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Tingkatkan Penerapan ESG, Pertamina 
Patra Niaga Dukung Kemampuan 
Sahabat Disabilitas  

BERITA UTAMA

 Pjs. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga 
SH C&T, Irto Ginting mengatakan, implementasi ESG yang 
dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga tersebar dalam 
sejumlah program bagi penyandang disabilitas, baik di 
lingkungan kerja Pertamina, maupun melalui program 
Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bagi masyarakat di 
sekitar wilayah operasi. 
 Pertamina Patra Niaga turut membuka akses 
kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sebagai 
agent Call Center 135. Para sahabat disabilitas diberikan 
pelatihan serta ruang untuk mengembangkan pengetahuan 
dan keterampilan dalam bidang manajemen hubungan 
pelanggan.
 “Jika konsumen pernah menghubungi Call Center 
Pertamina 135, dibalik nada suara yang ramah terdapat 
6 orang agent yang merupakan sahabat disabilitas. Kami 
tidak melihat keterbatasan yang dimiliki, namun kegigihan 
mereka melayani dengan tulus dan selalu berupaya 
memberikan layanan yang prima bagi konsumen Pertamina, 
dan itu patut dijadikan contoh. Melalui lingkungan kerja 
yang lebih inklusif, kami ingin memberikan kesempatan 
bagi sahabat disabilitas agar dapat berkontribusi dan 
berprestasi di Pertamina,” ungkap Irto.

 Selain itu Irto menjelaskan, Pertamina Patra 
Niaga turut menginisiasi program-program CSR dalam 
bentuk inovasi sosial yang berkelanjutan untuk mendorong 
kemandirian ekonomi dan menghapuskan diskriminasi 
yang dialami kelompok penyandang disabilitas di sekitar 
wilayah operasinya di seluruh Indonesia.
 Di bidang pendidikan atau Pertamina Cerdas, 
Pertamina Patra Niaga mengembangkan program 
Dreamable. Sekolah pendidikan inklusif ini membantu 50 
orang Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kabupaten 
Bandung, Jawa Barat, yang selama ini tidak memiliki akses 
terhadap sekolah formal maupun mengalami diskriminasi. 
Selain itu di wilayah Kabupaten Buleleng, Bali, terdapat 
program CSR Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) Kolok 
Bengkala. Program ini fokus pada pendidikan pengentasan 
buta huruf, dan pelatihan keterampilan kearifan lokal bagi 
komunitas kolok (tuli-bisu). Ada juga KALEB (Komunitas Tuli 
Peduli Bitung), yang hadir membantu 45 orang penyandang 
tunarungu di Kota Bitung, Sulawesi Utara, dalam menunjang 
kegiatan pelatihan berkomunikasi menggunakan bahasa 
isyarat.

Jakarta, 5 November 2021 – PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) 
terus memperkuat penerapan Environmental, Social and Governance (ESG). Salah satu inisiatif ESG yang diperkuat yakni 
promoting human rights, dengan membuka akses kesempatan kerja yang lebih inklusif, mempromosikan keberagaman 
serta hak asasi manusia, dan menghapuskan diskriminasi.
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 Di bidang pemberdayaan masyarakat atau 
Pertamina Berdikari, terdapat program difablepreneur 
Sriekandi Patra yang memberikan pendampingan 
psikososial, pelatihan membatik, serta pembentukan pusat 
inkubasi bisnis bagi kelompok difable di Boyolali, Jawa 
Tengah. Di Bandar Lampung, program SADILA (Sahabat 
Disabilitas) memberikan pelatihan keterampilan teknis 
usaha steam motor dan meracik kopi secara mandiri. Lalu 
di Banjarmasin, Kalimantan Selatan terdapat program 
Pertadaya (Pertamina bersama Disabilitas Berkarya), 40 
penyandang disabilitas tuna rungu diberikan pelatihan dan 
pengembangan usaha cuci motor, membuat kue, menjahit, 
dan potong rambut.
 Sedangkan di bidang kesehatan atau Pertamina 
Sehat, terdapat program Bina Kampung Sehat yang secara 
rutin  mengadakan  pemeriksaan  kesehatan bulanan serta  

