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BERITA UTAMA

MyPertamina Fair 2021 Siap Manjakan
Pelanggan Setia Pertamina
Jakarta – Sebagai digital platform untuk seluruh layanan dan transaksi produk Pertamina yang lebih nyaman, aman dan
transparan, MyPertamina kian diminati oleh masyarakat. Lebih dari itu, MyPertamina juga menjadi wadah apresiasi bagi
pelanggan setia Pertamina dengan menawarkan berbagai loyalty program yang dapat dinikmati.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan
Bisnis Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial
& Trading PT Pertamina (Persero), Harsono Budi Santoso
mengatakan bahwa loyalty program MyPertamina terus
dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi dan customer
experience pelanggan Pertamina. Apresiasi pengguna
setia MyPertamina akan mencapai puncaknya dalam
rangkaian MyPertamina Fair 2021 yang dilaksanakan
pada tanggal 20 November hingga 20 Desember 2021.
“Sebagai bagian dari rangkaian perayaan hari
ulang tahun ke-64 Pertamina, lewat MyPertamina Fair
kami ingin mengajak pelanggan setia untuk ikut merayakan
hari ulang tahun Pertamina. Cara mengikuti rangkaian
program MyPertamina Fair 2021 itu mudah, hanya dengan
mengumpulkan poin yang didapat dari pembelian produk
Pertamina di SPBU Pertamina, pemesanan produk melalui
Pertamina Delivery Service (PDS) 135, atau dengan
memainkan game Pastifast di aplikasi MyPertamina, jadi
caranya mudah, hanya pastikan sudah mendownload
aplikasi MyPertamina di Google Play atau App Store,”
jelas Harsono Budi.

Selama 32 hari, dalam rangkaian MyPertamina
Fair 2021 pelanggan setia Pertamina akan disuguhkan
dengan banyak kegiatan dan aktivasi menarik seperti
Kupon BBM Extravaganza, Bazaar Pertamina, Point Fiesta,
Voucher Partner, Mini Game, Lucky Redeemer, Pertalent,
Pertashow. Selain itu banyak sekali kesempatan mambawa
pulang hadiah menarik serta berbagai merchandise resmi,
e-voucher, hadiah istimewa lainnya hingga kesempatan
memenangkan Grand Prize hanya dengan menukarkan poin
di aplikasi MyPertamina, poinnya pun tidak banyak, dengan
tukar 64 poin.
Program utama BBM pada rangkaian
MyPertamina Fair akan menjadi salah satu kegiatan utama.
Bertajuk Kupon BBM Extravaganza yang berlangsung
dari tanggal 20 November hingga 30 November 2021,
pelanggan setia Pertamina berkesempatan mendapatkan
salah satu hadiah utama yakni 1 unit Porsche Boxster.
Selain itu, juga masih ada Logam Mulia dengan total
lebih dari 1.000 gram, 31 pasang paket Umroh termasuk
uang saku, 4 pasang paket wisata Labuan Bajo termasuk
uang saku, dan terakhir 4-unit motor Honda Beat hanya
dengan menukarkan poinnya dalam periode Kupon BBM
Extravaganza.
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Untuk Bazaar Pertamina yang sejak 20 November
hingga 20 Desember 2021, Pertamina menawarkan
penukaran poin yang telah dikumpulkan setahun ini ke
berbagai voucher dan merchandise. Berlanjut pada,
Point Fiesta yang akan dimulai 1 Desember 2021 juga
menawarkan penukaran poin yang dapat ditukar ke
berbagai voucher dan merchandise edisi spesial dengan
jumlah terbatas dari berbagai merchant pada waktu
tertentu. Selain itu Pertamina juga bekerjasama dengan
berbagai Voucher Partner, poin bisa ditukar dengan
Voucher khusus dari Eraclub, Grab, Blibli, Bluebird dan
partner lainnya.
Selain itu ada juga Mini Game dan Lucky
Redeemer, memainkan berbagai game dan kuis menarik
hingga berkesempatan tampil live di
Instagram
@MyPertamina hanya dengan tukar poin MyPertamina
pada periode 1 Desember Sampai 14 Desember 2021.
Yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, MyPertamina
Fair 2021 hadir dengan sebuah ajang pencarian bakat
bernyanyi dan dance pada program khusus Pertalent

