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BERITA UTAMA

PERTAMINA PATRA NIAGA JALANKAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DUKUNG CAPAIAN SDG & ESG INDONESIA
JAKARTA – Pertamina Patra Niaga Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) terus mendorong dan
mengimplementasi berbagai program pemberdayaan masyarakat yang berhubungan langsung dengan pencapaian
Sustainable Development Goals (SDG) dan Enviromental, Social & Governance Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan
kembali dianugerahkannya beberapa program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dalam ajang
Indonesia Green Award 2022.
Pjs. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto
Ginting menjelaskan bahwa capaian ini merupakan
komitmen
Pertamina
Patra
Niaga
dalam
mengimplementasikan program CSR secara terintegrasi
untuk mendukung bisnis yang berkelanjutan.
“Program CSR Pertamina Patra Niaga Group yang
dianugerahi pada IGA 2022 memang program yang
kami
jalankan
dengan
mempertimbangkan
pemberdayaan masyarakat yang berhubungan
langsung dengan komitmen SDG dan ESG. Torehan ini
merupakan bukti keseriusan kami dalam menjalankan
program pemberdayaan yang berkelanjutan,” jelas Irto.

Di tahun 2022, 22 unit operasi Pertamina Patra
Niaga Group yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia
membawa pulang penghargaan IGA. Beberapa unit
operasi bahkan membawa pulang lebih dari satu
kategori penghargaan atas program CSR yang
dijalankan.
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Regional Jawa Bagian Barat
1.
2.
3.
4.

Fuel Terminal Tanjung Gerem
Fuel Terminal Bandung Group
Integrated Terminal Balongan
Depot Pengisian Pesawat Udara Husein
Sastranegara Bandung

Regional Jawa Bagian Tengah
5. Fuel Terminal Boyolali
6. Fuel Terminal Maos
7. Fuel Terminal Rewulu
8. Fuel Terminal Lomanis
9. Integrated Terminal Cilacap
10. Integrated Terminal Semarang
11. Depot Pengisian Pesawat Udara Adi Soetjipto
Yogyakarta
12. Depot Pengisian Pesawat Udara Ahmad Yani
Semarang
Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara
13. Depot Pengisian Pesawat Udara Ngurah Rai Bali
14. Fuel Terminal Tuban
15. Fuel Terminal Madiun
16. Integrated Terminal Surabaya
17. Integrated Terminal Tanjung Wangi
18. Integrated Terminal Manggis
19. Integrated Terminal Ampenan
Regional Kalimantan
20. Integrated Terminal Banjarmasin
21. Integrated Terminal Balikpapan
22. Depot Pengisian Pesawat Udara Sepinggan
Balikpapan
“Capaian di awal tahun 2022 ini akan terus kami
jadikan sebagai upaya Pertamina Patra Niaga dalam
melanjutkan program pemberdayaan masyarakat
berbasis cita-cita SDG dan ESG hingga ke seluruh unit
operasi perusahaan. Kami ucapkan apresiasi kepada The
La Tofi School of CSR atas penghargaan IGA ini, dan
kedepan Pertamina Patra Niaga akan terus
mengembangkan program-program yang berfokus
pelestarian lingkungan dan pengembangan masyarakat
secara berkelanjutan,” pungkas Irto.
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BERITA UTAMA

