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Go Digital, Pertamina Patra Niaga 
Terus Perluas Digitalisasi di Seluruh 
Lini Operasi

BERITA UTAMA

 Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, 
SH C&T Putut Andriatno menjelaskan bahwa digitalisasi 
di Pertamina Patra Niaga menjadi salah satu program 
utama perusahaan yakni 6G, salah satunya adalah Go 
Digital. “Sudah menjadi komitmen kami untuk mengikuti tren 
sekaligus memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung 
operasi perusahaan menjadi lebih efektif, efisien, aman, 
dan handal dalam melayani pelanggan kami,” ujar Putut.
 Dengan komitmen Go Digital tersebut, saat 
ini Pertamina Patra Niaga terus memperluas program 
digitalisasinya, yakni New Gantry System (NGS), digitalisasi 
di Fuel Terminal (FT) atau Integrated Terminal (IT). Selain 
itu, untuk maskapai penerbangan pelanggan produk Avtur, 
Pertamina Patra Niaga juga sedang mengembangkan 
Digital Ground Operation (DGO).

New Gantry System, menuju Terminal BBM Kelas Dunia

 NGS adalah digitalisasi otomatisasi proses 
operasi di FT/IT yang sebelumnya masih dioperasikan 
secara manual. Secara umum, NGS memiliki 2 (dua) aspek 
keunggulan, yakni secara aspek operasi serta secara aspek 
keamanan atau health, safety, security, and environment 
(HSSE).

 Secara aspek operasi, NGS memiliki keunggulan 
dibandingkan pengoperasian terminal BBM yang lama. 
Dari sisi proses pengisian ke mobil tanki, keunggulan NGS 
adalah flowrate pengisian mencapai 2.200 permenit 
dibandingkan sebelumnya 800 liter permenit, multiproduct 
filling yakni pengisian produk berbeda secara bersamaan, 
dan tidak adanya operator pengisian manual diganti 
dengan automated pump atau otomatisasi pengisian yang 
lebih tepat takaran dan hemat energi.
 Secara tata letak dan perawatan, NGS juga 
menawarkan keunggulan, seperti tata letak yang lebih 
ringkas, misalkan sebelumnya ada 64 filling shed, 
dengan NGS hanya butuh 12 filling. Tata letak ini juga 
dirancang untuk mendukung efektivitas antrian mobil tanki. 
Penggunaan pipa juga dirancang untuk berada diatas 
tanah, sehingga memudahkan perawatan dan fleksibilitas.
 Dari aspek HSSE, NGS juga memiliki beberapa 
keunggulan, seperti interlock system untuk menghindari 
tumpahan, emergency shutdown yang dapat menghentikan 
seluruh operasi penyaluran dalam waktu 3 detik jika terjadi 
keadaan darurat, penggunaan foam system diseluruh filling 
shed, dan penempatan CCTV diseluruh filling shed untuk 
pengawasan real time.

Jakarta – Sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan, PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & 
Trading PT Pertamina (Persero) melakukan berbagai program digitalisasi di berbagai lini, seperti digitalisasi di 5.518 
SPBU, aplikasi MyPertamina yang hingga Agustus tercatat 15.2 juta pengguna, serta Smart Moda Transportasi (SmartMT), 
digitalisasi mobil tanki untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan.
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 “Seluruh keunggulan dan 
otomatisasi ini kemudian kami pantau melalui 
aplikasi Fuel Distribution Information System 
(FDIS) dan control room terintegrasi di 
terminal BBM, kami sebut dengan Terminal 
Automation System. Saat ini ada 11 Terminal 
yang sudah menggunakan NGS antara lain 
di Medan Group, Kertapati Palembang, 
Panjang Lampung, Tanjung Gerem Merak, 
Jakarta Group, Bandung Group, Balongan, 
Pengapon, Rewulu, Boyolali, dan Surabaya 
Group. Untuk selanjutnya kami rencanakan 
NGS di FT Cikampek dan FT Manggis Bali,” 
tutur Putut.

