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BERITA UTAMA

Go Green, Pertamina Patra Niaga
Siapkan Charging Station dan Battery
Swapping Station untuk Kendaraan
Listrik
Jakarta – Sebagai perusahaan yang melayani dan menyalurkan kebutuhan energi masyarakat, Pertamina Patra Niaga
Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) terus berkomitmen menjalankan amanah yang diberikan.
Memastikan layanan ini berkelanjutan, Pertamina Patra Niaga turut berinovasi menghadapi transisi energi yang saat ini
juga hadir dalam bidang otomotif dan energi, yakni kendaraan listrik.
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, SH
C&T, Alfian Nasution menyatakan bahwa transisi energi
yang terjadi ini merupakan sebuah tantangan namun
sekaligus sebuah kesempatan bagi perusahaan.
“Dewasa ini mulai banyak industri otomotif
memperkenalkan kendaraan listrik di Indonesia, dan
kedepan pasti akan diminati masyarakat dimulai di kotakota besar. Tentu disatu sisi ini merupakan disrupsi bagi
kami selaku BUMN yang selama ini menyediakan produk
bahan bakar minyak, namun disisi lain kami melihat ini
sebagai peluang bagaimana memanfaatkan jaringan ritel
yang Pertamina miliki untuk dimanfaatkan dan mendukung
percepatan terciptanya ekosistem bagi kendaraan listrik,”
kata Alfian.
Sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan
ekosistem kendaraan listrik tersebut, Alfian mengatakan
saat ini Pertamina Patra Niaga telah mengoperasikan
5 (lima) unit Charging Station yang berlokasi di SPBU
Pertamina. Charging station ini memang bagian dari
inovasi untuk kebutuhan energi masa depan, terintegrasi
dalam konsep baru SPBU ramah lingkungan yakni Green
Energy Station (GES) yang telah diresmikan Agustus lalu.
Sejak charging station tersebut dapat digunakan,
Pertamina Patra Niaga terus memantau transaksi dan jumlah
daya listrik yang digunakan untuk melakukan pengisian
baterai mobil listrik. Sejak Februari hingga
Oktober,

setidaknya tercatat ada lebih dari 1.500 pengisian mobil
listrik dengan total daya mencapai lebih dari 45 ribu kWh.
“Saat ini mayoritas penggunaan charging station
di SPBU GES Pertamina oleh kendaraan umum dan taksi
online sebagai mitra kami dalam mengembangkan
ekosistem hilir kendaraan listrik. Namun, sekitar 10%
dari angka tersebut, charging station dimanfaatkan oleh
pengguna kendaraan pribadi. Inilah peluang yang ingin
kami ambil, lokasi strategis SPBU akan kami manfaatkan
untuk pengembangan infrastruktur hilir kendaraan listrik,”
lanjut Alfian.
Selain charging station, Alfian mengatakan bahwa
saat ini Pertamina Patra Niaga juga sedang menyiapkan
outlet dan layanan battery swapping station (BSS) bagi
motor listrik yang juga akan berlokasi di beberapa SPBU
GES di wilayah Jakarta.
“Sama seperti charging station, outlet dan layanan
BSS akan kami coba kembangkan terlebih dahulu bersama
mitra. Kami targetkan program BSS ini akan berjalan
secepatnya sebagai komitmen perusahaan terhadap salah
satu poin Environment, Social, and Governance (ESG)
yakni menyediakan akses energi yang lebih baik bagi
masyarakat, sebagai upaya mendorong penurunan emisi
karbon, serta untuk mendukung percepatan ekosistem
kendaraan listrik khususnya di sisi hilir,” pungkas Alfian.
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SOROT

