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BERITA UTAMA

Energi Melayani Negeri, Pertamina
Patra Niaga Siaga Penuhi Kebutuhan
Energi Saat Natal dan Tahun Baru
Jakarta – Menyambut masa libur Hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial
& Trading PT Pertamina (Persero) memastikan kondisi stok dan proses penyeluran energi berjalan dengan aman. Direktur
Utama Pertamina Patra Niaga SH C&T, Alfian Nasution mengatakan bahwa Natal dan Tahun Baru sudah menjadi salah
satu masa dimana Pertamina memastikan seluruh kebutuhan energi masyarakat terpenuhi dengan baik.
“Menyambut masa Natal dan Tahun Baru, kami
pastikan stok nasional dalam kondisi sangat aman. Per
7 Desember, ketahanan stok untuk seluruh produk bahan
bakar minyak rata-rata berada diatas 19 hari, LPG diatas
14 hari, dan Avtur 35 hari. Proses distribusi juga terus kami
pantau melalui Pertamina Integrated Command Centre
(PICC) dan dashboard digitalisasi SPBU. Untuk menjamin
hal tersebut, kami juga kembali mengaktifkan satuan tugas
Natal dan Tahun Baru (Satgas Naru) untuk memastikan
seluruh kebutuhan energi masyarakat terpenuhi dengan
baik,” jelas Alfian.
Alfian melanjutkan, Pertamina Patra Niaga juga
telah menghitung proyeksi peningkatan konsumsi energi
masyarakat selama masa libur Natal 2021 dan Tahun
Baru 2022. Setidaknya akan ada peningkatan kebutuhan
sekitar +6.2% untuk Gasoline (bensin), +2.7% untuk Gasoil
(diesel), +3% untuk LPG, dan +24% untuk Avtur, semuanya
dibandingkan dengan rerata Oktober.
Sebagai antisipasi terhadap proyeksi tersebut,
Pertamina Patra Niaga telah melakukan beberapa
antisipasi. 114 terminal BBM, 23 terminal LPG, 68 Depot
Pengisian Pesawat Udara (DPPU), lebih dari 7.400 SPBU,
serta seluruh rantai distribusi LPG mulai dari Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBBE) hingga agen dan
pangkalan LPG baik yang subsidi maupun non subsidi telah
disiapkan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

Selain itu, Pertamina Patra Niaga kembali
menyiapkan layanan dan fasilitas tambahan. Setidaknya,
akan disiapkan 1.077 SPBU Siaga dijalur reguler, 63 SPBU
Siaga di jalur tol, 218 Motoris atau armada Pertamina
Delivery Service (PDS), 144 titik kantong BBM SPBU, 34
unit Pertashop atau SPBU modular, serta lebih dari 48 ribu
agen dan pangkalan LPG Siaga, layanan di 68 DPPU juga
akan terus siaga memenuhi kebutuhan Avtur bagi seluruh
maskapai penerbangan. Selain operasional, Pertamina
Patra Niaga juga menyediakan layanan antigen di 25
SPBU.
“Jadi untuk menjawab proyeksi peningkatan
konsumsi masyarakat, Pertamina Patra Niaga sudah
menyiapkan seluruh fasilitas untuk beroperasi dengan
maksimal. Selain yang beroperasi reguler, layanan
tambahan ini juga kami siapkan sebagai antisipasi
terutama di jalur-jalur dan wilayah dengan proyeksi
peningkatan konsumsi tertinggi, misalkan wilayah yang
merayakan Natal, wilayah yang merayakan tahun baru,
tempat wisata, jalur lintas utama, serta wilayah rawan
bencana. Selain operasional kami juga telah siapkan
layanan antigen, layanan pembayaran non tunai melalui
MyPertamina, serta memastikan seluruh fasilitas Pertamina
sudah mentaati protokol kesehatan,” tambah Alfian.
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Bagi seluruh pelanggan setia, Pertamina Patra
Niaga juga kembali menyediakan loyalty program.
Sepanjang masa Natal dan Tahun Baru, akan dilaksanakan
program MyPertamina Fair, tukar tabung ke Bright Gas,
promo layanan non-fuel retail (NFR) di beberapa outlet
Bright Store, serta promo khusus untuk pembelian Fastron
dan Enduro.
Sebagai upaya pengamanan penyaluran BBM,
LPG, dan Avtur, Pertamina Patra Niaga juga melakukan
berbagai koordinasi. Selain secara internal dalam
memastikan stok, penambahan armada, serta kesiapan
seluruh tambahan layanan, Pertamina Patra Niaga juga
berkoordinasi dengan stakeholder, seperti Kementerian
Perhubungan, Kementerian ESDM, BPH Migas, Polri, Jasa
Marga dan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), Telkom, serta
perbankan untuk memastikan transaksi kebutuhan lembaga
penyalur dapat tetap dilayani.
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“Dengan seluruh antisipasi ini, kami himbau
masyarakat tidak perlu khawatir, Pertamina Patra Niaga
tetap siaga melayani kebutuhan energi masyarakat agar
tetap terpenuhi dengan baik dengan tetap mengedepankan
protokol kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Bagi
seluruh saudara kita yang merayakan, Selamat Hari Natal,
semoga perayaan dan ibadahnya dapat berjalan dengan
khidmat,” pungkas Alfian.
Jika masyarakat membutuhkan informasi serta
layanan Pertamina Patra Niaga selama masa libur Natal
dan Tahun Baru, masyarakat dapat memanfaatkan layanan
pelanggan Pertamina Call Center (PCC) 135 yang selalu
siaga selama 24 jam.*

