Kilang Pertamina Internasional 
(KPI).

Sebagai tambahan informasi, pembebasan 
lahan untuk proyek ini juga sudah rampung 100 
persen. Pengembangan PP 2 Balongan ini juga 
sesuai dengan Head of Agreement (HOA) antara 
Kementerian Keuangan dan PT Pertamina (Persero) 
pada 15 Agustus 2018 tentang Pengembangan 
Industri Petrokimia Nasional dan Rencana Jangka 
Panjang (RJP), serta usulan Rencana Kerja dan 
Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan Tahun 2022 
yang telah disampaikan kepada para pemegang 
saham.

Sukr i yan to  menegaskan ,  TubanPet ro 
berkomitmen penuh untuk mengelola proyek kilang 
petrokimia guna menurunkan impor produk turunan 
petrokimia. 

’’Semoga pengembangan Polytama melalui 
perluasan kapasitas produksi akan memberikan 
manfaat dan berjalan sesuai rencana, juga mampu 
menekan defisit neraca perdagangan,’’ ucap 
Sukriyanto.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati bersama Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban dan Direktur Tuban Petrochemical Industries Sukriyanto menunjukkan 
dokumen usai melakukan Penandatanganan Adendum Perjanjian Pengelolaan saat RUPS Luar Biasa PT TPI yang diselenggarakan di Gedung Syafruddin Prawiranegara, 
Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (21/11/2022).

FOTO : PW
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Implementasikan UU Tentang Penyandang Disabilitas, 
Pertamina Raih Penghargaan Nasional Kemenaker

SOROT

JAKARTA - Pertamina menerima Penghargaan 
Nasional dari Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemnaker) Republik Indonesia. Apresiasi tersebut 
diberikan kepada perusahaan dan BUMN yang 
mempekerjakan tenaga kerja penyandang 
disabilitas tahun 2022.

Pelaksaan kegiatan ini merupakan rangkaian 
acara peringatan hari Disabilitas Internasional 
yang jatuh pada tanggal 3 Desember setiap 
tahunnya. Sekaligus sebagai wujud apresiasi 
pemerintah dan untuk memotivasi dunia usaha, 
baik perusahaan swasta maupun BUMN, agar 
makin lebih berkomitmen dalam membuka dan 
mempekerjakan penyandang disabilitas. 

Penghargaan diserahkan langsung oleh 
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 
kepada Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) 
Pertamina, Muhammad Erry Sugiharto, bertempat 
di Aston Kartika Hotel, Jakarta Barat, Senin 21 
November 2022

D a l a m  s a m b u t a n n y a ,  M e n a k e r  I d a 
Fauziyah menuturkan bahwa dalam arahannya, 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut jika 
regulasi, perlindungan, dan pemenuhan hak-
hak penyandang disabilitas Indonesia sudah 
cukup kuat. Yakni seperti yang tertuang dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
penyandang disabilitas. Melalui aturan tersebut, 
lanjut Ida, diharapkan seluruh pihak terkait, untuk 
meningkatkan kesetaraan, kesempatan dan 
aksesabilitas bagi penyandang disabilitas. 

“Arahan Bapak Presiden Joko Widodo tersebut 
tentu harusnya mendorong kita semua untuk terus 
meningkatkan upaya implementasi peraturan dan 

Nomor 8 Tahun 2016,” pungkas Ida Fauziyah.
Semetara itu, Direktur SDM Pertamina, 

Muhammad Erry Sugiharto menyambut baik 
penghargaan yang diberikan Kemenaker kepada 
Pertamina. Baginya, mendapatkan penghargaan 
tersebut bukanlah tujuan utama Perusahaan. 

Menurutnya, sebagai bagian dari BUMN, 
Pertamina turut mendukung program pemerintah 
yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. 
Yakni dengan memberikan kesempatan bagi para 
penyandang disabilitas untuk turut berkarier di 
Pertamina. “Hal ini juga sejalan dengan lima prioritas 
BUMN, khususnya untuk mendukung nilai ekonomi 
dan sosial,” ungkap Erry kepada Energia usai 
menerima penghargaan dari Menaker, Ida Fauziyah.

Masih menurut Erry,  hingga saat ini, Pertamina 
telah mempekerjakan 56 pekerja disabilitas. 
“Selanjutnya akan terus bertambah sesuai dengan 
amanat dari Kementerian BUMN, yaitu dua persen 
dari total tenaga kerja,” tutup Erry.•STK

kebijakan dalam rangka mendukung penyandang 
disabilitas. Kita sudah punya Undang-Undang 
Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang 
disabilitas sebagai bentuk komitmen bangsa 
Indonesia menghormati, melindungi dan memenuhi 
hak-hak penyandang disabilitas,” ujar Menteri Ida 
Fauziyah.

Lebih lanjut Ida mengatakan, bahwa saat ini 
arah kebijakan ketenagakerjaan bagi penyandang 
disabilitas di Indonesia dilakukan secara inklusif. 
Hal itu dalam artian semua orang, dan apapun 
kondisinya berhak mendapatkan pekerjaan yang 
layak. 

“Pada kesempatan ini saya berharap dengan 
momentum komitmen dari hasil G20 Presidensi 
Indonesia, kedepan kita terus harus mengintesifkan 
berbagai langkah, mengimplementasikan unit 
layanan disabil itas, kemudian perusahaan, 
BUMN, dan BUMD dapat semakin meningkatkan 
penempatan tenaga kerja disabilitas sesuai dengan 
kuota yang diharuskan dalam Undang-Undang 
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Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan Penghargaan Nasional Kepada Perusahaan dan BUMN yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Tahun 
2022 secara simbolis kepada Pertamina Persero diwakli oleh Direktur SDM Pertamina Persero Erry Sugiharto, Senin (21/11/2022), di Ballroom Hotel Aston Kartika, Jakarta. FOTO : AP
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Pertamina Eco-RunFest 2022, 8.300 Ecochamps 
Sebarkan Energi Sehat demi Sustainable Living

JAKARTA - Antusiasme tinggi 
ditunjukkan para penggiat olahraga 
lari (Ecochamps) yang berpartisipasi 
dalam Pertamina Eco-RunFest 
2022. Sebanyak 8.300 peserta 
memenuhi area di sekitar Istora 
Senayan Jakarta, Minggu, 27 
November 2022. 

Para peserta yang sudah 
terdaftar memenuhi Challenges 
Multiple Run dengan berlari bersama 
dalam berbagai kategori yaitu 1,5K 
Family Run untuk anak usia 7 - 
12 tahun dan  pendamping yang 
berusia lebih dari 17 tahun, 5K Fun 
Run yang dapat diikuti oleh semua 
usia, 10K Race dengan kategori 
Pelajar (usia 13-17 tahun), Umum 
(usia 18-44 tahun) dan Master 
(lebih dari 45 tahun) serta kategori 

baru Eco-Run yakni Half Marathon 
21K dengan kategori Umum (usia 
18-44 tahun) dan Master (lebih dari 
45 tahun).

“Saya sangat senang dengan 
animo peserta Pertamina Eco-
RunFest yang sangat tinggi pada 
tahun in i .  Saya member ikan 
apresiasi untuk seluruh peserta,” 
ujar Direktur Utama Pertamina 
Nicke Widyawati yang juga ikut lari 
5K Fun Run. 

D i  t a h u n  k e - 9 
penyelenggaraannya, Pertamina 
Eco-Run hadir dengan konsep 
baru yakni Pertamina Eco RunFest 
2022 dengan mengusung tema 
Sustainable Living yang tidak hanya 
menyuguhkan ajang lari Eco-Run 
namun juga menghadirkan Eco-Fest 

yang terdiri dari festival musik lintas 
generasi “Energizing Music Festival” 
dan bazar dalam negeri “Eco-
Market” yang menyuguhkan produk 
dan gaya hidup ramah lingkungan.

“ K i t a  t a h u  b a h w a  k i t a 
dihadapkan dengan tantangan 
perubahan iklim yang semakin 
nyata. Untuk itu, melalui kegiatan 
ini, Pertamina ingin mengajak 
masyarakat untuk bersama-sama 
memulai gaya hidup berkelanjutan, 
kita mulai dari diri sendiri dari 
hal-hal yang sederhana. Misalnya, 
yang bisa kita lakukan hari ini yaitu 
sadar sampah, buang sampah 
sesuai kategorinya, kami sudah 
siapkan tempat-tempat sampahnya. 
Sampah dari kegiatan ini akan kita 
pilah dan olah, sehingga semaksimal 
mungkin sampah tersebut dapat 
didaur ulang kembali atau dijadikan 
kompos,”  ujarnya. 

Menurut Nicke, hal ini selaras 
dengan aspirasi Pertamina untuk 
mencapai Net Zero Emission 
2060, yang antara lain dijalankan 
melalui dekarbonisasi kegiatan 
usaha Pertamina Group, seperti 
salah satunya, penangkapan dan 
penyimpanan karbon dioksida 
yang digunakan kembali untuk 
meningkatkan produksi energi, 
juga penggunaan energi bersih dan 
efisien di wilayah-wilayah operasi 
Pertamina. 

Selain dekarbonisasi, Pertamina 
juga gencar mendorong energi 
rendah karbon dan energi baru 

terbarukan, seperti bahan bakar 
nabati, panas bumi, dan hidrogen. 

“ J a d i ,  a y o ,  k i t a  s a m a -
sama jalankan porsi kita dalam 
mendukung Net Zero Emission, 
supaya masa depan anak cucu dan 
bumi kita tetap lestari,” imbaunya. 

Pelaksanaan Eco-RunFest 
d i respons  pos i t i f  o leh  para 
peserta. Salah satunya Kuntoro, 
yang berangkat dari rumahnya di 
Kabupaten Bogor dari pukul 04.00 
demi mengikuti lomba ini. 

“Saya senang ikut kegiatan 
ini dari tahun ke tahun. Karena 
selain menyehatkan badan, kita 
bisa saling bersilaturahmi dengan 
afiliasi Pertamina lainnya. Semoga 
kegiatan ini bisa bisa mengenergize 
kita semua untuk makin sehat dan 
makin kompak,” ujarnya. 

KEAMANAN,  KESEHATAN , 
DAN KENYAMANAN PESERTA 
TERJAMIN
Hal senada disampaikan oleh Baim 
Wong, artis yang sekarang menjadi 
youtuber. Ia juga mengaku kagum 
dengan pelaksanaan Eco-RunFest 
yang mengutamakan keamanan, 
kesehatan dan kenyamanan 
peserta. 

“Tidak mudah mengatur 8.000-
an peserta dengan sistem dua 
ticketing. Tapi saya lihat Pertamina 
berhasil melakukannya. Keren 
banget. Saya pasti bakal ikut event 
ini lagi ke depannya,” ucap Baim 
yang baru pertama kali mengikuti 

SEMARAK JELANG HUT KE-65

Ke halaman 13 >

Direksi Pertamina melepas ecochamps untuk berlari menumpuh jarak sesuai 
kategori masing-masing.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati foto bersama dengan 
ecochamps sebelum start Eco-Run.

Presenter terkenal Daniel Mananta berpartisipasi dalam Eco-RunFest 2022 
dan memberikan kesempatan kepada ecochamps yang ingin foto bersama.
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Pertamina Eco-RunFest 2022, 8.300 Ecochamps
Sebarkan Energi Sehat demi Sustainable Living

SEMARAK JELANG HUT KE-65
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n e g e r i  “ E c o - M a r k e t ”  y a n g 
menyuguhkan produk dan gaya 
hidup ramah lingkungan nuga 
menyedot perhatian ribuan peserta 
usai mengikuti  Pertamina Eco-Run 
2022. 

