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BERITA UTAMA

LEWAT PROGRAM DEX, PERTAMINA PATRA 
NIAGA SIAPKAN SDM BERSAING DI 
KANCAH GLOBAL
Jakarta, 17 November 2022 – PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading dalam 
menjalankan perannya sebagai Subholding serta dalam perjalanan mencapai visi & misinya tak lepas 
dari tantangan bisnis eksternal maupun internal.
   Namun, Pertamina Patra Niaga bertekad mengubah tantangan menjadi peluang bisnis untuk menjadi 
perusahaan energi dunia melalui 5 pilar opportunity Bisnis C&T yaitu Petrochemical, Electric Vehicle, 
Digital Marketing, B2B One Solution, dan DME (Dimethyl Ether) dan Inisiatif Strategi 6G – The Spirit of 
Winning SH C&T : Go Customer, Go Digital, Go Retail, Go Solution, Go Petchem dan Go Expand.
   Salah satu tantangan internal dalam perusahaan adalah penguatan kapabilitas SDM & Organisasi. 
Untuk itu Pertamina Patra Niaga merilis Program Development for Excellent Talent (DEX) sebagai        
Platform Pengembangan Kapabilitas Perwira yang komprehensif dan berjenjang dilingkungan SH C&T 
mencakup kompetensi teknis, leadership dan bisnis mulai dari level operator sampai dengan BoD 
minus 1 dengan mengedepankan metode blended learning 10:20:70 (training:coaching:Assignment). 
Melalui Program ini diharapkan Perwira SH C&T tidak hanya cakap dari sisi teknikal, namun memiliki 
jiwa kepemimpinan yang mature, agile dan mengedepankan inovasi serta berdaya saing global. 
    Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution menyampaikan, melalui program DEX,            
Perwira muda di lingkungan Sub Holding Commercial & Trading (C&T) dapat bersaing ditingkat global 
untuk lebih berinovasi dan agile terhadap perubahan.
   "Besar harapan saya ini berjalan, dan anak-anak muda (Perwira C&T) menjadi global talent yang bisa 
bertarung di global business. Kita harus mempersiapkan program-program ini ke teman yang muda jadi 
ketika transisi energi dan sebagainya, C&T terus eksis dan terus berperan dalam transisi energi dan kita 
memahami dari aspek bisnisnya, " pungkas Alfian. 
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Rilis DEX dilaksanakan tgl 17 November 2022 
bertempat di Ballroom Grha Pertamina,                     
dihadiri oleh Direktur SDM PT Pertamina         
(Persero) yang diwakili oleh  VP Talent             
Management, Direksi PT Pertamina Patra 
Niaga beserta jajaran manajemen, Direktur 
SDM & Penunjang Bisnis Subholding di 
lingkungan Pertamina, Direksi Anak                    
Perusahaan, serta perwakilan Agent Of 
Change, dan juga tamu undangan yang 
mengikuti secara daring. Pada kesempatan 
tersebut ditandatangani pula Komitmen 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Di           
Lingkungan Subholding Commercial &            
Trading oleh Direksi PT Pertamina Patra 
Niaga. Komitmen tersebut menjadi tugas dan 
tanggung jawab bersama  dilaksanakan oleh 
Jajaran Manajemen dan Pimpinan Fungsi/      
Regional.
   Sebagai tambahan informasi Program DEX 
sudah mulai bergulir dibulan November yaitu 
DEX Olefin, DEX turboCoach dan DEX 
Global, menyusul kemudian Program DEX lain 
yang kan serentak dilaksanakan sepanjang 
tahun 2023. Sehingga setiap perwira memiliki 
Program pengembangan yang terarah dan 
tepat sasaran setiap tahunnya.

