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BERITA UTAMA

Sinergi Electrum, Pertamina, Gogoro,
dan Gesits Percepat Ekosistem
Kendaraan Listrik Indonesia
Jakarta, 22 Februari 2022 – Langkah nyata kolaborasi BUMN dan swasta guna mempercepat terwujudnya ekosistem
kendaraan listrik yang terintegrasi di Indonesia, direalisasikan hari ini. Electrum, perusahaan patungan Gojek dan TBS
Energi Utama (TBS), bersama Pertamina, Gogoro, dan Gesits, bersinergi untuk mengakselerasi pengembangan ekosistem
kendaraan listrik terintegrasi dan terlengkap di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan isu prioritas yang dibawa
Pemerintah Indonesia dalam G20 Summit, salah satunya terkait transisi energi yang berkelanjutan, termasuk percepatan
pengembangan ekosistem kendaraan listrik.
Electrum bersama dengan Pertamina, Gogoro,
dan Gesits memperkuat sinergi melalui komitmen bersama
untuk terus melanjutkan kolaborasi dalam pengembangan
ekosistem kendaraan listrik. Pengukuhan komitmen bersama
dan kolaborasi tersebut dihadiri oleh Presiden Republik
Indonesia, Joko Widodo, Menteri Perhubungan Budi
Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang
Kartasasmita, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menghargai
keberanian perusahaan-perusahaan yang berkolaborasi
hari ini yang mengembangkan ekosistem kendaraan listrik
dari hulu ke hilir. “Pemerintah sangat serius untuk masuk
pada energi baru terbarukan termasuk menuju pada
kendaraan listrik. Oleh sebab itu, saya sangat menghargai
keberanian perusahan-perusahaan masuk dari hulu sampai
hilir untuk memulai membangun ekosistem kendaraan listrik.
Kita harapkan sesuai dengan target kita di 2030 untuk
emisi karbon berada di angka 29%, dan di 2060 masuk
ke emisi nol atau net zero carbon.”

Menandai pengukuhan komitmen dan kolaborasi
ini, Electrum, Pertamina, Gogoro, dan Gesits akan
memperluas uji coba komersial penggunaan kendaraan
listrik roda dua yang akan terus dikembangkan secara
bertahap hingga ribuan unit di sepanjang tahun 2022.
Hasil uji coba akan dimanfaatkan antara lain
sebagai landasan rencana bisnis Electrum. Perusahaan
gabungan Gojek dan TBS ini sudah memiliki rencana
membangun manufaktur motor listrik, teknologi pengemasan
baterai, infrastruktur penukaran baterai, dan pembiayaan
untuk memiliki kendaraan listrik.
Kolaborasi ini akan memanfaatkan masingmasing keahlian dari keempat perusahaan untuk makin
mendorong pengembangan infrastruktur kendaraan listrik
di Indonesia. Electrum akan bertindak sebagai integrator
dan pengembang ekosistem kendaraan listrik, dengan
memanfaatkan kehadiran Gojek di Indonesia dan keahlian
TBS di sektor energi. Sementara, Pertamina lewat Pertamina
Patra Niaga akan menyediakan stasiun penukaran baterai
motor listrik di berbagai SPBU yang tersebar di kawasan
Jakarta Selatan. Hal ini didukung oleh Gogoro sebagai
penyedia inovasi teknologi penukaran baterai dan motor
listrik, dan Gesits menyediakan motor listrik beserta
infrastrukturnya
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Wujud Komitmen Sustainability
Gojek, sebagai bagian dari Grup GoTo memiliki komitmen “Zero Emissions” (Nol Emisi Karbon) yaitu menjadi
platform karbon-netral dan menargetkan armadanya 100% kendaraan listrik di 2030. Komitmen Gojek ini sesuai dengan
satu dari tiga prioritas G20 tahun ini yakni transisi energi. TBS yang berbagi komitmen yang sama pun berencana
mentransformasi usahanya menjadi green business dengan fokus pada pengembangan dan investasi di bidang renewable
energy and clean business.
Keikutsertaan Pertamina dan Gesits sebagai BUMN dalam kolaborasi strategis ini akan berperan sangat
penting. Pertamina, sebagai pemain utama sektor energi di Indonesia, berkomitmen terus mendukung rencana Pemerintah
melakukan transisi energi. Ini dilakukan melalui perluasan jaringan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (Battery
Charging Station) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (Battery Swapping Station). Pertamina akan
memanfaatkan hasil uji komersial ini untuk mendapatkan bisnis model terbaik terkait Battery Swapping Station.
Sebelumnya, Gojek bersama Electrum dan Pertamina telah melakukan uji coba komersial tahap satu motor listrik.
Hasilnya, pemanfaatan motor listrik dapat diterima dengan baik oleh mitra driver dan konsumen. Di sisi mitra driver,
mereka bisa melakukan penghematan biaya operasional hingga 30% atau mencapai Rp500 ribu sampai dengan Rp700
ribu dalam sebulan. Lebih dari itu, mitra driver dan konsumen juga merasa motor listrik lebih nyaman karena memiliki
tarikan yang lebih halus dan tanpa suara bila dibandingkan dengan motor berbahan bakar minyak

