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BERITA UTAMA

PERTAMINA PATRA NIAGA PERDANA JUAL 
PRODUK SULFUR

akarta –  Pertamina melalui PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading (SH 
C&T) Region Jawa Bagian Barat (JBB) perdana menjual produk sulfur granular sebanyak 2.800 
Metrik Ton (MT) ke PT South Pasific Viscose yang berlokasi di wilayah Purwakarta Jawa Barat 

yang semakin memantapkan langkah Pertamina Patra Niaga dalam memasarkan dan menjual produk 
Petrokimia di pasar domestik.

  Proses perdana serah terima produk dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta tanggal 11 – 12 
Maret 2023 yang dipimpin dan dimonitor langsung oleh Manager Corporate Sales Region JBB, Sales 
Area Manager Petrochemical Region JBB, Tim Petrochemical Industry Business dan Tim Corporate 
Sales Region JBB.

  Manager Corporate Sales Region JBB, Arif Rahman mengatakan bahwa produk sulfur granular yang 
dipasarkan adalah produk impor ex trading yang dipasarkan di pasar domestik.

  “Penjualan produk sulfur ex trading ke South Pasific Viscose merupakan pondasi awal bagi Pertamina 
Patra Niaga untuk bisa menambahkan portofolio produk petrochemical di pasar domestik sesuai 
dengan slogan Go Petchem sebagai salah satu strategi ekspansi pasar menuju kemandirian untuk 
melakukan produksi mandiri produk sulfur dan lain-lain melalui kilang petrochemical domestik di tahun 
2025”, ujar Arif.

J
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Area Manager Communication, Relation & CSR Region JBB, Eko Kristiawan menjelaskan penjualan 
sulfur granular dari Pertamina Patra Niaga ke South Pasific Viscose merupakan awal yang baik bagi 
para pihak untuk memulai kerjasama B2B untuk jangka panjang, diharapkan kerjasama ini bisa             
dilanjutkan.

Sulfur adalah unsur kimia non-logam yang memiliki dua bentuk kristal, yaitu alfa sulfur 
rombic dan beta sulfur monoklinik. Sulfur juga dapat dihasilkan dari residu industri 
pertambangan, atau pengolahan minyak dan gas. Pertamina memproduksi sulfur di 
Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap sebanyak 8.000 ton per tahun.

•  Industri karet dan ban kendaraan

•  Industri pupuk, obat-obatan dan rayon

•  Industri kertas, pulp, penyimpanan baterai, deterjen dan gula

•  Industri pengawet makanan, kaca dan sabun



akarta – Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading selaku operator                  
pendistribusian penugasan BBM dan LPG dari pemerintah terus memastikan agar LPG Tertentu 
Tepat Sasaran. Dalam mendukung hal tersebut, telah dilakukan penandatanganan berita acara 

serah terima data penerima bantuan produktif usaha mikro antara Kementerian Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 
dan Kementerian ESDM dengan Pertamina Patra Niaga, Senin (20/3).

  Penandatanganan BAST diwakili oleh Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Mars Ega 
Legowo Putra, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM, Maompang Harahap, dan 
Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro Kemenkop UKM, Irene Swa Suryani.

J
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BERITA UTAMA

PENANDATANGANAN BAST DATA PENERIMA 
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ANTARA KEMENTERIAN ESDM DAN 
PERTAMINA PATRA NIAGA
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Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra 
Niaga, Mars Ega Legowo Putra mengatakan 
bahwa penandatanganan tersebut merupakan hal 
yang akan mempermudah Pertamina Patra Niaga 
dalam menjalankan tugas dalam rangka                 
menindaklanjuti KepMen ESDM No. 
37.K/MG.1/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis 
Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat 
Sasaran dan KepDirjen Migas No. 99.K/MG.05/D-
JM/2023 tentang Penahapan Wilayah dan Waktu 
Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang LPG 
Tertentu Tepat Sasaran.

 “Saat ini, Pertamina Patra Niaga sedang             
melaksanakan tahapan sosialisasi implementasi 
Pendataan dan Pencocokan Data Pengguna LPG 
3 Kg, wave 1 di 15 Kota/Kabupaten. Database 
pengguna LPG 3 Kg menjadi sangat penting untuk 
mensukseskan pelaksanaan tahapan                      
pelaksanaan program tersebut. Secara prinsip, 
kami akan mendukung penuh program ini sesuai 
dengan timeline yang ditentukan oleh pemerintah. 
Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih 
kepada Kemenkop UKM melalui                  
Kementerian ESDM yang berkenan 
memberikan data penerima bantuan 
produktif usaha mikro sejumlah 12jt NIK 
konsumen Usaha Mikro sebagai database 
awal Merchant Apps MyPertamina 
untuk type konsumen pengguna 
Usaha Mikro,” jelas Ega.

