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BERITA UTAMA

Pertamina Gandeng GOJEK dan
GESITS untuk Percepat Pengembangan
Ekosistem Motor Listrik di Indonesia
Jakarta – Sebagai dukungan dan kontribusi percepatan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB),
Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) bersinergi bersama GOJEK dengan
brand Electrum, perusahaan patungan Gojek dan TBS yang dalam pelaksanaan PILOTnya dilakukan oleh afiliasi GOJEK
yaitu Electrum, menggandeng pionir KBLBB roda dua di Indonesia, GESITS serta brand KBLBB roda dua Taiwan yaitu
Gogoro, dalam mengembangkan infrastruktur hilir bagi motor listrik yakni pilot komersial Battery Swapping Station (BSS)
atau Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, SH C&T
Alfian Nasution mengatakan jika sebelumnya Pertamina
Patra Niaga bersama beberapa mitra strategisnya telah
mengembangkan charging station bagi mobil listrik, kali
ini komitmen untuk mempercepat ekosistem electric vehicle
(EV) kembali dilanjutkan dengan mengembangkan pilot
komersial BSS bersama Electrum dengan partner GESITS
dan Gogoro.
“Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen dan
ingin berkontribusi mendukung program pemerintah untuk
mempercepat transisi energi, khususnya ekosistem EV. Pilot
komersial Battery Swapping Station akan dilakukan dalam
waktu dekat, Pertamina Patra Niaga bersama Electrum
telah menyepakati kerjasama, dan pada pilot komersial
tersebut mitra driver GOJEK akan mulai menggunakan
motor listrik GESITS dan Gogoro dengan layanan BSS
dilakukan oleh Pertamina,” jelas Alfian.
Sama seperti charging station, BSS menurut Alfian
adalah bentuk antisipasi Pertamina Patra Niaga dalam
menghadapi transisi energi kedatangan motor listrik yang
saat ini sudah hadir dan mulai digunakan masyarakat.

Alfian melanjutkan, pada tahap awal ini Pertamina
Patra Niaga rencananya akan melakukan pilot komersial
BSS di Jakarta yang tersebar di 7 (tujuh) titik lokasi
SPBU Green Energy Station (GES). Setidaknya ada 500
kendaraan motor listrik dari mitra GOJEK dengan brand
GESITS dan Gogoro yang akan mendukung pilot komersial
BSS.
“Saat ini seluruh proses persiapan pilot komersial
sudah selesai dan Pertamina Patra Niaga akan segera
launching bisnis Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan
Listrik Umum di SPBU. Ini adalah komitmen Pertamina Patra
Niaga bersama Electrum dan GESITS mendukung program
pemerintah mengenai percepatan transisi energi yakni
Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan
Program KBLBB. Selain itu kami juga mendukung komitmen
Indonesia dalam COP26 tentang elektrifikasi di sektor
transportasi, serta komitmen Environmental, Social, &
Governance (ESG) mengenai penyediaan energi yang
lebih bersih,” ujar Alfian.

