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BERITA UTAMA

Kian Diminati, Pertamina Patra Niaga
Terus Dorong Penggunaan Energi yang
Lebih Baik
Jakarta – Masyarakat Indonesia kini makin dewasa dan terus menunjukkan komitmennya dalam menggunakan energi
yang lebih baik. Sebagai BUMN yang diberi amanat untuk menyediakan energi bagi masyarakat, Pertamina melalui Sub
Holding Commercial & Trading Pertamina Patra Niaga juga terus berkomitmen dalam penyediaan, pendistribusian, hingga
inovasi peningkatan kualitas bahan bakar yang disalurkan kepada masyarakat.
Pjs. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga,
SH C&T Irto Ginting memaparkan bahwa tren konsumsi BBM
berkualitas masyarakat terus menunjukkan peningkatan.
Tercatat, saat masa satgas lalu konsumsi pengguna
Pertamax dan Dexlite bahkan diatas dari estimasi.
“Konsumsi Pertamax meningkat hampir 5%, mirip
seperti peningkatan konsumsi Pertalite, dan untuk Dexlite
bahkan konsumsinya meningkat hingga lebih dari 26%
selama masa satgas. Ada kecenderungan masyarakat kini
sudah lebih peduli untuk merawat mesin maupun lingkungan
lewat penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan,”
jelas Irto.
Di Bulan Januari, Irto melanjutkan, tren
peningkatan konsumsi BBM berkualitas juga dibuktikan
dengan meningkatnya proporsi konsumsi masyarakat
secara nasional. Konsumsi Pertamax secara nasional
terus meningkat mendekati 14%. Untuk jenis diesel, saat
ini Dexlite juga terus menunjukkan peningkatan meskipun
masih kecil di angka 2%.
“Pertamina Patra Niaga akan terus melanjutkan
edukasi dan mendorong penyaluran BBM berkulitas untuk
dapat dinikmati masyarakat sebagai komitmen kami dalam

mendukung energi yang lebih baik bagi lingkungan.
Selain itu, kami juga terus memastikan fasilitas suplai dan
proses distribusi ke SPBU terus berjalan dengan baik untuk
mendukung ketahanan energi,” tambah Irto.
Irto melanjutkan, edukasi penggunaan BBM
berkualitas ini menjadi komitmen Pertamina karena
manfaatnya sangat terasa bagi performa kendaraan
sekaligus untuk kesehatan lingkungan. Menurut data, lebih
dari 70% polusi udara disebabkan oleh emisi gas buang
kendaraan bermotor yang berasal dari kandungan sulfur
dari BBM. Karenanya, Pertamina lanjut Irto, memang terus
menawarkan produk berkualitasnya seperti Pertamax
Series dan Dex Series sebagai bahan bakar yang sesuai
dengan kebutuhan dan spesifikasi kendaraan modern.
“Mesin kendaraan tentu akan lebih terjaga
dengan adanya zat aditif untuk membersihkan mesin,
performa pun tidak perlu ditanya. Selain itu juga, produkproduk ini kadar sulfurnya rendah, jadi lebih ramah
lingkungan. Kedepan Pertamina komitmennya adalah terus
meningkatkan kualitas produk BBM baik secara spek untuk
mesin yakni yang saat ini minimal RON 91 dan CN 51,
maupun dari kadar sulfurnya agar sesuai dengan standar
EURO,” terang Irto.
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SOROT