untuk para pelajar dan masyarakat umum, selain hadiah,
pemenang Pertalent berkesempatan untuk tampil di puncak
acara MyPertamina Fair 2021 yaitu Pertashow Bersama
musisi Papan atas Indonesia dalam Konser Digital Pertamina
yang akan diadakan pada 22 Desember 2021.
“Berbagai loyalty program ini adalah bentuk
apresiasi tertinggi Pertamina kepada seluruh pelanggan
setia Pertamina dan MyPertamina. Jadi segera download
dan tingkatkan transaksi pembelian produk berkualitas
dan ramah lingkungan Pertamina dengan MyPertamina,
rasakan manfaatnya serta dapatkan poinnya yang bisa
digunakan untuk mendapatkan beragam hadiah istimewa
dalam MyPertamina Fair 2021,” pungkas Harsono Budi.
Aplikasi MyPertamina saat ini terus menjadi pilihan
masyarakat, hingga November 2021 MyPertamina telah
diunduh lebih dari 19 juta kali. Selain itu, MyPertamina
juga mendorong penggunaan bahan bakar berkualitas
dan ramah lingkungan, dimana hampir 90% transaksi
yang menggunakan MyPertamina adalah untuk pembelian
produk Pertamax Series dan Dex Series.

SOROT

Dewan Komisaris Pertamina Patra
Niaga Tinjau Proyek Strategis
di Sumatera Utara
Medan, 28 November 2021 – Guna memastikan seluruh kegiatan operasi dan layanan kepada masyarakat berjalan
dengan lancar di tengah kondisi pandemi, Dewan Komisaris PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading
PT Pertamina (Persero) menyelenggarakan Management Walkthrough (MWT) ke beberapa wilayah operasi perusahaan
di wilayah Sumatera Utara (Sumut).
Kegiatan MWT ini diikuti oleh Komisaris Utama PT
Pertamina Patra Niaga SH C&T, S. Milton Pakpahan, Dewan
Komisaris PT Pertamina Patra Niaga SH C&T, M. Yusni dan
Dewan Komite M. Yasir Arofat, Direktur Pemasaran Regional
PT Pertamina Patra Niaga SH C&T, Mars Ega Legowo Putra,
Executive General Manager Regional Sumatera Utara,
Asep Wicaksono Hadi, serta jajaran manajemen dan para
perwira Regional Sumbagut.
Rangkaian acara selama tiga hari diawali
dengan kunjungan ke Proyek SPBU Bandara Internasional
Kualanamu, kemudian ke lokasi rencana pendiran Depot
Kuala Tanjung dan Pelabuhan Pelindo Kuala Tanjung,
melakukan meet and greet dengan perwira Regional
Sumbagut, lalu diakhiri dengan Kunjungan ke lokasi rencana
Depot LPG Belawan dan Fuel Terminal (FT) Medan Group.
Dalam kesempatan MWT ini, Komisaris Utama
PT Pertamina Patra Niaga SH C&T, S. Milton Pakpahan,
mengharapkan pembangunan SPBU di Bandara
Internasional Kualanamu dapat memberikan kemudahan
bagi masyarakat untuk mengisi bahan bakar sebelum
melakukan wisata di wilayah Sumut.