inside weekly, Edisi 14

3

Pilot komersial ini juga melibatkan Indonesia
Battery Corporation untuk melakukan kajian teknis, HSE
dan prototyping baterai yang nantinya hasil kajian ini
akan digunakan untuk membantu Pertamina mendapatkan
bisnis model terbaik terkait Stasiun Penukaran Baterai
Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).
Direktur Utama Electrum, Pandu Sjahrir
mengatakan sinergi Electrum bersama Pertamina Patra
Niaga serta GESITS dan Gogoro akan mempercepat
terwujudnya ekosistem kendaraan listrik terintegrasi di
Indonesia.
“Kami sangat senang dapat bersinergi dengan
Pertamina Patra Niaga yang memiliki visi sama dengan
Electrum yakni mewujudkan ekosistem EV di Indonesia,
sejalan dengan Komitmen Sustainability 2030 Gojek dan
TBS kami, dalam hal ini program Net Zero Emission (Emisi
Nol Bersih),” jelas Pandu.
CEO Gojek, Kevin Aluwi berharap agar kerjasama
berbagai pihak ini dapat mewujudkan lingkungan yang
lebih baik serta mempermudah operasional mitra kami.
“Kolaborasi ini menjadi langkah awal bagi GOJEK
untuk menjadi platform karbon-netral dan bertransisi
menjadi 100% kendaraan listrik di tahun 2030. Konsep
kerjasama ini tentunya membutuhkan sinergi dengan
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berbagai pihak untuk dapat dijalankan dengan lancar,
mulai dari produsen sepeda motor listrik hingga produsen
baterai listrik dan penyedia SPBKLU. GOJEK juga akan
mendukung para mitra untuk bisa lebih mudah mendapatkan
sepeda motor listrik ini,” ungkap Kevin.
Sebagai langkah nyata kolaborasi Pertamina,
Electrum, GESITS dan Gogoro pada Desember ini, telah
melakukan uji coba komersial penggunaan sepeda motor
listrik sebanyak 500 unit untuk digunakan di Jakarta
Selatan. Selanjutnya, skala uji coba akan meningkat
dengan target awal pemanfaatan hingga 5.000 unit motor
listrik.
Ke depan, Pertamina Group melalui kolaborasi
antara Pertamina Patra Niaga
bersama Pertamina
Power Indonesia (PPI) juga akan terus mengembangkan
EV Ecosystem secara terintegrasi. PPI akan berpartisipasi
dalam pengembangan industri baterai terintegrasi dari
hulu ke hilir dengan target kapasitas produksi 140 GWh
pada tahun 2029 yang dikelola oleh PT Industri Baterai
Indonesia. Pengembangan EV battery merupakan salah
satu masa depan bisnis Pertamina yang menjadi komitmen
utama manajemen untuk mewujudkannya.

SOROT

Pertamina Patra Niaga Hadirkan
Kios Matic untuk Permudah Layanan
Pembelian Bright Gas
Jakarta – Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) kembali memberikan inovasi
layanan untuk mempermudah masyarakat lewat digitalisasi automasi transaksi pembelian refill atau tabung baru Bright
Gas di Kios Matic.
Vice President Retail LPG Sales Pertamina Patra
Niaga, SH C&T, Primarini mengatakan bahwa Kios Matic
Bright Gas ini merupakan project kolaborasi antara LPG
Sales, Digital Enhancement Technology (DET), dan Pertamina
Retail untuk memberikan inovasi layanan yang lebih mudah
melalui sistem digitalisasi yang mengedepankan self service
serta memodernisasi rak layanan Bright Gas di SPBU.
“Kedepannya melalui Kios Matic ini diharapkan
dapat memberikan layanan Bright Gas di SPBU yang bisa
beroperasi 24 jam. Selain itu, Kios Matic ini juga melihat
tren masyarakat di masa pandemi, menghadirkan layanan
yang mudah dan mandiri dengan mekanisme self service,
digitalisasi juga didukung dengan integrasi MyPertamina
untuk transaksi di Kios Matic,” terang Primarini.
Primarini saat ini melanjutkan bahwa pilot project
Kios Matic ini akan berjalan di SPBU COCO Kalimalang,
Bintaro, BSD, dan juga sedang disiapkan di SPBU COCO
Lenteng Agung. Pilot project ini akan berjalan hingga
Maret 2022 dan akan dievaluasi manfaat dari Kios Matic
ini.
Pada kesempatan yang sama Direktur Utama
Pertamina Patra Niaga, SH C&T, Alfian Nasution
mengatakan inovasi seperti Kios Matic Bright Gas perlu

terus diteruskan. Inovasi ini memperkuat layanan yang
diberikan oleh Pertamina Patra Niaga kepada masyarakat
dan memperkuat kinerja perusahaan.
“Salah satu inovasi yang membuat Kios Matic
ini sangat baik adalah membentuk budaya baru terkait
layanan self service produk Pertamina. Saat ini masyarakat
sebagai pelanggan produk Pertamina ingin kemudahan
dan Kios Matic dapat menjawab hal tersebut,” jelas Alfian.
Alfian melanjutkan, Pertamina Patra Niaga akan
terus mensosialisasikan Kios Matic Bright Gas ini supaya
masyarakat dapat terinformasi dengan baik sekaligus
memastikan evaluasi yang diperlukan kedepan.
“Selama masa uji coba, kami akan lihat betul
bagaimana masyarakat dapat menikmati fasilitas yang
Kios Matic berikan. Harapannya Kios Matic ini kedepan
bisa dikembangkan lagi, terutama diwilayah dan lokasi
strategis, seperti di apartemen dan wilayah hunian. Jadi
Kios Matic Bright Gas yang kedepan diharapkan bisa
beroperasi 24 jam dapat dinikmati masyarakat,” jelas
Alfian.
Untuk informasi lebih lanjut terkait Kios Matic
Bright Gas, masyarakat dapat menghubungi langsung
Pertamina Call Center 135.
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LENSA