Berikut kutipan narasumber mengenai sinergi percepatan pembangunan
kendaraan listrik:

“

Dalam mempercepat adopsi kendaraan
listrik, dibutuhkan integrator, pengembang,
dan katalis yang aktif membangun ekosistem
kendaraan listrik. Inilah peran yang Electrum
ambil karena ekosistem kendaraan listrik di
Indonesia belum terintegrasi dengan baik.
Lewat sinergi erat bersama BUMN dan swasta,
kami percaya adopsi bisa terakselerasi.
Tidak hanya mendorong penggunaan, kami di
Electrum memastikan infrastruktur bisa tersedia
dengan baik sehingga masyarakat tidak ragu
memanfaatkannya.

“

Direktur Electrum dan CEO
serta Co-Founder Gojek
Kevin Aluwi

“

Fokus adopsi motor listrik kami pandang
tepat untuk Indonesia, di mana penggunaan
motor lebih banyak dibandingkan mobil.
Dengan uji coba komersial motor listrik untuk
digunakan oleh mitra driver Gojek, kami bisa
mendapatkan berbagai insight dari mitra driver
dan penumpang atau konsumen, seperti misalnya
terkait operasional kendaraan listrik termasuk
pengalamanan dalam berkendara, penghematan
hingga kemudahan penggantian baterai sebagai
sumber daya kendaraan. Insight ini bisa kami
manfaatkan untuk menjadi landasan rencana
bisnis Electrum ke depannya

Direktur Utama Pertamina
Nicke Widyawati

“

Pertamina sebagai pemain utama
sektor energi di indonesia berkomitmen terus
mendukung rencana pemerintah melakukan
transisi energi. Ini dilakukan melalui perluasan
jaringan stasiun pengisian kendaraan listrik umum
(Battery Charging Station) dan stasiun penukaran
baterai kendaraan listrik (Battery Swapping
Station). Pertamina memahami kebutuhan para
pengendara motor listrik, yaitu kecepatan dan
kemudahan, sehingga kami menyediakan Battery
Swapping Station. Jadi, langsung “Swap and
Go”. Dengan bisnis model seperti ini, Indonesia
juga berpeluang untuk mengembangkan
baterai motor listrik standar Indonesia, sehingga
ke depan, harga motor listrik dapat lebih
terjangkau. Pertamina terus bergerak mendukung
program pemerintah dalam mempercepat transisi
energi di bidang kendaraan listrik, bersama
dengan Gojek, Indonesia Battery Corporation
(IBC), Gesits, dan Electrum. Kami akan aktif
mengembangkan infrastruktur kendaraan listrik.
Setelah membangun 6 lokasi charging station,
Pertamina melalui PT Pertamina Patra Niaga
sebagai Subholding Commercial & Trading
saat ini telah resmi mengoperasikan 14 unit
Battery Swapping Station dengan 212 baterai
yang tersebar di 7 lokasi Green Energy Station
(GES) Pertamina. Ke depan, kami akan terus
memperluas jaringan Battery Swapping Station
di Indonesia

