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BERITA UTAMA

Go Global, Bisnis Aviasi Pertamina
Hadir di 47 Negara
Jakarta – PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) terus memperluas
ekspansi penjualan produknya di pasar internasional. Ini adalah salah satu bagian dari program utama perusahaan yakni
Go Expand, di mana Pertamina Patra Niaga terus mengambil kesempatan untuk terus memasarkan produknya di pasar
luar negeri, salah satunya adalah Avtur.
Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra
Niaga, SH C&T, Irto Ginting mengatakan bahwa kemitraan
strategis bisnis Avtur telah dilakukan sejak tahun 2014, dan
melalui skema kemitraan strategis tersebut, secara total
Pertamina Patra Niaga telah melayani kebutuhan Avtur di
128 lokasi di dunia yang tersebar di 47 negara.
“Kemitraan strategis yang kami jalankan adalah
model Contracting Company Delivering Company atau
dikenal dengan Conco Delco, di mana ini adalah skema best
practice pada industri aviasi. Sejak tahun 2014, melalui
skema Conco Delco kami terus meningkatkan penyaluran
Avtur diluar negeri, dengan total penyaluran Avtur tertinggi
mencapai lebih dari 700 ribu Kilo Liter (KL) pada tahun
2019,” jelas Irto.
Dilihat dari total volume, penyaluran Avtur sejak
tahun 2014 melalui kemitraan strategis inipun tidak
hanya terpusat di regional Asia Tenggara, namun hingga
Eropa dan Timur Tengah. Di tahun 2020, tercatat volume
penyaluran tertinggi berada di Thailand yang mencapai
20% dari total penyaluran Avtur diluar negeri, disusul
Jepang mencapai lebih dari 14%. Untuk di Eropa dan
Timur Tengah juga cukup tinggi, tepatnya di Belanda dan
Arab Saudi dimana penyaluran di kedua negara tersebut
hampir mencapai 8% dari total penyaluran internasional.

Dilihat dari sisi maskapai, tercatat juga bahwa
layanan Conco Delco Pertamina Patra Niaga tidak hanya
fokus kepada maskapai dalam negeri yang melayani rute
penerbangan internasional. Tercatat pada tahun 2020,
dari 5 maskapai dengan volume penyaluran Avtur tertinggi,
2 diantaranya adalah maskapai yang berasal dari Filipina
dan Jepang.
“Ini membuktikan bahwa jejak layanan Avtur
Pertamina telah diakui dan dapat bersaing dengan
berbagai perusahaan di industri aviasi,” tambah Irto.
Sejak pandemi, Irto menjelaskan memang terjadi
penurunan penyaluran Avtur yang signifikan, hal tersebut
dipengaruhi oleh permintaan yang menurun dan terbatasnya
jumlah penerbangan. Namun, hal ini dimanfaatkan
perusahan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas
dan efektivitas layanan Avtur di luar negeri.
“Salah satu yang dilakukan adalah melakukan
penyelarasan bisnis dengan Pertamina Internasional
Marketing & Distribution sebagai trading arm kami di
luar negeri, kami akan melakukan penyesuaian strategi
dalam melakukan ekspansi bisnis Avtur ke depan. Kedua
adalah memperkuat sistem digitalisasi, ini adalah upaya
kami memperkuat mekanisme yang menunjang pelayanan
penyaluran Avtur. Kami harap ke depan bisnis aviasi akan
kian membaik, dan kami bisa terus memperluas jaringan
bisnis Avtur internasional Pertamina,” pungkas Irto.
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SOROT