PT Pertamina Lubricants Pertahankan
SNI Platinum Dalam Ajang SNI Awards
2021
Jakarta, 18 Novembwe 2021 – Sebagai market leader produsen pelumas Nasional, PT Pertamina Lubricants, anak
perusahaan PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) secara konsisten
menunjukkan komitmennya dalam penerapan SNI (Standar Nasional Indonesia), mutu dan standar produk pelumasnya
dengan kembali meraih peringkat Platinum pada SNI Award 2021 untuk kategori Organisasi Besar Barang Sektor Kimia
Farmasi, Tekstil dan Pertambangan.
Penghargaan diberikan langsung oleh Kepala
Badan Standardisasi Nasional (BSN) Kukuh S. Achmad
dan Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian
Kesesuaian (PSPK) Zakiyah kepada Direktur Operasi PT
Pertamina Lubricants Werry Prayogi, Kamis (18/11) di
Jakarta.
Ini merupakan penghargaan SNI ke-sembilan
yang diraih PT Pertamina Lubricants sejak tahun 2011 dan
merupakan tahun ketiga dimana perusahaan membawa
pulang penghargaan peringkat Platinum, yakni pengakuan
tertinggi SNI Award.
SNI Award merupakan penghargaan tertinggi
dari Pemerintah Indonesia serta menjadi bagian dari upaya
Pemerintah dalam menstimulasi peningkatan penerapan
SNI oleh pelaku usaha maupun organisasi lainnya yang
diselenggarakan oleh BSN.
Kementerian
Perindustrian
telah
mengeluarkan aturan SNI Wajib Pelumas kendaraan
bermotor yang berlaku efektif September 2019.
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“Penerapan SNI pada produk pelumas Pertamina
merupakan tanggung jawab kami kepada seluruh konsumen
dan masyarakat Indonesia. Menerapkan standarisasi
dan menjamin mutu serta kualitas produk merupakan
komitmen yang kami terapkan dalam proses bisnis secara
berkelanjutan,” tutur Werry.
Sampai saat ini, PT Pertamina Lubricants telah
mensertifikasikan SNI pada produk pelumas unggulannya
sejak tahun 2010.
Sebanyak 100 produk pelumas PT Pertamina
Lubricants telah tersertifikasi SNI wajib dan sukarela baik
pelumas otomotif maupun industri yang di produksi di tiga
pabrik di Indonesia yakni Production Unit Jakarta, Gresik
dan Cilacap, diantaranya Fastron Series, Enduro Series,
Meditran Series, Prima XP, Mesran Series dan produk
pelumas industri lainnya.

“Disamping SNI, kami juga terus memastikan
bahwa seluruh rangkaian produk pelumas Pertamina juga
berstandar global. Penghargaan ini membuktikan bahwa
produk pelumas karya anak bangsa sudah memiliki daya
saing tinggi dan mampu berkiprah di kancah internasional.
Semoga dengan apresiasi ini dapat lebih mendorong
kami untuk terus maju dan tumbuh dari segala aspek bisnis
dan terus fokus terhadap pengembangan sumber daya,
inovasi produk, dan pelayanan terhadap konsumen dan
masyarakat,” lanjut Werry.

Penerapan SNI Wajib memiliki tujuan sendiri
bagi PT Pertamina Lubricants. Pertama, PT Pertamina
Lubricants mengedepankan kepentingan konsumen dan
masyarakat Indonesia dengan memastikan bahwa mutu
dan kualitas pelumas Pertamina telah memenuhi Standar
Nasional Indonesia dan diakui secara internasional.
Selain itu, SNI juga dapat meningkatkan daya saing
lokal serta mematangkan strategi perusahaan dalam
menghadapi persaingan bisnis yang semakin menantang
kedepannya.

Penerapan SNI wajib ini juga akan mendorong PT Pertamina Lubricants untuk terus melakukan kontrol dan evaluasi
kualitas produk dengan ketat.
“Harapan kami adalah semoga konsumen dan masyarakat Indonesia semakin aware dengan pentingnnya SNI dan
dapat menjadikannya sebagai patokan untuk memilih produk yang terjamin mutunya dan benar-benar berkualitas,” tutup
Werry.
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LENSA

Lewat Urban Farming, Pertamina Patra
Niaga Ajak Masyarakat Kembangkan
Pertanian Kota untuk Masa Depan
Jakarta – Jika berkunjung ke RW 14 Kelurahan Cisaranten Kidul, Kota Bandung, terdapat sebuah kebun hidroponik di
tengah perumahan penduduk yang dipenuhi puluhan barisan talang berisi tanaman sayuran pakcoy segar yang siap
panen. Setiap hari, terlihat perempuan-perempuan paruh baya yang telihat sibuk bekerja di dekat pipa dan talang yang
merupakan media tanam tempat sayuran itu tumbuh. Ada yang terlihat asik memanen, dan ada yang bertugas menanam
kembali bibit pakcoy dengan teliti, sesekali memperhatikan dengan seksama debit air di masing-masing media tanam.
Itulah aktivitas sehari-hari para ibu-ibu PKK di
Kelompok Kebun (Pokbun) Flamboyan, salah satu program
Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Patra
Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina
(Persero), yang berlokasi di sekitar area operasi Fuel
Terminal Bandung Group. Pokbun tidak hanya sebatas
menjual hasil kebun saja, namun para pengurus juga
berkreasi mengolah pakcoy menjadi makanan dan cemilan
olahan berbahan sayur yang bergizi, juga digemari anakanak.
Kegiatan tersebut merupakan salah satu program
pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan yang
dikemas melalui aktivitas urban farming. Berbeda dengan
pertanian konvensional, konsep bercocok tanam di wilayah
urban atau perkotaan ini menjadi solusi bagi masyarakat
dalam memproduksi bahan pangan seperti sayur dan buah,
hingga tanaman hias estetik di lahan kota yang terbatas.
Melalui teknik yang variatif, konsep pertanian yang sedang
naik daun ini dapat diterapkan di pekarangan rumah,
balkon, atap, maupun memanfaatkan lahan tidur yang
tidak produktif di sekitar pemukiman penduduk.

