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Go Global, Pertamina International 
Marketing & Distribution Siap Menjadi 
Ujung Tombak Bisnis Pemasaran dan 
Distribusi di Asia

BERITA UTAMA

 Sepanjang tahun 2020, PIMD terus agresif 
dan mengambil kesempatan untuk terus meningkatkan 
kinerjanya meskipun turut terdampak oleh pandemi yang 
memengaruhi segala lini bisnis dan perekonomian global. 
Dalam bisnis bunker trading, kinerja PIMD tercatat 37% 
lebih tinggi (+37%) dari target yang ditetapkan, dan 
dalam bisnis kargo trading tercatat mencapai 50% lebih 
tinggi (+50%) dari target yang diamanahkan.  
 Pencapaian target ini turut didukung dengan 
kesiapan PIMD untuk memenuhi kebutuhan pasar, yakni 
penyediaan kapal untuk operasional kargo dan bunker 
trading tersebut. Tercatat, PIMD mengoperasikan enam (6) 
kapal tambahan yang mendukung keberhasilan PIMD untuk 
pengiriman bunker dengan total 1.34 juta Metrik Ton (MT) 
sepanjang tahun 2020.
 Managing Director PIMD, Agus Witjaksono 
mengatakan bahwa kinerja ini tidak terlepas dari strategi 
ekspansi yang tetap dilakukan untuk memenuhi kebutuhan

ekspansi yang tetap dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 
dari bisnis yang PIMD geluti. Selain itu, Agus melanjutkan 
bahwa PIMD memegang teguh komitmen perusahaan, 
antara lain komitmen untuk menyalurkan produk terbaik, 
komitmen ketepatan waktu, komitmen standar kesehatan 
dan keselamatan, dan terakhir komitmen kami dalam aspek 
menolak penyuapan atau fraud.
 “Hasil dari seluruh inisiatif dan ketekunan ini 
berhasil kami wujudkan dengan profit margin PIMD yang 
sehat dan sesuai benchmark dengan perusahaan trading 
sejenis di Singapura. Bahkan di Bulan November 2020, 
rata-rata penjualan bahan bakar bunker PIMD mencapai 
150 hingga 200 Kilo Ton (kT) perbulannya. Figur ini setara 
dengan 2.7% dari total pasar yang ada di Singapura, 
ini adalah pencapaian yang luar biasa di tahun pertama 
PIMD beroperasi secara penuh dalam bisnis trading, dan 
akan kami pertahankan di tahun 2021 ini,” ujar Agus.

Jakarta – Dua tahun sejak resmi lahir dan beroperasi di Singapura, pada Agustus 2019, Pertamina International Marketing 
& Distribution Pte. Ltd. (PIMD) terus menunjukkan kinerja positif. Sebagai salah satu anak perusahaan PT Pertamina Patra 
Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), PIMD diberi mandat dalam menjalankan bisnis kargo 
dan bunker trading di kawasan Asia Pasifik, serta menjadi ujung tombak perusahaan dalam melakukan ekspansi bisnis hilir 
ke wilayah regional dan internasional.
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 Tahun 2021, PIMD Kembali melanjutkan tren 
positifnya, berbagai inisiatif baru juga terus dilakukan 
untuk menjawab tantangan dan respon pasar. Pada se-
mester satu 2021, PIMD berhasil mencatatkan total volum 
yang berhasil dilayani perusahaan hingga 3.9 juta metrik 
ton (MT), 1.5 juta MT dari bunker trading dan 2.4 juta MT 
dari kargo trading. Pada tahun ini direncanakan PIMD juga 
akan menambah tiga (3) armada kapal untuk mendukung 
pencapaian kinerja bunker dan kargo trading tersebut.
 “Inisiatif ini tentunya dalam rangka mendukung 
percepatan dan peningkatan kualitas layanan PIMD. Selain 
penambahan kapal, kami saat ini juga sedang menyiapkan 
titik suplai dan area berlabuh armada kapal kami, yakni 
di Pulau Nipa. Lokasi ini sangat strategis karena berada 
di jalur pelayaran internasional. Pulau Nipa juga menjadi 
antisipasi atas terus meningkatnya kepadatan di perairan 
Singapura, jadi kita siapkan titik suplai ini di perairan In-
donesia yang secara geografis sangat menguntungkan,” 
tambah Agus. 