“

Direktur Utama Electrum
dan Wakil Direktur Utama
TBS Pandu Sjahrir

“

inside weekly, Edisi 20/2022

“

Indonesia
telah
mencanangkan
transformasi mobilitas menuju kendaraan
bertenaga listrik. Kami di Gesits percaya bahwa
kolaborasi bersama Electrum dan berbagai pihak
dapat mempercepat realisasi dari janji kami
untuk transisi penggunaan energi berkelanjutan
dan membangun masyarakat untuk menggunakan
kendaraan ramah lingkungan dan penggerak
daya yang sangat efisien.

Founder, CEO, dan Chairman
of the Board of Gogoro
Horace Luke

“

Gogoro memperluas kemitraan dengan
Gojek, Electrum, dan Pertamina untuk mengubah
wajah transportasi perkotaan di Indonesia.
Kemitraan ini mempermudah mitra driver Gojek
dan masyarakat Indonesia memanfaatkan
kendaraan listrik yang berkelanjutan. Teknologi
baterai swap dari Gogoro merupakan generasi
baru sumber daya listrik yang menyediakan
platform terbuka bagi kendaraan roda-dua
untuk memperkenalkan kendaraan listrik yang
bisa di isi daya dengan cepat,
aman dan mudah.

“

Direktur Utama PT Wika
Industri Manufaktur (WIMA)
Muhammad Samyarto
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SOROT

Komunitas Otomotif:
Harga Minyak Dunia Naik, Wajar BBM
Berkualitas Disesuaikan
Fortuner Owners Club Indonesia (FORCI) tidak mempersoalkan kenaikan harga Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan
Dexlite. Seperti disampaikan founder FORCI, Wisnu Sambhoro, penyesuaian harga itu wajar, karena BBM tersebut
termasuk non penugasan.
“Tidak masalah. Karena yang naik itu harga BBM
non penugasan, yang memang diperuntukan bukan untuk
masyarakat kecil,” ujar Wisnu dalam keterangannya, hari
ini.
Menurut Wisnu, sudah sepatutnya harga BBM non
penugasan Pertamina mengalami penyesuaian. Bahkan jika
ke depan kembali disesuaikan, juga dinilai wajar. Pasalnya,
harga minyak dunia memang terus meroket. Menjelang
akhir pekan ini saja, sudah menembus USD100 per barel.
Padahal, awal Februari masih di level USD87,77 per barel.
“Terlebih, dibandingkan dengan harga BBM
swasta, produk bahan bakar BUMN dalam negeri ini
harganya lebih ekonomis,” jelas Wisnu.
Yang jelas, lanjut Wisnu, kenaikan tersebut tidak
berpengaruh bagi dirinya untuk tetap menggunakan BBM
berkualitas. “Kualitas BBM Pertamina bagus dan cocok
bagi kendaraan mobil Indonesia. Harganya pun terbilang
ekonomis,” terang Wisnu.
Dia menerangkan, pemakaian BBM berkualitas
akan membuat pembakaran dalam mesin sempurna.
Sebab, BBM RON tinggi menghasilkan tenaga yang jauh
lebih besar dibandingkan BBM RON rendah. “Tarikan
gasnya jadi enteng, baik untuk tanjakan dan di jalur sulit
sekalipun. Akselerasinya juga lebih cepat,” kata Wisnu.
Wisnu mengaku, pernah membuktikan ketika
perjalanan ke wilayah Dieng, Jawa Tengah yang memang
terkenal dengan tanjakan curamnya. Ketika melintasi
tanjakan di kawasan tersebut, mobilnya justru terasa
semakin bertenaga.
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“Suara mesin jadi halus alias tidak klitik, semakin
kenceng tarikan gasnya dan sangat bertenaga,” pungkas
Wisnu.
Pertamina sendiri, awal bulan ini secara resmi
menaikkan tiga jenis bahan bakar minyak (BBM) non
penugasan. Tiga jenis BBM tersebut adalah Pertamax
Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite. Kenaikan harga itu
sendiri lebih ‘lambat’ dibandingkan SPBU swasta. Shell
misalnya, sejak setahun lalu bahkan sudah beberapa kali
menaikkan harga.
Perbandingan harga saat ini pun, Pertamina masih
lebih murah dibandingkan kompetitor. Untuk Pertamax
(RON 92) dijual Rp9.000 per liter, Pertamax Turbo (RON
98) Rp 13.500 per liter, Dexlite Rp 12.150 per liter, dan
Pertamina Dex: Rp 13.200 per liter.
Harga Pertamax RON 92, misalnya, jauh lebih
murah dibandingkan Shell Super (RON 90) yaitu Rp
12.990 per liter. Begitu juga dengan Pertamax Turbo (RON
98), yang lebih rendah dibandingkan Shell V-Power yang
memiliki angka oktan lebih renda (RON 95). Dalam hal ini,
Shell menjual BBM RON 95 mereka dengan Rp 13.550 per
liter.
Begitu juga dengan VIVO. Ternyata harga masih
lebih tinggi. Untuk produk selevel, yaitu RON 92, VIVO
menjual Revvo 92 seharga Rp 11.900 per liter
Begitu pula dengan BBM produk BP. Untuk RON
92, dijual seharga Rp 12.990 per liter. Sedangkan RON
95 seharga Rp 13.550 per liter, lebih mahal dibandingkan
Pertamax Tubrbo, yang memiliki RON lebih tinggi, yaitu 98.

