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Sah! Ajang MotoGP di Mandalika 
Resmi Disebut Pertamina Grand Prix 
of Indonesia

BERITA UTAMA

 Mewujudkan langkah tersebut, Pertamina 
menandatangani perjanjian kerjasama dengan Dorna 
Sports. Penandatanganan dilakukan secara langsung oleh 
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati dan Managing 
Director Dorna Sports, S.L, Carlos Ezpeleta (secara online) 
dan disaksikan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir di Jakarta, 
Rabu 9 Februari 2022.
 Menteri BUMN, Erick Thohir dalam sambutannya 
menyampaikan Presiden Joko Widodo sejak awal 
mendorong event internasional di Indonesia antara lain 
seperti Asian Games dan World Superbike yang telah 
sukses diselenggarakan. Menteri BUMN berterima kasih 
atas keseriusan yang dilakukan dari Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah dan ITDC.
 “Tentu apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 
Pertamina yang memang sekarang kita terus dorong 
sebagai perusahaan global. Kita punya target pertamina 
mempunyai valuasi yang sangat besar 100 miliar 
dollar,”ujar Erick.

 Pada kesempatan yang sama, Nicke Widyawati 
mengungkapkan dukungan penuh Pertamina dalam 
menghadirkan “Pertamina Mandalika International 
Street Circuit” dan ajang balap “Pertamina Grand Prix 
of Indonesia” diharapkan dapat membantu pemulihan 
ekonomi nasional, meningkatkan potensi pariwisata, serta 
memajukan ekosistem olahraga motorsport di Indonesia.
 “Semoga kehadiran sinergi BUMN ini memberikan 
multiplier effect dan menjadi bagian dari pemulihan 
ekonomi Nasional, sekaligus menjadi peluang penetrasi 
pasar global yang luas bagi Pertamina, produk-produk 
BUMN maupun UMKM yang berada di Mandalika maupun 
di daerah lain” ujar NIcke. 
 Nicke menuturkan, event Pertamina Grand Prix of 
Indonesia ini sudah sangat dirindukan masyarakat setelah 
terakhir dilakukan di Indonesia 25 tahun yang lalu dan 
diharapkan event ini menjadi momentum kebanggaan 
bangsa Indonesia dan semangat untuk segera bangkit 
pasca pandemi.

Jakarta, 9 Februari 2022 – Pertamina kembali berkontribusi untuk negeri dengan memberikan dukungan penuh pada 
event MotoGP Mandalika, yang secara resmi penyebutannya menjadi “Pertamina Grand Prix of Indonesia”. Kiprah ini 
sejalan arahan Presiden Joko Widodo dalam rangka pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), 
salah satunya Mandalika Nusa Tenggara Barat dan dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui event 
International MotorSport ke Indonesia. Hal ini melengkapi dukungan sebelumnya yang telah Pertamina berikan untuk 
Pertamina Mandalika International Street Circuit.
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 “Dengan penyelenggaraan Pertamina Grand Prix 
of Indonesia ini kita dapat memperkuat nation branding 
Indonesia sebagai negara yang resilient di tengah krisis 
pandemi global,”imbuhnya.
 Carlos Ezpeleta mengatakan sangat gembira 
dengan masuknya Pertamina sebagai pendukung utama 
Grand Prix of Indonesia. Kerjasama ini semakin memperkuat 
kehadiran Pertamina dan Indonesia dalam olahraga ini, 
selain menjadi pendukung utama Sirkuit Mandalika dan 
sebelumnya juga mendukung tim SAG Pertamina Mandalika 
yang berlaga di Moto2TM World Championship.
 “Dorna Sports dengan bangga mengumumkan 
kesepakatan kerjasama untuk gelaran Pertamina Grand 
Prix of Indonesia. Dan akan memastikan Pertamina, 
Indonesia dan Pulau Lombok terdepan dan menjadi pusat 
perhatian di panggung internasional.,” kata Carlos.
 Pada kesempatan yang sama Abdulbar M. 
Mansoer, Direktur Utama PT Pengembangan Pariwisata 
Indonesia (Persero)/Indonesia Tourism Development 
Corporation (ITDC) selaku BUMN pengelola Kawasan 
Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Sirkuit Mandalika 
yang memegang lisensi penyelenggaraan MotoGP di 
Indonesia menyampaikan kesiapannya menjadi tuan rumah 
Pertamina Grand Prix of Indonesia.