PERTAMINA REGIONAL JATIMBALINUS
RAIH 8 PENGHARGAAN IGA AWARDS 2022
SURABAYA, 21 MARET 2022 – PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus raih 8 penghargaan Indonesia
Green Awards (IGA) 2022 yang diselenggarakan oleh The La Tofi School of CSR. Penghargaan tersebut
diselenggarakan secara hybrid (live zoom dan offline) di Bali Room Hotel Indonesia Kempinski oleh Chairman The La
Tofi School of CSR kepada seluruh penerima penghargaan.
Ke-8 penerima penghargaan IGA Awards 2022 di
lingkungan PT Pertamina Patra Niaga Regional
Jatimbalinus yaitu Integrated Terminal Surabaya, Fuel
Terminal Tuban, DPPU Ngurah Rai (untuk 2 program),
Integrated Terminal Tanjung Wangi, Integrated Terminal
Manggis, Integrated Terminal Ampenan dan Fuel
Terminal Madiun. Pencapaian ini kian memperkuat
komitmen Pertamina untuk memastikan keberlanjutan
bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini juga
sejalan dengan penerapan Environment, Social &
Governance (ESG) dan Sustainability Development
Goals (SDGs).
Adapun program-program yang berhasil membawa
PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus dalam
ajang IGA Awards 2022 ini masuk dalam 5 kategori
untuk 8 program berikut, kategori penyelamatan sumber
daya air untuk program gerakan balik kanan Jambangan
di Integrated Terminal Surabaya, kategori mempelopori
pencegahan polusi untuk program pemanfaatan limbah
industri batik Desa Tasikharjo di Fuel Terminal Tuban dan
program air purifyer berbasis eco enzyme Joglo di DPPU
Ngurah Rai, kategori rekayasa teknologi dalam
menghemat energi (penggunaan energi baru
terbarukan) untuk program pemanfaatan sampah
musiman di wisata pantai bunder di Integrated Terminal
Tanjung Wangi, kategori pengembangan wisata
konservasi alam untuk program pemberdayaan petani
melalui wisata edukasi petani di DPPU Ngurah Rai,
program desa wisata seni budaya dan bahari di
Integrated
Terminal
Manggis
dan
program
pengembangan desa wisata air terjun batu santek di
Integrated Terminal Ampenan serta kategori
mengembangkan keanekaragaman hayati untuk
program eco tourism village pantai kili-kili di Trenggalek
Fuel Terminal Madiun.

"Pencapaian penghargaan ini merupakan salah satu
bentuk konsistensi Pertamina dalam melestarikan
lingkungan hidup melalui program CSR perusahaan.
Namun tidak hanya untuk internal Pertamina,
pencapaian ini juga merupakan bentuk penghargaan
bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional
Pertamina. Bagaimana tidak, program CSR tidak akan
mencapai upaya kesejahteraan masyarakat jika tidak
adanya sinergi antara perusahaan, pemerintah,
masyarakat, media dan lembaga/instansi pendukung
lainnya", terang Deny Djukardi, Executive GM Pertamina
Regional Jatimbalinus.
Dalam kesempatan yang sama, Area Manager
Comm., Rel. & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional
Jatimbalinus,
Deden
Mochammad
Idhani
menambahkan,
keberagaman
program
yang
dilaksanakan oleh unit-unit operasi PT Pertamina Patra
Niaga Regional Jatimbalinus ini memberikan berbagai
macam manfaat terutama bagi masyarakat dan
lingkungan. Adapun program-program ini melewati
berbagai tahapan diantaranya disesuaikan dengan hasil
social mapping atau potensi yang dapat dikembangkan
baik demi kebaikan masyarakat dan manfaat bagi
lingkungan.
“Kami juga mengucapkan terimakasih kepada
berbagai pihak yang selalu terlibat dan berkolaborasi
dalam menjalankan program-program CSR yang kami
rancang, sehingga bisa mendapat berbagai apresiasi
salah satunya melalui IGA Awards 2022”, tutup Deden.
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BERITA UTAMA

KOMITMEN KONSERVASI DI WILAYAH
REGIONAL JAWA BAGIAN BARAT,
PROGRAM TJSL PERTAMINA RAIH
6 PENGHARGAAN IGA 2022
JAKARTA, 22 MARET 2022 - PT Pertamina (Persero) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
(TJSL) yang dilaksanakan oleh PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat meraih 6 (enam) penghargaan
di ajang Indonesia Green Awards (IGA) tahun 2022. Adapun keenam penghargaan tersebut diraih oleh empat unit
operasi di wilayah operasional Regional Jawa Bagian Barat yakni Integrated Terminal (IT) Balongan Indramayu,
Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Husein Sastranegara Bandung, Fuel Terminal (FT) Tanjung Gerem Cilegon
dan FT Bandung Group. Penghargaan diserahkan oleh La Tofi selaku Penggagas dan Ketua Tim Penilai Indonesia
Green Awards kepada perwakilan dari masing-masing unit operasi yang hadir dalam acara malam puncak
penganugerahan IGA pada Senin (21/3) malam di Jakarta.
Indonesia Green Awards (IGA) merupakan
penghargaan yang diberikan oleh The La Tofi School of
CSR kepada perusahaan yang memiliki kepedulian
tinggi terhadap lingkungan melalui berbagai program
TJSL. Melalui beberapa aspek penilaian, program TJSL
yang dilaksanakan oleh perusahaan ini dilihat sebagai
suatu proses kolaboratif yang membawa cerita
perubahan, serta merupakan bentuk konsistensi
perusahaan dalam melestarikan lingkungan hidup di
bawah tekanan pandemi Covid-19.
Dari 8 kategori penghargaan IGA yang diberikan
di tahun ini, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa
Bagian Barat memperoleh penghargaan di 4 kategori.
Penghargaan
kategori
“Mengembangkan
Keanekaragaman Hayati” diperoleh DPPU Husein
Sastranegara melalui program TJSL Konservasi Pohon
Saninten di Kawasan Bandung Utara, FT Tanjung Gerem
lewat program Konservasi Badak Bercula Satu Melalui
Pengendalian Langkap Untuk Meningkatkan Keragaman
Jenis Pakan Badak Jawa, serta FT Bandung Group lewat
program Pemberdayaan Petani Kopi Desa Cipaganti
Untuk Keberlanjutan Konservasi Kukang Jawa
(Nycticebus
javanicus).
Selanjutnya,
kategori
“Mengembangkan Wisata Alam Konservasi” diperoleh
IT Balongan melalui program Desa Wisata Pantai Tirta
Ayu dan kategori “Mengembangkan Pengolahan
Sampah Terpadu” diperoleh FT Bandung Group melalui
Program BUMANIK (Budidaya Maggot dan Pupuk
Organik). Sementara itu, kategori “Digitalisasi-