Sementara itu, Direktur SDM & Penunjang Bisnis 
Pertamina Patra Niaga, Mia Krishna Anggraini          
mengatakan, Program Development for Excellent 
Talent (DEX) disusun dan dilaksanakan untuk 
mewujudkan peningkatan dan kapabilitas                  
kompetensi Perwira dalam menjawab tuntutan 
pemenuhan kapabilitas dan kompetensi Perwira 
dalam mencapai target-target bisnis perusahaan.
   "Program ini bisa komprehensif, tidak hanya saja 
dari sisi teknis tapi juga dari leadership dan juga 
enrichment - enrichment lain yang dibutuhkan 
sehingga harapannya teman-teman tidak hanya siap 
untuk menghadapi apa yang ada di depan secara 
jangka pendek, tapi 10 hingga 20 tahun kedepan," 
ujar Mia.
   Selain itu, Program DEX akan menjadi motor       
perusahaan dalam pencapaian visi dan misi                      
perusahaan untuk menjadi Global Energy Champion 
dan sarana bagi setiap Perwira untuk bertumbuh 
dengan peningkatan kapabilitas dan kompetensi 
dalam melaksanakan pekerjaan di perusahaan.

Program development Pekerja untuk memenuhi kebutuhan 
Technical Competencies melalui program training & sertifikasi 
yang bertujuan mewujudkan Operational Excellence.

Development for Excellent Talent

TECH

DEX Tech : Technical Competencies

Development for Excellent Talent

LITE

Program development bagi seluruh Pekerja PRL 12-13 melalui 
pemenuhan Kompetensi Fundamental, yang bertujuan untuk 
mempersiapkan Pekerja menjalankan karir secara cross 
function/lintas fungsi di lingkungan SH C&T.

DEX Lite : Patra Niaga One Competencies

Pembekalan SAM dan SBM melalui coaching dan mentoring 
dari senior expert untuk menghadapi situasi kritikal dengan 
kemampuan stakeholder management, crisis management serta 
komunikasi media serta untuk meningkatkan pencapaian target 
KPI dan menjadi media pembelajaran terhadap tacit knowl-
edge dari para mentor/coach

DEX Sales : Winforce

Program development bagi para Leaders melalui induction 
mengenai peran, fungsi, & pengelolaan Hubungan Industrial di 
Perusahaan untuk meningkatkan Industrial Peace di Perusahaan.

DEX Olefin

Development for Excellent Talent

OLEFIN

Development for Excellent Talent

SALES

Program development yang bertujuan untuk meningkatkan 
kapabilitas Pekerja PRL 12-21 mengenai perencanaan & strategi 
Merger & Acquisition (M&A) asset dan share perusahaan, serta 
mendukung program “Go Expand” dan “Go Petchem” C&T. 

DEX MAX : (M&A Academy)

Development for Excellent Talent

MAX
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Program pengembang kapabilitas Leadership skills para Talent 
yang dilaksankan secara berjenjang, dimulai dari :

DEX Leadership 

Pengembangan Leadership Pekerja PRL 19-21 untuk menjadi 
Strategic Leader dan Project business Leader dalam skala 
domestik maupun global.

DEX Fastron

Program Leadership bagi Pekerja PRL 12-15 yang meliputi 
kemampuan dalam mengelola target kinerja, team work, 
lokasi/teritorial, & stakeholder.

DEX Enduro

Mempersiapkan Leadership Pekerja PRL 16-18 untuk menduduki 
jabatan Operational Leader (Managerial Level).

DEX Prima XP

Program pengembangan Leadership (Leadership Reinforcement)
dengan memberikan exposure kepada para Talent agar dapat 
menghasilkan value creation terhadap Perusahaan, yang terdiri 
dari:

DEX Leadership Enrichment :

Program Executive Coaching bagi Pekerja Level VP/EGM/  
Setara dengan Top Management & Professional Coach, yang 
bertujuan untuk meningkatkan perfoma dan memberikan impact 
secara langsung terhadap bisnis & strategic project.

DEX Turbo Coach

Program development bagi pekerja PRL 12-18 dalam 
mendukung program “Go Expand” C&T melalui training, 
mentoring, & Global Internship untuk memberikan exposure 
kepada Pekerja mengenai Operasional & Ekspansi bisnis C&T di 
tingkat global.

DEX Global

Program development bagi para Pekerja Wanita untuk dapat 
menduduki jabatan strategis di Perusahaan, melalui program 
coaching & mentoring, training, dan Inspiring Sharing Session.

DEX Woman

Program Inspiring & Insightful Sharing Session dari para Leaders 
& Inspirational Speakers mengenai experiences, career journey, 
success stories yang dikemas dalam media Podcast.

DEX Time Podcast

Wadah Perwira untuk mendapatkan layanan konseling terkait 
mental health.