Di arena Eco-Market, Pertamina 
memberi kesempatan kepada 15 
UMKM binaannya untuk membuka 
stan dan menjual beragam produk 
makanan dan minuman yang  
menemani pengunjung menikmati 
festival dari pagi hingga malam 
hari. Selain itu, Eco-Market juga 
menawarkan berbagai produk slow 
fashion yang mengedepankan aspek 
sustainability dalam produksinya, 
serta produk-produk kecantikan 
berbahan dasar lokal dan ramah 
lingkungan. 

Untuk merasakan serunya gaya 
hidup berkelanjutan, pengunjung 
juga akan diajak mengikuti berbagai 
workshop gratis seperti pembuatan 
tempe dan edukasi pola makan 
bijak untuk anak-anak, pembuatan 
pegangan botol minum dan phone 
case berbahan dasar sampah 
plastik, pembuatan sabun berbahan 
alami, serta pembuatan batik Eco-
printing menggunakan pewarna 
alami ramah lingkungan. 

Direktur Utama Pertamina 
Nicke Widyawati, mengatakan, 
Pertamina Eco RunFest 2022 
diadakan untuk menggalakkan gaya 
hidup berkelanjutan di kalangan 
masyarakat.

“Seja lan dengan aspirasi 
Pertamina untuk mencapai Net 
Zero Emission pada tahun 2060, 
kami mengajak masyarakat untuk 
bersama-sama memulai gerakan 
ramah lingkungan. Dimulai dari 
kita semua, dari hal-hal sederhana 
seperti mengurangi sampah dan 
memil ih produk-produk yang 
berpihak pada bumi,” kata Heppy.

Dalam Pertamina Eco RunFest, 
pengunjung diajak untuk mengenal 
lebih dekat program transisi energi, 
energi baru terbarukan, serta 
upaya-upaya dekarbonisasi yang 
mendukung masa depan Indonesia 
yang lestari dan berdikari. 

Sebagai upaya menghadirkan 
festival yang lebih ramah bagi 
bumi, Pertamina Eco RunFest 
2022 mengoptimalkan penggunaan 
material ramah lingkungan yang 
dapat terurai kembali (degradable), 
serta material hasil daur ulang 
(recycled) atau yang digunakan 
kembali (reused ). Para tenant 
juga berperan aktif  meminimalisir 
penggunaan p last ik  dengan 
menggunakan kemasan yang dapat 
didaur ulang. 

P e r t a m i n a  m e m a s t i k a n 
pelaksanaan manajemen sampah 
yang bertanggungjawab, bekerja 
sama dengan Rekosistem yang 
akan menyiapkan mengumpulkan, 
memi lah,  mendaurulang dan 
mengolah sampah yang dihasilkan 
dari festival ini. 

Sementara itu, Ecochamps juga 
dihibur dengan Energizing Music 
Festival yang bertabur musisi favorit 
lintas generasi. Pengunjung bisa 
bernostalgia bersama orang-orang 
terdekatnya ditemani penampilan 
Rossa, Cokelat, Gigi, dan The 
Changcuters. Selain itu, JKT 
48, Marion Jola, RAN, Maliq & 
D’essentials akan memeriahkan 
suasana dengan musik yang asyik 
untuk bergoyang. 

Bagi  mereka yang sela lu 
mengikuti perkembangan musik 
masa kini, penampilan Rizky Febian, 
Lalahuta x Jaz, Rendy Pandugo, 
Soegi Bornean, Dekat dan Riri 
Moeya juga bisa dinikmati. Tak 
hanya itu, pengunjung juga bisa 
bernyanyi bersama Oom Leo 
Berkaraoke featuring Ello dan 
Cantika Abigail.

Belasan musisi  ini  tampil 
dan tersebar di tiga panggung 
berbeda, yakni di 1 area Indoor (Eco 
Runfest Stage) dan 2 area Outdoor 
(Energizing You Stage dan Mini Eco-
Market Stage).  

Pengunjung yang ingin memiliki 
official merchandise juga dapat 
membelinya secara langsung di 
booth Official Merchandise Store 
”Toko Bersinar Terang” kolaborasi 
dari Pertamina Eco RunFest 2022 x 
Shinning Bright. Merchandise yang 
dijual di antaranya berupa T-shirt, 
totebag, bucket hat dan trucker 
cap.•PTM

event ini. 
Sepert i  d iketahui ,  sesuai 

protokol kesehatan, seluruh peserta 
Eco-Run dipersyaratkan telah 
melakukan Vaksin Ke-3 (Booster) 
untuk dapat mengikuti ajang lari 
ini. Pertamina sudah menyiapkan 
235 petugas marshall, dan 30 
petugas bike marshall yang akan 
ditempatkan per 100 meter di 
sepanjang rute untuk melapisi 
dan memisahkan para peserta 
dengan kendaraan. Selain itu 60 
personil traffic controller juga akan 
ditugaskan di setiap titik rawan pada 
rute lari, salah satunya seperti di 
persimpangan jalan.

Tidak hanya dari sisi keamanan 
dan kesehatan, untuk kenyamanan 
peserta Eco-Run, Pertamina juga 
menyediakan 13 titik Hydration 
Point atau Water Station per 2 
Kilometer di sepanjang rute, dimana 
hal ini lebih baik jika dibandingkan 
running event sejenis yang biasanya 
menempatkan water stations per 
2,5 Kilometer. Selain itu, Pertamina 
juga akan menyiagakan 10 unit 
ambulance bersama tim medis juga  
yang dilengkapi dengan alat pacu 
jantung dan mini ICU.

PESERTA NIKMATI  ANEKA 
KULINER DAN HIBURAN DI ECO-
FEST
Eco-Fest yang terdiri dari festival 
musik lintas generasi “Energizing 
Music Festival” dan bazar dalam 

Ke halaman 14 >

Di Community Workshop Area, Pertamina memberikan 
edukasi kepada peserta Eco-Run untuk belajar membuat 
casing handphone, pouch, dan pegangan tumbler dari tutup 

botol yang tidak terpakai.

Maliq & D’Essential menghibur ecochamps di panggung  
Energizing Music Festival.

Salah satu tempat sampah yang disediakan di arena sekitar 
Pertamina Eco-RunFest 2022 agar ecochamps makin paham 
tentang pentingnya memisahkan sampah agar dapat diolah 

kembali.

Water station disiapkan Pertamina di berbagai titik di area 
lomba agar peserta bisa mengisi ulang tumblernya.

Ecochamps rela antri untuk menikmati kuliner yang disajikan 
oleh UMKM binaan Pertamina.

Seorang peserta konsisten berlari dengan menggendong 
puteranya  hingga finish pada Pertamina Eco-RunFest 2022.



Perwira Penggerak : Wujud Kontribusi Perwira
untuk Masyarakat dan Lingkungan

SEMARAK JELANG HUT KE-65

CILACAP, JAWA TENGAH - Sebagai 
perusahaan energi, Pertamina terus 
berupaya menjaga ketahanan 
energi negeri serta berkomitmen 
memberikan kebermanfaatan bagi 
masyarakat. Komitmen tersebut 
dijalankan oleh seluruh bagian di  
Pertamina, termasuk para Perwira 
Pertamina.

Dalam rangkaian Hari Ulang 
Tahun (HUT) ke-65 Pertamina, para 
Perwira Pertamina dari seluruh 
wilayah operasi Pertamina ambil 
bagian dalam kegiatan Perwira 
Penggerak, Employee Voluntary 
Programme 2022.

Secara keseluruhan kegiatan ini 
diikuti 144 Perwira.  Mereka berhasil 
terpilih dari sekitar 406 Perwira yang 
mendaftar.

Pelaksanaan program Perwira 
Penggerak merupakan bentuk 
implementasi ESG dan mendukung 
pencapaian SDGs, sekaligus sebagai 
wujud kontribusi energi dari para 
Perwira Pertamina untuk memberikan 
sesua tu  yang  be rguna  bag i 
pertumbuhan dan perkembangan 
daerah binaan TJSL Pertamina 
melalui keterlibatan sebagai relawan.

Kegiatan ini dilakukan di lima 
wilayah, yaitu  pada 21-23 November 
di Bengkalis, Riau; 21-24 November 
d i  Kuta i  Ker tanegara ;  24-27 
November di Cilacap, Jawa Tengah;  
2-5 Desember di Maros, Sulawesi 
Se latan;  dan 29 November-1 
Desember di Klayas, Sorong.

S a l a h  s a t u  l o k a s i 
dilaksanakannya program ini adalah 
di Kelurahan Kutawaru, Kecamatan 
Cilacap, Jawa Tengah yang digelar 
pada 24-27 November,2022.

Sebanyak 28 Perwira Pertamina 
yang berasal dari seluruh wilayah 

operasi Pertamina, dan 7 Penerima 
Beasiswa Sobat Bumi Pertamina,ikut 
ambil bagian dalam kegiatan Perwira 
Penggerak di wilayah ini.

Kegiatan hari pertama Perwira 
Penggerak di Kelurahan Kutawaru 
ini,dihadiri oleh Staf Ahli Bidang 
Perencanaan Strategis Kementrian 
ESDM Yudo Dwinanda Priaadi, 
Direktur SDM Pertamina M.Erry 
Sugiharto, Corporate Secretary 
P e r t a m i n a  B r a h m a n t y a  S . 
Poerwadi ,  GM RU IV Ci lacap 
Edy Januari Utama, Asisten Bupati 
Bidang Ekonomi Pembangunan 
Kabupaten Cilacap M. Wijaya, 
serta unsur Pemerintah Kabupaten 
Cilacap. 

Dalam kesempatan ini Direktur 
SDM Pertamina M. Erry Sugiharto 
menyampa ikan ,  keg ia tan  i n i 
merupakan bentuk kontribusi para 
Perwira Pertamina untuk membantu 
masya raka t  da l am be rbaga i 
kegiatan sosial dan lingkungan, 
serta diharapkan dapat memberikan 
dampak positif.

“Perwira Pertamina  melakukan 
Voluntary Days tahun 2022, yang 
temanya adalah “Perwira Penggerak 
Energizing Your Life”. Kegiatan 
Voluntary Days menjadi bentuk 
kontribusi Perwira Pertamina untuk 
membantu masyarakat  da lam 
berbagai  kegiatan sos ia l  dan 
lingkungan yang dapat memberikan 
dampak posit i f  sesuai dengan 
pencapaian tujuan pembangunan 
berkelanjutan serta sejalan dengan 
komi tmen perusahaan da lam 
implementasi ESG, yang menjadi 
tolak ukur perusahaan global,” ujar 
Erry. 

Ia berharap dengan keterlibatan 
berbagai pihak tentunya akan 

memberikan sumbangsih yang tinggi 
bagi keberlanjutan generasi muda 
masa depan yang lebih baik serta 
solusi atas kebutuhan masyarakat, 
juga memberikan dampak besar bagi 
perekonomian masyarakat di sekitar 
wilayah operasi Pertamina.

Selain i tu, Pertamina yang 
berdir i  d i  bawah Kementer ian 
BUMN tentunya akan berfokus 
dalam menja lankan komitmen 
agen Pembangunan dan lokomotif 
perekonomian bangsa yang selalu 
hadir melayani energi untuk negeri ini.

“Sesuai spirit kami, Energizing 
Yo u r  F u t u re ,  m a r i  b e r s a m a 
berdaya berbagi, bergerak untuk 
kesejahteraan masyarakat dan 
generasi muda kita ke depan,” 
imbaunya.