“Saya dan Dewan Komisaris berharap SPBU ini
memudahkan masyarakat dalam melakukan pengisian
BBM di Sumut karena Bandara Internasional Kualanamu
merupakan gerbang bagi para pelancong yang memasuki
wilayah Sumut. Pertamina tentunya siap untuk memberikan
pelayanan terbaik untuk masyarakat termasuk dalam
pendistribusian bahan bakar,” ungkap Milton.
Selain itu, dilakukan kunjungan ke proyek strategis
nasional yaitu lokasi rencana pendiran Depot Kuala Tanjung
dan Pelabuhan Pelindo Kuala Tanjung. Milton serta seluruh
Dewan Komisaris Komisaris menungkapkan pendirian
depot baru ini guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
termasuk di Kawasan Industri Kuala Tanjung dan Pelabuhan
Hub Internasional Kuala Tanjung. Tidak hanya itu, pendirian
depot ini juga bertujuan untuk mendukung pertumbuhan
perekonomian nasional.
“Untuk proyek pembangunan depot baru di Kuala
Tanjung, Pertamina juga bekerja sama dengan PT Pelindo 1
untuk pengelolaannya. Semoga dengan didirikannya depot
baru ini, Pertamina semakin dapat melayani masyarakat
dengan baik,” tutur Milton.
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Pada MWT ini, Dewan Komisaris juga
menyempatkan untuk mengunjungi lokasi rencana Depot
LPG Belawan dan FT Medan Group yang berada di Sumut.
Kunjungan ini untuk memastikan kesiapan FT Medan Group
dalam Satgas Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, serta
melihat kondisi lokasi rencana Depot LPG Belawan.
“Mendekati Natal 2021 dan Tahun Baru 2022,
kami berharap FT Medan Group siap untuk mendistribusikan
BBM ke seluruh masyarakat. Selain itu, saya dan Dewan
Komisaris berharap dengan didirikan depot LPG baru di
Belawan juga dapat melancarkan distribusi LPG ke seluruh
masyarakat Sumut,” tambah Milton.
Pada kesempatan yang sama di FT Medan Group,
Dewan Komisaris juga berkesempatan untuk memberikan
bantuan Pendidikan untuk para anak Awak Mobil Tangki
(AMT) Berprestasi Tingkat SD, SMP, dan SMA. Total bantuan
yang diberikan adalah sebanyak Rp114.300.000,-.

Selain memastikan operasional dan progres
proyek strategis, dalam MWT ini Dewan Komisaris juga
menyempatkan menyapa rekan-rekan Perwira di kantor
Pertamina Regional Sumbagut. Dewan Komisaris berharap,
setelah terbentuk Sub Holding C&T, seluruh Perwira terus
semangat dan dapat bekerja secara maksimal dalam
menjalankan tugasnya, apalagi saat ini sudah mendekati
masa Satgas Nataru.
“Fokus utamanya adalah menjaga pasokan dan
layanan BBM dan LPG ke masyarakat. Selain itu saya
juga mendukung agar para perwira dapat berperan aktif
menjalankan program inovasi dan efisiensi untuk membantu
kinerja perusahaan untuk lebih baik lagi. Selain itu, kami
berharap semua perwira siap untuk kelancaran distribusi
BBM dan LPG pada Satgas Nataru,” terang Milton.