Pertamina Patra Niaga dan Datatec
Pasang ISR untuk Efisiensi dan
Keselamatan Armada Skid Tank LPG
Jakarta – Selain memastikan kehandalan suplai, PT Pertamina Patra Niaga Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina
(Persero) juga terus memperhatikan aspek keselamatan sebagai salah satu prioritas dalam menjalankan bisnisnya. Setelah
sebelumnya mengembangkan Smart Moda Transportasi atau SmartMT untuk armada mobil tankinya, kini untuk skid tank
LPG juga turut akan dilengkapi dengan alat keselamatan yakni Indonesian Safety Recorder (ISR).
ISR merupakan teknologi untuk mendukung
dekarbonisasi dan efisiensi logistic, termasuk untuk efisiensi
konsumsi bahan bakar pada truk pengangkut sebagai
salah satu program Global Environment Centre (GEC)
Kementerian Lingkungan Hidup Jepang. GEC memiliki
proyek dengan tema Pengurangan Emisi CO2 atau
Dekarbonisasi di negara berkembang. Untuk di Indonesia,
GEC menunjuk Datatec (Kanematsu Group), mitra strategis
dalam pengembangan ISR di armada skid tank LPG
Pertamina Patra Niaga.
Pjs. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga,
Irto Ginting, mengatakan bahwa pilot project dengan
Datatec ini merupakan sinergi positif untuk memastikan
keselamatan armada dan awak mobil tanki, mengingat
sifat bisnis Pertamina Patra Niaga, yang salahsatunya
mencakup pendistribusian bahan bakar, beresiko tinggi.
“Dengan ISR atau semacam GPS tracker yang
memantau beberapa aspek, diharapkan operasional skid
tank LPG akan makin optimal, efisien, dan tepat waktu dalam
melakukan distribusi energi. Lalu dari segi keselamatan,
Pertamina Patra Niaga terus berinovasi karena fleet safety
ini adalah salah satu prioritas dan berhubungan langsung
dengan suplai energi ke masyarakat,” jelas Irto.

Pada pilot project yang berlangsung selama 5
tahun kedepan, sebanyak 130 skid tank LPG di wilayah
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur akan
dilengkapi dengan alat ISR.
ISR akan memonitor lokasi, kondisi kendaraan,
memeriksa riwayat lokasi yang rawan, hingga menganalisa
keamanan mengemudi. Pada implementasinya di Jepang,
manfaat ISR ini antara lain adalah mengurangi tingkat
kecelakaan hingga mencapai 50%, meningkatkan
efisiensi konsumsi bahan bakar hingga 10%, dan terakhir
mengurangi biaya perawatan rutin.
“Manfaat inilah yang akan kami monitor bersama
selama 5 tahun, hasil yang didapat dari implementasi
ISR akan digunakan sebagai inovasi untuk meningkatkan
kualitas operasional dan keselamatan fleet skid tank LPG
Pertamina Patra Niaga. Kami juga berterima kasih, karena
setelah 5 tahun pilot project ini, ISR akan tetap dapat kami
manfaatkan di armada skid tank LPG kami,” lanjutnya.
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Adapun kerjasama strategis ini diresmikan melalui
penandatanganan kerjasama pada Jumat (10/12) di
Depot LPG Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penandatanganan
dilakukan oleh Moch Toriq selaku VP Fleet Management
Pertamina Patra Niaga, Ahmad Jaelani selaku VP IT
Pertamina Patra Niaga, dan Masaya Kitano selaku Presiden
Direktur PT Kanematsu Trading Indonesia.
Sementara itu perwakilan dari Datatec, Handy
Madinata turut menyaksikan penandatanganan kerjasama
strategis program Global Environment Centre (GEC) pada
armada skid tank LPG dengan Pertamina Patra Niaga,
menurutnya, kerjasama ini akan sangat bermanfaat bagi
kedua belah pihak.
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“Datatec sendiri telah digunakan di Jepang sejak
1983 dalam mendukung pengurangan emisi CO2 dan
tingkat kecelakaan, seperti dalam program GEC. Disisi lain,
kita tahu bahwa skid tank LPG adalah salah satu moda
transportasi vital bagi kebutuhan energi, sehingga aspek
efisiensi dan keselamatannya menjadi sangat penting. Coinovasi ini diharapkan dapat selaras dengan program
Smart MT dan mewujudkan masyarakat yang lebih peduli
dengan dekarbonisasi dan fleet safety management yang
lebih baik,” terang Handy.
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REGIONAL