SOROT

Dukung Pertamina Grand Prix of
Indonesia, PT Pertamina Lubricants
Hadirkan Program Menarik
Jakarta, 18 Februari 2022 - PT Pertamina Lubricants (PTPL), anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Sub Holding
Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) kembali menunjukkan komitmennya untuk mendukung kiprah Pertamina di
ajang balap Internasional Moto GP 2022. Melalui salah satu brand unggulannya untuk segmen motor, Pertamina Enduro
menghadirkan berbagai aktivasi dan program untuk konsumen dan masyarakat di Indonesia.
Konsumen dan masyarakat berkesempatan untuk
mendapatkan merchandise eksklusif Pertamina Enduro
Mandalika pada setiap pembelian pelumas Enduro semua
varian di bengkel-bengkel bertanda khusus Pertamina
Grandprix of Indonesia.
Program ini dapat dijumpai di lebih dari 700
bengkel di Indonesia khususnya di wilayah Sales Region
III (Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat), Sales Region IV
(Jawa Tengah dan Yogyakarta) dan Sales Region V (Jawa
Timur, Bali, NTT dan NTB).
Program ini selaras dengan strategi Pemerintah
dalam membangun semangat masyarakat untuk bangkit
pasca pandemi dengan mendorong antusiasme pada
ajang MotoGP di Mandalika Maret nanti.
“Sebagai salah satu brand pelumas Pertamina
karya anak bangsa yang selalu diminati masyarakat,
Pertamina Enduro turut bangga dapat menjadi bagian dari
prestasi Indonesia ini dan berharap mampu meningkatkan
nama merek pelumas Pertamina untuk Go-Global dari
MotoGP dan ajang balap internasional lainnya,” tutur Sari
Rachmi, Direktur Sales & Marketing PT Pertamina Lubricants.
Enduro Limited Edition Pertamina Mandalika
Series, pelumas motor Enduro 4T Racing kemasan 1L1 juga