Konservasi Alam oleh PR Perusahaan” diperoleh FT
Bandung Group melalui inovasi System Monitoring
Keanekaragaman Hayati melalui Website Based Green
Partner 6.0 dan "Smart Virtual Journey Share IT” untuk
Meningkatkan Publikasi TJSL.
Dalam kesempatan terpisah, Area Manager
Communication, Relations & CSR Regional Jawa Bagian
Barat, Eko Kristiawan, menyampaikan bahwa
pelaksanaan program TJSL di wilayah operasional
Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat
dilaksanakan secara konsisten sebagai bentuk komitmen
perusahaan dalam menjaga keseimbangan alam di
tengah tantangan pandemi Covid-19.
“Program-program TJSL yang dilaksanakan di
wilayah operasional Pertamina Regional Jawa Bagian
Barat selama ini pada prinsipnya telah mengedepankan
sensitivitas pada kebutuhan masyarakat dan lingkungan
serta sesuai dengan komitmen untuk senantiasa
memprioritaskan keseimbangan dan kelestarian alam,
lingkungan dan masyarakat,” papar Eko.
Lanjutnya, dengan menyejahterakan manusia, alam,
dan lingkungan, maka Pertamina akan mampu
mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta
mendukung
capaian
Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan atau SDGs. Sebagai contoh, salah satu
program yang memperoleh penghargaan di kategori
Mengembangkan Wisata Alam Konservasi yakni Desa
Wisata Pantai Tirta Ayu berhasil memadukan upaya
konservasi alam dengan pengembangan potensi lokal.

Sementara itu, program konservasi keanekaragaman
hayati berupa penanaman Pohon Saninten di wilayah
Bandung Utara telah memberikan kontribusi bagi
kelestarian pohon yang dilindungi.
Sejak tahun 2020, dengan adanya Program Desa
Wisata Pantai Tirta Ayu yang dilaksanakan IT Balongan,
di sepanjang pesisir Pantai Tirta Ayu Indramayu ditanami
2000 pohon cemara laut. Cemara laut sendiri
mempunyai berbagai manfaat bagi lingkungan, yaitu
untuk rehabilitasi lahan dan konsevasi tanah (RLKT)
pantai berpasir. Jenis pohon cemara laut mampu
menahan angin laut dan uap laut yang mengandung
garam sehingga mampu mendorong perbaikan
lingkungan. Penanaman cemara laut adalah salah satu
teknik konservasi tanah secara vegetatif dan bersifat
permanen sehingga dengan adanya cemara laut dapat
meningkatkan agrefasi perkembangan struktur tanah
karena memperbesar granulasi dan porositas tanah,
memperbaiki unsur hara dan meningkatkan kadar air
tanah di bawah tegakan. Selain itu juga, menurut
penelitian dari IPB (2021), penanaman 2000 pohon
cemara laut di Pantai Tirta Ayu dapat menyerap karbon
sebesar 0,037 ton per tahun. Sementara itu, konservasi
Pohon Saninten (Castanopsis argentea Blume A.DC)
yang dipilih karena merupakan salah satu jenis
tumbuhan yang dilindungi dan termasuk IUCN Red List of
Threatened Species 2018 berhasil menambah luasan
hutan yang dikonservasi seluas 3 hektar dengan 1000
bibit pohon Saninten di kawasan hutan Bandung Utara.