 Sesuai mandatnya selaku ujung tombak Pertamina 
dalam melakukan ekspansi bisnis di Kawasan Asia Pasifik, 
di tahun 2021 ini PIMD telah melaksanakan beberapa inisi-
atif program, seperti masuk ke pasar Filipina dan Thailand. 
PIMD saat ini juga telah melakukan penjualan miinyak men-
tah bekerjasama dengan Pertamina International Eksplora-
si & Produksi (PIEP) yang berlokasi di Aljazair. 
 “PIMD akan terus berinovasi, menjaga kinerja, 
dan agresif mengambil kesempatan dalam upaya menca-
pai visi perusahaan yakni the leading marketing and distri-
bution company in Asia and beyond. PIMD juga secara ak-
tif mengambil peran pada bisnis energi ramah lingkungan 
atau green energy, seperti Carbon Trading, LNG, Green 
Hydrogen dan lainnya, ini adalah komitmen perusahaan 
terhadap Environmental, Social, and Governance (ESG) 
serta Sustainable Development Goals (SDG) tentang en-
ergi bersih dan terjangkau serta untuk mendukung climate 
action,” terang Agus.
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Pertamina Salurkan Produk Dex 50 
PPM Perdana di Indonesia

SOROT

Jakarta – PT Pertamina Patra Niaga, selaku Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) melalui Regional 
Jawa Bagian Barat mewujudkan komitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik dan menciptakan produk kualitas 
tinggi dengan melakukan Penyaluran Perdana BBM Pertamina Dex 50 PPM di Indonesia bagi Konsumen Industri bertempat 
di Integrated Terminal Jakarta - Plumpang. Penyaluran perdana ini dilakukan menggunakan mobil tanki berkapasitas 
16.000 liter ke Industri Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).
 Executive General Manager Regional Jawa Bagian 
Barat PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & 
Trading, Waljiyanto menjelaskan ini merupakan langkah 
konkret Pertamina mengimplementasikan aturan terkait 
EURO 4 sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang 
Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O, 
yang ditandatangani pada Maret 2017 dan Keputusan 
Nomor 146.K/10/DJM/2020 Dirjen Migas Kementerian 
ESDM tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar 
Minyak Jenis Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri 
pada 30 Desember 2020.
 “Pertamina Dex Sulfur 50 PPM (part per million) 
adalah bahan bakar diesel kualitas tinggi dengan Cetane 
Number tertinggi 53 dengan Sulfur Content 50 part per 
million yng menjaga lingkungan dengan standar EURO 4 
hasil produk kilang dalam negeri, Produk ini juga akan 
membuat mesin lebih tahan lama dan tangguh karena 
kandungan sulfurnya yang sangat rendah.” jelas Waljiyanto.
 Ia juga menjelaskan Integrated Terminal Jakarta 
memperoleh pasokan Pertamina Dex 50 PPM dari Kilang 
Pertamina Internasional Unit Dumai serta menyusul akan 
disuplai dari Balongan, dan Balikpapan.
 “Dengan kapasitas tangki sebesar 11 juta liter, 
Produk BBM Industri Pertamina Dex 50 ppm ini kemudian 
disalurkan menuju Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM),