 “Kami sangat bergembira dengan kerjasama 
antara Dorna Sport dan Pertamina. Hal ini menunjukkan 
kolaborasi yang kuat antar BUMN di Indonesia dalam 
menyukseskan penyelenggaraan balap motor MotoGP di 
Pertamina Mandalika Circuit,” ujarnya.
 Keseruan ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 
juga dapat dirasakan warga Jakarta di “Mandalika GP 
Hub presented by Pertamina”. Berlokasi di oval atrium 
Epicentrum Walk, Kuningan, Jakarta, Mandalika GP Hub 
akan hadir mulai tanggal 10 Februari - 30 Maret 2022 
dengan pelayanan dan konten-konten seru diantaranya 
penjualan tiket, merchandise, games, dan permainan seru 
hingga pameran kultur Lombok.
 Untuk kemudahan masyarakat pencinta otomotif, 
terutama pada olahraga balap motor, penjualan 
tiket Pertamina Grand Prix of Indonesia juga bisa 
diakses masyarakat melalui aplikasi MyPertamina. 
Untuk informasi lebih lanjut bisa didapatkan melalui                                                             
www.mypertamina.id sosial media resmi @mypertamina 
dan @ptpertaminapatraniaga, atau menghubungi 
langsung Pertamina Call Center (PCC) 135.
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Menteri BUMN dan Pertamina 
Apresiasi Mitra Strategis Pertashop, 
Targetkan 10.000 Unit di Seluruh 
Indonesia

BERITA UTAMA

 Sebagai upaya mendorong semangat para mitra 
Pertashop untuk mencapai kinerja terbaik, Pertamina 
Patra Niaga memberikan penghargaan kepada para 
pengusaha Pertashop terbaik, antara lain UMKM Lokal 
Non Mitra, Angka penjualan terbaik dan Sarfas terbaik. 
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri BUMN 
Erick Thohir didampingi Direktur Utama Pertamina Patra 
Niaga Alfian Nasution di Madiun dalam acara Sosialisasi 
Nasional Program Percepatan Implementasi Pertashop 
Melalui Kolaborasi BUMN – BUMDes dan Badan Usaha 
lainnya untuk Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh, (6/2).
 Erick Thohir menyampaikan mengatakan target 
10.000 unit pertashop akan berdampak signifikan terhadap 
kelangsungan energi di daerah sekaligus penyerapan 
tenaga kerja, terutama oleh pengusaha menengah dan 
juga pengusaha daerah.

 “Saat ini kita masih dalam kondisi pandemi 
covid-19, kesehatan terdampak begitu juga dengan 
ekonomi. Saya sudah memberikan arahan kepada 
seluruh BUMN, walaupun korporasi namun harus ikut serta 
menyeimbangkan keberpihakan dengan rakyat. Salah 
satunya melalui Pertashop Pertamina kita ingin membangun 
ekonomi yang seimbang. Dengan 10.000 Pertashop ini, 
masing-masing akan menciptakan lapangan pekerjaan dan 
diharapkan dapat meningkatkan perekonomian rakyat, 
kedepan kita utamakan menjaring pengusaha daerah 
untuk mencapai target ini,” ujar Menteri BUMN Erick.
 Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Alfian 
Nasution menyampaikan bahwa Pertashop adalah bagian 
dari Pertamina One Village One Outlet (OVOO), dimana 
Pertamina ingin menyalurkan energi yang menjangkau 
lebih luas dan merata. 