“Selain pengembangan potensi lokal melalui
konservasi
alam,
Pertamina
juga
konsisten
melaksanakan program pelesarian satwa dilindungi
seperti badak bercula satu di Tanam Nasional Ujung
Kulon, pengelolaan sampah terpadu di kawasan urban
Bandung, dan mengembangan inovasi digital untuk
meningkatkan awareness terhadap upaya pelestarian
lingkungan dan konservasi alam. Program-program ini
akan terus dikembangkan dan kami berharap
akansemakin banyak muncul program serupa di wilayah
lainnya,” tambah Eko.
Eko berharap penghargaan yang diberikan kepada
program-program TJSL di wilayah Regional Jawa Bagian
Barat dapat terus memacu semangat perusahaan untuk
terus mengembangkan program-program TJSL di seluruh
unit operasi yang berfokus pelestarian lingkungan dan
pengembangan masyarakat secara berkelanjutan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas perghargaan
yang kami terima. Kami juga mengapresiasi The La Tofi
School of CSR atas diselenggarakannya kegiatan ini,”
tutup Eko.
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BERITA UTAMA

PERTAMINA PATRA NIAGA
REGIONAL KALIMANTAN SABET EMPAT
PENGHARGAAN IGA AWARDS 2022
BALIKPAPAN, 22 MARET 2022 – Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mendapatkan 4 (empat)
penghargaan Indonesia Green Awards (IGA) 2022 yang diserahkan langsung oleh pengagas IGA yaitu Chairman
The La Tofi School of CSR La Tofi dan staff ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Energi Winarni Monoarfa, di Hotel
Kempinski Jakarta pada Senin (22/3).
IGA awards yang diluncurkan sejak 2009
merupakan penghargaan yang diberikan kepada
perusahaan maupun perseorangan yang memiliki
kepedulian tinggi terhadap lingkungan melalui berbagai
ragam kreativitas atau berprestasi dan berjasa bagi
lingkungan sekitar.
Di tahun 2022, 3 unit operasi Pertamina Patra
Niaga Regional Kalimantan yang berada di 2 provinsi
yaitu di Kalimantan Timur untuk Integrated Terminal (IT)
Balikpapan meraih 1 pengharaag dan Depot Pengisian
Pesawat Udara (DPPU) Sepinggan meraih 2
perhargaan, sedangkan di Kalimantan Selatan meraih 1
pengahargaan untuk IT Banjarmasin. Penghargaan
yang diraih tersebut dengan kategori yang variative.
Program yang dilaksanakan oleh IT Balikpapan
untuk kategori Pengembangan Wisata Konservasi Alam
dengan Program Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
melalui Budidaya Kepiting Soka dan Wisata Konservasi
Alam di Kampung Nelayan Berdasi. Program ini
merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi kelompok usaha Patra Bahari
Mandiri melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat
dengan pemanfaatan ruang terbuka hijau melalui
budidaya kepiting soka dan wisata konservasi alam.
Selain budidaya kepiting soka, dalam program ini juga
mengembangkan teknik baru menggunakan ekstrak
bayam dan mengembangkan inovasi pemgembangan
budidaya penetasan dan pengembangbiakan kepiting
melalui metode silviofishery.