Industri Otomotif dan Produsen Peralatan Asli / Original 
Engine Manufacturer (OEM) di wilayah DKI Jakarta, Banten 
dan Jawa Barat. Nantinya secara bertahap masyarakat 
dapat segera menikmati produk Dex 50 ppm yang ramah 
lingkungan dan kompatible dgn mesin kendaraan diesel 
terkini melalui outlet SPBU di wilayah Jawa Bagian Barat ” 
pungkas Waljiyanto
 Lebih lanjut, dia mengungkapkan untuk saat in 
Produk Pertamina Dex 50 ppm baru tersedia di Integrated 
Terminal Jakarta - Plumpang dan secara bertahap akan 
tersedia di beberapa lokasi Fuel Terminal wilayah Jawa 
Bagian Barat lainnya.
 Senada dengan Waljiyanto, Direktur PT 
Hino Motors Manufacturing Indonesia,  Kristijanto 
mengungkapkan Hino menetapkan Pertamina Dex sebagai 
bahan bakar standard factory filling. Factory filling 
adalah pengisian bahan bakar untuk kendaraan sebelum 
disampaikan kepada konsumen.
 “Selama ini, Hino terus mengedukasi pelanggannya 
agar menggunakan Pertamina Dex, karena Dex merupakan 
bahan bakar yang ramah lingkungan dengan emisi gas 
buang yang lebih bersih. Serta membuat performa Hino 
menjadi lebih bagus di lapangan,” ungkap Kristijanto pada 
kesempatan yang sama.
 Terkait produk dan layanan ritel maupun skala 
industri Pertamina lainnya, masyarakat dan seluruh mitra 
Pertamina dapat menghubungi Pertamina Call Center 
(PCC) 135.
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Bantu UMKM Gunakan Energi Bersih 
Polusi, Menteri ESDM Berikan Dharma 
Karya Kepada Insan Pertamina 

SOROT

Jakarta – Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah melalui para insan mutunya berhasil meraih penghargaan 
Dharma Karya Energi Kategori Muda dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia dalam 
upacara hari jadi Pertambangan dan Energi ke 76, pada Rabu (28/09/2021). 

 Penghargaan ini merupakan ajang tahunan, 
dan diberikan kepada perseorangan atau lembaga/
perusahaan yang dinilai sangat berjasa dalam pemikiran 
kebijaksanaan, keputusan dan pembangunan serta penemu 
baru di sektor energi dan sumber daya mineral yang 
memberikan dampak kemajuan yang sangat berarti dalam 
pembangunan nasional khususnya di sektor energi dan 
sumber daya mineral. 
 Insan Mutu Pertamina Patra Niaga menerima 
penghargaan tersebut atas inovasi insan mutu Project 
Collaboration Improvement (PC Prove) Sluku-Sluku Bathok 
II yang telah berhasil meningkatkan penjualan LPG non 
PSO dengan bundling alat inovasi buatannya yaitu steam 
krumel broiler gas yang ramah lingkungan dan efisien bagi 
paguyuban kerupuk Mulyo Asri di Desa Mojolegi, Boyolali.
 Area Manager Communication, Relations dan 
CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian 
Tengah, Brasto Galih Nugroho dalam keterangan pers 
menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi bukti 
bahwa para insan Pertamina Patra Niaga tidak hanya 
berfokus untuk meningkatkan laba perusahaan pada 
penjualan produknya tetapi juga merangkul UMKM Industri 
Kerupuk untuk dapat beralih dari bahan bakar kayu 
yang sarat dengan polusi asapnya menjadi bahan bakar 
memasak yang lebih bebas polusi yaitu dengan tabung 
LPG.

Lebih jauh, Brasto menjelaskan bahwa Alat Steam Boiler 
ini telah melalui sejumlah pengujian yaitu pengujian 
standarisasi alat oleh Universitas Sebelas Maret (UNS), 
pengujian emisi karbon oleh Universitas Islam Indonesia 
(UII) dan uji sertifikasi alat oleh Biro Klasifikasi Indonesia. 
Hasilnya, alat ini mampu memberikan efisiensi energy 
cost sebesar 142%, bila dibandingkan konversi LPG 
langsung tanpa alat inovasi membutuhkan biaya sebesar 
Rp. 411.000/hari dan bila konversi LPG dengan alat ini 
cukup membutuhkan biaya sebesar Rp. 170.000/hari.  
 