pendampingan bagi penyandang disabilitas mental 
(Orang Dengan Gangguan Jiwa) di Kota Parepare, 
Sulawesi Selatan. 
 “Program-program tersebut ke depan akan 
terus dikembangkan agar berkelanjutan. Sehingga dapat 
mendukung pemerintah dalam menerapkan nilai ESG 
dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau 
Sustainable Delevopment Goals (SDG’s) terutama di point 
3, 4 dan 8 yaitu untuk memastikan kehidupan yang sehat 
dan mendukung kesejahteraan, memastikan pendidikan 
yang inklusif dan berkualitas, dan mendukung pertumbuhan 
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tambah Irto.
 Melalui beberapa insiatif ESG tersebut, Pertamina 
Patra Niaga berhasil meraih 4 PROPER Emas dari 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di tahun 
2020.
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Seko, Daerah Ojek Termahal di Dunia 
Kini Merdeka Energi  

SOROT

 Melihat kondisi akses jalan yang seperti itu, 
Pertamina pun tetap mencanangkan wilayah tersebut 
sebagai lokasi BBM Satu Harga melengkapi 3 lokasi 
lainnya di Sulsel .
 Distribusi BBM ke Seko dilakukan dengan mobil 
tanki sejauh total 187 KM dari Terminal BBM Palopo di 
Bua. Kondisi jalanan yang rusak mengakibatkan BBM harus 
dipindahkan ke dalam drum yang kemudian diangkut 
dengan pick up dan truk double gardan. Seringkali longsor 
dan jalanan berlumpur akibat hujan menunda waktu BBM 
tiba menjadi 4-6 hari, dari kondisi normal hanya sehari. Tak 
ayal awak transportir BBM sering menginap di jalan dan 
membawa bekal berlebih untuk mempersiapkan semua 
kemungkinan. 

 Sebelum ada SPBU BBM Satu Harga di Seko, 
SPBU terdekat terdapat di Sabbang dengan jarak 118 KM 
dari Seko, sehingga harga BBM bisa mencapai Rp 25.000,- 
hingga Rp 30.000,- per liter. Sejak beroperasi pada Juni 
2021, konsumsi BBM mencapai 20 kilo liter untuk Premium 
dan 20 kilo liter untuk Biosolar. 
 Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani 
mengapresiasi langkah yang dilakukan Pertamina. Ia 
mengatakan pihaknya berkolaborasi dengan Pertamina, 
BPH Migas dan Kementerian ESDM untuk mempercepat 
proses SPBU ini agar segera menekan harga bahan pokok 
yang melambung sangat mahal di Seko. “Dulu di Seko 
ini paling murah harga untuk premium itu Rp 25.000 per 
liternya. Sekarang dengan adanya SPBU Satu Harga ini 
harganya Rp 6.450,- per liternya. Kalau bio solar sebelum 
ada SPBU juga mahal, bisa sampai Rp 30.000, sekarang 
masyarakat kita di Seko bisa beli Rp5.150 saja per liter,” 
ujar Bupati perempuan pertama di Sulsel itu.

Masyarakat mungkin tak asing dengan nama Seko, salah satu kecamatan di Luwu Utara, Sulawesi Selatan ini sempat viral 
pada beberapa tahun lalu dengan ojek termahal di dunia. Untuk ke Masamba, ibu kota Luwu Utara, penduduk Seko harus 
merogoh kocek 1,5 juta rupiah untuk membayar ojek motor. Motor dipandang sebagai sarana transportasi yang paling 
mungkin digunakan karena kondisi jalan yang berlumpur dan sering longsor menyulitkan apabila mobil harus melaju di 
jalanan tersebut. 
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Pertashop Wujudkan Kemudahan 
Akses Energi Berkualitas di Seluruh 
Pelosok Negeri 