Dewan Komisaris Pertamina Patra
Niaga Tinjau Proyek Strategis Nasional
di Nusa Tenggara dan Bali
Nusa Tenggara & Bali – Memastikan seluruh kegiatan operasi dan layanan kepada masyarakat berjalan dengan lancar
ditengah kondisi pandemi, Dewan Komisatris PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina
(Persero) menyelenggarakan Management Walktrough (MWT) ke beberapa wilayah operasi perusahaan di wilayah Nusa
Tenggara dan Bali.
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 Anwar, Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat
PT Pertamina Patra Niaga SH C&T, Eduward Adolof Kawi,
Executive General Manager Regional Jawa Timur, Bali, dan
Nusa Tenggara, C. D. Sasongko, serta jajaran manajemen
dan para perwira Regional Jatimbalinus (27-30/9).
Rangkaian acara selama 4 hari diawali dengan
kunjungan ke Proyek Terminal BBM Labuan Bajo, NTT,
kemudian ke Depot LPG Sekotong dan TBBM Ampenan lalu
diakhiri dengan Kunjungan ke TBBM Sanggaran dan Lokasi
Relokasi Dermaga Benoa, Bali.
Dalam kesempatan MWT ini, Direktur Rekayasa
dan Infrastruktur Darat, Eduward Adolof Kawi dan EGM
Regional Jatimbalinus menyampaikan beberapa proyek
strategis diwilayah tersebut diantaranya Fuel Terminal
Labuan Bajo - Multipurpose Port Wae Kelambu, NTT dan
Relokasi Dermaga Fuel Terminal Sanggaran, Bali, sekaligus
kegiatan operasional di harian di wilayah tersebut.
Komisaris Utama Sub Holding C&T S. Milton
Pakpahan beserta Dewan Komisaris menyampaikan bahwa
proyek Fuel Terminal Labuan Bajo merupakan penugasan
guna mendukung Program Strategis Nasional (PSN) yakni
pembangunan Multipurpose Port Wae Kelambu yang saat
ini sedang dilakukan oleh Pelindo 3.
“Saya dan dewan komisaris berharap,
Pertamina Patra Niaga dapat melaksanakan percepatan
pembangunan FT Labuan Bajo. Posisi FT Labuan Bajo adalah
untuk mendukung ketahanan energi di NTT, sekaligus untuk

mendukung kebutuhan energi kedepan di Multipurpose Port
Wae Kelambu yang dalam waktu dekat akan diresmikan
Presiden. Terus kita kebut pembangunannya dengan tetap
memperhatikan aspek HSSE,” kata Milton.
Terkait Proyek Relokasi Dermaga Benoa
Selatan, Milton serta seluruh perwakilan Dewan Komisaris
menyampaikan bahwa relokasi ke Area Dumping milik
Pelindo 3 di Benoa Utara adalah salah satu dari PSN
Pemerintah untuk membangun Benoa Maritime Tourism Hub
(BMTH).
“Relokasi dermaga baru nanti diharapkan tetap
bisa menjamin bahkan memperkuat ketahan suplai dan stok
BBM di Bali. Hingga proyek ini berjalan, saya harap seluruh
operasional saat ini tetap dilakukan dengan maksimal
sebagai bentuk pelayanan kita terhadap kebutuhan energi
publik,” jelasnya.
Selain memastikan operasional dan progress
proyek strategis, dalam MWT ini Dewan Komisaris juga
menyempatkan menyapa rekan-rekan Perwira di Depot
LPG Sekotong dan FT Ampenan, Lombok, serta di FT
Sanggaran, Bali. Dewan Komisaris berharap, setelah
terbentuk Sub Holding C&T, seluruh Perwira terus semangat
dan dapat bekerja secara maksimal dalam menjalankan
tugasnya.
“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,” terang Milton.
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LENSA