“

“
Digital Ground Operation, layanan penyaluran Avtur 
terintegrasi

 Sebagai bentuk pelayanan optimal bagi 
maskapai penerbangan sebagai pelanggan utama produk 
Avtur, Pertamina Patra Niaga turut menyajikan inovasi 
digitalisasi yakni DGO. Dengan DGO, proses pengisian 
Avtur ke pesawat akan terintegrasi secara real time, 
mulai dari proses penjadwalan, penugasan operator, total 
volume Avtur saat pengisian, hingga proses pembayaran 
semua diatur secara digital.
 “Ini adalah bentuk peningkatan layanan bagi 
seluruh pelanggan Avtur, semua data tersedia secara 
real time dan transparan, dengan DGO ini juga akan 
meningkatkan optimalisasi proses refuelling. Saat ini DGO 
baru kami operasikan di Bandara Soekarno Hatta Jakarta, 
kami akan terus evaluasi dan mengimplementasikan DGO 
untuk di bandara lainnya,” terang Putut.
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Pertamina: Digitalisasi Mobil Tanki 
untuk Tingkatkan Keselamatan dan 
Kualitas Layanan 

SOROT

menciptakan layanan mobil tanki yang lebih efektif dan 
efisien.
 “Sekitar 44% insiden mobil tanki sebetulnya 
bisa dimonitor lebih baik lagi, 56% lainnya dikarenakan 
kurangnya pemahaman mengenai pentingnya menjaga 
jarak aman disekitar mobil tanki. Inilah yang mendorong 
kami melakukan inovasi digitalisasi SmartMT, kami ingin 
menanamkan bahwa faktor keselamatan menjadi prioritas 
Pertamina dalam setiap kegiatan operasionalnya,” jelas 
Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T 
PT Pertamina (Persero), Putut Andriatno.

 Hingga Mei, SmartMT sudah memiliki 15 fitur untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan para awak mobil 
tanki dalam menjalankan tugasnya, antara lain:
 
 1. Overheat Thermal Sensor: memonitor tromol mobil tanki
 2. Driver True Sensor: taping finger untuk kesesuaian pengendara mobil tanki
 3. Safety Induction Voice: reminder dasar keselamatan sebelum berkendara
 4. Driver Behaviour Sensor: memonitor tingkah laku mengemudi
 5. Fuel Consumption Sensor: memonitor kesesuaian jarak dan konsumsi bahan bakar
 6. Tire Pressure Sensor: memonitor kecukupan tekanan angin ban mobil tanki
 7. Pneumatic Seal Pressure Sensor: memonitor tekanan angin di kabin dan kargo
 8. Flametrap Sensor: memonitor kondisi saringan bahan bakar berkala
 9. Pneumatic Seal Sensor: memonitor status dan keamanan kargo
 10. Autoroute Navigation: info rute terefisien sesuai dengan yang telah ditetapkan
 11. Auto Maintenance Sensor: informasi berkala untuk perawatan mobil tanki
 12. Electronic Sensor System: informasi mengenai status seluruh sensor di mobil tanki
 13. Legality Sensor System: informasi mengenai status surat kendaraan dan pengemudi
 14. Safety Distance & CCTV Sensor: CCTV memonitor lingkungan disekitar mobil tanki
 15. Face Fatigue Sensor: memonitor tingkat kelelahan pengemudi 

Jakarta – PT Pertamina Patra Niaga, selaku Sub Holding 
Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) kembali 
melanjutkan program digitalisasi yang terintegrasi di 
bidang hilir. Setelah pada akhir tahun 2020 5.518 SPBU 
sudah terdigitalisasi, kini Program Smart Moda Transportasi 
atau SmartMT, digitalisasi kepada armada mobil tanki 
dengan tujuan meningkatkan kualitas keselamatan dan 
keamanan (safety and security fleet management).  
 Inovasi digitalisasi SmartMT dikembangkan untuk 
mengurangi resiko faktor penyebab terjadinya insiden 
mobil tanki yang diakibatkan oleh kendala teknis, faktor
manusia, serta resiko gangguan keamanan, sehingga
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 Putut turut menyampaikan apresiasi kepada 
Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) 
yang juga telah memuji inovasi SmartMT, pujian itu 
meluncur dari Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono saat 
rapat FT Ujung Berung, Bandung Bulan Juni lalu. 
Menurut KNKT, inovasi ini adalah bentuk inisiatif dan 
kepedulian yang baik untuk meningkatkan keamanan 
dan keselamatan sistem transportasi angkutan 
distribusi bahan bakar, dan Pertamina menjadi satu-
satunya role model yang menerapkan SmartMT untuk 
keselamatan pada moda transportasi darat.
 “Kami akan terus melanjutkan pengembangan 
SmartMT dengan harapan mobil tanki Pertamina dapat 
beroperasi dengan standar aspek keselamatan dan 
keamanan yang tinggi, mencegah dan meminimalisir 
resiko yang ada, serta meningkatkan efisiensi serta 
kualitas layanan Pertamina dalam mendistribusikan 
energi bagi masyarakat,” pungkasnya.