Pentingnya Bahan Bakar Berkualitas
untuk Kantong dan Lingkungan
Jakarta – Penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang tepat untuk kendaraan yang kita gunakan sangat berpengaruh
terhadap performa kendaraan sekaligus dampaknya bagi lingkungan. Kualitas bahan bakar diukur melalui angka
Research Octane Number (RON) untuk bahan bakar gasoline atau bensin. Lalu, untuk mengukur seberapa baik dampak
bahan bakar terhadap lingkungan, saat ini digunakan standar EURO. Lalu, bagaimana kondisinya di Indonesia saat ini?
Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) dalam bidang energi saat ini memasarkan lima
(5) jenis gasoline, Premium (88), Pertalite (90), Pertamax
(92), Pertamax Turbo (98), dan Pertamax Racing (100).
Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform
(IESR), Fabby Tumiwa mengatakan, jenis BBM di Indonesia
tergolong masih cukup banyak dan kualitasnya tertinggal
dari negara-negara tetangga.
“Myanmar misalkan, hanya ada 3 jenis BBM dan
yang terendah di RON 91, contoh lainnya Vietnam, hanya
2 jenis, dengan RON terendah 92. Sedangkan di Indonesia,
ada 5 jenis BBM dan RON terendah masih 88 yakni
Premium. Ini menunjukkan selain varian yang cukup banyak,
secara kualitas RON-pun Indonesia masih tertinggal dari
negara tetangga,” ujar Fabby.
Fabby melihat masyarakat perlu lebih
memperhatikan penggunana BBM sesuai dengan spesifikasi
kendaraannya. Menurutnya, mobil dan motor modern saat
ini minimal RON yang sesuai adalah 91, menggunakan
BBM yang tidak sesuai dapat menyebabkan kerusakan dan
memperpendek usia mesin sehingga menimbulkan biaya
perawatan yang sangat tinggi. Belum lagi, pembakaran
yang tidak sempurna menyebabkan konsumsi BBM yang
lebih boros.
“Kita harus mulai melihat bukan hanya biaya hari
ini, bukan hanya biaya yang kita keluarkan saat membeli
bahan bakar. Ada biaya dan konsekuensi lain, perawatan
mesin misalkan, ataupun perbandingan konsumsi BBM per
liternya ketika menggunakan BBM yang sesuai spesifikasi
mesin dengan menggunakan BBM yang tidak sesuai.
Standar mesin pabrikan mobil, harus disesuaikan dengan
BBM nya,” jelas Fabby.
Selain performa, emisi gas buang juga menjadi
salah satu parameter kualitas BBM yang biasa dikenal

dengan standar emisi EURO, saat ini standar dunia ada di
EURO 4. Emisi gas buang dihitung melalui kandungan sulfur
dalam satuan parts per million (ppm), makin tinggi, maka
makin tinggi juga emisi gas buang yang dihasilkan. Produk
BBM di Indonesia jika dilihat dari standar EURO juga masih
sangat tertinggal dari negara tetangga, 97% produk yang
dijual masih dibawah standar.
“Filipina tahun 2016 seluruh produknya sudah
sesuai standar EURO 4, Vietnam tahun 2017 sudah sesuai
standar EURO 4. Thailand dan Singapura bahkan lebih
maju lagi, di tahun 2023 Thailand akan mulai mengarah ke
EURO 5, dan Singapura sejak tahun 2017 sudah comply,
sesuai dengan standar EURO 6, atau standar tertinggi di
dunia. Sedangkan Indonesia? Mungkin sejak awal 2000-an
masih di standar EURO 2,” kata Fabby.
Sejak tahun 2017, melalui Keputusan Menteri
KLHK No. 20/2017 memang sudah ada regulasi yang
mengatur standar emisi gas buang BBM setara Standar
EURO 4. Namun menurut Fabby, di tahun 2018 Pertamina
kembali ditugaskan untuk menyalurkan Premium diseluruh
wilayah di Indonesia, penerapan implementasi regulasi
karenanya harus tegas dan menjadi komitmen bersama
baik dari pemerintah, Pertamina, dan tentunya kontribusi
masyarakat.
“Mungkin harus sedikit dipaksakan, tapi ini harus
berjalan. Pelaksanaan shifting menuju EURO 4 saya rasa
perlu integrasi mulai dari implementasi regulasi, kesiapan
infrastruktur dan penyaluran produknya, dan edukasi
berkelanjutan kepada masyarakat. Butuh waktu, namun
jika komitmennya kuat, saya rasa ini bisa berjalan dengan
baik dan penggunaan BBM yang berkualitas menurut saya
akan menekan biaya-biaya tak terduga, seperti yang tadi
sudah saya katakan untuk perawatan mesin dan mungkin
biaya kesehatan karena polusi udara, pungkas Fabby.