DEX ICON

Development for Excellent Talent

LEADERSHIP
ENRICHMENT

Development for Excellent Talent

LEADERSHIP

Development for Excellent Talent

PRIMA XP

Development for Excellent Talent

FASTRON

Development for Excellent Talent

ENDURO

Development for Excellent Talent

ICON

Development for Excellent Talent

TURBO COACH

Development for Excellent Talent

GLOBAL

Development for Excellent Talent

WOMAN
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BERITA UTAMA

PERTAMINA PATRA NIAGA JAMIN PASOKAN 
& KETERSEDIAAN ENERGI SELAMA AGENDA 
G20 BALI
Bali – Selama berlangsungnya agenda utama G20 pada 15-16 November 2022, Pertamina Patra 
Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) memastikan layanan dan pasokan 
energi di Bali berjalan aman. 
  “Pertama adalah memastikan seluruh titik suplai yakni Terminal BBM, Terminal LPG, dan Depot          
Pengisian Pesawat Udara (DPPU) dalam kondisi optimal. Kedua, memastikan stok di titik suplai dan 
lembaga penyalur seperti SPBU, outlet LPG, SPBU nelayan, dan pengisian pesawat udara semua         
stoknya aman. Ketiga, mempersiapkan sarana Green Energy Station (GES) yang menawarkan layanan 
Charging Station dan Battery Swapping Station, serta beragam BBM ramah lingkungan bagi kebutuhan 
delegasi dan masyarakat,” jelas Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution.

Layanan Avtur
Sebagai ajang internasional, kebutuhan Avtur menjadi salah satu layanan prioritas. Pertamina Patra 
Niaga pada kesempatan G20 ini turut melayani kebutuhan Avtur pesawat penumpang umum maupun 
pesawat perwakilan delegasi negara-negara G20. Pada saat G20, diperkirakan peningkatan konsumsi 
Avtur di Bandara Ngurah Rai Bali sekitar 3%, namun 
puncak peningkatan konsumsi Avtur diperkirakan 
terjadi pada 17 November saat kepulangan dengan 
estimasi konsumsi meningkat hingga 25% dari 
konsumsi normal. 
 “Untuk memastikan kebutuhan Avtur aman, kami            
menambah tanker, memprioritaskan sandar dan     
bongkar untuk produk Avtur. Pengaturan pekerja dan 
menambah truk refuelling juga akan dilakukan. 
Pertamina Patra Niaga juga akan berkoordinasi erat 
dengan maskapai, Angkasa Pura, TNI, POLRI, dan 
Airnav dalam memastikan proses layanan berjalan 
lancar,” kata Alfian.
  Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga menyiapkan 
sarana dan fasilitas Pertamina untuk layanan Avtur di 
beberapa bandara penyangga disekitar Bali, antara 
lain Juanda Surabaya, Abdurahman Saleh Malang, 
Blimbingsari Banyuwangi, Lombok Praya, dan Bandar 
Udara Komodo. 
   “Seluruh sarfas Pertamina di bandara pendukung ini 
akan kami operasikan 24 jam selama G20,”                   
tambahnya.
    Lewat DPPU Adi Soemarmo Solo, Pertamina Patra 
Niaga juga mendistribusikan Avtur untuk pesawat 
delegasi pesawat delegasi Uni Emirat Arab (UEA) 
pada hari Senin (14/11). 
    Penyaluran Avtur ini dalam rangka Presiden UEA, Mohamed bin Zayed melakukan kunjungan   
sekaligus meresmikan Masjid Raya Sheikh Saleh di Solo yang dilakukan bersama  Presiden Republik 
Indonesia, Joko Widodo.
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Layanan Green Energy Station & EV                   
Ecosystem