LENSA

 Dalam inisiatif tersebut, komunitas terkecil tetap 
harus mendapatkan akses yang mudah untuk menikmati 
energi bersih dan berkualitas dengan turut melibatkan 
masyarakat dalam implementasinya. Pjs. Corporate 
Secretary Pertamina Patra Niaga SH C&T, Irto Ginting 
menyatakan bahwa hal ini diwujudkan Pertamina Patra 
Niaga melalui perluasan jaringan Pertashop memastikan 
energi berkualitas dan ramah lingkungan dengan harga 
terjangkau yakni Pertamax tersedia hingga desa.
 “Sesuai dengan amanah Undang-Undang (UU) 
Energi No. 30 tahun 2007 sehingga bukan hanya menjaga 
kecukupan pasokan secara nasional, tapi juga memberikan 
kemudahan akses yang sama untuk seluruh masyarakat 
Indonesia. Lewat Pertashop kita wujudkan hal tersebut, 
Pertamax kini hadir bagi masyarakat sebagai bahan 
bakar berkualitas dan ramah lingkungan dengan harga 
yang terjangkau, harga yang sama dengan SPBU di kota,” 
terang Irto.

 Pertamax merupakan salah satu produk 
berkualitas Pertamina, dengan Research Octane Number 
(RON) 92 Pertamax merupakan produk bahan bakar yang 
tepat bagi mesin kendaraan modern. Dengan Formula 
Pertatec, Pertamax juga memiliki kemampuan untuk 
melindungi dan membersihkan mesin dari penumpukan 
karbon, sehingga pembakaran akan lebih optimal yang 
berarti pemakaian bahan bakar menjadi lebih irit. 
 Tidak hanya itu, dengan RON 92 maka Pertamax 
sudah memenuhi standar bahan bakar ramah lingkungan 
yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (Permen LHK) No. 20 Tahun 2017 tentang 
Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru 
Kategori M, N, dan O. Pasal 3 Ayat 2 pada Permen LHK 
tersebut menyatakan bahwa minimal RON adalah 91, dan 
untuk bahan bakar diesel minimal Cetane Number (CN) 
adalah 51.

Jakarta – Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) terus mendorong percepatan 
program Go Retail sebagai komitmen perusahaan terhadap salah satu inisiatif Environment, Social, and Governance 
(ESG). Inisiatif ESG yang dimaksud adalah improve accessibility to energy for the community atau pemerataan akses 
energi yang mudah hingga pelosok negeri bagi seluruh masyarakat. 
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 “Sekitar 70% polusi udara yang terjadi didaerah 
perkotaan berasal dari emisi gas buang kendaraan. 
Inilah yang mendorong Pertamina untuk mengedukasi dan 
memperkuat akses BBM berkualitas dan ramah lingkungan, 
bahkan hingga pelosok melalui Pertashop. Kini BBM RON 
92 dengan kandungan sulfur menuju standar EURO IV telah 
hadir hingga ke desa dan makin diminati masyarakat, ini 
wujud komitmen Pertamina dalam mendukung terwujudnya 
penggunaan energi bersih,” kata Irto. 
 Sepanjang tahun 2021 hingga Bulan September 
lalu, Pertamax yang disalurkan melalui Pertashop di 
lebih dari 4.400 kecamatan atau sekitar 62% dari total 
kecamatan di Indonesia telah mencapai 197 Juta Liter. Di 
Bulan September, lebih dari 8% total penjualan Pertamax 
nasional juga disumbang dari kehadiran Pertashop 
sebagai lembaga penyalur.resmi produk energi berkualitas 
Pertamina.