LENSA

Program Pinky Movement, Jurus
Pertamina Patra Niaga Dorong
Penyaluran LPG Lebih Tepat Sasaran
Jakarta – Terus produktif mendorong pencapaian CSV atau Creating Shared Value melalui program-program perusahaan
yang dapat menciptakan nilai ekonomi dan nilai sosial yang berkelanjutan, PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding
Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) terus memperluas distribusi LPG Non Subsidi Bright Gas melalui program
Pinky Movement.
Pinky Movement merupakan program kemitraan
dari perusahaan yang memberikan bantuan modal usaha
berupa kredit pinjaman lunak untuk pangkalan LPG Bright
Gas sebagai jaringan distribusi resmi LPG Non PSO,
serta pangkalan LPG PSO yang tertarik menjual Bright
Gas. Selain menyasar pangkalan LPG, program ini juga
menyasar Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pengguna LPG
bersubsidi seperti pengusaha makanan, toko ritel skala
kecil, hingga peternakan untuk beralih ke LPG non subsidi.
Khusus pangkalan LPG, bantuan pinjaman lunak
digunakan untuk penambahan stok tabung Bright Gas 5.5
Kg dan 12 Kg, modal penambahan sepeda motor untuk
digunakan sebagai sarana Pertamina Delivery Service
(PDS), branding outlet, serta kebutuhan lainnya. Sehingga
pangkalan LPG Bright Gas diharapkan dapat memperkuat
stok, sarana pelayanan, dan memperluas jaringan distribusi
“Mendukung pangkalan LPG dan UMK agar
naik kelas, Pinky Movement juga merupakan upaya
Pertamina Patra Niaga mengimplementasikan Sustainable
Development Goals (SDGs) poin 8, yaitu mendukung
penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, program ini turut memberikan nilai tambah
bagi perusahaan yaitu menekan penggunaan LPG subsidi
yang tidak tepat sasaran,” jelas Pjs. Corporate Secretary
Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting.

Irto menambahkan, tahun ini total 573 outlet
LPG dan UMK yang tersebar di seluruh Indonesia sudah
tergabung dalam program Pinky Movement dan sudah
menerima kredit pinjaman lunak dari tim Small, Medium
Enterprises Partnership Program (SMEPP) PT Pertamina
(Persero).
“Program ini tidak hanya berhenti sampai
bantuan pinjaman modal. Namun didalamnya terdapat
edukasi dan pendampingan bagi UMK yang menjadi mitra
binaan agar naik kelas. Selain dapat mengembangkan
usaha, mitra Pinky Movement diharapkan dapat turut
mengedukasi masyarakat untuk menggunakan LPG sesuai
peruntukannya,” terangnya.
Terakhir Irto menambahkan, ke depan Pertamina
Patra Niaga bersama-sama dengan mitra Pinky Movement
terus melanjutkan pemerataan energi dengan memperluas
jaringan distribusi LPG Non PSO. Juga akan semakin
produktif membantu penyaluran LPG yang tepat sasaran
dan lebih efisien.
Adapun syarat untuk dapat bergabung menjadi
mitra Pinky Movement Pertamina dapat dicek pada
https://www.pertamina.com/id/program-kemitraan atau
menghubungi Pertamina Call Center 135.
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REGIONAL