Perhelatan G20 sangat kental dengan nuansa         
penggunaan energi yang lebih baik dan lebih 
ramah lingkungan. Pertamina Patra Niaga pun 
turut mendukung hal tersebut, salah satunya 
dengan GES, SPBU ramah lingkungan yang 
dalam operasinya didukung oleh PV Solar 
System, menyediakan produk-produk BBM 
ramah lingkungan, dan juga layanan untuk 
kendaraan listrik. 
  Saat ini, setidaknya 57 SPBU GES sudah 
dan sedang dipersiapkan beroperasi di Kota 
Denpasar, Kabupaten Badung, Kab.                  
Jembrana, Kab. Gianyar, dan Kab. Buleleng. 
“Selain operasional yang lebih ramah           
lingkungan dengan PV Solar System, GES 
juga akan melayani dengan produk ramah              
lingkungan unggulan Pertamina, yakni             
Pertamax Series dan Dex Series,” tambahnya. 
   Tidak lupa, EV Ecosytem juga disiapkan oleh 
Pertamina Patra Niaga. Sebanyak 3 Charging 
Station untuk mobil dan bus listrik, dan 7 
Battery Swapping Station untuk motor listrik 
kini sudah beroperasi dan siap digunakan 
untuk kebutuhan pengisian kendaraan listrik di 
Bali.
   “Ini adalah komitmen Pertamina Patra Niaga 
dalam mempersiapkan infrastruktur EV 
ecosystem khususnya di sisi hilir. Dalam G20, 
charging station Pertamina juga digunakan 
untuk pengisian bus listrik yang digunakan 
oleh tim perwakilan delegasi. Pertamina Patra 
Niaga pastikan seluruh sarana EV Ecosystem 
ini dapat beroperasi maksimal sehingga dapat 
menjadi bagian dalam mensukseskan ajang 
G20,” tukas Alfian.

Layanan BBM & LPG

Kebutuhan BBM dan LPG selama G20 juga menjadi 
layanan yang diprioritaskan. Di Bali sendiri                
Pertamina Patra Niaga menyiagakan seluruh             
lembaga penyalurnya, diantaranya 205 SPBU             
reguler, 133 Pertashop, 4 SPBU Nelayan, 3 SPBU 
Kompak, dan 2 titik lembaga penyalur SPBU Satu 
Harga. 
  Begitu pula dengan LPG, 18 Stasiun Pengisian dan 
Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), 102 Agen LPG 
subsidi, dan 22 Agen LPG non subsidi siap 
memenuhi kebutuhan LPG masyarakat, restoran, 
dan perhotelan.
   “Sebelum, saat, dan setelah G20, akan banyak 
mobilisasi dan kebutuhan energi di Bali. Pertamina 
Patra Niaga terus mem-build up stok BBM dan LPG 
supaya seluruh kebutuhan BBM maupun LPG 
tercukupi. Seluruh produk BBM dan LPG kami terus 
siagakan agar ketahanan stoknya tinggi, mengingat 
cuaca saat ini juga harus diantisipasi,” kata Alfian. 



SOROT

Gresik – Sebagai bentuk dukungan terhadap program Kementerian ESDM mengenai konversi BBM 
ke LPG untuk nelayan, Pertamina Patra Niaga di regional Jatimbalinus membantu pelaksanaan                
sosialisasi program konversi BBM ke LPG untuk kapal penangkap ikan bagi nelayan sasaran  dan 
dilanjutkan dengan kegiatan pemberian 905 paket konversi LPG kepada para nelayan oleh Dirjen 
Migas Kementerian ESDM di  Kantor Dinas  Perikanan Kabupaten Gresik, Jl. DR. Wahidin Sudiro 
Husodo No.44a, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Sabtu (12/11). Hadir pada acara tersebut yaitu 
anggota DPR RI Komisi VII, Dyah Roro, Tim Dirjen Migas, Hery Tjahjono, Kepala Dinas Perikanan 
Kabupaten Gresik, Moch. Nadlelah, serta Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga wilayah 
Gresik, Arif Rohman Khakim.
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 Dalam sambutannya, Hery Tjahjono,                    
mengatakan bahwa program konversi BBM ke 
LPG 3 kg ini adalah program berkelanjutan  yang 
merupakan program kemitraan Kementrian 
ESDM  dan Komisi VII DPR RI yang telah              
dilaksanakan sejak tahun 2016. “Kami bersama 
Pertamina telah melakukan program tersebut 
sejak 6 tahun lalu dan ditujukan kepada para 
nelayan dan petani di seluruh Indonesia untuk 
dapat menikmati program subsidi LPG 3 kg dari 
pemerintah, dan pada kesempatan hari ini           
diberikan kepada para nelayan di Kabupaten 
Gresik,” 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 
nelayan yang diberikan paket konversi tersebut. 
Pada tahun 2022  ini ditargetkan sebanyak 5,386 
paket konversi untuk petani dan 1,564 paket 
konversi untuk nelayan tersalurkan di wilayah 
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.