Madiun – Pertamina melalui Sub Holding Commercial & Trading yakni Pertamina Patra Niaga terus membuka dan mendorong 
peluang kerja sama kemitraan bisnis Pertashop dengan berbagai pihak di antaranya BUMDes, Koperasi, Pesantren hingga 
pelaku usaha atau UMKM di seluruh Indonesia. Lewat Pertashop, Pertamina diharapkan dapat terus berkontribusi bagi 
pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
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 “Pertamina terus berupaya untuk dapat 
menghadirkan 10.000 Pertashop di 7.196 Kecamatan di 
seluruh Indonesia, dan kehadiran Pertashop diharapkan 
dapat mempermudah aksesibilitas energi bagi masyarakat 
desa, sekaligus menggerakkan perekonomian di desa, 
sehingga masyarakat dapat langsung merasakan 
kehadiran Pertamina. Ini adalah bentuk pemenuhan aspek 
Availability, Acceptability, Affordability, dan Accessibility 
of Energy,” jelas Alfian.
 Sejak 2020 hingga Januari 2022, sudah 
beroperasi sekitar 4.311 Pertashop diseluruh Indonesia, 
473 diantaranya berada di Provinsi Jawa Timur dan 
16 berada di kota atau kabupaten Madiun. Dari total 
tersebut, 249 Pertashop juga dikelola oleh mitra strategis, 
54 diantaranya atau 22% dikelola oleh BUMDes.
 Namun tantangan dalam implementasi 
pengembangan Pertashop di seluruh pelosok negeri 
sangat berat jika hanya dilakukan satu pihak. “Oleh 
karena itu diperlukan bantuan, dukungan, dan kerja sama 
dari berbagai pihak termasuk melalui pemberdayaan 
masyarakat di tingkat Desa,” imbuhnya.

 Alfian berharap, Pertashop dapat mengembangkan 
usaha bersama masyarakat desa untuk meningkatkan nilai 
ekonomi daya saing masyarakat, produktivitas masyarakat 
sekaligus mendekatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan 
bahan bakar minyak di Desa. 
 “Pertashop akan hadir menjadi penggerak ekonomi 
desa yang nantinya dapat mendorong pertumbuhan 
perekonomian nasional serta dapat mengedukasi 
masyarakat untuk menggunakan BBM ramah lingkungan. 
Bahkan 12% dari total konsumsi Pertamax sebagai bahan 
bakar ramah lingkungan ini disalurkan melalui Pertashop,” 
terang Alfian.
 Sementara itu, dalam sambutan Gubernur Jawa 
Timur yang diwakili oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi 
Jawa Timur, Dr. Nurkholis, mengatakan bahwa Program 
Pertashop sangat potensial di wilayah Jawa Timur yang 
memiliki setidaknya 7.724 desa. Selain itu, Pertashop 
juga selaras dengan program One Pesantren One Product 
(OPOP) di Jawa Timur. “Melalui pertashop tentunya kami 
mengapresiasi pihak Pertamina yang telah menyentuh 
hingga lembaga desa dan Pondok Pesantren di Jawa Timur 
sehingga diharapkan dapat mendukung program OPOP 
berjalan dengan baik,” ujar Nurkholis.
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Komunitas Otomotif Ini Dukung 
Penyesuaian Harga Pertamax 

SOROT

 “Saya puas dengan Pertamax. Saya mendukung 
kalau harganya disesuaikan. Saya gak akan berpaling. 
Saya tetap beli karena memang the best untuk mobil saya,” 
tegas Presiden MB W204 CI, Rahmat Priana Mustafa 
kepada media hari ini. 
 Bagi member komunitas MB W204 CI, lanjut 
Rahmat, BBM RON tinggi tersebut memang membuat 
performa kendaraan menjadi optimal. Selain itu, juga 
sangat ramah lingkungan, sehingga lebih positif untuk 
generasi mendatang. 
 “Dalam komunitas, kami sering berdiskusi tentang 
BBM. Selain itu, bengkel-bengkel yang biasa merawat 
kendaraan kami juga menganjurkan untuk memakai BBM 
oktan tinggi guna memelihara performa dan keawetan 
mesin serta menjaga lingkungan,” jelas Rahmat.
 Untuk itulah Rahmat juga mengajak masyarakat, 
terutama yang berkecukupan dan peduli lingkungan, untuk 
turut menggunakan BBM berkualitas tersebut. “Karena 
akan mengurangi emisi gas buang kendaraan kita,” kata 
dia.