Berbeda dengan IT Balikpapan, Depot Pengisian
Pesawat Udara (DPPU) Sepinggan mendapatkan dua
penghargaan yaitu yang pertama dalam kategori
Rekayasa Teknologi Dalam Menghemat Energi/
Penggunaan Energi Baru Terbarukan dengan Program
QC Settle Tank untuk mengurangi timbulan limbah B3
Majun Bekas. Program QC settle tank pada proses
quality control merupakan program inovasi yang
bertujuan mengurangi timbulan limbah B3 berupa
majun/hydropap, dimana setiap hari avtur di drain saat
pembongkaran bridger maupun saat drain refueller.
Inovasi ini pertama kali diimplementasikan di Indonesia
pada Sektor Migas Distribusi. Program inovasi ini
berdampak pada perubahan Sub Sistem. Sebelum
adanya program, hasil drain dan QC dari drain tank dan
filling shed dimasukkan dengan menggunakan corong
input drain tank yang letaknya jauh. Proses ini dilakukan
secara manual dengan menggunakan ember sehingga
potensi adanya ceceran limbah B3 tinggi. Setelah
adanya program, digunakan alat quick flash tank untuk
input hasil drain yang kemudian dialirkan ke Circulation
Drain System. Dengan demikian, proses penurasan
minyak avtur saat selesai quality control menjadi lebih
cepat dan mudah tanpa terjadi tumpahan ceceran
minyak.
Kategori kedua yang diraih DPPU Sepinggan
adalah mengembangkan keanekaragaman hayati
dengan program Pelestarian Hutan Kota Sepinggan
dengan melakukan implementasi program unggulan inside weekly, Edisi 21/2022
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di bidang perlindungan keanekaragaman hayati yaitu
program Pelestarian dendrobium dengan metode
Cocopeat pada pohon arenga pinnata dengan tujuan
untuk melestarikan Flora dan Fauna langka yang ada di
Indonesia pada umumnya dan khusus nya di Kalimantan.
Sedangkan di Kalimantan Selatan, program yang
dilaksanakan oleh IT Banjarmasin memperoleh
penghargaan di kategori Mengembangkan Pengolahan
Sampah Terpadu, dengan mengangkat Program
Pengelolaan Sampah Non B3 Untuk Menjaga
Lingkungan dan Memelihara Bumi. Latar Belakang
Program yang telah berjalan pada tahun 2018 ini
berfokus pada pengelolaan sampah Non B3 untuk
menjaga lingkungan dan memelihara bumi dengan
jumlah 150 mobil tangki keluar masuk setiap harinya, hal
ini tidak menjadikan perusahaan fokus pada kegiatan
bisnis tetapi turut dalam pengelolaan lingkungan
khususnya limbah Non B3. Belum termanfaatkannya
barang-barang bekas, banyaknya eceng gondok di
sekitar peraian, timbunan sampah plastik, dan berbagai
bahan yang belum dimanfaatkan.
La Tofi mengungkapkan, IGA merupakan
penghargaan yang diberikan oleh The La Tofi School of
CSR kepada perusahaan yang memiliki kepedulian
tinggi terhadap lingkungan melalui berbagai ragam
kreativitas. Tahun ini sejumlah program TJSL
diikutsertakan oleh beberapa perusahaan dalam IGA
Award yang dibagi dalam 8 kategori.
Menurutnya, Program CSR dinilai berdasarkan suatu
proses yang kolaboratif namun membawa cerita
perubahan, serta konsistensi perusahaan dalam
melestarikan lingkungan hidup di tengah tekanan
pandemi Covid-19. “Konsistensi ini menjadi kata kunci,
karena implementasi CSR tidak tergantung dari naik
turunnya laba perusahaan, dimana berbagai kendala
bisnis bisa diatasi dengan tetap mengimplementasikan
CSR berikut mengkomunikasikannya,” jelas La Tofi.
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Dalam sambutanya Menteri LHK yang diwakili oleh
staff ahli Nya, menyampaikan ucapan terimakasih
karena telah diselanggarakannya IGA Awards 2022
oleh La Tofi School Of CSR. “Pemberian penghargaan ini
kepada para pelaku usaha yang telah terbukti
mendukung pemerintah dalam pengelolaan lingkungan
hidup. Tuntutan penyelamatan lingkungan hidup harus
kita respon dengan membangun kolaborasi dengan
para pihak seperti dengan Perguruan Tinggi, Kelompok
Masyarakat, Pihak Swasta, Pelaku Usah, dan Media
Massa”. ujar Winarni.
Pencapaian ini kian memperkuat komitmen
Pertamina untuk memastikan keberlanjutan bisnis
perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini juga sejalan
dengan penerapan Environment, Social & Governance
(ESG) dan Sustainability Development Goals (SDGs).
Susanto August Satria, Area Manager Comm., Rel
& CSR Kalimantan menyampaikan terima kasih atas
penghargaan yang telah diberikan. "Terima kasih
kepada The La Tofi School of CSR yang telah
memberikan penghargaan kepada kami, Ini merupakan
salah satu bentuk pengakuan atas program yang telah
dilakukan perusahaan”. Selain itu ia juga menjelaskan
bahwa tidak hanya program CSR saja yang
dilaksanakan oleh Pertamina, tetapi juga ada Program
Pendanaan Usaha Mikro Kecil (PPUMK) di mana
program ini membantu para UMKM untuk dapat
mengembangkan usahanya. Selain mendapatkan
pinjaman modal, Pertamina juga akan memberikan
pembinaan berupa pelatihan sesuai dengan bidang
usahanya dan juga mendapatkan kesempatan
berpartisipasi pada pameran tingkat lokal, nasional,
maupun internasional.
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SOROT