Ega menambahkan, dengan adanya database 
maka sebagian besar konsumen tidak perlu lagi 
melakukan regristrasi mandiri. Sebagai informasi, 
Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan website 
sistem Merchant Apps MyPertamina yang akan 
tersedia di seluruh Pangkalan LPG 3 Kg, di mana 
sistem ini akan menjadi alat dalam melakukan 
pencatatan transaksi LPG 3 Kg secara digital oleh 
konsumen menggunakan NIK/Nomor KTP. 

 Selanjutnya, Direktur Pembinaan Usaha Hilir 
Migas Kementerian ESDM, Maompang Harahap 
berharap program ini akan berjalan secara efektif. 
“Ini baru Langkah awal, ke depannya akan kita 
evaluasi secara berkala, hambatan, dan kendala 
dalam proses implementasi ini. Implementasi ini 
dilakukan secara bertahap sampai dengan akhir 
tahun yang tujuannya untuk mendapatkan pola 
pembelian masyarakat yang membeli LPG 3 Kg di 
pangkalan-pangkalan resmi Pertamina,” ujar      
Maompang.

 Sementara itu, Asisten Deputi                
Pembiayaan Usaha Mikro Kemenkop 
UKM, Irene Swa Suryani mengatakan 
dukungan akan terus diberikan untuk 
kelancaran program. “Kemenkop UKM                    

mendukung Kementerian ESDM 
dalam penyelenggaraan 

program pendistribusian 
LPG 3 Kg yang tepat 
sasaran dan mempriori-
taskan pelaku usaha 
mikro sebagai penerima 
manfaat, di mana pelaku 
usaha mikro harus men-
jadi perhatian khusus 
untuk diikutsertakan 
dalam program bantuan 
pemerintah,” ucap Irene. 
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BERITA UTAMA

THE EXECUTIVE WEBINAR SERIES
STRATEGI KEPEMIMPINAN YANG EFEKTIF 
DI DUNIA DIGITAL UNTUK GENERASI 
MUDA

akarta – Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading Kembali menggelar The 
Executive Webinar Series dengan tema “Empowering the Next Generation: Strategies for 
Effective Leadership in a Youth-Driven Digital World”, Senin (20/3). Kegiatan tersebut            

dilakukan secara hybrid, yaitu secara luring di The Westin Jakarta dan secara daring menggunakan 
aplikasi Microsoft Teams.

 Dalam kegiatan ini, Pertamina Patra Niaga menghadirkan Presiden Direktur Pamapersada                
Nusantara, Frans Kesuma sebagai narasumber dan dipandu oleh Direktur Pemasaran Pusat dan 
Niaga Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan sebagai moderator. 

  Kegiatan tersebut diawali dengan sambutan oleh Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis, 
Harsono Budi Santoso. Harsono mengatakan, The Executive Webinar Series kali ini merupakan 
kesempatan untuk membangun kompetensi organisasi. “Kita akan selalu belajar dari industri              
lain. Kita juga akan tahu bagaimana kita harus menavigasi bisnis dan melihat bagaimana              
Pamapersada Nusantara mengelola turbulansi dari krisis-krisis yang ada. Ini kesempatan kita untuk 
menyesuaikan praktik lain yang cocok untuk diimplementasikan di industri kita,” ucap Harsono. 

J
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Dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh          
narasumber, Frans menjelaskan bagaimana cara 
memiliki strategi kepemimpinan yang efektif di 
dunia digital saat ini:

Berpegang teguh dengan company values
Pamapersada Nusantara memiliki 6 nilai inti yang 
harus diimplementasikan oleh seluruh insan 
Pama, yakni tim yang sinergis, bertindak penuh 
tanggung jawab, siap menghadapi tantangan dan 
mewujudkannya, perbaikan terus menerus, K3LH 
adalah cara hidup kita, dan memberikan nilai 
tambah pada semua pihak yang terkait. 

Pemimpin sebagai panutan
Pemimpin yang baik harus terjun langsung untuk 
berinteraksi dengan tim sekaligus memberi contoh 
dan sharing knowledge.