masih dapat dibeli di outlet Pertamina Lubricants yakni
Enduro Express, Enduro Express di SPBU Pertamina dan
bengkel-bengkel umum lainnya di seluruh Indonesia.
Dengan jumlah terbatas, Enduro Limited Edition
Pertamina Mandalika dapat dibeli mulai November 2021
hingga Maret 2022 dengan Harga Rp. 59.000,-.
Selain itu, seluruh masyarakat Indonesia juga bisa
mengikuti Turbo Enduro Ultimate Experience di aplikasi
MyPertamina yang merupakan aktivitas pre-event dalam
menyambut antusiasme balap motor MotoGP 2022. Para
pelanggan MyPertamina juga dapat mengikuti keseruannya
langsung dari aplikasi MyPertamina.
Dengan melakukan transaksi pembelian produk
Pertamina khususnya Pertamax Turbo, Pertamax, Pertamina
Dex via aplikasi MyPertamina dan pembelian Enduro &
Fastron di SPBU dan Outlet/Bengkel terpilih, maka secara
otomatis dapat mengikuti program ini.
Masyarakat juga dapat memilih dan berangkat
dengan Influencer tim pembalap mulai dari tim Den Dimas,
Ridwan Hanif, Rifat Sungkar hingga MotoMobi untuk
memenangkan dan menyelesaikan program simulasi gim
balap yang menyerupai Sirkuit Pertamina Mandalika, yaitu
Turbo Enduro Ultimate Experience.
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Bright by Indomaret, Kolaborasi
Pertamina - Indomaret Siap Manjakan
Pelanggan SPBU
Jakarta - Kebutuhan masyarakat saat berkendara dewasa ini semakin berkembang, baik saat melakukan perjalanan jauh
atau hanya di dalam kota. Masyarakat saat ini cenderung memilih SPBU dengan fasilitas one stop service, selain untuk
mengisi bahan bakar, SPBU dengan fasilitas lengkap dijadikan sebagai tempat istirahat serta salah satunya untuk membeli
makan, minum, atau consumer goods lainnya sebelum melanjutkan perjalanan.
Melihat tren ini, Pertamina Patra Niaga Sub Holding
Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) mengambil
kesempatan untuk meningkatkan kualitas layanan jaringan
Bright Store di SPBU untuk memenuhi kebutuhan consumer
goods pengujung SPBU. Salah satu yang dilakukan adalah
dengan Kolaborasi Co-Branding dengan nama Bright by
Indomaret ditandai dengan MoU antara Pertamina Patra
Niaga dengan Indomaret yang ditandatangani oleh
Alfian Nasution bersama dengan Direktur Operational PT
Indomarco Prismatama (Indomaret), Andreas Djajaputra.
“Co-Branding menjadi Bright by Indomaret
adalah upaya Pertamina Patra Niaga bersama Indomaret
dalam menyediakan produk consumer goods di SPBU.
Ini adalah bentuk peningkatan layanan one stop service,
layanan lengkap untuk seluruh produk energi sekaligus nonfuel product and services, salah satunya adalah minimarket
sebagai tempat istirahat bagi pengendara,” kata Alfian.
Saat ini, Pertamina Patra Niaga telah memilki
130 jaringan Bright Store dan tentu akan terus bertambah,
inilah keunggulan dari Bright Store yang jaringannya
tersebar dilokasi strategis SPBU. Disisi lain, Indomaret
memiliki reputasi yang baik dalam pendistribusian consumer
goods maupun pengelolaan bisnis minimarket dalam skala
nasional.