Adapun dampak positif lainnya dari inovasi ini, para 
UMKM di paguyuban kerupuk ini juga bertanggung 
jawab kepada lingkungan dengan menanam kembali 
500 pohon di desa sekitar. Dan secara tidak langsung, 
beralihnya konversi energi ini pun telah berkontribusi 
dengan pengurangan karbon dioksida dari pembakaran 
kayu sebesar 245 ribu ton per tahun serta menyelamatkan 
1.188 pohon jati kecil di Desa Mojolegi, Boyolali.  
 
“Kami berharap penghargaan ini dapat menjadi 
penyemangat para insan mutu di Pertamina Patra Niaga 
untuk terus berkontribusi bagi keunggulan operasional 
perusahaan serta berkontribusi bagi masyarakat terutama 
di sektor penyediaan energi,” tutup Brasto.
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Pertamina Patra Niaga Tandatangani 
PKS dengan 4 Bank Penyelenggara 
DPLK PPIP

LENSA

Jakarta – PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) menandatangani Perjanjian 
Kerja Sama (PKS) dengan 4 (empat) penyelenggara Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Program Pensiun Iuran Pasti 
(PPIP). Penandatanganan PKS ini dilakukan langsung oleh Direktur SDM & Penunjang Bisnis PT Pertamina Patra Niaga, SH 
C&T, Isabella Hutahaean dengan Pimpinan penyelenggara DPLK yang terpilih, yakni DPLK BRI, DPLK Syariah Muamalat, 
DPLK BNI, dan DPLK Tugu Mandiri.

 Pada kesempatan tersebut, Direktur SDM & PB 
PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T, Isabella Hutahaean 
menjelaskan bahwa Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) 
melalui penyelenggara DPLK merupakan salah satu 
amanah yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama 
(PKB) Pertamina Patra Niaga kepada setiap Pekerjanya. 
 “Selama ini, DPLK PPIP Pertamina Patra Niaga, 
hanya dilayani 1 (satu) penyelenggara dan itu sifatnya 
masih counter rate tanpa adanya Perjanjian Kerja Sama. 
Sebagai langkah perbaikan dilakukanlah pembuatan 
Perjanjian Kerja Sama ini, disamping itu Kami juga menerima 
aspirasi Pekerja dengan menambah penyelenggara 
DPLK PPIP sehingga ada fleksibilitas pilihan risk appetite 
masing-masing Pekerja. Atas dasar inilah akhirnya kami 
memutuskan untuk melakukan penunjukan 4 (empat) DPLK 
pengelola PPIP di lingkungan Perusahaan,” jelas Isabella.

 Menurutnya, penunjukan DPLK pengelola PPIP 
ini memiliki beberapa manfaat positif. Bagi Perusahaan 
tersedianya opsi penyelenggara DPLK berarti memitigasi 
resiko manajemen, dimana resiko diserahkan kepada 
Pekerja sesuai dengan pilihan DPLK, bagi Pekerja 
mendapatkan kebebasan untuk memilih DPLK sesuai 
dengan preferensinya, dan tentunya bagi pengelola DPLK 
itu sendiri mendapatkan calon nasabah potensial.
 “DPLK PPIP yang dievaluasi berjumlah 6 (enam) 
yang saat ini semuanya memiliki kerjasama dengan PT 
Pertamina (Persero). Pada akhirnya terpilih 4 DPLK setelah 
melalui proses kajian dengan parameter-parameter yang 
sudah ditetapkan dan memperoleh nilai terbaik untuk 
bekerjasama dengan Perusahaan, artinya DPLK PPIP 
yang terpilih merupakan DPLK PPIP terbaik saat ini untuk 
mengelola PPIP Pekerja Pertamina Patra Niaga. PKS ini 
juga kami jadikan anchor, untuk pelaksanaan kerjasama 
serupa bagi Anak Perusahaan dan afiliasi Pertamina Patra 
Niaga,” terangnya.
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 Pada kesempatan yang sama, VP Human 
Capital PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T, Linda Delina 
menjelaskan bahwa Parameter yang dimaksud diatas 
antara lain: Pertama aspek dasar seperti implementasi 
Good Pension Fund Governance, manajemen resiko, kinerja 
investasi, dan kekuatan bisnis. Kedua, aspek spesifik, hal 
ini terkait segregated fund, kemudahan top-up, dan 
kemudahan pencairan dana. Ketiga, aspek lainnya atau 
yang terkait dengan biaya kompetitif, program edukasi, 
anuitas, layanan secara keseluruhan.