Pemimpin harus memastikan kesiapan
Dengan banyaknya informasi dan pengaruh 
global yang ada, pemimpin harus terbuka kepada 
perubahan dan bersiap dengan transformasi 
digital.

Kesiapan digitalisasi
Dengan mengimplementasikan big data, 
Pamapersada Nusantara mampu mengamati dan 
melacak apa yang terjadi dari berbagai sumber 
meliputi transaksi operasional. Big data secara 
otomatis memberi tahu petugas keamanan 
tentang lokasi berisiko.

1.

2.

3.

4.

5. Pengembangan SDM
Pamapersada Nusantara mengembangkan karak-
ter dan kepemimpinan teknis yang seimbang 
dengan menciptakan continuous-learning dan 
continuous-inovation melalui training/workshop, 
mentoring, dan coaching, serta menerapkan 
platform pembelajaran yang menggunakan 
e-learning. 

6. Public Contribution
Pamapersada Nusantara menjalankan program 
CSR dan berbagai program reduksi emisi, waste 
management, maupun renewable energy yang 
merupakan komitmen perusahaan terhadap            
Environmental, Social, and Corporate                       
Governance (ESG).

“Digital transformation dan juga bagaimana       
membuat generasi muda untuk bisa engage 
dengan genarasi senior itu tidak mudah. Kuncinya 
adalah saling berbagi. Generasi senior pasti 
memiliki pengalaman yang lebih banyak, namun 
generasi muda memiliki banyak ide-ide yang luar 
biasa. Saya yakin, apabila generasi muda dan 
generasi senior bisa berkolaborasi satu sama lain, 
itu akan menciptakan hal yang hebat. Dengan 
adanya pemimpin yang memberikan contoh, baik 
itu digital transformation maupun cara bagaimana 
kolaborasi antara generasi muda dan generasi 
senior bisa dilakukan dengan baik, itu akan dapat 
membawa korporasi menjadi lebih maju,” jelas 
Frans.

 Sebagai informasi, The Executive Webinar Series 
merupakan agenda yang diselenggarakan secara 
berkala oleh Subholding Commercial & Trading, 
yang menjadi ajang untuk diskusi sekaligus 
wadah untuk berbagi pengetahuan dari                   
narasumber inspiratif kepada para perwira 
Pertamina. Dari adanya acara ini, diharapkan 
dapat mengasah kompetensi para perwira 
Pertamina dengan terus belajar dan                          
memaksimalkan potensi yang dipunya. Selain itu, 
agenda ini juga merupakan perwujudan dari core 
values AKHLAK. 
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P
alembang – Untuk memastikan                   
pendistribusian bahan bakar minyak 
(BBM) tepat sasaran, Pertamina Patra 

Niaga Regional Sumbagsel akan melakukan uji 
coba full cycle (penerapan program subsidi tepat 
secara menyeluruh) untuk wilayah Sumatera 
Selatan (Sumsel). Uji coba ini akan dilakukan 
pada 21 Maret 2023.

  Area Manager Communication, Relation & CSR 
Pertamina Regional Sumbagsel, Tjahyo Nikho 
Indrawan mengungkapkan Sebelum penerapan 
uji coba full cycle di lakukan, Pertamina akan          
bertahap untuk menguji kesiapan dan kehandalan 
sistem digitalisasi dalam mendukung penyaluran 
Solar subsidi lebih tepat sasaran.

"Selain mempersiapkan sarana dan prasarana 
dalam mendukung program Subsidi Tepat ini, 
sosialisasi program ini juga terus kami lakukan, 
baik melalui Pemerintah Provinsi serta                   
masyarakat Sumsel," Ujar Nikho.

 Sebelumnya Pertamina Patra Niaga Regional 
Sumbagsel melakukan sosialisasi Uji Coba Full 
Cycle Subsidi Tepat kepada Pemerintah Provinsi 
Sumatera Selatan yang bertempat di Graha Bina 
Praja Palembang, serta stakeholder terkait di 17 
Kabupaten dan Kota, yang hadir secara daring 
(Online).

SOROT

JELANG IMPLEMENTASI UJI COBA SUBSIDI 
TEPAT DI PROVINSI SUMSEL, PERTAMINA 
PATRA NIAGA TERUS GENCARKAN
SOSIALISASI KE WARGA
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Selain itu, dalam meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Pertamina terus melakukan sosialisasi 
tentang BBM tepat sasaran salah satunya melalui forum diskusi yang digelar Ikatan Alumni Universitas 
Indonesia (Iluni UI) Wilayah Sumatera Selatan (Sumsel).