LENSA

Go Digital, Komitmen Pertamina Patra
Niaga Optimalkan Pelayanan dan
Keselamatan Penyaluran BBM untuk
Masyarakat
Jakarta – PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) terus memperluas
penerapan digitalisasi di seluruh lini operasinya untuk keselamatan dan layanan penyaluran BBM untuk masyarakat.
Mulai dari kegiatan penyimpanan dan pendistribusian bahan bakar di Integrated maupun Fuel Terminal, hingga layanan
konsumen di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Implementasi teknologi digital dimulai dari
Integrated maupun Fuel Terminal Pertamina yang
merupakan fasilitas penerimaan, penyimpanan dan
pendistribusian bahan bakar. Di fasilitas ini, tangki timbun
yang menyimpan BBM maupun LPG kini sudah menggunakan
teknologi Automatic Tank Gauging (ATG).
“ATG sebagai alat ukur ketinggian cairan, densitas,
air bebas dan suhu, dapat mendeteksi jumlah volume BBM
maupun LPG dalam tangki timbun. Sehingga pelaporan
stok produk di dalam tangki timbun dapat dimonitor secara
real time,” jelas Pjs. Corporate Secretary Pertamina Patra
Niaga, Irto Ginting.
Di Integrated maupun Fuel Terminal pula, Irto
menambahkan, Pertamina menggunakan teknologi New
Gantry System (NGS), yang mendukung proses distribusi
dan penyaluran BBM secara terpadu. NGS memudahkan
monitoring proses keluar dan masuk mobil tangki, serta
pengisian BBM ke mobil tangki dari control room. Dengan
NGS, pengisian BBM ke mobil tangki dapat dilakukan lebih
cepat, takaran lebih tepat, dan lebih aman.
Kemudian di tahap proses pendistribusian BBM ke
SPBU menggunakan mobil tangki, Irto menjelaskan bahwa
Pertamina Patra Niaga menerapkan inovasi Smart Moda
Transportasi (SmartMT). Inovasi digitalisasi pada mobil
tangki ini memberikan berbagai fitur yang memudahkan
proses monitoring status produk, proses pengiriman, serta
meningkatkan keamanan juga keselamatan bagi awak
pengemudi mobil tangki dan pengguna lalu lintas.
Lebih lanjut, penerapan digitalisasi juga telah
diimplementasikan di SPBU. Melalui program digitalisasi

yang sudah dijalankan di 5.518 SPBU yang tersebar di
seluruh Indonesia, penyediaan data dan informasi yang
akurat dapat dilakukan secara real time. Sehingga
optimalisasi pelayanan, penyaluran dan kehandalan suplai
akan terjamin. Digitalisasi memudahkan proses monitoring
penjualan BBM, stok yang tersedia di SPBU, penerimaan
BBM saat bongkar muat dari mobil tangki, dan penjadwalan
pengiriman BBM ke SPBU.
“Data dan informasi dari sistem monitoring
tersebut yang kami gunakan sebagai alat untuk melakukan
keputusan strategis dalam memastikan kehandalan suplai
dan pelayanan bagi masyarakat,” tutur Irto.
Digitalisasi SPBU juga memberikan manfaat
bagi konsumen dalam bertransaksi di SPBU. Digitalisasi
memperkuat jaringan SPBU dalam menawarkan metode
pembayaran non tunai melalui aplikasi MyPertamina yang
terhubung dengan LinkAja. Hal ini juga merupakan upaya
perusahaan mendorong masyarakat ke era digital.
Terakhir Irto mengatakan, digitalisasi SPBU juga
menjadi upaya menjalankan monitoring penyaluran BBM
subsidi agar lebih tepat sasaran, yaitu Jenis BBM Tertentu
(JBT) atau solar subsidi dan Jenis BBM Khusus Penugasan
(JBKP) atau Premium. Hal ini dilakukan melalui pencatatan
nomor polisi kendaraan menggunakan sistem pre-purchase.
Digitalisasi SPBU merupakan wujud komitmen
sinergi BUMN yang nyata antara Pertamina dan Telkom.
Semangat kolaborasi dari sisi digital ini juga ditujukan
untuk mendukung pemerintah dalam mengawasi distribusi
BBM bersubsidi. Hal ini sesuai amanat UU No. 22 tahun
2001 yaitu untuk menyediakan energi secara merata
dengan harga terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.
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REGIONAL