Dukung Program Konversi LPG, Dirjen
Migas Dan Pertamina Berikan 100
Paket Konversi LPG ke Petani Gresik
Gresik – Sebagai bentuk dukungan terhadap program Kementerian ESDM mengenai konversi LPG ke BBM untuk petani,
Pertamina Patra Niaga di regional Jatimbalinus membantu pelaksanaan pemberian 100 paket konversi LPG kepada
para petani oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM di Balaidesa Munggugianti, kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik
pada Senin (13/12). Hadir pada acara tersebut yaitu anggota DPR RI Komisi VII, Dyah Roro, Koordinator Pengawasan
Infrastruktur Migas Dirjen Migas, Erikson Simanjuntak, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Ir.Eko Aminoyo Putro,
MMA, serta Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga wilayah Gresik, Arif Rohman.
Dalam sambutannya, Erikson Simanjuntak,
mengatakan bahwa program konversi BBM ke LPG 3 kg
sudah dilakukan semenjak tahun 2016. “Kami bersama
Pertamina telah melakukan program tersebut semenjak 5
tahun lalu dan ditujukan kepada para nelayan dan petani
di seluruh Indonesia untuk dapat menikmati program subsidi
LPG 3 kg dari pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, di lokasi terpisah, Area Manager
Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga
Jatimbalinus, Deden Mochammad Idhani, mengatakan
bahwa Pertamina akan memenuhi kebutuhan stok LPG 3
kg kepada para petani yang diberikan paket konversi
tersebut. Pada tahun 2021 ini ditargetkan sebanyak 3.546
paket konversi tersalurkan di Jawa Timur.

“Sebagai BUMN yang ditunjuk untuk menyediakan
LPG 3 kg bersubsidi, Pertamina melalui Sub Holding
Commercial & Trading yaitu Pertamina Patra Niaga
tentunya akan memenuhi kebutuhan stok LPG tersebut.
Terlebih, LPG 3 kg merupakan produk bersubsidi dan para
petani merupakan salah satu objek pemberian subsidi oleh
pemerintah,” ungkap Deden.
Terkait ketersediaan LPG sebagai bahan bakar
utama, Deden menambahkan, bahwa saat ini Pertamina
Patra Niaga juga terus memperluas jangkauan program
One Village One Outlet (OVOO), yakni pemerataan
pangkalan LPG 3 Kg yang menyasar tersedianya satu
pangkalan di setiap desa atau kelurahan. “Harapannya,
program konversi dapat berjalan dengan baik dan
berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat besar
bagi nelayan dan petani di Indonesia,” pungkas Deden.
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REGIONAL