 Hal yang sama, jika terdapat anggota MB W204 
CI yang baru bergabung dan ternyata menggunakan BBM 
dengan RON lebih rendah. Dalam kondisi demikian, Rahmat 
mengaku akan membagi pengalaman member-member 
lain sebagai edukasi. “Kami akan sampaikan, bahwa BBM 
RON tinggi paling cocok bagi anggota MB W204 CI,” 
lanjut Rahmat.  
 Sekjen MB W204 CI Michihiro Suryanto juga 
sependapat. Menurut Suryanto, dia merasakan sendiri 
manfaat BBM oktan tinggi. Dengan demikian, jika suatu 
saat harganya disesuaikan, dirinya tidak akan pindah ke 
produk lain. “Sampai saat ini belum terpikir pindah dari 
Pertamax, karena saya rasakan sendiri manfaatnya,” 
ujarnya. 
 Menurut Suryanto, BBM berkualitas menjaga 
kinerja mesin. Pembakaran cukup sempurna dan tarikannya 
jauh lebih ringan. “Kalau bensin biasa, ternyata lebih 
berisiko dan  cost pemeliharaan sparepart malah lebih 
mahal,” tegasnya. 
 “Jadi, harga BBM RON tinggi memang relatif di 
atas, tetapi worth it. Malah untung karena lebih irit,” lanjut 
Suryanto.

Sejumlah komunitas otomotif setuju jika harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dinaikkan. Setelah sebelumnya 
Club Ayla Indonesia (CAI) tidak keberatan, kali ini dukungan datang dari Mercedes Benz W204 Club Indonesia (MB 
W204 CI). 
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PTPL Tingkatkan Pemahaman Darurat 
Kebakaran dan Kesehatan Kepada 
Masyarakat  

SOROT

 Dengan tetap taat pada protokol kesehatan di 
masa pandemi Covid-19, kegiatan rangkaian bulan K3 
ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan upskilling 
masyarakat mengenai sistem pemadam kebakaran dan 
sebagai upaya PTPL dalam pemenuhan poin mitigasi 
keadaan darurat dan Program Kampung Iklim (Proklim) 
di tingkat nasional. Acara Healthy Talk bersama DR. dr. 
Muhammad Faris Sp. BS (K) Spine dari RS PHC Surabaya 
bertujuan untuk memberikan peringatan dini kepada 
pekerja PTPL serta masyarakat binaan TJSL PUG terkait 
kesehatan saraf tulang belakang. 
 “Fire Fighting Training ini sangat kami butuhkan 
sebagai upaya mitigasi keadaan darurat, khususnya 
kebakaran. Terlebih bagi kami yang tinggal di wilayah  

perkotaan, dengan kondisi rumah yang berdekatan satu 
sama lain. Terimakasih PTPL PUG, semoga dengan adanya 
training dan bantuan fire blanket serta APAR ini dapat 
membantu kami dalam menghadapi keadaan darurat 
kedepannya nanti,” ujar Gatot Cahyono, Kader Lingkungan 
Kelurahan Sukorame.
 Manager PUG Setyo Nugroho juga menuturkan 
harapannya atas kegiatan positif ini. “Selain dalam 
rangka K3, kami juga berharap kegiatan serupa dapat 
dilaksanakan secara berkala dan semoga ilmu yang 
kita terima hari ini bermanfaat, dapat diterapkan serta 
disebarluaskan dengan baik kepada keluarga atau 
bahkan tetangga kita dirumah.”

Gresik - Dalam rangka memperingati bulan K3, PT Pertamina Lubricants (PTPL), anak perusahaan PT Pertamina Patra 
Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), melalui salah satu pabriknya Production Unit Gresik 
(PUG) menyelenggarakan Fire Fighting Training & Healhty Talk bersama para pekerja dan lebih dari 50 masyarakat 
binaan Kelurahan Sidokumpul dan Sukorame di Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) HSSE dan Ruang Rapat 
Mesran PUG pada hari Rabu, 2 Februari 2022. 
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Layanan Teruji, Pertamina Call Center 
135 Raih 8 Penghargaan dalam 
Contact Center World Global Award 
2021

LENSA

 Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra 
Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina 
(Persero), Irto Ginting menyatakan bahwa pencapaian ini 
merupakan keberhasilan PCC 135 dalam menjaga serta 
memberikan continuous improvement dalam menghadirkan 
saluran komunikasi dan layanan perusahaan yang baik 
kepada masyarakat. 
 “Di tahun 2021, PCC 135 mendapatkan 7 
(tujuh) penghargaan dalam ajang yang sama, dan di 
tahun ini pencapaian kita meningkat menjadi 8 (delapan) 
penghargaan. Ini adalah bukti sekaligus komitmen kami 
dalam menjaga dan meningkatkan kualitas layanan PCC 
135 untuk terus sesuai dengan standar internasional,” ujar 
Irto.