Asah Kesigapan Pekerja Hadapi
Keadaan Darurat, Pertamina Patra
Niaga Gelar Latihan Simulasi
Penanganan Kebakaran Tangki BBM
Jakarta – Sebagai komitmen dalam meningkatkan implementasi budaya keselamatan, PT Pertamina Patra Niaga, Sub
Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) terus mengasah kemampuan personelnya dalam menghadapi
kondisi darurat melalui simulasi dan latihan. Hal ini merupakan upaya perusahaan mengantisipasi dan meminimalisir
gangguan operasional dalam menjamin ketersediaan energi.
Kali ini, Pertamina Patra Niaga kembali menggelar
latihan simulasi kebakaran pada Senin (22/11) pagi hari,
di Integrated Terminal Jakarta, salah satu Objek Vital
Nasional (Obvitnas) di Jakarta Utara, sekaligus fasilitas
yang berfungsi untuk menyimpan produk bahan bakar
sebelum disalurkan ke SPBU maupun industri.
“Sebagai salah satu Obvitnas, integrated terminal
memiliki peran krusial dalam aktivitas penerimaan,
penyimpanan, dan pendistribusian BBM maupun LPG agar
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentu kami tidak
pernah menginginkan keadaan darurat yang sebenarnya
terjadi. Namun perlu disadari bahwa karakter industri
migas sangat high risk, sehingga kegiatan simulasi ini
menjadi kesempatan mengasah dan mengevaluasi kembali
kemampuan personel kami, mulai dari level direksi hingga
pekerja di lapangan, agar terlatih dan siaga jika suatu saat
harus menghadapi keadaan kahar,” tutur Pjs. Corporate
Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting.
Irto menjelaskan, simulasi keadaan darurat kali ini
merupakan upaya perusahaan menanamkan pengetahuan
dan keterampilan
seluruh personel agar dapat
memahami peran masing-masing dengan baik dalam Tim
Penanggulangan Keadaan Darurat (TKPD), alur komunikasi

dan koordinasi antar fungsi, sehingga dapat melakukan
penanggulangan secara cepat, tepat, dan meminimalisir
dampak yang kemungkinan terjadi. Pelaksanaan simulasi
dilakukan secara langsung di lapangan dengan mematuhi
protokol kesehatan, juga secara online.
“Tak hanya tim di Integrated Terminal Jakarta
maupun fungsi Health, Safety, Security, and Environment
(HSSE), simulasi juga melibatkan berbagai tim lain baik
secara operasional teknis maupun nonteknis, hingga pihak
eksternal seperti petugas Pemadam Kebakaran (Damkar)
dan kepolisian setempat. Tujuannya, supaya kemampuan
personel dalam menangani keadaan darurat diimbangi
dengan kemampuan berkoordinasi yang baik dengan
berbagai instansi terkait,” ujarnya.
Simulasi keadaan darurat tersebut merupakan
simulasi level 2, dimana terjadi skenario kebakaran tangki
timbun BBM di Integrated Terminal Jakarta.
“Sosialisasi terkait kegiatan ini sebelumnya juga
sudah kami koordinasikan dengan warga yang tinggal di
sekitar daerah operasi,” tambah Irto.
Jika masyarakat membutuhkan informasi mengenai
produk dan layanan Pertamina, dapat menghubungi
Pertamina Call Center 135.