Jadi Percontohan Nasional, Dirjen
Kemendagri Kunjungi Pertashop
Bumdes Planjan di Cilacap
Cilacap, 15 Desember 2021 – Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo
melakukan kunjungan kerja ke salah satu Pertashop yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nogrohu
Sejahtera di kabupaten Cilacap, tepatnya di Desa Planjan, Kecamatan Kesugihan pada Rabu (15/12).
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka
meninjau salah satu Pertashop yang menjadi percontohan
nasional untuk mempercepat persebaran Pertashop di
desa-desa yang merupakan kerjasama antara Kementerian
Dalam Negeri dengan PT Pertamina (Persero) dalam
meningkatkan nilai ekonomi masyarakat pedesaan, yang
telah dijalankan sejak awal tahun 2020.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut Bupati
Cilacap, Tatto Suwarto Pamudji dan Executive General
Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian
Tengah, Putut Andriatno, serta tokoh masyarakat setempat
Dalam kegiatan tersebut, Yusharto Huntoyungo
mengapresiasi pemerintah Kabupaten Cilacap dan
Pertamina atas pencapaian program pembangunan
perekonomian desa melalui Pertashop.
“Pemberdayaan desa akan memberikan akan
memberikan manfaat yang positif terhadap kemajuan
suatu daerah. Kami mempunyai harapan agar sinergi
yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Cilacap dapat
dilaksanakan di kabupaten dan kota lain,” kata Yusharto.
Menurutnya pembangunan Pertashop di Cilacap
bisa dijadikan benchmark untuk meningkatkan kinerja
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kerjasama antara Pertamina dan Kementerian dalam
negeri untuk pemenuhan bahan bakar yang murah nonsubsidi kepada masyarakat, seperti produk Pertamax.
“Kementerian Dalam Negeri tak mau tanggungtanggung untuk menjadikan desa yang menjadi basis usaha
masyarakat ini untuk terus berkembang. Yang tadinya
pertanian katanya nilai tambahnya kecil karena banyak
hal faktor produksi yang sulit dijangkau di tingkat desa,
dengan adanya Pertashop yang lebih dekat ini akan
menjadikan nilai tambah usaha di desa itu semakin baik,”
tambahnya.
Tanggapan positif juga disampaikan oleh Bupati
Cilacap, Tatto Suwarto Pamudji, yang mengatakan siap
mendukung program pemerintah dan Pertamina, yaitu
peningkatan ekonomi desa melalui Pertashop.
“Saya siap mensupport, mengawal sampai tuntas
program pemerintah, khususnya Pertashop dari jajaran
dinas terkait sampai ke tingkat desa. Sehingga program
ini mendapat respon yang baik dan bermanfaat bagi
keberlangsungan pengembangan ekonomi desa, selain
itu masyarakat juga semakin mudah mendapaykan
pelayanan,” ujar Tatto.

Menurutnya minat masyarakat khususnya
pengusaha untuk menjadi mitra Pertashop terus meningkat.
“Sekarang yang minta jadi mitra Pertashop itu
banyak. Karena tahu Pertashop ini selain menguntungkan,
apalagi kalau bekerjasama dengan desa, desa melalui
Bumdesnya ikut untung. Bumdes tidak hanya menjual produk
pertamina saja, tapi produk lokal bisa juga dipasarkan di
sekitar Pertashop,” terangnya.
Dalam keterangan pers di Semarang, Brasto Galih
Nugroho, selaku Area Manager Communication, Relations,
& Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina Patra
Niaga Regional Jawa Bagian Tengah mengungkapkan
Kabupaten Cilacap merupakan salah satu daerah dengan
persebaran Pertashop yang cukup pesat dibanding daerah
lainnya di Indonesia.
“Sejauh ini terdapat 63 Pertashop sudah siap
beroperasi di kabupaten Cilacap. Jumlah tersebut
merupakan persebaran tertinggi di antara daerah lain,
khususnya di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY),” ungkap Brasto.
Hal itu menurut Brasto, menunjukkan dukungan
positif dari masyarakat akan kehadiran Pertashop sebagai
sumber energi berkualitas yang lebih dekat dengan
masyarakat.
“Terhitung kurang dari 2 tahun, masyarakat
mulai banyak mengenal dan menerima manfaat dari
Pertashop yang telah memberikan kemudahan akses untuk
memperoleh energi di desa,” pungkasnya.
Brasto menuturkan, selain itu Pertashop juga
menjadi ladang usaha baru bagi pengusaha-pengusaha
lokal, tanpa terkecuali bagi BUMDes.
“Kehadiran
Pertashop
terbukti
dapat
meningkatkan nilai ekonomi desa, tidak hanya bagi
masyarakat karena memperoleh bahan bakar yang
berkualitas secara merata, tapi juga membuka lapangan
pekerjaan hingga menggerakkan roda ekonomi desa
sebagai unit usaha yang dikelola BUMDes,” ujar Brasto.