Saat ini sudah beroperasi sepuluh (10) unit mobil tanki 
yang terintegrasi dengan fitur SmartMT yang dikelola 
di Fuel Terminal Ujung Berung, Bandung dan melayani 
sekitar 200 SPBU.
 “Dengan teknologi dan digitalisasi SmartMT, 
Pertamina ingin terus meningkatkan keselamatan dan 
keamanan seluruh lini rantai distribusi energi. Selain 
itu, aspek HSSE memang sudah menjadi budaya yang 
harus tertanam, karena sifat dari usaha Pertamina 
memang beresiko tinggi, dan inovasi seperti inilah 
yang terus kami cari untuk meminimalisir bahkan 
mengeliminasi resiko yang ada,” tambah Putut. 
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YLKI: Digitalitasi SPBU, Bagaimana 
Pertamina Tingkatkan Layanan untuk 
Masyarakat 

LENSA

 Melalui Digitalisasi SPBU Alfian melanjutkan, 
Pertamina memperoleh beberapa manfaat. Antara lain, 
Management Stock, Management Sales, dan Losses 
Management secara real time, dan manfaat lainnya adalah 
Cashless Transaction Management serta Profiling Customer 
Database menggunakan aplikasi MyPertamina. 
 “Semua data ini terpantau secara real time melalui 
sistem Digitalisasi SPBU, dengan demikian Pertamina bisa 
mengantisipasi dan melakukan tindakan secara tepat dan 
cepat dalam memastikan ketersediaan bahan bakar. Tujuan 
akhirnya adalah peningkatan kualitas layanan Pertamina 
kepada masyarakat,” kata Alfian. 
 Lalu, bagaimana manfaat yang dirasakan 
langsung oleh masyarakat dari sinergi BUMN antara 
Pertamina dan Telkom dalam digitalisasi SPBU ini? Ketua 
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi 
mendapatkan kesempatan langsung melihat Command 
Centre Digitalisasi Pertamina di Telkom Akses Legok, dan 
memberikan beberapa gambaran bagaimana digitalisasi 
SPBU bermanfaat bagi masyarakat sebagai konsumen. 
 “Pertama-tama YLKI sangat mengapresiasi 
penerapan digitalisasi SPBU hasil sinergi BUMN antara 
Pertamina dan Telkom, digitalisasi mewujudkan proses 
bisnis BBM di SPBU yang transparan dan akuntabel. Pada 
akhirnya, ini akan mendorong pelayanan yang lebih baik 
lagi bagi masyarakat sebagai konsumen BBM,” ujar Tulus.

 Tulus melihat, dengan digitalisasi SPBU, tidak akan 
ada lagi istilah kelangkaan BBM ataupun keadaan stok 
BBM yang kosong di SPBU disaat ada masyarakat yang 
ingin membeli. Selain itu, keakuratan penyaluran seluruh 
produk BBM juga akan dimonitor secara real time.
 “Melalui digitalisasi SPBU Pertamina memastikan 
aspek ketersediaan serta kecepatan dan keakuratan 
penyaluran BBM bagi masyarakat, yang artinya secara 
umum pasti meningkatkan kualitas layanan. Kehandalan 
suplai juga dipastikan, apalagi setelah tadi dijelaskan ada 
sistem konsinyasi dimana pengiriman BBM menjadi prioritas 
ketika stoknya sudah menipis, bukan soal pengusahanya 
bisa menebus BBM itu atau tidak. Tidak ada cerita lagi 
BBM sedang kosong di SPBU,” tambahnya.
 YLKI melihat inovasi digitalisasi SPBU yang kini 
sudah terealisasi adalah angin segar untuk pelayanan 
Pertamina khususnya yang bersentuhan langsung dengan 
masyarakat sebagai konsumen BBM. Namun demikian, 
Tulus ingin program digitalisasi SPBU tidak berhenti hanya 
sampai disini, bagaimana digitalisasi bisa terintegrasi dari 
hulu ke hilir. 
 “Digitalisasi ini tujuannya bagus, jadi sifatnya 
harus berupa program jangka panjang, harus dilanjutkan 
meskipun terjadi perubahan-perubahan. Ini kan investasi 
yang besar, jadi harus berlanjut dan terintegrasi 
pengembangannya,” jelas Tulus.