 Dalam mewujudkan akses energi berkualitas 
dan ramah lingkungan, Pertamina Patra Niaga tidak lupa 
mengajak dan memberdayakan masyarakat disekitarnya. 
3 ribuan Pertashop yang sudah beroperasi turut membuka 
lapangan pekerjaan bagi 6.000 masyarakat di daerah 
tersebut, mendorong produktivitas, dan membangun 
ekonomi mulai dari desa. 
 “Pertashop telah membawa akses energi 
bersih dalam bentuk BBM berkuallitas Pertamax serta 
mendorong pemberdayaan masyarakat desa. Pertamina 
Patra Niaga akan terus melanjutkan program ini, sebagai 
wujud pemerataan energi serta implementasi inisiatif ESG 
mendorong penggunaan energi bersih yang lebih baik 
bagi lingkungan,” pungkas Irto.
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Tingkatkan Kesiagaan Pendistribusian 
Energi, Pertamina Patra Niaga 
dan Astra Tol Cipali Gelar Simulasi 
Penanggulangan Kecelakaan 
Mobil Tangki 

REGIONAL

 Seperti latihan simulasi keadaan darurat yang 
dilaksanakan bersama dengan PT Lintas Marga Sedaya 
(Astra Tol Cipali) yang dilaksanakan di Jalur Tol Cipali KM 
77, Jawa Barat yang dihadiri langsung oleh Ketua KNKT 
(Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Soerjanto 
Tjahjono, VP HSSE PT Pertamina Patra Niaga Subholding 
Commercial & Trading T. Parningotan Pasaribu, Kepala 
Divisi Operasi PT Astra Tol Cipali Suyitno, serta perwakilan 
dari Kementrian dan Instansi terkait lainnya.
 Skenario penanggulangan keadaan darurat 
mobil tangki BBM diawali mobil tangki masuk gerbang 
Tol Cipali arah Jakarta KM. 77 Jalur B, kemudian mobil 
tangki dipotong atau didahului oleh kendaraan lain yang 
mengakibatkan mobil tangki terbalik pada posisi sebelah 
kiri dan menutup sebagian badan jalan. Insiden terpantau 
oleh tim Astra Tol Cipali melalui CCTV Trafic Monitoring 
Control (TMC), lalu mobil patroli segera mengarah ke 
lokasi, kemudian dilakukan analisa insiden oleh petugas 
dengan dilanjuti proses penanganan tim rescue, derek, dan 
penyiapan tim pemadam kebakaran
 Ketika sedang dilakukan alih lalu lintas dengan 
proses kontra flow kendaraan, kompartemen mobil tangki 
yang mengalami rembesan mulai muncul percikan api dan 
terbakar, kemudian dilakukan pemadaman dan berhasil 
ditanggulangi serta dilakukan proses evakuasi mobil tangki 
oleh tim fire brigade Pertamina,  adapun  2  orang korban 

luka awak mobil tangki yang ada juga langsung dievakuasi 
ke Rumah Sakit Abdul Radjak Purwakarta menggunakan 
ambulance untuk diberikan tindakan perawatan intensif. 
 “Simulasi keadaan darurat kali ini masuk dalam 
kategori level 0. Latihan ini merupakan upaya Tim Pertamina 
dan Astra Tol Cipali mengasah kewaspadaan seluruh 
personil. Tak hanya faktor keamanan, juga kesigapan 
setiap Pekerja untuk cepat merespons terjadinya insiden 
kecelakaan mobil tangki di Jalan Tol, ataupun keadaan 
darurat lainnya,” ujar Area Manager Communication, 
Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa 
Bagian Barat Eko Kristiawan.
 Pelaksanaan simulasi tetap mematuhi protokol 
kesehatan meski dilakukan secara langsung di lokasi 
simulasi. Latihan bersama semacam ini, Eko mengungkapkan, 
Sebagai pilot project join exercise yang dilakukan oleh 
Pertamina bersama dengan Astra Tol Cipali. Pada beberapa 
kegiatan simulasi-pun kerap melibatkan pihak eksternal 
yang seringkali berada pada garis depan penanganan 
kondisi darurat. Tujuannya, supaya kemampuan petugas 
Pertamina dalam penanganan ancaman, insiden, dan 
situasi darurat apapun tetap diimbangi oleh kemampuan 
berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait. 
 “Pada akhirnya, kegiatan simulasi diharapkan 
dapat meminimalisir gangguan operasional Pertamina 
dalam menjamin ketersediaan energi,” tambah Eko.