REGIONAL

Catat 46 Juta Kerja Aman, Pertamina
Regional Jawa Bagian Tengah Sabet 2
Penghargaan dari Kementerian ESDM
Semarang, 24 November 2021 – PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region IV atau yang per 1 September
2021 telah beralih menjadi PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Sub Holding Commercial & Trading
PT Pertamina (Persero) menerima 2 penghargaan dalam Pengunegerahan Penghargaan Keselamatan Migas 2021 dari
Kementeriaan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Penghargaan tersebut diserahkan secara daring oleh Menteri ESDM,
Arifin Tasrif dan diterima oleh Executive General Manager Regional Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga, Putut
Andriatno pada Rabu (24/11).
Dua penghargaan tersebut di antaranya Patra
Nirbhaya Karya Utama Adinugraha III dan Patra Karya
Raksa Madya. Dijelaskan, Patra Nirbhaya Karya Utama
adalah penghargaan yang diberikan atas keberhasilan
menjaga 46 juta jam kerja aman tanpa kehilangan kerja
karena kecelakaan pada periode 1 Januari 2015 hingga
30 April 2021.
Sementara Patra Karya Raksa Madya diberikan
berkat sistem manajemen keselamatan migas yang
dijalankan di lingkungan Pertamina Regional Jawa Bagian
Tengah dan telah memenuhi seluruh aspek keselamat kerja
dan lingkungan sehingga berhasil menjaga kehilangan jam
kerja aman dan pencemaran lingkungan.
Area Manager Communication, Relations, &
Corporate Social Responsibility (CSR) Regional Jawa
Bagian Tengah, Brasto Galih Nugroho dalam keterangan
pers mengatakan penghargaan yang diterima merupakan
wujud komitmen yang telah dijalankan Pertamina dalam
menjalankan proses bisnis distribusi energi, khususnya di
wilayah operasi Jawa Bagian Tengah.

“Wilayah operasi kami meliputi provinsi Jawa
Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di mana
kami mengelola unit-unit operasi di antaranya Fuel Terminal,
LPG Terminal, Integrated Terminal, Depot Pengisian Pesawat
Udara (DPPU) dalam menyalurkan produk bahan bakar
minyak (BBM), LPG, Avtur, dan produk lainnya kepada
masyarakat maupun konsumen,” ungkapnya.
Brasto menuturkan dalam mengelola proses bisnis
yang berisiko tinggi, Pertamina selalu menaruh perhatian
penuh kepada aspek keselamatan kerja dalam setiap
lini operasi. Untuk itu, Pertamina berkomitmen untuk terus
mempertahankan dan meningkatkan capaian keselamatan
kerja yang sudah dijalankan.
“Penghargaan ini merupakan kesekian kalinya
yang kami peroleh dari Kementerian ESDM setiap tahunnya.
Kami berharap kami dapat terus mempertahankan bahkan
meningkatkan capaian ini untuk seterusnya,” tutup Brasto.
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REGIONAL