BUMDes Nogrohu Sejahtera di Desa Planjan
sebagai contohnya, mampu menyalurkan bahan bakar
minyak (BBM) melalui Pertashop dengan rata-rata harian
mencapai 2.300 liter.
“Dari penjualan BBM tersebut BUMDes mampu
menghasilkan omzet hingga Rp 20 juta per bulan,” tutur
Brasto.
Selain BBM, BUMDes Nugrohu Sejahtera juga
telah berhasil menggali potensi usaha lain di Pertashop
tersebut, di antaranya penjualan produk tabung LPG,
penjualan produk pelumas Pertamina, agen penjualan tiket
bus, hingga pengelolaan lapangan futsal di sekitar lokasi
Pertashop.
“Unit-unit usaha tersebut dikelola secara
terintegrasi oleh BUMDes sehingga memiliki nilai tambah
yang semakin tinggi yang efisien dan menguntungkan,”
imbuhnya.
Brasto berharap keberhasilan BUMDes Nugrohu
Sejahtera dalam mengembangkan usaha Pertashop dapat
diikuti oleh BUMDes lainnya, tidak hanya di Cilacap namun
di daerah-daerah lainnya. Lebih jauh, Brasto mengatakan
Pertamina terus membuka kesempatan bagi pengusahapengusaha lokal, baik dalam bentuk lembaga maupun
perseorangan untuk berinvestasi Pertashop.
“Selain BUMDes, Pertamina juga sebelumnya
telah mengembangkan skema kerjasama kemitraan
dengan pesantren yang juga pertama kali dirintis di
Cilacap, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian
pesantren,” ungkapnya.
Bagi masyarakat maupun konsumen yang
membutuhkan informasi seputar produk dan layanan dari
Pertamina, termasuk untuk mendirikan Pertashop, dapat
memanfaatkan layanan Pertamina Call Center di nomor
135 atau melalui aplikasi MyPertamina juga melalui
website www.pertamina.com.
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REGIONAL