DUKUNG PROGRAM KONVERSI LPG, DIRJEN 
MIGAS DAN PERTAMINA BERIKAN 905 
PAKET KONVERSI LPG KE NELAYAN GRESIK
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masyarakat pasti kesana untuk membeli 
bahan bakar, tentunya ini membuat SPBU dan 
Pertashop memiliki magnet traffic yang besar 
untuk membuka usaha di dalamnya,” terang 
Erwin. 
Lebih lanjut Erwin mengatakan bisnis Non 
Fuel Retail merupakan bisnis yang potensial 
baik bagi Pertamina maupun mitra bisnis, 
serta bagi SPBU ataupun Pertashop. 
Menurutnya sudah ada lebih dari 1.400 mitra 
lokal dan UMKM serta 19.000 Outlet Non Fuel 
Retail yang sudah bekerjasama dan tersebar 
di 6.000 SPBU se-Indonesia.
    “Harapannya, ini dapat menjadi pilot project 
yang membanggakan dan kami siap menyam-
but sinergi yang sama di 373 Pertashop yang 
sudah tersebar se-Sulawesi yang memiliki 
jaringan hingga pelosok desa,” pungkasnya.
  Sementara itu, Pimpinan Cabang Bulog 
Luwuk, La Ode Suleman Ngkalusa                        
mengatakan sebelumnya pun Bulog telah 
melakukan upaya penjualan melalui 
outlet-outlet binaannya ke masyarakat yang 
bernama Rumah Pangan Kita (RPK).                   
Implementasi RPK Bulog di Rumah Akhlak 
Pertashop ini pun diharapkan mampu               
menunjang kebutuhan masyarakat, dimana 
saat ini Bulog pun menjual beragam jenis 
kebutuhan sehari-hari di Rumah Akhlak 
Pertashop diantaranya beras, gula pasir dan 
minyak goreng.
  "Sejalan dengan program Pertamina yakni 
Pertashop, menurut kami ini baik sekali untuk 
disinergikan dengan RPK Bulog, bukan saja 
untuk pengembangan bisnis Pertamina dan 
Bulog, tapi sekaligus membantu pemerintah 
dalam upaya mendekatkan akses                       
ketersediaan pangan dan energi kepada              
masyarakat sekaligus merangsang                    
masyarakat utk dapat mengembangkan                
usahanya,” ujarnya.

Luwuk, 8 November 2022 – Pertashop sebagai 
lembaga penyalur resmi Pertamina berskala kecil 
terus memperlebar konsep bisnis yang menarik bagi 
para investor bahkan memberikan one stop                  
shopping solution memudahkan masyarakat untuk 
berbelanja kebutuhan-kebutuhan pokok selain          
menjual produk-produk unggulan Pertamina lainnya 
yaitu LPG dan Pelumas melalui program Rumah 
AKHLAK Pertashop. 
   Program Rumah AKHLAK Pertashop pertama ini                  
merupakan program sinergi Pertamina dengan 
beberapa BUMN untuk membuka layanan Non-Fuel 
Retail khususnya produk-produk BUMN di 
Pertashop. Rumah Akhlak Pertashop pertama di 
Indonesia ini tepatnya berada di Pertashop 7P94704 
Desa Sayambongin, Kecamatan Nambo, Kabupaten 
Banggai, dimana lahan yang cukup luas dimiliki oleh 
pemilik Pertashop dimanfaatkan untuk BUMN di 
Kabupaten Luwuk memasarkan produk-                  
produknya kepada masyarakat.
   Program Rumah Akhlak Pertashop ini diresmikan 
pada Kamis (3/11) oleh Executive General Manager 
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Erwin 
Dwiyanto, Komite BPH Migas, Iwan Prasetya Adhi, 
Executive Manager Kantor Pos Cabang Luwuk, 
Anggi Wardani, Pimpinan Cabang Bulog Luwuk, La 
Ode Suleman Ngkalusa, Kepala BRI unit Simpong, 
Andriani Yunita bersama dengan Pemilik Pertashop 
7P94704, Agus Damalante.
 Pada kesempatan ini, Erwin mengatakan                
Pertamina Patra Niaga senantiasa terbuka untuk 
berkolaborasi terutama dalam sektor Non Fuel 
Retail, dimana menurutnya selain Pertashop, untuk 
SPBU pun Pertamina siap berkolaborasi bersama 
mitra BUMN lainnya dan UMKM untuk                   
memperluas bisnis Non-Fuel Retail di jaringan                      
lembaga-lembaga penyalur resmi Pertamina. 
   “SPBU dan Pertashop merupakan perputaran 
sehari-hari warga masyarakat, setiap harinya - 