Sementara i ru ,  Corporate 
Secretary Pertamina Brahmantya S 
Poerwadi menyampaikan apresiasi 
dan harapannya atas Program 
Perwira Bergerak.

“Perwira Penggerak melakukan  
hal yang luar biasa. Meskipun mereka 
bekerja di Pertamina, tapi mampu 
meluangkan waktu untuk terjun 
langsung  bersama masyarakat. 
Semoga para Perwira Penggerak  
semakin menyatu dan tumbuh 
bersama masyarakat,” harapnya.

Para Perwira Penggerak antusias 
mengikuti kegiatan ini karena ingin 
memberikan kontr ibusi secara 
nyata bagi masyarakat. Hal tersebut 
disampaikan oleh Asriyandi, Perwira 
Penggerak dari Subholding C&T.

“Saya berharap dengan ambil 
bagiannya saya dalam kegiatan yang 
diselenggarakan perusahaan ini, bisa 
menjadikan bentuk motivasi, sebagai 
pembuktian untuk diri sendiri juga 
bahwa saya punya nilai lebih dan bisa 

berkontribusi lebih bagi masyarakat,” 
ujarnya.

Ha l  senada d isampa ikan, 
M.Junaidi, Perwira Penggerak dari 
Pertamina Hulu Rokan (PHR). “Saya 
merasa bangga bisa mengikuti 
kegiatan ini dan menjadi pengalaman 
pertama menjadi volunteer.  Saya 
juga berharap kegiatan voluntary ini 
bisa terus berkelanjutan di semua 
wilayah operasional Pertamina, 
karena sangat bermanfaat bagi 
masyarakat,” ucapnya.

Dalam kesempatan ini Para 
Perwira Penggerak terjun langsung ke 
masyarakat Kelurahan Kutawaru dan 
memberikan pemaparan juga aksi 
nyata melalui, pemaparan mengenai 
energi baru dan terbarukan, edukasi 
pemanfaatan serta perawatan 
energi baru dan terbaruka, bazar 
UMKM, penanaman mangrove, 
edukasi kesejahteraan ibu dan anak, 
pemberian makanan tambahan untuk 
balita, hingga workshop pengolahan 
sampah menjadi barang bernilai 
ekonomis.

Semua hal yang di lakukan 
para  Perw i ra  Penggerak  in i , 
juga mendapatkan apresiasi dari 
Masyarakat. Salah satunya adalah  
Rato. Menurutnya kedatangan para 
Perwira Penggerak menjadi ajang 
sharing antara masyarakat dan para 
Perwira.

“Kami sangat bahagia dengan 
kedatangan Perwira Pertamina. 
Masyarakat dan Perwira bisa saling 
melakukan sharing di sini, agar 
program yang kami miliki  berjalan 
lebih bagus lagi. Ke depannya 
mudah-mudahan  program ini terus 
dilakukan, sehingga desa kami juga 
bisa lebih maju lagi ke depannya,” 
pungkas Rato.•RIN

Direktur SDM Pertamina M. Erry Sugiharto bersama Staf Ahli Bidang 
Perencanaan Strategis Kementerian ESDM Yudo Dwinanda Priaadi 
memberikan bantuan secara simbolis program bantuan TJSL kursi roda 
saat kegiatan Perwira Penggerak “Employee Voluntary Programme 2022” 
Desa Energi Berdikari Pertamina yang diselenggarakan di Kutawaru, 
Cilacap, Jawa Tengah pada Jumat (25/11/2022).

Manager CSR Pertamina Dian Hapsari Wirasati mendampingi peserta 
saat memberikan bantuan buku bacaan anak saat kegiatan Perwira 
Penggerak “Employee Voluntary Programme 2022” Desa Energi Berdikari 
Pertamina yang diselenggarakan Dusun Bondan, Desa Ujung Alang, 
Cilacap, Jawa Tengah pada Sabtu (26/11/2022).

Peserta bersama warga melakukan penanaman bibit manggrove di lokasi 
program Kolak Sikancil saat kegiatan Perwira Penggerak “Employee 
Voluntary Programme 2022” Desa Energi Berdikari Pertamina yang 
diselenggarakan di Dusun Lempong Pucung, Desa Ujung Alang, Cilacap, 
Jawa Tengah pada Sabtu (26/11/2022).

Direktur SDM Pertamina M. Erry Sugiharto bersama Staf Ahli Bidang 
Perencanaan Strategis Kementerian ESDM Yudo Dwinanda Priaadi 
didampingi Corporate Secretary Pertamina Brahmantya Satyamurti 
Poerwadi memukul kentongan tanda aktivasi simbolis penggunaan 
panel surya saat kegiatan Perwira Penggerak “Employee Voluntary 
Programme 2022” Desa Energi Berdikari Pertamina yang diselenggarakan 
di Kutawaru, Cilacap, Jawa Tengah pada Jumat (25/11/2022).

Sejumlah peserta mengecek bibit tanaman hidroponik saat kegiatan 
Perwira Penggerak “Employee Voluntary Programme 2022” Desa Energi 
Berdikari Pertamina yang diselenggarakan di Kutawaru, Cilacap, Jawa 
Tengah pada Jumat (25/11/2022).

Peserta melakukan pengecetan bantuan fasilitas MCK saat kegiatan 
Perwira Penggerak “Employee Voluntary Programme 2022” Desa Energi 
Berdikari Pertamina yang diselenggarakan Dusun Bondan, Desa Ujung 
Alang, Cilacap, Jawa Tengah pada Sabtu (26/11/2022).
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SportArtcular 2022: Bangkitkan Semangat Kolaborasi
Perwira Pertamina Group

SEMARAK JELANG HUT KE-65

JAKARTA - Jelang HUT ke-65, Pertamina 
mengadakan rangkaian kegiatan seni dan olahraga 
bertajuk SportArtcular. Kegiatan yang dimulai 
pada  21 November 2022 tersebut ditutup pada 
24 November 2022 dengan acara SportArtcular 
Carnaval Day di Ballroom Grha Pertamina, Jakarta.   
Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Utama Pertamina 
Nicke Widyawati, Direktur SDM Pertamina M. 
Erry Sugiharto beserta jajaran Direksi Subholding 
Pertamina.

Menurut Direktur Utama Pertamina Nicke 
Widyawati, SportArtcular merupakan kegiatan 
pertandingan olahraga guna membangkitkan 
jiwa kompetisi yang positif dan berolahraga agar 
lebih produktif serta kompetisi berbasis seni yang 
tidak hanya mengangkat aspek artistik tapi juga 
mencerminkan sustainability.

“Saya mengapresiasi respons dan keikutsertaan 
Perwira Pertamina Group pada kegiatan ini. Ini 
luar biasa karena diikuti oleh 2.000  Perwira. 
Sebetulnya saya ingin menekankan kembali acara 
ini merupakan acara yang didesain untuk para 
Perwira sebagai ucapan terima kasih perusahaan 

Badminton, E-Sport dan Aerobic. 
“Ini semangat yang kami banggakan. Karena 

semangat inilah inti energi yang dimiliki kita selaku 
perwira. Kita pasti menyadari dengan tekanan 
pekerjaan saat ini, work life balance hal yang susah 
bagi kita semua. Tidak hanya holding, tapi juga 
subholding. Oleh karena itu melalui SportArtCular, 
perusahaan berusaha memberikan wadah untuk 
inovasi yang kreatif agar energi itu selalu ada,” 
jelasnya.

Kegiatan SporArtcular ini juga diapresiasi oleh 
para peserta. Salah satunya adalah perwakilan 
peserta yang menjadi juara 1 SportArtcular kategori 
E-Sport dari Subholding Integrated Marine Logistics 
(IML).

“Kami ada 10 orang yang bergabung menjadi 
satu tim di Subholding Integrated Marine Logistics 
(IML) untuk mengikuti kompetisi E-Sport. Tentu 
kami sangat senang, ajang ini sekaligus menjadi 
ajang silaturahmi dengan Perwira dari Pertamina 
Group lainnya.  kami, karena kami tidak ada saling 
kenal sebelumnya. Kami juga merasa bangga bisa 
menang,” ujarnya.•IDK/RIN

karena para Perwira telah memberikan kontribusi 
yang luar biasa kepada bangsa Indonesia,” ujarnya.

Nicke juga menambahkan agar para Perwira 
tetap menjalankan amanah untuk tetap menyediakan 
energi bagi negeri ini dalam situasi apapun. Karena 
itu, SportArtcular diharapkan dapat meng-energize 
para Perwira Pertamina dan berkolaborasi.

“Dengan spirit energizing you, energizing other, 
energizing your life, para Perwira Pertamina adalah 
sumber energi bagi Indonesia. Inilah saatnya agar 
Perwira bisa menjalankan amanah untuk energizing 
other and energizing everybody life. Sudah saatnya 
semua Perwira berkolaborasi menghimpun semua 
energi yang berkumpul ini, untuk menjalankan 
amanah yang diberikan oleh bangsa Indonesia. 
Tetaplah menjadi energi bagi seluruh masyarakat 
dan negeri ini,” harap Nicke.

Hal senada disampaikan Pjs.Vice President 
Corporate Communication Pertamina Heppy 
Wulansari. Menurutnya, manajemen menyambut 
baik kegiatan ini dan mengapresiasinya, sebab 
tingginya antusiasme perwira untuk mengikuti 
kompetisi di empat cabang olahraga, yaitu Basket, 

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati 
memberikan sambutan dalam acara SportArtcular Carnaval Day 
2022 di Ballroom Grha Pertamina, Jakarta, Kamis, (24/11/22).

Para pemenang berbahagia menjadi salah satu juara di ajang 
SportArtcular 2022.

Perwira Pertamina antusias mengikuti SportArtcular Carnaval 
Days 2022.
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Buka Rangkaian HUT, PIS Gelar FantasixRun
SEMARAK JELANG HUT KE-65

berlari pagi bersama sebagai 
pembuka gelaran acara HUT, 
sebagai simbol semangat.

Direktur Utama Pertamina 
(Persero) Nicke Widyawati 
mengatakan “PIS merupakan 
pengelola bisnis eksternal 
dar i  Per tamina,  d i  u lang 
t ahun  yang  ke -  6  saya 
melihat rencana terobosan 
pengelolaan yang sangat 
bagus, saya harap PIS jangan 
berkutat di pasar internal, 
jadi PIS harus lebih berani 
berlayar ke samudera yang 
lebih luas dengan ombak yang 
lebih besar hal itulah yang 
membangun PIS yang lebih 

JAKARTA -  Sub Holding 
Integrated Marine Logistics 
PT Pertamina International 
Shipping (PIS) menggelar 
kegiatan lari pagi bersama 
bertajuk FantasixRun, pada 
Rabu (23/11/22).

FantasixRun ini merupakan 
acara untuk menyambut dua 
momen spesial sekaligus, 
yakni pemanasan menjelang 
digelarnya Eco Run 2022 
u n t u k  m e n y a m b u t  H U T 
PT Per tamina (Persero ) , 
d a n  s e k a l i g u s  s e b a g a i 
event pembuka rangkaian 
program ulang tahun ke-6 
PT Pertamina International 

Shipping yang puncaknya 
berlangsung di Desember 
mendatang. 