Contact Center World Global Award 2021 merupakan 
ajang penghargaan bagi contact center terbaik di dunia 
yang sejak babak awal diikuti oleh ribuan peserta dari 
lebih 80 negara. Di tahun ini PCC 135 kembali membawa 
nama baik Pertamina dan Indonesia dengan meraih total 8 
(delapan) penghargaan terdiri dari 7 (tujuh) penghargaan 
Kategori Gold dan 1 (satu) penghargaan Kategori Silver, 
dengan rincian sebagai berikut:

1. Best Contact Center – Gold 
2. Best Contact Center Operational Manager – Gold 
3. Best Organizational Customer Experience (CX) – 

Gold 
4. Best Use of Self-Service Technology – Gold 
5. Best Customer Loyalty Program – Gold 
6. Best Use of Social Media in the Contact Center – 

Gold 
7. Best Customer Service Professional – Gold 
8. Best Public Service Center – Silver

Jakarta - Menjadi ujung tombak dalam memenuhi kebutuhan informasi dan layanan publik, Pertamina Call Center 
(PCC) 135 kembali menunjukkan kinerjanya sepanjang tahun 2021. Hal ini dibuktikan dengan dianugerahkannya PCC 
135 dengan 8 (delapan) penghargaan dalam ajang Contact Center World Global Award 2021, ajang penghargaan 
internasional yang menilai tentang layanan perusahaan kepada masyarakat.
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 Irto melanjutkan, penghargaan ini diterima PCC 
135 sebagai pengakuan atas continuous improvement yang 
telah dilakukan PCC 135 dalam bentuk berbagai terobosan 
dan inovasi dalam memastikan layanannya dapat diterima 
dengan baik oleh masyarakat. Selain kanal informasi resmi 
dan layanan masyarakat, PCC 135 juga mengembangkan 
layanan Telemarketing yang secara proaktif dan responsif 
menawarkan produk – produk unggulan Pertamina kepada 
konsumen, berperan sebagai revenue generator dengan 
menghadirkan Pertamina Delivery Service (PDS 135); 
sebuah layanan pesan antar produk Pertamina, serta 
terintegrasi dengan aplikasi MyPertamina.

 “Sebagai BUMN di bidang energi yang bertugas 
melayani masyarakat, layanan pelanggan merupakan 
salah satu prioritas kami. Oleh karena itu PCC 135 akan 
terus kami jadikan  sebagai tulang punggung bagi saluran 
komunikasi dan layanan yang diberikan Pertamina kepada 
masyarakat. Capaian ini akan kami jaga untuk mendukung 
visi Pertamina menjadi World Class National Energy 
Company dan masuk dalam posisi Top100 Fortune Global 
500 di tahun 2026,” imbuh Irto.
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GO GLOBAL, MITRA BINAAN 
PERTAMINA KOPI GEULIS EKSPOR 
HINGGA KE CINA 

REGIONAL

 Ai Awang Hayati (45 tahun) pemilik kedai Kopi 
Geulis, salah satu UMK Mitra Binaan Pertamina yang 
sebelumnya merintis sebuah usaha berupa warung kedai 
biasa pada Desember 2017 dan sampai akhirnya mulai 
merintis usaha pengolahan kopi sampai kedai kopi sejak 
2018.
 Berawal dari mengikuti program penghijauan 
di Gunung Manglayang di Kabupaten Sumedang yang 
memiliki kawasan tanaman kopi. “Jadi saya berpikir ingin 
membangun usaha dengan cara mengolah kopi yang 
dihasilkan dari petani secara langsung dan saya beli 1 kg 
kopi pilihan untuk di sangrai, ternyata pelanggan warung 
kedai lebih menyukai kopi kemasan, sehingga di buka lah 
kedai Kopi Geulis.” ujar Ai Awang.
 Kedai Kopi Geulis yang berlokasi di Jalan 
Raya Tanjungsari No. 235 Sumedang telah menghasilkan 
beberapa jenis kopi yaitu kopi kemasan yang sudah 
disangrai dan kopi per cup untuk dikonsumsi secara 
langsung. Harga untuk per produk pun berbeda. Untuk kopi 
per cup di bandrol mulai dari Rp10.000 - Rp15.000 dan 
kopi kemasan mulai dari Rp30.000 - Rp70.000 per 100g. 
“Omset   usaha   yang  saya  jalani  ini  cukup  menjanjikan