SOROT

PERTAMA DI INDONESIA, RUMAH AKHLAK 
PERTASHOP JADI ONE STOP SHOPPING 
PRODUK RETAIL BUMN
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Ambon, 29 Oktober 2022 – Pertamina sebagai 
BUMN energi tidak hanya menyediakan energi di 
seluruh wilayah Indonesia, namun juga                 
melaksanakan program-program tanggung jawab 
sosial dan lingkungan (TJSL). Pertamina              
membuktikan komitmennya dengan                     
melaksanakan kegiatan Energizing Ambon          
Community di Dusun Kranjang, Desa Wayame, 
Kota Ambon, Maluku.
   Manager CSR Pertamina Persero Dian Hapsari            
mengatakan, “Kami dari tim TJSL Pertamina                    
melaksanakan program pemberdayaan di Desa 
Wayame yaitu program pembinaan usaha                 
hidroponik. Ini merupakan desa binaan ring satu 
dari Integrated Terminal Wayame. Tidak hanya itu, 
kami kembangkan lagi kepada kelompok petani 
berupa bantuan solar panel,” ujarnya.
  Menurut Sari, Pertamina sangat mendukung 
energi bersih sehingga masyarakat akan diajak 
dan diberikan  sosialisasi mengenai solar panel 
sehingga masyarakat bisa memahami dan bisa 
teredukasi, hal ini sejalan dengan Tujuan                       
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 7,8 dan 13 
serta mendukung komitmen Pertamina dalam 
implementasi Environmental, Social and                      
Governance (ESG).
   “Harapannya adalah tentunya masyarakat bisa           
merasakan manfaatnya dari adanya solar panel. 
Adanya penghematan biaya listrik. Penghematan 
biaya listrik sudah kami hitung itu sekitar 8,8 juta 
per tahun sehingga dengan adanya penghematan 
biaya listrik tersebut itu bisa digunakan untuk      
peningkatan produksi usaha,” paparnya.

Masyarakat sangat aktif dan antusias dalam 
mengikuti sosialisasi tersebut. Tak hanya              
mengenai solar panel, masyarakat khususnya 
kelompok petani subur juga diajarkan tentang 
usaha hidroponik sekaligus cara memasarkan 
produk secara online. “Alhamdulillah masyarakat 
sangat antusias mereka sangat aktif untuk ikuti 
kegiatan edukasi ini karena tidak hanya tadi            
diberikan sosialisasi, ada kompetisi juga supaya 
kita bisa melihat bagaimana masyarakat sudah 
memahami edukasi atau ilmu Pengetahuan yang 
sudah diberikan kepada masyarakat, tambahnya.
   Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLHP) Kota 
Ambon, Alfredo Jansen memberikan apresiasi 
kepada Pertamina. “Dua kata untuk Pertamina, 
luar biasa. Hari ini saya patut memberikan             
apresiasi buat Pertamina untuk pemberdayaan 
masyarakat di sini. Apalagi Dusun Kranjang ini 
dijadikan salah satu program Kampung iklim dan 
syukur alhamdulillah puji tuhan kemarin saya 
telah menerima SK penetapan peraih trofi utama 
proklim dan Dusun Kranjang Ini mendapat trofi 
program utama untuk tahun 2022. Hal tersebut 
tidak lepas dari peran CSR Pertamina.