Keg ia tan  ber la r i  pag i 
bersama ini turut dihadiri oleh  
Direktur Utama Pertamina 
(Persero) Nicke Widyawati, 
C o r p o r a t e  S e c r e t a r y 
Brahmantya S. Poerwadi, 
CEO P IS  Yok i  F i r nand i , 
Direktur Niaga Arief Sukmara, 
D i rek tu r  Operas i  B r i l i an 
Perdana, Direktur Armada 
M Irfan Zainul Fikri,  Direktur 
Keungan Diah Kurniawati dan 
Direktur SDM & Penunjang 
Bisnis Surya Tri Harto.

PIS menggelar kegiatan 

kuat dalam pasar global,” ujar 
Nicke dalam sambutannya. 

CEO PIS menambahkan 
b a h w a  F a n t a s i x r u n 
merupakan rangkaian dalam 
menyambut HUT PIS yang 
keenam, “Walaupun di umur 
yang masih muda, masih 
perlu pembenahan namun 
hari ini kami siap lari dan ini 
juga merupkan praevent Eco 
Run yang akan diadakan 
dalam minggu ini, dalam ulang 
tahun yang keenam ini kita  
mengusung tagline baru yang 
masih inline dengan tagline 
Pertamina, yaitu Energizing 
The Ocean,” katanya.•SHIML
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Pertagas Kembangkan Infrastruktur Gas di Kalimantan dan Sulawes

PGN Catat Laba Bersih Rp 4,54 Triliun Triwulan III 2022
KIPRAH

J A K A R TA  -  S e b a g a i 
Subholding Gas PT Pertamina 
( Pe rse ro ) ,  PT  PGN Tbk 
melanjutkan tren kinerja positif 
operasional pada  Triwulan III 
2022 dan berdampak positif 
kepada kiner ja keuangan 
dengan mencatatkan Laba 
Bersih Tahun Berjalan Yang 
D ia t r ibus ikan ke  Ent i tas 
Induk US$310,5 juta atau 
Rp4,54 Tr i l iun (kurs IDR/
US$: Rp14.612). Laba bersih 
berasa l  dar i  pendapatan 
sebesar US$2,6 miliar, laba 
b r u t o  s e b e s a r  U S $ 6 0 7 
juta, laba operasi sebesar  
US$480,2 juta dan EBITDA 
sebesar US$935,5 juta.

“Alhamdulilah PGN bisa 
terus melanjutkan kiner ja 
pos i t i f  2022.  Pemu l ihan 
k ine r j a  operas iona l  da r i 
pemulihan ekonomi, berhasil 
menopang kinerja keuangan 
PGN sampai dengan Triwulan 

III 2022. Kinerja volume niaga 
gas per iode Januar i  s .d 
September 2022 mencapai 
894 BBTUD. Sedangkan 
untuk volume transmisi  gas 
Triwulan I I I  2022 sebesar 
1 . 3 4 3  M M S C F D , ”  j e l a s 
D i rek tur  Utama PT PGN 
Tbk,  M. Haryo Yunianto, 
(7/11/2022).

Volume lifting minyak & gas 
di Triwulan III 2022 meningkat  
menjadi 30.350 BOEPD serta 
adanya kenaikan ICP yang 
t inggi  termasuk hal  yang 
signifikan berkontribusi pada 
kinerja keuangan TW III 2022. 
Selanjutnya, t ransportas i 
m i n y a k  m e n u n j u k k a n 
kenaikan kinerja yang sangat 
signif ikan yang mencapai 
31.413 BOEPD dibandingkan 
periode yang sama tahun 
sebe lumnya yang hanya 
mencapai  9.301 BOEPD. 
Demikian juga, kinerja LPG 

processing mencapai sebesar 
37.270 ton.

P G N  m e m i l i k i  f o k u s 
d a l a m  p e n g e m b a n g a n 
utilisasi gas bumi agar dapat 
meningkatkan value creation 
dan distribusi gas bumi di 
berbagai wilayah Indonesia 
maupun go international.

“PGN menjalankan peran 

yang cukup menantang di era 
transisi energi dari fosil ke EBT. 
Dengan posisi kunci sebagai 
salah satu penyedia gas bumi 
di Indonesia, harapan kami 
adalah dapat mengisi masa 
transisi ini melalui penyediaan 
gas bumi sebagai  energi 
bersih kepada masyarakat,” 
pungkas Haryo.•SHG

Komitmen Pertamina Dorong Investasi Transisi Energi
JAKARTA -  Pertamina 
terus berkomitmen untuk 
mencapai netral karbon atau 
Net Zero Emissions (NZE) 
sebelum 2060. Hal tersebut 
d i u n g k a p k a n  D i re k t u r 
K e u a n g a n  P e r t a m i n a 
Emma Sri Martini dalam 
acara Squawk Box CNBC 
Indonesia yang ditayangkan 
pada Jumat, 18 November 
2022.

“ P e r t a m i n a  s e l a k u 
korporasi dan salah satu 
BUMN terbesar di Indonesia 
tentunya  harus sejalan  
dengan target pemerintah 
untuk mengejar net zero 
emission di tahun 2060. 
Pertamina Group baru saja 
menyelesaikan roadmap 
untuk mencapai  target 
tersebut. Harapannya kita 
bisa menyelesaikan target 
Zero itu lebih cepat sebelum  
2060,” ujarnya.

Emma mengatakan, 

u n t u k  m e n c a p a i  h a l 
tersebut, Pertamina juga 
fokus dalam hal pendanaan 
dan investasi. BUMN ini 
f okus  pada  subs t i t us i 
kontribusi pendapatan dari 
hasil fosil menuju ke green 
business atau bisnis hijau.

“Jad i  k i ta  ber fokus 
namanya clean energy, bisa 
akses ke green financing 
terbuka lebar. Saat in i ,  
revenue Pertamina eksisting   
86% masih dari fossil fuel 
bus i ness .  Ka rena  i t u ,  
kita secara afirmatif akan 
alokasikan capex dan akan 
afirmasikan untuk mencapai  
green business,” ujarnya.

Te rdapa t  dua  ca ra 
pendanaan yaitu blended 
f i n a n c i n g  d a n  g r e e n 
financing. Skema blended 
f inanc ing  in i  d i lakukan 
dengan  beke r j a  sama 
secara multilateral. Selain 
itu, skema ini juga didukung 

dengan masuknya filantropi 
hingga green investor.

“Blended ini kita bisa dari 
multilateral, dari filantropi, 
kemudian green investor 
seperti itu. Dan tentunya dari 
capital market,” tambahnya.

Emma juga menjelaskan 
bahwa langkah Pertamina 
s e l a n j u t n y a  a d a l a h 
membuat  proyek yang 
d a p a t  d i m o n e t i s a s i 
sekal igus menar ik bagi 

investor yang fokus dengan 
b i sn i s  pengembangan 
energi hijau. 

“PR terbesar kita adalah 
bagaimana membuat project 
tersebut bisa di-monetize 
dan bisa akses terhadap 
f inancing  dan terhadap 
investor ini challenge utama 
terbesarnya. Tapi bahwa 
finance investor yang sangat 
ke ren  te rhadap  green 
investment,” tutupnya.•IN
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Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini saat sesi wawancara dalam progam 
Squawk Box CNBC Indonesia, Jumat (18/11/2022).

Perwira Subholding Gas Pertamina terus maksimalkan kinerja.
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Pertagas Kembangkan Infrastruktur Gas di Kalimantan dan Sulawes

Pertamina Dukung Program Konversi BBM ke BBG
untuk Nelayan Sasaran di Palembang

KIPRAH

PA L E M B A N G ,  S U M AT E R A 
SELATAN - Sebagai bentuk dukungan 
Pertamina kepada pemerintah atas 
program konversi BBM ke BBG untuk 
nelayan sasaran dalam menggunakan 
bahan bakar lebih ramah lingkungan, 
Pertamina bersama Dirjen Migas, 
Komisi VII DPR RI serta Pemerintah 
Kota Palembang melakukan sosialisasi 
dan pendistribusian konversi BBM ke 
BBG bagi para nelayan di Palembang.

Area Manager Communication, 
Relation & CSR Sumbagsel, Tjahyo 
N i kho  I nd rawan  menga takan 
mengungkapkan sosialisasi ini sebagai 
bentuk tindak lanjut penugasan yang 
diberikan oleh Kementerian ESDM 
kepada Pertamina. 

“Semoga  dengan  adanya 
program konversi BBM ke BBG ini 
diharapkan para nelayan sasaran 
dapat lebih sukses serta membantu 
ekonomi masyarakat nelayan menuju 
ekonomi mandiri,”Ujar Nikho.

N i k h o  m e n a m b a h k a n , 
pendistribusian Paket BBG yang 

dibagikan sebanyak 551 paket 
konversi untuk nelayan sasaran di 
kota Palembang, selain itu Kabupaten 
Musi Banyuasin dan Banyuasin juga 
mendapat alokasi masing-masing 
sebesar 355 dan 250 paket.

Program konversi BBM ke BBG 
ini merupakan amanat dari Peraturan 
Presiden No.38 tahun 2019 tentang 
Penyediaan, Pendistribusian, dan 
Penetapan Harga LPG 3 Kg untuk 
kapal penangkap ikan bagi nelayan 
sasaran dan mesin pompa air bagi 
petani sasaran.

Adapun kriteria untuk nelayan 
sasaran yang berhak menerima 
bantuan tersebut telah ditetapkan 
pemerintah yakni nelayan pemilik kapal 
kurang dari 5 gross ton (GT) dengan 
berbahan bakar kapal bensin serta 
memiliki daya mesin 13 HP.

Pe rwak i l an  D i t j en  M igas , 
Kementerian ESDM, Justin berharap 
para nelayan dapat memanfaatkan 
dan merawat dengan baik bantuan 
yang diberikan.

“Program Konversi BBM ke BBG 
bagi para Nelayan merupakan salah 
satu upaya Pemerintah menyediakan 

alternatif energi yang dapat digunakan, 
serta lebih ramah l ingkungan,” 
tutupnya.•SHC&T SUMABGSEL

Shared Services Pertamina Berhasil Hadirkan Layanan 
Digitalisasi untuk Efisiensi 
JAKARTA - SVP Shared Services 
PT Pertamina (Persero), Primarini 
menjadi salah satu pembicara 
dalam kegiatan Marketeers-
One Day Conference “Tech For 
Business”,  di Auditorium 3, CGV 
Grand Indonesia, Jakarta, Selasa, 
22 November 2022.

Kegiatan yang dilaksanakan 
oleh Marketeers yang merupakan 
majalah Bisnis, Marketing dan 
Entrepreneurship Online ini dihadiri 
oleh 500 peserta yang merupakan 
profesional dari berbagai bidang 
usaha. 

Fungs i  Shared Serv ices 
Pertamina terpilih menjadi salah 
satu pembicara karena terbukti 
berhas i l  menerapkan dig i ta l 
transformation. Diharapkan apa 
yang disampaikan bisa menjadi 
inspirasi bagi para peserta kegiatan 
ini.

Da lam ses i  “Opt im i z ing 
Operation With Automation”, 
Pr imar in i  men je laskan la ta r 
belakang, roadmap, progres serta 
output yang dihasilkan dalam 
proses digital transformation 
Pertamina. 

Primarini juga menjelaskan 
u p a y a  P e r t a m i n a  b e r h a s i l 
menerapkan automasi dalam 
proses bisnisnya.

“Automasi sangat penting 
untuk optimasi proses bisnis, yang 
dilatarbelakangi oleh agenda digital 
perusahaan, skala dan efisiensi, 
cara baru dalam bekerja dan legacy 
platform,” ujarnya.