“Pada tahun 2022, ditargetkan 100 outlet
Bright by Indomaret beroperasi sebagai pelengkap dan
peningkatan kualitas layanan one stop service SPBU.
Kolaborasi Co-Branding Bright by Indomaret ini akan
menjadi langkah untuk memastikan kebutuhan consumer
goods di SPBU tersedia dengan baik, sehingga kebutuhan
pelanggan kita benar-benar bisa terpenuhi dan mereka
akan lebih nyaman beristirahat di SPBU,” lanjut Alfian.
Pada kesempatan yang sama, Andreas Djajaputra
menyambut baik kerja sama ini. Menurutnya, kehadiran
Indomaret dalam bisnis non-fuel ritel di SPBU adalah
langkah baik dan manfaatnya sangat besar bagi kedua
perusahaan serta tentunya bagi masyarakat sebagai
penikmat layanan yang disediakan.
Dengan kolaborasi yang menggabungkan
kehandalan suplai Indomaret dengan jaringan SPBU
Pertamina, Bright by Indomaret akan memberikan banyak
manfaat terutama bagi kepuasan dan peningkatan layanan
pelanggan. “Ini adalah awal yang baik, saya harap
kedepan kita bisa terus cari ruang untuk mengembangkan
layanan Bright by Indomaret,” ujar Andreas.
Jika masyarakat memerlukan informasi mengenai
layanan maupun fasilitas di SPBU, masyarakat dapat
menghubungi Pertamina Call Center 135 ataupun sosial
media resmi @pertamina
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Wujud Nyata Pemberdayaan
Masyarakat Pesisir, Pertamina Sahabat
Nelayan Bekali 15 Nelayan Pelatihan
Perbaikan Mesin Perahu
Semarang, 22 Februari 2022 - Sebagai upaya untuk mewujudkan komitmen dalam kepedulian terhadap pemberdayaan
masyarakat di pesisir utara Semarang, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah melalui Integrated
Terminal Semarang menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Perbaikan Mesin Perahu yang dilaksanakan di Workshop
Gedung Balai Besar Penangkapan Ikan, Semarang selama 5 (lima) hari mulai Senin (14/2) hingga Kamis (18/2).
Bersinergi dengan Balai Besar Penangkapan
Ikan (BBPI) Semarang Direktorat Jenderal Perikanan
Tangkap Kementrian Kelautan dan Perikanan, Program
yang bertajuk Pendampingan Teknis Perbaikan Mesin
Perahu tersebut diawali dengan pelaksanaan pre-test dan
pemberian materi permesinan bagi peserta pada Senin
(14/02), pembongkaran mesin perahu dan penggantian
spare-part mesin pada Selasa (15/02), serta pemasangan
mesin perahu dan pengujian kinerja mesin perahu pada
Rabu (16/02). pada hari Kamis (17/02), para peserta
diberikan pelatihan penggunaan mesin las, mesin bubut,
dan mesin gerinda, serta pelaksanaan post-test dan
penutupan kegiatan pada Jumat (18/02).
Area Manager Communication, Relation & CSR
Pertamina Patra Niaga Region Jawa Bagian tengah, Brasto
Galih Nugroho mengatakan pelatihan Perbaikan Bengkel
Mesin Perahu ini merupakan bagian dari rangkaian
program Pertamina Sahabat Nelayan yang tujuannya untuk
meningkatkan keterampilan nelayan serta nantinya dapat
menjadi sumber pendapatan tambahan bagi para nelayan
yang akan membuka bengkel perahu.

“Pelatihan ini merupakan awal dari rangkaian
Program Pertamina Sahabat Nelayan. Kelima belas
Nelayan yang mendapat pelatihan ini merupakan
perwakilan dari Forum Nelayan Wilayah Timur. Pertamina
dalam waktu dekat akan menyediakan bengkel yang
dikelola oleh forum tersebut dengan pendampingan
atau supervisi dari BBPI agar siap untuk melayani jasa
perbaikan perahu nelayan dengan standar dan kualitas
yang dipersyaratkan tim BBPI,” ujar Brasto.
Terdapat (tiga) 3 mesin perahu yang digunakan
dalam pelatihan perbaikan mesin yang mana mesin tersebut
merupakan milik para nelayan yang telah mengalami
beberapa kerusakan seperti adanya karat pada bagian
dalam mesin, onderdil yang pecah, serta keluarnya asap
hitam dari mesin.
“Adanya pembakaran yang tidak sempurna pada
mesin perahu merupakan sebab asap hitam muncul pada
mesin,” ujar Kamis selaku perwakilan mentor dari BBPI.
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Program Pertamina Sahabat Nelayan tidak hanya
sebatas pada kegiatan peningkatan SDM semata, namun
juga adanya wadah bagi para nelayan untuk meningkatkan
pendapatan berupa bengkel perbaikan mesin perahu di
wilayah Tanjung Mas.
Sementara itu, Penanggung Jawab Pelayanan
Teknis dan Pemeliharaan Peralatan Teknis Balai Besar
Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang, Iwan Agus Subroto
memberikan apresiasinya kepada Pertamina.
“Dengan adanya pelatihan keterampilan ini,
nelayan sangat terbantu karena bisa mandiri memperbaiki
mesin perahu yang mereka gunakan sehari-hari. Kegiatan
pelatihan selama 5 (lima) hari ini juga telah berjalan
dengan baik. Kami berharap kerjasama ini dapat berlanjut
di kegiatan lainnya,“ ungkapnya dalam acara penutupan
pelatihan.
Senada dengan yang disampaikan dengan
perwakilan BBPI, Brasto pun mengungkapkan apresiasi
antusias para peserta dan mentor dalam kegiatan
pelatihan ini.