Cipali (3/11)– Bagi perusahaan energi, aspek keselamatan menjadi salah satu hal terpenting. Karena itu, PT Pertamina 
(Persero) melalui Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Subholding Commercial & Trading senantiasa 
mengasah kemampuan personilnya dalam menghadapi kondisi darurat dengan berbagai simulasi dan latihan. 
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Tebarkan “Energizing You” di Pulau 
Dewata, Patra Niaga Selenggarakan 
Touring Bareng MyPertamina

REGIONAL

 Melalui tema tersebut, para pekerja Pertamina 
Patra Niaga regional Bali bersama dengan Hiswana Migas 
DPC Bali yang tergabung dalam “Perwira Migas 4WD”, 
melaksanakan kegiatan Touring Bareng MyPertamina
. Area Manager Communication, Relations & CSR 
Pertamina Patra Niaga Maketing Region Jatimbalinus 
Deden Mochammad Idhani mengatakan bahwa kegiatan 
ini merupakan salah satu sarana Pertamina melalui Patra 
Niaga untuk menebarkan semangat “energizing you” 
kepada para pelanggan setianya. 
 “Di saat pandemi Covid-19 masih berlangsung 
dan kondisi ekonomi masyarakat menurun, ditambah lagi 
keprihatinan kita beberapa waktu lalu Bali tertimpa musibah 
bencana, maka melalui kegiatan ini kami ingin memberikan 
semangat sekaligus komitmen kepada konsumen bahwa 
Pertamina melalui Patra Niaga selalu hadir untuk memenuhi 
kebutuhan energi,” ujarnya. 
 Rangkaian kegiatan touring diawali dengan 
pengisian Bahan Bakar Khusus (BBK) Pertamax Turbo 
dan Dex untuk 15 mobil peserta di SPBU 54.803.33 di 
Badung untuk kelancaran berkendara, tentunya dengan 
menggunakan aplikasi MyPertamina. SPBU Mini yaitu 
Pertashop Wanagiri di Buleleng merupakan destinasi 
pertama yang di singgahi oleh rombongan touring.
 Pada kesempatan ini para “Perwira Migas 
4WD” mengunjungi gerai Pertashop serta membagikan 
merchandise Pertamina kepada para konsumen yang 
singgah untuk mengisi bahan bakar kendaraannya di 
Pertashop tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk 
apresiasi kepada konsumen setia Pertamax. “Aksi ini juga 
merupakan salah satu wujud nyata program Pertamina 
Peduli Pelanggan yang digaungkan oleh Pertamina”, tutur 
Ferry Pasalini, Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga, 
Wilayah Pemasaran Bali.

 Di akhir kegiatan touring, peserta melakukan 
kegiatan “Camping Bareng Bright Gas Can” sebagai 
salah satu kegiatan kampanye promosi produk Bright Gas 
Can yang bekerjasama dengan Camping Ground Taman 
Denbukit Bedugul.
 “Touring Bareng MyPertamina Perwira Migas 4WD 
ini nantinya akan terus berlanjut dengan konsep-konsep atau 
ide-ide berbeda kedepannya. Diharapkan setelah pandemi 
Covid-19 usai kita dapat melibatkan para pelanggan dan 
stakeholder lainnya sehingga semangat energizing you 
dapat kita tebarkan ke seluruh negeri,” pungkas Deden.* 
 
Pertamina Bantu Korban Gempa Karangasem Bali 
 
Selain melaksanakan kegiatan touring, para peserta 
sebelumnya juga memberikan bantuan ke wilayah 
terdampak gempa di Kabupaten Karangasem, Bali.  
Agenda dengan tema Pertamina Peduli Bencana Gempa 
Karangasem memberikan bantuan ke wilayah terdampak 
gempa sebelum pelaksanaan touring.  Bentuk aksi 
Pertamina Peduli kali ini adalah pemberian bantuan 
berupa 15 tabung Bright Gas 12 Kg untuk tenda 
Dapur Umum milik Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) yang didirikan beberapa waktu lalu 
sebagai pos bantuan untuk para warga Kabupaten 
Karangasem dan sekitarnya yang terdampak gempa. 
 