T r a n s f o r m a s i  d i g i t a l 
yang di lakukan juga terbukt i 
menghas i lkan e f is iens i  bag i 
Perusahaan. Selain itu keterlibatan 
user pekerja (Citizen Developer) 
dalam ideasi dan pengembangan 

t e k n o l o g i  m e n j a d i  k u n c i 
peningkatan automasi yang pada 
akhirnya mendorong akselerasi 
transformasi digital.

“Dari dimulainya roadmap 
transformasi digital pada 2018 
sampai sekarang,  terbukti Pertamins 
sudah mencapai beberapa efisiensi. 
Karena itu, roadmap ini akan 
terus dijalankan sehingga akan 
semakin menghasilkan value bagi 
perusahaan. Selain itu, di dalam 
proses automasi proses di Shared 
Services, mostly ide datangnya 
dari citizen developer atau user 
yang menggunakan aplikasi atau 
proses bisnis yang saat ini sedang 
dijalankan. Jadi citizen developer 
dibantu fungsi  IT tentu saja 
menerapkan teknologi automasi 
yang dikolaborasikan sehingga 
memperoleh proses bisnis baru 
yang lebih efisien,” paparnya.

Sementara itu COO Marketeers, 
Marthani mengapresiasi upaya 
d ig i ta l  t rans fo rmat ion  yang 
dilakukan Pertamina. Di hadapan 
para peserta yang berasal dari 
berbagai perusahaan, dirinya juga 
menyampaikan bagaimana kesan 
menjadi partner Pertamina sebelum 
dan sesudah menjalankan digital 
transformation.

“Sa y a  da n  pe rusahaan 
merupakan partner Pertamina, 
bahkan ketika Pertamina belum 
melakukan digital transformation, 
sampai menjadi semi digital dan 
pada akhirnya benar-benar sampai 
di tahap serba digital. Menurut  saya 
digital transformation di Pertamina 
semua menjadi luar biasa, lebih 
mudah, lebih transparan, dan 
menghemat waktu. Bahkan efek 
positifnya tidak hanya dirasakan 
oleh  external partner sepert i 

kami, tapi untuk internal pekerja 
Pertamina juga merasakan sistem 
kerja menjadi lebih efisien dan 
efektif Jadi saya ucapkan selamat 
untuk Pertamina khususnya 
Shared Service Pertamina, karena 
telah melakukan digital isasi,” 
pungkasnya.

Shared Services adalah fungsi 
penunjang di Pertamina Holding, 
untuk melayani aktivitas operasional 
di Pertamina Group yang bersifat 
t ransaks iona l ,  repet i t i f  dan 
bervolume tinggi, dengan didukung 
teknologi sehingga tercapai proses 
yang efisien.

S h a r e d  S e r v i c e s 
Pertamina memil iki komitmen 
“Creating High Value Shared 
Services Through Efficient Customer 
Centric Approach”, dengan fokus 
objektif Customer Centric, High 
Value, Efficiency, Digital Solution 
dan Smooth Transition.

I m p l e m e n t a s i  S h a r e d 
Serv ices  berhubungan e ra t 
dengan Sustainable Business dan 
Environment, Social, Governance 
(ESG) terkait simplikasi proses, 
peningkatan produktivitas,efisiensi,  
user experience dan digitalisasi 
proses yang berhubungan dengan 
konsep 3P(People, Profile, Planet).

Shared Services Pertamina 
saat ini total memiliki 49 layanan 
yang terbagi ke dalam layanan 
Finance, Asset Management, 
Human Capital, ICT, Procurement, 
Service Desk dan Master Data 
Operations. 

Hadirnya Digital isasi dan 
Implementasi Shared Services 
per September 2022 berhasil 
menc ip takan  bene f i t  ya i tu , 
47% Man Power Optimization, 
189% Productivity Improvement, 
dan 131% Process ing T ime 
Acceleration.•RIN
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Senior Vice President Shared Services Pertamina Primarini menjadi narasumber pada 
acara “Marketeers Tech For Business 2022” yang diselenggarakan di Plaza Indonesia, 
Jakarta, Selasa (22/11/2022).

Sosialisasi teknis dan pendistribusian konversi BBM ke BBG bagi para nelayan di Palembang.
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Go Live Phase 1 OFIS Integrated Finance
KIPRAH

JAKARTA - Setelah melakukan Kick 
Off Project One Finance Integrated 
System (OFIS) Integrated Finance,   
Direktorat Keuangan menggelar Go 
Live Phase 1 OFIS Integrated Finance 
yang diselenggarakan di Gedung 
Pertamax, Grha Pertamina, Jakarta, 
Jumat, 18 November 2022.

Go Live Phase 1 OFIS Integrated 
Finance ditandai dengan pemotongan 
tumpeng oleh Direktur Keuangan 
Pertamina Emma Sri Martini bersama 
SVP Controller & Reporting Pertamina 
Bayu Kusuma Dewanto.

Emma mengatakan, Project OFIS 
merupakan hal yang sangat penting 
karena  bisa mengintegrasikan seluruh 
laporan keuangan di seluruh Pertamina 
group secara otomatis dan dilengkapi 
dengan data-data insert dan recording 
yang sangat minim.

“Sejak dimulainya proses OFIS 
dari bulan Juli, dengan semangat 
dan kerja keras mulai desain sampai 
dengan fase investasi tahap satu 

ini, hanya dalam waktu empat bulan 
sudah bisa kita delivery. Ini merupakan 
tanggung jawab dan komitmen kita 
untuk menyelesaikannya, karena itu 
harus betul-betul sangat signifikan 
untuk menjadikan Perwira Pertamina 
punya legacy yang bagus,” ujarnya.

Emma menambahkan, OFIS tidak 
hanya  menyajikan data, tetapi dengan  
adanya database dan sistem ini, 
diharapkan ke depannya kemampuan 
Perwira Pertamina menjadi tanda untuk 
kemajuan Pertamina ke depannya.

Di kesempatan yang sama, Bayu 
Kusuma Dewanto menekankan bahwa 
Go Live Phase 1 OFIS Integrated 
Finance bukan hanya digunakan 
dalam penyajian data, namun untuk 
pengambilan keputusan. Karena itu,  ia 
mengharapkan dukungan dari seluruh 
Perwira Pertamina.

“Hal ini membutuhkan stamina 
tinggi dan kami sangat butuh support 
dari seluruh perwira Pertamina. Ini 
bukan hanya kerja fungsi Controller 

dan bukan hanya kerja Direktorat 
Keuangan tapi untuk keseluruhan 
Direktorat dan Pertamina high level 

manajemen, termasuk sebagai salah 
satu acuan pengambilan keputusan 
ke depan,” tutupnya.•HS

Pertagas Kembangkan Infrastruktur Gas di Kalimantan dan Sulawes
Direktorat L&I Pertamina Gelar Sosialisasi SLA
& Mekanisme Chargeback Claim Holding-Subholding
JAKARTA - Fungsi Logistics 
In tegra t ion  &  Opt im iza t ion , 
Direktorat Logistik dan Infrastruktur 
Pertamina melakukan kegiatan 
Sosialisasi Pedoman Penyusunan 
SLA & Mekanisme Chargeback 
Claim Holding-Subholding, di 
Ballroom Grha Pertamina Jakarta, 
pada Jumat, 18 November 2022.

Service Level Agreement (SLA) 
dan Chargeback Claim merupakan 
salah satu program strategis yang 
bertujuan meningkatkan sinergi dan 
integrasi antar-subholding pasca 
terbentuknya Holding–Subholding, 
sesuai kesepakatan program-
program strategis yang dituangkan 
dalam Sapta Prasamaya Pertamina 
2022.

Kegiatan in i  d i ikut i  o leh 
Subholding Upstream, Subholding 
Gas, Subholding Refining and 
Pe t rochemica l ,  Subho ld ing 
Commercial and Trading dan 
Subholding Integrated Marine 
Logistics.

Dalam kesempatan ini,  SVP 
Logistics Integration & Optimization,  
Direktorat Logistik & Infrastruktur 
Pertamina, Arief Kurnia Risdianto 
menyampaikan, seiring dengan 
berjalannya transformasi Pertamina,  
subholding berperan selain menjadi 
penyedia jasa layanan yang terbaik,  
juga menjadi penerima jasa layanan 
yang baik. Hal ini merupakan wujud 
timbal balik.

“Dalam meresepons dinamika 
yang terjadi pasca transformasi 
Holding-Subholding, SLA disusun 
sebagai pengejewantahan integrasi 
Sapta Prasamaya Pertamina. Tujuan 
pertama pembuatan SLA adalah 

untuk menjamin kontribusi positif 
dan maksimal antar-subholding 
dalam menyediakan layanan terbaik 
yang akhirnya mempercepat laju 
tumbuh kembang perusahaan. 
Selain itu, secara terintegrasi 
SLA mendorong mekanisme 
“Clean” antar-subholding dengan 
diketahuinya ukuran optimasi 
suatu proses sehingga indikasi 
ketidaksesuaian dapat dimitigasi 
lebih cepat,” jelasnya.

Arief berharap SLA ini dapat 
diimplementasikan dengan baik 
antar-subholding. Dukungan dan 
partisipasi aktif dari subholding 
sangat diperlukan agar dapat 
menghasilkan pola dan skema 
bisnis terbaik bagi perusahaan, 
yang berjalan secara berkelanjutan.

Sebagai implementasi, setiap 
subholding harus menyampaikan 
laporan pelaksanaannya. Direktorat 
Logistik dan Infrastruktur sebagai 
i n t eg ra to r  be rpe ran  da l am 
memastikan tercapainya tujuan-
tujuan yang sudah disampaikan 
pada implementasi SLA ini.

“Dengan kolaborasi tersebut 
diharapkan hubungan antara 
subholding ini bisa berjalan dengan 
baik. Sehingga tujuan dibentuknya 
holding  dan subholding  bisa 
tercapai. Setiap subholding harus 
bisa menjalankan peran masing-
masing untuk dapat berorkestrasi 
dan  be rko laboras i  sebaga i 
pengejawantahan  salah satu point 
AKHLAK BUMN,” tambahnya.

Sementara itu, VP Supply 
Chain Planning Pertamina, T. 
Parningotan Pasaribu menegaskan,   
sosialisasi SLA tentang mekanisme 

Chargeback ini dimaksudkan 
agar semua subholding  bisa 
mendapatkan gambaran yang jelas, 
sehingga tercipta pola supply chain 
yang efisien dan optimal. Semua 
subholding pun diharapkan dapat 
memenuhi komitmen sesuai yang 
tertuang di master program.

“Sepert i  d iketahui,  sejak 
terbentuknya Holding-Subholding, 
proses bisnis supply chain berubah. 
Karena itu perlu disusun kembali 
kesepaka tan  da lam proses 
tersebut. Jika terjadi deviasi, 
masing-masing pihak berkomitmen 
untuk memberikan kontribusi  
sebagai upaya perbaikan,” jelasnya.

Parningotan Pasaribu meminta  
mas ing-mas ing  p ihak  yang 
memberi layanan terhadap pihak 
yang menerima layanan, akan 
berkomitmen untuk memenuhi 
komitmennya sesuai yang ada 

di master program. Ketika SLA 
in i  d i imp lementas ikan pada 
Januari 2023 mendatang, masing-
masing pihak akan memahami 
konsekuensi bila terjadi deviasi 
karena menyangkut aspek financial 
dari subholding yang bersangkutan. 

Sa l ah  seo rang  pese r t a 
Muhammad Anis dari Subholding 
Commercial &Trading menyambut 
baik sosialisasi ini karena bisa 
menjadi acuan kolaborasi dalam 
menjalankan proses bisnis bersama 
dengan subholding lainnya.