SOROT

Bahan Bakarmu, untuk Lingkungan
Kita
Jakarta – Tahun 2020, seluruh dunia dihadapi dengan pandemi yang membatasi seluruh kegiatan masyarakatnya,
termasuk di Indonesia. Namun, mundur kembali ketika pemerintah menganjurkan masyarakat untuk tetap dirumah,
mengurangi aktivitas dan interaksi sosial, dan membatasi pergerakan, ada satu dampak positif yang viral pada saat itu,
langit Jakarta yang berwarna biru cerah akibat berkurangnya polusi udara.
“Hal ini tidak mengherankan. 75% sumber polusi
udara di Jakarta berasal dari satu hal, dari emisi gas
buang kendaraan bermotor,” jelas Direktur Pengendalian
dan Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, Dasrul Chaniago.
Menurut Dasrul, salah satu faktor penunjang
tingginya emisi gas buang kendaraan adalah persepsi
masyarakat mengenai penggunaan bahan bakar minyak
(BBM), masyarakat Indonesia masih sangat harga sebagai
faktor utama saat membeli BBM.
“Hari ini saya beli BBM, yang penting murah.
Besok mesin saya rusak, konsumsinya jadi boros karena
tidak sesuai spesifikasi mesin, dan apa pengaruhnya
terhadap lingkungan itu adalah hal lain. Inilah alasan
kenapa BBM yang lebih murah masih sangat diminati,
persepsi hari ini adalah hari ini, mungkin bisa dibilang
belum berpikir panjang tentang efek lainnya,” lanjut Dasrul.
Kualitas emisi gas buang di dunia saat ini adalah
EURO 4 dengan kandungan sulfur maksimal adalah 50 parts
per million (ppm). Produk BBM yang beredar di Indonesia
yang setara dengan standar ini adalah Pertamax Turbo,

sedangkan produk lainnya rata-rata hanya memenuhi
standar EURO 2 maksimal standar EURO 3 untuk produk
seperti Pertamax dan Pertamina Dex.
Melalui Keputusan Menteri KLHK No. 20/2017,
pemerintah memang sudah mengatur standar emisi gas
buang BBM setara Standar EURO 4, namun pelaksanaannya
dirasakan sangat lambat dan mungkin tumpang tindih
dengan regulasi lainnya, seperti Peraturan Presiden No.
191/2014 tentang penugasan Jenis BBM Khusus Penugasan
(JBKP) Premium diluar Jawa Madura Bali (Jamali), dan
Perpres N0. 43/2018 tentang Premium harus tersedia di
Jamali.
“Secara kualitas, Premium dengan Research
Octane Number (RON) 88 adalah produk yang kualitasnya
paling rendah diantara seluruh produk Pertamina.
Kandungan sulfurnya hanya memenuhi standar EURO
2, masih diangka 500 ppm. Kita sudah harus mulai
meloncat jauh, memperbaiki kualitas produk BBM, konsisten
mengintegrasaikan regulasi, dan beriringan memberi
pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya hal
ini untuk lingkungan,” kata Dasrul.
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Dasrul menambahkan, sejak September 2018,
seluruh mesin mobil yang beredar di Indonesia adalah
mesin teknologi EURO 4 minimal RON 91 sedangkan mesin
motor dengan teknologi EURO 3 dengan minimal RON
beragam tergantung kapasitas mesin, namun dianjurkan
minimal RON 90. Langkah ekstrim teknologi mesin kedepan
adalah penyesuaian BBM dengan spesifikasi mesin, jika
BBM tidak sesuai, mesin akan memutuskan untuk ‘mogok’
daripada lanjut berjalan.
“Salah satu organisasi kendaraan bermotor pernah
berbagi informasi tentang teknologi ini. Jadi semacam ada
sensor di mesin yang akan langsung memutuskan kendaraan
tidak bisa dijalankan, harus dikuras dahulu. Usia mesin
juga mungkin akan sangat rentan jika terus dipaksakan
menggunakan BBM yang tidak sesuai, sehingga perawatan
dan kebutuhan spare part akan membengkak,” ungkapnya.