Pertamina Berikan Santunan Kepada
600 Anak Yatim Korban Pandemi
Covid-19 di Sulawesi
Manado, 24 November 2021 – Pandemi COVID-19 masih belum berakhir, dampak dari pandemi ini pun cukup besar
di Indonesia. Tak hanya dampak ekonomi, namun dampak sosial terutama bagi anak-anak yang harus kehilangan
keluarganya karena terkena virus COVID-19 ini pun juga perlu diperhatikan.
Sejak masa awal pandemi, Pertamina Group
terus berupaya berperan aktif mengulurkan tangan untuk
membantu saudara-saudara kita yang terdampak. Di
Sulawesi khususnya, tak hanya bantuan berupa masker dan
sembako di masa-masa kritis awal pandemi, beragam cara
dilakukan Pertamina untuk membantu aspek lain seperti
mendorong UMKM untuk terus bertahan di tengah pandemi
melalui pelatihan dan promosi produk serta salah satunya
memberdayakan komunitas tuli di daerah Bitung untuk
dapat mengetahui informasi update seputar COVID-19
dan membantu memberdayakan komunitas tersebut dengan
pelatihan membuat masker ditengah kondisi kebutuhan
masker yang tinggi kala itu.
Untuk itu, Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga
Regional Sulawesi, Pertamina Geothermal Energy Area
Lahendong dan Pertamina Foundation menggandeng Dinas
Sosial untuk memberikan bantuan santunan pendidikan
kepada anak-anak yatim yang ditinggal keluarganya
karena terkena COVID-19 di Sulawesi sebagai rangkaian
syukuran HUT Pertamina ke-64.
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Pada Selasa (23/11), kegiatan santunan
pendidikan ini diberikan secara simbolis di Kantor
Pertamina Sales Area Sulutgo Manado yang dihadiri oleh
Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara, Albert Dj.
Mamarimbing, Kepala Dinas Sosial Kota Manado, Sammy
A. R Kaawoan, Direktur Finance dan SDM Pertamina
Foundation, Medianto Tjatur Herawan, Executive GM
Pertamina Patra Regional Sulawesi, Agus Dwi Jatmoko
dan GM Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong,
Ahmad Yani.
Selain kegiatan simbolis pemberian santunan
kepada anak yatim yang keluarganya meninggal
terdampak COVID-19 di Kantor Cabang Pertamina
Manado, perwakilan Pertamina pun mengunjungi salah satu
rumah anak yatim/piatu di daerah Kecamatan Tikala, Kota
Manado.
Perwakilan
Pertamina
tersebut
langsung
mendatangi rumah wali dari anak yang ditinggal
keluarganya. Diana Lumita, selaku wali atau nenek dari
Muhammad Azka Al-Fatih mengaku senang atas perhatian
yang diberikan oleh Pertamina Group kepada cucunya.
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“Kedua orang tuanya dulu bekerja, jadi memang
biasanya saya yang mengasuh Azka. Orang tuanya
meninggal karena COVID-19 belum lama ini pada
Bulan Juli 2021. Saya sebagai neneknya senang ada
Pertamina perhatian kepada kami, apalagi kebutuhan
susu terutama juga tinggi ditengah kondisi saya yang tidak
bekerja,”ujarnya.
Diana pun mengatakan, usia Azka yang masih 3
tahun sampai saat ini pun masih belum mengetahui bahwa
orang tuanya telah tiada. Dia pun mengatakan perhatian
yang diberikan Pertamina seperti ini sangat membantu
ditengah kondisi yang dia alami.
Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara,
Albert Dj. Mamarimbing menyatakan apresiasinya kepada
Pertamina atas bantuan yang diberikan. “Program ini
menyentuh masyarakat. Jadi masyarakat yang terdampak
pandemi sangat terbantu. Saya mewakili provinsi Sulawesi
Utara mengapresiasi program Pertamina yang peduli
kasih pada anak-anak yang ditinggal oleh orangtuanya,”
ujarnya.
Menurut data dari Dinas Provinsi Sulawesi Utara,
terdapat 200 lebih anak yang ditinggal oleh keluarganya
karena pademi COVID-19.
Senada dengan yang disampaikan Sekretaris
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Dinas Sosial
Kota Manado pun mengapresiasi kegiatan tersebut. “Salut
dan apresiasi kepada Pertamina yang mengemas kegiatan
HUT Pertamina dengan bakti sosial. Kegiatan ini sangat
diharapkan oleh anak-anak yang orang tuanya meninggal
karena COVID-19 dan saat ini di Manado sudah terdata
sebanyak 30an anak. Ini bukti kalau Pertamina itu care,”
ujarnya.

Sementara itu, Area Manager Communication,
Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi,
Laode Syarifuddin Mursali mengatakan kegiatan santunan
ini difokuskan pada anak-anak yatim/piatu yang orang
tuanya meninggal terdampak pandemi COVID-19 di
seluruh Indonesia. “Kami mengucapkan terimakasih dan
apresiasi setinggi-tingginya terhadap semua pihak yang
telah mendukung pemberian santunan kepada anak-anak
yatim yang orang tuanya meninggal terdampak pandemi.
Dimana santunan ini diberikan kepada 6.400 anak yatim/
piatu tersebut di seluruh Indonesia, termasuk diantaranya
600 anak dari Sulawesi yang akan tersebar di Sulawesi
Utara dan Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Laode pun menambahkan program-program CSR
seperti ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada
anak-anak untuk tetap semangat dan menjadi momen
baik untuk berbagi kepada anak-anak yang ditinggal
keluarganya karena COVID-19. “Pertamina hadir sebagai
perusahaan yang mengemban amanah mendistribusikan
energi untuk masyarakat, tidak terbatas akan energi
yang kita jual kepada masyarakat seperti BBM dan
LPG, namun lebih dari itu kita hadir memberikan energi
untuk masyarakat dengan mengulurkan tangan bersama
menyelesaikan masalah sosial yang ada,” pungkasnya.
Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) konsisten mendorong praktik ESG (Environment,
Social and Governance) dan SDGs (Sustainability
Development Goals / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
melihat pentingnya untuk terlibat dan mengambil peran
aktif dalam penanggulangan COVID-19 di Indonesia,
termasuk mendukung anak anak yang turut terdampak
pandemi.