PERTAMINA PATRA NIAGA
JAMIN KETERSEDIAAN SOLAR
UNTUK MASYARAKAT
JAKARTA – Sebagai badan usaha yang diamanahkan untuk menyalurkan kebutuhan bahan bakar masyarat,
Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) terus memastikan stok dan
penyaluran bahan bakar berjalan dengan maksimal, salah satunya adalah penyaluran Solar subsidi.
Pjs. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto
Ginting mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional
saat ini yang realisasinya diatas 5% pasti akan
berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan energi,
salah satunya Solar subsidi. Menyikapi hal ini, Pertamina
Patra Niaga akan terus memastikan stok dan menjamin
terjaganya proses distribusi dilapangan dengan
maksimal.
“Stok Solar subsidi secara nasional di level 20 hari
dan setiap hari stok ini sekaligus proses penyaluran ke
SPBU terus dimonitor secara real time. Namun perlu
diketahui secara nasional per Februari penyaluran Solar
subsidi telah melebihi kuota sekitar 10%,” jelas Irto.

Irto melanjutkan Pertamina Patra Niaga akan terus
memonitor seluruh proses distribusi mulai dari Terminal
BBM hingga konsumen untuk memastikan SPBU selalu
tersedia bahan bakar bagi masyarakat. Khusus Solar
subsidi, kami akan fokus pelayanan di jalur logistik serta
jalur-jalur yang memang penggunannya adalah yang
berhak menikmatinya.
“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dan tidak
perlu panic buying. Pembelian bahan bakar kami imbau
untuk tetap sesuai dengan kebutuhan dan untuk tetap
hemat dalam penggunaannya mengingat saat ini harga
minyak sangatlah mahal,” lanjutnya.

Mengacu pada Peraturan Presiden No. 191 Tahun
2014, pengguna yang berhak atas Solar subsidi untuk
sektor transportasi adalah kendaraan bermotor plat
hitam untuk pengangkut orang atau barang, kendaraan
bermotor plat kuning kecuali mobil pengangkut hasil
tambang dan perkebunan dengan roda lebih dari 6,
kendaraan layanan umum (ambulance, pemadam
kebakaran, pengangkut sampah), kapal angkutan umum
berbendera Indonesia, kapal perintis, serta kereta api
penumpang umum dan barang.
Untuk memastikan agar pengguna yang berhak atas
Solar subsidi bisa dipahami masyarakat, Pertamina
bersama seluruh stakeholder dan Pemerintah melalui
BPH Migas akan terus meningkatkan edukasi dan
sosialisasi mengenai regulasi yang telah dibuat
mengenai penyaluran Solar subsidi.
“Solar subsidi yang sesuai peruntukannya, sehingga
pengguna Solar subsidi akan tepat sasaran dan
masyarakat akan makin bijak menggunakan bahan
bakar sesuai spek mesin kendaraannya. Untuk pelaku
industri dan masyarakat mampu kami imbau agar
menggunakan BBM diesel non subsidi seperti Dexlite
dan Pertamina Dex, dan Solar subsidi bisa digunakan
oleh saudara kita yang lebih berhak dan membutuhkan,”
terang Irto.

Pertamina Patra Niaga akan terus menggandeng
masyarakat, Pemerintah, dan seluruh pihak terkait dalam
pengawasan Solar subsidi agar lebih tepat sasaran. Jika
ada Indikasi penyalahgunaan Solar subsidi masyarakat
dapat melaporkan langsung ke aparat, dan jika
kesalahan ada di pihak SPBU, Pertamina juga tidak
segan akan menindak SPBU tersebut.
Untuk informasi terkait seluruh produk dan layanan
Pertamina, ataupun jika Ingin memberikan informasi
terkait Solar subsidi di lapangan, masyarakat dapat
langsung menghubungi Pertamina Call Center (PCC)
135.
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