Menurut Dasrul, hingga kesiapan secara regulasi
dan pengembangan produknya, saat ini kesadaran
masyarakat adalah salah satu bentuk kontribusi yang
paling berpengaruh untuk mengurangi tingkat polusi udara
di seluruh wilayah di Indonesia.
“Jika buka tutup tanki bensin, biasanya ada tulisan
‘minimal RON sekian’, menurut saya saat ini menyesuaikan
konsumsi dengan spesifikasi mesin yang ada adalah salah
satu langkah termudah. Kedepan, saya hara pada integrasi
yang lebih baik secara regulasi dan ketersediaan produk
serta implementasi yang konsisten untuk lingkungan yang
lebih baik,” tutup Dasrul.
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REGIONAL

Imbas Cuaca Buruk, Pertamina Gerak
Cepat Kirimkan 509 Kilo Liter BBM
untuk Selayar
Makasar, 21 Januari 2022 – Sebagai respon atas kondisi cuaca buruk di perairan selatan pulau Sulawesi Pertamina Patra
Niaga Regional Sulawesi mengambil langkah cepat sebagai antisipasi penyaluran BBM di Pulau Selayar yang terdampak
cuaca buruk tersebut.
Pertamina mengirimkan total 509 kilo liter via
darat dan laut untuk siaga mencoba segala cara yang
memingkinkan agar BBM dapat sampai ke lokasi tersebut.
Pengiriman via darat dilakukan dari Makassar yang
merupakan supply point existing sejumlah 134 KL terdiri
dari Pertalite 72 Kilo Liter, Pertamax 76 kilo liter dan
Biosolar 5 kilo liter yang diangkut dengan total 11 Mobil
Tangki dilanjutkan menyeberang menggunakan kapal ferry
PT ASDP dari pelabuhan Bira, Bulukumba.
Sedangkan untuk jalur laut dilakukan sebanyak
375 kilo liter melalui jalur laut yang diberangkatkan dari
Supply Point BBM Makassar malam ini yang mengangkut
110 kilo liter Pertalite, 125 kilo liter Biosolar dan 140 kilo
liter Pertamax.
Area Manager Comm, Rel & CSR Patra
Niaga Regional Sulawesi Laode Syarifuddin Mursali
menyampaikan pihaknya berupaya dengan maksimal

dengan segala cara yang dapat ditempuh untuk dapat
menghadirkan BBM di Selayar. Ia membenarkan ada
kendala distribusi akibat cuaca buruk, namun Pertamina
berkoordinasi dengan Pemda dan seluruh pihak terkait.
“Segala cara kita tempuh melalui darat dan laut untuk
dapat menghadirkan BBM untuk masyarakat Selayar,” ujar
Laode
Untuk LPG penyaluran tidak mengalami kendala.
Saat ini di Selayar terdapat 4 Lembaga Penyalur BBM
semua disiagakan untuk menyalurkan BBM yang ada
dengan selektif dengan pengawasan ketat. Laode
menghimbau agar masyarakat di Kabupaten Selayar tidak
melakukan pembelian secara berlebih. “Kami menghimbau
kepada masyarakat agar membeli BBM sewajarnya dan
melaporkan kepada aparat apabila ditemukan pihakpihak yang memanfaatkan situasi untuk mengambil
keuntungan,” pungkas Laode