Pelumas Pertamina Go Global, Dijual
dan Eksis di 14 Negara
Jakarta – PT Pertamina Lubricants (PTPL) terus gencar melakukan ekspansi dan memasarkan produknya di pasar
internasional. Gebrakan ini dimulai pada tujuh tahun lalu, ketika tahun 2014 PTPL secara resmi melakukan akuisisi salah
satu produsen pelumas di Bangkok, Thailand, yang kini dikenal sebagai Pertamina Lubricants Thailand Co. Ltd.
Direktur Utama PTPL, Ageng Giriyono menyatakan
bahwa sejak akuisisi tersebut, Pertamina Lubricants
Thailand Co. Ltd. memang digunakan sebagai salah satu
ujung tombak PTPL dalam mengembangkan pasar dan
memperluas cakupan pemasaran pelumas Pertamina di
pasar Asia dan Indochina pada khususnya.
“Akuisisi ini merupakan milestone Pertamina
Lubricants menuju world class lubricants company dengan
memperkuat posisi Pertamina Lubricants di pasar regional,
terutama negara-negara berkembang yang berpotensi
besar seperti Vietnam, Cambodia, Myanmar, dan Laos.
Serta tentunya Thailand. Ekspansi berlanjut, dan pada tahun
2018 secara resmi PTPL memiliki Representative Office
Australia yang berlokasi di Sydney sebagai komitmen kami
melayani konsumen di benua kangguru tersebut,” jelas
Ageng.
Kini, pelumas karya anak bangsa yang
merupakan produk unggulan PTPL yakni Fastron sudah eksis
dan dipasarkan di 14 negara di benua Asia, Afrika, dan
Australia. PTPL juga telah memiliki distributor pelumas di 12
negara di Asia, 2 distributor Afrika yakni di Afrika Selatan
dan Nigeria, serta 1 distributor dan 2 sub-distributor di
Australia.

Tidak berhenti disitu, pelumas Fastron juga
dipercaya bagi pabrikan mobil internasional. Sejak tahun
2020 dan hingga 2021, PTPL menjadi Technical Partner
dari pabrikan mobil super asal Italia yakni Lamborghini
dalam ajang balap bergengsi GT3 dan Super Trofeo
Championship. Prestasi ini memperkuat eksistensi dan
kualitas pelumas Pertamina yang dapat diandalkan dalam
kancah olahraga balap internasional.
“Sebagai Technical Partner, kami menyediakan
Fastron Platinum Racing bagi tim Lamborghini Squadra
Corse. Sekali lagi ini membuktikan bahwa PTPL siap dan
mampu memproduksi berbagai varian pelumas berkualitas
untuk penggunaan sehari-hari maupun untuk diformulasi
khusus bagi pasar olahraga balap,” lanjut Ageng.
Ageng optimis dan terus berkomitmen melakukan
pengembangan bagi dari segi ekspansi bisnis, serta dari
segi pengembangan kualitas pelumas Pertamina. “Kami
akan terus menguatkan pertumbuhan bisnis pelumas baik
di dalam maupun luar negeri, ini sejalan dari Program Go
Retail dan Go Expansion pada Sub Holding Commercial
& Trading sebagai induk perusahaan PTPL. Komitmen PTPL
adalah memberikan produk dan layanan terdepan bagi
konsumen-konsumen kami,” pungkas Ageng.
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REGIONAL