“Kegiatan ini adalah bentuk 
hadirnya holding melalui Direktorat 
Logistik dan Infrastruktur, terhadap 
proses kerja sama subholding. 
Holding hadir sebagai penengah 
atau wasit agar kolaborasi antar-
subholding berjalan maksimal 
sesuai aturan yang berlaku,” 
pungkasnya.•RIN/SG
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SVP Logistics Integration & Optimization Direktorat Logistik & Infrastruktur Arief Kurnia 
Risdianto memberikan sambutan sekaligus mengisi materi diacara Sosialisasi Service 
Level Agreement (SLA) dan Mekanisme Chargeback Claim Holding-Subholding, di 
Ballroom Grha Pertamina, (18/11/2022).

Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini melakukan pemotongan tumpeng pada acara 
Go Live Phase 1 OFIS Integrated Finance yang diselenggarakan di Gedung Pertamax, Grha 
Pertamina, Jakarta, (18/11/2022).
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Pertagas Kembangkan Infrastruktur Gas di Kalimantan dan Sulawes

Ikuti Pameran UMKM di Semarang dan Yogyakarta,
Mitra Binaan Pertamina Raup Total Omzet Puluhan Juta Rupiah

SOCIAL Responsibility

SEMARANG, JAWA TENGAH 
- Sebagai bentuk pembinaan 
dan pengembangan usaha mikro 
dan kecil, Pertamina mendorong 
pelaku usaha yang merupakan 
mitra binaan dalam Program 
Pendanaan Usaha Mikro dan 
Kecil (PPUMK) untuk mengikuti 
ajang pameran UMKM. Dua 
kegiatan pameran di antaranya, 
yaitu Pameran Batikcraft & 
Foodstival pada 3-7 November 
di Mall Ciputra Semarang yang 
diselenggarakan oleh Kamar 
Dagang dan Industri (KADIN) 
Jawa Tengah dan Pameran 
Jogja Halal Festival pada 3-6 
November di Jogja Expo Center 
Booth yang diselenggarakan 
o leh Masyarakat  Ekonomi 
Syariah (MES).

A r e a  M a n a g e r 
Communication, Relations, & 
CSR Regional Jawa Bagian 
Tengah PT Pertamina Patra 
Niaga, Brasto Galih Nugroho 
mengungkapkan ada enam 
m i t r a  b i n a a n  P e r t a m i n a 
yang d i iku tser takan pada 
dua pameran tersebut dan 
mempe ro l eh  t o t a l  omze t 
sekurangnya Rp65 juta.

“T iga mitra binaan yang 
mengikuti pameran Batikcraft 
dan Foodstival, yaitu Muria Batik 
dari Kabupaten Kudus, Dewi 
Batik dari Kabupaten Boyolali, 
dan Batik Sekar Asih dari Kota 
Surakarta. Sementara 3 lainnya 
mengikuti pameran Jogja Halal 
Fest semua berasal dari Daerah 
Ist imewa Yogyakarta, yaitu 
Lumpia Semarang Bu Nana, 
Griya Coklat Surgiyanti, dan 
KSE Food,” jelasnya.

B r a s t o  m e n a m b a h k a n 
keikutsertaan pelaku usaha 
t e r sebu t  d i f a s i l i t a s i  o l eh 
Pertamina sebagai  bentuk 
pembinaan yang dijalankan 
kepada mitra binaan.

“Selain memberikan bantuan 
pendanaan atau permodalan 
berupa pinjaman, kami juga 
melakukan pendampingan 
dan pembinaan agar mitra 
b i n a a n  y a n g  m e r u p a k a n 
pe l aku  usaha  m i k ro  dan 
kec i l  untuk men ingkatkan 
k a p a s i t a s  d a n  m a m p u 
bersa ing menjadi  tangguh 
dan mandiri, salah satunya 
me la lu i  keg ia tan-keg ia tan 
pameran UMKM,” tutur Brasto. 

Dia menjelaskan PPUMK yang 
dijalankan Pertamina diatur 
dalam Peraturan Menteri Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) 
nomor 6 tahun 2022.

“Melalui PPUMK, pelaku 
u s a h a  m i k r o  d a n  k e c i l 
dapat memperoleh bantuan 
pendanaan atau permodalan 
usaha berupa pinjaman dengan 
ni lai maksimal Rp 250 juta 
dengan jasa  admin is t ras i 
sebesar 3% atau margin syariah 
setara jasa administrasi sebesar 
3%. Adapun pengembalian 

pengembalian maksimal selama 
3 tahun dengan syarat-syarat 
tertentu,” imbuh Brasto

Aryatie selaku pemilik usaha 
Bat ik Sekar Asih mengaku 
senang dengan keikutsertaan 
usahanya dalam ajang pameran 
yang difasilitasi Pertamina.

“Alhamdulillah selama 5 hari 
di pameran ini omzetnya sampai 
sekitar Rp20 juta. Selain itu di 
pameran ini juga saya terima 
pesanan untuk seragam dari 
salah satu instansi di Jawa 
Tengah,” kata Aryantie.•SHC&T JBT

Perwira Komunitas Bergerak Serahkan Donasi
untuk Korban Longsor di Bogor
BOGOR, JAWA BARAT - 
Komunitas Bergerak yang 
merupakan kumpulan dari 
Komunitas Relawan Perwira 
Pertamina Peduli, Agent Of 
Change, Pert iwi, Engl ish 
Community dan PertaScooter 
yang seluruhnya merupakan 
pekerja Pertamina Group 
menyerahkan donasi barang 
l a y a k  p a k a i  ( p r e l o v e d 
donation) kepada masyarakat 
yang terdampak longsor 
d i  Ke lurahan Muarasar i , 
Kecamatan Bogor Selatan, 
Kotamadya Bogor, Jawa 
Barat, Sabtu, 19 November 
2022.

Ketua Komunitas Bergerak 
Ade Barkah menyampaikan, 

Komunitas Bergerak turut 
m e m b a n t u  m a s y a r a k a t 
terdampak sebagai wujud 
kepedulian Pertamina Grup  
kepada masyarakat yang 
m e m b u t u h k a n  s e c a r a 
langsung dan tepat sasaran. 

Hal senada disampaikan 
Dwi Rianto selaku Ketua 
U m u m  K o m u n i t a s 
P e r t a S c o o t e r.  S e b a g a i 
bag ian  da r i  Komun i t as 
Bergerak,  komuni tasnya  
juga  berkomitmen untuk 
memberikan upaya terbaik 
d a l a m  s e t i a p  k e g i a t a n 
kemanus iaan Per tamina 
Group. 

“Karena ha l  tersebut 
selaras dengan semangat 

Kolaborat i f  pada f i losof i 
AKHLAK BUMN, dimana 
Perwira Pertamina Group akan 
saling berkolaborasi untuk 

meningkatkan kepedulian 
terhadap masyarakat umum 
khususnya masyarakat yang 
terdampak,” ujarnya.•PTM
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Komunitas Bergerak secara simbolis menyerahkan donasi untuk masyarakat 
terdampak longsor di Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kotamadya 
Bogor,  Jawa Barat.

Salah satu perajin batik binaan Pertamina mengikuti Pameran Batikcraft & Foodfestival di 
Mall Ciputra Semarang.
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Pertagas Kembangkan Infrastruktur Gas di Kalimantan dan Sulawes

PT KPI Unit Kasim Adakan Pelatihan Berbasis Kompetensi
untuk Pemuda Kampung Klayas 

SOCIAL Responsibility

SORONG, PAPUA BARAT - Sebagai 
salah satu kampung yang jauh dari 
perkotaan, Kampung Klayas menjadi 
salah satu kampung yang mengalami 
kesulitan akses fasil itas umum, 
termasuk akses terhadap pelatihan. 
Kurangnya keterampilan berpengaruh 
t e r h a d a p  p ro d u k t i v i t a s  d a n 
perekonomian masyarakat setempat. 
Sebagai salah satu perusahaan yang 
berada di sekitar Kampung Klayas, 
PT Kilang Pertamina Internasional 
RU VII Kasim menyelenggarakan 
Pelatihan Berbasis Kompetensi Las 
dan Bubut yang diselenggarakan atas 
kerja sama dengan Balai Pelatihan 
Vokasi dan Produktivitas Sorong.

Pelatihan dibuka pada Selasa, 
8 November 2022 yang diikuti oleh 
10 pemuda dari Kampung Klayas. 
Selama 1 bulan lamanya, mereka  
diberi pelatihan secara intensif 
dengan sistem boarding di BPVP 
Sorong. 

Pelatihan yang diberikan adalah 
pelatihan las dan bubut yang banyak 
dibutuhkan dalam berbagai industri. 
Harapannya, setelah menyelesaikan 
pelatihan tersertifikasi ini, mereka 
dalam mendapatkan pekerjaan yang 

layak untuk mendorong peningkatan 
kesejahteraan individu maupun 
kelompok masyarakat.

“Kami sebagai bagian dari 
masayarakat,  sela lu berusaha 
mendukung perkembangan pemuda 
di Kampung Klayas, termasuk 
perkembangan keterampilan mereka. 
Tentu ini dalam rangka meningkatkan 
kondisi masyarakat,” ujar Yusuf 
Mansyur, selaku General Manager 
RU VII Kasim.

Acara yang dihadiri oleh Staf 
Ahli Bupati Sorong Bidang SDM, 
Wa Ode Likewati tersebut menjadi 
salah satu bentuk nyata kolaborasi 
antar-stakeholder dalam upaya 
meningkatkan kapasitas masyarakat.

“Kami berharap, setelah pelatihan 
dari sini peserta dapat  menerapkan 
knowledge, skill, dan attitude. Ketiga 
hal ini tidak boleh terlewat kalau ingin 
sukses,” ujar Wa Ode Likewati dalam 
sambutannya, sekaligus membuka 
kegiatan pelatihan.

Kepala Balai Pelatihan Vokasi 
dan Produktivitas (BPVP) Sorong 
Rahman Arsyad menyambut baik 
kolaborasi ini untuk meningkatkan 
keterampilan masyarakat Klayas.  

“Semoga dengan pelat ihan ini 
pemuda Kampung Klayas dapat 
berkembang dan mendapatkan 
pekerjaan layak untuk meningkatkan 
kesejahteraan mereka,” ucapnya.

Sementara itu salah satu peserta 
pelatihan Demianus Mangaprau 
berterima kasih kepada PT Kilang 
Pertamina Internasional RU VII Kasim 
yang telah mengarahkan dirinya untuk 

mengikuti pelatihan Teknik Las dan 
Teknik Manufaktur di BPVP Sorong.

“ S e m o g a  p e l a t i h a n  i n i 
bermanfaat bagi kami dalam dunia 
kerja nanti dan  kami dapat diterima 
di perusahan yang ada di Distrik 
Seget ini. Yang paling penting, 
pelatihan ini bisa membuka wawasan 
kami dalam mengembangkan diri,” 
tuturnya.•SHR&P KASIM

Mitra Binaan Pertamina Sosialisasikan Pemanfaatan
Kain Perca dan Minyak Jelantah
BALIKPAPAN, KALIMANTAN 
TIMUR - Kain perca seringkali 
dibuang begitu saja oleh pelaku 
konveks i .  Me l i ha t  po tens i 
tersebut, mitra binaan PT Kilang 
Pertamina Internasional (KPI) Unit 
Balikpapan, yaitu kelompok TPST 
3R Masa Sejati mengadakan 
edukasi pembuatan produk dari 
kain perca, Minggu, 7 November 
2022. Dalam kegiatan itu, mitra 
binaan lainnya kelompok Mario 
Jela juga turut menyosialisasikan 
pemanfaatan minyak jelantah 
menjadi pengharum ruangan 
berbentuk wax sachet. 