REGIONAL

Momen Natal 2021 dan Tahun Baru
2022, Pertamina catat perubahan pola
konsumsi di Jateng dan DIY
Semarang, 10 Januari 2022 –Regional Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga mencatat bahwa dalam
selama masa Satuan Tugas (Satgas) BBM dan LPG Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) dari kurun waktu 29
November 2021 hingga 10 Januari 2022, sejumlah konsumsi BBM, LPG dan Avtur mengalami pola konsumsi yang berbeda
dibandingkan pola konsumsi pada momen Nataru di tahun-tahun sebelumnya untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY).
Hal tersebut dikemukakan oleh Area Manager
Communication, Relation & CSR Regional Jawa Bagian
Tengah PT Pertamina Patra Niaga, Brasto Galih Nugroho
pada Senin (10/1). Brasto menjelaskan momen nataru kali
ini, puncak konsumsi BBM jenis Gasoline di Jawa Tengah
dan DIY terjadi lebih awal yaitu di tanggal 21 Desember
2021.
“Bila pada tahun-tahun sebelumnya puncak
konsumsi Gasoline terjadi di tanggal 24 & 29 Desember
kini terjadi lebih awal, yaitu di tanggal 21 & 7 Desember
2021. Begitupun untuk puncak konsumsi arus balik pasca
momen Nataru, biasanya terjadi di tanggal 5 Januari
2022, pada tahun ini maju lebih awal, yaitu di tanggal 4
Januari 2022,” ungkap Brasto.
“Konsumsi tertinggi Gasoline terjadi pada
tanggal 4 Januari 2022, yaitu 14.942 kiloliter/hari atau
naik 16% ,kemudian diikuti peringkat konsumsi kedua dan
ketiga tertinggi selama satgas ada di tanggal 7 serta
21 Desember 2021 dengan angka konsumsi yang sama
yaitu 14.414 kiloliter/hari atau naik 12% ketiga tanggal
konsumsi tersebut dibandingkan dengan angka ratarata harian normal di bulan Oktober 2021 yaitu 12.826
kiloliter/hari ,” tambah Brasto
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Terkait konsumsi LPG, selama masa Satgas 2022
Pertamina mencatat puncak konsumsi LPG di Jawa Tengah
dan DIY terjadi di H-2 Natal dan H-2 Tahun Baru yaitu
4.681 metrik ton/hari pada 23 Desember 2021 dan 4.643
metrik ton/hari pada 30 Desember 2021. Jumlah ini naik
7,4% dan 6,5% dibandingkan rata-rata penyaluran harian
normal di bulan Oktober 2021, yaitu 4,358 metrik ton/
hari.
“Berbeda dengan pola konsumsi Gasoline, untuk
pola puncak konsumsi LPG polanya masih sama dengan
konsumsi LPG di tahun-tahun sebelumnya,” rincinya.
Sementara itu, untuk lonjakan konsumsi avtur di
empat bandara di wilayah Jawa Tengah dan DIY, yaitu
Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Adi Sumarmo
Boyolali, Bandara Adi Sucipto Sleman, dan Bandara
Yogyakarta International Airport Kulonprogo.
“Presentase konsumsi Avtur menjadi presentase
yang terbesar dibanding kenaikan produk BBM dan LPG,
konsumsi Avtur di tanggal 8 Desember 2021 naik hingga
119% dengan angka 229 kiloliter/hari, kemudian diikuti
oleh kenaikan di tanggal 23 Desember 2021 sebesar
213 kiloliter/hari dengan presentase 103% lalu terjadi
kembali di 28 Desember 2021 yaitu 217 kiloliter/hari
dengan presentase 109%. Ketiga presentase tersebut
didapat dari pembanding rata rata harian normal di bulan
Oktober 2021 yaitu dari 104 kiloliter/hari,” ujar Brasto.

Sama seperti produk Gasoline, pola puncak
konsumsi Avtur di Nataru kali ini juga mengalami
pergeseran waktu. Konsumsi cenderung maju lebih awal,
yaitu di tanggal 8 Desember 2021 dibandingkan dengan
momen Nataru tahun sebelumnya, puncak konsumsi Avtur
baru terjadi pada tanggal 16 Desember 2020.
Satgas Nataru juga mencatat beberapa kota yang
terjadi lonjakan konsumsi cukup signifikan selama periode
satgas tanggal 29 November hingga hari ini (10/01) dan
dibandingkan dengan rata-rata harian konsumsi pada
masing-masing kota. Kota dengan kenaikan tertinggi untuk
produk BBM Gasoline adalah Kota Yogyakarta naik 6,6%
lalu Kabupaten Bantul naik 7% dan disusul Kabupaten
Banyumas naik 6,1% lalu untuk LPG adalah Kabupaten
Kulonprogo 5,9% kemudian Kota Salatiga 4,6% dan
terakhir Kabupaten Brebes 3,9%. Kemudian untuk bandara

dengan konsumsi avtur tertinggi adalah Bandara
Yogyakarta International Airport Kulonprogo naik 48% ,
Bandara Ahmad Yani Semarang yang naik 47% dan diikuti
oleh Bandara Adi Soemarmo, Boyolali yang naik 42%.
TLebih lanjut, Brasto mengatakan bahwa secara
keseluruhan Satgas Pertamina untuk Natal 2021 dan Tahun
Baru 2022 dinyatakan berlangsung lancar dan aman.
“Posko satgas yang telah kami aktifkan semenjak
tanggal 29 Desember 2021 hingga tanggal 10 Januari
2022, hari ini telah resmi ditutup, kami mengapresiasi
dan berterima kasih kepada seluruh konsumen, jajaran
pemerintahan, aparat, BUMN, swasta, dan masyarakat
yang telah membantu kelancaran penyaluran BBM, LPG,
dan Avtur selama Natal 2021 dan Tahun Baru 2022”, tutup
Brasto.
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REGIONAL