Pjs. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga,
Irto Ginting mengatakan, membawa semangat penghijauan
atau Go Green, kegiatan urban farming selain menghasilkan
manfaat ekonomi secara langsung bagi masyarakat, juga
dinilai dapat mendukung penciptaan ruang terbuka hijau
dan meningkatkan kualitas kesehatan di lingkungan kota
yang padat penduduk.
“Bekerjasama dengan masyarakat di sekitar area
operasi seperti fuel maupun integrated terminal, program
urban farming ini rata-rata mengoptimalkan lahan tidur
eksisting yang tidak produktif kemudian disulap menjadi
lahan hijau yang produktif. Diharapkan dapat mendukung
pemerintah dalam meningkatkan ruang terbuka hijau yang
memiliki fungsi ekologis sebagai paru-paru kota, serta
meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
menjaga lingkungan hidup, serta dapat menginspirasi
masyarakat sehingga dapat berdaya dan menghasilkan
secara ekonomi lewat produksi pangan secara mandiri,”
tuturnya.

Lebih lanjut Irto menjelaskan, tidak hanya di
Kota Bandung, Pertamina Patra Niaga secara aktif
mengimplementasikan konsep urban farming bersama
masyarakat melalui program-program berbasis lingkungan
di sekitar area operasinya yang tersebar di seluruh
Indonesia. Program-program unggulan ini, kerap kali
dikunjungi oleh berbagai pihak, baik sebagai program
percontohan maupun sebagai sarana edukatif bagi
mahasiswa maupun pelajar.
Di Maluku, tepatnya di Kota Ambon, terdapat
program CSR Kelompok Tani Wayame, yang berlokasi
dekat dengan Fuel Terminal Wayame. Melihat banyaknya
lahan tidur yang belum dioptimalkan, kelompok tani
ini mengembangkan pertanian ramah lingkungan
berupa sayuran organik dan hidroponik yang aman
untuk dikonsumsi. Kegiatan ini juga berkontribusi dalam
meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup, serta
keterampilan anggota kelompok tani tersebut.
Kemudian di sekitar area operasi Integrated
Terminal Surabaya, tepatnya di Kelurahan Jambangan,
terdapat program CSR “Satu Padu” atau Pusat Usaha
Pertanian Terpadu. Satu Padu yang juga terdiri dari
delapan orang ibu-ibu PKK, aktif mengelola pertanian
terintegrasi dari tanaman organik, hidroponik, peternakan,
dan perikanan, dan menyulap lahan tidur menjadi ruang
terbuka hijau yang produktif. Adapun hasil panen berupa
terong, sawi, kangkung microgreen, dan tomat tersebut
dijual kepada warga sekitar, untuk mewujudkan ketahanan
pangan di lingkungan Kelurahan Jambangan.

Sedangkan di Ibukota, tepatnya Kelurahan
Koja, Jakarta Utara yang berdekatan dengan Integrated
Terminal Jakarta, terdapat 14 orang ibu rumah tangga yang
tergabung dalam kelompok Bunda Koja. Mengoptimalkan
lahan berukuran 150 meter persegi di halaman kantor
kelurahan, mereka aktif berbudidaya tanaman lidah
buaya untuk diolah menjadi minuman segar aloe vera,
serta produk hand sanitizer aloe vera yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat di masa pandemi.
“Ke depan, program pemberdayaan masyarakat
berbasis lingkungan terus kami dorong agar dapat terus
berkembang dan berinovasi. Diharapkan semangat
penghijauan atau Go Green yang sudah dikembangkan
oleh masyarakat melalui program-program seperti urban
farming ini, dapat menjadi contoh dan menginspirasi untuk
generasi muda ke depan. Sehingga, diharapkan program
tersebut dapat direplikasi di wilayah lainnya,” tutup Irto.
Dalam pasal 29 ayat 2 Undang-undang nomor 26
tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan proporsi
ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30
persen dari luas wilayah kota. Ketersediaan ruang terbuka
hijau berfungsi untuk meningkatkan kualitas udara yang
lebih bersih, sekaligus meningkatkan nilai estetika kota.
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REGIONAL