BERDAYAKAN DESA 
WAYAME, PERTAMINA 
PATRA NIAGA REGIONAL 
PAPUA MALUKU              
KENALKAN SOLAR 
PANEL DAN                        
HIDROPONIK

masyarakat pasti kesana untuk membeli 
bahan bakar, tentunya ini membuat SPBU dan 
Pertashop memiliki magnet traffic yang besar 
untuk membuka usaha di dalamnya,” terang 
Erwin. 
Lebih lanjut Erwin mengatakan bisnis Non 
Fuel Retail merupakan bisnis yang potensial 
baik bagi Pertamina maupun mitra bisnis, 
serta bagi SPBU ataupun Pertashop. 
Menurutnya sudah ada lebih dari 1.400 mitra 
lokal dan UMKM serta 19.000 Outlet Non Fuel 
Retail yang sudah bekerjasama dan tersebar 
di 6.000 SPBU se-Indonesia.
    “Harapannya, ini dapat menjadi pilot project 
yang membanggakan dan kami siap menyam-
but sinergi yang sama di 373 Pertashop yang 
sudah tersebar se-Sulawesi yang memiliki 
jaringan hingga pelosok desa,” pungkasnya.
  Sementara itu, Pimpinan Cabang Bulog 
Luwuk, La Ode Suleman Ngkalusa                        
mengatakan sebelumnya pun Bulog telah 
melakukan upaya penjualan melalui 
outlet-outlet binaannya ke masyarakat yang 
bernama Rumah Pangan Kita (RPK).                   
Implementasi RPK Bulog di Rumah Akhlak 
Pertashop ini pun diharapkan mampu               
menunjang kebutuhan masyarakat, dimana 
saat ini Bulog pun menjual beragam jenis 
kebutuhan sehari-hari di Rumah Akhlak 
Pertashop diantaranya beras, gula pasir dan 
minyak goreng.
  "Sejalan dengan program Pertamina yakni 
Pertashop, menurut kami ini baik sekali untuk 
disinergikan dengan RPK Bulog, bukan saja 
untuk pengembangan bisnis Pertamina dan 
Bulog, tapi sekaligus membantu pemerintah 
dalam upaya mendekatkan akses                       
ketersediaan pangan dan energi kepada              
masyarakat sekaligus merangsang                    
masyarakat utk dapat mengembangkan                
usahanya,” ujarnya.
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Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Papua Maluku Edi Mangun sangat 
bersyukur dengan adanya program kelompok tani dusun keranjang ini. “Keberhasilan program ini tak 
lepas dari kontribusi hebat kelompok tani dusun keranjang. Kami sangat mengapresiasi kepada seluruh 
anggota kelompok atas kepercayaan dan semangatnya dalam berpartisipasi pada setiap kegiatan        
pemberdayaan yang kita lakukan. Hingga berhasil mendapatkan apresiasi penetapan peraih trofi utama 
proklim.”
  Kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat yang ada ini merupakan salah satu contoh sinergi 
program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Dahulu kita masuk dengan menyediakan 
aliran air bersih yang menggunakan mesin pompa kinetik sebagai sara pengairan dan menghidupkan 
lahan tandus. Yang dilanjutkan dengan pemberdayaan kelompok tani dusun keranjang, hingga                 
pemanfaatan solar panel sebagai penunjang aktivitas kegiatan pertanian dan program pemberdayaan 
masyarakat ini. Hal ini merupakan salah satu contoh dari pemberdayaan yang full cycle, Tambah Edi.
   Senada dengan hal tersebut, Laktami Ketua Kelompok Petani Subur menyampaikan apresiasi dan 
terima kasih kepada Pertamina. “Saya sangat berterima kasih dan saya bangga dengan adanya 
program binaan Pertamina, Mulai dari air bersih, bantuan solar panel, usaha hidroponik dan juga 
program binaan lainnya untuk keberlangsungan hasil produksi kami. Harapannya semoga Pertamina ke 
depan semakin maju dan semakin banyak membantu masyarakat khususnya petani,” tutupnya.
    Pertamina berharap dengan adanya program pemberdayaan yang dilakukan ini, dapat memberikan 
dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar dan juga dapat menjadi salah satu 
sarana edukasi dalam mengembangkan kapasitas kelompok masyarakat yang ada. Kami juga 
berharap bahwa nantinya akan ada program-program pemberdayaan serupa yang dapat kita                     
kembangkan di wilayah ring satu operasional pertamina lainnya.