Jakarta – Pertamina telah berhasil menerapkan digitalisasi pada seluruh 5.518 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 
(SPBU) yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Menurut Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding 
Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), Alfian Nasution, dengan diterapkan digitalisasi SPBU ini, maka seluruh 
proses distribusi hingga penjualan kepada pelanggan dapat terpantau secara transparan, detil, dan real time. 
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Pertamina Hadir ke Sekolah untuk 
Edukasi Bencana Sejak Dini 

REGIONAL

 Kegiatan ini dikemas melalui program FT Sei Siak 
Goes To School. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini diikuti 
oleh guru, siswa kelas 3, dan siswa kelas 4 yang belajar 
tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. Selain 
itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh Supervisor Maintenance 
Planning & Service, Muhammad Iqbal Mahardika dan 
Junior Supervisor HSSE, Fachrizal Adam. 
 Menurut Fachrizal, kegiatan ini diselenggarakan 
untuk memberikan edukasi terhadap bahaya dampak 
sampah plastik sejak dini, kepada para siswa SD. Apalagi 
saat ini sudah memasuki musim penghujan dan sampah 
plastik yang tidak dikelola dapat menyebabkan bencana 
banjir. 
 “Kami harapkan adik-adik ini dapat mengingatkan 
orang tuanya karena kebiasaaan baik sejak dini dapat 
berdampak besar pada keadaan lingkungan di masa 
depan,” ucap Fachrizal.
 Siswa SD sebagai peserta terlihat sangat antusias 
dalam meyimak materi, menjawab beberapa pertanyaan, 
dan permainan sederhana yang diberikan oleh Tim FT Sei 
Siak. Hal tersebut membuktikan bahwa kegiatan FT Sei 
Siak Goes To School berjalan dengan baik. Sebagai upaya 
pengurangan penggunaan plastik, FT Sei Siak memberikan 
sebanyak 150 tumbler ramah lingkungan kepada para 
murid dan guru.

 Guru SDN 157 Kelurahan Tanjung Rhu, Kasmiati, 
mengapresiasi kegiatan ini. Diakuinya, sosialisasi ini sangat 
bermanfaat bagi anak didiknya. “Kami mengucapkan 
terima kasih kepada Pertamina yang telah berkesempatan 
mengunjungi SDN 157 Kota Pekanbaru, sosialisasi ini 
sangat bermanfaat bagi anak-anak. Semoga kedepannya 
Pertamina lebih intens melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan lingkungan,” ucap Kasmiati.
 Pada kesempatan lain, Area Manager 
Communication Relation & CSR Sumbagut PT Pertamina 
Patra Niaga, Taufikurachman mengatakan, FT Sei Siak 
melakukan kegiatan ini sebagai bentuk mitigasi bencana 
dan mengurangi limbah untuk perbaikan lingkungan. 
 “Ini merupakan bentuk nyata Pertamina FT Sei 
Siak dalam upaya mitigasi dan tanggap bencana. Dengan 
edukasi pengelolaan sampah plastik sejak dini, kami 
harap anak-anak ini menjadi contoh penggerak perbaikan 
lingkungan saat ini dan di masa depan,” ujarnya.
 Terakhir, Tulus berpesan soal hak perlindungan 
konsumen. Menurutnya Profiling Customer Database 
menggunakan MyPertamina adalah bentuk Loyalty 
Program yang menarik, namun harus dipastikan datanya 
terjaga dengan baik. “Kami mengerti pencatatan nomor 
polisi, data transaksi, dan data pribadi adalah bentuk 
pengawasan penyaluran sekaligus untuk profiling customer. 
Namun kerahasiaan data ini wajib dijamin dan harus 
dipastikan hanya digunakan untuk kepentingan dan strategi 
bisnis Pertamina dibidang tata niaga SPBU,” pungkas Tulus