“Sebelumnya kami juga telah memberikan bantuan 
sebanyak 25 Refil LPG Bright Gas 12 Kg dan 150 buah 
terpal untuk para korban terdampak gempa. Diharapkan 
dengan bantuan tersebut dapat mendukung pekerjaan 
para petugas di tenda Dapur Umum BNPB,” ungkap Ferry 
Pasalini, Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga, 
Wilayah Pemasaran Bali. 

Bali – Sebagai salah satu bentuk komitmen Pertamina dalam menyalurkan energi hingga pelosok negeri, di tahun 2021 ini 
PT Pertamina (Persero) memiliki tema korporasi yaitu “energizing you” sebagai salah satu roda penggerak ekonomi dan 
ketahanan energi nasional.
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Pertamina Patra Niaga Berkomitmen 
Optimalkan Keberlangsungan 
Operasional dan Lingkungan di 
Wilayah Jatimbalinus

REGIONAL

 Proper merupakan instrumen untuk mengukur 
kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup 
yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Republik Indonesia. PROPER diimplementasikan 
oleh Pertamina sebagai bagian dari komitmen penerapan 
Good Corporate Governance (GCG) dan mendorong 
penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan 
melalui berbagai macam inisiatif positif.
 Menurut Executive General Manager Pertamina 
Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Deny Djukardi, selama 
3 tahun berturut-turut semenjak tahun 2018 hingga 2020, 
Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus telah meraih 
16 (enam belas) PROPER Hijau, 30 (tiga puluh) PROPER 
Biru dan 2 (dua) PROPER Emas dari 16 unit operasinya.
  “Capaian tersebut membuktikan bahwa Pertamina 
Patra Niaga di wilayah Jatimbalinus selalu patuh terhadap 
seluruh peraturan dalam pengelolaan lingkungan baik 
itu pengelolaan sumber daya alam, konservasi energi, 
pengembangan masyarakat (CSR) maupun kehandalan 
sarana serta prasarananya.  Dengan operasi yang ramah 
lingkungan maka akan menjamin keberlangsungan operasi 
perusahaan karena didukung oleh stakeholders dan upaya 
ini sejalan dengan komitmen Go Sustainable Pertamina, “ 
ujar Deny. 

 Bahkan, tambah Deny, sepanjang tahun 2018 
sampai dengan 2021 dari bidang CSR  Pertamina Patra 
Niaga di regional Jatimbalinus juga meraih beberapa 
penghargaan diantaranya Nusantara CSR Award,  
Penghargaan Proklim, Indonesia Green Award dan 
Proving League Local Hero. “Unit bisnis kami yang telah 
mendapatkan PROPER peringkat Emas dan Hijau yang 
merupakan wujud dari beyond compliance atau melebihi 
standarisasi yang ada. Selain telah handal mengelola 
operasionalnya, penerima peringkat PROPER Emas dan 
Hijau juga telah berhasil melakukan pelaksanaan sistem 
pengelolaan lingkungan, memanfaatkan sumber daya 
secara efisien dan melaksanakan tanggung jawab sosial 
dengan baik yang berkontribusi terhadap peningkatan 
kualitas hidup masyarakat sekitarnya untuk turut serta 
mendukung keberlangsungan operasional dan kelestarian 
lingkungan,” pungkas Deny.
 Sebagai Sub Holding Pertamina di bidang 
Commercial & Trading, Pertamina Patra Niaga senantiasa 
berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada 
para pelanggan setianya. Jika ada masukan, saran dan 
informasi lebih lanjut, konsumen dapat menghubungi kontak 
Pertamina 135 atau mengunduh aplikasi mypertamina di 
apple store atau google store.

Surabaya – Sebagai bentuk dukungan Pertamina dalam program PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
Pertamina Patra Niaga di wilayah Jatimbalinus berkomitmen untuk terus mengoptimalkan keberlangsungan operasional 
dan lingkungan pada 19 titik Integrated dan Fuel Terminal yang ada di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat 
dan Nusa Tenggara Timur.