Jaga Stabilitas Minyak Tanah Jelang
Nataru, Pertamina Menggelar Operasi
Pasar di Timika
Untuk memastikan pelayanan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah dipasaran hingga ketangan
konsumen, PT Pertamina (Persero) menggelar operasi pasar di Kabupaten Mimika selama 5 hari, dimulai pada tanggal 6
hingga 11 Desember 2021.
Edi Mangun, Area Manager Communication
Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Sub Holding
Commercial and Trading Regional Papua Maluku
menjelaskan Operasi pasar dilakukan oleh Pertamina Patra
Niaga Regional Papua Maluku - Jobber Timika bekerja
sama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Mimika dengan sasaran warga atau masyarakat konsumen
pengguna minyak tanah, agenda operasi pasar kata Edi
Mangun merupakan agenda rutin tahunan menjelang hari
besar keagamaan, seperti Natal dan Tahun baru.
“Kami dari Pertamina Patra Niaga Regional
Papua Maluku - Jobber Timika mulai hari ini, Senin tanggal
6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Des 2021
melaksanakan operasi pasar untuk produk Minyak Tanah,
yang menjadi sasaran operasi pasar ini yakni Warga/
masyarakat Mimika, dengan tujuan operasi pasar sebagai
Agenda rutin mendekati natal dan tahun baru” kata Edi
Mangun, Senin (6/12/2021).
“Untuk operasi pasar kali ini, Minyak Tanah
yg dialokasikan dalam operasi pasar sebanyak 120
KL, dimana kami bersama Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Mimika telah menetapkan titik-