melihat pangsa pasar di Kota Sumedang. Namun sejak 
Covid-19, usaha kami mengalami penurunan omset yang 
sangat signifikan sampai dengan 70%” tutur Ai Awang.
 Selama menjadi Mitra Binaan Pertamina, belasan 
kilogram kopi di roasting dan pemasaran sampai ke luar 
kota telah ditempuh. Tidak hanya itu, Kopi Geulis juga 
pernah melakukan ekspor kopi dengan sistem hand carry 
ke negeri China pada Oktober 2020. Adapun beberapa 
event yang telah diikuti Kopi Geulis seperti Gold Class 
Coffee sebagai juara pertama (2019), Coffee and 
Chocolate Expo di South Africa (2019), Indonesian Coffee 
Day di Uzbekistan (2019), dan One Day with Indonesian 
Coffee di Maroko (2021) yang telah disponsori oleh PT 
Pertamina. “Dengan support dari Pertamina, Kopi Geulis 
lebih berkembang, lebih banyak dikenal.
 Dalam Event Tahunan SMEXPO Tahun 2021 pun, 
Kopi Geulis menjadi salah satu UMK favorit dengan viewers 
14K yang ditampilkan di YouTube Gen UMKM. Terlebih 
setelah mengikuti Kegiatan One Day with Indonesian 
Coffee, Fruits, Floriculture (ODICOFF) di Maroko, Kopi 
Geulis dapat memperluas pasar.” ujar Ai Awang. 

Jakarta, 04 Februari 2022- PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat terus melakukan pendampingan, 
pembinaan, pelatihan yang terarah serta pemberian fasilitas promosi dan pengembangan pasar dalam ajang pameran 
kepada UMK (Usaha Mikro dan Kecil) Mitra Binaan.
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 Area Manager Communication, Relations & CSR 
Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Eko 
Kristiawan, mengatakan Pertamina terus mendukung dan 
membantu mitra binaannya dalam mengekspansi usaha 
mikro dengan berbagai upaya. “Untuk mengembangkan 
usaha mikro adalah prioritas utama Pertamina. Oleh 
karenanya, kami akan selalu mendukung UMKM dengan 
program pendanaan UMK dan upaya lainnya sehingga 
bisa membantu UMK untuk meningkatkan skala bisnis 
dan mendapatkan dampak ekonomi yang lebih baik 
lagi” ungkapnya. Program ini juga bertujuan untuk terus 
mengimplementasikan   poin    8    Tujuan     Pembangunan 

Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals 
(SDGs), yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. 
Selain SDGs, Pertamina juga berupaya menjalankan 
Environmental, Social & Governance (ESG) dibidang 
sosial. Dengan cara ini, Pertamina yakin dapat senantiasa 
menghasilkan manfaat ekonomi di masyarakat sesuai 
dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial.
 Adapun syarat untuk dapat bergabung menjadi 
mitra binaan Pertamina dapat dilihat pada laman 
tautan berikut https://www.pertamina.com/id/program-
kemitraan
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Kawasan Wisata Ekoriparian Geblak 
Jambangan Surabaya Binaan 
Pertamina Meraih Proper Emas dari 
KLHK 