Pertamina Pastikan Tidak Ada
Pengurangan Pasokan LPG di Krayan
Krayan, 18 November 2021 – PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memastikan tidak ada pengurangan
pasokan dalam pelayanan LPG NPSO di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pendistribusian
produk LPG NPSO untuk wilayah Krayan dilakukan menggunakan Pesawat Cassa milik PT. Pelita Air Service (PT. PAS).
Area Manager Comm, Rel, & CSR Regional
Kalimantan, Susanto August Satria menyampaikan bahwa
Kecamatan Krayan termasuk kedalam kategori wilayah
3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang memerlukan
pesawat terbang dalam mendistribusikan LPG. “Saat ini
pendistribusian LPG ke Krayan mengalami kendala karena
pesawat yang digunakan untuk mendistribusikan LPG
sedang dilakukan perbaikan,” jelas Satria.
Satria juga menambahkan bahwa tidak ada
pengurangan sama sekali untuk pasokan di wilayah
Kecamatan Krayan. “Tidak ada sama sekali pengurangan
yang dilakukan untuk di Kecamatan Krayan, saat ini kami
menunggu proses perbaikan pesawat,” ujar Satria. Lebih
lanjut Satria mengungkapkan bahwa ketika pesawat yang

digunakan pengangkutan telah selesai perbaikan oleh PT
PAS, maka Pertamina siap untuk menyediakan tabung LPG
NPSO untuk Krayan.
Sejak pendistribusian perdana pada 15 Maret
2021, Pertamina telah berhasil mendistribusikan 3.164
tabung LPG NPSO 12 Kg dan 40 tabung LPG Bright
Gas 5,5 Kg di wilayah Krayan. Satria menjelaskan
dapat mengirimkan 45 tabung LPG NPSO dalam sekali
pengangkutan. “Dalam sehari kami bisa melakukan dua
kali pengiriman dengan tetap memperhitungkan kondisi
cuaca,” tutupnya.

REGIONAL

Pertamina Patra Niaga Pastikan
Ketersediaan Stok dan Penyaluran LPG
3 Kg Aman Jelang Akhir Tahun 2021
Palembang, 16 November 2021 – Menjelang akhir tahun 2021, PT Pertamina Patra Niaga Region Sumbagsel berkomitmen
untuk senantiasa menjaga dan memastikan agar stok dan penyaluran LPG 3 Kg Bersubsidi dalam kondisi aman. Pertamina
Patra Niaga Region Sumbagsel juga menyalurkan LPG 3 Kg Bersubsidi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan
tetap memperhatikan kuota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
Konsumsi LPG PSO di Sumbagsel sampai dengan
Triwulan III Tahun 2021 naik sebesar 3,5% dibandingkan
dengan periode yang sama di Tahun 2020 yaitu sebesar
424.495 MT. Sementara untuk konsumsi LPG Non PSO
konsumsinya juga mengalami kenaikan sebesar 13%
dibandingkan periode yang sama di Tahun 2020 yaitu
sebesar 47.423 MT.
Sejumlah upaya terus dilakukan oleh Pertamina
Patra Niaga Region Sumbagsel untuk menjamin
ketersediaan LPG 3 Kg Bersubsidi di masyarakat antara
lain dengan terus melakukan pemantauan kondisi real di
lapangan dan senantiasa berkoordinasi dengan berbagai
pihak seperti Pemerintah Daerah (Pemda), Disperindag,
Agen dan aparat terkait untuk memastikan ketersediaan
dan distribusi LPG 3 Kg Bersubsidi berjalan lancar.
Sebagai antisipasi adanya potensi kenaikan
permintaan LPG 3 Kg Bersubsidi menjelang akhir tahun
2021 di masyarakat, Pertamina Patra Niaga Region
Sumbagsel juga telah menyiapkan extra dropping /
penyaluran fakultatif.