REGIONAL

Catat Lebih dari 77 Juta Jam Kerja
Aman, Pertamina Raih Penghargaan
Patra Nirbhaya Karya Utama
Adinugraha I
Jakarta, 25 November 2021 – PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat
berhasil menyabet penghargaan keselamatan Migas Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha I dari Direktorat Jenderal
Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kategori ini diberikan kepada salah satunya Badan Usaha
Pemegang Izin Usaha Hilir tanpa kehilangan jam kerja sebagai akibat kecelakaan.
Dengan catatan 77.029.936 jam kerja aman
dalam periode 1 Januari 2017 sampai dengan 30 April
2021, Pertamina Patra Niaga Regional JBB (MOR III)
terpilih sebagai perusahaan yang melakukan implementasi
keselamatan kerja diantaranya tidak pernah mengalami
kecelakaan fatal (fatality) dan/atau berat, serta seluruh
instalasi di wilayah kerja telah memiliki Persetujuan Layak
Operasi (PLO) dan/atau Sertifikat Kelayakan Penggunaan
Instalasi (SKPI).
“Alhamdulillah atas pencapaian tersebut, kami
dianugerahi penghargaan kategori Patra Nirbhaya Karya
Utama Adinugraha I” ujar Executive General Manager
Regional Jawa Bagian Barat Waljiyanyo.
Anugerah Patra Nirbaya diumumkan secara
virtual melalui live event Penganugerahan Penghargaan
Keselamatan Migas 2021 pada Hari Rabu, 24 November
2021 (24/11) siang, yang dapat disaksikan oleh publik
melalui kanal Youtube Halo Migas Ditjen Migas.
Adapun dalam acara siaran langsung tersebut,
hadir secara virtual untuk mengapresiasi para pemenang
yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Arifin
Tasrif, Dirjen Migas Tutuka Ariadji dan Direktur Teknik dan
Lingkungan Migas Wakhid Hasyim.
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Atas
pencapaian
tersebut,
Waljiyanto
menyampaikan rasa syukur dan bangga atas apresiasi
yang diberikan oleh pemerintah, sebagai bukti bahwa
Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat yang
wilayah kerjanya meliputi Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan
Jawa Barat, dapat menaati dan berkomitmen penuh dalam
menerapkan aspek Health Safety Security dan Environment
(HSSE) di lingkungan kerja sehari-hari.
“Tak lupa saya turut mengapresiasi para pekerja
dan mitra kerja di lingkungan Regional Jawa Bagian Barat.
Tentunya pencapaian ini merupakan bukti hasil kerja keras
dan kedisiplinan pekerja maupun mitra kerja di lingkungan
Regional Jawa Bagian Barat. Kami berkomitmen untuk terus
meningkatkan kinerja operasional sekaligus meningkatkan
catatan jam kerja aman ke depannya,” ujar Waljiyanto.
Penghargaan
keselamatan
migas
merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan
pemerintah untuk menilai kinerja badan usaha yang
melakukan pembinaan keselamatan migas serta
memiliki catatan kerja aman, dalam dua kategori.
Pertama, kategori Patra Nirbhaya atau kategori tanpa
kehilangan jam kerja sebagai akibat kecelakaan.
Kedua,kategori Patra Karya atau kategori pembinaan
keselamatan kerja minyak dan gas bumi.