“Program yang dilaksanakan 
ini sepenuhnya merupakan inisiasi 
dari mitra binaan PT KPI Unit 
Balikpapan,” kata Area Manager 
Communication, Relations & CSR 
KPI PT KPI Unit Balikpapan Ely 
Chandra Peranginangin.

Chandra menyampaikan, 
selain memberikan manfaat bagi 
masyarakat luas, pelatihan ini 
diharapkan dapat meningkatkan 
kepercayaan diri para anggota 

mitra binaan.
“Melalui kegiatan pelatihan 

kain perca dan pemanfaatan 
m i n y a k  j e l a n t a h  m e n j a d i 
pengharum ruangan ini kami harap 
dapat memberikan pengetahuan 
baru bagi para peserta. Bahan-
bahan dan cara pembuatan yang 
sederhana dapat dengan mudah 
dipraktikkan di rumah masing-
masing,” kata Chandra. 

K e g i a t a n  i n i  d i t u j u k a n 
kepada ibu-ibu warga Kelurahan 
Margasari dan perwakilan siswa 
dari Yayasan Ibnu Khaldun. Dari 
kain perca, mereka diajarkan 
untuk membuat boneka dan 
gantungan kunci .  Pelat ihan 
pemanfaatan kain perca dipandu 
langsung salah satu pelaku UMKM 
kain perca di Balikpapan Lily 
Handayani. 

Lily merupakan salah satu 
UMKM binaan PT Pertamina 
Patra Niaga Regional Kalimantan 
sejak tiga tahun lalu. Karyanya 
yang dibuat dari kain perca dan 
limbah plastik lainnya telah malang 

melintang mengikuti berbagai 
pameran, baik lokal maupun 
nasional.

Prakt ik  pembuatan wax 
sachet maupun pengolahan kain 
perca memperoleh respons positif  
dari peserta. Tak segan beberapa 
peserta meminta untuk tetap 
melanjutkan pembuatan boneka 
di rumah dengan membawa 
bahan dari tempat pelatihan. 

Menurut  Ketua TPST 3R 

Masa Sejati, Mulyanto, kegiatan 
akan berlanjut dengan pelatihan 
pemanfaatan plast ik l imbah 
produk seperti plastik mi instan 
a tau  m inuman  i ns tan  dan 
detergen. 

“Setelah pelatihan ini, ibu-
ibu b isa memprakt ikkan d i 
rumah masing-masing karena 
barang-barang yang dibutuhkan 
sangat mudah dijumpai,” tutur 
Mulyanto.•SHR&P KALIMANTAN
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Ibu-ibu warga Kelurahan Margasari mengikuti pelatihan pemanfaatan kain perca.

Staf Ahli Bupati Sorong Bidang SDM, Wa Ode Likewati secara simbolis menyerahkan 
perlengkapan pelatihan kepada salah satu pemuda Klayas pada pembukaan acara.
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Pertagas Kembangkan Infrastruktur Gas di Kalimantan dan Sulawes

Dukung Pembangunan Berkelanjutan, PT Pertamina Retail 
Gulirkan Program Agriculture Hafidz Enterpereneur School

SOCIAL Responsibility

DEPOK, JAWA BARAT -  PT 
Pertamina Retail (PTPR) sebagai 
anak perusahaan Pertamina yang 
mengelola Stasiun Pengisian BBM 
Umum (SPBU)  di seluruh Indonesia,  
menun jukkan  kepedu l i annya 
kepada Pant i  Asuhan W isma 
Karya Bakti, Depok, Jawa Barat 
dengan meluncurkan program 
Pertamina Retail Agriculture Hafidz 
Enterpereneur School, Jumat, 4 
November 2022. 

Pertamina Retail Agriculture 
Haf idz  Enterpereneur  Schoo l 
ada lah sebuah program CSR 
yang di gagas oleh PT. Pertamina 
Retail untuk melanjutkan program 
yang berkesinambungan dengan 
P T  P e g a d a i a n  y a n g  s u d a h 
menjalankannya terlebih dahulu.

“Ke depan tentunya akan lebih 
banyak lagi  program-program 
yang demikian agar dapat terus 

berke lan ju tan , ”  u ja r  D i rek tu r 
Keuangan dan Umum PTPR, 
Bambang Wijanarko. 

Se la in  i tu ,  Bambang juga 
berharap agar Panti Asuhan Wisma 
Karya Bakti menjadi panti asuhan 
yang mandiri dari segi ketahanan 
pangan dan kebutuhan sehari-hari.

“Panti Asuhan Wisma Karya Bakti 
menjadi panti asuhan percontohan, 
dan ke depan sebagai tempat wisata 
edukasi untuk masyarakat luas,” kata 
Bambang.

Senada dengan itu, Mery Andriati 
Surya dari divisi CSR PT Pegadaian 
menyampaikan, kolaborasi ini bisa 
memberikan kemanfaatan kepada 
panti asuhan.

“Ke depan, ini akan menjadi 
panti asuhan yang mandiri dan nak-
anak inilah yang akan memberikan 
manfaatnya kepada lingkungan di 
sekitarnya,” tutur Mery.

Koordinator Penata Kelola 
Perusahaan Madya Kementerian 
BUMN Teddy Poernama mengatakan 
bahwa PTPR sebagai entitas bisnis 
perusahaan BUMN ke depan harus 
bertransformasi dalam bentuk 
bantuan yang berkelanjutan. 

“ K a r e n a  p e r u s a h a a n -
perusahaan BUMN dan anak 
usahanya mempunyai kewajiban 
dan tanggung jawab dalam rangka 
menyejahterakan masyarakat yang 
berada di wilayah kerjanya,” terang 
Teddy.•PTPR

Relawan Kilang Cilacap Serahkan Wakaf Al-Qur’an
untuk Sekolah Terdampak Banjir
CILACAP, JAWA TENGAH - PT 
Kilang Pertamina Internasional 
(KPI) RU IV Cilacap melalui Relawan 
Pertamina Peduli (Relpi) dan Badan 
Dakwah Islam (BDI) menyerahkan 
bantuan wakaf Al-Qur’an bagi 
Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al 
Mu’awanah di Desa Kalijeruk, 
Kecamatan  Kawungan ten , 
Cilacap, Kamis (20/10/2022). 
Wakaf ini diberikan menyusul 
bencana banjir yang berdampak 
pada kerusakan sejumlah sarana 
dan fasilitas sekolah, termasuk 
Alquran. 

Simbolis penyerahan wakaf 
50 buah Al-Qur’an dilakukan oleh 
Ketua III BDI RU IV, Sisyani Edi 
Widodo didampingi Koordinator 
Relpi, Anton Wibowo dan Anjar 
Santoso kepada Mafahir selaku 
pimpinan MTs Al Mu’awanah. 

A n t o n  m e n e r a n g k a n 
penyerahan wakaf Al-Qur’an 
men jad i  wu jud  kepedu l i an 
perusahaan terhadap bencana 
yang dialami masyarakat. “Tidak 

ada siapapun yang menginginkan 
terjadi bencana. Namun ketika itu 
terjadi menjadi ujian untuk semua. 
Bagi yang mengalami menjadi 
ujian kesabaran, dan bagi yang 
tidak mengalami menjadi ujian 
kepedulian. Kami hadir untuk itu,” 
ujarnya.

A n t o n  m e n a m b a h k a n , 
aksi  sosia l  in i  juga menjadi 
bukti implementasi Sustainable 
Development Goals (SDG’s)  poin 
ke-4, yakni memastikan pendidikan 
yang inklusif dan berkualitas setara, 
juga mendukung kesempatan 
belajar seumur hidup bagi semua. 
“Pendidikan berkualitas tentu 
akan melahirkan generasi masa 
depan yang berkualitas pula. Kami 
berkontribusi pada pemenuhan 
sarana dan fasilitas pendidikan 
demi menunjang pendidikan 
berkualitas tersebut,” tuturnya.

Wakaf Al-Qur’an ini bersumber 
dari dana wakaf para Perwira PT 
KPI RU IV. “Ini juga menjadi wujud 
kolaborasi seluruh insan Pertamina 

turut bersama-sama meringankan 
permasalahan sosial yang dihadapi 
masyarakat. Apalagi kita tahu, 
Cilacap menjadi salah satu wilayah 
rawan bencana,” ungkapnya.

Ma fah i r  mengap res i as i 
kepedulian PT KPI melalui wakaf 
Al-Qur’an. “Kami sangat berterima 
kasih karena  Al-Qur’an merupakan 
salah satu kebutuhan penting 
dalam kegiatan belajar mengajar 
di MTs. Semoga Pertamina selalu 

dalam limpahan keberkahan,” 
katanya.

Sebelumnya di tempat yang 
sama, Relpi bersama Badan 
Dakwah Islam (BDI) RU IV Cilacap 
memberikan bantuan ratusan 
paket sembako dan peralatan 
sekolah. Desa Kalijeruk menjadi 
salah satu lokasi terparah dalam 
bencana banj i r  yang ter jadi 
pada pekan pertama Oktober 
2022.•SHR&P CILACAP
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Penyerahan wakaf Al-Qur’an dari Kilang Pertamina Cilacap kepada Mafahir selaku 
pimpinan MTs Al Mu’awanah.

Peresmian Program Pertamina Retail Agriculture Hafidz Enterpereneur School, di Panti Asuhan 
Wisma Karya Bakti, Depok, Jawa Barat, Jumat, 4 November 2022.
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BALIKPAPPersatuan Wanita Patra

Serah Terima Jabatan Ketua Umum PWP PHE
JAKARTA - Persatuan Wanita Patra 
Tingkat (PWP) Pusat mengadakan 
acara Serah Terima Jabatan Ketua 
Umum PWP PT Pertamina Hulu 
Energi (PHE), di Gedung Wanita 
Patra Simprug, Jakarta, Kamis, 10 
November 2022. Anita Budiman 
Parhusip menyerahkan jabatannya 
kepada  Vaya Wiko Migantoro.

Dalam kesempatan itu, Ketua 
Umum PWP Pusat  Pr imar in i 
Mulyono menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada Anita Budiman  
atas darma baktinya selama ini 
untuk PWP PHE. 

“ A t a s  n a m a  P W P,  s a y a 
memberikan penghargaan yang 
tulus kepada Ibu  Anita karena telah 
melaksanakan tugas dan menjadi 
pemimpin yang baik sehingga 
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Ketua Umum PWP Tingkat Pusat Primarini Mulyono foto bersama dengan Vaya Wiko 
Migantoro sebagai Ketua PWP PHE yang baru dan Anita Budiman Parhusip usai serah 
terima jabatan keduanya.

program kerja organisasi dapat 
terlaksana.  Harapan kami, Ibu akan 
terus meningkatkan potensi diri di 
mana pun berada dan dapat tetap 
menjalin silaturahmi dengan PWP 
yang kita cintai,” ujar Primarini.