 “Jadi PKS ini sudah sesuai dengan pedoman yang 
berlaku, serta merupakan sebuah evaluasi dan peningkatan 
kualitas pengelolaan PPIP DPLK yang selama ini berjalan di 
Pertamina Patra Niaga, PKS ini menjadi legal formal bagi 
seluruh pihak untuk menjalankan kewajibannya. Keuntungan 
PKS ini dibanding yang sebelumnya, kami proyeksikan dari 
sisi kepesertaan dan pengalihan terdapat efiiensi bagi 
Pekerja mencapai 45-55% dan dari sisi pengelolaan dana 
bisa mencapai 15-33%, tergantung dari pilihan DPLK-
nya,” pungkas Linda.
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Konsisten Kelola Jam Kerja Selamat, 
Pertamina Jawa Bagian Tengah Raih 
Penghargaan Soebroto Award 2021

LENSA

Jakarta – Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia memberikan penghargaan Soebroto 
Awards Tahun 2021 kepada PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) IV Jawa Bagian Tengah yang per 
1 September 2021 telah beralih menjadi PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah sebagai Sub Holding 
Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), atas keberhasilannya dalam mengelola 46,7 juta jam kerja selamat selama 
lima tahun berturut-turut. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri ESDM, Arifin Tasrif kepada Executive General 
Manager Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah, Sylvia Grace Yuvenna secara daring pada Selasa (28/9). 

 Soebroto Awards merupakan penghargaan 
tertinggi yang diberikan oleh Kementrian Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia kepada para 
stakeholder yang memiliki prestasi dalam memajukan sektor 
ESDM. Ada 10 kategori yang diberikan dalam penghargaan 
tersebut, Pertamina MOR  IV meraih penghargaan untuk 
Bidang Keselamatan Minyak dan Gas Bumi dengan kategori 
Tanpa Kehilangan Jam Kerja sebagai Akibat Kecelakaan. 
Dalam kategori tersebut, Pertamina MOR IV merupakan 
peraih Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha III.  
 Pada keterangan persnya, Area Manager 
Communication, Relations dan CSR Jawa Bagian Tengah, 
Brasto Galih Nugroho mengucapkan terima kasih 
atas apresiasi yang diberikan oleh Kementrian ESDM.  
 “Penghargaan ini merupakan hasil dari proses 
panjang kami menjaga kegiatan distribusi dan pelayanan 
BBM dan LPG di sektor hilir tetap sesuai prosedur 
keselamatan,” ujarnya. 

 Tercatat selama periode penilaian penghargaan, 
yaitu pada kurun waktu tahun 2015 hingga April 2021, 
Pertamina MOR IV berhasil menorehkan 46 juta jam 
kerja selamat, Number of Accident (NOA) 0 kasus, 
Lost Time Injury Rate (LTIR) 0 kasus dan atas catatan 
tersebut. Region Pertamina ini juga telah diganjar oleh 
penghargaan Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha 
selama 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2017.  
 “Apresiasi ini menjadi semangat bagi kami untuk 
terus menjaga keselamatan kerja untuk kehandalan operasi 
dan keselamatan lingkungan serta pekerja. Semoga 
kedepannya kami dapat terus meningkatkan kontribusi 
kami dalam memajukan sektor ESDM di bidang hilir Migas,” 
ungkap Brasto.