Pertamina Raih CSR Award 2021 Dari
Pemkab Sintang
Sintang, 16 Desember 2021 – PT Pertamina Patra Niaga melalui Fuel Terminal Sintang yang diwakili oleh Imran Jamil
selaku Fuel Terminal Manager Sintang memperoleh CSR Award dari Pemerintah Kabupaten Sintang yang diberikan oleh
Kartiyus, SH, M.Si selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang pada Rabu, 15 Desember
2021.
Bertempat di Pendopo Bupati Sintang, Kartiyus
menyampaikan bahwa CSR Award yang dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 54
Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
sebagaimana dalam pasal 22 ayat 1 yang menyatakan
bahwa pemerintah daerah memberikan penghargaan
kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh
melaksanakan program Tanggungjawab Sosial Perusahaan.
Secara khusus Kabupaten Sintang memberikan
penghargaan bagi instansi yang berprestasi di sembilan
kategori, yakni bidang Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan,
Keagamaan, Sosial Budaya, Ekonomi Kerakyatan,
Lingkungan, Penurunan Stunting, dan Penanggulangan
Bencana. Pertamina berhasil meraih 2 kategori yakni
bidang Lingkungan dan Sosial Budaya.
Lanjut Kartiyus, menyampaikan CSR Award
ini bertujuan untuk memberikan apresiasi dan motivasi
kepada perusahaan yang telah bersungguh sungguh dalam
menjalankan program CSR nya serta telah melaporkan
pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten
Sintang. CSR Award ini diberikan kepada perusahaan
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energi, perkebunan sawit, kayu dan perbankan.
Dalam ucapannya terpisah Kartiyus menyampaikan “Terima
kasih Pertamina yang sudah berkontribusi aktif menjalankan
CSR nya di Kabupaten Sintang, tetap semangat dan sukses
selalu Pertamina”, ujar Kartiyus.
Area Manager Comm, Rel & CSR Kalimantan,
Susanto August Satria menyampaikan bahwa program
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilakukan
oleh Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan secara
konsisten berjalan di Kalimantan Barat setiap tahunnya.
“Sebagai bentuk dedikasi bagi masyarakat Kalbar kami
secara rutin dan berkelanjutan mengadakan program
CSR”, ujar Satria.
Sebagai perwakilan Pertamina, FT Manager
Sintang, Imran Jamil menyampaikan bahwa program CSR
yang dijalankan berfokus pada Empat pilar CSR Pertamina
yaitu Pertamina Hijau, Pertamina Cerdas, Pertamina Sehat
dan Pertamina Berdikari yang tentunya selaras dengan
program Pemerintah. “Semoga penghargaan ini dapat
meningkatkan semangat juang kami untuk memberikan
pelayanan terbaik bagi masyarakat”, imbuh Imran.
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Bangun Jiwa Usaha Santri Tasikmalaya
Melalui Enduro Sahabat Santri
Tasikmalaya, 17 desember 2021 – Dengan semangat sinergi di penghujung tahun 2021, PT Pertamina Lubricants (PTPL),
anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), yang mengelola
bisnis pelumas kembali menjalankan program Enduro Sahabat Santri (ESS). Kali ini, program ESS hadir di Pondok Pesantren
As-Salam Cideeng, Tasikmalaya.
Bekerjasama dengan Forum Komunikasi Nasional
(FKN) BLK Komunitas dan Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia, program diresmikan pada hari Rabu,
16 Desember 2021 melalui branding bengkel Enduro
Express Kurangga Motor, pemberian toolkits, wearpack,
paket pelumas dan nantinya akan dilanjutkan dengan
rangkaian pelatihan teknis dan non teknis otomotif dan
dunia wirausaha.
Sebagai bentuk kerja sama, FKN BLK Komunitas
turut membantu dalam mendelegasikan Pesantren yang
tergabung dalam BLK Komunitas dan memberikan pelatihan
dan sertifikasi dalam mekanik roda dua untuk para santri.
Pondok Pesantren As-salam Cideeng Tasikmalaya ini
merupakan pondok pesantren dengan jumlah lebih dari
200 santri.
Ustad Deni Alhamdi selaku pimpinan pesantren
menyampaikan rasa terima kasihnya atas kolaborasi yang
inovatif ini.
“Kami mengucapkan terimakasih kepada PTPL dan
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang
telah mempercayai dan memberikan kesempatan kepada
kami untuk dilibatkan dalam program Enduro Sahabat
Santri. Kami sadar santri bahwa di zaman sekarang ini
tidak bisa memperoleh ilmu agama saja namun juga harus
memiliki skill lainnya untuk menghadapi perkembangan
zaman yang kian pesat dengan adanya disrupsi teknologi
dan digitalisasi. Kami berharap bengkel Enduro Express

Kurangga ini menjadi keberkahan untuk kami dalam upaya
bersama membangun bibit-bibit unggul bangsa,” tuturnya.
ESS merupakan program pengembangan ilmu
wirausaha (entrepreneurship) dan penerapan ilmu teknis
otomotif di bidang perbengkelan roda dua dimana para
santri akan di asah kemampuannya dalam berbisnis,
berjualan dan memasarkan produk dan jasa (sales &
marketing) dan menekuni ilmu teknis sebagai mekanik
bengkel.
Program ini adalah inovasi yang memberikan
kesempatan kerja bagi para santri sehingga mereka
mampu memiliki daya saing tinggi serta menjadi bagian
dari motor roda perekonomian nasional.
ESS telah dijalankan di dua wilayah lainnya yakni
di Pesantren Majelis Ilmu Rahmatan Lil’Alamin, Cibubur,
Jakarta Timur dan Yayasan Pendidikan Islam Darul
Falakiyah, Tangerang.
Program ini sejalan dengan komitmen ESG
(Economic, Social & Governance) Pertamina yaitu Go
Sustainable dan Go Collaborative yakni membangun
kolaborasi baik di lingkungan internal dan eksternal dan
menghadirkan pendidikan berkualitas yang berkelanjutan,
serta sebagai wujud kontribusi PTPL dalam pencapaian
Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 4 tentang
Pendidikan Berkualitas dan nomor 8 yakni Pekerjaan Layak
dan Pertumbuhan Ekonomi.