titik dilakukannya operasi pasar agar masyarakat konsumen
minyak tanah dapat langsung menjangkau operasi pasar
tersebut” tambah Edi Mangun.
Untuk titik-titik lokasi operasi pasar sebagai teknis
penentuan yang ditetapkan dari Dinas Perindustrian dan
Perdagangan yakni di 24 Titik yg tersebar di 6 Distrik
kabupaten Mimika.untuk hari ini operasi pasar minyak
tanah dilaksanakan di gereja Tiga Raja, Solafide dan
Gereja Marthen Luther.
Pada kesempatan ini Edi Mangun juga
menghimbau kepada pihak kepolisian dan Disperindag
kabupaten Mimika agar dapat melakukan pengawasan
dan penindakan secara tegas kepada pihak-pihak yang
dengan sengaja melakukan penimbunan terhadap BBM
subsidi.
“Bagi Pertamina jika ditemukan keterlibatan
lembaga Penyalur yang ikut bermain mata dengan siapa
saja untuk menimbun dan menjual Minyak Tanah dengan
harga diluar harga resmi, maka kami akan menindak
dengan tegas bila perlu hingga pada Pemutusan Hubungan
Usaha (PHU)” tegas Edi Mangun.
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Pertamina Salurkan Produk Dex 10
PPM Perdana di Indonesia
Balongan 7 Desember 2021 - Sebagai kado HUT Pertamina ke 64, PT Pertamina Patra Niaga, selaku Sub Holding
Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) melalui Regional Jawa Bagian Barat mewujudkan komitmen untuk selalu
memberikan pelayanan terbaik dengan melakukan Penyaluran Perdana BBM Pertamina Dex Sulfur 10 ppm standar EURO
V di Indonesia bagi konsumen industri di wilayah Jawa Bagian Barat bertempat di Refinery Unit Balongan. PT Kilang
Pertamina Internasional sebagai produsen BBM Pertamina Dex 10 ppm (part per million) ini melakukan sinergi bersama
PT Pertamina Patra Niaga melakukan pendistribusian kepada beberapa end customer Agen Tunggal Pemegang Merek
(ATPM), penyaluran perdana ini akan diserap oleh PT Sadikun Niagamas Raya selaku Agen eksklusif dan didistribusikan
kepada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia serta konsumen lainnya.
“Produk BBM Industri Pertamina Dex 10 ppm
Area Manager Communication, Relations &
CSR Regional Jawa Bagian Barat PT Pertamina Patra ini kemudian disalurkan menuju Agen Tunggal Pemegang
Niaga Subholding Commercial & Trading, Eko Kristiawan Merk (ATPM), Industri Otomotif dan Produsen Peralatan
menjelaskan ini merupakan langkah konkret Pertamina Asli/Original Engine Manufacturer (OEM) di wilayah
mengimplementasikan aturan terkait EURO IV dan DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Nantinya secara
meneruskan keberlanjutan penyaluran Pertamina Dex Sulfur bertahap diharapkan masyarakat dapat segera menikmati
50 ppm yang mana pada September lalu telah disalurkan produk Pertamina Dex 10 ppm yang ramah lingkungan
melalui Integrated Terminal Jakarta untuk konsumen industri dan kompatible dengan mesin kendaraan diesel terkini”
pungkas Eko.
di wilayah Jawa Bagian Barat.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan untuk saat in
“Adanya demand BBM jenis Gasoil dengan sulphur
content max. 10 ppm (part per million) dari beberapa ATPM Produk Pertamina Dex 10 ppm baru diproduksi Kilang
di wilayah Jawa Bagian Barat untuk kebutuhan initial filling Balongan dan disalurkan melalui Integrated Terminal
dan engine test kendaraan yang akan diekspor keluar Jakarta - Plumpang dan secara bertahap akan tersedia di
negeri yang sudah menerapkan standarisasi emisi EURO V beberapa lokasi Fuel Terminal wilayah Jawa Bagian Barat
inilah yang mendasari hadirnya Produk BBM Pertamina Dex lainnya.
Terkait produk dan layanan ritel maupun skala
Sulfur 10 ppm” jelas Eko. Ia juga menambahkan Pertamina
Dex Sulfur 10 ppm adalah bahan bakar diesel kualitas industri Pertamina lainnya, masyarakat dan seluruh mitra
tertinggi dengan Cetane Number (CN) 53 dengan Sulphur Pertamina dapat menghubungi Pertamina Call Center
Content 10 part per million yang menjaga lingkungan (PCC) 135.
dengan standar EURO V hasil produk kilang dalam negeri.
Produk ini juga akan membuat mesin lebih tahan lama dan
tangguh karena kandungan sulfur-nya yang sangat rendah.
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Go Global, Mitra Binaan Kopi Sipirok
Pertamina Tembus Pasar Negeri
Paman Sam
Jakarta, 10 Desember 2021 - PT Pertamina (Persero) melalui Program Kemitraan yang disalurkan oleh Pertamina
Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat selalu berupaya menumbuhkan optimisme pada setiap UKM binaannya. Para
pelaku usaha mikro dan kecil ini akan didampingi hingga naik kelas. Ditandai dengan meningkatnya produksi dan omzet
pemasaran, serta diterimanya sejumlah sertifikasi dan perizinan usaha.
Seperti yang dirasakan pemilik Usaha Sipirock
Coffee, Ayub S. Pulungan. Baru beberapa bulan menjadi
mitra binaan, ia selangkah lebih dekat untuk dapat
mengantongi beberapa sertifikat untuk usaha kopi khas
Tapanuli miliknya.
“Saya mendapat kesempatan menjadi Mitra
Binaan Pertamina dan setelahnya langsung dibantu
mendapat kesempatan tawaran mengikuti pameranpameran di luar negeri, sangat bersyukur sekali” ujarnya.
Selain itu, manfaat lain yang sudah dirasakan
Ayub adalah meningkatnya hasil produksi usaha kopinya.
Setelah mendapatkan bantuan dan binaan Pertamina,
“Kami langsung merencakan kepindahan cafe ke lokasi
yang lebih luas dan strategis yang dananya bersumber
dari Pertamina,” imbuhnya.
Sipirock Cofee sendiri dirintis oleh Ayub Dengan
mendirikan Kafe Sipirock sejak 3 tahun lalu di kawasan
Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Kafe ini memang didirikan
dengan semangat mengangkat kopi Sipirok dan kekayaan
kulinernya.
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Untuk menaikkan nilai jual kopi pasca panen,
ia pun memproses terlebih dahulu biji kopi. “Ada process
Wina, Honey, Natural, dan Semi wash,” jelasnya.
Usaha yang berbasis di Jakarta dengan
bersumber dari biji dari Kecamatan Sipirok Kabupaten
Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ini tidak dilakoni
sendirian. Dibantu sekitar 10 karyawan yang merupakan
warga lokal ditempat dia berusaha, ia pun bisa turut
memberdayakan perekonomian warga sekitar.
Sesuai dengan implementasi SDGs poin ke-8
yakni menyediakan pekerjaan layak dan mendukung
perekonomian serta ESG dibidang sosial.
Dengan tercapainya beberapa indikator UKM
naik kelas yang digapai Sipirock Cofee, turut berimbas
pada pemasaran yang lebih luas. Untuk di dalam negeri,
produknya sudah dijual di hampir seluruh wilayah Sumatera,
Jawa dan Kalimantan.
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Sedangkan di luar negeri, kopi aromatik ini sudah
menjangkau negeri Paman Sam “Bagi yang tertarik bisa
hubungi melalui media sosial @sipirockcofee,” tuturnya.
Area Manager Communications, Relations & CSR
Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Eko
Kristiawan menambahkan, Pertamina akan mendukung
pengembangan produk-produk ciri khas lokal seperti yang
dilakukan Ayub.
Sehingga dapat mendukung kemajuan potensi
ekonomi daerah hingga nasional bahkan luar negeri.
“Melalui program kemitraan, Pertamina hadir
sebagai energi bagi UMK, dan bersama-sama kita
menggerakkan roda ekonomi masyarakat untuk naik kelas
hingga Go Global .” pungkas Eko.

Program ini juga bertujuan untuk terus
mengimplementasikan poin 8 Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals
(SDGs), yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
Selain SDGs, Pertamina juga berupaya menjalankan
Environmental, Social & Governance (ESG) dibidang
sosial. Dengan cara ini, Pertamina yakin dapat senantiasa
menghasilkan manfaat ekonomi di masyarakat sesuai
dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial.
Adapun syarat untuk dapat bergabung menjadi
mitra binaan
Pertamina
dapat dilihat pada
https://www.pertamina.com/id/program-kemitraan.