REGIONAL

 Pelaksanaan program CSR oleh IT Surabaya ini 
merupakan wujud dari kepedulian perusahaan dalam 
menjaga kelestarian lingkungan yang sejalan dengan 
komitmen Pertamina dalam menjalankan upaya-upaya Go 
Green dalam kegiatan operasionalnya.
 Kegiatan CSR yang melahirkan inovasi sosial 
Kampung Wisata Ekoriparian (KWE) Geblak Jambangan 
yang telah berhasil meraih Proper Emas dari KLHK ini terdiri 
dari beberapa program diantaranya program Geblak 
(Gerakan Balik Kanan) Jambangan yang telah berhasil 
mereposisi 250 rumah dengan Replikasi di 3 kelurahan 
serta pembenahan bantaran sungai sepanjang 680 m, 
Program Tanggap Keselamatan Area Sungai  dengan 
terbentuknya 1 kelompok yang merupakan perwakilan 
dari 4 kelurahan, Program Batik Ecoprint yang bertujuan 
untuk memberdayakan kelompok rentan lansia di wilayah 
bantaran sungai, Kelompok UMKM PEJABAT (Pusat Ekonomi 
Jambangan Hebat) yang merupakan lini usaha budidaya 
burung, makanan dan minum dengan omset Rp 32.500.000 
yang mencakup  empat kelurahan yang ada di Kecamatan 
Jambangan, dan Program Pengolahan Eceng Gondok yang 
telah   berkontribusi   mengurangi   limbah  eceng  gondok

sebanyak 9.200kg/tahun. Program Geblak ini telah 
diinisiasi sejak tahun 2019 dan masih berjalan hingga saat 
ini.
 Program ini lahir dari keprihatinan atas kurangnya 
kesadaran masyarakat di lingkungan bantaran sungai 
wilayah Jambangan, serta banyaknya limbah eceng gondok 
di sungai, ditambah juga banyaknya jumlah pengangguran 
akibat pandemi di wilayah tersebut.
 Program ini disambut baik oleh masyarakat yang 
tinggal di bantaran sungai tersebut karena Pertamina tidak 
hanya memberdayakan mereka, tapi juga menjadikan 
lingkungan di sekitar bantaran menjadi lebih hijau, rapi, 
dan enak dipandang.
 “Melalui Program UMKM PEJABAT, kami 
mendukung Program Geblak (Gerakan Balik Kanan) 
yang merupakan inisiasi bersama antara Pertamina dan 
pemerintah Kecamatan Jambangan.  Kami berusaha 
menanamkan kesadaran kepada masyarakat untuk menata 
kawasan bantaran sungai dan bersama-sama merapikan 
sehingga lebih asri, indah dan layak untuk dihuni,” ujar 
Manager Communication Relations & CSR Pertamina Patra 
Niaga Region Jatimbalinus Deden Mochammad Idhani.

Surabaya- PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus tetap konsisten 
menerapkan implementasi Environmental, Social & Governance (ESG) ke dalam strategi bisnis perusahaan. Salah satunya 
telah dibuktikan oleh Integrated Terminal (IT) Surabaya melalui perolehan penghargaan dalam Program Penilaian 
Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan (Proper) Emas 2021 yang diselenggarakan Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada, Senin (27/12) lalu di Jakarta.
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 “Program ini juga sangat bermanfaat, selain 
membuat masyarakat nyaman tinggal di bantaran 
sungai, perekonomian masyarakat juga sedikit demi 
sedikit meningkat karena munculnya ide-ide baru yang 
dikembangkan oleh warga bersama dengan Pertamina,” 
tukas Deden. 
 Sementara itu Deny Djukardi Executive General 
Manager Pertamina Patra Niaga Region Jatimbalinus 
menyampaikan bahwa Pertamina menyambut positif 
kegiatan Proper yang diselenggarakan KLHK. Dengan 
adanya Proper tersebut, maka penilaian kinerja 
pengelolaan   lingkungan  oleh   Pertamina   lebih  terukur,  

objektif & dapat dipertanggungjawabkan. “Proper 
ini sejalan dengan komitmen Pertamina untuk 
mengimplementasikan ESG secara terintegrasi dari hulu 
ke hilir untuk mendukung bisnis yang berkelanjutan,” jelas 
Deny.
 “Untuk roadmap KWE Geblak Jembangan tahun 
2022 ini, kami akan fokus pada pengembangan daya 
tarik wisata, meningkatkan SDM nya dan juga akan 
melaksanakan uji klinis produk unggulan eceng gondok di 
wilayah Jambangan dengan target exit program di tahun 
2023 telah terbentuk Wisata Ekoriparian yang terintegrasi 
dan wilayah Jambangan bisa menjadi  pusat pengolahan 
Eceng gondok terpadu, ”ujar Deny. 