Area Manager Communication, Relation & CSR
Sumbagsel, Umar Ibnu Hasan mengungkapkan, Pertamina
Patra Niaga berupaya agar penyaluran LPG 3 Kg
Bersubsidi tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya
yaitu masyarakat miskin dan usaha mikro.
Bagi masyatakat mampu dan usaha kecil serta
menengah keatas, dapat beralih menggunakan LPG Non
Subsidi yang saat ini tersedia dalam kemasan Bright Gas
5,5 Kg dan 12 Kg. Beberapa keunggulan Bright Gas antara
lain : dilengkapi Security Seal Cap atau penutup tabung
dengan teknologi double spindle dan karet pelindung
hingga lebih tahan benturan dan aman digunakan,
memiliki katup pengaman ganda atau Double Spindle
Valve System (DSVS) yang menjaga gas LPG tidak mudah
bocor, memiliki Safety Valve yang berfungsi mengeluarkan
tekanan gas secara perlahan bila tekanan tabung terlalu
tinggi, dilengkapi QR Code sehingga konsumen dapat
mengetahui informasi agen pengisian Bright Gas terdekat,
dan dilengkapi segel hologram untuk mengetahui keaslian
tabung.
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Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor
26 Tahun 2009 tentang Penyaluran dan Pendistribusian
LPG, bahwa fungsi Pertamina sebagai Badan Usaha yang
ditunjuk untuk menyalurkan LPG Bersubsidi, adalah mulai
dari Agen hingga Pangkalan.
Adapun ciri-ciri Pangkalan LPG resmi Pertamina
Patra Niaga memiliki plang warna hijau yang mencantumkan
nama pangkalan, nomor registrasi pangkalan, menyebutkan
Harga Eceran Tertinggi (HET), adanya nomor kontak
pangkalan serta Call Center Pertamina 135.
“Jika ada Pangkalan yang terbukti melakukan
kecurangan seperti menjual diatas Harga Eceran Tertinggi
(HET), menjual dalam jumlah yang besar dan tidak
memasang plang papan nama. Melalui Agen, Pertamina

Patra Niaga akan memberikan sanksi mulai dari sanksi
administrasi berupa Surat Peringatan (SP), penghentian
pasokan hingga sanksi yang paling tinggi yaitu Pemutusan
Hubungan Usaha (PHU),” tambah Umar.
Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk
terus melayani kebutuhan energi masyarakat dengan
baik khususnya memastikan ketercukupan BBM dan LPG
menjelang dan setelah berakhirnya tahun 2021.
“Saat ini ketersediaan BBM dan LPG 3 Kg
Bersubsidi saat ini dipastikan aman untuk mencukupi
kebutuhan masyatakat,” tutup Umar.
Terkait informasi dan layanan produk, masyarakat
dapat menghubungi Pertamina Call Center 135.
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Sinergi Pertamina – Rumah BUMN,
Hadirkan Kopi Gunung Dubs di
Balikpapan
Balikpapan, 18 November 2021 – Balikpapan merupakan salah satu kota dengan jenis masyarakat yang sangat
heterogen, sehingga di kota ini kerap kali ditemukan berbagai macam kuliner khas Nusantara. Tak terkecuali bagi kuliner
kopi, animo masyarakat yang tinggi membuat ratusan coffee shop ramai dikunjungi di berbagai sudut kota Balikpapan.
Melihat peluang tersebut, PT Pertamina Patra
Niaga Regional Kalimantan bersama Rumah BUMN
Balikpapan bersinergi menghadirkan Kopi Gunung Dubs.
Bertempat di Rumah BUMN Balikpapan, Jalan Brigjen Ery
Suparjan No. 11, Klandasan Ulu, Kota Balikpapan, Kopi
Gunung Dubs menyajikan cita rasa kopi khas Nusantara
bagi masyarakat Balikpapan. “Kami menggunakan jenis
kopi yang berbeda, karena didatangkan langsung dari
berbagai lokasi di Indonesia”, ujar Didin selaku pemilik
Kopi Gunung Dubs.
Sepakat dengan Didin, Walid sebagai CEO Rumah
BUMN juga mengatakan bahwa Kopi Gunung Dubs adalah
Coffeshop pertama di Balikpapan yang mengusung tema
nuansa tradisional. “Ini menjadi inovasi dari coffee shop
yang sudah ada di Balikpapan, karena mengusung tema

jaman dulu sehingga jadi ciri khas tersendiri, kami berharap
semoga Kopi Gunung Dubs dapat terus berkembang
kedepannya”, tutur Walid.
Area Manager Comm, Rel, & CSR Regional
Kalimantan, Susanto August Satria menyampaikan bahwa
Kopi Gunung Dubs merupakan salah satu binaan unggulan
Rumah BUMN Balikpapan yang dikelola Pertamina.
“Ini merupakan wujud dedikasi kami untuk mendukung
pembinaan dan pengembangan UMKM lokal”, jelas Satria.
Satria mengajak masyarakat luas untuk dapat
menikmati racikan kopi khas Nusantara melalui UMKM
binaan Pertamina, Kopi Gunung Dubs. “Semoga semakin
banyak masyarakat yang bisa mengunjungi dan mencicipi
kenikmatan Kopi Gunung Dubs”, tutupnya.