Lewat Program Pertamax Gan, Mitra
GrabBike dapat Grand Prize Motor
Bandung, 11 Januari 2022 – Program Pertamax Gan menjadi salah satu bentuk nyata kolaborasi dari Pertamina, LinkAja,
dan Grab dalam mendukung program pemerintah guna menciptakan kualitas udara dengan penggunaan Bahan Bakar
yang lebih berkualitas. Selain itu, Pertamina, LinkAja, dan Grab juga mendukung pencegahan penyebaran Covid-19
melalui penggunaan cashless payment pada transaksi pembelian Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di SPBU Pertamina.
Program Pertamax Gan ini terlaksana selama 4
bulan, mulai dari 17 Agustus sampai dengan 30 November
2021 lalu.
Sales Area Manager Retail Bandung Pertamina
Patra Niaga Subholding Commercial & Trading Regional
Jawa Bagian Barat, Gustiar Widodo mengatakan,
program ini dilakukan dalam bentuk racing point bagi
mitra GrabBike. Point tersebut akan terus bertambah setiap
pembelian Pertamax atau Pertamax Turbo dan Pelumas
Enduro All Variant dengan pembayaran menggunakan
aplikasi MyPertamina.
“Bagi Mitra GrabBike yang mengikuti program
racing point, mendapat Saldo Bonus LinkAja sebesar 50
persen (maksimal Rp 10 ribu) disetiap transaksi perdana
pembelian Pertamax atau Pertamax Turbo dengan
menggunakan aplikasi MyPertamina,” ujar Gustiar, Selasa
(11/1/2022).
Selama pelaksanaan program Pertamax Gan
tersebut, tercatat ada sebanyak 1.000 lebih Mitra
GrabBike yang mendaftar dan lebih dari 250 peserta
aktif diberikan hadiah bulanan berupa Voucher Bahan
Bakar MyPertamina senilai Rp 300.000.
Selain itu, ada juga Paket Pelumas yang diberikan
kepada 8 Mitra GrabBike di wilayah Bandung Raya dan
Priangan Timur.
Penyerahan Grandprize berupa sepeda motor
matic untuk mitra GrabBike dengan poin tertinggi dalam
mengikuti program Pertamax Gan diterima oleh Annisa
Nurdini Wikanto pada 22 Desember 2021 lalu.
Acara penyerahan tersebut diberikan langsung
oleh Bapak Gustiar Widodo selaku Sales Area Manager
10

Retail Bandung, disaksikan oleh Bapak Achmad Munir selaku
Partner Engagement lead West Java sebagai perwakilan
dari Grab, Ibu Ida Pratita selaku Regional Manager Jawa
Barat sebagai perwakilan dari LinkAja dan pemenang
bulanan serta pemenang Grand Prize.
Annisa LadyGrab yang satu ini diketahui selalu
bergantian sepeda motor dengan suaminya yang samasama seorang Driver GrabBike.
Selama program Pertamax Gan, Annisa diketahui
selalu mengisi BBM dengan menggunakan Pertamax Turbo
sebagai bahan bakar utamanya karena dirasa lebih
handal dan hemat.
“Alhamdulillah saya tidak menyangka bisa
mendapat hadiah motor ini, terima kasih kepada Pertamina
atas apresiasi yang saya terima pada program Pertamax
Gan, semoga kedepannya dari Pertamina, Grab, dan
LinkAja bisa melaksanakan lagi program serupa dengan
cakupan dan hadiah yang lebih besar,” ujar dia.
Secara
terpisah,
Pjs.
Area
Manager
Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga
Subholding Commercial & Trading Regional Jawa Bagian
Barat Fahrougi Andriani menyatakan Apresiasi atas
terselenggaranya acara penyerahan Grandprize dari
Program Pertamax Gan, “Terimakasih kepada konsumen
setia pengguna produk bahan bakar berkualitas, khususnya
para mitra Grab Bike di wilayah Bandung Raya dan
Priangan Timur. Kami harap dapat memberikan semangat
dan motivasi kepada para driver Grab Bike untuk selalu
menjadi konsumen setia produk bahan bakar berkualitas,
download MyPertamina dan ikuti program Pertamax Gan.”
ungkap Fahrougi.