40 Tahun Urus ODGJ, Naomi:

Ini Panggilan Jiwa
Parepare, 13 Oktober 2021 – Naomi Sampeangin namanya, perempuan lansia kelahiran Mamasa, 70 tahun silam
ini mengaku sudah 40 Tahun mendarmakan hidupnya kepada masyarakat dengan melayani warga negara yang
termarjinalkan dan dihindari yakni Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Baginya, ini merupakan panggilan jiwa. Ia
segera bergerak cepat apabila melihat ODGJ terlantar dan tidak mendapat perlakuan semestinya.
Mengawali kiprah sebagai Kader Posyandu
di Kelurahan Ujunglare, Kecamatan Soreang Parepare
ia sudah terbiasa melayani warga yang memerlukan
pertolongan bahkan hingga malam hari. Sampai kemudian
ia melihat bahwa di sekitar tempatnya tinggalnya
banyak orang yang terkena gangguan kejiwaan.
Apalagi Kota Parepare yang menjadi jalur hilir
mudik masyarakat ke daerah lain seperti Kalimantan
dan Malaysia, orang datang masuk silih berganti
yang terkadang membawa permasalahan sosial salah
satunya gangguan kejiwaan bagi sebagian orang.
Ditambah lagi bahwa di Sulawesi Selatan hanya
terdapat 1 (satu) Rumah Sakit Jiwa yang daya tampungnya
pun sangat terbatas. Tak ayal banyak calon pasien yang
mengurungkan niat untuk berobat ke rumah sakit tersebut.
Mereka berakhir dengan berkeliaran di jalan dan tempat
umum lainnya, dipasung di rumah agar tidak membahayakan
diri maupun masyarakat, dan mendapatkan perlakuan
yang kurang baik oleh masyarakat seperti perkosaan dan
kekerasan lainnya.
Naomi akhirnya bertemu dengan beberapa orang
disekitar yang peduli dan Pertamina Fuel Terminal Parepare,
hingga akhirnya menginisasi Yayasan Cahaya Pelita Sehati
yang memberikan pendampingan dan rumah singgah
terhadap ODGJ sejak tahun 2018. Jumlah ODGJ yang
dilayani terus datang dan pergi bergantian apabila sudah
sembuh dan membaik dikembalikan kepada keluarganya.
“Mereka juga manusia dan warga negara. Tidak
sepantasnya mereka ditelantarkan,” kata Naomi ketika
ditanya alasannya merawat ODGJ

Saat ini ia bersama kelompoknya mendampingi
26 ODGJ di dalam rumah singgah tersebut. Bersama
Pertamina, Naomi dan kelompoknya melakukan beberapa
program antara lain :
1.

Menjalin kemitraan dengan 6 Puskesmas di Kota
Parepare

2.

Meningkatkan kerja sama dengan institusi terkait
baik pemerintahan dan swasta dalam
membangun gerakan bersama SEHATI
menangani ODGJ.

3.

Kunjungan rumah ODGJ

4.

Terapi Aktivitas Kelompok bagi ODGJ

6.

Support Help Group atau kelompok swabantu
bagi keluarga atau pendamping ODGJ

7.

Pendampingan kepada ODGJ untuk mengakses
layanan kesehatan, meningkatkan keterampilan
dan aktivitas produktif

8.

Edukasi kepada keluarga atau
pendamping ODGJ mengenai kesehatan

9.

Sosialisasi isu kesehatan jiwa kepada
masyarakat

10. Peningkatan kapasitas kader kesehatan jiwa
dan petugas kesehatan di Puskesmas
11. Pembentukan sistem untuk pemberian layanan
kepada ODGJ dari beberapa stakeholder
terkait
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Area Manager Communication, Relation & CSR PT
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Laode Syarifuddin
Mursali mengatakan bahwa setiap wilayah operasi Pertamina
memiliki social mapping yang memetakan masalah dan
potensi masyarakat disekitarnya. Dari hasil social mapping
tersebut Fuel Terminal Parepare mendapati ada sosok
yang memiliki kepedulian tinggi yang menjadi panutan
masyarakat. Tetapi belum mendapat perhatian yang serius.
“Setelah kita dalami akhirnya Pertamina
membantu beberapa peralatan pendukung pendampingan
dan menjembatani Ibu Naomi dengan berbagai pihak
seperti dinas kesehatan yang menyuplai obat-obatan untuk
mereka. Alhamdulillah sejak 2018 sudah banyak ODGJ
yang berhasil disembuhkan Ibu Naomi,” tutur Laode.
Simon salah seorang warga Soreang Kota
Parepare yang memiliki anak ODGJ merasa terbantu