  Pertamina mencatat, hingga saat ini terdapat 111 ribu lebih kendaraan yang didaftarkan dalam 
program subsidi tepat di wilayah Sumsel.

  Kepala Biro Perekonomian Sumsel Afrian Joni mengatakan, pihaknya mendukung dan menyambut 
baik dan mendukung program subsidi tepat ini, dengan adanya program subsidi tepat diharapkan           
pengawasan BBM subsidi menjadi lebih maksimal.

  "Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendukung sepenuhnya program full cycle subsidi tepat 
sasaran dapat berjalan dengan baik, efektif dan penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran," 
ujarnya.

  "Program subsidi tepat ini sangat efektif agar penyaluran BBM dapat tepat sasaran," kata Junaidi, 
salah satu peserta forum diskusi yang diadakan Iluni.

 Saat ini seluruh proses pendaftaran masih terus berlangsung, Pertamina menghimbau kepada            
masyarakat untuk dapat segera mendaftarkan kendaraannya melalui website                                                  
subsiditepat.mypertamina.id serta untuk mempermudah masyarakat yang tidak memiliki handphone 
dapat datang langsung SPBU Pertamina, terdapat petugas yang akan membantu mendaftar secara 
langsung.

  Untuk melakukan pendaftaran kosumen perlu menyiapkan dokumen yang nantinya akan diupload 
melalui website yaitu Foto KTP, Foto Diri, Foto STNK (tampak depan dan belakang), Foto Kendaraan 
tampak keseluruhan, Foto Kendaraan tampak depan Nomor Polisi dan Foto KIR bagi kendaraan           
pengguna KIR.
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SOROT

PERTAMINA FT PEMATANG SIANTAR 
RAIH PRIA AWARDS 2023

P
ematang Siantar  – PT Pertamina Patra 
Niaga Fuel Terminal Pematang Siantar 
berhasil raih penghargaan Silver Winner 

pada ajang Public Relation Indonesia Awards 
(PRIA Awards) kategori Community Based              
Development melalui Program Pemberdayaan 
Kelompok Bank Sampan Bantan Berseri Abadi, 
Jumat (17/03) di Bali.

 Fuel Terminal Manager FT Pematang Siantar, 
Muhammad Setiawady mengatakan, pember-
dayaan kelompok Bank Sampah Bantan Berseri 
Abadi merupakan komitmen dalam mengembang-
kan masyarakat sekitar perusahaan. 

 "Terimakasih atas penghargaan Silver Winner 
yang telah diberikan. Ini jadi motivasi bagi kami 
untuk terus mengembangkan kemandirian            
masyarakat melalui program-program Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Kami juga 
trimakasih kepada local hero dan kelompok      
masyarakat atas perjuangannya untuk sama-        
sama membangun program ini," ungkapnya.

  Public Relation Indonesia (PR Indonesia) dalam 
rilisnya menyampaikan bahwa tahun ini jumlah -

total entry mencapai 836 dari 236 instansi atau 
naik 6,4% dari tahun 2022. Setiap entry                    
berkompetisi untuk menjadi yang terbaik pada 
masing-masing kategori, yaitu Owned Media, 
Kanal Digital, Manajemen Krisis, Laporan                  
Tahunan, Program CSR, Program PR, dan                   
Departemen PR.

  Penjurian telah dilakukan sejak 13 Februari 2023 
di Jakarta. Kemudian, penjurian dilanjutkan 
dengan presentasi pada tanggal 14 - 17 Februari 
2023 secara daring. Seluruh tahap penjurian          
melibatkan 16 juri dari berbagai latar belakang, 
mulai dari praktisi PR, jurnalis, dan akademisi.

  "Kedepan semoga penghargaan ini juga menjadi 
inspirasi bagi masyarakat, perusahaan, dan 
pemerintah untuk terus berkolaborasi dalam 
membangun masyarakat mandiri dan                    
berkelanjutan," tambah Setiawady.