I a  j u g a  m e m b e r i k a n 
ucapan selamat kepada Vaya 
Wiko Migantoro sebagai Ketua 
Persatuan Wanita Patra Tingkat 
Pusat  PHE yang baru.  “Semoga 
Ibu Vaya cepat menyesuaikan 
diri dan bersinergi dengan ibu-
ibu pengurus dan anggota PWP 
T ingkat Pusat  PHE sehingga 
dapat terus melanjutkan kegiatan 
organisasi. Lanjutkanlah hal positif 
yang  telah  dirintis  sebelumnya dan 
dapat  mengembangkannya  sesuai 
kemampuan,” pesan Primarini.•AP



RTI News

Pertamina dan ADB Lakukan Studi Bersama Aplikasi Low 
Carbon Alternative Fuels untuk Domestic Shipping di Indonesia

J A K A R TA  -  D a l a m  r a n g k a 
mendukung dekarbonisasi untuk 
mencapai  net-zero emiss ions 
khususnya pada aplikasi transportasi 
laut, Pertamina melalui Fungsi 
Research and Technology Innovation 
(RTI) melakukan kajian bersama 
Asian Development Bank (ADB) 
sebagai fasilitator dan pemberi dana 
serta tiga (3) konsultan (Longitude 
Engineering, Rebel Group, dan 
Equi table Mar i t im Consul t ing ) 
mengenai Aplikasi Low Carbon 
Alternative Fuels untuk Domestic 
Shipping di Indonesia. Kajian ini 
dilaksanakan untuk mengidentifikasi 
potensial bahan bakar alternatif 
rendah karbon di masa depan pada 
sektor transportasi laut di Indonesia 
baik dari aspek teknis, bisnis & 
peluang pasar, lingkungan, ekonomi 
serta kebijakan yang dibutuhkan. 
Pertamina dan ADB telah menggelar 
Webinar untuk memaparkan hasil 
studi bersama yang telah selesai 
di lakukan. Webinar in i  d igelar 
secara virtual pada Jum’at, 18 
November 2022 yang dihadir i 
baik dari Pertamina, ADB maupun 
perwak i lan  dar i  Kementer ian 
te rka i t ,  sepe r t i  Kemente r i an 
Keuangan, Kementer ian PPN/
Bappenas, Kementerian ESDM dan 
Kementerian Perhubungan. 

Sa id  Za idansyah,  Deputy 
Country Director, Indonesia - Asian 
Development Bank, membuka 
acara Webinar dan menyatakan 
ucapan terima kasih kepada semua 
pihak, khususnya Pertamina yang 
menyambut baik studi ini untuk 
menjadikan landasan dalam menjalin 
kerjasama yang lebih kuat dalam 
penggunaan bahan bakar alternatif 

rendah karbon di sektor transportasi 
laut di Indonesia. Direktur Strategi, 
Portfolio, dan Pengembangan Usaha 
(SPPU) PT Pertamina (Persero), 
Atep Salyadi  Dar iah Saputra, 
menyatakan apresiasi dan dukungan 
penuh terkait program serta kajian 
kerjasama ini dan berkomitmen 
untuk mendorong pertumbuhan 
energ i  baru terbarukan (EBT) 
termasuk pengembangan bahan 
bakar alternatif rendah karbon.

“Berdasarkan roadmap net 
zero emission Indonesia, Indonesia 
menargetkan 23% EBT dalam bauran 
energi pada tahun 2025, dengan 
penurunan emisi sebesar 29% pada 
tahun 2030 dan net zero pada tahun 
2060. Pertamina berperan penting 
dalam memimpin transisi industri 
energi Indonesia dengan fokus pada 
bauran energi dan mengurangi emisi. 
Kami menargetkan pengurangan 
emisi GRK yang lebih komprehensif 
sebesar 30% sebelum tahun 2030. 
Selain itu, pengembangan Energi 
Baru dan Terbarukan (EBT) akan 
menjadi salah satu prioritas utama 
Pertamina untuk mengatasi masalah 
l ingkungan dan menyelaraskan 
dengan Bauran Energi Nasional 
pada tahun 2030. Melalui 8 Inisiatif 
St rateg is ,  Pertamina memi l ik i 
k o m i t m e n  y a n g  k u a t  u n t u k 
mendukung dekarbonisasi, salah 
satunya melalui pengembangan low-
carbon hydrogen”, jelasnya dalam 
kegiatan Webinar pada Jum’at 18 
November 2022.

Konsu l tan  menyampa ikan 
bahwa sektor  pe labuhan dan 
perkapalan merupakan sektor 
yang kompleks,  d inamis  dan 
paling menarik. Hal ini dikarenakan 

Indones ia  merupakan negara 
kepu lauan  te rbesar  d i  dun ia 
dengan lebih dari 17.500 pulau, 
membentang lebih dar i  5.000 
km di Asia Tenggara, dan sangat 
bergantung pada transportasi laut 
untuk konektivitas. Namun saat ini, 
shipping demand masih terpusat 
pada daerah Indonesia bagian Barat 
dan Tengah.

“Meskipun sektor transportasi 
laut memberikan kontribusi sekitar 
0,32% terhadap GDP nasional, 
sek to r  i n i  merupakan  tu lang 
punggung sistem logistik Indonesia 
yang menopang pertumbuhan 
ekonomi negara, khususnya di 
w i layah Indones ia  T imur  dan 
terpencil.”, ujar konsultan.

Kebijakan nasional yang jelas 
serta komitmen pemerintah yang 
kuat diperlukan untuk mendukung 
transisi energi dan dekarbonisasi 
serta untuk menciptakan pasar 
bahan bakar alternatif rendah karbon 
di sektor domestic shipping, seperti 
kebijakan pemberian subsidi untuk 
penggunaan bahan bakar alternatif, 
dan insentif untuk pengurangan 
emisi karbon. Rencana yang dapat 
diambil Indonesia dalam usaha 

mencapai Zero Carbon Maritime 
Transport hingga 2050 yaitu merebut 
pasar global dari bahan bakar zero 
karbon, menetapkan insentif fiskal 
untuk investasi green shipping, serta 
menetapkan insentif untuk investasi 
ke energi terbarukan dan produksi 
bahan bakar alternatif. 

Selain itu, future work mengenai 
studi kelayakan terkait lokasi spesifik 
untuk produksi dan pasokan bahan 
bakar alternati f rendah karbon 
serta keterlibatan dengan clients 
untuk  meng ident i f i kas i  ca lon 
kapal perdagangan untuk pi lot 
projects menjadi hal penting untuk 
d i l akukan  un tuk  mendukung 
keberlangsungan bisnis di masa 
depan. Di samping itu, keterlibatan 
langsung dari Pemerintah Indonesia 
(Otoritas Pelabuhan, Kementerian 
Perhubungan, Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral) dan 
pelaku industri utama (perusahaan 
p e l a y a r a n  d o m e s t i k  d a n 
internasional, pemilik kapal, dan 
pabrikan) juga diperlukan untuk 
mendukung pembuatan kebijakan 
pengurangan Gas Rumah Kaca 
(GRK) yang ef is ien dan efekt i f 
termasuk penetapan harga karbon.•
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ENERGI DAN GENERASI
UNTUK NEGERI

Oleh : Moh. Safrudin A Mappe - SHU/Regional IV Zona 13 Donggi Matindok Field

Dari Perwira Untuk Pertamina 

77 tahun kemerdekaan Indonesia, bukanlah waktu yang singkat, 
banyak doa dan harapan yang selalu kita panjatkan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, untuk Negara yang kita cintai ini. 

Indonesia, dengan berbagai sumber daya alamnya, membuat 
Negara ini semakin terlihat sangat matang dan hebat di mata Dunia. 
Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki sumber daya alam 
yang sangat melimpah. Dari Sabang sampai Merauke, sumber daya 
alam yang ada di Indonesia tidak pernah ada habisnya. Energi baru yang 
terbarukan selalu menjadi hadiah yang terbaik untuk Indonesia. Salah 
satu contoh sumber daya alam yang dimiliki Indonesia ialah Minyak Bumi. 
Sumber daya alam minyak bumi ini, di kelola langsung oleh Perusahaan 
Negeri kita sendiri, yaitu Pertamina.

Pertamina sendiri adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak 
di bidang penambangan minyak dan gas bumi. Sejak lahirnya Pertamina 
pada 10 Desember 1957 hingga saat ini, Pertamina sudah banyak 
menorehkan prestasi kinerja yang sangat baik dan menjadi sumbangsih 
terbesar untuk Negara Indonesia. 

Tongkat estafet Perwira Pertamina silih berganti, semangat juang di 
junjung tinggi. Saat ini, Pertamina memiliki kurang lebih 49ribu Perwira 
yang bekerja di berbagai pelosok Negeri. Dengan dibekali semangat 
dan pengetahuan yang hebat, Perwira Pertamina siap sedia untuk terus 
dapat menyalurkan Energi ke Ibu Pertiwi.

Di-era sekarang, didukung dengan kemajuan teknologi yang 
semakin meningkat, sumberdaya alam pun sudah harus di perlakukan, 
dengan cara yang berbeda agar pemanfaatan dan pengelolaan nya 
menjadi lebih excellent. Maka dari itu, sumberdaya manusia nya pun 
harus terus ditingkatkan. Kurang lebih 65.8% Perwira Pertamina adalah 
Pemuda-pemuda bangsa yang hebat. Peran pemuda saat ini, sangat 
penting untuk kemajuan suatu Negara. 

Kolaborasi antar Generasi yang dimiliki Pertamina Group ialah salah 
satu contoh terciptanya semangat juang yang sangat tinggi, karena 
dengan adanya kolaborasi antar generasi, maka terciptalah banyak 

keberagaman yang dapat di bagikan dan menjadi bagian dari proses 
tumbuh kepada perwira-perwira Pertamina. Kolaborasi antar generasi 
ini, memiliki peran yang sangat penting untuk perusahaan Pertamina. 
Para perwira tidak menutup diri untuk saling berbagi ilmu, itulah salah 
satu yang membuat Pertamina masih terus eksis dan semakin berwarna. 

Salah satu cara yang dilakukan untuk terciptanya kolaborasi antar 
generasi ialah dengan membuka diri, tidak membandingkan usia 
dalam segi pengetahuan atau knowledge. Karena persepsi yang tua 
lebih tahu, itu harus kita hindari. Perwira Pertamina juga menerapkan 
suatu budaya perilaku yang menjadi core values BUMN yaitu AKHLAK 
(Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif), yang 
menjadikan pondasi dari Kolaborasi antar generasi semakin kuat. Selain 
itu, para perwira Pertamina juga menanamkan suatu semangat belajar 
dengan slogan, semua murid adalah semua guru, jadi siapapun itu harus 
tetap sama-sama belajar. Sama hal nya seperti yang dikatakan Bapak 
Pendidikan Nasional kita, KH Hajar Dewantara, beliau mengatakan 
“Setiap Orang Menjadi Guru, Setiap Rumah Menjadi Sekolah”. 

Terjalinnya kolaborasi antar generasi yang sangat baik, itulah yang 
membuat Pertamina bangkit lebih kuat, yang mana terlihat dari kinerja-
kinerja Perwira Pertamina untuk terus bekerja dengan sepenuh hati 
untuk Ibu Pertiwi.

Saling menghormati kepada sesama perwira, terus menerus berbagi 
ilmu dan pengalaman, serta tidak malu untuk terus belajar, walaupun 
dengan adanya gap usia terhadap perwira satu dan yang lainnya, itulah 
salah satu proses para Perwira dalam bekerja setiap hari nya.

Selain itu, pentingnya kolaborasi antar generasi juga dapat 
mempercepat visi dan misi Pertamina untuk menjadi World Class 
Company serta Global Energy Champion akan segera terwujud. Semoga 
dengan adanya kolaborasi antar generasi yg tercipta di Pertamina, 
dapat menjadikan Pertamina sebagai role model kepada perusahaan-
perusahaan lainnya yang ada di Indonesia. Aamiin.•Penulis adalah peserta 
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