Pekanbaru – Sebagai bentuk mitigasi terhadap bencana dan perbaikan lingkungan sejak usia dini, PT Pertamina Patra 
Niaga Fuel Terminal (FT) Sei Siak melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah plastik di Sekolah 
Dasar Negeri (SDN) 157 Kelurahan Tanjung Rhu, Kota Pekanbaru, Riau, Jumat (1/10). 
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Kang Emil kunjungi Kampung Binaan 
Pertamina bersama Alumni Bandung 

REGIONAL

 Ridwan Kamil juga berkesempatan membangun 
diskusi dengan kelompok pemuda penggerak kampung 
wisata dan warga terkait pengembangan wisata berbasis 
kampung. “Ide kampung wisata ini sudah sangat bagus dan 
menarik, sehingga harus dipertahankan dan ditingkatkan 
agar jumlah pengunjung semakin bertambah” kata Kang 
Emil.
 Disela-sela diskusi, Kang Emil langsung 
mengundang 5 pemuda dari kampung Yoboi untuk datang 
dan belajar management wisata dan industri kreatif di 
Bandung dengan biaya dari pemerintah Provinsi Jawa 
Barat.
 Saat treking ke Hutan Sagu Yoboi, Kang Emil 
tertarik dan memuji ide kreatif pemuda yg berhasil 
menjadikan hutan/dusun sagu menjadi objek wisata alam 
dan edukasi.
 Billy Tokoro, pemuda penggagas dan penggerak 
kampung wisata Yoboi, menyampaikan terima kasih 
dan apresiasi atas kedatangan Gubernur Jawa Barat, 
Ridwan Kamil, yang difasilitasi paguyuban Pasundan di 
Papua, Pertamina dan Ikatan Alumni Bandung, sehingga 
kedatangan Kang Emil dapat terbangun diskusi.
 “ Ucapan terima kasih kepada paguyuban 
Pasundan di Papua, Pertamina dan ikatan alumni Bandung 
yang sudah bersedia menghadirkan Gubernur Jabar ke 
Kampung Yoboi hingga dapat berdiskusi dan memberikan 
bantuan juga tawaran untuk kesempatan belajar tentang 
wisata dan industri kreatif di Jawa barat” kata Billy Tokoro.
 Ketua Ikatan Alumni Bandung di Papua, Nikolas 
Jouwe menjelaskan bahwa ikatan alumni bandung sebagai

wadah intelektual orang Papua yang pernah menimba ilmu 
di Kota Bandung dan Jawa barat disamping mengaplikasi 
ilmu yang didapat saat sekolah dibandung pada instansi 
atau kegiatan masing-masing, namun juga berniat untuk 
mendorong peningkatan kapasitas masyarakat ditanah 
Papua.
 “Kami terpanggil juga untuk secara bersama 
sama membagikan apa yg kami miliki secara keilmuan 
untuk dibagi kepada adik-adik dan warga di kampung 
Yoboi yang warganya begitu  kreatif dan mempolulerkan 
kampungnya agar bisa maju seperti kampung-kampung 
lain diluar Papua yg sudah maju” ungkap Nikolas Jouwe.
 Area Manager Communication Relations and 
CSR Regional Papua Maluku Pertamina Patra Niaga, Sub 
Holding Commercial and Trading PT Pertamina (Persero), 
Edi Mangun pada kesempatan yg sama menyerahkan 
bantuan Voucher BBK untuk pembelian produk-produk non 
subsidi senilai Rp5.250.000. 
 Edi Mangun menjelaskan Bantuan Voucher ini 
sebagai support bagi kampung Yoboi yg saat ini berada 
pada tahap penilaian menuju 10 besar kampung wisata 
terbaik di Indonesia 2021 oleh kementerian Pariwisata RI. 
 “Kami berharap dengan support BBK para 
pengunjung dapat menikmati potongan harga tarif 
angkutan danau dari dermaga Yahim menuju kampung 
Yoboi” ucap Edi
 Selain bantuan Voucher BBK dari Pertamina, pada 
kunjungan tersebut Kang Emil juga menyerahkan bantuan 
Dana Rp100 juta kepada Panitia Pembangunan Gereja di 
kampung Yoboi.

Jayapura – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang biasa disapa kang Emil berkesempatan mengunjungi kampung Yoboi, 
kampung wisata binaan Pertamina Patra Niaga Jayapura dan Ikatan Alumni Bandung Jayapura, Sabtu (2/10/2021) saat 
menghadiri acara pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX.