 Sebagai informasi, pemberdayaan kelompok 
Bank Sampah Bantan Berseri Abadi memiliki 
keunikan berupa program tukar sampah dengan 
BBM yang dilakukan di Kelurahan Bantan, Kota 
Pematang Siantar, Sumatera Utara.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

PROGRAM GREENHOUSE ANGGREK 
PERTAMINA PILIHAN DESTINASI 
EDUWISATA DI PANGKALPINANG

total entry mencapai 836 dari 236 instansi atau 
naik 6,4% dari tahun 2022. Setiap entry                    
berkompetisi untuk menjadi yang terbaik pada 
masing-masing kategori, yaitu Owned Media, 
Kanal Digital, Manajemen Krisis, Laporan                  
Tahunan, Program CSR, Program PR, dan                   
Departemen PR.

  Penjurian telah dilakukan sejak 13 Februari 2023 
di Jakarta. Kemudian, penjurian dilanjutkan 
dengan presentasi pada tanggal 14 - 17 Februari 
2023 secara daring. Seluruh tahap penjurian          
melibatkan 16 juri dari berbagai latar belakang, 
mulai dari praktisi PR, jurnalis, dan akademisi.

  "Kedepan semoga penghargaan ini juga menjadi 
inspirasi bagi masyarakat, perusahaan, dan 
pemerintah untuk terus berkolaborasi dalam 
membangun masyarakat mandiri dan                    
berkelanjutan," tambah Setiawady.

 Sebagai informasi, pemberdayaan kelompok 
Bank Sampah Bantan Berseri Abadi memiliki 
keunikan berupa program tukar sampah dengan 
BBM yang dilakukan di Kelurahan Bantan, Kota 
Pematang Siantar, Sumatera Utara.

angkalpinang – Pertamina Patra Naiaga Regional Sumbagsel menunjukkan komitmennya 
untuk fokus terhadap bidang konservasi keanekaragaman hayati. Salah satunya melalui 
Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Program Greenhouse Anggrek. Program ini 

dilaksanakan melalui kerja sama Fuel Terminal Pangkal Balam dengan Dinas Lingkungan Hidup 
Kota Pangkalpinang.

  Program Greenhouse Anggrek mendapatkan kunjungan dari Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang 
dan Afici Entertainment yang merupakan salah satu production house lokal Kepulauan Bangka 
Belitung.

  Dalam kunjungannya Kepala Bidang Pemasaran dan Pariwisata, Elyta menilai bahwa Greenhouse  
Anggrek dapat dijadikan sebagai salah satu destinasi eduwisata di Pangkal Pinang. 

  "Greenhouse Anggrek yang berlokasi di Hutan Kota Kelurahan Tua Tunu Kecamatan Gerunggang 
ini sangat dapat dijadikan sebagai salah satu destinasi eduwisata yang wajib dikunjungi oleh warga 
Kota Pangkalpinang. Berwisata dengan suguhan berbagai jenis tanaman anggrek dapat menjadi 
pengalaman baru bagi wisatawan," Ujar Elyta.

P
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Area Manager Communication, Relation & CSR 
Pertamina Regional Sumbagsel, Tjahyo Nikho 
Indrawan juga mengungkapkan dibangunnya 
Program Greenhouse Anggrek ini sebagai wujud 
kepeduliaan perusahaan dalam mengkonservasi 
keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia.

  "Dilaksanakannya program ini, merupakan upaya 
untuk menghidupkan kembali tanaman Anggrek 
dan menginventaris jenis-jenis tanaman anggrek 
yang sudah ada selain itu kami juga berharap, 
sesuai dengan tujuan dan misi kami, program ini 
dapat menjadi roda ekonomi baru masyarakat 
Kota Pangkalpinang khususnya untuk pengurus 
yang ada di sini," Tutup Nikho.

Pada kesempatan yang sama CEO Afici                 
Entertainment, Afik Haryadi mengungkapkan          
Destinasi eduwisata Greenhouse Anggrek sangat 
memiliki potensi untuk maju dan dikenal oleh     
masyarakat Kota Pangkalpinang. 

 "Salah satu upaya memajukan wisata ini yaitu 
dengan memperkuat SDM, SDA, dan infrastruktur 
terkait dalam pengelolaannya seperti lebih              
memperbanyak lagi koleksi anggrek, penyediaan 
area camping ground, maupun spot-spot foto 
Instagramable yang banyak dicari kawula muda 
sekarang jika berkunjung ke suatu tempat,”             
ungkapnya.

 Melalui Program Greenhouse Anggrek,                 
Pertamina Patra Niaga turut mendukung                 
Sustainable Development Goals (SDG’s) pada 
tujuan ke-15 yaitu Ekosistem Darat. 