“Kami mengapresiasi antusiasi para BBPI, mentor,
dan peserta dalam kegiatan pelatihan ini. Mudahmudahan apa yang diajarkan para mentor dari BBPI
dapat bermanfaat dalam kegiatan sehari-hari nelayan
seperti perawatan mesin sehingga dapat menekan cost
yang dikeluarkan dan menjadi lebih efisien. Harapannya
setelah pelatihan ini nantinya para peserta dapat
mengimplementasikan ilmunya di Bengkel Pertamina
Sahabat Nelayan yang akan didirikan oleh Pertamina di
wilayah Tanjung Mas,” tutupnya.
Program Pertamina Sahabat Nelayan ini
merupakan wujud kontribusi Pertamina dalam mendukung
pemerintah khususnya dalam pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development
Goals poin 4, yaitu pendidikan berkualitas serta poin 8,
yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
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Prediksi Kenaikan Hingga 300%
Saat Perhelatan MotoGP, Pertamina
Pastikan Pasokan Avtur di NTB Aman
Lombok - Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang energi dan memasok bahan bakar
pesawat udara di Lombok, NTB, PT Pertamina (Persero) melalui Sub Holding Commercial & Trading yaitu PT Pertamina
Patra Niaga memastikan pasokan avtur aman saat perhelatan MotoGP berlangsung di bulan Maret 2022.
Menurut Executive General Manager PT Pertamina
Patra Niaga region Jatimbalinus, Denny Djukardi, Pertamina
memiliki unit operasi yaitu Depot Pengisian Pesawat
Udara di Bandara Internasional Lombok Zainuddin Abdul
Madjid provinsi Nusa Tenggara Barat yang siap melayani
kebutuhan bahan bakar pesawat udara yaitu avtur kepada
seluruh maskapai.
“Saat perhelatan motoGP pra musim kemarin,
ada peningkatan konsumsi avtur di Lombok yaitu dari
rata-rata 28 Kiloliter (KL) menjadi 56 KL per hari atau
naik sekitar sekitar 100%. Nantinya, kami memprediksi
kenaikan konsumsi saat event MotoGP berlangsung yaitu
dari rata-rata 30 KL per hari menjadi 111 KL atau naik
lebih dari 300%,” ujar Denny.
Ia menambahkan, DPPU Pertamina Patra Niaga di
Bandara Internasional Lombok memiliki sarana dan fasilitas
yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan avtur selama
penyelenggaraan acara.

“Di DPPU BIL memiliki 4 tangki vertikal dengan
kapasitas hingga 1.000 KL dan unit-unit refueller yang
akan mendistribusikan pengisian avtur ke pesawat udara.
Secara keseluruhan sarfas kami telah siap melayani
penerbangan dari dan ke Lombok, NTB, selama acara
MotoGP berlangsung,” ungkap Denny.
Sementara itu, Area Manager Communication,
Relations & CSR Pertamina Patra Niaga region Jatimbalinus,
Deden Mochamad Idhani, mengatakan sebagai sub holding
commercial & trading, PT Pertamina Patra Niaga senantiasa
menyalurkan energi berupa BBM, LPG, Petrokimia dan
produk turunan lainnya kepada konsumen.
“Kami berkomitmen selama perhelatan motoGP
di Mandalika, Lombok, NTB, pada bulan Maret 2022,
Patra niaga telah siap melayani kebutuhan energi
konsumen untuk mendukung kesuksesan acara tersebut.
Jika konsumen membutuhkan informasi lebih lanjut dapat
menghubungi kontak Pertamina di 135 atau melalui aplikasi
mypertamina,” pungkas Deden.