7

dengan adanya program ini. Anaknya yang berumur
18 tahun selama ini singgah di rumah Ibu Naomi dan
akhirnya sembuh. “Ketulusan Ibu Naomi dalam memberikan
pendampingan dan pelayanan jauh lebih dari kami yang orang
tuanya sendiri. Kami banyak belajar darinya,” tukas Simon
Tanggal 10 Oktober lalu diperingati sebagai
world mental health day . Melalui Naomi dan Yayasan
Cahaya Pelita Sehati kita menjadi aware bahwa di sekitar
kita masih ada orang yang mengalami gangguan mental
dalam bentuk sekecil apapun. Pertamina mengimani
penerapan Environmental Social Governance (ESG) yang
dipegang teguh dalam setiap proses bisnis dan mendukung
tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/
SDG’s) terutama No.3 Aspek Kesehatan dimana salah satu
poinnya adalah mempromosikan mental health sebagai
sesuatu yang terbuka dan tidak dijadikan sebagai tabu.
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REGIONAL

Tinjau Sarana Dan Fasilitas Penyaluran
BBM di Banyuwangi dan Denpasar,
Komisaris Utama Pertamina Beri Pesan Ini

Banyuwangi – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahja Purnama, berkesempatan melakukan Management
Walkthrough (MWT) ke fasilitas Pertamina Patra Niaga yang berada di Integrated Terminal Tanjung Wangi, Banyuwangi,
Jawa Timur dan Fuel Terminal Sanggaran, Denpasar, Bali. Selain memastikan operasional berjalan lancar dan menjaga
kehandalan sarana dan fasilitasnya, Basuki juga menyapa dan berdiskusi dengan seluruh karyawan Pertamina di fasilitas
tersebut.
“Kegiatan ini menjadi sarana komunikasi
antara manajemen dan tim di lapangan sekaligus
memberikan
semangat
dan
motivasi
kepada
seluruh tim agar maksimal melaksanakan tugas
penyaluran energi kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Basuki juga meninjau
kegiatan operasional Pertamina Patra Niaga wilayah
Jatimbalinus dalam melaksanakan tugas distribusi energi
kepada masyarakat di Jawa Timur, Bali serta Nusa Tenggara
Barat dan Timur. Basuki mengingatkan agar Marketing
Office Region sebagai garda terdepan penyaluran BBM
dan LPG ke masyarakat mampu mengawasi, mencegah
serta zero tolerance terhadap hal-hal yang dapat
menghambat penyaluran BBM dan LPG ke masyarakat.
“Kami dari dewan komisaris melihat operasional
penyaluran energi sudah berjalan optimal. Dari hasil diskusi
juga telah disampaikan tantangan dan peluang kedepan
seperti rencana Bali Maritime Tourism Hub, optimalisasi
fasilitas Fuel Terminal dan lainnya. Harapannya hasil
diskusi tersebut dapat menjadi masukan bagi kami untuk
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,”
tambah Basuki.

Pada kesempatan yang sama, Executive
General Manager Pertamina Patra Niaga regional
Jatimbalinus, Deny Djukardi, mengatakan bahwa
Pertamina Patra Niaga senantiasa memastikan seluruh
sarana dan fasilitas dalam keadaan baik dan optimal.
“Saat ini di wilayah Jatimbalinus terdapat 19
Integrated dan Fuel Terminal BBM yang siap melayani
kebutuhan BBM masyarakat. Sesuai arahan dari Komisaris
Utama Pertamina, kami memastikan kondisi sarana dan
fasilitas penyaluran energi di wilayah Jatimbalinus dalam
keadaan optimal dan siap melayani,” ungkap Deny.
Selain Integrated dan Fuel Terminal BBM,
terdapat 13 Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) serta
7 Depot LPG yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur,
Bali dan Nusa Tenggara Barat serta Nusa Tenggara Timur.
“Seluruh fasilitas tersebut saat ini dalam keadaan
optimal, jika ada kebutuhan informasi lebih lanjut terkait
operasional Pertamina di wilayah Jatimbalinus, masyarakat
dapat menghubungi Kontak Pertamina 135 atau
menggunakan aplikasi mypertamina,” pungkas Deny.

